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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yüksek Hâkimler Kurulunda açık bulunan 
iki asıl ve bir yedek üyelik için yapılan se
çim sonucunda yedek üyeliğe Mesut Alpaz'm 
seçilmiş olduğu, gerekli oy çoğunluğu sağlana
mayan asıl üyelikler iç/.n ise seçimin gelecek 
Birleşimde takrarlamıacağı bildimldi. 

T. î. P. Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar ve 
7 arkadaşımın, Hükümetin Anayasa çizgisi ge
risinde bir pollbilka izlemiş olması sonucunda 
Anayasaya karşı zihniyet, tutum ve davranış
ların san zamanlıaıida büsbütün yoğunlaşmış ol
duğu iddiasiyle Hülkünıet hakkında bir gen

soru açılmasına dair önergeGİnin gündeme 
abnması yapılan görügm'elerd:n senra, kabul 
edilmedi. 

10 . 2 . 1937 Cuma gimii saat 15,00 ts top
lanılmak üzere Birleşime saat 18,55 te son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Sivas 
Ahmet Bilgin Kâzını Kangal 

Kâtip 
Tokat 

Bedrettin Karaerkek 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Bilgin 

KATİPLER : Kâzım Kangal (Si/as), Bedrettin Karaerkek (Tokat) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, Millet Meclisinin 51 nci Birleşimini açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır, arkadaşlar lütfen beyaz düğmelere 
bassınlar. 

Yoklamaya katılmamış arkadaşlar lütfen 

acele buyursunlar, yoklama işlemi devam edi
yor. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş

melere başlıyoruz. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, Ege 
tütün piyasasında görülen eksikliklere ve ekici
lerin karşılaştıkları güçlüklere dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Uyar... Burada
lar. Tütün piyasası için gündem dışı söz iste
miştiniz, beş dakikayı geçmemek üzere buyu
runuz efendim. 

MUSTAFA UYAR (İzmir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım, bir numaralı ihraç mad

demiz ve döviz kaynağımız olan tütünümüzün 
Ege bölgesi 1966 yılı mahsulü ekici tütün piya
sası 28 Ocakta açılmıştır, devam etmektedir ve 
şu günlerde de kapanmak üzeredir. Bir numa
ralı ihraç maddemiz olan ve en çok döviz geti
ren tü'ünümüzü biz iç politika konusu olarak 
görmüyor ve millî bir ürünümüzün değerlendi
rilmesi bakımından yıllardan beri piyayası ta-
kibetmekte bulunuyoruz. Bu yıl da Ege mil
letvekilleri piyasayı takibettiler, biz de bu ara-
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da saym arkadaşım Arif Ertunga ile birlikte 
İzmir vilâyetinin alım merkezleri olan il ve il
çeleri ile bucaklarını dolaştık. Her zaman oldu
ğu gibi bu yıl da tütüncülerimize bunun politi
ka konusu yapılmamasını ve bundan böyle tü
tünlerinizi oy tarlalarına değil, tütün tarlala
rına dikmelerini tavsiye etmeye çalıştık. Şimdi 
bir haıfta süren piyasa izlenimlerimizi objektif 
olarak bu anlayış açısından anlatmaya çalışa
cağız. 

Buna geçmeden evvel 1965 yılı istihsali ile 
1966 yılı istihsalini karşılaştırmakta fayda mü
talâa ediyoruz. 

1965 yılında Ege'de 2 323 köyde 186 815 eki
ci, 1 437 412 dekar araziye tütün dikmiş 
ve 85 315 371 kilo tütün istihsal edilmişti. 1966 
da her branşta artış vardır. 2 344 köyde 228 213 
aile 1 948 034 dekar araziye tütün dikmiş ve 
117 791 912 kilo tütün istihsal edilmiştir. Tütün 
piyasalarını takibe gitmeden evvel Bütçe ve 
Plân Komisyonunda Gümrük ve Tekel Bakan 
lığı Bütçesi görüşülürken her seneki tütün piya 
sasında gördüğümüz aksaklıkları tekrar dile ge 
tirmiş ve Sayın Bakandan bu aksaklıkların bv 
sene giderilmesi için ricada bulunmuştuk. Bun 
lar ezcümle bilhassa geçen sene çok şikâyet ko 
nusu olan balya çıkıntısı idi. Memnuniyetle mü 
şahede ettik ki, bu sene İzmir vilâyetinde geçer 
sene olduğu gibi her hangi bir balya çıkıntısı 
olmamıştır. Çulların iadesi geçen sene şikâyet 
konusu olmuştu. Bu sene bu konunun da halle 
dilmiş olacağını, halledileceğini Saym Bakan ya 
zıh cevabında bildirmiştir. İnşallah tesellümder 
sonra bu konuda her hangi bir şikâyetle artık 
karşılaşmayız. 

Fiyat bildirilmesi hususu tütüncülerin en çok 
üzerinde durduğu bir konudur, her sene bunur 
üzerinde dururuz. Fakat bir türlü tatbik imkâ
nını bulamazdık. Bu yıl da nisbeten veya ekse
riyetle tatbik edilmemekle beraber bâzı yerler
de eksperlerin inisiyatiflerine dayanarak meşe 
lâ Değirmendere'de, meselâ Bornova'da, Buca' 
da, Gaziemir'de tütüncülerin tütünlerinin fiyat
larını kulaklarına söyleyip kontrat kesme işini 
sonraya bırakmak suretiyle tütüncü müstahsil 
«Devlet Baba» dan evvr lâ- fiyatını öğrenmek 
imkânını bulmuş ve bu fiyatın üzerinde tüccar 
lar bulduğu takdirde tütününü satmıştır, bula 
madiği takdirde 3 - 5 gün sonra getirip Tekelin 

teklif ettiği fiyata verme imkânına kavuşmuş
tur. 

Fakat esefle kaydedelim ki, bu olumlu sonu
cu bütün İzmir vilâyetindeki alım merkezlerin
de görmek mümkün olmamıştır. Ancak gezdiği
miz yerlerde, Menemen'de, Bergama'da, Kınık'
ta, Çeşme'de alıcı eksperlerle, Tekel yetkilileriy
le yaptığımız görüşmelerde ricalarımız kabul 
edilerek aynı Gaziemir'de, Değirmendere'de ve 
Bulgurca'da olduğu gibi fiyatları söylemek su
retiyle işin uzamasına meydan vermeden tütün
cünün biran evvel tekelden anlama istediği fi
yatları söylemek suretiyle olumlu bir yola git
mişlerdir. Demek ki, istedikten sonra bu işler 
yapılabiliyormuş. Hükümetimizin ve bilhassa 
Tekel Bakanlığımızın ve Genel Müdürlüğün bu 
konu üzerinde bundan sonra hassasiyetle durma
lını ve bunu, bu şekildeki satış usulü devam et-
'iği takdirde bir fiyatı peşin söylemeyi âdet ha
line getirmesini bilhassa rica ediyoruz. İnşallah 
buna lüzum kalmaz, Karma Komisyonda bulu
nan tütün tarım kanunu tasarısı biran evvel ka
nunlaşır yüzde beşlerle ilgili Kooperatifler Ka
nunu biran evvel çıkar ve önümüzdeki yıldan 
İtibaren tütüncülerimiz daha emin bir şekilde, 
laha serbest bir şekilde tütünlerini satma im
kânına kavuşurlar. 

BAŞKAN — Sayın Uyar müddetinizin bit
mesine bir dakika kalmıştır. 

MUSTAFA UYAR (Devamla) — Bitiriyo
rum -Sayın Başkan. 

İzmir tütüncülerinin ittifak ettikleri bir şi
kâyet var; randımanın düşüklüğü ve başfiyatm 
sembolik olarak kalması. Hakikaten her köyde, 
ıer alım merkezinde baş fiyat meselâ 13,25, 
12,25, 11,25, 10,75 ne ise mıntakasma göre o 
mşfiyata ancak o ilçede iki, üç, beş kontrat 
'-.esilmiş, diğerleri düşük fiyatlara ilkjnci, üçün-
m fiyata geçmdk suretiyle verilen başfiyat 
sembolik olarak kalmıştır. Bundan müstahsil 
'aaklı olaralk şikâyetçidir. Buna paralel olarak 
Menemen'de rasladığımız bir özeli ilk, Mene
men'de 80 randımanlı tütüne filân köyde baş-
ka fiyat, falan köyde başlka fiyat verilmek su
retiyle aynı ilçe içinde, aynı randımanın fi
yata tekabülü başka baş/ka olmuştur. Bunun 
nedenlerini anlamak bizim için mümkün olma
mıştır. 
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BAŞKAN — Sayın Uyar... 
MUSTAFA UYAR (Devamla) — Bitiyor 

efendim... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, bağlayın... 
MUSTAFA UYAR (Devamla) — Bitiyor 

efendim. 
Torbalı, Selçuk, T'ire ve Ödemiiş mmtaka-

larmda da birinci ve ikine gün biraz hızlanan 
piyasanın üçüncü günden itibaren duraklama
sı ve fiyatların birden bire dört liraya, üç lira
ya, i'ki liraya düşmüş olması tütün zürramı pa
niğe uğratmıştır. Bu da haklı bir şikâyet ola-
ralk tarafımızdan Tekel Başmüdürlüğünde dile 
getirilmiş ve Başeksper bu mmtalkalara gönde
rilmek suretiyle bu şikâyetlerin giderilmesi im
kânları araştırılmıştır. Selçuk'ta yıllardan be
ri daima başfiyata saltan, aynı tarladan tütün 
istihsal elden birçok müstahsıllarm -isimlerini 
saymıyorum vakit geçiyor- birçok müstahsili a-
rın bu yıl Tekelden randıman görmedik!enini 
sıfır randımanla karşılaştı ki arını üzülerek ifa
de etmiş bulunuyoruz. Bilhassa en çok şikâyet 
konusu olan Çeşme ve Çeşme'nin Al aç atı bucak
larında isimlerini aldığımız birçok müstahsılla-
rın Tekelde sıfır randımanı olmasınla rağıraen 
ve bunlardan birçoklarının geçen yıllarda bi
rinci fiyata tütün satışında bulunmalarına rağ
men, bu yıl Tekelde sıfır randımanla karşılaş
tıklarından ve buna mukabil tüccarın bunlara 
beş lira, sekiz ve dokuz lira fiyat verdik'leırm-
den acı acı şikâyet etmişi] erdir ve bu şikâyet
ler Bakana da arz edilmiş, tarafımızdan da 
alim heyetine götürülmüş ve yeniden bir 
ekspertiz yapma cihetine gidileceğine söz ve-
nilmişlti. İnşallah buna gidilmiş ve bu haksız
lık veya halkın haksız gördüğü hu muamele 
ikinci bir tesbit yapılmak suretiyle doğrulan
mıştır sanıyoruz. 

BAŞKAN — Bitti mfi Sayın Uyar? Lütfen. 
MUSTAFA UYAR (Devaımla) — Kemalpa

şa ilçesinin Haliilbey köyü her sene aşağı - yuka
rı diğer köyler gibi birinci piyasadan yani Ke
malpaşa'nın piyasa baş fiyatı olan 113,25 ten 
tütün satmış olmasına rağmen bu sene 10,5 li
radan ancak tütün »atmışlardır ve bu da 1 - 2 
koçanda kalmıştır. .Binaenaleyh, bu Halil-
heyli köylüleri kendi köy]erinin bir cezaya mı 
uğratıldığını merak etmektedirler. Biz de bu
nun sebeibini bir türlü anlıyamadık. 

BAŞKAN — Sayın Uyar, 10 dakika oldu, 
lütfen bağlayınız. 

MUSTAFA UYAR (Devamla) — Taban fi
yatın tesbit edilmemiş olması tütüncülerin en 
çok şikâyet ettiği bir konudur. 

Sonra bütün Tekel mukavelelerinde özel bir 
not var arkadaşlar. Şöyle eliyor notta: «Tes-
bitte görülen randıman tesellümde görülmezse 
mukavele hükümsüzdür.» Arkadaşlar, bu bir 
tü tün; değiştirilmesine, çalınmasına, götürül
mesine, getirilmesine, nakliyesine imkân oknı-
yan bir şeydir. Tüccarlarda ol mı yan 'bu husus 
bilhassa Devlet babanın teminatında olan ve 
Tekel İdaresinin mukavelelerinde ayrı bir not 
halinde ilâve edilmesi tütüncüleri hakikaten 
üzmektedir. Bunun da bir an evveli önüne ge
çilmesini ve bunun bir sehiv eseri olduğunun 
Sayın Bakan tarafından söylenmesini bilhassa 
rica ederim. Teşekkür ederim. 

2. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, son zamanlarda yapılan zamlar ve 
bunların yaratacağı sonuçlara dair demeci ve 
Sanayi Bakanı Mehmet Turgut'un cevabı. 

BAŞKAN •— Beş dakikayı geçmemek üzere 
buyurun Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adann) — 
Saygı değer aıkadaşlaTi'm; son zamanlarda bir-
hürinü çığ ğiibi kovalamakta olan za'mlar mevzuu 
üzerinde kısaca durma'k istiyoru'm. Mesele
nin ehemmiyeti itibariyle şayet 5 dakikada söz
lerimi bağhyamazs'am Saym Reisin ve sizlerin 
'birkaç d'alkika müsaadelerinizi İstürlham etmek 
zorunda olacağımı arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, öte, kömüre, te
kel maddelerine, yakında tuza, gümrük resim
lerine ve bugün yine Ticaret gazetesinden öğ
rendiğime göre, gümüş fiyatlarına zamlar gel
miş ve gelmek üzeredir. Yakında Süimerbank 
mamullerine bunun sirayet edeceğini tahmin 
•eltmek için kâhin olmıya lüzum yoktur. Gerçi 
Bakan yalanlıyor, ama maalesef bu yalanla
maları doğrulama olarak kbul etenek zorund-
yız. Çünkü Bakan yalanlıyor, arkasından zam 
geliyor. Devlet idaresinde daima Devlet adam
larının, politika adamlarının kendi kendileri
ni tekzibetmek durumuna düşmemeleri asıldır. 
Bunun Devletin yüce menfaatleri adına ve he
sabına son derece lüzumlu olduğu şüpheden va
restedir. Devlet adamları demire demir, kömü-
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re kömür 'demelidir ve ikinci gün kendi kendi
ni nakzetmek durumunda ise bu takdirde de 
Bakanlıktan ayrılmak medeniliğini göstermeli 
ve 'kendi kendisini tekzip durumunda kalma
malıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, 5 kuruş, 10 ku
ruş, 20 kuruş zam olursa ne olur, denebilir. 
Hakikaten varlıklı kişiler için bunun hiçbir 
ehemmiyeti olmıyabilir. Hattâ bir bakıma 
sion derece faydalı neticeleri de olur. Çünkü 
bu zamlar yani dolaylı vergili er peşi sıra bir
biri arkasından gelir, çorap söküğü gibidir, 
geçmşite görüldüğü ve iktisat kitaplarının yaz
dığı gibi pahalılığı davet eder, ithalât imkân
larını azaltır, altın ve döviz stoklarını eritir, 
enflâsyonu getirir ve bunidan da birtakım var-
lılMı kişiler, ithalâtçı büyük tüccar tatlı kârlar 
temin eder. Çünkü, bugün aldığı malı yarın, 
yarın aldığı malı öbür gün büyük fiyat artış
ları ile satmak suretiyle haksız kazançlar temim 
eder. Ama bu kazançlar, fakirin, orta halli 
memurun, işçinin zaten fizyolojik mânada yüz
de 70 inden fazlası aç olan Anadolu köylüsü
nün, Anadolu halkının sırtından çıkar ve bu 
adaletsiz durum devam etiği takdirde sefalet; 
huzursuzluk peşi sıra birbirini kovalar. Ondan 
sonra Hüküm etlerin bu sefaletin, huzursuzlu 
ğun doğurduğu tepkileri önlemek için sert 
tedbirlere başvurduğu görülür. MussoTini ital
ya'sının, zaten faşist esaslarından mülhem 
olan Türk Ceza Kanununun malûm maddeleri 
dalha da sertleşlfcirilmcık istenilir. Savcılar taz
yik altına alınır, kanun değiştirilmek istenir, 
tedbirler, tedbirler üzerine gelir ve bunların da 
sonu gelmez arkadaşlar. Her sert tedbir yeni 
tedbirleri davet eder, her sert tedbir sefaleti 
biraz daha artırır, mukavemeti, hoşnutsuzlu
ğu tepkileri biraz daha şiddetlendirir. Ama 
bunun sonu nereye varır?. Sonu her halde 
iktidar için de, nvömleket için de, demokrasimiz 
için de iyiye doğru gitmez kanısındayım. Ta
rih böyle söylüyor, akıl da bunu sezmeyi, gör
meyi İktiza ettiriyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün zaten dedi
ğim gibi, işçi, 'çiftçi, halk büyük ölçüde beslen
me bakımından büyük bir karanlık içinde, bil
gisizlik içinde bulunduğu gibi imkânsızlık içinde 
de bugün normal olarak alması lâzımgelem gıda
ları halkıniLzm büyük çoğunluğu alamamakta
dır. 

TURHAN BİLGİN (Enzurum) — Bunları, 
bütçe geliyor^ o zaman konuşursunuz. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
—• Muhterem arkadaşım, bütçede de konuşurum, 
burada da konuşurum. Muhterem arkadaşlarım 
dinlemeye alışın, dinlemeye ihtiyacınız var. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Sambrahimoğlu, 
rica ediyorum, karşılıklı konuşmayın. Zaten beş 
dakikalık vaktiniz doluyor. 

KEMAL SARI1BRAH1MO&LU (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlarım, bir parti ki, zam ge-
tirmiyeceğim, pardon vergi getirmiyeoeğim dedi
ler. Çünkü o parti zammı yani dolaylı ve en ada
letsiz vergiyi vergi saymıyor. Çünkü dayandığı 
ve istinadettiği kuvvetler zammı tasvibediyor. Do
laylı vergiler, o dayandığı büyük iş çevrelerine 
süratle haksız kazançlar temin etmek karakterini 
taşımaktadır. Bir Başvekil fci, hir parti lideri ki, 
yetkili organlar ve millet huzurunda bu progra
mı karşılamak için 100 milyar lira lâzım diyen, 
vatandaşlara, senatörlere, «100 milyar lira mı, 
100 milyar liranın lâfı mı olur?» diıyor, ama bir 
milyarı bulabilmek için. hattâ birçok yerlerde me
murlarına, öğretmenlerine avans verebilmek için 
para bulamıyor, bankaların kapılarını zorluyor 
ve köklü tedbirleri ve Anayasanın emrettiği re
formları yaparak plân ve programım gerektirdiği 
disipline riayet ederek Türkiye'yi bir dar boğaz
dan geçirmek yerine, fakirin lokmasını biraız dalha 
kıısmek, biraz daha küçültmek, biraz daha sefale
te doğru itmek pahasına dolaylı vergiler getiri
yor, dünyanın en adaletsiz bir davranışının içi
ne giriyor. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, müd
detiniz bitmiştir efendim. Lütfen bağlayınız. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Bağlıyorum Sayın Reis. 

Muhterem arkadaşlarım, faşist İtalyan kanun
larını sert bir tatbikatın mevzuu yapmaya gayret 
etmek, 15 yaşında genç âşıkların çaldıkları gitar
ları, söyledikleri şarkıları aşırı sol propagandası 
saymak... (A. P. sıralarından, «Bunları seçim 
meydanlarında söylersin.», sesleri) 

BAŞKAN — Saıyın Sarıibralhimoğlu çok rica 
ederim, söz istediğiniz konuların dışına çıkıyorsu
nuz ve esasen müddetiniz de bitmiştir. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Bitiriyorum; halen memleketin en mühim me
selesi olan açlık meselesi Sayın Reis. 
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BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, böyle 
iktisadi meseleler bir gündem dışı konuşmakla hal
ledil übilir mi? Lütfedin de bağlayın. 

JVJÜMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlarım, mesele bugünden ya-
r\n^, .<?ec'':kt i ̂ ilmeden Yüce Meclise ve millete arz 
•edil encik tedbirler alınmasını iktiza ettirecek de-
r e o ehemmiyetlidir. Onun için huzurunuzu işgal 
ediyorum. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Gensoru 
halinde tetirin de konuşursunuz. 

KEMAL SARTIBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Gerekirse gensoru açarız, onu da yaparız. 

BAŞKAN — Savın Sarıibrahimoğlu, vaktiniz 
doldu, lütfen toparlayın. 

KEMAL SARTTBRAHÎMOĞLU (Devamla) 
— Tor) arlı vorum Sayın Reis. 

Asrı cereyanların, sefaletin önlenmesi, Anaya
sadaki reformların gerçekleştirilmesi, partizan 
idareye paydos denilmesi ve plân hedeflerine sa
dakatle ilmin ışığı altında riayet edilmesiyle 
mümkün olabilir. 

Tonrak reformunu yapma, personel reformu
nu dejenere et, plânı kusa çevir, ondan sonra zam. 
za.m, zam... Fakirin ekmeğini biraz daha azalt. 
lokmasını elinden al, ondan sonra birtakım zo" 
tedbirleriyle sağ ve sol cereyanların önleneceği
ni ümnidet ve iktidarının daim olacağını hayal et. 
Bu ham havaiden ibarettir. 

Şimdi size bunlar dokunur, ama günü gelin-
cı bu sözlerin mânasını ve size olan faydasını an
larsanız. 

Hürmetlerimle. (C. H. P. sıralarından alkış
lar) 

SANAYÎ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Bursa) — Söz istiyorum. 

BALKAN — Snvm Bakam, buvurun efendim 
SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 

(Bursa ̂  — Sevgili arkadaşlarım; evvelâ bir hu
susu belirtmek islerim-, bu kürsüde bağırmakla. 
hırçın konuşmakla, sert konuşmakla hiçbir mese
le halledilemez. İkincisi olarak; bu kürsüde konu
şurken Yüce Meclis huzurunda konuştuğumuzu 
her zaman hatırımızdan çıkarmamamız lâzım. Bu
rası ne bir ocak kongresi, ne bir ilçe kongresidir. 
(A. P. sıralarından, «bravo», sesleri, T. 1. P. sı

ralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Lütfen yerinizden bağırmayın 

efendim. Çok rica ederim... 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Devamla) — Evvelâ, benim beyanatım üzerinde 
ki ithamlarına cevap vermek isterim. Benim is
mim Mehmet Turgut'tur, gazetede de ne söyle-
mişsem o olacaktır. Bunu arkadaşım böyle bil
sinler. 

Ver.gi 'kanunları getirilecekımiş. Vergi ka
nunları geldiği zaman bu kürsüde arkadaşım 
da konuşur, biz de konuşuruz, Yüce Heyetini
zin verdiği karar buradan karar olarak çıkar. 
Kafalarındaki düşüncelere veya daha bakanlık
ların komisyonlarırndaki münakaşalara buradan 
şimdiden cevap vermeik veya şimdiden bunu 
tenkid etmek her halde ciddiyetle 'kabili telif 
değildir. 

Faşist 'kanunları meselesine gelince; bugün
kü iktidar bugünkü hükümet, bugünkü vekiller 
ve bugünkü Başbakan, faşist kanunlarının no 
rapılımasında, no tercüme edı'imes'ndc, ne tatb'k 
edilmesinde rol oynamış kimseler değildirler. 
Bu memlekette faşist kanunlar varsa, bu mem
lekette faşist ıkanunlar tercüme edıLknişse, bu 
memlekette faşist kanunlar tatbik 'edilmişse, 
bunun getiricileri, tatbikçilerl, tercüme edici
leri her halde biz değiliz. Kendisinin temsil et
tiği zihniyettir. Temsil ettiği partidir, demiyo
rum, temsil ettiği zühnlyettir. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bravo meh-
met... 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Devamla) — Plânı kuşa çevirmişiz. Biz plânı 
bu memleketin ihtiyaçlarına, bu memleketi iyi 
istikamete götürmesine yardım edecek şekilde 
tashih ettik. Plânda bir çimento sanayi kolu 
vardı. Plân, çimento sanayiini göremediği için, 
yapamadığı için bugün çimento karaborsada
dır. Plânda demir tahminleri yanlış yapıldığı 
için bugün Türkiye dışarıdan senede 200 000 
ton demir ithal etmek mecburiyetinde kalmış
tır. Biz bunları olduğu gibi mi bımkacaık idik? 
Elbette bu memleketin ihtiyaçlarına göre de
ğiştirdik, elbet bu memleketin ihtiyaçlarına gö
re değiştireceğiz ve değiştirdiğimiz gibi de tat
bik edeceğiz. Arkadaşım müsterih olsunlar; 
plânı tatbik edenler, plânı yürütenler bu plânı 
bilen insanlardır, plân fikrini bilen insanlardır, 
bu mevzuu daha iyiye götürmeye kararlı olan 
insanlardır ve bu hususta da kararlıyız, değişti
receğiz ve memleketin lehine olan her şeyi ya
pacağız. 
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Plân mevzuunda bugüne kadar bu parlâmen
toda çok şey konuşuldu. Kendileri de çok şey 
söylediler, 'biz de çok şey söyledik. 

Ben kendiler™ plân mevzuunda sadece i'ki 
ralkam vermek isterim: 1966 yılı yatırımları bu
güne kadar plânın bütün tatbik yıllarının, yatı
rımlarının tahakkuk nıisbetinden çok daha yük
sek olmuştur, ve yalnız Sanayi Bakanlığımda 
'bir umum müdürlük hariç, bütün umum mü
dürlüklerin yatı romları tahakkuk nisbeti yüzde 
yüzün üstündedir. 

Yatıranları % 100 ün üstünde tahakkuk et
tiren bir Hükümete, gündem dışı söz alıp da, 
plân mevzuunda tenlkid etmek, her şeyden ev
vel iyi niyetle kabili telif değildir. Arkadaşı 
mı bu hususlarda daha bilgili, daha 'bilerek öğ
renerek bu kürsüye gelmelerini ve zamanında, 
yerinde buraya gelip konuşmalarını, zamansız, 
yersiz 'bilmeden bu kürsüye çıkmamalarını ve 
•konuşmamalarını tavsiye ederim. Hürmetlerim
le. (A. P. sıralarından alkışlar) 

COŞKUN KIRCA (tsbanibul) — Sayın Baş
kan; Sayın Balkan «temsil ettiği zihniyet» diye 
bir söz sarf etti. 

BAŞKAN — Şahsına aittir, Sayın Kırca, 
sizleri ilgilendinmez. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Bunu sizin 
değil, Bakanın tavzih etmesi lâzımdır. Aksi 
halde 'grup adına söz istemek zorundayım. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşmalarda 
her hangi bir suretle diğer bir arkadaşa söz 
vermek teamül dışıdır, onun için veremiyece-
ğim özür dilerim. 

Sonra, gündem dışı söz istetmiş olan diğer 
arkadaşlardan da özür dilerim, onlara da söz 
varemiyeceğim. Söz verdiğim arkadaşlar kendi
lerine tahsis ledilımiş olan vakitleri kat kat geç
tikleri, diğer arkadaşların vakitlerine tecavüz 
ettiği için, kabahat bende değildir, onlarındır. 

3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçi
mi. 

BAŞKAN — Yüksek Hâkimler Kuruluna 
iki asıl üye seçimine geçiyoruz. Bir mühürlü 
kâğıt dağıtılıyor. 

Tasnif heyetini seçiyorum : 
Recai Ergüder?. Yoklar. 
Fuat Uluç?. Yoklar. 

Hüsnü Özkan?. Yoklar. 
llhami Ertem?. Buradalar. 
Celâl Nuri Koç?. Yoklar. 
Raif Aybar?. Yoklar. 
ihsan Kabadayı?. Buradalar. 
ismet Angı?. Buradalar. 
Tasnif heyeti : Sayın llhami Ertem, Sayın ih

san Kabadayı, Sayın ismet -Angı'dan teşekkül 
etmiştir. 

Hangi ilden başlıyacağımızı tesbit için isim 
çekiyoruz. Adana.. 

(Adana milletvekillerinden başlanarak oy
lar toplandı) 

BAŞKAN — Seçime katılmamış olan arka
daşlar var mı? («Var» sesleri) lütfen acele et
sinler, efendim. 

Seçime katılmamış arkadaş var mı? Yok. 
Seçim işlemi bitmiştir. 
Tasnif Komisyonu lütfen yerini alsın. 

4. — Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem'in, İş 
ve Deniz İş kanunu tasarılarının, öncelik, ivedi' 
lik ve bütün işlere takdimen görüşülmesine dair 
önergesi. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, günde
mimizin öncelikle görüşülmesi kararlaştırılan işler 
kısmında bulunan iş ve Deniz tş Kanununun 
gündemin diğer maddelerinde bulunan kanun 
tekliflerine takdimen görüşülmesini istiyen bir 
takrir vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin öncelikle görüşülmesi kararlaştı

rılan işler kısmında yer almış bulunan iş Ka
nunu ve Deniz tş kanunu tasarılarının gündem
de mevcut diğer kanun, teklif ve tasarılarından 
önce takdimen görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Çalışma Bakanı 
izmir 

Ali Naili Erdem 

BAŞKAN — öncelikle görüşülmesini kabul 
edenler... Etm iyeni er... Kabul edilmiştir. 

5. — Millî Savunma Bakanı Ahmet Topal-
oğlu'nun, Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel ka
nun tasarısının öncelik, ivedilik ve bütün islere 
takdimen görüşülmesine dair önergesi. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin, tüzük gereğince bir defa görüşü

lecek işler faslının 4 ncü sırasında bulunan 
«Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu» ta
sarısının önemine binaen öncelik ve ivedilikle 
ve diğer bütün işlere takdimen müzakere edil
mesini arz ve teklif ederim. 

Ahmet Topaloğlu 
Adana 

Millî Savunma Bakanı 

BAŞKAN — öncelikle görüşülmesini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
öncelikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

6. — Parti grupları başkanvekillerinin, önce
lik kararı alınmış bulunan işlerin görüşme sıra
sının düzenlenmesine dair önergesi. 

BAŞKAN — Parti grupları başkanvekillik-
lerinin önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1. Bugün öncelik kararı alınmış olan tş ve 

Deniz tş kanun tasarıları dâhil, gündemde ön
celik kararı alınmış bulunan işlerin görüşme sı
rasının aşağıdaki şekilde yeniden tanzim, edilme
sine; 

1. İş kanunu tasarısı, 
2. Deniz İş kanunu tasarısı. 
3. Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 

Ömer Ucuzal ve altı arkadaşının gece öğretimi 
yapan İktisadi ve Ticari İlimler akademileri öğ
retim üyeleri ile öğretim yardımcılarına ve diğer 
personeline ek ücret verilmesine dair kanun tk-
lifi. 

4. 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı 
fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı. 

5.. Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Gece 
Öğretimi yapan yüksek dereceli İstanbul Akşam 
Teknik Okulunda görevlendirilecek öğretmenler 

ile asistanlara ve diğer personele verilecek ek 
ücret kanun teklifi. 

6. 6974 sayılı Türkiye Kömür İşletmeleri 
Kurumu Kanununun 2 nci maddesinin (B) fık
rasının değiştirilmesine dair kanun tasarısı. 

2. İş Kanunu ve Deniz İş kanunu tasarıları
nın başlangıç ve sonucunda tümü üzerinde yapı
lacak görüşmelerin bir arada yapılmasına. 

3. Bu iki tasarının üzerinde tâdil önergesi 
verilmiş maddeleri hakkında müzakere yapılarak, 
tadil önergesi verilmemiş olanların ise - komis
yonca değişik metin getirilenler hariç - sadece 
okunarak oya sunulmasına ve maddeler hakkında 
verilecek tadil önergelerinin en geç 13 Şubat Pa
zartesi günü saaat 15,00 e kadar Başkanlığa tevdi 
edilmesine. 

4. Bu iki tasarının 13 Şubat Pazartesi günü 
bitirilememesi halinde maddelerle ilgili tadil öner
gelerinin verilmesinin bütçenin bitimine ve tatile 
veya ara vermeye girmemiz halinde de tatil veya 
ara verme sonrası ilk birleşim günü saat 15,00 e 
kadar Başkanlığa tevdi edilmesine karar verilme
sini arz ve teklif ederiz. 

C. II. P. Grup 
A. P. Başkanvekili Başkanvekili 

II. Atabeyli Hilmi İncesulu 

Millet Partisi Grup Y. T. P. Grup 
Başkanvekili Başkanvekili 

Hüseyin Ataman Cengiz Ekinci 
T. İ. P. Grup Başkanvekili 

Y. 'Kanbolat 

BAŞKAN — Grup Başkanvekili eri tarafın
dan verilmiş olan bu önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Buna dair bir önerge daha vardır, okutuyo
rum. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — Ge
ri alıyorum. 

BAŞKAN — Geri alıyorlar. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — İş kanunu tasarısı ve Tarım, Ulaştır
ma, Sanayi, Milllî Savunma, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Bayındırlık, İçişleri, Ticaret, Jİdalet, 
Çalışma ve Plân komisyonlarından seçilen 2 şer 

üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/232) 
(S. Sayısı : 160) (1) 

(1) 160 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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2.— Deniz İş kanunu tasarısı ve Tarım, 
Ulaştırma, Sanayi, Millî Savunma, Sağlık ve 
Sosyal Yardım, Bayındırlık, İçişleri, Ticaret, 
Adalet, Çalışma ve Plân komisyonlarından se
çilen 2 şer üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru (1/233) (S. Sayısı: 161) (1) 

BAŞKAN — Lütfen komisyon ve Hükümet 
yerini alsınlar. 

Tasarıların tümü üzerinde söz istiyen arka
daşlar, Hasan Tez, Aziz Zeytinoğlu, Hasan 
Türkây'dır. Sıra ile söz veriyorum. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — 
Grup adına söz istiyorum. 

RIZA (KUAS (Ankara) — T. î. P. Grupu 
adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Ab-
durrahman Güler, buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ABDURRAHMAN 
GÜLER (Çorum) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım, sosyal hayatımızın bir bölümünü 
teşkil eden çalışma sahasında çalışanlarla çalış
tıranların karşılıklı münasebetlerini tanzim eden 
ve tamamen sosyal ekonomik bir hâdise olan iş 
hayatını düzenliyen iki kanun tasarısını görüş
meye Büyük Meclisimiz başlamış bulunmaktadır. 

Bu mutlu vesile ile iş Kanunu ve Deniz İş ka
nunu tasarıları üzerinde Adalet Partisi Meclis 
Grupunun görüşlerini arz ve izah etmek üzere 
söz almış bulunuyorum. 

İş hayatımızı bugüne kadar düzenliyen 1936 
yılında meriyete girmiş bulunan 3008 sayılı İş Ka
nunu zamanına göre ve iş hukukunun ülkemizde
ki tekâmülüne kıyasla ileri bir görüş ve teknikle 
vaiz 'edilmiş okluğundan otuz yıldan beri başarı 
ile tatbik edilmiştir. Ne var ki, sosyal ve eko
nomik hayatımızda vukubulan tekâmül ve geniş
leme günün şartlarına ve ihtiyaçlarına cevap ve
rebilecek bir İş Kanununun vaz'mı zaruri kılmış
tır. Otuz senelik tatbikatın kazandırmış olduğu 
bilgi ve tecrübe ile işveren ve işçi temsilcilerinin 
de görüşleri alınmak suretiyle hazırlanarak hu
zurunuza getirilmiş bulunan bu tasarılar kanun
laştığı talkdirde iş hukukumuz iki önemli teşriî 
kaynağa daha kavuşacak ve iş hayatımız bugünkü 
tekâmül seviyesinde tanzim edilmiş olacaktır. 

(1) 161 S. Sayılı basmayazt tutanağın so
nuna eklidir. 

Görüşülmekte olan İş kanunu tasarısı halen 
meri olan İş Kanununa kıyaslanırsa şu yenilikleri 
ihtiva etmektedir. 

1. İş (Kanununun kapsamı genişletilmiş, bir 
işçi çalıştıran işyerleri de kanunun şümulüne 
alınmıştır. 

2. İşçinin tarifi açıklağa kavuşturulmuş, fi
kir işçileri ile beden işçileri tefriki kaldırılmış 
böylece mazideki ihtilâflar sona erdidilmiştir. 

3. İşçi haklarının korunmasında bilhassa fay
dalı olan ve mevsimlik işlerde ehemmiyeti aşikâr 
olan işçilere kimlik ve çalışma karnesi verilmesi 
usulü kabul edilmiştir. 

4. İş mahkemelerinde işçi ve işveren temsil
cilerinin temsil edilmeleri imkânını getirmek 
suretiyle hem çalışanın ve hem de çalıştıranın 
emniyeti sağlanmıştır. 

5. Ücret farklılıklarının ve bu yüzden vuku
bulan adaletsizlikleri önelemek maksadı ile mer
kezde kurulacak bir kurul marifetiyle bütün Tür-
kiye için asgari ücretler tesbiti esası kabul edil
miştir. Bu yepyeni bir müessesedir. 

6. Kıdem tazminatı müessesesi yeniden tan
zim edilmiş olup tazminatın hesaplanmasında ve 
intikalinde ehemmiyet arz eden yenilikler getiril
miştir. 

7. İşçilerin ücretlerinin zamanında ve eksik
siz ödenmesini temin maksadı ile cezai mahiyette 
tedbirler getirilmiş işçilerin hakları teminata 
bağlanmış bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; teferruata girmeden 
arza çalıştığımız bu yenilikleri ile görüşülmekte 
olan İş kanunu tasarısı kanunlaştığı takdirde 
işçi ve iş veren münasebetleri dengeli bir şekilde 
tanzim edilmiş olacaktır. 

Bu mülâhazalardan sonra yine ehemmiyeti 
açık olan Deniz - İş Kanunu üzerindeki görüş
lerimizin arz ve izahına geçiyorum. 

Yüksek Meclisçe bilindiği üzere halen mer'i 
olan Deniz - İş Kanunu 1954 yılında kabul edil
miş olup 12 yıldan beri yürürlükte bulunmakta
dır. iş Kanunu sahasında olduğu giıbi sosyal 
ve ekonomik bünyemizde vukubulan genişleme ve 
değişikliklerin neticesinde bugünkü tekâmül se
viyesinde ihtiyaçlara cevap verebilecek yeni bir 
kanuna ihtiyaç duyulmuş ve aşağıda belirtmeye 
çalışacağımız yenilikleri ile huzurunuza bu tasarı 
sevk edilmiştir. 
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Deniz - İş kanunu tasarısı mer'i bulunan 
1954 tarihli kanuna nazaran şu yenilikleri ihtiva 
etmektedir : 

1. Kanunun kapsamı işyeri itibariyle, işye
rinde çalışan gemi adamı sayısı itibariyle ve 
geminin tonajı itibariyle genişletilmiş bulunmak
tadır. 

2. Gemi adamlarına çalışma ve kimlik kar
nesi verilmesi ve iş'cn ayrılanlara çalışma belgesi 
verme mecburiyeti konulması, iş ve meslek haya

tında istikrarı sağlamıştır. 
3. Büyük işyeri mahiyetinde olan gemilerde 

belirli oran dâhilinde eski mahkûmlara ve sakat 
bulunan kimselere çalışma imkânı sağlanmış ve 
böylece sosyal hayatımızda yeni bir adım atıl
mıştır. 

4. Kıdem tazminatı müessesesi yeniden dü
zenlenmiş, iş akdinin çözülmesi yeni şartlara bağ
lanmış ezcümle, yurt dışında iken işten çıkarılan 
veya çıkan gemi adamlarının yol masraflarının 
ödenmesi mecburiyeti işverene yükleülmiştir. 

5. Asgcri ücretin tesbi'i ve iş süreleri, ücretli 
hafta tatilleri, bayram tatilleri ve genel tatil 
hakları gemi adamlarına da tanınmış ve yeni 
esaslara bağlanmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, yukardaki izahlarımız
la esaslarını belirtmeye çalıştığımız iş hayatımızı 
düzenliyecek bu kanun tasarılarının iş meselesini 
tek yönlü bir açıdan çözümlemeye çalışmadığını 
görmekle mutluyuz. Gerçekten Türkiye gelişme 
halinde bulunan bir memlekettir. Sosyal yönden 
vukubulan gelişme yanında ekonomik bakımdan 
da genişleme ve gelişme zarureti ile karşı karşıya 
bulunmaktadır. 

Memleketimizin gerçekleri dikkate alındığın
dan, açık ve gizli şekillerde tezahür eden işsizli
ğe son vermek için süratle istihdam hacmini ge
nişletmek ve bunun için de mevcut işyerlerinin 
kapasitelerinin artırılmasını sağlamak ve yeni 
istihdamlara imkân verecek işyerlerinin açılması
nı sağlıyacak tedbirleri almak mecburiyeti vardır. 

Kanunlarımızın iş meselesini sadece patron ba
kımından mütalâa etmesini kabul edemiyeceğimiz 
gibi, sadece işçi zaviyesinden de mütalâa etmesine 
müsaade etmemize imkân yoktur. 

terası ve gayesi itibariyle sosyal bir hâdise 
olan iş hayatını tanzim ederken düşüneceğimiz 
husus işçi ve işveren menfaatlerini dengede tuta
bilmektir. Binaenaleyh, ön plânda tuttuğumuz 
husus sadece patronun veya işçinin menfaatleri 

değil, topyekûn Türk Milletinin yüksek menfaat
leridir. Böyle olunca, işçinin sosyal hakları, 
emniyet ve güvenliği, fiziki ve moral şartlarının 
ıslahı düşünülürken ekonomimizin gelişmesi, ge-
nişlcmetti, gibi iktisadi tedbirlere de değer veril-

! miş ve işverenlerin emniyetleri de sağlanmış bu
lunmaktadır. Bu görüşlerin ışığı altında hazır
lanmış bulunan her iki tasarının da iş hayatımıza 
hayırlı olmasını diler, (Trupum ve şahsım adına 
bütün arkadaşlarımı saygı ile selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Türkiye İşçi Partisi Adına 
Rıza Kuas. 

Buyurun Sayın Kuas. 
T. 1. P. GRUPU ADINA RİZA KUAS (An

kara) — Sayın Balkan, sayın milletveklilleri; 
halen yürürlükte bulunan 3008 sayılı îş Kanu
nu çalışan halkımızı hiçbir zaman memnun et
mediği Yüce Kurulca bilinen bir gerçektir. Bu 
kanun işverenlerin baskısı sonucunda 5518, 
5uö8 ve 0298 sayılı kanunlarla ve buna benzer 
ilâvelerle zaman zaman değiştirilmiş, iş hayatı 
işçilerimiz aleyhinde ağırlaştırılmıştır. Bu şek
liyle kanun sosyal adalet anlayışından daha 
fazla uzaklaşmış oldu. Onun için İş Kanununu 
tek metin haline getirmek ve Anayasamızın 
öngördüğü sosyal ilkeler açısından yeni baştan 
tedvin etmek bir zaruret haline geldi. 

Sayın milletvekilleri; 3008 sayılı İş Kanunu 
ve bilhassa sonradan işveren lehine yapılan de
ğişikliklerle, işletme idaresinde işverene geniş 
bir serbesti tanınmış, işverenin işç':yi sömürme 
oranını artırarak kısa yoldan büyük çapta bir 
sermaye birikimi yapacağı ve yeni yatırvm^ara 
gideceği ümidcdilmişti. Yani Türkiye özel te
şebbüsle kalkınacak, ama bunun gerektirdiği 
fedakârlığı da işçi ödiyecekti. 

Gerek Teşviki Sanayi Kanununa ve gerek 
İş Kanunu ile İşçi aleyhinde işverene tanınan 
anarşik haklara ve bunlara benzer pek çok 
Devlet yardımlarına rağmen, işverenin ümkledi-
len sermaye birikimini yapmak iktidarından 
uzak olduğu ve Türkiye'nin özel teşebbüs yo-
liyle kalkınmasının mümkün olmadığı bugün 
bir gerçek olarak artık meydandadır. Büyük 
kâr hadleri işvereni yatırıma değil, bir taraf
tan. hizmet sektörünü genişletmeye ve diğer ta
raftan da israfa teşvik ettiği anlaşılmış durum
dadır. Cumhuriyet tarihi göstermiştir ki, işve-
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rene işçiyi ağır şekilde sömürme hakkım tanı
mak, Türkiye için bir kalkınma yolu teşkil 
etmemekte ve sonuç olarak geniş bir yoksulluk 
denizi içinde küçük zengin adacıkların .teşek
külüne müncer olmaktadır. Şu halde işçiyi 
ağır şekilde sömürme imkânını işverene tanıyan 
kcü.ı.ıurr, Türkiye için bir çıkış yolu teşkil 
etmemektedir. 

3008 sayılı Kanun yeni baştan tedvin edi
lirken, Türkiye'nin, geçirdiği deneylerin göz 
önünde tutul'naısı gerekirdi. Halbuki hali ha
zırda görüştüğümüz iş kanunu tasarısı, 300S 
sayılı Kanunun devamı olduğu gibi işverenin 
keyfî tasarruflarına kanuni bir şekil vermek 
amacını gütmektedir. 

Saym Milletvekilleri; 'halihazırda müzakere
sini yaptığımız İş kanunu tasarısı, Anayasamı
zın öngördüğü sosyal adalet ilkesiyle bağdaş
mamaktadır. İşçinin yoksulluğu ve iş emniyet
sizliği üzerine bina edilmiş bu kanunun Ana
yasamızda mündemiç sosyal görüşe ne derece 
aykırı düştüğünü anlamak için, Anayasamızın 
2 nci maddesiyle ilgili gerekçeye bir göz at
makta fayda vardır. Gerekçe «Sosyal Devlet 
ilkesini» şöyle açıklamaktadır: 

«Sosyal Devlet, fertlere yalnız klâsik hür
riyetleri sağlamakla yetinmeyip, aynı zamanda 
onların insan gibi yaşamaları için zaruri olan 
maddi imkânlarını karşılamalarını kendisine 
vazife .edinen Devlettir.» Madem Anayasa, as
gari geçim şartlarından, sıhhi bakımdan, öğre
nim imkânlarından ve hele barınacağı bir ko
nuttan yoksun kişinin gerçek anlamda hür ol-
mıyaoağını kabul eden zamanımızın hukuk ve 
aiyaset ilmine ve Devlet görüşüne uygun olarak 
fertlere ve vatandaşlara sosyal bir takım hak
lar tanımak zorundadır, her sınıf halk tabaka
ları için refah sağlamayı kendisine vazife edinen 
zamanımızın Devleti, refah Devleti, iktisaden 
zayıf olan. kişileri 'bilhassa işleri bakımından 
başkalarına tabi olan işçi ve müstahdemleri, 
her türlü dar gelirlileri ve yoksul kimse'leri hi
maye edecektir. Bu suretle, insan şahsiyetine 
hürmet etmek vazifesini yerine getirecek, klâ
sik hürriyetlerin gerçeklerle alay eden bir 
mahiyet almasına mâni olacak, hem de çalışan 
geniş halk tabakalarının refaha kavuşması sa
yesinde toplum hayatı için daha verimli olmala
rı hedefinede ulaşacaktır». 

İşte gerekçe, Anayasamızın ikinci madde
sinde yer alan sosyal Devlet ilkesini bu şekilde 
açıklamaktadır. Şu halde işleri bakımından baş
kalarına tabi elan işçi ve müstahdemlerin insan 
gibi yaşamaları için, toplum hayatına daha ve
rimli olmaları için, maddi ve manevi varlıkla
rının gelişmesi için, Devlet tarafından işverene 
kargı himaye edilmeleri bir Anayasa hükmü
dür. 

Sayın milletvekilleri; İş Kanunu tasarısı 
Anayasanın bu hükmünü yerine getirmekten 
çok uzaktır. Tasarıya «İşveren haklarını dü-
zenliyen kanun» demek, gerçeğe daha uygun 
olurdu. Çünkü İş Kanunu tasarısı işçiyi değil, 
işvereni himaye etmektedir. Tasarının genel 
hatlarına bir göz atarsak, İş Kanunu tasarısı
nın Dilâverpaşa Talimatnamesinin modernleş
miş bir şeklinden başka bir şey olmadığı derhal 
göze çarpmaktadır. 

Tasarıda işçi için h emniyeti d'ye bir şey 
yoktur. Gerçi 8 nci maddede, nitelikleri bakı
mından ençok 30 iş günü süren işlere süreksiz 
iş, bundan fazla süren işlere sürekli iş den
mektedir. Hizmet akdi 30 günden fazla süren 
işçilerin bu kanunun lehde olan maddelerinden 
yararlanacakları şeklinde bir intiba doğmak-
maktadır. Fakat 9 ncu maddede, belirli süre
ci bir yıl veya daha uzun olan sürekli hizmet 
akitlerinin yazı ile sözleşmeye bağlanması ge
rekir, denmekle; işverene tasarının 9 ncu ve 
12 nci maddelerine dayanarak hiçbir teminatı 
bulunmıyan kalabalık işçi kütlelerini çalış
tırmak gibi bir suiistimal kapısı kanunla ve
rilmektedir. Çünkü çalnma ve kimlik karnesi 
üç aya kadar uzatılabilen deneme süresinden 
s^nra verileceğine ve yazılı hizmet akitlerinin 
de ancak bir yıl tamamlandıktan sonra müm
kün olacağına göre, İ3 kıdemleri bir yıldan ek
sik durumda bulunan işçilerin, işveren tarafın
dan büyük kısmının daimi şekilde fo Kanunu
nun dışında çalışmaya tabi tutulacaklarını ile
ri sürmek, şüphesiz bir gerçeğin ifadesi ola
caktır. 

Esasen r, kıdemleri üç yıla kadar olan veya 
üç yıldan fazla buludan isç'lerin de teminatlı 
bir iş emniyetine sahibolduklarım iddia etmek 
de mümkün değildir. Üç yıla kadar i i sürmüş 
bulunan işçilerin iki haftadan altı haftaya ka
dar çıkabilen ihbar müddetlerinden başka bir 
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teminatları yoktur. İşveren bu durumda bu
lunan işçilerin hizmet akitlerini, kıdem tazmi
natı ödemeksizin dilediği zaman feshedebilmck-
tedir. Kıdem tazminatına hak kazanabilmek 
için işçinin üç yıldan fazla çalışmış olması 
şarttır. Üç yıldan az çalışmış, işçiler için büyük 
bir tehlike teşkil etmektedir. İşverene, bu işçi
lerin kıdem tazminatı haklarını önlemek anıa-
ciyle işçi tensikatına başvurma yetkisinin ken
disine verilmesi, şüphesiz büyük bir haksızlık
tır. 

Tasarının 17 nci maddesi, İş Kanunu tasa
rısının Dilâverpaşanm Talimatnamesine ben
zeten ve her türlü iş emniyetini kökünden ka
zıyan bir madde mahiyetindedir. Hizmet sü
resi, üç yılı aşan işçiler için bile, artık «bir ya
rınına güven» mevzuubahis değildir. İşveren 
17 nci maddenin 2 No. lu bendine dayanarak, 
hizmet süresi 20 yıl ve daha fazla dâhi olsa, 
her hangi bir işçiyi gayet indî bir sebeple ve kı
dem tazminatı ödemeksizin kapı dışarı edebi
lecektir. Bu maddeye göre işçinin, işverenin 
yahut bunların aile üyelerinden birinin ahlâ
kını bozacak sözler serf etmesi veya davranış
larda bulunması halinde, iş kıdemi ne olursa ol
sun, işçi işinden atılacaktır. İşçi, ağır iş şartla
rının altında ezilmiş bir insan olarak ve eme
ğini günü gününe satan bir kişi olarak, işve
renin veya aile efradının ahlâkını nasıl boza
bilir? Bu işçi davranışlarının kıstası nedir? 
Bütün bunlar objektif mahiyette olan ve işve
rene, kıdemli işçiyi kıdem tazminatı ödemek
sizin, kapı dışarı edebilmek gayesiyle verilmiş 
kanuni haklardır. Emektar işçilere kıdem taz
minatı tanıyan 14 ncü madde, işverene 17 nci 
maddenin 2 nci bendiyle hizmet akdini, «iş
verenin ahlâkını bozacak sözler sarf etmek ve
ya davranışlarda bulunmak» gibi kıstası belli 
olmıyan indî sebeplerle feshetmek hakkının ve
rilmiş bulunması, kıdem tazminatının işleme
sini insaf ve merhametine bırakmaktadır. İş
verende de beşeri nitelikler bulunmadığına gö
re, emektar işçilerin haketmiş oldukları kı
dem tazminatının keyfi bir sebeple ortadan 
yoketmek yetkisinin işverene kanunla tanın
ması, gerek Anayasamızın öngördüğü felsefe
den ve gerek her türlü adalet duygusundan 
uzak bir durumun mevcudiyetini teslim et
mek gerekir. 

Tasarının 17 nci maddesinin 3 ncü bendi ve 
24 ncü maddesiyle işveren «toplu işçi çıkarma» 
hakkını kanunla kazanmaktadır. İşverenin tak
dir edeceği zorlayıcı bir sebeple işyeri bir haf
tadan fazla kapatılırsa veyahut işlerini daralt
mak ve hattâ işçilerini azaltmak isterse, 17 nci 
maddenin üçüncü bendine veya 24 ncü madde
ye dayanarak binlerce işçiyi sokağa atabilecek 
ve açlığa mahkûm edebilecektir. İşleri bakımın
dan başkalarına '<L. ğlı olan işçi ve müstahdem
leri insanca yaşatmanın yolu şüphesiz bu de
ğildir. İşverene bu gibi imtiyazları tanımakla, 
Anayasaya uygun şekilde hareket ettiğimizi 
iddia edemeyiz. 

Tasarının 25 nci maddesi, «sakat ve eski hü
kümlülerin çalıştırılmasını» öngörmektedir. İş
verenler belirli bir oran dâhilinde bunlara iş 

vermek zorundadırlar. Ama maddenin 3 ncü fık
rasında işe alma keyfiyeti «boş yer varsa» şar
tına bağlanmakta ve bu şekilde madde her tür
lü ciddiyetten uzaklaşmış bulunmaktadır. Ay
rıca 17 nci maddenin 2 nci bendinin (e) fıkra
sındaki hükmü hatırlarsak ki, bu fıkraya göre 
7 gün hapisle cezalandırılan ve cezası ertelen-
miyen işçiyi işveren kapıdışarı edebilmekte
dir, bu durum karşısında 25 nci maddenin sa
mimiyetle hiçbir ilgisinin bulunmadığını kabul 
etmek gerekir. 

33 ncü madde asgari ücretle ilgilidir. Tasa
rıda «Çalışma Bakanlığınca gerekli görülecek 
yerler ve işlerde ücretlerin asgari hadleri tes-
bit edilir» denmektedir. §u halde asga.ri ücret 
haddi çeşitli illere göre değişebileceği gibi, 
aynı il dâhilinde de farklı durumlar gösteri
lecektir. Bu şekliyle maddenin aleyhindeyiz. 
x\sgari ücret, işçiye asgari geçim vasıtalarını 
sağlıyan miktardır. Onun için asgari ücret had-
dinin bütün işkollarıııı içine alması, yani bü
tün Türkiye için tek olması gerekir. Çünkü bir 
işçi ailesinin açlıktan ölmiyecek seviyede tu
tulması hali, bütün Türkiye için birdir. 

İş Kanununun bâzı hükümlerine aykırı dav
ranışı halinde işverene takdir edilen eczalar 
gülünçtür. Para cezaları 100 liraya kadar in
mekte ve hapis cezaları ise çok defa suçun 
tekerrürü halinde ve o da ekseriya bir hafta 
olarak verilmektedir. 17 nci maddenin 3 ncü 
bendini ve 24 ncü maddeyi kötü niyetle kullan
mayı âdet haline getiren işverenler için ise hiç
bir ceza şekli öngörülmemektedir. 
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Tarım işçilerinin kanunun kapsamına alın
maması şüphesiz büyük bir eksikliktir. Milyon
larca tarım işçisi yıllardan beri Devletin hima
yesini ve Anayasanın kendilerine uygulanması
nı beklemektedirler. Tarım işçileri alanındaki 
keyfiliğe artık bir son vermek zamanı gelmiş
tir. 

Sayın milletvekilleri; gerçek şudur ki, 3008 
sayılı îş Kanununun 1936 yılında yani yaban
cı sermayenin henüz madenlerimiz ve montaj 
sanayii gibi tatlı kâr getirici işlere el atama
dığı, yerli sermayenin ise bugünkü durumuna 
kıyasla sanayide üretim ve kâr sağlama imkân
larını henüz toparlıyamadığı, güçlenemediği bir 
devrede çıkarılmıştır. 

Yerli sermaye için üstelik yabancı serma
yeyle işbirliği ve bu yoldan ağırı kâr sağlama 
kapısı da henüz ardına kadar açılmamıştı ve 
memleket nüfusuna göre yüzde oranı pek dü
şük olan Türk sanayi işçisinin, yerli sermaye
yi biran önce kalkındırabilmek amacı ile işve
renlerin elinde kayıtsız şartsız terkedilmesi ge
rekiyordu. 

Bu öyle bir terkediş olmalıydı ki, kapita
lizmin 19 ncü yüzyıl başlarında kendi memle
ketindeki işçilerini ve sırasiyle emperyalizm 
yolundan yabancı ülkelerin işçilerini sömürme
si sayesinde elde ettiği imkânlara denk düşen 
bir fırsat Türk işverenleri için doğmabydı. 

Sayın milletvekilleri, bu öyle bir terketme 
olmalıydı ki, işveren şu imkânları elinde tut
malıydı. Çünkü başka türlü emeğin hakkı iyi 
sömürülemezdi. 

1. Gerçek işverenler işçilere karşı işlene
cek suçlarda daima perde arkasında kalmalı 
ve kanun, nihayet işveren vekili diye gösterilen 
birtakım ücretli kişilerin yakasına yapışmak
tan öte gidememeliydi. (3008 sayılı Kanun mad
de 1.) işte 31 yıl sonra bu durumda değişiklik
ten kaçınılmıştır. Yeni İş Kanunu tasarısında 
da işveren ile işveren vekilinin müteselsil so
rumluluğu hükmü konulmamıştır. Cezaların 
şahsiliği prensibine göre dâvalar ancak sucu 
bizzat işlemiş görünen işveren vekilme karşı 
açılabilmektedir. Suçun asıl sahibi yani işçi 
aleyhindeki uygulamaları sözlü olarak emre
den büyük sermayeciler daima serbest kal
maktadır. (Yeni İş Kanunu madde 1.) 

2. İnsan emeği sömürenlere ve varsa ve
killerine verilecek cezalar da beş lira hafif pa
ra cezası olmalıydı. 

3008 sayılı Kanunun 110 ncu maddesine 
göre işçiyi tesbit edilmiş olan iş müddetlerin
den fazla olarak çalıştıran işveren vekiline, 
beş lira, hafif para cezası verilir, işçinin fazla 
çalışma saatlerindeki ücretini çalana da on 
lira ceza verilir. 

Geceleri 16 yaşından küçük kız ve erkek ço
cukları çalıştırarak apartmanlar kuranlara 25 
lira ceza verilir. 

Buna mukabil grev yapan işçi üç seneye ka
dar hapsedilir. 

îşte 31 yıl sonra da bu durumda değişiklik
ten kaçınılmıştır. Bugün sadece parasına gü
venen işverenin her türlü sömürmeyi yürütme
si esası kabul edilmiştir. 

Yeni İş Kanunu tasarısının 100 ncü madde
sine göre iş müddetlerine aykırı işçi çalıştır
manın, ara dinlenmesi vermemenin, 16 yaşın
dan küçüklere gündük 8 saatten fazla ve gece
leri çalıştırmanın, bu yollardan servet yapma
nın cezası, sadece 1 500 Tl. dır. 

Yeni kanun tasarısına göre işçi sağlığına 
ayk; ı ö.'ihn saçan bir işyeri kapatılsa bile bu
nu tekrar açıp, işletip milyonlar kazanmanın 
cezası 1 000 Tl. dır. 

Tekerrürü halinde bir cezanın ağırlaşması
nın önemi yoktur. İlk ceza önleyicilik niteliği 
taşılmalıdır. 

Sayın milletvekilleri; 31 yıl önce işverenin 
karşılaşacağı iktisadi yüçlükleri yenmesi için 
ilk ve en kolay tasarruf edeceği unsur «İnsan-
gücü unsuru» olsun diye düşünülmüştür. Ma-
kinası, parası tehlikeye girmeden işveren, is
tediği anda istediği kadar ijçiyi sokağa ata-
bilmeli idi. (Katıra önem verip neferi harcı-
yan düşünce gibi). Emek toptan böyle sömü-
rülebilirdi. Hem de çiğnene, çiğnene. 

Bu şekilde üretimin gerçek yapıcısı olan in
san unsurunu en kolay bulunur ve en kolay atılır 
bir âlet durumuna düşürmekten sağlanacak baş
ka faydalar da vardır. Emek kapısından sebep
siz, gereksiz, keyfî çalışan insanların kişilikleri
nin nasıl ezileceği de hesaplanmıştır. Durup du
rurken işverenin bir tek sözüyle işind'en atılma 
korkusu altında hiçbir işçi kendi hakkını araya
maz. Arkadaşına yapılan haksızlığa tanıklık ede
mezdi. Üstelik (insan unsuru) nun en kolay 
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bulunur ve en kolay satılır durumda tutulması 
sermaye kasasının da işine gelmekteydi. 

BAŞKAN — Sayın Kuas bir dakika. 
Muhterem arkadaşlar, okumak suretiyle beyan 

20 dakikaya tabi olduğu için Sayın Kuas'm 20 
dakikası bitmiş bulunuyor. 

Daha ne kadar sürer acaba Sayın Kuas? 
T. 1. P. GRUPU ADINA RIZA KUAS (De

vamla) — Beş dakika daha sürer. 
BAŞKAN — Beş dakika daha konuşmasını 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Kuas. 
T. I. P. GRUPU ADINA RIZA KUAS (De

vamla) — tşte. 1936 yılimn 3008 sayılı îş Ka
nununun 13 neti maddesi ve 5518 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesi bütün bu amaçlara göre ko^ 
nulmuştur. Bu maddelere göre hiçbir kusuru ol
madığı halde işinden atılan işçi eğer 3 yıllık kı
demi yoksa bir kuruş tazminat alamazdı. Her 
nasılsa işinden erken atılmamış 3 yıldan eski işçi 
atılırken de, üç yıldan sonraki her yılı için yalnı 
15 günlük yevmiyesi verilirdi. Topluca işçi çı 
karmak için takdir işverenin keyfi idi. Bir a; 
önce durumu, yani başhesabı kaç kişiyi sokağa 
dökeceğini resmî makama bildirmek kâfi id.. 
Dur diyen ibr tek kanun hükmü yoktu. 

Sayın milletvekilleri; 31 yıl sonra bu durum 
da en ufak bir değişiklikten d.kkatlc kaçınılmış 
tır. Yani îş Kanununun 13 ve 14 ve 24 ncü mad 
deleri 31 yıldan beri süregelen bu işveren key 
fini büyük bir titizlikle savunmakta, muphafa 
za etmektedir. Dcğişmes'ne tek tahammül edieı 
şey kanunun madde numaralarıdır. 

Yine sebepsiz ve günahsız işçiyi dilediği andr 
işinden atmak mutlak salâhiyeti, yine işçiyi bi 
ay önce başhesabı bir liste vererek topluca soka 
ğa dökmekte mutlak takdir hakkı, yine 3 yıldar 
az çalışmış bir işçiye bir kuruş vermemek, ü' 
yılı aşabilene yine 15 günlük ücretten ibaret sa 
daka Sazların aynı olup sadece tellerinin değiş 
meşine halbuki bu sefer 1967 de imkân yoktur. 
1936 da bulunmıyan bir Anayasa 42 nci maddes 
bugün kanun yapıcılarına kesin şekilde ezilcndeı 
yana olmak görevini yüklemiştir. Sermaye düze 
nlndeki toplumlarda, emek ve sermaye arasın 
daki ekonomik münasebette tarafların birbirine 
karşı kullanabilecekleri en önemli tazyik vasıta 
lan işverenin işçiyi çıkarması, işçinin de gre\ 
yapmaya çalışmasıdır, 

I 1961 Anayasası mevcut değil iken yani grev 
I bir temel hak olarak tanınmak şöyle dursun biza

tihi bir suç sayılmakta ve ceza tehdidi altında 
I Devletçe 3008 sayılı İş Kanunu ile önlenmekte 

iken işverenler yukarıdan beri açıklanan şe'killcr-
I de teçhiz edilmiş, böylece emek ve sermaye ara-
I smda'ki ekonomik mücadelede emek unsuru üze-
I rinde, işverenin mutlak hâkimiyeti Devlet tara-
I fından sağlanmıştı. 
I Fakat 1961 Anayasası bu duruma kesinlikle 
I son verilmesini ist iyen hükümlerle doludur. Türk 
I emekçisinin sömürülmesine uygun bir ortamın 

Devletçe hazırlanmasını değil, aksine bu Anayasa, 
çalışmanın herkesin hakkı olduğunu ve Devletin, 
çalışanların insanca yaşaması ve çalışma haya-

I tının kararlılık içinde gelişmesi için elinden gelc-
I ni yapmasını istemektedir. 

Sayın milletvekilleri, sizlerin Parlâmento üye
leri olarak elinizden gelen, işçilerin çalışma haya-

I tını kararlılık içinde geliştirecek bir tasarıyı ka-
I nunlaştırmaktır. İşverenlerin bundan 31 yıl ön-
I çeki gibi işçiyi gözünün üstünde kakırı var deme-
I /e lüzum duymaksızın sokağa atmalarına yine 

mkân verecek bir tasarıyı reddetmek ve işçiden 
I yana olan birtakım madde tadd tasarılarına mün-
I pet oy vermek suretiyle de Anayasanın 42 nci 

:naddeslnin Devlete yükled.ği görevin Devletçe 
I başarılmasını sağiıyabilirslnlz. 

I Sayın milletvekilleri; yukarıda özetlediğim 
I ;,artlar içinde bundan tam 31 yıl önce kurulmuş 

bir kanunun bugünkü topluma göre düşünülen 
I /eni şekli her halde clmnzdc'ki tasarı g-bı, .1961 

Anayasasını ve 1967 den öteye gelecek günlernı 
jdinçli Türk işçilerini d-'kkate almaksızın hazır
lanmış bir tasarı olmamalı. Lüııkü Türk enıckçi-

I iori bugün bundan 31 yıl önceki şartlar içinde 
I değildir ve bundan 31 yıl önceki şartlara, geriye 
I doğru itilemezler. Nitekim 1961 Anayasasının 
I kabulünden bu yana Türk işrls.nln sabırsızlıkla 

/eni İş Kanunu beklediği ve çıktı, çıkıyor, yeni 
I İş Kanunu çıkınca iş teminatına da, istikrarlı işe 
I le, yarınından emin olmaya da kavuşacaksınız 

imidi ile yıllar yılı oyalandığı biLnmcktcdir. 
Türk İşçisinin 1961 Anayasasından hemen 

jonra temel haklarını doğrudan doğruya Anaya
saya dayanarak kullanma yoluna gidebilmiş, bu 
olgunluğu gösterebilmiş fakat hemen ardından 
274, 275 sayılı kanunlarla çapraşık birtakım hıı-

I kukî güçlüklere sokulmuştur. 

484 -
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Görülüyor ki, bugün birtakım övünmelere 
vesile olan 274, 275 sayılı kanunlar dahi aslında 
Anayasanın getirdiği temel hakların Türk işçisi 
tarafından gereği gibi, özü zedelenmeden kulla
nılmasını güçleştirmek için çıkarılmıştır. Lokavt 
bir hak diye Türk işçisinin karşısına dikilirken 
grevin işverenlere değil, asıl onu kullanacak iş
çilere zararı dokunacağı ve geri tepen bir silâh 
olduğu yolunda, işverenlere teminat veren Sayın 
Bülent Ecevit'in bu sözleri doğru çıkmıştır. 

Sayın milletvekilleri, bari bu sefer Anayasaya 
ve günümüzün şartlarına uygun, kasden hazır-
lanmışeasma çapraşık, anlaşılmaz ifadelerden, 
ard düşüncelerden uzak bir kanun hazırlıyalım. 

Yoksa işçi, işveren münasebetlerini, bugünkü 
toplumun ihtiyaçlarını dikkate almadan yine sırf 
bir işveren azınlığının menfaatlerine uygun şe
kilde düzenlemekten ne çıkar? 

Herşeyi gören ve şimdilik ümitle bekleyip du
ran Türk işçisinin gözünden gerçekleri kaçırnııya 
çalışmış bir 3008 sayılı Kanun, bir 274, 275 
sayılı kanunların sakladıklarını saklamaya devam 
etmekten ne çıkar? 

3008 sayılı Kanundan 274 ve 275 sayılı Ka
nundan doğan ihtilâfları hergün çığ gibi büyü
mektedir. Kanun tadilleri, tefsirleri, birbirine 
zıt içtihatlar ve uygulamalar birbirini kovala
makta ve Türk işçisinin bunaltısını son haddine 
yükseltmektedir. 

Sayın milletvekilleri; her oyalamanın, he/ 
geciktirmenin bir hududu vardır. Türk işçisi ar
tık bugün bu hududa gelni-Ş dayanmıştır. Oy
nanmak istenen oyunlar ve kendisine 31 yıl önce 
ki hakları bile çok görmek eü"etinde bulunan so-
mayo çevrelerinin perde arkasına saklanarak Ti
caret ve Sanayi Odalarından çıkarttıkları karar 
larla Parlâmentoyu baskı altına almaya çalıştık
larını görmektedir. Türk işçisi adına bu çevre 
lere huzurunuzda ihtar ederim, hadlerini bilsin
ler ve oynamak istedikleri oyundan vazgeçsinler 
sonu memleket için de, kendileri için de hayıri 
olmıyacaktır. 

Yukarıdan beri anlattığımız görüş ve z'lııı 
yet, Den"z İş Kanununa da hâkimdir. Kanun tr 
«arısı Anayasamıza göre çalışanları himaye etme 
si gerekirken aksine gemi ağalarının lehine hanı-
lanmıştır. İş ve Deniz İş kanun tasarılariylc il 
gili pek çok tadil önergeleri vermiş bulunuyoruz. 
Yüce Kurul önergelerimizi kabul ederse İş ve De

niz İş Kanunları Anayasamıza uygun hale gele
cek, işçi ve müstahdemler işverenler tarafından 
daha fazla ezilmekten, sömürülmekten kurtulmuş 
olacaklardır. 

Yeni iş kanunu tasarısının T. C. Anayasası
na ve Türk emekçilerinin haklarına uygun şekil
de çıkarılması temennisiyle, hepinizi saygı ile se
lâmlarım. (T. İ. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Şeref Bakşık. 

Sayın Bakşık buyurun. 
C. II. P. GRUPU ADINA ŞEREF BAKŞIK 

('İzmir) — Sayın Milletvekilleri ve değerli arka
daşlarım; tümünü Yüce Kurulunuzda görüşme-
vo başladığımız İş kanunu tasarısı, 1964 yılının 
21 Nisanında, Deniz - is kanunu tasarısı ise 1963 
vılım.n 25 Eylülünde Millet Meclisine 3 ncü İnö
nü Hükümetince sevk edilmiş olan tasarılardır. 

1931 yılından sonra başında bulunduğu kar
ma hükümetler yolu ile sosyal politika hayatımı
za büvük yenilikler, haklar ve imkânlar getirmiş 
o1 an C. H. Partisi eseri olan yeni İş kanunu ile 
Den';"; iş kanunu tasarılarının da kanunlaşmasın
dan bugüne kadarki gecikmelerden doğan üzün
tüsüne rağmen, hiç değilse bundan sonra ve biran 
:>nc3 kanunlaşmasından memnun olacaktır. 

İş kanunu tasarısı 3008 sayılı İş Kanununun 
kapsamını genişleterek, bu kanunun nimetlerin
den tok imcili işyerlerine kadar bütün işyerlerin
de çalışanları fayda!andırmayı öngörmekte, ayrı-
"n, yürürlükteki kanunun beden işçisi, fikir işçisi 
ayırımını 'da ortadan kaldırmaktadır. 

Böylece, yürürlükteki İş Kanununun kapsamı 
dışında tutulmuş olan çalışmalar aleyhindeki bir 
faksız duruma son verilerek sosyal adaletin bir 
-^ereği yerine getirilmekte ve bundan başka bu 
kanunun kapsamı içindeki işverenlerin kapsam 
lısındaiki işverenler karşısında bırakılmış olduk-
^ r ı haksız reka.bet durumu da son bulmaktadır. 
Gerçekten, İş Kanunu kapsamına girmek için be-
1 irli sayıda işçi çalıştırma şartını öne süren ka-
"m'nun uygulanmalından kendisini kurtarabilmek 
V'!n, işyerini belirli sayının altında rçi çalıştırı
yor gösterebilmek amacı ile işletmesini küçük ün-
Lclere bölme olayları le karşılaşılmıştır. Bunun 
"s?, ekonomik kalkınmamızın bir şartı olan hızlı 
-anayileşmo çabamız için nasıl kaçınılması zo
runlu bir engd olduğu ortadadır. Yine 3 neü 
İnönü Hükümeti zamanında kanunlaştırılmış olan 
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506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile bu eko
nomik ve sosyal sakınca büyük ölçüde giderilmiş 
olmakla beraber bu sakıncanın giderilememiş 
olan parçasını da Yüce Meclisin gündeminde bu
lunan tasarı ortadan kaldırmış olacaktır. 

275 sayılı Kanunun getirdiği toplu iş sözleş
mesi düzeninin artık faydasız kıldığı eskimiş hü
kümlerden İş Kanunumuzun temizlenmesi de ge
rekmektedir. Bu nedenle yürürlükteki iş Kanu
nunda söz konusu toplulukla iş uyuşmazlıklarına 
ve işçi temsilciliklerine ilişkin hükümlerin kaldı
rılması yerindedir. 

Ayrıca kanunlarda düzenlenmiş bulunan ulu
sal bayram, hafta ve genel tatil ücreti, yıllık üc
retli izin, otel, lokanta ve benzeri yerlerde çalı
şanlara uygulanacak özel şartlarla ilgili kanun 
hükümlerinin bu tasarı içinde ve böylece tek me
tinde birleştirilmiş olması da, kanun tekniği yö
nünden bir dağınıklığı da önlemiş bulunacak
tır. 

Eski hükümlerle, sakatların çalıştırılalbilmele-
ri imkânlarını yaratan yeni hükümlerin faydalı 
yönüne, ta,sarı gerekçesinde belirtilen nedenlerle 
C. H. P. Grupu aynen katılmaktadır. 

Asgari ücretlerin merkezde kurulacak bir ko
misyonca düzenlenmesi hükmü de, bu tesbitler-
deki gecikmeleri önliyebileoeği ve fiyat hareket
lerini daha yakından izliyebileceği gerekçesiyle 
yine grupumuzca yerinde görülmektedir. 

Sayın milletvekilleri; bu kısa konuşmamızla, 
C. H. P. Millet Meclisi Grupunun tasarıyı des
tekleme kararında olduğunu anlatmış oluyoruz. 
Desteklememizin nedenleri de anahatları ile be
lirtilmiştir. Gerektiğinde diğer konulara ait gö
rüşlerimiz ilgili maddelerinde açıklacafctır. . 

(Bundan başka igrupuımuzun dileği, iki taşan
ının da biran önce Millet Meclisince kabul edi
lerek yeni gecikmelere meydan verilımemesidir. 

Konuşmamıza son verirken Yüce Kurula C. 
H. P. Millet Meclisi Grupunun saygılarını suna
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Hasan Türkay. Buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA HASAN TÜRKAY 
(Ankara) — Sayın Basan, muhterem milletvekil
leri; Türk işçisini çok yakından ilgilendiren ve 
iş hayatımüzın temelini teşkil eden İş ve Deniz 
iş kanun tasarıları üzerinde görüşlerimizi ifade 
ederken, politik düşüncelerden uaaJk, memleketi

mizin gerçeklerine uygun, tamamen objektif bir 
açıdan fikirlerimizin belirtilmesi; Türk işçisini 
kendi görüş ve kanaatlerine çekmek, onu kendile
rine bir vasıta olarak kullanmak, bu kanun mü
nasebetiyle her hangi bir siyasi partinin sıyanet 
meleği kesilerek birtakım çıkarlar araması ve gö
rüşmelerin bu istikamette cereyan etmesi, iş ha
yatımızı tanzim edecek bu analkanunun çıkmasına 
engel olmaktan başka bir işe yaramıyacağı gibi, 
yıllardır sabırsızlıkla çıkmasını bekliyen Türk iş
çisini yaralamaktan başka bir işe yaramıyacağı-
nı ifade eder, müzakerelerin politik çıkarların dı
şında cereyan etmesini halisane temenni ederim. 

Memleketimizde iş hayatını tanzim eden ye
gâne kanunun bundan 30 sene evvel kabul edilen 
3008 sayılı Kanun olduğu mailûmdur. Bu kanun 
muayyen zamanlarda 5518, 5868 ve 6298 sayılı 
kanunlarla tadil edilmişse de bugüne kadar tat
bikatta karşımıza çııkan aksaklıklar giderileme
miş, günümüzün sosyl ve .ekonomik gelişmesine 
uygun bir nitelik alamamıştır. 

Bu aııakanunun, bilhassa Anayasamızın ikti
sadi ve sosyal haklar bölümündeki prensipleri de 
tanvibedecek şekilde bütün maddileri ve tadilleri 
ile birlikte yeniden ele alınması ve bugünkü şart
lara uygun, çalışanların istikbalini garanti altı
na alan, demokratik esasları havi bir kanun hali
ne getirilmesi, uzun yıllardan beri Türk İşçi Sen
dikaları ve Türk - İşin özlediği ve beklediği bir 
kanun olmuştur. 

Demokratik bir düzen, çalışanların insan gibi 
yaşamalarını ve yarından emin olmalarını sağla
yıcı bir düzendir. Yeni Anayasamız bu anlayış 
içinde düzenlenmiştir. Bu anlayış içinde uygulan
malıdır. Tasarıda çalışanların asgari iş emniyeti
ni garanti altına adamak ve Anayasamızın çalı
şanlar için öngördüğü tedbirlerin alınmasını sağ
layacak prensiplerin yer aldığı muhakkaktır. 

Tasarının belli başlı özelliği; iş hayatımızı 
tanzim eden çeşitli kanunların tek metin halin
de toplanması ile işçi milktaırı bakımından sınır
lanması, bir işçi çalıştıran işyerlerine kadar ka
nunun uygulanmasından başka, başlıca şu yeni
likleri getirmektedirler. 

a) Bugüne kadar münakaşa konusu olan iş
çi tarifini açıklığa kavuşturmak, 

b) Bugüne kadar tatbik edilen toplu işşi çı
karmalarını kısmen önlemek, 

— 4» fi — 
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e) İş mahkemelerinde işçilerin ve işveren 
temsilcilerinin temsil edilmesini sağlamak, 

d) Asgnri ücretlerin memleket gerçeklerine 
uygun bir şekilde tek elden tesbitinin bir ko
misyon tarafından sağlanması, 

e) Kıdem tazminatının ölen işçilerin kanuni 
vârislerine verilmesini sağlamak, 

f) Çalıştırdığı işçilerin haklarını vermiyen 
işverenlere bâzı hallerde para cezası yerine ha
pis cezası vermek, 

g) Sakat ve hapisten çıkanlara bir nisbet 
dâhilinde iş sağlamak. 

Muhterem milletvekilleri; yukarda bahsedilen 
yeniliklerden başka bir şey getirmiyen tasarı, bu 
vasıflarını muhafaza ettikçe, Anayasa ilkelerine 
uygun bir çalışma düzeninin sağlanmış olacağını 
iddia etmek mümkün değildir. 

Böylelikle beyanlariyle, bildirileriyle bu tasa
rı bu şekilde kanunlaştığı takdirde iş hayatımı
zın felce uğrıyacağmı, sanayicilere büyük külfet
ler yükleneceğini kamu oyuna açıklıyan sayın 
işverenlerimizin telâş etmelerinde hiçbir sebep 
yoktur. 

Ancak, memleketimizin bugün için gerçekleri
ne uygun olabilecek bu tasarıyı memleketimizin 
umumi menfaatlerini her zaman şahsi menfaat
lerinin üstünde gören vatanperver Türk işçisinin 
•sabırsızlıkla beklediğini ifade ederken bu kanu
nun Türk işçisine, işverenine ve memleketimize 
hayırlı olmasını temenni ederim. Saygılarımla. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Ahmet Çeıbi, Sayın Cebi buyurun. 

M. P. GRUPU ADINA AHMET CEBİ (Trab
zon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Üzerinde görüştüğümüz İş kanunu tasarısı 
hakkında Millet Partisi Mecli Grupunun gö
rüşlerini izaha çalışacağım. 

Bir kere Millet Partisi programı itibariyle 
özel sektörün yapamadığı veyahut da memle
ket gerçeklerine uygun iktisadi şekilde yapamı-
yacağı işlerin kamu sektörü tarafından yapıl
masını öngörür, bu da geçici olmak şartiyle. 
Halbuki üzerinde görüştüğümüz iş Kanunun 
maddelerine geçildiğinde görüşlerimizi daha 
açık ve teferruatı ile izah edeceğiz. Bu iş ka
nunu tasarısı maalesef 3008 sayılı iş Kanunun
dan başka memlekette çalışanlara ve çalıştı
ranlara bir yenilik getirmemiştir. Saydığımız 

birkaç madde memleket çapında, memleketin 
çalışanları ve çalıştıranları arasındaki münase
bet bakımından bizi tatmin etmemiştir. Bu hu
sustaki görüşlerimizi maddelere geçildiğinde 
izah edeceğiz. 

Dünyadaki çalışanlar ve çalıştıranlar tetkik 
edilecek olursa, özel sektörün imal ettiği ge
rek mamul bir madde veyahut da istihsal et
tiği bir madde kamu sektörüyle mukayese edi
lirse, gerek vasıf, gerek ücret, gerekse işyerindeki 
huzur bakımından her zaman özel sektörünki ön
dedir. Dünya politikasını tetkik ettiğimizde neme 
lâzımcılık zihniyetini ortama hâkim kılmak 
için çarpışan ve çekişen iki grup anlaşarak 
kendi mamullerini piyasada satabilmek için ye
ni gelişen ve kalkınan devletlerin başını ezmek
tedir. 

Türkiye'nin gerçeklerine uygun bir iş Ka
nununun getirilmesini çok arzu ediyorduk. Yük
sek malûmunuzdur ki Türkiye'de şimdilik hâ
kim olan - ki bunu tasvibetmiyoruz - kamu sek
törü en ücra köşeye giderek çalışanları ve ça
lıştıranları memnun etmemiştir. Daha doğrusu 

• en ücra köşeye kadar gidememiş, herkes ken
di kurduğu basit düzen içinde kıvranmakta, 
bir şeyler yapmakta, daha doğrusu geçinmek
tedir. Programı itibariyle Adalet Partisi prog
ramına yakın bir görüş içindeyiz. Özel sek
töre öncelik vermek, iş yapabilme * kabiliye
tinde olanlara imkân sağlamak, cesaret ver
mek niyetindeyiz. Bugün Türkiye'de öyle özel 
sektör vardır ki, Devletin onu mahvetmesinden 
korkmasa her bakımdan memlekette büyük 
hizmetler yapacaktır. Karabük'te demir - çelik 
fabrikaları 12 mm. çapında daha küçük, daha 
ince demirleri ekonomik olarak çekememek-
tedir. Halbuki bugün 12 mm. den daha küçük 
çaptaki demirleri Karabük'te özel sektör mu
vaffakiyetle çekmekte ve Türkiye'nin ihtiyacı
nı karşılamaktadır. Yine yeni kurulan Kon-
tinü haddeihaneler maalesef (T) demiri çekeme-
mekte, yapılan tecrübeler başarıyla sonuçlan-
mamaktadır. Ama yine Karabük'te küçük had
dehaneler Türkiye'de bu Demir - çelik işlet
melerinin yapamadığını yapmaktadır. 

Birkaç gün evvel Yüce Meclisin üzerinde 
görüştüğü Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
raporlarında belirtildiği üzere, ikiyüz mil
yar tutarındaki sermayenin bir milyar 
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kadar kâr ettiği, daha doğrusu yüzde yarım 
kâr ettiği göz önüne alınırsa, memleketin ger
çeklerine . ilerisi bakımından uygun bir teşek
kül ve teşebbüs olmadıklarını anlamak müm
kündür. Halbuki, bu yeni şekliyle önümüze 
gelen İş Kanunu bir tek işçi çalıştıran yer
leri dahi kapsamına almaktadır. iBu ilk görü
nüşte biraz cazip ve âdil olarak görünür; ama 
çok küçük bir imalâthanede kendi emeği ile 
geçinebilecek bir iş yapacak, bir hammadeyi de
ğerlendirecek küçük çalışma yerlerinde bir kişi 
işveren olursa, birisi de işçi olursa bunu ne
ler ile bağlıyoruz? Asgari ücret var; bunun 
altında veremeyiz. Hafta tatili, vermek mec
buriyetindeyiz. Bayram tatili, vermek mecbu
riyetindeyiz, işinden atamayız. Ben de işçinin 
haklarını savunan * karakterde bir kimseyim, da
ha doğrusu Millet Partisi Meclis Grupu adına 
konuştuğumdan Millet Partisi Meclis Grupu bir 
tek işçinin dahi hakkının kaybolmamasmı ister. 
İster ama, küçük bir işyerinde birisi işveren, 
birisi işçi. Artık bu işyerinin şu elimizdeki ka
nunla ilk plânda kapatılması lâzım, veyahut 
da bu işyerinin şöyle bir koyup on alan bir 
iş sahası olması icabeder. Aksi takdirde bu iş
yeri kapanır. Bu bir işçi, iki işçi çalıştıran 
yerde böyle ojduğu gibi. daha çok işçi bulunan 
yerde de buna benzer olabilir. Biz işçi hakları
nın korunmasına, heder olmamasına, işçiyi 
işverenin ezmemesine bütün kalbimizle tarafta
rız; ama bunun yanında yapıcı yaratıcı kaa-
biliyette olan, memlekete hizmet etmek istiyen 
özel sektöre de imkân vermek lâzımdır. Bu hu
susları maddesi gelince görüşeceğiz. Bu hususları 
Millet Partisi Meclis Grupu tasvibetmemektedir. 

Fikir işçisi ve beden işçinin tarifinin burada 
yapılması gayet mâkuldür, doğrudur. Bu husus
ları Millet Partisi Meclis Grupu tasvibeder ve 
diğer tasvibetmediğimiz hususlar, verecek ol
duğumuz önergelerle Türkiye'nin gerçeklerine, 
daha- doğrusu kendi inandığımız gerçeklere 
uygun olarak değiştirilirse kanunun bu kı
sımlarına Millet Partisi Meclis Grupu müspet oy 
verecektir. 

İşveren ve işçi münasebetlerinin tarifi ya
pılmakta; ancak burada biraz da tarifine 
teknik olarak inilemiyen işveren vekilleri vardır. 
Bilhassa bu husus tatlbîkat sahasında büyük mü
esseselerde ve dolayısiyle Türkiye'de kamu sek

töründe göze çarpmaktadır. Bir müessese işve
rendir, bunun başındaki umum müdür veyahut 
da müdür işverendir. Ondan sonra gelenler, işçi 
ile temas edenlerin hepsi işveren vekilidir. İşve
ren vekilidir; ama bir maden ocağında çalışan 
bir mühendis işveren midir, işveren vekili mi
dir? Ona bir saha vereceksin, «al bunu işle» di
yeceksin, «şu imkânla işliyeceksin, şunu yapa
caksın, şunu istiyorum, programım budur, im
kânım budur, bu işi yap bana getir...» Bunu ya
pıp getiren ve bu hususta hesap veren mesul 
olan kimse işçi midir, işveren vekilimidir? Bu 
hususta da kanunda detaya inilmemiştir. Yani 
yine kelime oyunları ile; «Efendim siz işçisiniz, 
çünkü ya yevmiyelisiniz, yahut da yaptığınız i'ş 
fiziki bir iştir, bizim anladığımız böyledir, bu 
bakımdan işveren vekiline tanınan haktan isti
fade edemezsiniz...» öbür tarafta da «işçiye ter
tip veriyorsunuz, takibediyorsunuz, kontrol edi
yorsunuz, şunu yapıyor, bunu yapıyorsunuz, işçi 
inaklarından istifade edemezsiniz.» Maalesef 3008 
sayılı Kanunun tatbikatı böyledir. Böyledir ama 
bu kanun da bir yenilik getirmemektedir. Yine 
eski yuğuruşuna aynen devam edecektir. 

Toplu iş çıkarmalarının önlenmesi : Muhak
kakla bu, memlekette çok acı bir şey; toplu iş 
çıkarmalarının önlenmesi lâzım. Ama, toplu iş 
çıkarmalarının önlenmesi, çalıştıran müesseseyi 
nazarı itibara alarak bu kanunda yer almalıydı. 
Toplu iş çıkarmalarının önlenmesi mi mevzuu-
bahis, yoksa bir müe'ssesenin tarihe karışması, 
'batması mı mevzuubahis? Burası da âdil olarak 
tarif edilmemiş, analize edilmemiş. Yani muğlâk 
bir kanun, teknik olarak tabanına inilmemiş. 

İş maihkemel erinde işçi ve işverenin temsili : 
Muhakkak ki tatbikatta faydalıdır. Ama şimdi
ye kadar gene hukuk anlayışında bunun aksine 
de bir durum yoktur. Yani bu mücbir şey değil
dir, çünkü şimdiye kadar diğer kanunların mad
deleriyle bu bir neticeye bağlanabiliyordu. 

Kısaca şunu belirtmek isteriz ki, bu kanun 
'Türkiye'de iş yapmak istiyen müteşebbislere göz 
açtırmıyacaktır. Bu «göz açtırmama» tâbiri, iş
çiyi ezme mânasında anlaşılmasın. İşçinin hak
larına, hukukuna ne kadar riayet edersek ede
lim, bu kanun, yine söylüyorum, Adalet Partisi 
programına paralel bir görüşte olan, özel sektö
re öncelik tanıyan bu kanun Millet Partisi Mec
lisi Grupunun görüşleri ile bağdaşmamaktadır. 
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Biz kamu sektörünün memlekete huzur getire
cek olduğuna inanmıyoruz. Dünyadaki tatbikat 
da böyledir. Hangi memleketi ele alırsak alalım. 
hangi rejimi misal verirsek verelim bu tip çalı
şan iş yerlerinde huzur yoktur. Bu işçiler mesut 
ve bahtiyar değildir, özel sektörün muvaffak ol
duğu ve kısmen dünya piyasasına hâkim olduğu 
Batı - Almanya'da istiralhat yerlerinde, iş yerle
rinde işverenler işçi avına çıkmıştır; kaç Mark 
yevmiye alıyorsunuz, biz dalha fazla verelim, 
bizim fabrikaya gelin, diye. Bu kış münasebe
tiyle açık iş yerlerinin kapatılmasında geçici 
olarak bir işsizlik Batı - Almanya'da vardır, ama 
yine dünyanın en mesut işçisi özel sektörle be
raber çalışan işçilerdir. Bunun aksini görmedik 
ve tecrübeler de bunu teyidetmektedir. 

Biz özel sektörün elini ayağını bağlıyan, 
•memlekette çalışmak isti'yene, memlekete hizmet 
yapmak istiyene imkân vermiyen bu kamuna tü
mü olarak müspet oy vermiyeceğiz. Maddeleri 
görüşülürken Türkiye'nin bünyesine uygun ta
diller olursa, muttıakkak ki, Türkiye'nin kalkın
masını istiyen bir siyasi teşekkül olarak müspet 
oy veririz. Yüce Meclisi saygılarımla selâmla
rım. 

BAŞKAN — Şahısları adına söz alan arka
daşlara söz vereceğim efendim. 

Sayın Hasan Tez?... Yok. 
Sayın Aziz Zeytinoğlu?... Yok. 
Sayın Tahsin Argun. 
TAHSİN ARiGU'N (İsparta) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın Hasan Türlkay. 
HASAN TÜRKAY (Ankara) — Konuş-

itum. 

BAŞKAN — Evet grup adına konuştunuz. 
•Sayın Nazlmi Özioğul, buyurun. 
NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Sayın Baş

kan, ımu'h'tenelm arkadaşlarım, iş kamumu tasarl
ısı Ve Deniz İş kanunu tasarısı hakkında muh-
ıtelif hatip arkadaşlar kıendi görüş zaviyelerim-
deın teknik balkımdan filkirleraıM ifade Çittiler. 
Ben bu İş kanunun bir noktasına teımaıs etmek 
istiyorum. 

İş Kanunun 75 nci maddesinde işyerini ka
patma mevzuu bu kanunda bir taraflı olarak, 
iiki taraflı değil, bir taraflı olanak kabul edil
mektedir. Yani çalışıma müdürü teklif edecek, 
lidare âmiri bu teiklifi onaylryacalk. 27 Mayıstan 
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(sonra Ankara'da gecem bir hâdiseyi bu kürsü-
[ ye getirmiştim ve o zaman daha Millî Birlide 

Hükümeti, koalisyon iktidarı teslim etmemişti. 
Olay şu idi: Ankara Vadisi aklığı kararla An
kara'da 6 000 işyertimi mühürletmiş ti. Gerekçesi 
şu ildi: Şehir içinde bunların gürültü ve iş va
riyetini kendi günüsüne göre doğru bulmıya-
rak, bunların derhal şehir haricinde muayyen 
bir noktaya nakillenimi istemişti. Şimdi Anka
ra'da 6 000 işyeri var. Bunlar 30 semedir bura
da çalışmaktadırlar ve bilâhara o zamanki ko
alisyon iıkitıidarı ve Başvekili bunu Hükümet işi 
yaparak bu kararı durdurdular. 

Şimdi bir İş Kanunu çıkarıyoruz. Bir idare 
âmirinle yetki veriyoruz ve yalnız çalışma mü
dürü tciklif edecek, .em büyülk idare âmiri ka-

I patacaik. Maddeyi teltkik edersek, çalışma me-
todları, makina ve cihazlar işçiler için faydalı 
'görülmezse, kim tarafından teklif cdileee/k, bir 
çalışma müdürü tarafından; Mim. ouaylryaea/k, 
derhal oramın em büyülk idare âmini ve işyeri 
kapanacak. Simidi bu vaziyet karşısında kalkın
ana devrösinde bulunduğumuza göre bir fabrika
da yeni makinalar, yemi tösM'eri geldiğinde ça
lışma müdürü, «hayır bu tesisleri şu şekilde yap
mazsan burası çalışmaz» diye vilâyete teklif 
yapacak ve vali icabeden taSIdi/ki yapacak. Bi
naenaleyh bir taraflı kapatma yoluna gidiş 
şekli bu kanun maddesinde kabul edilmektedir. 
İşveren derneklerimden bir kişi, işçi teşekkülle
rinden bir kişi ve Hükümet temSilc'isinden bir 
kişi olmak üzere işyerindeki aksaklığı üç. kişi
lik bir komisyon marifet'iylıe tesbit ettikten 
sonra, aıncajk bapatona yoluna gitmek benim 
hulkuk anlayışıma göre dalha âdilanedir. Aksi 
halde bir kişiye bu işi verdiğimiz takdirde mu
ayyen bir zihniyetin veya muayyen bir idare
nin zihniyeti istikametinde o işyerinin kapa
tılması mümkündür." Bu bakımdan bir önerge 
de vereceğiz. Bu kanunun bu * İkaltı hükmünün 
değişmjeöi icabetler. Aksıi hakle işverenlerin çok 
ımüşkül durulmlda kalması ihtimali mevcuttur. 
Ve bu maddenin de mutlaka hükulka uygum 
bir şekilde çıkarılmasını ve bir taraflı değil 
çok taraflı olarak, bilirkişilerin fikirlerini bir
leştirerek, bu istikamette bir maddenin tatbiki 
lâzımdır. 

Bir de işverenlere bu kanunla ağır cezayı 
müstelziım madde getirilmiştir. Bu maddemin 
de daha hafifleltilmıesi lâzımdır. Bu madde bu 
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şekilde çıktığı ve bu ağır eczayı da maddede i 
kabul ettiğimiz takdirde, o zaman bir kijhıin 
yani oradaki cakama müdürikıün vereceği bir 
karar ve en biiyiık mülkiye âmirinin de tas
dik etmesi, foradaki rjyeı'1er inim çalınma vazife
lerini yapamaması y duna gider. Bu bakımdan 
bu kanunun bu maddeleri aleyhimle olduğum
dan Sayın Cumhurbaşkanım m veboısunu yerimde 
görimeikteyiim. Tefekkür -ederim, h ikime ti er ku
le. " 

BAŞKAN — Saym Enver Turgut. 
ENVER TURGUT (İamir) — Saym Bal

kan, muhterem mileltvakillcri, bem Tümkiye'de 
hayatını emeği ile kazanan işçiferknizi ilg:k\n-
direıı İş ve Denk İş ıkaıııınıı tasarısı üzerinde 
çc'k kısa tluum'ak kitiyorum. 

Sosyal güvenliği sağlayan bu kanun bü
tün komisyonlarda müzakere edilmiş ve mü
zakeresi esnasında gerek iş veremler ve gerekse 
işveren sendikaları temsili!çileri de hazır bu
lunmuşlar ve bu arada hepsinin görüşü ayrı 
aryı alınmış -ve bu şekilde müzakere yapıl
dıktan sonra Türkiye Büyük Millet Mecli
sinize gelmiş. Meclisinizde de müzakeresi ya
pılmış, kanun MeoMrten çıktıktan sonra, za
manında Senatoda görüşülmediği için kanuni-
yot kesbetmiş ve Reisicumhurun tasdikine su
nulmuş. Meseleyi tetkik etmedik, yalnız bir 
şansızlık olacak, Deniz İş Kanunu, İş Kanunu 
ve Askerî Personel Kanunu ile birlikte Reisi
cumhurun tasdikinden geçmedi ve veto edildi. 
Bu kanun için tekrar karma komisyon ku
ruldu ve Karma Komisyonda müzakere edil
dikten sonra şu -anda huzurunuza gelmiş bulu
nuyor. 

Amerikan Büyük Kongresi Binasında bü
yük insanların galerisinde heykeli bulunan 
Kanunî Sultan Süleyman'ın 16 ncı asırda 
«Türk işçisinin alnının teri kurumadan ücreti 
Ödenmelidir», şeklinde bir söz var. Bugün he
pimize geldi, işverenlerden mütemadiyen bro- 1 
şiirler ve telgraf yağmakta... İşverenler şu şe
kilde yakınmaktadırlar; biz işveren olarak 
şu kanun çıktığı takdirde bu müesseseleri 
işletemılyeceğlz, bize hapis cezası verilmekte 
para cezası verilmekte ve bâzı arkadaşlarımız 
da bumu bu kürsüde ifade etmektedir. 

Muhterem 'arkadaşlarım, bugün elimizde 
mevcut bulunan bu kanun çok demokratik bir 
usule uygun hazırlanmış bir kanun teklifidir. | 
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1 Bu kanun teklifi hakikaten gerek işçiyi ge-
[ rek işvereni bir mütalâa etmek suretiyle ha

zırlanmış ve bugünkü sosyal görüşle] limize 
uygun bir kanun teklifidir. Bundan ne işçi 
arkadaşlarımız yarın mutazarrır olacaktır, 
ne de işverenlerimiz. Olabilir, aksıyaıı taraf
ları olacaktır, bu aksıyaıı taraflar ancak yü
rürlükte bulunduğu sıralarda bulunabilir. O 
zaman da diğer kanunlar gibi bir değişiklik 
yapılması elbette ki, icabedecektir. Yalnız bu
rada elimizde mevcut bu kanunun üzerinde 
hiçbir değişikliğe tabi tutmadan biran evvel 
çıkarılmasında fayda vardır. Çünkü bu kanun 
senelerden beri Mecliste sürüncemede kalmış
tır. Bunun çıkmasında büyük fayda vardır. 
Bu kanunun lehinde müspet oy vereceğimizi 
ümidediyor, hepinizi saygı ile selâmlıyorum. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Sadi Pehlivanoğlu... 
Yok. 

Sayın Menteşe, buyurun. 
NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım, benden evvel konu
şan arkadaşlarım, bu kanun hazırlanırken bir
takım teşekküllerin mütalâası alındığını ve 
üzerinde uzun uzun inceleme yapıldığını 
iddia ettiler. Hakikaten arkadaşlarımı, kanun
lar hazırlanırken elbette teşekküllerin, fikir
leri alınır, gerekli hazırlıklar yapılır. Ancak 
bu demek değildir İd, tasarı mutlak surette 
hiç değişiklik yapılmadan Meclis huzuruma 
çıkacaktır. Yüce Meclis aksak olan tarafları 
ne şunun ne bunun menfaatini düşünmeden dü
zeltecektir. 

İş kanunu tasarısı meleket gerçeklerime uy
makta mıdır1? Uymamakta mıdır? Bunun üze
rinde iyice kafamızı yormak mecburiyetin
deyiz. Tasarının ilk maddelerini tetkik ede
cek olursak bir, iki,' üçüncü maddeler, bu 

1 kanunun geniş bir kütleyi, bir esnaf kütlesi
ni içine aldığını, • işveren olarak, görmekte
yiz. Öyle mükellefiyetler getirmiştir ki, arka
daşlar, burada meselâ yanında iki kişi çalış
tıran kunduracı bir işverendir, yanında iki 
kişi çalıştıran terzi işveren durumundadır. Bü
tün bunlar İş Kanunu kapsamına alınmıştır ve 
işveren olarak bu esnafa büyük mükellefiyet
ler yüklemektedir. Esasında memleketimizin 

l tahsil durumunu ele alacak olursak, bu orta 
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sınıfın işçiden farkı yoktur, sayın arkadaşla
rım. Bu mükellefiyetleri nasıl yerine getire
cektir? Bunlar üzerinde düşünmek ve ona göre 
bu orta sınıfı, esnaf sınıfını bâzı muafiyetler 
içine almak icabeder kanaatindeyiz. Meselâ 
bu kanunun 3 ncü maddesinde : «Bu kanunun 
Jcapsamıııa girecek nitelikte bir işyerini kuran, 
her ne suretle olursa olsun devralan, çalışma 
konusunu kısmen veya toptan değiştiren, ya
pılan bir işin tamamlanması yüzünden veya her 
hangi bir sebeple sürekli olarak çalışmasını 
bırakan işveren, işyerinin unvan ve adresini, 
çalıştırılan işçi sayısını, çalışma konusunu, 
işin başlama veya bitme gününü, kendi adını, 
soyadını ve adresini, varsa işveren vekili ve
kili veya vekillerinin adı, soyadı ve adresleri
ni sürekli işlerde bir ay, süreksiz işlerde on gün 
içinde bölge çalışma müdürlüğüne bildirmek 
zorundadır.» 

Demin arz ettiğim üzere arkadaşlarım, or
ta sınıfımızı teşkil eden esnaf hakikaten bu 
işleri yapacak kifayette değildir. Esasen ken
disi çalıştırdığı işyerinden farklı bir kuvvete 
sahip değildir. Çalıştırdığı işçilerden daha üs
tün değildir. Çalıştığı takdirde kazancını te
min etmektedir. O bakımdan bu mükellefiyet
leri bu işçilerin, bu işverenin, esnafın yerine 
getirmesine imkân yoktur. Bu bakımdan orta 
sınıfı teşkil eden bu esnafa birtakım muafi
yetler tanımak mecburiyetindeyiz. 

Saniyen sayın arkadaşlarım, demin bâzı 
arkadaşlarım üzerinde durdular, işyerlerinin 
gayrisıhhi, işgüvenliğini tehdidedici olduğu 
gibi ifadelerle suiistimaller yaratacak kimsele
rin işyerleri işgüvenliği müfettişleri tarafından 
derhal kapatılmaktadır, bu tasarıya göre. Bu
nun fevkalâde tehlikeli neticeler doğuracağını 
teemmül etmemiz icabetmektedir. Çok zaman 
burada tartışılmıştır. Meselâ Basın Kanunu 
üzerinde, bugün gazeteciler yahut basın birta
kım müeyyidelerle teçhiz edilmiştir. Yani 
hotbehot bir gazete veya bir işyeri kapatıla-
mamaktadır. Aynı şekilde işyerini de basm 
hürriyeti kadar teminat altına alınması icab
etmektedir. Onun için burada düşünmemiz 
icabeder. Bir tek şahsın indî mütalâası ile bir
takım şahsi mütalâası ile işyerlerinin kapatıl
ması fevkalâde tehlikeli bir netice doğuracak
tır. Bu hükümler üzerinde değişiklikler yap
mak mecburiyetindeyiz sayın arkadaşlarım. 

Yine burada 97, 98 ve 99 ncu maddelerde 
işverenlere fevkalâde ağır külfetler tahmil 
edilmektedir. Hattâ para cezalarının yanında 
hapis cezaları da tahmil edilmektedir. Demin 
sözlerimin başında arz ettiğim gibi, orta sınıfı 
teşkil eden küçük esnafımızın bu ağır müey
yideler karşısında ne derece ezileceğini her hal 
de tahmin edersiniz arkadaşlarım. O bakımdan 
sayın milletvekilleri, bu kanım tasarısı üzerin
de fevkalâde dikkatli olmamız icabetmektedir. 
Elbette İş kanunu tasarısı kanunlaşacaktır. 
Ama ekonomik hayatımızı rencide edici, sarsı
cı hükümlerle eğer bu kanun tasarısı kanunla
şırsa o takdirde işçimiz de bundan, zarar göre
cektir, arkadaşlarım. Öyle hükümlerdir ki 
bunlar, âdeta geri tepen silâh mahiyetindedir. 
Bu hükümlerle küçük esnafımız, küçük işve
renlerimizi eğer hapis gibi müeyyidelerle iş
yerini kapattırmak gibi bir yola gidersek o 
takdirde bindiğimiz dalı keseriz, ekonomik 
hayatımız sarsılır. O bakımdan sayın milletve-
killerimizin bu kanun tasarısını süzgeçlerinden 
geçireceklerinden emin bulunmaktayız. Hepini
zi saygıyla selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Faik Kırbaşlı, buyuru
nuz. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, Türle ekonomisinin 
Cumhuriyet kurulduğu günden bugüne kadar 
çok büyük demiyeceğim, ama epeyce bir me
safe katettiği cümlemizin malûmudur. Türk 
ekonomisi mevcut değerlerini su üzerine çıkar
mak için ekonomik yönden, iktisadi değerleri
nin işlenmesi yönünden insan emeği ile serma
ye arasında muhakkak surette bir düzene gidil
mesini icabcttirccck kadar bir mesafe katetmiş-
tir. Kat edil en mesafe küçümsenecek bir mesafe 
değildir. Bu, hem ekonomik yönden ve hem de 
işçi meselelerimizin, işveren ile işçi arasındaki 
münasebetlerin düzenlenmesi yönünden katetti-
ğimiz mesafede Avrupa'ya bakınca küçümsene
cek bir mesafe değildir. Avrupa, meselelerini 
asgari bir asır büyük mücadelelerden geçtikten 
sonra bu noktaya getirebilmiştir. Bu bakımdan 
Türkiye'mizin bu yönden katettiği mesafe ha
kikaten övünülecek bir mesafedir. Bunun da en 
bariz delili huzurunuza getirilmiş bulunan, bu 
kanun ve onun mündereeatıdır. 

Kanuna, bütün itibariyle bir göz attığınız 
zaman göreceksiniz ki, kanun mevcut durumu, 
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mevcut münasebetleri, mevcut siyasi durumu, 
Anayasamızı, ekonomik bünyemizi nazarı iti
bara alaraktan demokratik prensipler içinde, 
sermayeyi kendi yönünden, emeği de kendi öl
çüleri ve kendi değerleri içerisinde mütalâa et
mek suretiyle hazırlanmış bir tasarıdır. Yani 
demek istiyorum ki, bütünlüğü itibariyle hem 
gerçeklerden ilham almış, hem de demokratik 
prensiplere burada riayet edilmiştir. 

Kanunun içerisinde düzeltilmeye muhtaç 
boşluklar demiyeeeğim, birtakım maddeler ola
bilir. Bunları burada yüksek kurulunuz kabul 
edilen takrire göre, verilecek önergeler üzerin
de konuşacak, münakaşa açacak ve en isabetliyi, 
en uygunu, en doğruyu bulacak ve o maddeyi 
yeniden monte edecektir, işçi ile işveren müna
sebetlerinin ilk defa bütünü ile nazarı itibara 
alınarak düzenlenmesi; bunun tatbikatından1 

mütevellit bâzı aksaklıklar olmuşsa bunları da 
tatbikatı bize gösterecek ve belki de bu kanu
nun birkaç yıl tatbikatından sonra yeni bir dü
zenlemeden ziyade aksıyan maddelerini yeniden 
tedvin etme yoluna da gideceğiz. Burada şu 
esaslı noktayı gözden kaçırmamak icabeder ki, 
bugün millî ekonominin en mühim unsuru ayrı 
ayrı değerler halinde mütalâa edildiği takdirde 
sermaye bir tarafta ve emek bir tarafta gözü
keni ez. Bunların muvazenesi! sağlanmadığı müd
detçe, bunların koordinasyonu sağlanmadığı 
müddetçe sermaye ve emeğin istihsalde büyük 
hizmetler göreceğine ben şahsan inanmıyorum. 
Biz sermayedarlarla işçileri ayrı ayrı zümreler 
kabul edip ve bilhassa bunları bir düşman züm-
relermiş gibi karşılıklı alıp bu kanunu huzuru
nuza getirmedik. Daha ziyade bunlar kardeş 
zümrelerdir, bunların birleşmesinden memleket 
istihsali istifade edecektir. Memleket kalkınma
sına ancak bu birleşme, bu iyi anlayış içerisin
de bir şeyler getirmek mümkündür. İşte bu 
zihniyet içerisinde bu kanun hazırlanmış ve ge
tirilmiş bulunmaktadır. 

Ekonomi düzeninde en büyük unsur işçi ve 
işveren münasebetlerinin düzenli, millî ekono
miye fayda katan bir anlayış içerisinde çalış
masını sağlamaktır. Genel bir politika içerisinde 
şu noktaya da ehemmiyotle işaret etmek istenim. 

Buıgün Türkiye işçi ve işveren münasehetle-
finin greve kadar giden belirtileri içerisinde te
zatlı bir manzara arız etmektedir. Bunu bu ka-
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I nun dolaylsiylo söylediğim için peşinen özür di
lerim; fakat işaret etmek mecburiyetinde kal
dığım için söylüyorum. Buıgün bakıyorsunuz, 
ıbeıı bizzat tetkik ettim, elimde 'doküman da 
var, 840 kuruş yevmiye alan işçiden 27 lira yev
miye alan işçiye kadar muin telif sektörlerde, 
iş kollarımda greve gidilmekte, hattâ çok açık 
konuşmak icaibederse greve teşvik edilmektedir. 

1 Türkiye'nin gerçekleri 1 , 5 - 2 milyon işçinin 
dışında lıalilhazırda 4 milyon gizli işsiz oldu
ğu tesbit edildiğine göre, falbrikanın dışında, 

I fabrika kapısında beş lira, altı lira yevmiye
ye razı milyonlarca işçi beklemekte, fabrika 
içerisinde ise 27 lira yevmiyeyi dahi az gören 

I ve greve ıgklen işçilerin mevcudiyeti bugün mil-
1 lî ekoıuomimiz içerisinde tosıbit e'dilm ektedir. 

Görüyorsunuz iki, sayın arkadaşlarını, Türkiye 
I iş .bulanla işçi vasfını haiz olup iş bulamıyaıılar 
I arasında da bir düzen yaratmış değildir. İş Ka

nunu münasebetiyle böyle bir hassa's ve te-
I zatlı noktayı sizlere hatırlatmayı uygun bulu

yoruz. İşçilerin mümessilleri olduklarını iddia 
I edenlerin, sadece iş bulmuş olanlar mümcissil-
I lef değil aynı zamanda işçilik vasfını haiz olup 
I da iş ıbekliyenlerinin problemlerine de bu mak-
I sa'tla eğilmelerini temenni etmek herhalde ye

rinde olur. Ve bu suretle memleket içerisinde, 
I onların ifaidesi ile söylemek icebederlse, mutlu 

(bir azınlık, işçi kitlesinin dışında onların ifa
desiyle, İşçi Partisinin ifadesiyle, onların dı-

I ışında henüz iş bulamamış fakat işe hazır mil
yonlarca işçinin proplemi de karışımızda bulun-

I maktadır. Bu vesile ile şöyle bir noktayı da ha
tırlatmayı Yüksek Heyetinize faydalı bulmak-

I tayım. 
Sayın arkadaşlarım, bir İş Kanunu huzuru-

I miza gelmiştir. Fakat sosyal ve ekonomik nıü-
nasobetlerde unutmamak lâzımdır ki, iş kanunu 

I yalnız başına büyük kıymetler ifade edecek 
I ibir durumda değildir Türkiye'de. Nedan de-
I ğildir? Çünkü; demin size hatırlattığım gibi, 

Türkiye'de bir «Chömaıge deguise» denilen bir 
Igizli işsizlik mevcuttur. Bunların içerisinde iş-
>çi vakfında olup, çalışmakta olup da henüz ted-
ıvin eldilmiyen durumları bulunan ziraat işçile
rinin. durumları mevcuttur. Bunların ötösin-

I de yâni tarım iş kolumun düzenlenmesi mese
lesine bir ııeibze temas etmek istiyorum. Yani 
işçi meselelerini bir bütün olarak ele alınması-

I ıım zamanı geldiğine ve hattâ [geçmekte olldu-
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ğuna; çünkü bu kanun münasebetiyle tek ba
şına yalnız işveren ve işçi münaselbetlerini 
temin edip bunun dışında bâzı -meseleleri bı
rakmanın doğru olmıyacağma işaret etmek 
istiyorum. 

Dunlarla beraber dâhildeki işçilerimizin 
münasebetlerini İş Kanunu ile düzenliyoruz. 
Hariçte de işçilerimiz var. Onların da bir sürü 
problemleri halledilmek üzere (durmaktadır. İş
çi sağlığı ve iş güvenliği meselesi de Türkiye'de 
düzenlenmeye muhtaç bir saha olanak karşımız
da bulunmaktadır. Burada mevcut mevzuat kifa
yetsizliği ileri sürülebilirse de bilhassa Sayın Ça
lışıma Bakanm'a bu hususta teşekkürlerimizi ve 
tebriklerim k i şu nokta münasebetiyle arz ede
riz: Merkezi Ankara'da olmak üzere zannede
rim on gün kadar evvel bir İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği Merkezi Ankara'da açılmış bulun
maktadır. Bu, işçi meselelerimizin samimiyetle 
ve ciddiyetle ele alındığının bir 'delilidir. Bu 
düzen içerisinde !bu kanunu takviye edecek 
olan ve şiddetle ihtiyaç duyulan bir işsizlik si
gortası kanunu da bunu takviye etmek üzere 
hukukî yönleri dışında ekonomik yönleriyle bir 
an evvel getirilmesinin zaruretine de burada 
işaret etmek isteriz. Burada bunun uzun' uzun 
konuşulması yersizdir. Bunun fonu nereden bu
lunacaktır? İşçi mi verecek, Devlet mi verecek
tir? Yarı yarıya mı verilecektir? Bunun müna
kaşası yapılabilir. Fakat her halükârda bir iş
sizlik sigortasının, şümullü bir sigortanın bu 
kanunu takviye, babında getirilmesinin zarure
tini 'de burada işaret etmek istiyoruz. 

Türkiye'da işçi problemleri konuşulurken, 
nazarı dikkate alınması lâ^ımgelen bir .husus 
da asgari ücret meselesinin, demin de işaret 
ettiğim gibi, burada hukukî cepheyi, işveren 
ve işçi münasebetlerini düzenliyen bu kanunun 
dışında, bu kanunu takviye eden diğer boş bı
rakılmış demiyeceğim fakat henüz oturmamış 
ve hesabedilmesi kati ve daha ölçülü 'bir şekil
de ele alınamamış bir sahada mevcuttur ki, bu 
da (asgari ücret sakası dır. Bunun ekonomik ve 
sosyal cepheleriyle, toplu sözleşmelerin artırıl
dığı 'bir devrede 'bir an evvel esaslı unsurlara 
oturtulmasının zamanı geldiğini de burada işa
ret etmek isteriz. 

Benden evvel bir kaç noktaya temas etmiş 
olan arkadaşlarımı teyiden ben de temas et
mek istiyorum. 

I Sayın arkadaşlarım; işyerinin İş Kanununa 
aykırı faaliyetlerinden dolayı bir kişi tarafın
dan kapatılması ve bunun bir kişinin takdirine 

I bırakılması hususunu biz de terviç etmiyoruz. 
Bunun asgari üç kişilik bir komisyona tevdi 

I edilmesinin çok isabetli olacağı kanaatindeyiz. 
I Diğer taraftan sayın arkadaşlarım, işçi çok 
I güzel tarif edilmiştir, bu kanunda. Fakat ka

nunda öyle maddeler vardır ki, orada patron 
I iyi tarif edilememiştir. Bütün Avrupa'da pat

ronaj müessesesi bilhassa ekonomik yönden, 
I işletmecilik yönünden bâzı esaslara bağ-
I lanmıştır. Bir kunduracının patron adedil-

mesi ve yanında bir kişi çalıştırıldığı tak
dirde dahi bu patronaj müessesesinin içe
risine sokulması bence 'bu kanunun telâfi 

I edilmesi lâzımgeleıı ve üzerinde 'düşünülmesi 
I lâzımgeleıı hassas bir noktasını teşkil etmek

tedir. Bugün Türkiye'de küçük esnaf dediği-
L m iz, orta sınıfın bünyesine kanunda işaret ed'i-
I len bu 'husus, kanaatimizce, uymamaktadır. 

Onları küçük esnaflıktan çıkarıp, sen pat-
I ronsun'demek ve ileride ekonomimiz ilerlediği 
I ve bu patronaj ^müesseseleri şümullendiği müd-
I detçe onun içerisinde bir cüz olarak onların 
I da mütalâa edilmesi lâzımgeleıı meselâ bir kun

duracının', bir esnafın patron olarak mütalâa 
I edilmesi İş Kanununun getirmek istediği sos-
I yal ve1 ekonomik espiriye kamaatimce uyma-
I maktadır. Yüksek Heyetinizin bu nokta üzerin

de dana başka bir tarifle, daha başka bir esas
la gelmesi en büyük temennimiz olacaktır. 

I Hürmetlerimizle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarıim, her 
I ne kadar yeterlik önergesi gelmişse de ilki ar

kadaşımız, Hilmi İşgüzar ve Mustafa Ertuğrul 
I s'ö'Z isıteimıişlerdir. Buradalar mı efendim? 

MUSTAFA ERTUÖRUL (İstanbul) — Vıaz-
(geçtim. 

BAŞKAN — Vaizgeçtiler. Bu vaziyette toir 
arkadaşımız kalmıştır. Ona da söz (verdikten 
sıonra yeterlik önerigesini 'oybyaeağım, efeındiım. 

I Buyurun Sayın İşlgüzar. 
HİLMİ İŞGÜZAR (ıSinop) — iSayın Başkan 

ve muihterem ;milleıtveikilleri, 'görüştüğümüz iş 
İkanun tasarısı kakikaiten memleketimıilz için1 

ve işçiler için çok .büyük 'bir ö'iıelm taşımakta
dır. Bu bıakimdan ıben de şalhsi görüşlerimi *ar-

I za çalışacağım. 
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Halen yürürlükte olan 3008 sayılı îş Kanunu 
hepimizin de bildiği gibi ihtiyaçları ikarışılaımıaik-
tan uzaktır. Esasen iş kanunları memlekette ge
lişmekte olan sosyal ve 'ekonomik gelişmelere 
ve iş hukukuna paralel olanak tedvin edilmek 
mecburiyetinde solduğu içim, yeni iş kanunu ta
sarısı da bizim gömüşümüze göre 'gelişen bu sos
yal ve ekonomik düzen uygun bir şekilde ele 
'alınmıştır. Tümü üzerindeki görüşlerimi arz 
'ederken hemen ifade edeyim ki, bâzı saikat no(k-
taları vardır. Fakat genellikle yenilik getiren 
bıir kanun olduğu için bendemiz bunun faydalı 
'kanısındayım. Memleketimizde bilhassa son 
•zaman içinde, 20 yıllık zaman içinde de
mokratik nizam içinde, sosyal gelişimler ve 
'ökonomik dalgalanmalar neticesinde iş sahala
rında, iş hukukunda da çeşitli değişiklikler 
meydana getirmiştir. Bir taraftan köyden şehi-
re 'akınlar başlamış, dağlarda ve orman için
deki yaşıyan köylüler taş devri yaşarlarken 
sosyal akımların neticesinde ve çeşitli ekonomik 
krizler yüzünden şehirlerde veya büyük köy 
ve kasabalarda sultanlar gilbi yaşıyan insanlar 
da türemiştir. 

İşte bu sosyal gelişim ve ekonomik düzen 
içinde, kendi alm teri ile hayatını kazanmak 
mecburiyetinde olan işçilerin her türlü hakla
rının korunması, teminat altına alınması kadar 
tabiî bir şey olamaz. Esasen 1961 yılında ted
vin edilen ve mer'iyete 'giren Anayasamız da 
sosyal gel'ışim ve ekonomik dalgalanmalaırı, çal
kalanma! arı demokratik gelişmelere muvazi 
olarak ele almak suretiyle imiaddelerini işlemiş 
ve işçilerin kendi emeğinin teminat altına alın
masını temin »edecek mahiyette hükümler getir
miştir. Bilhassa Anayasamızın 43 ncü madde
sinde «Kimse yaşına, gücüne ve cinsiyetine uy
gun olmıyan bir işte çalıştırılamaz. Çocuklar, 
gençler ve kadınlar çalışma şartları bakımın
dan özel olarak korunur» hükmünü görmekte
yiz ki, bu yeni iş kanununun her ne kadar Ana
yasamın 43 ncü maddesine tam cevap vermek
ten uzak maddeleri varsa da kısmen de 'olsa bu 
hususlara cevap verdiği için yerinde 'görmekte
yiz. Ancak iş veriminin artırılması her şeyden 
evvel, patronlarla işe/iler arasındaki münasebe
te ve emeğiyle İstihsali artıran işçiye verilen 
kıymete göre değişecektir, onunla orantılı ola
rak gelişecektir. Bu bakımdan işçilerin 'emekle
rinin kıymetlendirilmesi, özlük işlerinin emni

yet altına alınması ve yarınının sigortalı olma
sı lâzımdır. 

Yine Anayasanın 'getirdiği yeniliklerden bir 
tanesi de grev hakları olup işçi haklarının te
min edilmesi bakımından öngörülmüş, bir temi
nat olarak ele alınmıştır. Yalnız, bir noktaya 
burada işaret etmek mecburiyetindeyiz. Bizim 
gönlümüz bütün insanların emeğinin hiç de
ğilse en az işçiler ve işçi emeği kadar korunma
sı ve bunların korunması için lüzumlu kanun
ların 'getirilmesidir. Biz iş kanun tasarısında 
büyük bir aksaklık görmekteyiz. O 'da tarım iş
lerinde çalışanların bu kanunun şümulünün dı
şında bırakılmış olması keyfiyetidir. 

Muhterem milletvekilleri, nüfusumuzun % 75 
nin üstünde köylüler 'ziraat işleri ile uğraşmak
tadırlar, çeşitli tarım işlerinde çalışmaktadırlar. 
Bunların çalışmış oldukları yerlerin imkânsız
lığı hepimizin malûmudur. Bunlar yoldan, su
dan, elektrikten ve barınaktan mahrum olan in
sanlardır. Böyle insanlar işyerleri olarak tarım 
işyerlerini seçmişlerse, her şeyden ıcvvel, bun
ların iş kanunu tasarısının içine alınması ge
rekir. Çünkü, köylünün hastanede muayenesi, 
hastaneye 'gelmesi, bakımı, korunması, emekli
likleri, hayvanlarının sigortası, ekinlerimin si
gortası şöyle dursun hayatlarının dahi sigorta
sı yoktur. O halde, tarım işlerinde çalışan in
sanların, iş kanunu tasarısının 5 nci maddesin
de istisna olarak yer alan bir terim ol iması ve İş 
kanunu tasarısının içine mutlaka tanım işlerin
de çalışan insanların bu 'kanundan istifade ede-
'cek şelkle ıgetirilmesi lâzımıdır. Yoksa, sendikalar 
var işçilerin haklarını koruyoruz ve onların ya
nındayız diye görülmek gerçekleri inkâr 
etmek olur, eğer gerçeklere eğiliyorsak, eme
ği ile geçinen insanların halklarını vermek vo 
en az bunlara yapılan, reva görülen imkânları, 
tarım işlerinde çalışan köylü 'vatandaışlara da 
tanımak ımecburiyetindeyiz. Bu bakımdan iş 
kanun tasarısının 5 nci maddesi sakat olarak 
ele alınmıştır. Bu sakatlığın değiştirilmesi lâ
zımıdır. 

Bir de patronlar, iş kanun tasarısına 'göre, 
diğer 'memleketlerde olduğu gibi, pekâlâ smıf-
.landırılaibilmirdi. Bunlar da genellikle ele alın
mak suretiyle, bir kunduracıyı, bir terziyi bü
yük bir patron ile, bir fabrikatör ile mukayese 
ettiğimiz ızaman, hakükaten mantıkla kabili telif 

— m-
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lO'lmıyaeak şekilde bir çelişmeye düşeriz. Bu ba
kımdan, memleketimizin esasen orta sınıfını 
teşkil eden, hayatlarını bizatihi lalın teri ve 
emeği ile kazanan ve fiilen işçilik yapan, fa/kat 
bu kanun tasarısına göre, patron gözüken in
sanların .sınıflandırmaya tabi tutulmadığı tak
dirde, ezilmesine bizatihi bıiz sebebolacağız. Bu 
bakımdan, küçük esnaf ve sanatkârların işyer
lerini tarif ve iş kanunu tasarısının şümulüne 
giren işçilerin (durumunu tasnif ederken, ayrın
tıya tabi tutulması lâzımdır, 'buna mecburuz. 
Aksi halde, hakikaten işçıi ve işveren arasmda-
fei münasebetleri iyi bir yolda tedvin etmek is
terken, hilmiyerc'k veya bilerek - ki, ıbiz bunu 
burada izah ediyoruz artık, Hükümetin haberi 
vardır - diğer bir işçi sınıfı olan 'küçük esnaf 
ve sanatkârların, bizatihi .'kemdi elimizle çıkar
dığımız kanunlarla, ezilmesine, mağdur edilme
sine ve işyerlerinin kapatılmasına sebebolaca
ğız. 

Tüm olarak gerek bunlara prim verilmesi, 
özlük işlerinin teminat altma alınması, bâzı otel 
ve motellerde çalışan insanlara, bilhassa işçilere 
müşteriler tarafından gönüllü olarak verilen 
paraların bizzat işçilere verilmesini öngören ka
nun tasarısının çok faydalı olduğunu işaret et
mekle beraber, üzerinde bütün milletvekili arka
daşlarımın dikkatini çekmek için, bilhassa ta
rım işlerinde çalışan işçilerin, orman içinde de
vamlı veya muvakkat olarak yol işlerinde, istih
sal işlerinde, rizikolu işlerde çalışan, istihsal, 
nakliye, fidanlık, yol, imar, ağaçlandırma gibi, 
hele tahdit işleri gibi devamlı çalışan işçilerin 
iş yerlerinin tarım iş yerleri olarak kabul edil
mek suretiyle bu kanunun şümulü içine alınması 
gereklidir. Bu vesile ile bütün milletvekili arka
daşlarımın dikkatini bu noktalarda çeker, hepi
nize hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Çalışma Bakanı Sayın Naili Er
dem. Sayın Erdem, buyurunuz. 

ÇALIŞMA BAKANI ALÎ NAİLÎ ERDEM 
(izmir) — Sayın Başkan muhterem milletvekil
leri, tümü üzerinde müzakeresini yapmaya baş
ladığımız iş kanunu tasarısı münasebetiyle grup
ları ve şahısları adına konuşmalarda bulunan 
arkadaşların bu konuşmalarında değinmiş ol
dukları bâzı hususları işaretlemek için huzuru
nuza gelmiş bulunmaktayım. 

Esasında kanun, bir yönü ile sanayii geliş
tirme, bu gelişmenin neticesinde hâsıl olacak 

tehlikeleri önleme, bir yönüyle de çalışanların, 
işçilerin daha refahlı bir hayat düzeni içine gir
me gayelerine matuftur. Bu arada kanun, işve
reni iş yerinde biraz daha ciddî çalışmaya teş
vik ederken, diğer yönden işçi sağlığını, iş gü
venliğini, belirli kanuni müeyyideleri koymak 
suretiyle, sağlamayı amaç edinmektedir. 15 yıl
lık plân perspektifi içerisinde Türkiye'de yaşı-
yan insanların 1977 senesi sonunda sigortalaş-
masını plân, hedef olarak almıştır. Bu anlayışın 
içindedir ki, 506 sayılı Kanunun geçici 1 nci 
maddesi ile geçici 5 nci maddesi tedvin edilmiş 
ve sigorta hastanelerinin kâfi derecede olduğu 
anlaşıldığı andan itibaren de, kararname ile bu 
haklarının verilmesi hususunun sağlanması bu
güne kadar devam edegelmiş. Bu anlayışın için
dedir ki, Misak -1 Millî hudutları içinde yaşı-
yan insanların yarınlarının emniyet altına alın
masını gaye edinmiş olan Hükümet, Türk işçisi
nin yaşamasını bir hukukî düzene bağlamayı bu 
kanunla huzurunuza getirmiştir. Esasında kanu
nun getirdiği yenilikler pek büyük değil. Bir 
vakıadır ki, 3008 sayılı Kanun esas alınmak üze
re hazırlanmıştır. Beşerî tekâmüle uygun olarak 
dilde değişiklikler yapılmış, bâzı yeni maddeler 
ilâve edilmiş, bunlar vakıa. Ama temel çerçeve 
3008 sayılı Kanun. Esasında bu kanunun hazır
lıklarına 1958 senesinde başlanmış, 1958 sene
sinde kanunun hazırlıklarına, 3008 sayılı Kanun 
üzerinde değişiklikler yapılması şekliyle baş
lanmış, 20 Mart 1960 tarihinde de Çalışma Ba
kanlığından diğer bakanlıklara görüşleri nedir, 
şeklinde mütalâaları sorulmuş ve alınmış. 27 Ma
yıs 1960 ı mütaakıp o tarihte devrin Hükümeti 
mevcut 3008 sayılı Kanun üzerinde değişikliği 
değil, yepyeni bir kanun hazırlamanın daha 
doğru olacağından hareketle 30 . 9 .1960 tarihin
de kanun hazırlıklarını ikmal ederek, diğer ba
kanlıkların görüşlerini almaya sevketmiş. 

Kanunun, Meclise gelinceye kadarki, kısmı
nı izah etmekliğimin sebebi, bir konuşma sıra
sında sayın Halk Partisi sözcüsü Şeref Bakşık'a 
takıldığım gibidir; çünkü Sayın Bakşık konuş
masında «inönü Hükümetinin eseri olan kanun* 
diye ifade etti, onu belirtmek için söylüyorum. 
Ancak, altma imza koymayı eser olarak kabul 
ettiği için, ben de o espri içerisinde hâdiseyi 
mütalâa ediyorum. Gerçekte doğrudur. 1964 se
nesinde Sayın Şeref Bakşık'm Meclis Karma Ko
misyonunda, Başkanlık ettiği sırada bu kanun 
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sevk edilmiştir. Kanunun müzakeresine 4 neü 
Koalisyon Hükümeti zamanında başlanmış, Se
nato Karma Komisyonunda müzakeresi Hükü
metimiz zamanında olmuş, vetoya uğradıktan 
sonra 1966 senesinin Haziran ayı içinde Mec
lis Karma Komisyonunda te'k nar müzakere cdill-
ıniştir. 

Şu hale göre kanun şu safhalardan geçmiş: 
1958 de 1 nci safhası, 1960 Martı 2 nci safha
sı, 1960 Eylülü 3 neü safhası, 1964 senesi 4 neü 
safhası, 4 neü Koalisyon 1965 senesinde 5 nci 
safhası ve Seııaltio Karma Komisyonunda 7 nei 
safha, vefto edilip geldikten sonra da 8 nci saf
ha ve şimdi huzurunuzda. Üç ayrı süzgeçten 
de geçmiş. Talh'min ediyorum ki, kanuna eser 
denildiği zaman Karma komisyonlardan geçti
ğine göre, artık Parlâmentonun eseri demek da
ha doğru olur, Kanaati İçindeyim. 

Kanun en iyi şekliyle mi huzurumuza gel
miştir, şeıklinde bir sual tevcih edilebilir. Sa
yın Rıza Kuais'a göre, bu kanun işverenin sö
mürme oranını artıran bir kanundur, böyle ifa
de ettiler. Konuşmalarında çok calibi dikkat 
bâzı noktaları, tesbit edebildiğim kadar, huzu
runuzda tekrar etmek istiyorum. Dediler ki, 
Cumlhuriyeit devrinde, 1936 tarihinde yürürlü
ğe girmiş olan 3008 sayılı Kanun, bugüne ka
dar, hep işverenden yana olmuştur. 

Ben, bir şeyi Sayın Kuas'a hatırlatmak is
terim. Atatürkçülükte ve Atatürk ilkelerinin 
temelinde sosyalizmi arayan biir siyasi teşekkü
lüm içinde bulunmaktasınız. Nasıl oluyor da 
işverenden yana olan bir kanunun o tarihte 
çıkması sağlanmış oluyor? Konuşmalarında 
Teşviki Sanayi Kanununa temasla, aynı şekil
de Gulmhuriyet Devrinde, - ifade kendilinin
din' - hükümetler işverenden yana olmuştur, 
Teşviki Sanayi Kanunu da 'böyledir, diyor. Teş
viki 'Sanayi Kanunu zannederim ki, yine Ata
türk zamanında meriyete girmiş olan bir ka
nundur. Binaenaleyh, bu noktasıyla da sizin 
ortaya koymak istediğiniz bir hususu hatırlat
mış olurum. 

Bir 2 nci hususa temas etkiler; Anayasanın 
2 nci «iadesine. Dün de bunu uzun 'boylu din
ledik burada. Anayasanın 2 nci maddesi1, sos
yal devlet telâkkisi; 2 n'cii maddenin gerekçesi 
biraz evvel Sayın Rıza Ku'as tarafından yine 
aynı şekilde ifade edildi. Kendileriyle birleşe-

'bildiğimiz noktalar yok. Bu kamun, esasında 
bir taraftan işverenin her geçen gün hızlı bir 
kalkınma temposunu hedef ittihaz ederek plânlı 
kalkınma içerisinde kalkınmasını sağlarken, 
öbür yandan da işçilerin bulundukları işyerle
rinde inSanca yaşamalarını ve yarınlarına, cla-
•ha emin halkima!arını te'min etmeye matuf bir 
hazırlığın neticesidir. En iyi şekli midir? Ha
yır, bunu ifade etmiyorum. Aksak olan ta
rafları var, yanlış olan tarafları ,var. Buradaki 
'müzalkerede bunlar ortaya çıkacaktır. Ama 
bunlr, ne bâzı arkadaşların bir telâş zemini üze
rine oturttuğu gibi, telâşı icabettirecek nitelik
te, büyüklüktedir, no de bunların arkasında bir 
'maksadı aratacak büyüklüktedir. Evet bir tek 
İşçliye teşımil edildiği zaman küçük esnafı da 
kapsıyacak'tır. Bu bir vakıa. Küçük esnafın 
var olması, orta tabakanın hayatiyeti, hürri
yetin tam. ve kâmil anlamında istimali için za
ruri olan bir varlıktır. Peki, bu kanunla kü
çük esnaf yaşıyacak mı, diye arkadaşlarım bir 
sual tevelih ettiğinde, diyebilirim kİ; muhterem 
ımilllctvekilleri, 3 neü maddeyi tetkik ettlği-
mizldc bir bildiri mıedburiyeti verilmiştir. Bir* 
tefle işçiye kadar bu ımedburiyet tahmili edilmiş
tir. Ne yapacaktır, yanında bir tek işçi çalış
tıran insan? Bıı işçiyi muayyen Kir süre içeri
sinde bildirlmdk mecburiyetindedir. Bildirme-
dliği takdirde 97 nci madde hapis cezasını getir-
mı ektedir. 

Bu, tek bir işçi dendiği zaman elbette ki 4 iş
çinin altına inildiğine göre, 10 işçinin altına 
inildiğine göre cihetteki, küçük esnafı hedef tut
maktadır. Peki bu vaziyette, Erzurum'un İspir 
kazasının Varzens köyündeki berberin yanında 
çalışan işçiyi, berber vaktinde haber vermedi di
ye, 2 bin metre rakımda bulunan o köydeki bir 
kimseyi, buyur seni bir hafta hapsettik şekli mi 
olacaktır? Eğer bu anlaşılıyorsa, bunun tashihi 
gayet kolay, 3 neü maddeye bir fıkra ilâve edilir, 
denir ki, 5 yahut 6 işçisi, 10 işçisi olanlar için (bu 
rakam üç de, beş de, on da olur, bu Muhterem 
Heyetinizin bileceği kabul edeceği bir husus) 
bunlara bir hapis müessesesi getirtilmez. Bun
lar berî kılınır, tamamiyle bırakılır. Para ce
zasını işletebilirsiniz, mümkündür bu. Belki 
onu da kaldırabilirsiniz o da mümkündür. Bina
enaleyh burada «küçük esnaf bildiride bulunma
dığından dolayı hapisle karşı karşıya kalacaktır» 
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tehlikesi, arkadaşların kafasında- yaşıyorsa bu, I 
rahatlıkla tadil edilebilir. 

Asgari ücret müessesesinin tek elde toplan
ması keyfiyeti karşısında, Bakanlığa esasında 
ağır bir yük düşmektedir. Bugüne kadar vâki 
asgari ücret çalışmaları kanun ahkâmı içerisinde 
yapılmaya devam edilmiştir. Ne iş kolu esası 
alınmış, ne bölge esası alınmış, ne Türkiye çapın
da bir asgari ücret çalışması yapılmıştır. Asgari 
ücret çalışmaları il hudutları içerisinde kalmış
tır. 11 hudutları içinde de mutlak surette herkese 
aynı asgari ücret uygulanması yapmamış, iş ye
rine, iş dalma, iş koluna göre asgari ücretler 
vâki mücaraatlar neticesinde ortaya çıkmıştır. 
Bu hazırlıklar uzun zaman Bakanlığımızda yapı
lan çalışmalar neticesinde, asgari ücretin nasıl 
bir sisteme oturtulması lâzımgelir şeklindeki ça
lışmalarımız diyebilirim ki, bugün artık en gü
zel şeklini, en iyi ifadesini bulmuştur. Burada, 
getirilen asgari ücret sistemi çalışması, bir tek 
elden idare edilecek. Bu, elbetteki başlı basma 
bir ihtisas icabettirecektir. Bu itibarla arka
daşlarım asgari ücret üzerinde hassasiyetlerini 
gösterirken, bunun bugüne kadar ve bundan son
ra geçireceği tatbikatı beraber mütalâa etmele
ri gerekmektedir. Muhterem Heyetinizin zama
nını almamak için, asgari ücret çalışmalarına sa
dece bu kadarla değindim. 

Sayın Hilmi İşgüzar ve bâzı arkadaşlarımız, 
tarım işçilerine temas ettiler. Gerçekte bir vakı
adır. Geçen sene bütçe müzakereleri sebebiyle 
Muhterem Heyetinize arza gayret sarf etmiştim; 
1960 senesi nüfus sayımı esas alındığında 15 -66 
yaşları arasında yaşıyanların Türkiye'de nisbeti 
15 milyon küsur, bunun içerisinde aktif olanının 
miktarı 12 232 000 küsur. Bu miktarın içinde 
1,5 milyonu sanayi kesiminde çalışan, 400 000 -
600 000 arasında genel hizmetlerde çalışan, geri
ye kalan 10,5 - 11 milyona yakın kısmı da ta
rım kesiminde çalışan insanlardır. Tarım kesi
minde çalışan insanların, Hilmi İşgüzar'm nok- I 
tai nazarına iltifat edip, istisna maddeleri kapsa
mı dışında kalmamasını ve bu kanunun kapsamı 
içerisine girmesini düşündüğümüz anda, derhal 
huzurunuzda şunu ifade etmek isterim ki, bu 
madde ölü doğar. Bu maddenin işlemesine im
kân olmaz. Tarım iş Kanununun çalışmaları de
vam etmektedir. Evvelâ bir tarif yapacaksınız : 
Tarım işçisi kimdir, tarım işçisinden kasıt nedir? | 

I Aile ekonomisi için de mi tarım işçisi, kendi ye
rinde çalışan veyahut kendi yerinde hanımı ile 
birlikte çalışan, çocuğu ile çalışan, bunu mu kas-
dediyorsunuz? - Bir ücret karşılığında çalışmayı 
mı neyi kasdediyorsünüz?... Biran için tarım iş
çisinin tarifini yaptık ve buraya da koyduk. Son
ra Türkiye 7 iklimi birden yaşıyan bir ülkedir. 
Adana'daki tarım işçisinin şartlariyle, Karade
niz'in tarım işçisinin şartlarını, Marmara ve 
Ağrı bölgesinin tarım işçisinin şartlarını aynı 
mütalâa etmenize imkân yoktur. Tütün, işçisi 
güneş yüzü görmez, gece iş yapar. Çünkü gün
düz kırım yapamaz tütün işçisi. Güneş vurur ve 
ziftini döker, sökemez yaprağı. Onun için gece 
çalışır. Pamuk işçisinin çalışma sistemi ayrıdır. 
İki eliniz kanda olsa, hattâ ve hattâ musalla ta
şında sevdiğiniz, sevgiliniz olsa ağaç mahsulünü 
dalında bırakamazsınız. İster bayram olsun, is
ter seyran olsun. Çünkü bir gün geçirdiğiniz 
zaman ikinci gün bitmiştir o mahsul. Böyle mah
suller var. Demek ki ürün yönünden değişik, 
bölge yönünden değişik, şartlar yönünden de
ğişik bir ülkede yaşıyoruz. Bunları belli tefer
ruatı içerisinde, belli çerçevelere oturtmadığı
mız takdirde, bu kanunu getirdiğinizde evet ölü 
bir eeni doğar, işlemez, yanlışlıklar doğar. Bu 
itibarla Tarım İş Kanunu esasında huzurlarınıza 
gelecektir. Tarım Bakanlığında vâki çalışmalar 
devam etmektedir, fakat gayet güç bir kanun, 
fevkalâde güç bir kanun. 

Muhterem arkadaşlarım, kısa hatlariyle be
lirtmek istediğimiz de; bu kanun, esasında karak
teristik vasfı itibariyle yepyeni, dupduru, tapta
ze, bir kanun değildir. 3008 sayılı Kanun esas 
alınmış, yenilikleri var, bünyemize uygun taraf
lar var. 3008 sayılı Kanundan mutlaka çok iyi. 
Buradaki çalışmalarınızla daha iyisi olacaktır. 

Hürmetlerimle. (A .P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Son söz milletvekilinin olduğu
na göre sırada bulunan Yunus Koçak, buyurun 
efendim. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri, çoktan beri beklenmek
te olan ve biran evvel çıkması temenni edilen ve 
iş hayatımıza kararlılık, devamlılık, gelişme ve 
çalışanlara emniyet ve huzur getirmesi temenni 
edilen iş kanunu tasarısının biran önce kanunlaş
masını istememek mümkün değildir. Binaenaleyh 

— 497 — 
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bu umumi temenniye, bu genel arzuya biz de ka
tılmaktayız. 

Sayın Bakanın konuşmalarını dinlerken ilk 
bakışta bu konuşmalarda ortaya çıkan temenniye 
katılmamak mümkün değil. Sayın Bakan çalışan
ların hayatının istikrara kavuşmasını, refaha ka
vuşmasını ve kararlılık arz etmesini temin için bu 
kanunu getirdiklerini, kanunda aksaklıklar, yan
lışlıklar olabileceğini ve Muhterem Meclisin bun
ları düzeltebileceğini ifade etmektedir. Ayrıca 
yine sözleri' milyonlarca tarım işçisinin hayatını 
düzenliyecek kanunun Meclisin huzuruna gelece
ğini, fakat bunun çok çetin bir iş olduğunu, Tür
kiye'nin yedi iklimi sinesinde yaşattığını, her hal
de dört iklim olması gerek, yedi iklim eliyorlar, 
yedi iklimi sinesinde yaşattığını bu bakımdan ta
rım hayatına uygulanması gereken hükümlerin 
çok çeşitli, çok mudil olabileceğini ve onun için 
Tarım İş Kanununun getirilemediğini beyan bu
yurdular. Kendilerinin bu sözlerine, yani bu 
müşkülâta kısmen katılmamak mümkün değil. 
Yalnız senelerden beri İş Kanunu çıktığı ve uy
gulandığı günden beri iş hayatımızda çalışan işçi
lerin, emekçilerin hayatlarının emniyete, huzura 
ve kararlılığa kavuşturulması arzusu ileri sürül
düğü günlerden beri Türkiye'de bir tarım işçisi 
probleminin bulunduğu malûmdur. Binaenaleyh, 
arzu ve niyetin mutlaka yerine getirilmesi, mut
laka tarım işçisini, hakikaten çok ağır şartlar 
içinde yaşıyan tarım işçisini emniyete, huzura 
ve bu iş bölümünü istikrara kavuşturmak isten
miş olsaydı, kanımızca gelmiş geçmiş hükümet
ler tarafından Tarım İş Kanununun şimdiye ka
dar çoktan getirilmiş olması ve tarım işçisinin 
probleminin ortadan kalkmış olması gerekirdi. 
Biz bu sözlerimizle henüz bir senelik bir Çalışına 
Bakanını itham etmiş olmuyoruz. Ama gelmiş 
geçmiş bütün hükümetlerin maalesef hiç de bir
birinden farklı düşünmediklerini, hepisinin işçi
nin hayatı, işçinin kararlılığı, işçimi huzuru ba
his konusu olduğu zaman daima toprak ağasından 
yana, fabrika ağasından yana, gemi ağasından 
yana çıktığını ve iş hayatının esaslı hükümleri
nin, teminat hükümlerinin işçiler lehine teminat 
getirecek hükümlerinin mütemadiyen savsaklan
dığını ve birtakım mazeretlerle bir türlü kanun
laşmak imkânına erişemediklerini görmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasamızın 2 ne 
maddesinin gerekçesi arkadaşımız tarafından İza1 

edildiği zaman Çalışma Bakanı bunu burada mü 

I temadiydi dinlemekteyiz, dediler. Elbette bu ge
rekçeyi ve topyokûn Anayasa hükümlerini daha 
burada, çok dlnliyeceklcrdir. Çünkü bu Meclisin 
hikmeti vücudu, bu Meclisi ayakta tutan temel 
Anayasadır. Bu Anayasanın hükümlerini dinle
mek, bu Anayasanın gerekçesini dinlemek kendi
lerini sıkmamalıdır ve kendileri bunları dinleme
ye ve Anayasayı en doğru, kendi hükümlerine 
gö-c Türk halkının, çalışan halkın büyük çoğun
luğunun menfaatlerine uygun yorumlamaya alış
malıdırlar. 

Arkadaşlar İş Kanunu tasarısını topyekûn 
gözden geçirdiğimiz zaman, işçiyi korur görünen 
birtakım hükümlerin arkasında, aslında işvere
nin korunduğu ve bu İş Kanununun da bugüne 
kadar süregelen işçinin sefaletine, işçinin huzur-

ı sıızluğuna' bir yalaıtcı boya sürmekten ibaret ol
duğunu ve aslında işçinin hayatının bu kanunla 
emniyete, istikranı kavuşacağını iddia etmek 

' b i zce bir hayal olur. Gerçi kanunda birbirine 
paralel hükümler vardır. Aynı hükümler hem 
işçi, hem de işveren için ileri sürülmüştür. İlk 
bakışta denilebilir ki. Hükümet, Geçici Komisyon 
{•'ayet âdil hükümler getirmiş, işte aynı şartları 
işverene uyguladığı gibi, aynı şartları işçiler için 
de uygulamış. Aynı hakları işverene verdiği gi
bi, aynı hakları işçilere de vermiş. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasamız 42 nci 
maddesinde, çalışanları kurumaktan bahseder. 
Niçin çalışanları korumaktan bahseder? Çünkü 
çalışanlar, gerçekten korunmaya muhtaçtır. Ça
lıştıranların belki birtakım kişiler nezdinde ko
runmaya ihtiyacı vardır, belki birtakım insan
lar çalışanların, kazananların daha çok kazan
masını, daha fazla kazanç sağlamasını istiyebi-
lirler ve bunların bu arzusu haklı da görülebi
lir. Ama bu hak, hiçbir zaman, işçinin emeğini 

j çalarak, yoksul halkı daha yoksul, daha karar
sız, daha huzursuz, daha emniyetsiz bir hayata 

I düşürerek olmamalıdır. Bâzı arkadaşlarımız bu-
I yurdular ki ; bizim özel sektörümüz bire on ka-
j zanamazsa, huzur içinde olmazsa yaratıcı gü~ 
I eünü ortaya çıkaramaz. Arkadaşlar, bizim özel 
I Rektörümüz 150 seneden beri tamamen başıboş-
I tur. Fakat 150 seneden beri bir türlü dinamik 
I gücünü, yaratıcı gücünü ortaya koyamamış ve 
j bir türlü Türkiye'miz muasır milletler seviye-
1 ;lne ulaşamamıştır. Bir türlü halkımız yoksul-
I hıktan geri kalmışlıktan kurtulamamıştır. Geri 
1 kalmışlıkta Türkiye'nin bugün en geri kalmış 
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memleketler arasında sayılması boşuna değildir. 
Bunun sosyal ve ekonomik sebeplerini araştır
mak zamanı gelmiştir. 150 seneden beri özel 
sektör serbesttir, ama, Türkiye'yi geri kalmış
lıktan kurtaramamıştır. İşçi, Altındağ'da, Tür
kiye'nin her tarafında en ilkel şartlar altında 
yaşamaktan kurtulamamıştır. Yalnız bu ilkel 
şartların yanında çocuğuna pabuç alamıyan, 
evine ekmek alamıyan işçinin yanında, havyar 
yiyen, apartman yaptıran, en lüks hayat yaşı-
yan işverenler, zenginler türemiştir. Buna rağ
men bu işverenler Türkiye'yi muasır milletler 
seviyesine ulaştı ramamışlardır. Demek ki, bun
lara mütemadiyen kazanç sağlamak, mütema
diyen bunların Türk halkını, Türk işçisini soy
masına göz yummak dahi bunların yaratıcı gü
cünün ortaya çıkmasına imkân vermemektedir. 
Ne yapmak lâzım? Anayasanın dediği yoldan 
yürümek lâzım; işçiyi, çalışanları korumak lâ
zım. 

Arkadaşlar, açıkça söylemem lâzım, bugün 
artık ekonomik kurallar bellidir ve bu ekono
mik kuralları, sosyalojik şartları, ekonomik 
şartları değiştirmenin imkânı yoktur. Bugün 
dünyanın her tarafında olduğu gibi, Türkiye'de 
sınıflar vardır, çalışan sınıf vardır, çalıştıran 
sınıf vardır ve Anayasamız 4 ncü maddesinde, 
12 nci maddesinde sınıf ayırımını kabul etme
miştir. 42 nci maddesinde özellikle, çalışanların 
korunmasını emretmiştir. Binaenaleyh çalışan
ları, çalıştıranlardan daha fazla korumak lâ
zımdır. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de senelerden 
beri dile getirilen ve senelerden beri bir türlü 
semeresi görülmiyen bir arzu vardır. Bizim özel 
sektörümüzü rahat bırakmak , tedirgin etme
mek. Arkadaşlar, Avrupa'da özel sektör medeni 
memleketlerde özel sektör, bilhassa sanayi kesi
mi, birtakım kurallara tabi tutularak kendi ka
rarlılığı ve istikrarlılığı içinde gelişme yolu bu
labilmiştir. 

Gerçi bunun başka etkenleri de vardır, ama 
oradaki özel sektör, sanayi kesimi birtakım belli 
kurallara tabidir ve birtakım ölçüler içinde 
ilerler. Ama bizim özel sektörümüz, bizim sanayi 
kesimi hiçbir kayıtlamaya, hiçbir kısıtlamaya 
razı olmamaktadır. Arkadaşlar şu kanunla ge
tirilen sözde cezalar, sözde kısıtlamalar işvere
nin, çalıştıranların her zaman göze alabileceği 

cezalardır. Çünkü, bunları yapmamakla Bağlı
yacağı kazanç, daha büyüktür, ama karşılığında 
konulan ceza gayet gülünçtür. Yine bu kanun
da maalesef hiçbir ilerilik yoktur, toplulukla 
işten çıkarma imkânı vardır yine. Bu kanun ka
bul edilse yine topluca işten çıkarma mümkün 
olacaktır. Bu kanun kabul edilse de on senelik, 
yirmi senelik işçi işverene yan baktı, ailesine 
kötü söyledi, ahlâkan düşüktür, diye işten, çıka
rılabilecektir arkadaşlar. iktisaden güçlü olan
la iktisaden zayıf olana aynı haklar aynı ölçü
de verildiği zaman, bu haklar yalnız iktisaden 
güçlü olanlar tarafından kullanılır ve nitekim 
bu, şimdiye kadar böyle olagelmiştir. Bir taraf
ta yoksulluk bir tarafta safahat alabildiğine iler
lemiştir. Ama işçi bir türlü bugününden ve ya
rınından emin olur hale gelmemiştir. İşçinin 
bir türlü, hayatı istikrara ve azıcık olsun refa
ha, normal bir insan gibi yaşar bir standarda 
ulaşamamıştır. Binaenaleyh, her iki tarafa aynı 
hakları vermek, bir tarafı, bir tarafın menfaat
lerini ezmek, bir tarafı, bir tarafın sırtından 
zengin etmek, servet sahibi yapmak, kalkındır
mak mânasına gelir. Bu bakımdan eşit ve para
lel hükümler ileri sürdük, hakkaniyete ve ada,-
lete dikkat ettik, demekle kanunun müdafaası 
mümkün değildir ve bu kanunun bu şekliyle 
işçi sınıfına bir fayda sağlıyacağmı biz ümidet-
memekteyiz. Bu kanun da bundan önceki ka
nunlar gibi, geri bir zihniyet taşımaktadır, özel 
sektörü alabildiğine rahat bırakan bir kanun
dur; işçi sınıfına hiçbir şey sağlamıyacaktır. 
Kanunun maddeleri görüşüldüğü zaman, tadil 
tekliflerimizle bütün gerekçelerini arz edeceğiz 
ve bu kanunun bu şartlar içerisinde çıkmama
sını asğlıyacağız. 

Muhterem arkadaşlar A. P. den bir arkada
şımız konuşurken çok enteresan sözler söyledi. 
Sayın arkadaşımız buyurdular ki, «Bu İş Ka
nununun getirdiği hükümler, Anayasanın işçi
lere sağladığı hakların gerisindedir. Ama, bir 
an evvel Türkiş olarak bu kanunun çıkmasını 
isteriz» dediler. Biz hayret ettik, hem Anaya
sanın işçiye sağladığı hakların gerisinde, hem 
do Türkiş olarak ve kendileri bir sendikacı ola
rak bu kanunun bir an evvel çıkmasını istedi
ler. Biz bunu anlıyamadık. Yani, Türkiş olarak 
ve bir sendikacı olarak işçi sınıfına Anayasanın 
verdiği hakların gerisinde hak sağlıyan bir ka
nunun çıkmasını istemek," işçi sınıfına ne fayda 
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sağlar1? Bunu anlamakta cidden acz içindeyiz. 
ENVER TURGUT (İzmir) — Zaten anlıya-

mazsınız, biz size anlatırız. 
YUNUS KOÇAK (Devamla) — Bilemeyiz 

tabiî 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Türkiş Kanununu görüş
müyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz. 
YUNUS KOÇAK (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlar, mâruzâtım şimdilik bundan ibaret
tir. Maddeler geldiği zaman arkadaşımızın an
lamazsın dediği şeyleri kendisine anlatmaya ça
lışacağım, saygılarımla. 

BAŞKAN — Komisyon söz istemiştir, buyu
run Sayın. Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ 1. HAKKI 
BOYACIOĞLU (Burdur) — Muhterem Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, müzakeresi yapı
lan kanunun tümü üzerinde söz alan arkadaş
lar, gerek şahısları adına, gerekse grupları adı
na yaptıkları konuşmalarda kanunun yerinde 
olduğunu bâzıları ifade ettiler ve bâzı madde
lerinin! değiştirilmesi gerektiğini de söylediler. 
Fakat, bâzı arkadaşlar da kanunun memleket 
gerçeklerine uymadığı ve yersiz olduğu- beya
nında bulundular. 

Kanun, 1964 senesinde Meclise sevk edilmiş, 
komisyonlardan geçmiş, kabul edildikten sonra 
Senatoya intikal etmiş, Senatodaki komisyon
larda müzakeresi yapılmış, işveren işçi temsil
cileri bulunmuş, müşterek görüş birliğine var
mışlar, nihayet Senato da kabul etmiş ve ka
nunlaştığı sırada Sayın Reisicumhurun veto et
mesi üzerine tekrar geri gelmiştir. Komisyonu
muz Cumhuriyet Senatosunun değiştirdiği bu 
tasarı üzerinde fikir birliğine varmış ve kanu
nu huzurunuza tekrar getirmiş bulunmaktadır. 

Bu itibarla, yapılan bütün tenkidlerin daha 
zamanında yapılması iktiza ederken kanunlaş
tığı bir sırada, geri dönmesinden bilistifade, ye
ni yeni fikirlerin ortaya atılması kanaatimizce, 
kanunu sabote etmekten başka bir şey değil
dir. Belki zamanla bâzı aksaklıklar olabilir, bir 
iki madde değişebilir ama, kanunun tümü mem
leket gerçeklerine uygun olarak tedvin edilmiş
tir. Bir parti kendi anlayışına göre kanun çıkar-
tamaz. Ancak Türk Anayasasının1, memleket I 

gerçeklerinin uygun ışığı altında bir kanun çı
kar ve Yüce Meclis kabul eder. 

Biz, işveren ve işçi, diye iki sınıfı karşı kar
şıya getirmek istemiyoruz. Bunlar ekonomide 
Ibiribirinden aynimi yan iki rükün, iki parçadır. 
Eğer işvereni himaye edersek, işçi menfaatleri 
zedelenir ve işçi bir köle haline gelir. Biz işçiyi 
el üstnüde tutmak istiyoruz. Fakat bunun ya
nında işvereni de himaye etmek zorundayız. 
Ancak, işçinin haklarını kısıtlıyan, haksız yene 
menfaatler temin eden işverenin karşısında
yız. Eğer işverene yaşama imkânı vermezsek, 
bu da memleket ekonomisi için birçok mahzur
lar meydanı a getirir'. İşveren yıkılırsa işçi iş bu
lamaz. Binaenaleyh, işvereni de ayakta tut
anak zorundayız. Her' ikisinin menfaatlerini 
karşılıklı akort etmek zorundayız. Bu itibarla 
kanunun daha iyi çıkması, memleket gerçek
lerine dalha uygun bir hale getirilmesi için mil
letvekili arkadaşlarımızın ikazlarına hürmet 
edeceğiz. Yalnız, bir parti görüşü haline getiril
mesin, memleket gerçekleri önplânda tutulsun. 

Hürmetlerimizi arz ederiz. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Son söz milletvekillcrmindir. 
Sayın Turlhan Bilgin buyurun. Bundan sonra 
kifayeti oylayacağım. 

MEBMıET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Kifa
yetin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Baş üstüne. 
TURHAN BİLGİN ('Erzurum) — Muhte

rem arkadaşlarım, benden evvel konuşan ha
tip arkadaşımız, Türkiye İşçi Partisinin görüş
lerini burada ifade ederken, acaba işçi yararı
na ne getirecek diye dikkatle dinledim. İş Ka
nununun burada çıkışında, bilhasisa Sosyal Si
gortalar Kanununun çıkışı sırasında, bu Par
lâmentoya mensup değişik partilerden, T. t. P. 
ıhariç, arkadaşlarım işçi zümresinin menfaat
lerine aynı zamanda emeğin olduğu kadar, iş-
ıvercnin de menfaatlerine ne derece titiz bir 
surette riayet 'ettiklerini bilen ve o günleri ya-
şıyan bir arkadaşınız sıfatı ile ifade edeyim ki, 
Iburada Türkiye İşçi Partisi 'devamlı surette 
Ibir fikir getirmiyor ve fakat meşhur bir sos
yalistin, Büyük Uyanış'ı yazan Stratiçi'nin ifa
de ettiği gibi, bir ddktrin ıkörlüğü içinde, mü-
tömadi surette işçinin mle uf a ati erini mevzuata 
sokan değil, işçiyi istismar eden, fukaralığı, is-

I tislmar eden ve sınıf şuuru ile sınıflar ara:sı 
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miicadeleyi açmak istiyen bir vasatı açmak için 
Ibıı kürsüyü suiistimal ediyor. 

YAHYA KANBOLAT (Hatay) — Stratiçi 
böyle mi söylüyor? Hayret.. 

RIZA KUAS (Ankara) — 150 maddelik 
tadil teklifi getirdik.. 

BAŞKAN — Beyefendiler çok rica ediyo
rum, bir dakika sayın Hatip.. 

RIZA KUAS (Ankara) — Öğrensin de öyle 
konuşsun.. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, yerinizden 
bağırırsanız hiç 'bir şey ifade edemezsiniz. Ook 
rica ejderim içtüzüğe hürmetkar olalım. Yeri
nizden bağırma âdetinizden vazgeçmenizi is'tir-
ıham ederim. 

RIZA KUAS (Ankara) — 150 tane teklif 
getirdik. 

BAŞKAN — Yine bağırıyorsunuz efendim, 
lütfen oturunuz yerinize, yerinizden konuşıma-
ınız hiç bir mâna ifade etmez. Lütfen yerinize 
loturunuz ve karşılıklı konuşmayınız. (A. P. 
sıralarından gürültüler «otur yerine» sesleri). 

NAZMI ÖZOÖUL (Edirne) — Sersem otur 
yerine!.. 

RIZA KUAS (Ankara) — Kabak gibi ko
nuşma, gel dışarı.. Öyle ka'ba kuvevtlerinizden 
'korkan yoık sizin. 

BAŞKAN — Sayın Ivuas lütfen yerinize 
oturunuz. Lütfen karşılıklı konuşmayın ve ha
tibi dinleyin. Birleşimin sonuna geldiğimiz bir 
zamanda bir şey çıkartmayın bizi de lütfen din
leyin efendim. 

TURHAN BİLGİN (Devamla) — Miktarları 
az ve fakat kaba kuvvet istimalinde, her türlü 
telzailıürü göstermefk istiyen bir zihniyetin yeni 
ıbir tezahürünü gördük. Biz, kendilerini sü
kûnetle dinledik, büyük bir çoğunluğa sahibol-
majmıza rağmen. (Gürültüler.) 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Biz böyle ko
nuşmadık. Yalan söylüyor. 

BAŞKAN — Lütfen susun efendim. Dinle
tmesini öğrenmek lâzımdır, rica ediyorum. Si
zin yerinizden bağırmanız neyi ifade eder? 
Yerinizden bağırmaıkla neyi istihsal edebilir
siniz ? 

YUNUS KOÇAK (Konya) — İş Kanununu 
görüşüyoruz burada Sayın Başkan. 

BAŞKAN — İş Kanunu bağırmakla görü
şülür mü? Bağırmakla ne anlaşılır, rica ederim. 
(Gürültüler.) 
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Sayın Karcı, şimdi de siz başlamayın çok 
rica ederim. 

TURHAN BİLGİN (Devamla) — Bizim de
yimimizle hakikatleri, kendi tabirleri ile ger-
çelkleri ifade ettiğimiz zaman büyük bir telâş 
içindedirler. 

Bir kanunun tümü hakkında görüşme açıldı, 
tümü hakkında görüşler ifade edilirken burada 
bu Parlâmentoya girdikleri günden beri tekrar 
ettikleri konuları - tâbiri amiyanesi ile - bir tem
cit pilavı gibi buraya getiriyorlar, işçi yararına 
en ufak, tümü hakkında, bir şey ifade etmediler. 
Getireceklerinden bahsettikleri 150 maddelik tâdil 
teklifinde de, bizim için, bilinmiyen bir taraf 
yoktur. Türkiye'deki işçi sefaletinin, fukaralığı
nın sadece edebiyatı yapılacak, bir şiir haline ge
tirilecek, her vesile ile bu kürsüde ifade edilecek 
ve ondan sonra bu bilinçli muhalefet olacak, bu 
ilim adına konuşma olacak ve işçi haklarının sa
vunması sadece kendi tekellerinde olacak... Olmaz 
böyle şey. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Siz de koru
yun, siz de koruyun... 

TURHAN BİLGİN (Devamla) — Biz bu 
Parlâmentoda dört yıl' çalışmış arkadaşlarmızız. 
Bu Parlâmentonun (İşçi Partisi sıralarından mü
dahaleler) 

BAŞKAN — Siz mütemadiyen müdahale edi
yorsunuz... 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Biz böyle ko
nuşmadık ama. 

TURHAN BİLGİN (Devamla) — Dört yıl
lık çalışmalar içinde Tarım İş Kanunu mevzuun
da, tarım işçilerinin sosyal sigortalara ithal edil
mesi mevzuunda gereken teklifleri de yaptık. Bu 
hususta o günkü Çalışma Vekilini de işhat ede
rek konuşuyoruz. Sözler belki uçar, fakat tarihe 
intikal eden Meclis zabıtları vardır. Bu Parlâ
mentonun bütün partileri, vatanperver partileri 
işçi hakları için gereken bütün çalışmalarını ve 
bütün iyi niyetlerini ortaya koymuşlardır ve koy
maya devanı edeceklerdir. Uakat her vesile ile 
kalkılacak burada, demin söylediğim yazarın de
diği gibi, bir doktrin körlüğü içinde mutemediydi 
sefaletin, mütemadiyen fukaralığın edebiyatı 
yapılacak. Olmaz böyle şey. Fikri olan gelir 
burada söyler. Göreceğiz, maddelerde de söyli-
yec'ek hiçbir şeyleri yok, sadece ve sadece işçi 
arasında, işveren arasında nifak çıkarmak, mem-
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lekoti bir anarşiye götürebilmek (Gürültüler) 
Bütün gaye budur, Ama buna evvelâ bu Par
lâmento, sonra da vatanperver asil Türk işçisi 
imkân vermiyecektir. 

Saygılarımı sunarım arkadaşlar (Alkışlar) 
BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo

rum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülen İş ve Deniz İş kanunlarının tümü 

üzerinde konuşmalar tam mânası ile aydınlan
mıştır. 

Yeterlik önergesinin oylanması m arz ederim. 
İstanbul 

Mustafa Ertuğrul 

BAŞKAN — Yeteri ile önergesi aleyhinde Sa
yın Mehmet Ali Aytaş, buyurun erendim. 

MEHMET AL t AYTAŞ (İzmir) — Muh
terem arkadaşlarım, kifayet takririnin aleyhinde 
konuşmak istiyorum. Bunun sebebi var, sebebi 
şu : Bizim Türkiye İşçi Partisi kürsüye çıktığı 
zaman, her hangi bir kanun görüşülürken, bu 
kanunu bir tarafa bırakılar ve kendi sosyalist gö
rüşlerini tekrar tekrar burada söylerler. Nitekim 
bunu, dün Sayın Başbakan da burada izah etti. 
Bundan bir sene, bir buçuk sene evvel burada söy
ledikleri sözleri bu arkadaşlar tekrar ederler. 

Muhterem arkadaşlarım.... 
BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Aytaş; rica 

ediyorum, kifayet takririnin aleyhinde konuşa
caksınız, yoksa size, esas hakkında söz vermiş 
değilim. 

MEHMET ALİ AYTAŞ (Devamla) — 
Sayın Başkan, müsaade buyurunuz. Gayet tabiî 
kifayet takririnin aleyhinde konuşacağım ve yal
nız bunun için çıktım, kürsüye. 

Şimdi efendim bu zevat, izah edilmesi lâzım, 
bütün tarihî hâdiseleri bir tek noktai nazardan 
tctkika alışmışlardır, Öylo öğrenmişlerdir. Bunun 
haricinde başka bir şeyi tetkik etmezler ve bunun 
haricinde de başka bir şey bilmezler ve bilmedik
lerinden de... 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Aytaş rica 
ediyorum, bu şekilde âdeta bir cevap veriyorsu
nuz. Cevap vermek değil, yapacağınız iş, ki
fayetin neden dolayı yeterli olmadığını, kabul 
edilmemesi icabettiğini izah edeceksiniz. Çok 
rica ederim. 

MEHMET ALİ AYTAŞ (Devamla) — Muh
terem Başkan, bu zevat burada geliyorlar, tarihî 

hâdiseleri kendi görüşleri istikametinde tahlil 
ediyorlar. Bunların açıklanması lâzım. Söylen
mek lâzım ki, tarihî hâdiseler, yalnız bir noktai 
nazarla izah edilemezler: Türkiye'nin geri kalışı 
onların söylediği noktada değildir. Başka sebep
ler de vardır, mühim sebepler de vardır. Bunların 
izah edilmesi lâzım. 

TARİK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, bunlar yeterlik aleyhinde mi? 

BAŞKAN — Sayın Ekinci çok rica ederim, 
Başkanlık vazifesini görüyorsunuz ki, tamaıniyle 
yapıyor. İhtar ediyoruz, ne yapayım, zorla boğa
zını mı sıkayım? Sizden çok rica ediyorum, mü
dahale etmeyiniz de şu işi doğru götürelim. 

MEHMET ALİ AYTAŞ (Devamla) —Muh
terem arkadaşlar, bunlar sosyalizmi bir tek reçete 
olarak, her derde deva bir tek reçete olarak ileri 
sürerler. Bu tarzda yanlış konuşuyorlar. Bugün 
dünya yüzünde 50 senedir sosyalizmi tatbik eden 
milletler var. Bunların ne halde olduklarını bi
zim söylememiz ve Türkiye'nin bunları tekrar 
tekrar duyması lâzım. 

RİZA KUAS (Ankara) — Yeterlik aleyhin
de Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika, hatibin neticeyi ne
ye bağlıyacağını bilmeden bağırmayın, çok rica 
ediyorum. Neticeyi bakalım neye bağlıyacak?. 
Hemen bağırıyorsunuz. Biraz dinlemesini öğre
nin, çok rica ederim. 

MEHMET ALİ AYTAŞ (Devamla) — De
mir perde, sosyalist memleketlerde var. Demok
ratik memleketlerde demir perde yok. Geçen va-
vurlardan, yalnız sosyalist memleket mensupları 
kendilerini denize alıp hürriyeti seçiyorlar. Bu
gün Çin'de dahilî muharebeler cereyan ediyor. 
Demokratik memleketlerde yok, sosyalist mem
leketlerde var. Bunların birer birer ortaya dö
külmesi ve hepimizin bundan aydınlanması lâ
zım. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Aytaş, yani 
bunların aydınlanması için kifayetin kabul edil
memesi için oy verilmesini söylüyorsunuz değil 
mi? 

MEHMET ALİ AYTAŞ (Devamla) — Evet 
tfendim. 

BAŞKAN — Öyle ise efendim, lütfen tatlıya 
bağlayın da şu iş bitsin. 

MEHMET ALİ AYTAŞ (Devamla) — Şim
di efendim, buraya getirilen kanun nedir? Bura-
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ya getirilen kanun, bir İş Kanunudur. Tamamı 
ile teknik bir kanundur ve burada Türk işçisinin 
saadeti mevzuubalıistir ve biz bütün Parlâmento 
üyeleri, muhtelif partiler olarak Türk Milletinin 
saadeti için uğraşıyoruz. Yalnız bir sosyalist 
görüş, mülkiyeti inkâr eden, özel teşebbüsü in
kâr eden yalnız bir sosyalist görüş bu düşüncenin 
karşısmdadır. 

Muhterem arkadaşlar, biz sosyalist memleket
lerde hangi sınıfın işçiyi nasıl ezdiğini de bili
yoruz. Onun için bu meseleleri biz, Meclis Kür
sülerinde ve her yerde izah etmeliyiz ki, bunların 
hataları yüzlerine vurulsun ve sosyalizmin nasıl 
iflâs ettiğini bütün dünya tekrar tekrar öğren
melidir." 

Muhterem arkadaşlar, Türk Milleti sosyalizm 
diktatörlüğünü bu memlekette görmiyecektir. 
Bunların aydınlanması için kifayetin aleyhinde 
oy kullanmanızı rica ederim. Hepinizi hürmetle 
selâmlarım. (Alkışlar) (T. t. P. sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Lütfen Sayın, Karcı gürültü 
yapmayın. 

HASAN TÜRKÂY (Ankara) — Kifayet 
haldnnda ben de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Kifayetin aleyhinde konuşuldu. 
Kifayet hakkında bir kişi konuşur. İçtüzük sa
rihtir. 

Kifayet önergesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Yüksek Hâkimler Kurulu seçim neticesini 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Hâkimler Kurulunda açık bulunan 

iki asıl üyelik için yapılan 17 nci tur seçime 
(112) üye katılmış ve neticede ilişik listede isim
leri yazılı zatlar hizalarında gösterilen oyları al
mışlardır. 

Üye Üye 
Edirne Konya 

îlhami Ertem İhsan Kabadayı 
Üye 

Eskişehir 
M. İsmet Angı 

Necati Benderlioğlu 90 
Rahmi Ergil 79 
Ali Solak 20 
Mithat Güven 12 
Celâl. Öncel 7 
Sabiha *Taşcıoğlu 6 
Hasan Gebizli ;> 
Şerafettin Özdinçer 2 

BAŞKAN — Nisap hâsıl olmadığından se
çim tekrarlanacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, vakit geciktiğinden 
13 Şubat Pazartesi günü saat 15,00 tc toplanıl
mak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,45 
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A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI-
RILAN İŞLER 

1. — 6974 sayılı Türkiye Kömür İşletmeleri 
Kurumu Kanununun 2 nci maddesinin (B) fık
rasının değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
Ticaret, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân ko
misyonları raporları (1/144) (S. Sayısı : 124) 
[Dağıtma tarihi : 2 . 7 . 1966] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal ve 6 arkadaşının, gece öğretimi 
yapan İktisadi ve Ticari İlimler akademileri 
öğretim üyeleri ile öğretim yardımcılarına 
ve diğer personeline ek ücret verilmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları (2/368) (S. Sayısı : 177) [Da
ğıtma tarihi : 29 . 12 . 1966] 

3. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Adalet Komisyonu raporu (1/268) (S. Sayı
sı : 157) [Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1966] 

4. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'-
ürı, gece öğretimi yapan, yüksek dereceli İs
tanbul Akşam Teknik Okulunda görevlendiri
lecek öğretmenler ile asistanlara ve diğer per-
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sonele verilecek ek ücret kanun teklifi ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (2/166) 
(S. Sayısı : 11) [Dağıtma tarihi : 9 . 5 . 1966] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli silâh
lar ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 tarih 
ve 6136 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle 
15 nci maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/146) (S. Sayısı: 23) [Dağıtma ta
rihi; 1 . 2 . 1966] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fik
ret Turhan gil ve 9 arkadaşının, Tababet ve 
suabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Adalet Komisyonu raporları (2/140) (S. 
Sayısı : 90) [Dağıtma tarihi: 24 . 3 . 1966] 

3. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs 
ve 12 arkadaşının, 5680 sayılı Basın Kanunu
nun 31 nci maddesinin yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve İçişleri, Turizm ve 
Tanıtma ve Adalet komisyonları raporları 
(2/41) (S. Sayısı : 128) [Dağıtma tarihi: 
9 . 7 . 1966] 

X 4. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel ka
nunu tasarısı ve Millî Savunma, Maliye ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan 
Geçici Komisyon raporu (1/234) (S. Sayısı: 156) 
[Dağıtma tarihi 24 . 11 . 1966] 



X 5. — Umumi hayata müessir âfetler dola-
yısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardım
lara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve îmar ve İskân, içişleri ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan 
Geçici Komisyon raporu. (1/231) (S. Sayısı : 
159) [Dağıtma tarihi : 28 . 11 . 1966] 

X 6. — iş kanunu tasarısı ve Tarım, Ulaştır
ma, Sanayi, Millî Savunma, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Bayındırlık, içişleri, Ticaret, Adalet. 
Çalışma ve Plân komisyonlarından seçilen 2 şer 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/232) 
(S. Sayısı : 160) [Dağıtma tarihi : 1 . 12 . 19661 

X 7. — Deniz iş kanunu tasarısı ve Tarım, 
Ulaştırma, Sanayi, Millî Savunma, Sağlık ve 
Sosyal Yardım, Bayındırlık, içişleri, Ticaret, 
Adalet, Çalışma ve Plân komisyonlarından se
çilen 2 şer üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru (1/233) (S. Sayısı : 161) [Dağıtma 
tarihi : 3 . 12 . 1966] 

X 8. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1962 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Karayolları Genci Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/151, 1/34) (S. 
Sayısı : 149) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 19661 

X 9. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Karayolları Genci Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu. (3/251, 1/49) (S 
Sayısı : 148) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 10. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1963 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/390, 1/52) (S. Sayısı : 
150) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 11. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Kesinhesabma ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme Çift-

2 — 
İlkleri Genel Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyo
nu raporu (3/115, 1/46) (S. Sayısı : 151) [Da
ğıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 12. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1962 butça yılı Kesinhe-
sabma ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Eava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/155, 1/35) (S. 
Sayısı : 152) [Dağıtma tarihi : 2 . 8 . 1966] 

X 13. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1963 bütçe yılı Kesinhe
sabma ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/372, 1/54) (S. 
sayısı : 153) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

14. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Ca
hit Ortaç ve 78 arkadaşının, 6183 sayılı Amme 
alacaklarının tahsili usulü hakkındaki Kanuna 
23 . 10 . 1962 tarihli ve 85 sayılı Kanunla ilâve 
edilen geçici 5 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (2/118) (S. Sayısı : 103) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 4 . 1966] 

15. — Başbakanlık Basımevi döner sermaye 
işletmesi kuruluşu hakkında kanun tasarısına 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/3, Cumhuriyet Sena
tosu 1/368) (S. Sayısı : 102) (Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 436; Millet Meclisi 1 nci Dö
nem S. Sayısı 255) [Dağıtma tarihi : 26.4.1966] 

16. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ada
let komisyonları raporları (2/131) (S. Sayısı: 
170) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

17. — Alman uyruklu Wilfried Herbrecht'in 
geri kalan cezasının affı hakkında kanun tasarısı 
ve Adalet Komisyonu raporu (1/243) (S. Sayı
sı: 171) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 



18. — Hendek kazası Kemaliye mahallesi nü
fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu Faik 
özer'in bakiye cezasının affı hakkında kanun ta
sarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/244) (S. 
Sayısı: 172) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

19. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in Medeni Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayısı: 173) 
[Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

20. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırıL 
ması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/348) (S. Sayısı: 174) [Dağıtma tarihi: 
23 . 12 . 1966] 

21. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'in, 5965 sayılı Kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve Millî Eğitim Ko
misyonu raporu (2/349) (S. Sayısı : 176) [Da
ğıtma tarihi : 26 . 12 . 1966] 

22. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya öner. 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, eski 
Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gündoğan ve İs
tanbul Milletvekili İlhami Sancar'm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi : 5/4; Cumhuriyet Senatosu : 
4/66) (S. Sayısı : 20) [Dağıtma tarihi : 
27 . 1 . 1966] 

23. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi : 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu : 4/68) (S. Sayısı : 21) [Dağıtma tari
hi : 27 . 1 . 1966] 

24. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko

misyonu raporu (Millet Meclisi 5/6; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
19; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 522) [Da
ğıtma tarihi : 28 . 1 . 1966] 

X 25. — Yeniden kurulacak vakıflar hakkın
da kanun tasarısı ve Adalet, İçişleri, Maliye ve 
Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu (1/239) (S. Sa
yısı : 183) [Dağıtma tarihi : 17 . 1 . 1967] 

26. — Polis vazife ve salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişl-eri Komisyonu raporu (1/163) 
(S. Sayısı : 188) [Dağıtma tarihi : 21.1.1967] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 17 . 7 . 1965 tarihli ve 507 sayılı Es
naf ve küçük sanatkârlar Kanununun 111 ve 
112 nci maddeleriyle geçici 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici 4, 5 v? 6 nci 
maddelerin eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Adalet, İçişleri, Ticaret ve Sanayi komisyonla
rından üçer üyeden kurulu Greçici Komisyon ra
poru. (1/85) (S. Sayısı : 88) [Dağıtma tarihi : 
17 . 3 . 1966] 

2. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci 
maddesinin (c) fıkrasına 4092 sayılı Kanunla 
eklenen hükümleri değiştiren ve bu kanuna ge
çici bir madde ekliyen 350 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/68) (S. Sayısı : 31) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1966] 

3. — 1111 sayılı Askerlik Kajnununun 41 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/110) 
(S. Sayısı : 94) [Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1966] 

4. — Karayolları Trafik Kanununun 232 sa
yılı Kanunla değişik 26 nci maddesinin (A) fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Ulaştırma ve Millî Savunma komisyonları rapor
ları (1/94) (S. Sayısı : 143) [Dağıtma tarihi: 
22 . 7 . 1966] 
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5. — 1076 sayılı İhtiyat Subayları ve İhtiyat 

Askerî Memurları Kanununun 14 ncü madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu raporu (1/77) (S 
Sayısı : 158) [Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1966J 

6. — 5584 sayılı Posta Kanununun 1, 3, 25, 
26 ve 40 ncı maddelerinden «îş kâğıtları» keli
melerinin çıkarılması hakkımda kanun tasarısı 
ve Ulaştırma Komisyonu raporu. (1/127) (S. 
Sayısı : 63) [Dağıtma tarihi : 19 . 2 . 1966] 

7. — Hafta tatili hakkındaki 394 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasına bâzı 
ilâveler yapılmasına dair kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Çalışma Komisyonları raporları (1/62) 
(S. Sayısı : 62) [Dağıtma tarihi : 19 . 2 .1966] 

X 8. — Ceza işlerinde karşılıklı adlî yardım 
Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/147) 
(S. Sayısı: 145) [Dağıtma tarihi: 26 . 7 . 1966] 

X 9. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında Hava Ulaştırmasına dair 28 Haziran 1966 
tarihli Anlaşmanın onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı ve Ulaştırma 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) 
(S. Sayısı: 166) [Dağıtma tarihi: 14.12.1966] 

X 10. — Nükleer enerji sahasında hukukî 
mesuliyete dair Sözleşmeyi tadil eden Ek Proto
kolün, onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu rapo
ru (1/261) (S. Sayısı: 167) [Dağıtma tarihi : 
14 . 12 . 1966] 

X 11. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
değişik geçici 5 ve 6 ncı maddelerinin değişti
rilmesi hakkındaki 11 . 2 . 1966 tarihli ve 724 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/156) (S. Sa
yısı : 112) [Dağıtma tarihi : 7 . 5 . 1966] 

12. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
32 nci maddesine 6842 sayılı Kanunla eklenen 
(g) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/152) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1966] 

13. — 6234 sayılı Köy enstitüleri ile tlköğ-
retmen okullarının birleştirilmesi hakkındaki 
kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine da
ir kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (1/89) (S. Sayısı : 127) 
[Dağıtma tarihi : 5 . 7 . 1966] 

14. — Otuzbir kişiye vatani hizmet terti
binden aylık bağlanması hakkında kanun tasarı
sı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/64) (S. Sayısı : 131) [Dağıtma tarihi : 
14 . 7 . 1966] 

15. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının Ta
rım Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı mad
delerin eklenmesine ve bu kanunun bir madde
sinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ti
caret, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/75) (S. Sayısı : 132) [Dağıtma tarihi : 
14 . 7 . 1966] 

16. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 22 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (1/145) 
(S. Sayısı : 134) [Dağıtma tarihi : 14 . 7 . 1966] 

X 17. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayısı : 135) [Dağıtma tarihi : 14 . 7 . 1966] 

18. — İzmir Milletvekili Hüsamettin Gü-
müşpala ve 50 arkadaşının, T. C. Devlet Demir
yolları İşletmesinde çalışan bir kısım memur
ların kıdemlerinin tanınması hakkında kanun 
teklifi ve Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyon
ları raporları (2/123) (S. Sayısı: 155) [Dağıtma 
tarihi : 3 . 8 . 1966] 

19. — 6368 sayılı Kanunla onaylanan Mil
letlerarası Sağlık Tüzüğünün bâzı hüküm
lerini değiştiren 12 Mayıs 1965 tarihli Ek Tü
züğün onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım komisyonları raporları 
(1/260) (S. Sayısı : 175) [Dağıtma tarihi : 
26 . 12 . 1966] 



20. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan ve 4 arkadaşının, 97 sayılı Ka
nunla değiştirilen 1076 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine 5 fıkra eklenmesine dair ek kanun 
teklifi ile Mardin Milletvekili Rifat Baykal ve 
3 arkadaşının, 1963 ders yılında Harb Okulu 
öğrencilerinden okuldan ihraç olunanların asker
lik mükellefiyetlerini düzenliyen kanun teklifi 
ve.Millî Savunma Komisyonu raporu. (2/2, 
2/66) (S. Sayısı : 22 ye 2 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 29 . 12 . 1966] 

21. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun, 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal 
Bayram ve Genel tatiller baklandaki Kanunun 
2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının de
ğiştirilmesine ıdair kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/258) (S. Sayısı : 178) 
[Dağıtma tarihi : 30 .12 .1966] 

X 22. — Tekel Genel Müdürlüğü döner serma
yesinin (1 750 000 000) liraya çıkarılması hak
kında kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve 
Plân komisyonları raporu (1/263) (S. Sayısı : 
184) [Dağıtma tarihi : 17 . 1 . 1967] 

X 23. — Gider vergileri kanununda bâzı deği
şiklikler yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Sayıştay, Ticaret, içişleri, Gümrük ve Tekel, 
Maliye ve Plân Komisyonlarından 4 er üye se
çilerek kurulan Geçici Komisyon raporu. 
(1/300) (S. Sayısı : 189) [Dağıtma tarihi : 
24 . 1 . 1967] 

24. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal 
ve 2 arkadaşının, 13 . 7 . 1965 tarih ve 647 sa
yılı cezaların infazı hakkındaki Kanunun 7 nci 
maddesinin (B) bendinin değiştirilmesine dair 
kamun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/116) (S. Sayısı : 191) [Dağıtma tarihi: 
3 . 2 . 1967] 





Dönem : 2 
Toplantı 2 M l L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

İş kanunu tasarısı ve Tarım, Ulaştırma, Sanayi, Millî Savunma, Sağhk 
ve Sosyal Yardım, Bayındırlık, İçişleri, Ticaret, Adalet, Çalışma ve 
Plân komisyonlarından seçilen 2 şer üyeden kurulu Geçici Komisyon 

raporu (1 232) 

Türkiye 
Cumhurbaşkanlığı 21 Haziran 1966 

Ankara 
4 - 208 Ek : 2 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 17 Haziran 1966 gün ve 2208 - 48934 sayılı yasınız. 
Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul olunduğu bildirilen 760 numaralı Kanun metni ile 

ilgili olarak Ckunhuriyet Senatosu Başkanlığından alınmış olan Anasaya aykırılık gerekçesinin 
tasdikli bir suretini ekli olarak takdim ediyorum. 

işbu gerekçe muvacesinde, anılan kanunun, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 93 ncü mad
desi mucibince, bir daha görüşülmesi uygun bulunmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Cevdet Sunay 

Cumhurbaşkanı 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 21 . 6 . 1966 
Genel Sekreterliği 

..Sayı : 6493 

C UMH UEıB AŞKAN LIĞINA 

İş - Deniziş - Talbiî Âfetler - Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel - Sayıştay Kanım tasarıları 
Cumhuriyet Senaltosu komisyonları ve Genel Kurulunda görüşülmüş, değişiklikler yapılmış ve 
Millet Meclisine iade edilmiştir. Son günler içinde sözü edilen tasarıların Anayasanın 92 nei 
'maddesinde töslbit edilen usul ve şekillere uygun olmayıp Millet Meclisince Kanunlaştığı Mân 
edilmiştir. Cumlhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı, Devletin teşkilâtı olarak Yasama Organının 
i'ki kanadında kanun tasarısı ve tekliflerinin görüşülmesine esas olan Anayasanın maksadını her 
iki Meclislin İçtüzüklerine, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanlarının ayrı 
ayrı ve müşterek olarak aklıkları kararlara ve yıllardan beri yürütülen münasip mutalbakatlara 
dayanan meşru ve hukukî geleneklere 'aykırı olan bu kanunlaştırma olayının Yüksek Makamınıza 
ulaştırılmasına karar vermiştir. Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı Anayasanın maksadına 
ve hükümlerine uygun olmıyan ve Cumhuriyet Senatosunun tecelli etmiş iradesini bertaraf et
meyle mâıtuf ve davranışın, tasarıların kanun olma niteliklerimde zaıf ve tereddütler meydana 
gcftifmeısi ve çeşitli ihtilâflar doğurması ihtimallerimi düşünerek m eşelenin hukukî yönünü ve 
oluşunu Anayasanın 93 ncü maddesi gereğince uygun 'bulumııııyan kanünlari'n Meclislere geri 
çevirme yetkisine saihip Yüksek Makamlarınıza duyurmayı bir ödev saymıştır. 
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Kanun tasarı ve tekliflerinin kanun tekniğine uygun, memleket ihtiyaçlarına en iyi şekilde 

cevap verebilecek ve objektif, umumî, mecburî ve daimilik niteliğinde olmasını temin için uzun 
tecrübe ve çabalardan sonra, Çift Meclis sistemi demokratik ülkelerde esas olarak alınmıştır. 
Anayasamızda kanunların belirtilen nitelikte olması maksadiyle Çift Meclis "sistemini siyasi ha
yatınıza getirmiştir. 

Kanunların yapılma 'şeklini tesbit eden Anayasamızın 92 nci maddesi, Millet Meclisi Komisyon 
ve Genel kurullarından görüşme süresini aşmamak ve 3 aydan çok 'olmamak kaydıyla metinleri 
görüşme yetki ve 'görevini Cumhuriyet Senatosuna vermiştir. Temel maksat, bütün kanun tasan 
ve teklifi erinin Cumhuriyet Senatosunda görüşül mesidir. Bir teklif ve tasarı Millet Meclisinde 
tümü reddedilmiş olsa dahi Anayasa tasarı ve tek liflerin Cumhuriyet Senatosunda görüşülmesini 
temel hukukî kaide olarak tesbit ederken işlerin sürüncemede kalma ve uzama ihtimallerini ön
lemek üzere tedbir almış bulunmaktadır. 

Kanun tasarı ve 'tekliflerinin Millet Meclisi Komisyon ve Genel kurullarında görüşme sürek
lerine bu tedbirin çerçevesi olarak tâyin eden Anayasa, Cumhuriyet 'Senatosunu da bu süre ile ka
yıtlamıştır. Millet Meclisi, komisyonlar ve Genel Kuruldaki görüşme süresi kadar bir sürede görüş
me hakkını Cumhuriyet 'Senatosuna İtanıiniştir. Ancak, bu sürenin 3 ayı geçemiyeceğini ayrıca 
tâyin etmiştir. ıSürenin başlangıcı 'hesabı ve 'takibine ait teferruat hükümleri şüphesiz ki Anayasa 
konusu ve hükmü olamaz. 

Sürenin başlangıcında Anayasa prensibi işaret etmiştir. Millet Meclisi komisyonları ve Genel 
Kuralda görüşme 'süresi Millet Meclisinde görülme süresi Millet Meclisinde görüşme süresinde 
başlangıç teklif ve tasarının komisyona havale ve fbunun hukukî işlemi olarak 'gelen kârıda derç 
ise, 'Cumhuriyet Senatosunda da başlangıcın 'aynı 'şekilde hesalbı tabiidir. iBir 'hukukî kaide içinde 
aynı meselede iki ayrı 'ölçü mümkün olamaz. Cr.mihuriye't Senatosu Millet Meclisi içtüzükleri hü
kümlerine göre (Cumihuriyet Senaitoisu İçtüzük 23, Millet Meclisi İçtüzük 67 nci maddeleri) ko
misyonlara havale ile yasama faaliyetleri başltyabilir. Sürenin başlangıcında Millet Meclisinin 
komisyona havale, Cumhuriyet Senatosunda ise, Millet Meclisi metninin Cumhuriyet Senatosunca 
alınma tarihlerinin esas salınması gibi farklı bir şeklin müddetin hesabında esas tutulima^nm hu
kukî bir raaihiyet ve mesnedi 'gösterilemez. Bu konuda iki Meclis arasında <bir fikir ayrılığı mev
cut değildir. 

A) 15 . 4 . 1960 tarihli 86 sayılı Millet Meclisi Başkanlık Divanı Kararı, 
B) Millet Meclisi Başkanlık Divan adına bir soruya 22 . 12 . 1905 günü Millet MecMsi Ge

nel Kurulda Millet Meclisi Başkanvekilmin verdiği cevap. 
C) Ve şimdiye kadar Cumhuriyet Senatosunda görüşülen 500 ü aşan tasarı ve teklifte tatbik 

edilen gelenek. 
Sürelerin başlangıcında mutlak bir mutabakat göstermekte idi. Bu konuda başkanlık divanla

rında bir anlaşmazlık mevcudolmadığı halde 26 . 3 . 1966 tarihinde Millet Meclisi Başkanlığı 
Anayasa Komisyonuna meseleyi götürmüş, Millet Meclisi Anayasa Komisyonu ise 4 . 5 . 1966 ta
rihinde süre başlangıcında Millet Meclisinin kayıttan beri, Cumhuriyet Senatosunu kayıtlıyan 
bir görüşe varmıştır. Sürenin başlangıcının tos bitinde Cumhuriyet Senatosunda tatbik edilecek 
usul ve şeklin Anayasanın 92 nci maddesinin maksadına uygun ve devam eden tatbikat çerçe
vesinde «Gelen Kâğıtlara derç» tarihi olmasu gerekli ve hukukî iken bir anlaşmazlık olmadan 
bir Meclisin tek taraflı olarak değiştirme yoluna gitmesi ve yeni kayıtlar koyması hukuka aykı
rıdır. Sürenin başlangıcında esas Anayasanın koyduğu objektif ölçünün dışında bir şekle soku
larak Cumhuriyet Senatosunda görüşülme imkânı ortadan kaldırılamaz. Cumhuriyet Senatosu
nun görüşıme imkânlarının kaldırılması, daraltılması Anayasanın temel fikrine ve ruhuna ay
kırılıktır. 

Sürelerin hesabında Anayasanın 92 nci maddesindeki «Bu fıkrada belirtilen süreler Meclisle
rin tatili süresince işlemez» kaydı tasrihi anlamındadır, tahdidi anlamında değildir. Anayasanın 
hazırlık sırasında 21 Mayıs 1961 tarihinde Komisyon sözcüsünün açık ifadesinde belirttiği gibi, 

M. Meclisi (S. Sayısı : 160) 
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sürenin hesabında tatilin sayılmıyacağı tabiî görülmüş ve tasrih kabul edilmiştir. Daha nelerin 
sürelere katılmıyacağını Anayasa yapıcısı tüzüklere, geleneğe ve tatbikata bırakılmıştır. 

Nitekim iki Meclisin Başkanlık Divanları 28 Kasım 1963 tarihli 28 nci toplantıla
rında meseleyi karara bağlamışlar «Meclislerin divanları ve komisyonları gibi teşriî faali
yet organlarının teşekkül edememesi sebebiyle teşriî faaliyette (bulunamadıkları zamanın» 
tıpkı Meclisler tatilde imiş gibi süreden sayılmıyacağını kesin bir şekilde tesbit etmişlerdir. 
Yüzlerce tasarı ve teklif bu tesbitin çerçevesindeki hesaplarla görüşülmüş ve hukukî 
tam neticeler tevlidetmişıtir. Bu konuda hukukî esas Anayasa görüşmeleri esnasında te-
yidedilen maksada uygun olarak «Teşriî faaliyet organlarının teşekkül edememesi sebebiyle teşriî 
faaliyette bulunamamak halidir» yani teşrii faaliyette bulunma imkânları mevcut ise süre işliye-
oek, imkân mevcut değil ise, süre işlemiyecektir. Objektif bir hukuk kaidesi bu şekilde gele
nek olanak tesbit ve temin edilmiş bulunuyordu. Meclislerin Başkanlık Divanı ile komisyonların 
seçimi konusunda iki Meclis arasında ve divanlarında her hangi bir anlaşmazlık da mevcut değil
di. Bir konuda anlaşmazlık kendisini 1965 Kasım ayı Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı ve 
komisyon seçimlerinin uzaması üzerine gösterdi. Teşriî faaliyette bulunabilmek için Meclis divan
ları ile komisyonların seçimi kâfi ve mümkün müdür? Komisyonların Başkanlık divanlarının se
çimleri gerekli midir? Bu konu tartışmalara esas oldu. Teşriî faaliyet esas olduğuna göre onun 
tam işleme şeklinin temini zamanına gitmek gereklidir. Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğüne göre 
komisyonlar iki yılda bir seçilir ve iki yıllık görevi biten komisyon seçim döneminde görev ya
pamaz. Eski komisyon yenisi seçilene kadar görev yapamıyacağma göre, görevi biten komisyon 
yerine yeni komisyonun seçilmiş olması kâfi değil, bu komisyonun çalışma imkânına sahibolabil-
mesi için Başkanlık Divanının teşkili gerekir. 17 sayılı Müşterek Başkanlık Divanı kararı bu gö
rüşü teyidetmekte ve Meclislerin Divanları ve komisyonları ıgibi teşriî faaliyet organlarının teşek
külünü öngörmekte sadece Başkanlık Divanı ve komisyon seçimlerini tasrih etmemekte bunlar 
teşriî faaliyet organlarının teşkilini öngörmektedir. Başkanlık Divanı ve komisyon seçimlerinin 
mutlak münasip mutabakat halinde bulunan Meclisler ve Divanlar komisyonların Divan seçimle
rinde de anlaşmazlık halinde değillerdi. 22.12.1965 tarihinde Millet Meclisi Genel Kurulunda bir 
soruya cevap veren Millet Meclisi Başkanvekili Başkanlık Divanı adına «bu müddetin başlangıcı
nın temin edilmesi için evvelemirde Senato komisyonlarının Başkanlık divanlarının kurulması ve 
her hangi bir kanun tasarısının görüşülebilecek bir hale gelmiş olması lâzımdır» şeklindeki ifa/de
leri bunun kesin delilidir. Son aylarda Millet Meclisi bâzı tasarı ve tekliflerin, Cumhuriyet Sena
tosunda görüşülüp değiştirilen metinlerini Anayasa gereğince Millet Meclisince yeniden görüşül
mesi cihetine gitmiyerek süresi içinde görüşme yapılmamıştır iddiası dermeyan etmesi üzerine Cum. 
huriyet Senatosu Başkanlık Divanı anlaşmazlığa bir çözüm şekli bulma ümidi ile 4 .1 .1966 tarihli 
toplantısında konunun Müşterek Başkanlık Divanında görüşülmesine karar vermiştir. Ve Müşte
rek Başkanlık Divanı toplantısını Millet Meclisinden talebetmiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığı Müşterek Divan gündemini tanzim yetkisine sahiıbolarak konuyu ancak 
istişari mahiyette görüşmek kaydı ile gündeme almıştır. Bu kayıtlı toplantıda (14. Ocak 1966) ay
rıca Komisyon Başkan, sözcü ve kâtiplerinin seçilmesi için geçen zamana da sâri bulunmıyacağını 
istişari mahiyette karara bağlamıştır. Kararın Millet Meclisinin tâyin ve talebi ile istişari karek-
terde alınması sebebiyle Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı 18 Ocak 1966 tarihli toplantısında 
Divanın daha önce aldığı karar gereğince «Komisyon Başkanlık Divanı seçilmesine kadar geçen sü
renin sayılmıyacağını» esas tutan kararını benimsemiş ve Cumhuriyet Senatosu grupları temsilcile
rinin iştiraki ile Danışma Kurulu 24.2.1966 tarihli toplantısında bu görüşü tasrih etmiş, Cumhuri
yet Senatosu Genel Kurulu aynı günlü Birleşiminde Danışma Kurulunun bu kararını" kabul et
miştir. 

Cumhuriyet Senatosu komisyonlarında ve Genel kurullarında uzun ve dikkatli emeklerin sonu
cu olarak değişiklikler yapılan metinler Anayasanın 92 nci maddesindeki mekik sistemine göre 
Millet Meclisi komisyonlarına, Genel Kuruluna gerekli hallerde iki Meclisten eşit sayıda üyeden 
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kurulu Karma komisyonlarda görüşülmesi icafoederken Millet Meclisi evvelce kabul ettiği metni ka
nunlaştırması Cumhuriyet Senatosu komisyon ve Genel Kuruldaki değiştirmeleri bertaraf etme ve 
Millet Meclisi komisyon, Genel Kurul ve Karma komisyonların sarf edecekleri çalışmaları önle
mek de Anayasaya aykırıdır. 

Anayasanın maksadı tasarı ve tekliflerin iki Mecliste görügülmesidir. Süreler, gecikmeleri önleme 
için bir tedbirdir. Tedbir mahiyet ve şümulünü,, tesirini ve kullanış şeklini esas olarak tesbit eden 
Anayasa işleyiş ve tatbikattaki ihtiyaçlara cevap vermeyi içtüzüklere ve geleneklere bırakmıştır. 

Cumhuriyet Senatosu Anayasanın ruh ve mânasına uygun ve maksadı içinde olarak İçtüzük ve 
Müşterek Başkanlık Divanı kararları çerçevesi içinde metinleri görüşmüş, karara bağlamıştır. Mil
let Meclisi Anayasa ile bağdaşmıyan ve kurulun meşru gelenekleri tek taraflı olarak değiştirerek 
süre içinde görüşme yapılmamıştır iddiası ile .metinlerin kanunlaştığını iddia etmektedir. Cumhu
riyet Senatosu gelen metinleri varılan mutabakatlara uygun olarak görüşmüş ve karara bağlamış 
buulnııyordu. Bu mutabakatlara uygun olarak süreler lıesabodilmiş ve değiştirmeler yapılmıştır. 

Millet Meclisi bilâhara bir karar almıştır. Bu karar haklı ve yerinde olsa dahi, önceki geleneğe 
uygun görüşme şeklini ve hukukî ve durumunu değiştiremez ve ortadan kaldıramaz. 

Anayasanın çift Meclis sistemini temindeki asıl maksadına aykırı olan, Anayasanın maksadına 
uygun bir görüşe usulünde geçmiyen bu şekildeki kanunlar Anayasa Mahkemesinde iptal dâvası 
konusu edilelbileceğl gibi muhatap kimseler tarafından her zaman mahkemelerde Anayasa aykırılığı 
iddia edilecek bir zaafı bünyelerinde taşıyacaklardır. 

Bu şekilde kanunların çıkmamasını arzu öden ve Anayasanın tasarı ve tekliflerinin belirli bir 
süre içinde behemehal Cumhuriyet Senatosunda igörüşülmesini emreden Anayasa maksadının mu
hafazasını ümideden Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı durumu Sayın Cumhurbaşkanına 
saygılariyle arz eder. 

(İmza)' 
İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

iş Kanununu görüşmek üzere kurulan Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 29 . 11 . 19LUİ 

Esas No. : 1/232 
Karar No. : 1 

Yüksek Başkanlığa 

Anayasanın 03 ncü maddesi gereğince Sayın Cumhurbaşkanının, bir daha ^görüşülmek üzere 
gönderdiği iş Kanununu '.görüşmek içir. Genel Kurulun 27 . 6 . 1966.tarihli 102 nci Birleşiminde 
kurulması kabul edilen 'Geçici Komisyonumuz 2,"> . 7 . 1966 günü toplanarak görev bölümü yap
mış ve içtüzüğün 40 ncı maddesi gereğince Hü'kıii met adına Çalışma Bakanlığı, Türkiye îççi .Sen
dikaları Konfederasyonu ile 'Türkiye İş Veren Konfederasyonu temsilcilerini davet ederek çalışma
larına başlamıştır. 

Kanunun görüşülmesine geçilmeden önce iSayın Cumhurbaşkanı tarafından bu kanunun yeniden 
görüşülme isteğinin gerekçesi ve bu husustaki ilgili yazılar -okunmuş ve kanunun Millet Meclisi 
ve Cumhuriyet Senatosundaki safahatı gözden geçirilmiştir. 

Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon unun kabul ettiği metin ike rinde mü
zakere yapılmasına karar vermiş olup, Cumhuriyet Senatosu Geçici 'Komisyonunun kaıbul ettiği 
metin madde (madde müzakere edilmiştir Bu müzakereler esnasında. İşçi ve İş Veren Temsilcileri
nin görüşleri de etraflıca dinlenmiş neticede; 
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Komisyonumuz müzakerelere esas alman 'metnin bâzı maddelerinin tadilen ve bâzı ana (İdeleri

nin -de aynen kaJbulüne karar vermiştir. 
1. Cumhuriyet (Senatosu Geçici Komisyon metninde aynen kabul «dilen maddeler şunlardır.. 
1. 2, 3, 4, 5,* 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, .48, 49 50, 52, 53, '54, 55, 56, 57, 68, 59, 60, 
61, 62, 63, 64, 65, '66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 

2. Aynen kalbul edilen geçici maddeler 1, 2, 3. 
3. Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon metninde değiştirilerek kalbul edilen maddeler. 
Madde 14. — İş yılı tâbiri takvim yılı olarak değiştirilmiş ve madde aynen kabul edilmiştir. 
Madde 20. — Maddedeki zabıta tâbiri çıkartılarak muhtar veya mülki âmir tâbiri olarak ka

bul edilmiştir. 
Madde 24. — Mıaddenin sondan üçüncü satırına işveren kelimesinin ilâvesi birinci paragrafın 

sonuna «İşveren işlerini daraltma veya işlerini azaltma sebebinim doğruluğu bölge çalışma mü
dürlüğünce tetkik ve tesbit edilir.» fıkrası ilâve edilmiştir. 

Madde 51. — Maddenin (a) fıkrasında parantez içinde belirtilen «yılda 60 günden çoğu sayıl
maz» fıkrası çıkartılmıştır. 

4. Değiştirilen gefçici maddeler. 
Geçici madde 4. — Maddedeki işçi temsilcileri ile birlikte işveren temsilcilerinin de iş mah

kemelerine seçilme esası kabul edilerek madde yeni şekliyle kalbul edilmiştir. 
Genel Kurulun Yüce tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygiyle sunulur. 

Geçici Ko. Başkanı 
istanbul 

K. özdemir 

Afyon K. 
M. öner 

Çanakkale 
C. Baban 

Hatay 

Geçici Ko. Başkanvekili Geçici Ko. Sözcüsü 

Muhalifim. Söz hakkım 
saklıdır. 

Y. Kanbolat 
Kütahya 
M. Ersoy 

Bursa 
K. Önadım 

Ankara 
H. Türkay 

Erzurum 
A. Şenyurt 

Kars 
C. Ekinci 

Burdur 
/. H. Boyacıoğlu 

Bursa 
C. Külâhlı 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

Kayseri 
A. A. Hocapaşaoğlu 

Mardin Tokat 

Geçici Ko. Kâtibi 
Nevşehir 
/. Boz 

Çankırı 
D. Akçaoğlu 

Erzincan 
Â. Sağıroğlu 

Kırşehir 
M. Erdemir 

1. Aysoy F. Alacalı 

M. Meclisi (S. Sayısı : 160) 
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(Anayasanın 93 ncü maddesi gereğince bir daha görüşülmek üzere Cumhurbaşkanlığınca Türkiye 

Büyük Millet Meclisine geri gönderilen Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

İŞ KANUNU 

I 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel fhüTdimler 

f Tarifler 

MADDE 1. — Bir iş bağıtına dayanarak her hangi bir işte ücret karşılığı çalışan kişiye işçi, 
işçi çalıştıran tüzel veya gerçek kişiye işveren, işin yapıldığı yere işyeri denir. 

îşin niteliği ve yürütümü bakımından işyerin3 bağlı bulunan yerlerle, dinlenme, çocuk emzir
me, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslekî eğitim yerleri ve avlu gibi 
sair eklentiler ve araçlar da işyerinden sayılır. 

işyerinde işveren adına hareket eden ve işin ve işyerinin yönetiminde görev alan kimselere 
işveren vekili denir. İşveren vekilinin bu sıfatla işçilere karşı muamele ve yüklemlerinden doğru
dan doğruya işveren sorumludur. 

Bu kanunda işveren için öngörülen her çeşit sorumluluk ve zorunluluklar işveren vekilleri 
hakkında da uygulanır. İşveren vekilliği sıfatı, bu kanunla işçilere tanınan hak ve vecibeleri orta
dan kaldırmaz. 

Bir işverenden belirli bir işin bir bölümünde veya eklentilerinde iş alan ve işçilerini münhası
ran o işyerinde veya eklentilerinde çalıştıran diğer bir işverenin kendi işçilerine karşı o işyeri 
ile ilgili ve bu kanundan veya iş bağıtından doğan yüklemlerinden asıl işveren de birlikte sorum
ludur. 

Uygulama alam 

MADDE 2. — Bu kanun, beşinci maddedeki ayrıcalıklar dışında kalan bütün işyerlerine, bu 
işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet konularına bakılmaksızın uy
gulanır. 

İşyerini hüdirme 

MADDE 3. — Bu kanunun kapsamına girecek nitelikte bir işyerini kuran, her ne suretle olur
sa olsun devralan, çalışma konusunu kısmen veya toptan değiştiren, yapılan işin tamamlanması 
yüzünden veya her hangi bir sebeple sürekli olarak çalışmasını bırakan işveren, işyerinin unvan 
ve adresini, çalıştırılan işçi sayısını, çalışma konusunu, işin başlama veya bitme gününü, kendi 
adını, soyadını ve adresini, varsa işveren vekili veya vekillerinin adı, soyadı ve adreslerini, sü
rekli işlerde bir ay, süreksiz işlerde on gün içinde bölge çalışma müdürlüğüne bildirmek zorun
dadır. 

Uygulama başlangıc% 

MADDE 4. — İşyerleri, işverenler, işveren vekilleri ve işçiler, üçüncü maddedeki bildirim gü
nüne bakılmaksızın, ikinci maddede gösterilen niteliğin edinildiği günden başlıyarak bu kanun 
hükümlerine bağlı olurlar. 
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Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

ÎŞ KANNU TASARISI 

I 
BÎRÎNCJ BÖLÜM 

Genel hükümler 

Tarifler 

MADDE 1. — Bir hizmet akdine dayanarak her hangi bir işte ücret karşıtlığı çalışan kişiye 
işçi, işçi çalıştıran tüzel veya gerçek kişiye işveren, işin yapıldığı yere işyeri denir. 

îşin niteliği ve yürütümü bakımından işyerine bağlı bulunan yerlerle, dinlenme, çocuk em
zirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslekî eğitim yerleri ve avlu 
gibi sair eklentiler ve araçlar da işyerinden sayılır. 

İşyerinde işveren adına hareket eden ve işin ve işyerinin yönetiminde görev alan kimse
lere işveren vekili denir. İşveren vekillinin bu sıfatla işçilere karşı muamele ve yüklemlerinden 
doğrudan doğruya işveren sorumludur. 

Bu kanunda işveren için öngörülen her çeşit sorumluluk ve zorunluluklar işveren vekilleri 
hakkında da uygulanır. İşveren vekilliği sıfatı, işçiüere tanınan hak ve vecibelelri ortadan 
kaldırmaz. 

Bir işverenden belirli bir işin bir bölümünde veya eklentilerinde iş alan ve işçilerini mün
hasıran o işyerinde veya eklentilerinde çalıştıran diğer bir işverenin kendi işçilerine karşı o 
işyeri ile ilgili ve bu kanundan veya hizmet akdinden doğan yüklemlerinden asıl işveren 
de birlikte sorumludur. 

Uygulama alanı 

MADDE 2. — Bu kanun, beşinci maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu iş
yerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet konularına bakılmaksızın uygu
lanır. 

îşyerini bildirme 

MADDE 3. — Bu kanunun kapsamına girecek nitelikte bir işyerini kuran, her ne suretle 
olursa olsun devralan, çalışma konusunu kısmen veya toptan değiştiren, yapıttan işin ta
mamlanması yüzünden veya her hangi bir sebeple sürekil olarak çalışmasını bırakan işveren, 
işyerinin unvan ve adresini, çalıştırılan işçi sayısını, çalışma konusunu, işin başlama veya bit
me gününü, kendi adını, soyadını ve adresini, varsa işveren vekili veya vekillerinin adı, 
soyadı ve adreslerini sürekli işlerde bir ay, süreksiz işlerde on gün içinde bölge çalışma 
müdürlüğüne bildirmek zorundadır. 

Uygulama başlangıcı 

MADDE 4. — İşyerleri, işverenler, işveren vekilleri ve işçiler, üçüncü maddedeki bildirim gü
nüne bakılmaksızın, ikinci maddede gösterilen niteliğin edinildiği günden başlıyarak bu ka
nun hükümlerine bağlı olurlar. 
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Milılet Mec'lliısilniıı kaibul ettiği metin 

Ayrıcalıklar 

MADDE 5. — Deniz ve hava taşıma işleriyle tarım işlerinde ve aynı çatı altında birlikte ya-
şıyan bir ailenin üyeleri veya hısımlan arasında ve aralarına dışardan başka biri katılmıyarak 
ev içinde yapılan işlerle, ev hizmetlerine bu kanun hükümleri uygulanmaz. 

Şu kadar ki: 
a) Kıyılarda veya liman ve iskelelerde gemilerden karaya ve karadan gemilere yapılan yük

leme ve boşaltma işleri, 
b) Havacılığın bütün yer tesislerinde yürütülen işler, 
c) Tarım sanatları ile tarım alât, maMna ve parçalarının yapıldığı ve onarıldığı atölye ve 

fabrikalarda görülen işler, tarım işletmelerinde yapılan her çeşit yapı işleri, 
d) Halkın faydalanmasına açık veya işyerinin eklentisi durumunda olan park ve bahçe işleri, 
Bu kanun hükümlerine tâbidir. 

Sanayi ve ticaret işleri ' 

MADDE 6. — I - Bu kanunun uygulanması bakımından sanayiden sayılacak işler şunlardır : 
a) Her türlü madenleri arama ve topraktan çıkarma işleriyle taş, kum ve kireç ocakları gibi 

işler, 
b) Ham, yarı ve tam yapılmış maddelerin işlenmesi, temizlenmesi, şeklinin değiştirilmesi, süs

lenmesi, satış için hazırlanması işleri, 
c) Her türlü kurma, onarma, sökme, dağıtma ve yıkma işleri, 
ç) Bina yapılması, ve onarımı, değiştirilip bozulması ve yıkılması işleri ve bunlara yardımcı 

her türlü sınai yapım işleri, 
d) Yol, demiryolu, tramvay yolu, liman, kanal, baraj, hava alanı, dalgakıran, tünel, köprü, 

lâğım ve kuyuların yapılması ve onarımı, batıkların çıkarılması ve bataklık kurutma gibi işler, 
e) Elektrik ve her çeşit muharrik kuvvetlerin elde edilmesi, değiştirilmesi, taşınması, kur

ma ve dağıtma işleri, 
f) Su ve gaz tesisatı, kurma ve işletmesi işleri, 
g) Telefon, telgraf, telsiz, radyo ve televizyon kurma işleri, 
h) Gemi ve vapur yapımı, onarımı, değiştirilmesi ve bozup dağıtma işleri, 
i) Karada taşıma işleri, 
ı) Göl ve akar sularda insan veya eşya ve hayvan taşıma işleri, 
j) Eşyanın istasyon, antrepo, iskele, limanlar ve hava alanlarında yükletilmesi, boşaltılması 

işleri, 
k) Basımevlerinde yapılan işler, 
II - Bu kanunun uygulanması bakımından ticaretten sayılan işler şunlardır : 
a) Ham, yan ve tam yapılmış her çeşit bitkisel, hayvani veya sınai ürün ve malların alımı 

ve satımı işleri, 
b) Bankacılık gibi para tedavülü ile ilgili iğlerle, sigortacılık, komisyonculuk, depoculuk, am

barcılık, antrepoculuk ve benzeri işler, 
III - Yukarda yazılı işler dışında kalan başka bir işin kanunun uygulanması bakımından sa

nayi veya ticaret işleri arasına konması gerekip gerekmediğini belirtmeye Çalışma Bakanlığı 
yetkilidir. 

Bildirimin yazılı olması 

MADDE 7. — Bildirimlerin ilgiliye yazılı olarak ve imza karşılığında yapılması gerekir. Bil
dirim yapılan kişi bunu imzalamazsa, durum o yerde tutanakla tesbit edilir. Ancak 7201 sayılı 
Kanun kapsamına giren tebligat anılan kanun hükümlerine göre yapılır. 
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Geçici Komisyonun kabul ettiği incitin 

İstisnalar 
MADDE 5. — Deniz ve hava taşıma işüeriyle tarım işlerinde ve aynı çatı altında birlikte 

yasıyan bir ailenin üyeleri veya hısımları arasında ve aralanna dışardan başka birti katıl-
mıya-rak ev içinde yapılan işlerle, ev hizmetlerine bu kanun hükmüleri uygulanmaz. 

Şu kadar ki : 
a) Kıyalarda veya liman ve iskelelerde gemilerden karaya ve karadan gemilere yapılan 

yükleme ve boşaltma işleri. 
b) Havacılığın bütün yer tesislerinde yürütülen işler, 
c) Tarım sanatları ile tarım aletleri, makina ve parçalarının yapıldığı atelye ve fabrika

larda görülen işler, tarım işletmelerinde yapılan her çeşit yapı işleri, 
d) Halkın faydalanmasına açık veya işyerlerinin eklentisi durumunda olan park ve bahçe 

işleri, 
Bu kanun hükümlerine tabidir. 

Sanayi ve ticaret işleri 

MADDE 6. — I - Bu kanunun uygulanması bakımından sanayiden sayılacak işler şunlardır : 
a) Her türlü madenleri arama ve topraktan çıkarma işleriyle taş, kum ve kireç ocakları 

gibi işler, 
b) Ham, yarı ve tam yapılmış maddelerin işlenmesi, temizlenmesi, şejklinin değiştirilmesi, süs

lenmesi, satış için hazırlanması işleri, 
c) Her türlü kurma, onarma, sökme, dağıtma ve yıkma işleri, 
ç) Bina yapılması, ve onarımı, değiştirilip bozulması ve yıkılması işleri ve bunlara yardımcı 

her türlü sinai yapım işleri, 
d) Yol, demiryolu, tramvay yolu, liman, kanal, baraj, hava alanı, dalgakıran, tünei. köprü, 

lâğım ve kuyuların yapılması ve onarımı, batıkların çıkarılması ve bataklık kurutma gibi işler, 
e) Elektrik ve her çeşit muharrik kuvvetlerin elde "edilmesi değiştirilmesi, taşınması, kurma 

ve dağıtma işleri, 
f) Su ve gaz tesisatı, kurma ve işletmesi işleri, 
g) Telefon, telgraf, telsiz, radyo ve televizyon kurma işleri, 
h) Gemi ve vapur yapımı, onarımı, değiştiril mesi ve bozup dağıtma işleri, 
i) Karada taşıma işleri, 
ı) Göl ve akar sularda insan veya eşya ve hayvan taşıma işleri, 
j) Eşyanın istasyon, antrepo, iskele, limanlar ve hava alanlarında yükletilmesi, boşaltılması 

işleri, 
k) Basımevlerinde yapılan işler, 
II - Bu kanunun uygulanması bakımından ticaretten sayılan işler şunlardır : 
a) Ham, yarı ve tam yapılmış her çeşit bitkisel, hayvani veya sinai ürün ve mallerin alımı 

ve satımı işleri, 
b) Bankacılık gibi para tedavülü iie ilgili işlerle, sigortacılık, komüsyonculuk, depoculuk, 

ambarcılık, antrepoculuk ve benzeri işler, 
III - Yukarıda yazılı işler dışında kalan başka bir işin kânunun uygulanması bakımından sanayi 

veya ticaret işleri arasına konması gerekip gerekmediğini belirtmeye Çalışma Bakanlığı yetkili
dir. 

Bildirimin yazılı olması 

MADDE 7. — Bildirimlerin ilgiliye yazılı olarak ve imza karşılığında yapılması gerekir. Bil
dirim yapılan kişi bunu imzalamazsa, durum o yerde tutanalkla tesbit edilir. Anoak 7201 sayılı 
Kanun kapsamına giren tebligat anılan kanun hükümlerine göre yapılır. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Sürekli ve süreksiz isler 

MADDE 8. — Nitelikleri bakımından en çok 30 iş günü süren işlere süreksiz iş, bundan fazla 
süren işlere sürekli iş denir. 

Bu kanunun 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56, 57, 58, 59, 71, 76 ve 93 ncü maddeleri süreksiz işlere uygulanmaz. Süreksiz işlerde bu 
maddelerin konusu olan uyuşmazlıklarda Borçlar Kanununda yer alan hükümler uygulanır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

îş bağıtı 

Yazılı bağıt 

MADDE 9. — Belirli süresi bir yıl veya daha uzun olan sürekli iş bağıtlarının yazı ile söz
leşmeye bağlanması gerekir. Bu sözleşmeler, her çeşit resim ve harcdan bağışıktır. Sözleşme no
terlikte onanmışsa, noter ücretleri bu hüküm dışında tutulur. 

Yazık sözleşme yapılmıyan durumlarda işveren, işçinin isteği üzerine, kendisine genel ve özel 
iş şartlarını gösteren ve imzasını taşıyan bir belge vermekle yükümlüdür. 

Bu belgeler her çeşit resimden bağışıktır. 

Takım sözleşmesi 

MADDE 10. — Birden çok işçinin meydana getirdiği birtakımı temsilen bu işçilerden birinin, 
takım kılavuzu sıfatiyle işverenle yaptığı sözleşmeye, takım sözleşmesi denir. 

Takım sözleşmesinin, süresi ne olursa olsun yazılı yapılması gerekir. 
Takım sözleşmesinde isimleri yazılı işçilerden her birinin işe başlamasiyle, bu sözleşme o işçi 

ile işveren arasında doğrudan doğruya yapılmış sayılır. Ancak, takım sözleşmesi hakkında Borç
lar Kanununun 110 ncu maddesi hükmü de yürür. Takım sözleşmesine girmiş olan işçilerin üc
retlerini işveren veya işveren vekili her birine ayrı ayrı ödemek zorundadır. 

9 ncu maddenin ikinci bendi hükmü takım sözleşmelerine de uygulanır. 

Yazılı bağıtın şekli 

MADDE 11. — Bu kanuna göre yapılacak yazılı sözleşmelerde aşağıdaki hususların bulunması 
gerekir : 

1. İşverenin ve işçinin (Takım sözleşmelerinde her işçinin ayrı ayrı) ad ve kimlikleri, 
2. Yapılacak iş, 
3. İş yerinin adresi, 
4. Süresi belirli sözleşmelerde sözleşmenin süresi, 
5. Ücret, (Takım sözleşmesinde her işçi iç/m ayrı ayrı) ödeme şekli ve zamanı, 
6. Var ise tarafların ileri sürdükleri özel şartlar, 
7. tş bağıtmın yapıldığı gün, 
8. Tarafların imzası. 

Denemi süresi 

MADDE 12. — Sürekli iş bağıtlarında deneıae süresi en çok bir aydır. 
Ancak bu süre toplu sözleşmelerle üç aya k dar uzatılabilir. 
Bu süre içinde taraflar bağıtı bildirimsiz ve tazminatsız bozabilirler. Ancak işçinin çalıştığı 

günler için ücret hakkı saklıdır. 

M. Mecliisi (S. Sayısı : 160) 
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Geçftci Komisyonun kabul ettiği metin 

Sürekli ve süreksiz isler 

MADDE 8. — Nitelikleri bakımından en çok 30 iş günü süren işlere süreksiz iş, bundan fazla 
süren işlere sürekli iş denir. 

Bu kanunun 9,11,12,13, 14,15,16,17, 18,19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 49, 50, 51, 52, 53, 54. 55, 56, 
57, 58, 59, 71, 76, ve 93 ncü maddeleri süreksiz işlere uygulanmaz. Süreksiz işlerde bu madelerin 
konusu olan uyuşmazlıklarda Borçlar Kanununda yer alan hükümler uygulanır. 

İKÎNCÎ BÖLÜM 

Hizmet akdi 

Yazılı akit 

MADDE 9. — Belirli süresi bir yıl veya daha uzun olan sürekli hizmet akitlerinin yazı ile söz
leşmeye bağlanması gerekir. Bu sözleşmeler, her çeşit resim ve harcdan muaftır. Sözleşme noter
likçe onanmışsa, noter ücretleri bu hükiim dışında tutulur. 

Yazılı sözleşme yapılmıyan durumlarda işveren, işçinin isteği üzerine, kendisine genel ve özel 
iş şartlarını gösteren ve imzasını taşıyan bir belge vermekle yükümlüdür. 

Bu belgeler her çeşit resimden muaftır. 

Takım sözleşmesi 

MADDE 10. Birden çok işçinin meydana getirdiği bir takımı temsilen bu işçilerden birinin, 
takım kılavuzu sıfatiyle işverenle yaptığı sözleş meye, takım sözleşmesi denir. 

Takım sözleşmesinin, süresi ne olursa olsun yazılı yapılması gerekir. 
Takım sözleşmesinde isimleri yazık işçilerden birinin işe başlamasiyle, bu sözleşme o işçi ile 

işveren arasında doğrudan doğruya yapılmış sayılır. Ancak, takım sözleşmesi hakkında Borçlar 
Kanununun 110 ncu maddesi hükmü de yürür. Takım sözleşmesine girmiş olan işçilerin ücretle
rini işveren veya işveren ve&rili her birine ayrı ayrı ödemek zorundadır. 

9 ncu maddenin ikinci bendi hükmü takım sözleşmelerine de uygulanır. 

Yazılı akdin şekli 

MADDE 11. — Bu kanuna göre yapılacak yazılı sözleşmelerde aşağıdaki hususların bulunması 
gerekir : 

1. işverenin ve işçinin (Takım sözleşmelerin de her işçinin ayrı ayrı) ad ve kimlikleri, 
2. Yapılacak iş, 
3. tş yerlerinin adresi, 
4. Süresi belirli sözleşmelerde sözleşmenin süresi, 
5. Ücret, (Takım sözleşmesinde her işçi için ayrı ayrı) ödeme şekli ve zamanı, 
6. Var ise tarafların ileri sürdükleri özel şartlar, 
7. Hizmet akdinin yapıldığı gün, 
8. Tarafların imzası, 

Deneme süresi 

MADDE 12. — Sürekli hizmet akidlerinde deneme süresi en çok bir aydır. Ancak bu süre 
toplu sözleşmelerle üç aya kadar uzatılabilir. Bu süre içinde taraflar akti bildirimsiz ve tazmi
natsız bozabilirler. Ancak işçinin çalıştığı günler için ücret hakkı saklıdır. 

M. Mdclisi (S. Sayısı : 160) 
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Millet Meclisinin kabull ettiği metin 

Bağıtın çözülmesinde bildirim 

MADDE 13. — A) Süresi belirli olmıyan sürekli iş bağıtlarının çözülmesinden önce durumun 
diğer tarafa bildirilmesi gerekir. 

tş bağıtı : 
a) tşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlıyarak iki 

hafta sonra, 
b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılma

sından başlıyarak dört hafta sonra, 
c) İşi birbuçuk yildan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılma

sından başlıyarak altı hafta sonra, 
ç) tşi üç yıldan fazla sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından bağlıyarak 

sekiz hafta sonra, 
Bozulmuş olur. 
B) öneller asgari olup sözleşme ile artırılabilir. 
C) Bildirme şartına uymıyan taraf yukarda yazılı önellere ilişkin ücret tutarında tazminat 

ödemek zorundadır. 
İşçinin sendikaya üye olması, şikâyete başvurması gibi sebeplerle işinden çıkartılması hallerin

de ve genel olarak iş bağıtmı bozma hakkının kötüye kullanıldığını gösteren diğer durumlarda 
(A) bendinde yazılı önellere ait ücretlerin üç katı tutarı tazminat olarak ödenir. 

Tarafların ayrıca tazminat isteme hakları saklıdır. 

Kıdem tazminatı 

MADDE 14. — İş bağıtının 17 nci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışın
da işveren tarafından 16 ncı maddenin I ve II numaralı bendlerinde gösterilen sebeplerle işçi 
tarafından bozulması veya muvazzaf askerlik hizmeti dolayısiyle çözülmesi halinde üç yıldan fazla 
çalışmış olmak şartiyle işe başladığından itibaren her bir tam iş yılı için işçiye 15 günlük ücreti 
tutarında bir tazminat verilir. 

İhtiyarlık aylığı bakımından bağlı bulundukları kurum veya sandıklardan aylık veya toptan 
ödeme almak amaciyle iş bağıtım çözen işçiler de yukanki fıkrada yazılı bullunan tazminata hak 
kazanır. Ancak aylık veya toptan ödeme almak için bağıtı çözen işçiye verilecek tazminatın hesa
bında işçinin yalnız 1 Nisan 1950 tarihinden evvelki hizmet süreleri nazara alınır. 

İşçinin bu fıkra hükmünden faydalanabilmesi için aylık veya toptan ödemeye hak kazanmış bu
lunduğunu ve kendisine aylık bağlanması veya toptan ödeme yapılması için ihtiyarlık sigortası ba
kımından bağflı bulunduğu kurum veya sandığa müracaat etmiş olduğunu alacağı bir belge ile 
belgelemek zorundadır. 

İşçilerin kıdemleri, iş bağıtının devam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına ba
kılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik iş yerlerinde çalıştıkları süreler göz önüne alınarak 
hesaplanır. İşyerinin devir veya intikali, yahut diğer bir suretle işverenden başka bir işverene 
geçmesi halinde işçinin kıdemi işyerindeki hizmetleri toplamı üzerinden hesaplanır. Kıdem tazmi
natı ise, bu intikal devresindeki işverene aittir. İşyeri intikali ile beraber devam ettiği takdirde 
kıdem tazminatı, hilâfına hüküm olmadıkça yeni işverene aidolur. 

Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem tazminatı ödenmez. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 160) 
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Geçici Komisyonun ka'bu'J ettiği metin 

Ahdin çözülmesinde bildirim 

MADDE 13. — A) Süresi belirli olmıyan sürekli hizmet akitlerinin çözülmesinden önce du 
rumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. 

Hizmet akdi : 
a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlıyarak 

iki hafta sonra, 
b) işi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılma

sından başlıyarak dört hafta sonra, 
c) işi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılma

sından başlıyarak altı hafta sonra, 
ç) İşi üç yıldan fazla sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlıyarak 

sekiz hafta sonra, 
Bozulmuş olur. 
B) öneller asgari olup sözleşme ile artırılabilir. 
C) Bildirme şartına uymıyan taraf yukarda yazılı önellere ilişkin ücret tutarında tazmi

nat ödemek zorundadır. 
İşveren, işçinin ihbar önellerine ait ücretini peşin vermek suretiyle hizmet akdini feshedebilir. 
işçinin sendikaya üye olması, şikâyete başvurması gibi sebeplerle işinden çıkartılması (hallerin

de ve genel olarak hizmet akdini bozma hakkının kötüye kullanıldığını gösteren diğer durumlar
da (A) bendinde yazılı önellere ait ücretlerin üç katı tutarı tazminat olarak ödenir. 

Tarafların ayrıca tazminat isteme hakları saklıdır. 

Kıdem tazminatı 

MADDE 14. — Hizmet aktinin 17 nci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler 
dışında işveren tarafından 16 ncı maddenin I ve II numaralı bendlerinde gösterilen sebeplerle 
işçi tarafından bozulması veya muvazzaf askerlik hizmeti dolayısiyle çözülmesi halinde üç yıl
dan fazla çalışmış olmak şartiyle işe başladığından itibaren her bir tam takvim yılı için işçiye 
15 günlük ücreti tutarında bir tazminat verilir. 

ihtiyarlık aylığı bakımından bağlı bulundukları kurum veya sendikalardan aylık veya toptan 
ödeme almak amaciyle hizmet aktini çözen işçiler de yukardaki fıkrada yazılı bulunan tazminata 
hak kazanır. Ancak aylık veya toptan ödeme almak için akti çözen işçiye verilecek tazminatın 
hesabında işçinin yalnız 1 Nisan 1950 tarihinden evvelki hizmet süreleri nazara alınır. 

isçinin bu fıkra hükmünden faydalanabilmesi için aylık veya toptan ödemeye hak kazanmış 
bulunduğunu ve kendisine aylık bağlanması veya toptan ödeme yapılması için ihtiyarlik sigortası 
bakımından bağlı bulunduğu kurum veya sandığa müracaat etmiş olduğunu alacağı bir belge ile 
belgelemek zorundadır. 

isçilerin kıdemleri, hizmet akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olması
na bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler göz önüne alına
rak hesaplanır. İşyerinin başka bir yere devir veya intikali yahut diğer bir suretle işverenden 
başka bir işverene geçmesi halinde işçinin kıdemi işyerlerindeki hizmetleri toplamı üzerimden 
hesaplanır. Kıdem tazminatı ise, bu intikal devresindeki işverene aittir. İşyeri intikali ile bera
ber devam ettiği takdirde kıdem tazminatı hilâfına hüküm olmadıkça yeni işverene aittir. 

Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem tazminatı ödenmez. 
İşçinin ölümü halinde bu tazminat tutarı kanuni vârislerine ödenir. 

M. Mecllisi (S. Sayısı : 160) 
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Millet MecTlîsMn kaibul ettiği metin1 

Yeni işverenin sorumluluğu 

MADDE 15. — Süresi belirli olan veya olmıyan sürekli iş bağıtı ile bir işverenin işine girmiş 
olan işçi, bağıt süresinin bitmesinden önce yahut bildirim öneline uymaksızın işini bırakıp başka 
bir işverenin işine girerse iş bağıtının bu suretle bozulmasından ötürü eski işverenin zararından, 
işçinin sorumluluğu yanında, ayrıca yeni işveren dahi aşağıdaki hallerde hâkimin belirteceği dere
cede sorumludur : 

a) işçinin bu davranşına, yeni işine girdiği işveren sebebolmuşsa, 
b) Yeni işveren, işçinin bu davranışını bile bile onu işine almışsa, 
c) Yeni işveren işçinin bu davranışını öğrendikten sonra dahi onu çalıştırmaya devam ederse. 

İşçinin bildirimsiz fesih hakkı 

MADDE 16. — Süresi belirli olsun veya olmasın, sürekli iş bağıtlarında işçi, aşağıda yazılı 
hallerde, dilerse bağıtı sürenin bitiminden önce veya bildirim önelini beklemeksizin bozabilir. 

I. Sağlık sebepleri : 
a) îş bağıtının konusu olan işin yapılması sözleşme sırasında bilinmiyen ve işin mahiyetin. 

den doğan bir sebeple işçinin sağlığı ve yaşayışı için tehlikeli olursa, 
b) işçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan doğruya buluşup görüştüğü işveren, yahut 

başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşamıyan bir hastalığa tutulursa, 
II. Ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymıyan haller ve benzerleri : 
a) tş bağıtı yapıldığı sırada bu bağıtm esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar ve

ya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmıyan bilgiler vermek veya sözler söylemek gibi 
hallerle işveren, işçiyi yanıltırsa, 

b) işveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözleı 
söyler veya davranışlarda bulunursa, 

c) işçi, işverenin evinde oturmakta ise, bunların yaşayış tarzları genel ahlâk bakımından 
düzgün olmazsa, 

ç) işveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse, 
yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, 
yahut işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hak
kında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnat veya ithamlarda bulunursa, 

d) işveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya iş sözleşmesi şartlan gereğince 
hesap edilmez veya ödenmezse, 

e) Ücretin parça başına veya iş tutan üzerinden ödenmesi kararlaştınlıp da işveren tarafın-
dan işçiye, yapabileceği sayı veya tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman 
esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa, yahut iş şartlan esaslı bir tarzda 
değişir, başkalaşır veya uygulanmazsa; (Sözleşmelere bu fıkradaki haller hakkında başka tür-
lü kayıt konmamak şartiyle.) 

III. Zorlayıcı sebepler : 
işçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı se-

bepler ortaya çıkarsa. 

İşverenin bildirimsiz fesih hakkı 

MADDE 17. — Süresi belirli olsun veya olmasın, sürekli iş bağıtlannda işveren aşağıda yazılı 
hallerde, dilerse iş bağıtını sürenin bitiminden önce veya bildirim önelini beklemeksizin bozabilir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 160) 
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Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

Teni işverenin sorumluluğu 

MADDE 15. — Süresi belirli olan veya olmıyan sürekli hizmet akdi ile bir işverenin işine girmiş 
olan işçi, akit süresinin bitmesinden önce yahut bildirim öneline uymaksızın işini bırakıp başka 
bir işverenin işine girerse hizmet akdinin bu suretle bozulmasından ötürü eski işverenin zararın
dan, işçinin sorumluluğu yanında, ayrıca yeni işveren dahi aşağıdaki hallerde hâkimin belirteceği 
derecede sorumludur: 

a) işçinin bu davranışına, yeni işine girdiği işveren sebejbolmuşsa, 
b) Yeni işveren, işçinin bu davranışını bile bile onu işine almışsa, 
c) Yeni işveren işçinin bu davranışını öğrendikten sonra dahi onu çalıştırmaya devam ederse. 

İşçinin bildirimsiz fesih hakki 

MADDE 16. — Süresi belirli olsun veya olmasın sürekli hizmet akitlerinde işçi, aşağıda yazılı 
hallerde dilerse akdi sürenin bitiminden önce veya bildirim önelini beklemeksizin bozabilir, i 

I - Sağlık sebepleri : 
a) Hizmet akdinin konusu olan işin yapılması sözleşme sırasında bilinmiyen ve işin mahiye

tinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa, 
b) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan doğruya buluşup görüştüğü işveren, yahut 

başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşamıyan bir hastalığa tutulursa, 
II - Ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymıyan haller ve benzerleri : 
a) Hizmet akdi yapıldığı sırada bu akdin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar ve

ya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmıyan bilgiler vermek veya sözler söylemek gibi 
hallerle işveren, işçiyi yanıltırsa, 

b) işveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde söz
ler söyler veya davranışlarda bulunursa, 

c) İşçi, işverenin evinde oturmakta ise, bunlum yaşayış tarzları genel ahlâk bakımından 
düzgün olmazsa, 

ç) işveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verir
se yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, 
yahut işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse, yahut işçi hak
kında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnat veya ithamlarda bulunursa, 

d) İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya iş sözleşmesi şartları gereğince 
hesabedilmez veya ödenmezse, 

e) Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafın
dan işçiye, yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esa
sına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa, yahut- iş şartları esaslı bir tarzda de
ğişir, başkalaşır veya uygulanmazsa; (Sözleşmelere bu fıkradaki haller hakkında başka türlü ka
yıt konmamak şartiyle) 

III - Zorlayıcı sebepler : 
işçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla 3Üre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı se

bepler ortaya çıkarsa. 

İşverenin bildirimsiz fesih hakki 

MADDE 17. — Süresi belirli olsun veya ol nasm sürekli hizmet akitlerinde işveren aşağıda 
yazılı hallerde, dilerse hizmet akdinin süresinin bitiminden önce veya bildirim önelini beklemek
sizin bozabilir. 
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I - Sağlık sebepleri: 
a) İşçinin kendi kasdından veya derli toplu olmıyan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğün

den doğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğraması halinde, bu sebeple doğacak devamsızlığın ar
dı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi, 

b) işçinin bulaşıcı veya işi ile bağdaşamıyacak derecede tiksinti verici bir hastalığa tutuldu
ğunun anlaşılması, 

(a) fıkrasında sayılan sebepler dışında işçinin kendi kusuruna yükletilmiyen hastalık, kaza, do
ğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş bağıtmı bildirimsiz bozma hakkı: Hastalık işçinin iş
yerindeki çalışma süresine göre İ3 ncü maddedeki bildirim Önellerini altı hafta aşmasından sonra 
doğar. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 70 nci maddedeki sürenin bitiminde başlar. Ancak 
işçinin işine gidemediği süreler için ücret işlemez. 

II - Ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymıyan haller : 
a) tş bağıtı yapıldığı sırada bu bağıtın esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şart

lar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe 
uygun olmıyan bilgiler vererek veya sözler söyliyerek işçinin işvereni yanıltması, 

b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak veya 
ahlâkını bozacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref 
ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması, 

c) İşverenin evinde oturan işçinin yaşayışının o evin âdabına ve usullerine uygun veya genel 
ahlâk bakımından düzgün olmaması, 

ç) İşçinin, işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka bir işçisine sa
taşması veya gözdağı vermesi yahut 77 nci maddeye aykırı hareket etmesi, 

d) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını 
ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymıyan davranışlarda bulunması, 

e) İşçinin işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmiyen bir suç 
işlemesi, 

f) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki gün 
veya bir ay içinde iki defa her hangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç iş 
günü işine devam etmemesi, 

g) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmaması, 
h) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işvere

nin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makinalan, tesisatı veya başka eşya ve 
maddeleri on günlük ücretinin tutarı ile ödiyemiyecek derecede hasara veya kayba uğratması, 

III - İşyerinde işçiyi bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan bir zorlayıcı sebebin or
taya çıkması. 

Bağıtı çözme hakkını kullanma öneli 

MADDE 18. — 16 ve 17 nci maddelerde gösterilen ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymıyan hal-
lere dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan bağıtı bozma yetkisi, iki taraftan birinin bu 
çeşit davranışlarda bulunduğunu öbür tarafın öğrendiği günden başlıyarak altı iş günü geçtikten 
sonra kullanılamaz. 

Bu haller sebebiyle işçi yahut işverenden iş bağıtmı yukardaki bendin öneli içinde bozanların 
diğer taraftan tazminat hakları saklıdır. 

Yeni iş arama izni 

MADDE 19. — Bildirim önelleri sırasında işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan 
iş arama süresini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. Bu iş ara-
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I - Sağlık sebepleri : 
a) İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmıyan yaşayışından yahut içkiye düşkünlü

ğünden doğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğraması halinde, bu sebeple doğacak devamsızlığın 
ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi, 

b) işçinin bulaşıcı veya işi ile bağdaşmıyacak derecede tiksinti verici bir hastalığa tutul
duğunun anlaşılması, 

(a) fıkrasında sayılan sebepler dışında işçinin kendi kusuruna yükletilmiyen hastalık, kaza, 
doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için hiznet akdini bildirimsiz bozma hakkı : Hastalık 
işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 13 ncü maddedeki bildirim önellerini altı hafta aşma
sından sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 70 nci maddedeki sürenin bitiminde 
başlar. Ancak işçinin işine gidemediği süreler için ücret işlemez. 

II - Ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymıyan haller ve benzerleri : 
a) Hizmet alkti yapıldığı sırada bu aktin e aslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya 

şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut ger
çeğe uygun olonıyan bilgiler veya sözler söyliye *ek işçinin işvereni yanıltması, 

b) işçinin, işveren yahut bunların aile üyele inden birinin şeref ve namusuna dokunacak 
veya ahlâkını bozacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında 
şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlar la bulunması, 

c) işverenin evinde oturan işçinin yaşayışı nn o evin âdabına ve usullerine uygun veya ge
nel ahlâk bakımından düzgün olmaması, 

ç) işçinin, işverene yahut onun ailesi üyele inden birine yahut işverenin başjka bir işçisine 
sataşması veya gözdağı vermesi yahut 77 nci mad leye aykırı hareket etmesi, 

d) işçinin, işverenin güvenini kötüye kullan nak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını 
ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymıyan davranışlarda bulunması, 

e) işçinin iş yerinde, yedi günden fazla haoisle cezalandırılan ve cezası ertelenmiyen bir 
suç işlemesi, 

f) işçinin işverenden izin almaksızın veya İnklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki 
gün veya bir ay içinde iki defa her hangi bir ta il gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç 
iş günü işine devam etmemesi, 

g) işçinin yapmakla ödevli bulunduğu görenleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmaması, 
h) işçinin kendi isteği veya savsaması yüzü iden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işve

renin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makinaları, tesisatı veya başka eşya ve 
maddeleri on günlük ücretinin tutarı ile ödeyemeyecek derecede hasara veya kayba uğratması, 

III - işyerinde işçiyi bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan bir zorlayıcı sebebin or
taya çıkması. 

A İdi çözme hakkını kullanma öneli 
* 

MADDE 18. — 16 ve 17 nci maddelerde gösterilen ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymıyan 
hallere dayanarak işçi veya işveren için tanınm s olan akdi bozma yetkisi, iki taraftan birinin bu 
çeşit davranışlarda bulunduğunu öbür tarafın öğrendiği günden bağlıyarak altı iş günü geçtik
ten ve her halde fiilin vukuundan itibaren bir Bene sonra kullanılmaz. 

Bu haller sebebiyle işçi yahut işverenden hiz net aktini yukardaki bendin öneli içinde bozan
ların diğer taraftan tazminat hakları saklıdır. 

Yeni iş arama izni 

MADDE 19. — Bildirim önelleri arasında iş/eren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli 
olan iş arama süresini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. Bu 
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ma izninin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek 
toplu kullanabilir. Ancak iş arama iznini toplu kullanmak istiyen işçi, bunu işten ayrılacağı 
günden evvelki günlere raslatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorundadır. 

Çalışma belgesi 

MADDE 20. — işinden ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süre
sini gösteren bir belge verilir. Bu belgeye işçi isterse; kendisinin durum ve davranışlariyle, çalış
masının ne yolda olduğu da ayrıca yazılır. İşverenin belgedeki imzası, işçi dilerse o yerdeki zabıta 
tarafından onaylanır. 

Genel ve katma bütçeli dairelerle mahallî idareler ve muhtarlıklarda veya Kamu İktisadi Te
şebbüslerinde yahut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve 
kuruluşlarda veya bunlara bağlı iş yerlerinden yahut kamu yararına yardımcı derneklere bağlı 
işyerlerinden çıkan işçinin aldığı belgeler hakkında yukarıki onama hükmü uygulanmaz. 

İşveren, işçinin istediği belgeyi vermemekte direnirse veyahut belgeye işçi için doğru olmıyan 
yazılar yazarsa, işçinin yahut yeni işine girdiği işverenin isteği üzerine, o yerdeki zabıta tarafın
dan yapılacak inceleme sonucunu gösteren bir bel^e, işçiye veya yeni işverene verilir. Zabıta tara
fından yapılacak inceleme bir haftada bitirilir. Ve gerekli, belge zabıtaca verilir. 

Genel ve katma bütçeli dairelerle mahallî idareler ve muhtarlıklarda veya Kamu İktisadi Te
şebbüslerinde yahut Özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka 

"* ve kuruluşlarda veya bunlara bağlı işyerlerinden çıkan işçilere belge verilmek istenmez veyahut 
belgeye doğru olmıyan yazılar yazılırsa, gerekli incelemenin yapılması için bu işyerlerinin bağlı 
oldukları makamlara başvurulur. 

Belgenin vaktinde verilmemesi veyahut belgede doğru clmıyan yazılar bulunmasından zarar 
gören işçi veyahut bu işçiyi işine alan yeni işveran eski işverenden zarar ve ziyan istiyebilir 

Bu belgeler her türlü resim ve harçtan bağışıktır. 

Çalışma ve kimlik karnesi 

MADDE 21. — İşveren işe aldığı her işçiye en geç onbeş gün içinde «işçi çalışma ve kimlik 
karnesi» vermek zorundadır. Deneme süresine bağlı tutulan işçiler için bu onbeş günlük süre, de
neme süresinin bitiminden sonra başlar. Bu karne ancak İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından 
tek tip olarak bastırılır, ve parası karşılığında işverenlere verilir. Sözü edilen karnelerin şekli, 
içine nelerin yazılacağı ve nasıl alınıp verileceği ve kullanılacağı Çalışma Bakanlığı tarafından 
çıkarılacak bir tüzükte gösterilir. 

Kantin açılması 

MADDE 22. — 1. a) İşçilere veya bunların ailelerine yiyecek, içecek, giyecek ve yakacak 
gibi gerekli maddeleri satmak üzere kantinler açılması; aşağıdaki şartlar içinde ilgili çalışma 
müdürlüğünün iznine bağlıdır. 

b) Kantin açılmasının işçiler için daha faydalı olacağı anlaşılırsa, 
2. Şehir ve kasabalardan uzak işyerlerinde işçiler veya bunlarla birlikte işveren tarafından 

kantin açılmamışsa, 
İşverenin kantin açması mecburidir. 
3. Bu sebeplerle açılacak kantinlerde satılacak maddeleri; cinsleri, vasıflan ve masraf kar

şılıkları Çalışma ve Ticaret Bakanlıkları tarafından çıkarılacak bir yönetmelikte belirtilir. 
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iş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleş
tirerek toplu kullanabilir. Ancak, iş arama izniıi toplu kullanmak istiyen işçi, bunu işten ay
rılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorundadır. 

Çalışma belgesi 

MADDE 20. — İşinden ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve sü
resini gösteren bir belge verilir. Bu belgeye işçi isterse; kendisinin durumu ve davranışlariyle, 
çalışmasının ne yolda olduğu da ayrıca yazılır, işverenin belgedeki imzası, işçi dilerje o yer
deki muhtar veya mülki âmir tarafından onaylanır. 

Genel ve katma bütçeli dairelerle mahallî idareler ve muhtarlıklarda veya Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinde yahut özel kanununa veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan 
banka ve kuruluşlarda veya bunlara bağlı işyerlerinden yahut kamu yararına yardımcı dernek
lere bağlı işyerlerinden çıkan işçinin aldığı belceler hakkında yukarıki onama hükmü uygulan
maz. 

işveren işçinin istediği belgeyi vermemekte direnirse ve yahut belgeye işçi için doğru olmı-
yan yazılar yazarsa, işçinin yahut yeni işine girdiği işverenin isteği üzerine, o yerdeki muhtar 
veya mülki âmir tarafından yapılacak inceleme sonucunu gösteren bir belge, işçiye veya yeni 
işverene verilir. Muhtar veya mülki âmir tarafın lan yapılacak inceleme bir haftada bitirilir. Ve 
gerekli belge muhtar veya mülki amirlikçe verilir. 

Genel ve katma bütçeli dairelerle mahallî idameler ve muhtarlıklarda veya Kamu iktisadi 
Teşebbüslerinde yahut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan 
banka ve kuruluşlarda veya bunlara bağlı iş/erlerinden çıkan işçilere belge verilmek isten
mez ve yahut belgeye doğru olmıyan yazılar yapılırsa, gerekli incelemenin yapılması için bu 
işyerlerinin bağlı oldukları makamlara başvurudur. 

Belgenin vaktinde verilmemesi ve yahut belcede doğru olmıyan yazılar bulunmasından za
rar gören işçi ve yahut bu işçiyi işine alan yeni işveren eski işyerinden zarar ve ziyan isteyebi
lir. 

Bu belgeler her türlü resim ve harcdan muaftır. 

Çalışma ve kimlik karnesi 

MADDE 21. — işveren işe aldığı her işçiye en geç onbeş gün içinde «İşçi çalışma ve kim
lik karnesi» vermek zorundadır. Deneme süresine bağlı tutulan işçiler için bu onbeş günlük 
süre, deneme süresinin bitiminden sonra başlar. Bu karne ancak iş ve işçi Bulma Kurumu ta
rafından tek tip olarak bastırılır ve parası kargılığında işverenlere verilir. Sözü edilen karne
lerin şekli, içine nelerin yazılacağı ve nasıl alınıp verileceği ve kullanılacağı Çalışma Bakan
lığı tarafından çıkarılacak bir tüzükle gösterilir. 

Kantin açılması 

MADDE 22. — işçilere veya bunlann ailelerine yiyecek, içecek, giyecek ve yakacak gibi 
gerekli maddeleri satmak üzere kantinler açılması, aşağıdaki şartlar içinde ilgili çalışma mü
dürlüğünün iznine bağlıdır : 

1. Kantin açılmasının işçiler için daha faydalı olacağı anlaşılırsa, 
2. Şehir ve kasabalardan uzak işyerlerinde işçiler veya bunlarla birlikte işveren tarafından 

kantin açılmamışsa, 
İşverenin kantin açması mecburidir, 
Bu sebeplerle açılacak kantinlerde satılacak maddelerin cinsleri, vasıfları ve masraf karşılık* 

lan Çalışma ve Ticaret Bakanlıkları tarafından çıkarılacak bir yönetmelikte belirtilir, 
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4. işçiler kantinlerden alış - veriş etmeye zorlanamaz. 
5. Bu kanomun yürürlüğünden önce açılmış olan kantinler veya benzeri satış yerleri için, 

işveren kanunun yürürlük gününden başlıyarak üç ay içinde Çalışma Bakanlığına başvurup bu 
satış yerlerinin yukardaki hükümlere uygunluğunu tesbit ettirmek zorundadır. Bu gibi yer
lerde yapılması gereken değişiklikler ve düzeltmeler yetkili makamca verilecek uygun öneller 
içinde işveren tarafından tamamlanır. 

İşverenin ödeme sorumluluğu 

MADDE 23. — işveren, işçinin iş sebebiyle yok olan veya sakatlanan alet, taşıt ve hayvanla
rını ödemekle yükümlüdür. Şu kadar İd; işveren işçinin kendi kusur ve ihmali ile sebeboldu 
ğu yok olma veya sakatlanmaları ödemekle yükümlü değildir. 

Toplu işçi çıkarma 

MADDE 24. — İşverenler kanundan doğan ödevlerini yerine getirerek de olsa işlerini daralt
mak veya işçilerini azaltmak amaciyle işyerinden toplu olarak veya kısa aralıklarla ondan as ol
mamak üzere onda biri kadar ve daha fazla işçiyi işten çıkarmak istedikleri hallerde durumu, iş
çileri çıkarmadan en az bir ay önce ilgili çalışma müdürlüğüne yazılı olarak bildirmek zorunda
dırlar. 

Yukardaki fıkra hükmüne göre toplu işçi çıkaran, veya bu gibi işyerlerini aynı şartlarla işleten 
veya işletmeye başlıyan işverenler, çıkarma tarihinden itibaren 6 ay içinde aynı işyerlerine aynı 
iş için dışardan işçi alma zorunda kalırlarsa, durumu uygun araçlarla yaymlıyarak ve işçinin 
kaydettirdiği adresine taahhütlü mektupla bildirerek daha önce işten çıkardıkları işçilerden çalış
mak istiyenleri günün şartlarına göre işe almak zorundadırlar. 

Sakat ve eski hükümlü çalıştırma 
MADDE 25. — İşverenler işyerlerinde aşağıdaki esaslar ve ölçüler içinde sakat kimse ile eski 

hükümlü kimse çalıştırmak ve bunlara meslek, beden ve ruh durumlarına göre iş vermek zorun
dadırlar. 

a) Yüz işçiye kadar işçi çalıştıran işyerlerinde her tam elli işçiye karşılık bir sakat ve bir eski 
hükümlü kimse, 

b) İşçi sayısının yüzden fazlası için her yüz işçiye karşılık iki sakat ve iki eski hükümlü 
kimse, 

Çalıştırılır. 
c) Bu maddeye göre çalıştırılacak sakat ve eski hükümlülerin çeşitleri ile hangi cins sakat 

ve eski hükümlülerin hangi iş kollarında ve hangi işlerde çalıştırılabileceği ve bunların işyerle
rinde genel hükümler dışında bağlı olacakları öze1, ve ücret şartları ile bunların işverenlerce nasıl 
işe alınacakları; Çalışma, Adalet, Sanayi, Millî Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ulaştırma 
bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak tüzükte gösterilir. 

Sakatların işyerlerine alınmalarında o işyerinin işçisi iken sakatlanmış olanlara öncelik hakkı 
tanınır. 

Bir işyerinden malulen ayrılmak zorunda kalıp da sonradan maluliyeti ortadan kalkan işçiler 
eski işyerlerine alınmalarını istedikleri takdirde, işveren bunları, boş yer varsa derhal, yoksa yer 
boşaldığında, o andaki şartlarla eski işyerlerine veyahut eski işlerine uygun diğer bir işe, sair 
isteklilere tercih ederek almaya mecburdur. 
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işçiler kantinlerden alış veriş etmeye zorlanamaz. 
Bu kanunun yürürlüğünden önce açılmış kantinler veya benzeri satış yerleri için, işveren ka

nunun yürürlüğünden önce açılmış olan kantinler veya benzeri satış yerleri için, işveren kanunun 
yürürlük gününden başlıyarak üç ay içinde Çalış ıa Bakanlığına başvurup bu satış yerlerinin yu-
kardaki hükümlere uygunluğunu tesbit ettirmek sorundadır. Bu gibi yerlerde yapılması gereken 
değişiklikler ve düzeltmeler yetkili makamca ve ilecek uygun öneller içinde işveren tarafından 
tamamlanır. 

İşverenin ödeme sorumluluğu 

MADDE 23. — işveren, işçinin iş sebebiyle yok olan veya sakatlanan alet, taşıt ve hayvanla
rını ödemekle yükümlüdür. Şu kadar ki; işveren hçinin kendi kusur ve ihmali ile sebebolduğu yok 
olma veya sakatlanmaları ödemekle yükümlü delildir. 

Toplu işçi çıkarma 

MADDE 24. — İşverenler kanundan doğan ödevlerini yerine getirerek de olsa ancak işlerini 
daraltmak veya işçilerini azaltmak amaciyle işye inden toplu olarak veya kısa aralıklarla ondan 
az olmamak üzere onda biri kadar ve daha fazla işçiyi işten çıkrmak istedikleri hallerde durumu, 
işçileri çıkarmadan en az bir ay önce ilgili çalış ıa müdürlüğüne yazılı olarak bildirmek zorun
dadırlar. 

işveren işlerini daraltma veya işlerini azaltma sebebinin doğruluğu Bölge Çalışma Müdürlüğün
ce tetkik ve tesbit edilir. 

Yukarıki fıkra hükmüne göre toplu işçi çıka an, veya bu gibi iş yerlerini aynı şartlarla işle
ten veya işletmeye başlıyan işverenler, çıkarma tarihinden itibaren 6 ay içinde aynı iş yerlerine 
aynı iş için dışardan işçi alma zorunda kalırlarsa, işveren durumu uygun araçlarla yaymlıyarak ve 
işçinin kaydettirdiği adresine taahhütlü mektupla bildirerek daha önce işten çıkardıkları işçiler
den çalışmak istiyenleri günün şartlarına göre işe almak zorundadırlar. 

Sakat ve eski hükümlü çalıştırma 

MADDE 25. — işverenler iş yerlerinde aşağı laki esaslar ve ölçüler içinde sakat kimse ile eski 
hükümlü kimse çalıştırmak ve bunlara meslek, I; eden ve ruh durumlarına göre iş vermek zorun
dadırlar. 

a) Yüz işçiye kadar işçi çalıştıran işyerlerinde her tam elli işçiye karşılık bir sakat ve bir eski 
hükümlü kimse, 

b) işçi sayısının yüzden fazlası için her yüz işçiye karşılık iki sakat ve iki eski hükümlü 
kimse, 

Çalıştırılır. 
c) Bu maddeye göre çalıştırılacak sakat ve eski hükümlülerin çeşitleri ile hangi cins sakat 

ve eski hükümlülerin hangi iş kollarında ve han j i işlerde çalıştırılabileceğime bunların iş yerle
rinde genel hükümler dışında bağlı olacakları ö:el ve ücret şartları ile bunların işverenlerce na
sıl işe alınacakları; Çalışma, Adalet, Sanayi, Millî Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ulaştırma 
Bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak tüzükte gösterilir. 

Sakatların işyerlerine alınmalarında o işyeri ün işçisi iken sakatlanmış olanlara öncelik hakkı 
tanınır. 

Bir işyerinden malulen ayrılmak zorunda kalıp da sonradan maluliyeti ortadan kalkan işçiler, 
eski. işyerlerine alınmalarını istedikleri takdirde, işveren bunları, boş yer varsa derhal, yoksa yer 
boşaldığında, o andaki şartlarla eski işyerlerine veyahut eski işlerine uygun diğer bir işe, sair 
isteklilere tercih ederek almaya mecburdur. 
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Genel ve katma bütçeli dairelerle mahallî idareler ve muhtarlıklar veya Kamu iktisadi Te
şebbüsleri yahut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve 
kuruluşlara veya bunlara bağlı işyerlerinin İş Kanununa tabi olmıyan daire ve kurumlarında ça
lıştırılan kimselerin de sakat ve eski hükümlüler arasından ayrılması hakkındaki gerekli usul ve 
şartlar ile bunun oran ve tutarları ve hangi işlerde çalıştırılacakları yukarda sözü geçen tüzükte 
gösterilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ücret 

Tarif 

MADDE 26. — Genel anlamda ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü ki
şiler tarafından sağlanan ve nakden ödenen meblâğı kapsar. 

Ancak 13 ncü maddenin (c) bendinde sözü geçen ücretle 14 ncü maddede sözü geçen kıdem 
tazminatına esas olacak ücretin hesabında, birinci fıkrada yazılı ücrete ilâveten işçiye sağlanmış 
olan para ve parayla ölçülmesi mümkün bağıtsal ve kanundan doğan menfaatler de göz önünde 
tutulur. 

İşçi ücreti en geç haftada bir yurtta geçmesi zorunlu para ile ödenir. 
Toplu sözleşmeler veya iş bağıtları ile bu ödeme süresi en geç bir aya çıkarılabilir. 
Bir işyerinde aynı nitelikte işlerde ve eşit verimle çalışan kadın ve erkek işçilere sadece 

cinsiyet ayrılığı sebebiyle farklı ücret verilemez. Toplu iş sözleşmelerine ve iş bağıtlarına buna 
aykırı hüküm konulamaz. 

Askerlik ve kanundan doğan çalışma 

MADDE 27. — Muvazzaf askerlik ödevi dışında manevra veya her hangi bir sebeple silâh altına 
alınan ve yahut her hangi bir kanundan doğan çalışma ödevi yüzünden işinden ayrılan işçinin 
iş bağıtı, işinden ayrıldığı günden başlıyarak iki ay sonra bozulmuş sayılır. 

İşçinin bu haktan faydalanabilmesi için o işte en az bir yıl çalışmış olması şarttır. Bir yıldan 
çok çalışmaya karşılık her fazla yıl için, ayrıca iki gün eklenir. Şu kadar ki bu sürenin tamamı 
doksan günü geçemez. 

İş bağıtmın bozulmuş sayılabilmesi için beklenilmesi gereken süre içinde işçinin ücreti işlemez. 
Ancak özel kanunların bu husutaki hükümleri saklıdır. Bu süre içinde iş bağıtının kanundan 
doğan başka bir sebebe dayanılarak işveren veya işçi tarafından bozulduğu öteki tarafa bildirilmiş 
olsa bile, bozulma için kanunun gösterdiği önel bu sürenin bitiminden sonra işlemeye başlar. An
cak iş bağıtı esasen belirli bir süreyi içine alıyor da bu süre yukarıda yazılı önel içinde kendiliğin
den bitiyorsa bu mad^e hükümleri uygulanmaz. 

Her hangi bir askerî ve kanuni ödev dolayısiyle işinden ayrılan işçilerden bu ödevin sona erme
sinden başlıyarak iki ay içinde işe girmek için başvuranları, işverenler boş yerlere öncelikle işe 
alma zorundadırlar. 

Ücretin saklı kısmı 

MADDE 28. —- işçi ücretlerinin ayda 240 lirası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik 
olunamaz. Ancak işçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hâkim tarafından takdir edi
lecek miktar bu paraya dâhil değildir. Bu kayıtlamalar nafaka borcu alacaklılarının haklarını kal
dırmaz. 
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Ösneİ ve katma bütçeli dairelerle mahallî idameler ve muhtarlıklar veya Kamu iktisadi Teşeb
büsleri yahut özel kanuna veya özel kanunla veril 21İ3 yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuru
luklara veya bunlara bağlı işyerlerinin İş Kanuıuna tâbi olmıyan daire ve kurumlarında çalıştı
rılan kimselerin de sakat ve eski hükümlüler ara ıından ayrılması hakkındaki gerekli usul ve şart
lar ile bunun oran ve tutarları ve hangi işlerde çalıştırılacakları yukarda sözü geçen tüzükte gös
terilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ücret 

Tarif 

MADDE 26. — Genel anlamda ücret, bir İrilmeye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişi
ler tarafından sağlanan ve nakden ödenen meblâğı kapsar. 

Ancak, 13 ncü maddenin (c) bendinde sözü ge en ücretle 14 ncü maddede sözü geçen kıdemi taz
minatına esas olacak ücretin hesabında, birinci fıkra ia yazıh ücrete ilâveten işçiye sağlanmış 
olan para ve parayla ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatlerde göz önünde tutu
lur. 

İşçi ücreti en geç haftada bir, yurtta geçmesi zorunlu para ile ödenir. 
Toplu sözleşmeler veya hizmet akitleri ile bu ödeme süresi en geç bir aya çıkarılabilir. 
:Bir işyerinde aynı nitelikte işlerde ve eşit ve imla çalışan kadın ve erkek işçilere sadece cinsi

yet ayrılığı sebebiyle farklı ücret verilemez. Toplu iş sözleşmelerine ve hizmet akitlerine buna ay
kırı hüküm konulamaz. 

Askerlik ve kanundan doğan çah§ma 

MADDE 27. — Muvazzaf askerlik ödevi dışınla manevra veya her hangi bir sebeple silâh altı
na alınan veyahut her hangi bir kanundan doğan çalışma ödevi yüzünden işinden ayrılan işçinin 
hizmet akdi, işinden ayrıldığı günden başlıyarak iki ay sonra bozulmuş sayılabilir. 

İşçinin bu haktan faydalanabilmesi için o işte en az bir yıl çalışmış olması şarttır. Bir yıldan 
çok çalışmaya karşılık her fazla yıl için, ayrıca iki gün eklenir. Şu kadar ki, bu sürenin tamamı 
doksan günü geçemez. 

Hizmet akdinin bozulmuş sayılabilmesi için be" denilmesi gereken süre içinde işçinin ücreti işle
mez. Ancak özel kanunların bu husustaki hükümleri saklıdır. Bu süre içinde hizmet akdinin kanun
dan doğan ba-şka bir sebebe dayanılarak işveren veya işçi tarafından bozulduğu öteki tarafa bil
dirilmiş olsa bile, bozulma için kanunun gösterdiği önel bu sürenin bitiminden sonra işlemeye 
başlar. Ancak, hizmet akdi esasen belirli bir süreyi içine alıyor da bu süre yukarda yazılı önel için
de kendiliğinden bitiyorsa bu madde hükümleri uygulanmaz. 

Her hangi bir askerî ve kanuni ödev dolayısiy e işinden ayrılan işçilerden bu ödevin sona erme
sinden bağlıyarak iki ay içinde işe girmek için başvuranları, işverenler boş yerlere öncelikle işe alma 
zorundadırlar. 

Ücretin sakh kısmı 

MADDE 28. — işçi ücretlerinin ayda 240 lira3i haczedilemez veya başkasına devir ve temlik 
olunamaz. Ancak isçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hâkim tarafından takdir edile
cek miktar bu paraya dâhil değildir. Bu kayıtlamalar nafaka borcu alacaklılarının haklarını kal
dırmam. 
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Kamu tüzel kişilerine ve bunların bâzı kuruluşlarına ilişkin ödevler 

MADDE 29. — Genel ve katma bütçeli dairelerle mahallî idareler ve muhtarlıklar veya Ka
mu iktisadi Teşebbüsleri yahut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak ku
rulan banka ve kuruluşlar; mütaahhide verdikleri her türlü bina, köprü, hat ve yol inşası gibi 
yapım ve onarım işlerinde, mütaahhitlere ödenecek her istihkaktan önce işyerinde çalışan işçiler
den mütaahhit veya taşaronlarca ücretleri ödenmiyenlerin bulunup bulunmadığını kontrol edip, 
ücretleri ödenmiyen varsa mütaahhitten veya taşaronlardan istenecek bordrolara göre bu ücret
leri bunların istihkaklarından öderler. 

Bunun için istihkak ödeneceği ilgili idare tarafından işyerinde şantiye şefliği, işyeri ilân tah
tası veya işçilerin toplu bulunduğu yerler gibi isçilerin görebilecekleri yerlere yazılı ilân asılmak 
suretiyle duyurulur. Ücret alacağı olan işçilerin ücret alacaklarının üç aylık tutarından fazlası 
hakkında adı geçen idarelere her hangi bir sorumluluk düşmez. 

Anılan mütaahhitlerin bu idaredeki her çeşit teminat ve istihkakları üzerinde yapılacak her 
türlü devir ve el değiştirme işlemleri veya haciz ve icra izlemleri bu işte çalışan işçilerin ücret 
alacaklarından fazlası hakkında hüküm ifade eder. 

Bir işverenin üçüncü kişiye karşı olan borçlarından dolayı işyerinde bulunan tesisat, malzeme, 
ham, yarı işlenmiş veya tam işlenmiş mallar ve başka kıymetler üzerinde yapılacak haciz ve icra 
izlemleri, bu işyerinde çalışan işçilerin icra kararının alındığı tarihten önceki üç aylık dönem 
içindeki ücret alacaklarını karşılıyacak kısım ayrıldıktan sonra kalan kısmı üzerinde hüküm 
ifade eder 

Ücret hesap puslası 

MADDE 30. — İşveren her ödemede işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel 
işaretini taşıyan bir pusla vermek veya işçinin yanında bulunan ücretle ilgili deftere bu hesap
ları yine imzası veya özel işareti altında kaydetmek zorundadır. 

Bu pusla veya defterde ödemenin günü ve ilişkin olduğu dönem ile fazla çalışma, hafta ta
tili, ulusal bayram, ve genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her çeşit eklemler tutarının ve 
vergi, sigorta pirimi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeşit kesintilerin ayrı ayrı göste
rilmesi gerekir. 

Bu işlemler her türlü resimden bağışıktır. 

Zarar Karşılığı kesinti 

MADDE 31. — iş bağıtlarında işverenin tazminat karşılığı olarak işçi ücretlerinden geçici 
olarak alıkoyacağı miktar on haftada eşit taksi ilerle kesilmek üzere işçinin on günlük ücreti 
tutarından fazla olamaz. Tazminat karşılığı bu kesintiler, bütün iş süresi içindir ve bundan bir 
miktar mahsubedilince yeniden aynı esaslar dairesinde kesinti yapılabilir. 

Tazminat kesintileri, mahsup yapılmasını gerektirecek bir zarar yapılmadan işten ayrılma hal
lerinde işçiye kesintisiz olarak geri verilir. Tazminat karşılığı olarak geçici olarak alıkonulan pa
radan, mahsup yapılması gerektiği zaman işçi is "erse işveren kendisine mahsubun hangi esaslara 
göre yapıldığını anlatmak ve buna ait hesaplarla fatura ve başka belgeleri göstermek zorunda
dır. 

Tazminat karşılığı olarak alıkonulan paradan ancak o işçi tarafından yapılan zarar için mah
sup yapılır. 

Para cezası 

MADDE 32. — işveren toplu sözleşme veya iş bağıtlarında gösterilmiş olan sebepler dışında 
işçiye para cezası veremez. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 160) 



— 25 — 
Geçici Komisyonun ka'bu'l ettiği metin 

Kamu tüzel kişilerine ve bunların bâzı kuruluşlarına ilişkin ödevler 

MADDE 29. — Genel ve katma bütçeli dairelerle mahallî idareler ve muhtarlıklar veya Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri yahut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan 
banka ve kuruluşlar; mütaahhide verdikleri her türlü bina, köprü, hat ve yol inşası gibi yapım 
ve onarım işlerinde, mütaahhitlere ödenecek her istihkaktan önce işyerinde çalışan işçilerden mü-
taahhit veya taşoronlarca ücretleri ödenmiyenlerin bulunup bulunmadığını kontrol edip, ücretle
ri ödenmiyen varsa mütaahhitten veya taşaronlardan istenecek bordrolara göre bu ücretleri bun
ların istihkaklarından öderler. 

Bunun için istihkak ödeneceği ilgili idare tarafından işyerinde şantiye şefliği, işyeri ilân tahtası 
veya işçilerin toplu bulunduğu yerler gibi işçilerin görebilecekleri yerlere yazılı ilân asılmak sure
tiyle duyurulur. Ücret alacağı olan işçilerin ücret alacaklarının üç aylık tutarından fazlası hak
kında adı geçen idarelere her hangi bir sorumluluk düşmez. 

Anılan mütaahhitlerin bu idaredeki her çeşit teminat ve istihkakları üzerinde yapılacak her 
türlü devir ve el değiştirme işlemleri veya haciz ve icra izlemleri bu işte çalışan işçilerin ücret ala
caklarından fazlası hakkında hüküm ifade eder. 

Bir işverenin üçüncü kişiye karşı olan borçlarından dolayı işyerinde bulunan tesisat, malzeme, 
ham, yarı işlenmiş veya tam işlenmiş mallar ve başka kıymetler üzerinde yapılacak haciz ve ic
ra izlemleri, bu işyerinde çalışan işçilerin icra kararının alındığı tarihten önceki üç aylık dönem 
içindeki ücret alacaklarını karşılayacak kısım ayrüdıktan sonra kalan kısmı üzerinde hüküm ifade 
eder. 

Ücret hesap puslası 

MADDE 30. — işveren her ödemede işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel 
işaretini taşıyan bir pusla vermek veya işçinin yanında bulunan ücretle ilgili bu hesapları yine im
zalı veya özel işareti altında kaydetmek zorundadır. 

Bu pusla veya defterde ödemenin günü ve ilr/kin olduğu dönem ile fazla çalışma, hafta tatili, 
ulusal bayram ve genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her çeşit eklemler tutarının ve ver
gi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeşit kesintilerin ayrı ayrı gösterilmesi 
gerekir. 

Bu işlemler her türlü resimden muaftır. 

Zarar karşılığı kesinti 

MADDE 31. — Hizmet akitlerinde işverenin tazminat karşılığı olarak işçi ücretlerinden geçici 
olarak alıkoyacağı miktar on haftada eşit taksitlerle kesilmek üzere işçinin on günlük ücreti tu
tarından fazla olamaz. Tazminat karşılığı bu kesintiler, bütün iş süresi içindir. Ve bundan bir 
miktar mahsubedilince yeniden aynı esaslar dairesinde kesinti yapılabilir. 

Tazminat kesintileri, mahsup yapılmasını gerektirecek bir zarar yapılmadan işten ayrılma hal
lerinde işçiye kesintisiz olarak geriverilir. Tazminat karşılığı geçici olarak alıkonulan paradan, 
mahsup yapılması gerektiği zaman işçi isterse işveren kendisine mahsubun hangi esaslara göre ya
pıldığını anlatmak ve buna ait hesaplarla fatura ve başka belgeleri göstermek zorundadır. 

Tazminat karşılığı alıkonulan paradan ancak o işçi tarafından yapılan zarar için mahsup yapı
lır. "" " . . 

Para cezası 

MADDE 32. — işveren toplu sözleşme veya hizmet akitlerinde gösterilmiş olan sebepler dışında 
işçiye para cezası veremez. 
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îşçi ücretlerinden ceza1 olaralk yapılacak kesintilerin işçiye hemsen sebepleriyle beraber bil
dirilmesi gerekir. îşçi ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler bir ayda üç gündelikten veya 
parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin üç günlük kazancın
dan fazla olamaz. 

Bu paralar işçilerin yararına kullanılıp harcanma!* üzere Çalışma Bakanlığı hesabına Ba
kanlıkça belirtilecek ulusal bankalardan birine kesildiği tarihten itibaren bir ay içinde yatırı
lır. Her işveren işyerinde bu paraların ayrı bir hesabını tutmaya mecburdur. Birikmiş bulunan 
ceza paralarının nerelere ve ne kadar verileceği Çalışma Bakanının başkanlık edeceği ve işçi 
temsilcilerinin de katılacağı bir kurul tarafınd an karara bağlanır. Bu kurulun kimlerden teşek
kül edeceği, nasıl ve hangi esaslara göre çalışa sağı çıkarılacak bir tüzükte gösterilir. 

Şu kadar ki; bu konuda 274 sayılı Sendikalar Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci bendi 
hükmü uygulanmaz. 

Asgari ücret 

MADDE 33. — Bu kanuna göre işçi, Deniz tş Kanununa göre gemi adamı, 5953 sayılı Kanu
na göre gazeteci sayılanlarla, tarım ve ev hizmetlerinde çalışanların ekonomik ve sosyal durum
larının düzenlenmesi için eğer varsa ilgili iş kolanda üst kademedeki en çok üyesi bulunan işçi 
ve işveren teşekküllerine danışıldıktan sonra Çalışma Bakanlığınca gerekli görülecek yerler ve 
işlerde ücretlerin asgari hadleri tesbit edilir. 

Asgari ücret tesbit komisyonu Çalışma Genel Müdürünün Başkanlığında, Çalışma Bakanlığı îşçi 
Sağlığı Genel Müdürü, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından gıda ve beslenme konusu ile il
gili olarak gönderilecek bir temsilci, Ticaret Bakanlığı Konjonktür Müdürü, Devlet Plânlama 
Dairesinden bir temsilci ile, Ankara'daki en çok temsil yetkisini taşıyan en üst derecedeki işçi 
ve işveren teşekküllerinin seçecekleri üçer temsilciden kurulur. 

Asgari ücret tesbit komisyonu, üyelerinin çoğunluğu ile toplanır ve oyların çoğunluğu ile ka
rar verir. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu kararı sağlar. 

Kararlar Resmî Gazete ile yayınlanarak yürürlüğe girer. Komisyon kararları kesindir. 
Anılan komisyonun seçimle gelen üyelerinin seçim tarz ve usulleri ile komisyonun toplanma 

ve çalışma şekli asgari ücretlerin tesbiti sırasında uygulanacak esaslar ve göz önünde tutulacak 
hususlar, başkan, üye ve raportörlere verilecek huzur hakları Çalışma Bakanlığı tarafından çı
karılacak bir tüzükte gösterilir. 

Yarım ücret 

MADDE 34. — 16 nci maddenin III ncü bendi ile 17 nci madden'n III ncü bendinde gösteri
len zorlayıcı sebepler dolayısiyle çalışmıyan veya çalıştırılmıyan işçiye bu beldeme süresi içinde 
bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir. 

Fazla çahşma ücreti 

MADDE 35. — Memleketin genel yararlan, yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi 
sebeplerle kanunda yazılı günlük çahşma süresinin dışında fazla çalışma yapılabilir. 

a) Fazla çalışma süresi günde üç saati geçemez. 
b) Fazla çahşma yapılacak günlerin toplamı bir yılda doksan iş gününden fazla olamaz. 
c) Her bir fazla saat çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen 

miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir. 
ç) 61 nci maddede yazılı sağlık sebeplerine dayanan kısa veya sınırlı süreli işlerde fazla çar 

hşma yapılamaz. 
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İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye hemen sebepleriyle beraber bildiril
mesi gerekir, tşçi ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler bir ayda üç gündelikten veya parça 
başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin üç günlük kazancından fazla ola
maz. 

Bu paralar işçilerin yararına kullanılıp harcanmak üzere Çalışma Bakanlığı hesabına Bakan
lıkça belirtilecek ulusal bankalardan birine kesildiği tarihten itibaren bir ay içinde yatırılır. Her 
işveren işyerinde bu paraların ayrı bir hesabım tutmaya mecburdur. Birikmiş bulunan ceza para
larının nerelere ve ne kadar verileceği Çalışma Bakanının başkanlık edeceği ve işçi temsilcilerinin 
de katılacağı bir kurul tarafından karara bağlanır. Bu kurulun kimlerden teşekkül edeceği na
sıl ve hangi esaslara göre çalışacağı çıkarılacak bir tüzükte gösterilir. 

Şu kadar ki; bu konuda 274 sayılı Sendikalar Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci bendi hükmü 
uygulanmaz. 

Asgari Ücret 

MADDE 33. — Bu kanuna göre işçi, Deniz îş Kanununa göre gemi adamı, 5953 sayılı Kanu
na göre gazeteci sayılanlarla, tarım ve ev hizmetlerinde çalışanların ekonomik ve sosyal durumla
rının düzenlenmesi için eğer varsa ilgili iş kolunla üst kademedeki en çok üyesi bulunan işçi ve 
işveren teşekküllerine danışıldıktan sonra Çalışma Bakanlığınca gerekli görülecek yerler ve işlerde 
ücretlerin asgari hadleri tesbit edilir. 

Asgari ücret tesbit komisyonu Çalışma Genel Müdürünün Başkanlığında, Çalışma Bakanlığı 
İşçi Sağlığı Genel Müdürü, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından gıda ve beslenme konusu ile 
ilgili olarak göndorilecek bir temsiloi, Ticaret Bakanlığı Konjonktür Müdürü, Devlet Plânlama 
Dairesinden bir temsilci ile, Ankara'daki en çDk temsil yetkisini taşıyan en üst derecedeki 
işçi ve işveren teşekküllerinin seçecekleri üçor temsilciden kurulur. 

Asgari ücrat tosbit komisyonu, üyelerimin çoğunluğu ile toplanır ve oyların çoğunluğu ile 
karar verir. OyCarın eşitliği halinde Başkanın oyu karan sağlar. 

Kararlar Resmî Gazete ile yayınlanarak yürürlüğe girer. Komisyon kararlan kesindir. 
AnıCan komisyonun seçimle gelen üyelerinin seçim tarz ve usulleri ile komisyonun toplanma 

ve çalışma şekHi asgard ücretlerin tosbiti sırasında uygulanacak esaslar ve göz önünde tutulacak 
hususlar, başkan, üye ve raportörlere verilecek huzur haklan, Çalışma Bakanlığı tarafından 
çıkanlacak bir tüzükte gösterilir. 

Yarım ücret 

MADDE 34. — 16 nci maddenin III ncü bendi ile 17 nci maddenin III ncü bondindd göste
rilen zorlayıcı sebepler dolayısiyle çalışmıyan vey?. çaliştırılmıyan işçiye bu beküeme süresi iç'n-
de bir haft:«ya kadar her gün için yarım ücret ödenir. 

Fazla çalışma ücreti 

MADDE 35. — Memleketin genel yararlan, y:ı,hut işin niteliği veya üretimin artırılması 
gibi sebepllerle kanunda vasılı günlük çalışma süresinin dışında fazla çalışma yapılabilir. 

a) Fazla çalışma süresi günde üç saati geç mez. 
b) Fazla çalışma yapılacak günlerin toplamı bir yılda doksan iş gününden fazla olamaz. 
c) Her bir fazla saat çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başıma dü

şen miktarının yüzde etti yükseltilmesi suretiyle ödenir. 
ç) 61 nci maddede yazılı sağlık sebeplerine dayanan kısa voya sınırla süreli işlerde fazla 

çalışma yapılamaz. 
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d) Fazla çalışma Çalışma Bakanlığının iznine bağlıdır. 
e) Fazla saatlerle çalışma için işçinin muvafakatinin alınması gerekir. 
f) Fazla saatlerle çalışmanın ne suretle uygulanacağı çıkarılacak bir tüzükte gösterilir. 

Zorunlu sebeple fazla çalışma 

MADDE 36. — Gerek bir arıza sırasında, gerek bir arızanın mümkün görülmesi halinde, ya
hut makinalar veya alât ve edevat için hemen yapılması gerekli acele işlerde, yahut zorlayıcı 
sebeplerin ortaya çıkmasında, ancak işyerinin normal çalışmasını saglıyacak dereceyi aşmamak 
kaydiyle işçilerin hepsi veya bir kısmı 61 nci madde gereğince belirli olan günlük çalışma süre
lerinden fazla çalıştırılabilir. Şu kadar ki bu olağandışı çalışma saatleri için 35 nci maddenin 
(c) bendi gereğince ücret ödenir. 

Bu gibi hallerde işveren işin niteliğini ve başladığı gün ve saati işin bitiminden başlıyarak 
24 saat içinde ilgili Çalışma Müdürlüğüne bildirmek zorundadır. 

Olağanüstü hallerde fazla çalışma 

MADDE 37. — Seferberlik sırasında ve bu süreyi aşmamak şartiyle memleket savunmasının 
ihtiyaçlarını temin eden işyerlerinde fazla çalışmaya lüzum görülürse işlerin cinsine ve ihtiya
cın şiddetine göre günlük iş müddetini, Bakanlar Kurulu, işçinin en çok çalışma kabiliyetine 
çıkarabilir. 

Bu suretle fazla çalıştırılan İşçilere her bir fazla saat için verilecek ücret hakkında 35 nci 
maddenin (c) bendi hükmü uygulanır. 

Cumartesi günü ücret 

MADDE 38. — Cumartesi günleri tamamen veya saat 13 ten sonra çalışmanın duracağı söz
leşmelerde tesbit edilen veya örf, âdet ve iklime göre bu türlü çalışmayı gerektiren işyerlerinde, 
gündelik ücretle çalışan işçilerin, Cumartesi gününe ilişkin ücretleri haftanın öteki günlerinde 
olduğu gibi tam olarak ödenir. 

Cumartesi günleri kısmen veya tamamen tatile tâbi tutma hali işçilerin günlük, haftalık veya 
aylık ücret tutarlarından eksiltme yapılmasına sebebolamaz. 

Bayram, genel tatil günlerinde kapanma 

MADDE 39. — 2739 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde gösterilen genel tatil günleri ile 1 nci 
maddesinde sözü geçen 28 ve 30 Ekim günlerinde işyerlerinde çalışıp çalışılmıyacağı toplu söz
leşme veya iş bağıtlarında gösterilir. 

Bu günlere ait ücretler 42 nci maddeye göre ödenir. 

Saklı haklar 

MADDE 40. — Toplu iş sözleşmesi veya iş bağıtlarına hafta tatili, ulusal bayram ve genel 
tatillerde işçilere tanınan haklarla ücretli İzinlere ve (yüzde) usulü ile çalışan işçilerin bu ka
nunla tanınan haklarına aykırı hükümler konulmaz. 

Bu hususlarda işçilere daha elverişli hak ve faydalar sağlıyan kanun, toplu iş sözleşmesi, iş 
bağıtı veya gelenekten doğan kazanılmış haklar saklıdır. 
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d) Fazla çalışma Çalışma Bakanlığının iznine bağlıdır. 
e) Fazla saatlerle çalışma için işçinin muvafakatimin alınması gerekir. 
f) Fazla saatlerle çalışmanın ne suretle uygulanacağı çıkarılacak bir tüzükte göster lir. 

Zorunlu sebeple fazla çalışma 

MADDE 36. — Gerek bir arıza sırasında, gerek bir arızanın mümkün görülmesi halinde, 
yahut makiııalar veya âlet vs edavat için hemen yapılması gerekli acele işlerde, yahut zorlayıcı 
sebeplerin ortaya çıkmasında, ancak işyerinin normali çalışmasını sağlıyacak dereceyi aşma
mak kaydiyle işçlerin hepsi veya bir kısmı 61 nci madde gereğince belirli olan günlük ça
lışma sürelerinden fazla çalıştırılabilir. Şu kadar ki, bu olağan dışı çalışma saatleri için 35 nci 
maddenin (c) bendi gereğince ücret ödenir. 

Bu gibi hallerde işveren işin niteliğini v ; başladığı gün. ve saati işin bitiminden bağlıya
rak 48 saat içinde ilgili Çalışma Müdürlüğüne bildirmek zorundadır. 

Olağanüstü hallerde fazla çalışma 

MADDE 37. — Seferberlik sırasında ve bu süreyi aşmamak şartiyle memleket savunmasının 
ihtiyaçlarım temin orlen işyerlerinde fazla çalışmaya lüzum görülürse işlerin cfnsine ve 
ihtiyacın şiddetine göre iş günlük müddetini. BakanEar Kurulu, işçinin en çok çalışma kabiliye
tine çıkarabilir. 

Bu suretle fazla çalıştırılan isçilere her bir saat için verilecek ücret hakkında 35 nci madde
nin (c) bendi hükmü uygulanır. 

Cumartesi yünü ücret 

MADDE 38. — Cumartesi günleri tamamen veya saat 13 ten sonra çalışmanın duracağı söz
leşmelerde tesbit edilen veya örf, âdet ve iklime göre bu türlü çalışmayı gerektiren işyerlerinde, 
gündelik ücretle çalışan işçilerin, Cumartesi gününe ilişkin ücretleri haftanın öteki günlerinde 
olduğu gibi tam olarak ödenir. 

Cumartesi günleri kısmen veya tamamen tatile tabi tutma hali işçilerin günlük, haftalık 
veya aylık ücret tutarlarında eksiltme yapılmasına sebebolamaz. 

Bayram, yenel tatil yünlerinde kapanma 

MADDE 39. — 2739 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde gösterilen genel tatil günleri ile 
1 nci maddesinde sözü geçen 28 ve 30 Ekim günlerinde işyerlerinde çalışıp çalışılmıyacağı toplu 
sözleşme veya hizmet akülerinde gösterilir. 

Bu günlere ait ücretler 42 nci maddeye göre ödenir. 

[faklı haklar 

MADDE 40. — Toplu iş sözleşmesi veya hizmet akitlerine hafta tatili, ulusal bayram ve ge
nel tatillerde işçilere tanınan haklarla ücretli izinlere ve (yüzde) usulü ile çalışan işçilerin bu 
kanunla tanınan haklarına aykırı hükümler konulmaz. 

Bu hususlarda işçilere daha elverişli hak ve faydalar sağlıyan kanun, toplu iş sözleşmesi, hiz
met akdi veya gelenekten doğan kazanılmış haklar saklıdır. 
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Hafta tatiU ücreti 

MADDE 41. — Bu kanun kapsamına giren işyerlerinde haftanın tatilden önceki 6 iş gününde 
bu kanunun günlük iş sürelerine uygun olarak çalışmış olan işçilere çalışılmıyan hafta tatili 
günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın bir yevmiye tutarında ücret ödenir. 
Ş* kadar ki : 

a) Çalışılmadığı halde kanunen iş süresind an sayılan zamanlarla günlük ücret ödenen veya 
ödenmlyen kanuni veya bağıtsal tatil günleri ve 38 ve 62 nci maddelere göre kısmen veya tama
men çalışılmıyan Cumartesi günleri, 

b) Evlenmelerde üç güne kadar, ana veya babanın, karı ve kocanın, kardeş veya çocuk
ların ölümünde iki güne kadar verilmesi gereken izin süreleri, 

c) Bir haftalık süre içinde kalmak üzere işveren tarafından verilen diğer izinlerle hekim 
raporiyle verilen hastalık ve dinlenme izinleri, 

Çalışılmış günler gibi hesaba katılır. 
ç) Zorlayıcı ve ekonomik bir sebebolmadan işyerindeki çalışmanın haftanın bir veya birkaç 

gününde işveren tarafından tatil edilmesi halinle haftanın çalışılmıyan günleri ücretli hafta 
tatiline hak kazanmak için çalışılması gereken 6 günün hesaplanmasında göz önünde tutulur. 

d) Bir işyerinde işin bir haftadan fazla bir süre ile tatil edilmesini gerektiren zorlayıcı se
bepler ortaya çıktığı zaman, bu kanunun 16 ve 17 nci maddelerinin III ncü bendlerinde gösteri
len zorlayıcı sebeplerden ötürü çalışılmıyan günler için işçilere ödenen yarım ücret hafta tatili 
günü içinde ödenir. 

Yüzde usulünün uygulandığı yerlerde bu ücret yüzdelerden toplanan para dışında işveren tara
fından ödenir. 

Genel tatil ücreti 

MADDE 42. — Bu kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere 2739 sayılı Ulusal Bay
ram ve Genel Tatiller Kanunu ile anılan Kanuna ek 3466 sayılı Kanunda yazılı bulunan Ulusal 
Bayram ve genel tatil günlerinde çalışmazlarsa bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam 
olarak, tatil yapmıyarak çalışırlarsa çalıştıkları günlerin ücretleri ücret ödeme şekline bakılmak
sızın bir kat f azlasiyle ödenir. 

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri, yüz
delerden toplanan para dışmda işveren tarafından ödenir. 

Hafta arasında hafta tatili 

MADDE 43. — 394 sayılı Hafta tatili Kanunu ıun 1,4,5,6 nci maddeleri veya 16 . 9 . 1960 gün 
ve 79 sayılı kanunun 6 nci maddesi gereğince hafta tatilinden istisna olunan işyerlerinde çalışan 
işçilere haftanın diğer bir gününde hafta tatili verilmesi mecburi olup o güne ait gündelikleri 
aynı esaslara göre ve bir iş karşılığı olmaksızın ödenir. 

Geçici işgöremezlik 

MADDE 44. — İşçilere geçici işgöremezlik ödeneği verilmesi gerektiği zamanlarda geçici iş
göremezlik süresine rastlıyan Ulusal Bayram, Ganel Tatil ve Hafta Tatilleri, ödeme yapan Kurum 
veya sandıklar tarafından geçici işgöremezlik ölçüsü üzerinden ödenir. 
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Hafta tatili ücreti 

MADDE 41. — Bu kanun kapsamına giren işyerlerinde haftanın tatilden önceki 6 iş günün' 
de bu kanunun günlük iş sürelerine uygun olarak çalışmış olan işçilere çalışılmıyan hafta tatili 
günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın bir gündelik tutarında ücret ödenir. 

Şu kadar ki : 
a) Çalışılmadığı halde kanunen iş süresinden sayılan zamanlarda günlük ücret ödenen veya 

ödenmiyen kanuni veya akdî tatil günleri ve 38 ve 62 nci maddelere göre kısmen veya tama
men çalışılmıyan Cumartesi günleri, 

b) Evlenmelerde üç güne kadar, ana ve babanın, karı ve kocanın, kardeş veya çocukların 
ölümünde iki güne kadar verilmesi gereken izin süreleri, 

c) Bir haftalık süre içinde kalmak üzere işveren tarafından verilen diğer izinlerle hekim 
raporuyla verilen hastalık ve dinlenme izinleri, 

Çalışılmış günler gibi hesaba katılır. 
Zorlayıcı ve ekonomik bir sebep olmadan işyerindeki çalışmanın haftanın bir veya birkaj 

gününde işveren tarafından tatil edilmesi halinle haftanın çalışılmıyan günleri ücretli hafta 
tatiline hak kazanmak için çalışılması gereken 6 günün hesaplanmasında göz önünde tutulur. 

Bir işyerinde işin bir haftadan fazla bir süre ile tatil edilmesini gerektiren zorlayıcı sebep
ler ortaya çıktığı zaman, bu kanunun 16 ve 17 nci maddelerinin III ncü bendlerinde gösterilen 
zorlayıcı sebeplerden ötürü çalışılmıyan günler için işçilere ödenen yarım ücret hafta tatili 
günü için de ödenir. 

Yüzde usulünün uygulandığı yerlerde bu ücret yüzdelerden toplanan para dışında işveren 
tarafından ödenir, 

Genel tatil ücreti 

MADDE 42. — Bu kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere 2739 sayılı Ulusal 
Bayram ve Genel Tatiller Kanunu ile anılan kanuna ek 3466 sayılı Kanunda yazılı bulunan 
ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmazlarsa bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri 
tam olarak, tatil yapmıyarak çalışırlarsa çalıştıkları günlerin ücretleri ücret ödeme şekline bakıl
maksızın bir kat fazlasiyle ödenir. 

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri, 
yüzdelerden toplanan para dışında işveren tarafından ödenir. 

Hafta arasında hafta tatili 

MADDE 43. — 394 sayılı Hafta Tatili Kanummun 1, 4, 5, 6 nci maddeleri veya 16 . 9 . 1960 
gün ve 79 sayılı Kanunun 6 nci maddesi gereğine a hafta tatilinden istisna olunan işyerlerinde 
çalışan işçilere haftanın diğer bir gününde hafta tatili verilmesi mecburi olup o güne ait gün
delikleri aynı esaslara göre ve bir iş karşılığı olmaksızın ödenir. 

Geçici iş göremezlik 

MADDE 44. — İşçilere geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi gerektiği zamanlarda geçici 
iş göremezlik süresine raslıyan ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatilleri, ödeme yapan kurum 
veya sandıklar tarafından geçici iş göremezlik ölçüsü üzerinden ödenir. 
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Ücret şekillerine göre tatil ücreti 

MADDE 45. — İşçinin tatil günü ücreti çalıştığı günlere göre bir güne düşen yevmiyesidir. 
Parça başına, akort, götürü veya yüzde usulü ile çalışan işçilerin tatil yevmiyesi, bir ödeme sü

resinde kazandığı ücretin aynı süre içinde çalıştığı günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır. 
Saat ücreti ile çalışan işçilerin tatil günü ücreti saat ücretinin sekiz katıdır. 
Hasta, izinli veya sair sebeplerle mazeretli olduğu hallerde dahi aylığı tam olarak ödenen ay

lık ücretli işçilere 41, 42, 43 ncü madde hükümleri uygulanmaz. Ancak bunlardan ulusal bayram 
ve genel tatil günleri çalışanlara ayrıca o gün için bir tatil yevmiyesi ödenir. 

Tatil ücretine girmiyen kısımlar 

MADDE 46. — Fazla çalışma karşılığı olarak alınan ücretler, primler, işyerinin temelli işçisi 
olarak normal çalışma saatleri dışında hazırlama, tamamlama, temizleme işlerinde çalışan işçilerin 
bu işler için aldıkları ücretler ve sosyal yardımlar, ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil 
günleri için verilen ücretlerin tesbitinde hesaba katılmaz. 

Yüzdelerin ödenmesi 

MADDE 47. — Otel, pansiyon, lokanta, kahvehane, gazino, açık hava lokanta ve gazinosu, 
çalgılı eğlence yeri, dans salonu, kulüp, oyun salonu, birahane, içki salonu ve benzeri yerlerle, 
içki verilen ve hemen orada yenilip içilmesi için çeşitli yiyecek satan yerlerden (yüzde) usulü
nün uygulandığı müesseselerde; işveren tarafından servis karşılığı veya başka isimlerle müşteri
lerin hesap puslalarma (yüzde) eklenerek veya ayrı şekillerde alman paralarla kendi isteği ile 
müşteri tarafından işverene bırakılan yahut da onun kontrolü altında bir araya toplanan bütün 
paraları işveren serviste çalışan işçilere eksiksiz olarak ödemek zorundadır. 

işveren veya işveren vekili, yukar dairi fıkrada sözü edilen paraların kendisi tarafından alındı
ğını, eksiksiz olarak işçilere dağıtıldığını belgelemekle yükümlüdür. 

Yüzdelerden toplanan paraların hak sahibi işçiler arasında hangi esaslar ve orantılar çerçe
vesinde dağıtılacağı toplu iş sözleşmelerinde veya iş bağıtların'^ gösterilir. 

Yüzdelerin belgeleıımcsi 

MADDE 48. — Hesap puslalarma yüzde eklenmesi sır;'U>;e müşterilerden alman paraları, 
işveren ilgili Çalışma Müdürlüğü tarafından sayfalan mühürlenmiş ve numaralanmış, son sayfa
sına tasdik şerhi konmuş bulunan bir deftere günü gününe işlemekle ödevlidir. 

Bu defterlerin dolmasından veya kapanmasından sonra beş yıllık süre ile saklanması gerek
lidir. 

işveren deftere geçirdiği hesapların asıllarına uygun olduğunu kendi sorumluluğu altında 
onaylar. 

Bu defter, işyerinden dışarıya çıkarılamaz. İşçilerin kendi aralannda seçecekleri bir temsilci 
her iş günü sonunda, hesap sonuçlarının kendisine bildirilmesini istiyebilir. İşverenle anlaş
mak şartiyle hesapların bildirilmesini isteme daha uzun bir zaman bırakılabilir. 

Ancak bu süre hiçbir zaman 15 günden fazla olamaz. Her ödeme dönemiyle ilgili hesap pus-
laları o döneme ilişkin paraların işçilere ödenmesinden başlıyarak bir ay süre ile işveren tara
fından saklanır. 

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işveren, işçi isterse, her hesap puslasmın .genel top
lamını gösteren bir belgeyi işçilerin kendi aralarından seçecekleri bir temsilciye vermeye mec
burdur. Bu belgenin şekli ve uygulama usulleri iş bağıtlarında veya toplu iş sözleşmelerinde 
gösterilir. 
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Ücret şekillerine göre tatil ücreti 

MADDE 45. — işçinin tatil günü ücreti çalıştığı günlere göre bir güne düşen yevmiyesidir. 
Parça başına, akort, götürü veya yüzde usulü ile çalışan işçilerin tatil yevmiyesi, bir ödeme 

süresinde kazandığı ücretin aynı süre içinde çalıştığı günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır. 
Saat ücretiyle çalışan işçilerin tatil günü ücreti saat ücretinin sekiz katıdır. 
Hasta, izinli veya sair sebeplerle mazeretli olduğu hallerde dahi aylığı tam olarak ödenen 

aylık ücretli işçilere 41, 42, 43 ncü madde hükümleri uygulanmaz. Ancak bunlardan ulusal bay
ram ve genel tatil günleri çalışanlara ayrıca o gün için bir tatil yevmiyesi ödenir. 

Tatil ücretine girmeyen hısımlar 

MADDE 46. — Fazla çalışma karşılığı olarak alınan ücretler, primler, işyerinin temelli işçisi 
olarak normal çalışma saatleri dışında hazırlama, tamamlama, temizleme işlerinde çalışan işçilerin 
bu işler için aldıkları ücretler ve sosyal yardımlar, ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil gün
leri için verilen ücretlerin tesbitinde hesaba katılmaz. 

Yüzdelerin ödenmesi 

MADDE 47. — Otel, pansiyon, lokanta, kahvehane, gazino, açıkhava lokanta ve gazinosu, 
çalgılı eğlence yeri, dans salonu, kulüp, oyun salonu, birahane, içki salonu ve benzeri yerlerle, 
içki verilen ve hemen orada yenilip içilmesi için çeşitli yiyecek satan yerlerden (yüzde) usulü
nün uygulandığı müesseselerde; işveren tarafından servis karşılığı veya başka isimlerle müşte 
rilerin hesap pusulalarına (yüzde) eklenerek veya ayrı şekillerde ahnan paralarla kendi isteği ile 
müşteri tarafından işverene bırakılan yahut da onun kontrolü altında bir araya toplanan bütün 
paraları işveren serviste çalışan işçilere eksiksiz olarak ödemek zorundadır. 

işveren veya işveren vekili, yukardaki fıkrada sözü edilen paraların kendisi tarafından alın
dığını, eksiksiz olarak işçilere dağıtıldığını belgelemekle yükümlüdür. 

Yüzdelerden toplanan paraların hak sahibi işçiler arasında hangi esaslar ve orantılar çer
çevesinde dağıtılacağı toplu iş sözleşmelerinde veya hizmet akitlerinde gösterilir. 

Yüzdelerin belgelenmesi 

MADDE 48. — Hesap pusulalarına yüzde eklenmesi suretiyle müşterilerden alınan paraları, 
işveren ilgili Çalışma Müdürlüğü tarafından sayfaları mühürlenmiş ve numaralanmış, son sayfa
sına tasdik şerhi konmuş bulunan bir deftere günü gününe işlemekle ödevlidir. 

Bu defterlerin dolmasından veya kapanmasından sonra beş yıllık süre ile saklanması ge
reklidir. 

işveren deftere geçirdiği hesapların asıllarına uygun olduğunu kendi sorumluluğu altında 
onaylar. 

Bu defter, işyerinden dışarıya çıkarılamaz, işçilerin kendi aralarında seçecekleri bir temsilci 
her iş günü sonunda, hesap sonuçlarının kendisine bildirilmesini istiyebilir. işverenle anlaşmak 
şartiyle hesapların bildirilmesini isteme daha uzun bir zaman bırakılabilir. 

Ancak bu süre hiçbir zaman 15 günden fazla olamaz. Her ödeme dönemiyle ilgili hesap pusu
laları o döneme ilişkin paraların -işçilere ödenmesinden başhyarak bir ay süre ile işveren tarafın
dan saklanır. 

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işveren işçi isterse, her hesap pusulasının genel 
toplamını gösteren bir belgeyi işçilerin kendi aralarında seçecekleri bir temsilciye vermeye mec
burdur. Bu belgenin şekli ve uygulama usulleri hizmet akitlerinde veya toplu iş sözleşmelerinde 
gösterilir. 
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Yüzde usulünü üygülıyan müesseseler, o yerdeki belediyelerce soğuk damga ile damgalan-
mış ve cilt ve sayfa numaralan birbirini takibeden en az üç kopyalı hesap puslası kullann?ak 
ve müşterinin her ödemesinde bunlardan bir kopyasını servis yapan işçide bırakmak zorunda
dır. 

Ancak özel hesap makinalarının kullanıldığı işyerlerinde, işverenin müracaatı ürerine bu şek
lin uygulanmamasına Çalışma Bakanlığınca karar verilebilir. 

Yıllık ücretli izin 

MADDE 49. — Bu kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilerden işyerine girdiği 
günden baılıyarak, deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir yıl çalışmış olanlara, ilerdeki 
maddelerde gösterilen esaslara göre hesaplanmak üzere aşağıdaki süreler kadar yılhk ücretli izin 
verilir. 

Hizmet süresi : 
a) Bir yıldan beş yıla kadar olanlara yılda 12 gün, 
b) Beş yıldan fazla ve onbeş yıldan az olanlara yılda 18 gün, 
c) Onbeş yıl ve daha fazla olanlara yılda 2*gün, 
Ancak 18 ve daha küçük yaştaki işçilere veribcek yıllık ücretli izin 18 günden az olamaz. 
Bu süreler toplu iş sözleşmeleri ve iş bağıtları ile artırılabilir. 
Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. 

Yıllık ücretti izin hakkının belirtilmesi -

MADDE 50. — Yıllık ücretli izne hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında incilerin, aynı 
işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek göz önüne alınır. Şu kadar 
ki; bir işverenin bu kanun kapsamına giren işyerinde çalışmakta olan işçilerin aynı işverenin 
işyerlerinde bu kanun kapsamına girmeksizin geçirmiş bulundukları süreler de hesaba katılır. 

Bir yılhk süre içinde 51 nci maddede sayılan halbr dışındaki sebeplerle işçinin devamının ke
silmesi halinde bu boşlukları karşıhyacak kadar hizmet süresi eklenir ve bu suretle işçinin izin 
hakkını elde etmesi için gereken bir yıllık hizmet süresinin bitiş tarihi gelecek hizmet yılına ak
tarılır. 

İşçinin gelecek izin haklan için geçmesi gereken bir yıllık hizmet süresi, bir önceki izin hak
kının doğduğu günden başlıyarak gelecek hizmet yılma doğru ve yukarıM fıkra ve 51 nci madde 
hükümleri gereğince hesaplanır. 

îşçi yukan fıkralar ve 51 nci madde hükümlerine göre hesaplanacak her hizmet yılma kar
şılık, yılhk iznini, gelecek hizmet yılı içinde kullanır. 

Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mev3İm veya kampanya işlerinde çalışanlara bu ka
nunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz. 

Aynı bakanlığa bağlı işyerleri ile, aynı bakanlığa bağlı tüzel kişiliklerin işyerlerinde geçen sü
reler ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri yahut özel kanuna veya özal kanunla verilmiş yetlriye daya
nılarak kurulan banka ve kuruluşlar veya bunlara bağlı işyerlerinde geçen süreler işçinin yıllık 
ücretli izin hakkının hesaplanmasında göz önünde bulundurulur. 

Çalışılmış gibi sayılan haller 

MADDE 51. — Aşağıdaki süreler yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılır : 
a) işçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemedeği günler, (yılda 60 

günden çoğu sayılmaz) 
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Yüzde usulünü uygulayan müesseseler, o yerdeki belediyelerce soğuk damga ile damgalanmış 
ve cilt ve sayfa numaralan birbirini takibeden en az üç kopyalı hesap pusulası kullanmak ve 
müşterinin her ödemesinde bunlardan bir kopyasını servis yapan işçide bırakmak zorundadır. 

Ancak özel hesap makinalannın kullanıldığı işyerlerinde, işverenin müracaatı üzerine bu şek
lin uygulanmamasına Çalışma Bakanlığınca karar verilebilir. 

Yıllık ücretli izin 

MADDE 49. — Bu kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilerden işyerine girdiği gün
den başhyarak, deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir yıl çalışmış olanlara, ilerdeki 
maddelerde gösterilen esaslara göre hesaplanmak üzere aşağıdaki süreler kadar yıllık ücretli izin 
verilir. 

Hizmet süresi : 
a) Bir yıldan beş yıla kadar olanlara yılda 12 gün, 
b) Beş yıldan fazla ve onbeş yıldan az olanlara yılda 18 gün, 
c) Onbeş yıl ve daha fazla olanlara yılda 24 gün, 
Ancak 18 ve daha küçük yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin 18 günden az olamaz. 
Bu süreler toplu iş sözleşmeleri ve hizmet akitleri ile artırılabilir. 
Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. 

Yıllık ücretli izin hakkının belirtilmesi 

MADDE 50. — Yıllık ücretli izne hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçilerin, aynı 
işverinin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek göz önüne alınır. Şu ka
dar ki; bir işverenin bu kanun kapsamına giren işyerinde çalışmakta olan işçilerin aynı işverenin 
işyerlerinde bu kanun kapsamına girmeksizin geçirmiş bulundukları süreler de hesaba katılır. 

Bir yıllık süre içinde 51 nci maddede sayılan haller dışındaki sebeplerle işçinin devamının 
kesilmesi halinde bu boşlukları karşılayacak kadar hizmet süresi eklenir ve bu suretle işçinin 
izin hakkını elde etmesi için gereken bir yıllık hizmet süresinin bitiş tarihi gelecek hizmet yılına 
aktarılır. 

İşçinin gelecek izin hakları için geçmesi gereken bir yıllık hizmet süresi, bir önceki izin hak
kının doğduğu günden başhyarak gelecek hizmet yılına doğru ve yukanki fıkra ve 51 nci madde 
hükümleri gereğince hesaplanır. 

işçi yukarı fıkralar ve 51 nci madde hükümlerine göre hesaplanacak her hizmet yılına kar
şılık, yıllık iznini, gelecek hizmet yılı içinde kullanır. 

Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsim veya kampanya işlerinde çalışanlara bu ka
nunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz. 

Aynı Bakanlığa bağlı iş yerleri ile, aynı Bakanlığa bağlı tüzel kişiliklerin iş yerlerinde geçen 
süreler ve Kamu iktisadi Teşebbüsleri yahut Özol kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye 

dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar veya bunlara bağlı işyerlerinde geçen süreler işçinin 
yıllık ücretli izin hakkının hesaplanmasında göz önünde bulundurulur. 

Çalışılmış gibi sayılan haller 

- MADDE 51. — Aşağıdaki süreler yıllık ücretli, izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılır: 
a) İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler, 
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b) Kadın işçilerin 70 nci madde gereğince doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadıkları gün
ler, 

c) tşçinin muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra veya her hangi bir kanundan dolayı 
ödevlendirilmesi sırasında işine gidemediği günler, (bu sürenin yılda 90 günden fazlası sayıl
maz.) 

ç) Çalışmakta olduğu işyerinde, zorlayıcı sebepler yüzünden işin aralıksız bir haftadan çok 
tatil edilmesi sonucu olarak işçinin çalışmadan geçirdiği zamanın 15 günü, (İşçinin yeniden işe 
başlaması şartiyle) 

d) 62 nci maddede sözü geçen zamanlar, 
e) Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri, 
f) 5153 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğe göre röntgen muayenehanelerinde çalı

şanlara Pazardan başka verilmesi gereken yarım günlük izinler, 
g) İşçilerin uzlaştırma toplantılarına katılmaları, hakem kurullarında bulunmaları, bu kurul

larda veya iş mahkemelerinde işçi temsilciliği görevlerini yapmaları, çalışma hayatı ile ilgili mev
zuata göre kurulan meclis, kurul, komisyon ve toplantılara yahut işçilik konuları ile ilgili mil
letlerarası teşekküllerin konferans, kongre veya komitelerine işçi veya sendika temsilcisi olarak 
katılmaları sebebiyle işlerine devam edemedikleri günler, 

h) işçilerin evlenmelerinde üç güne kadar, ana ve babalarının, eşlerinin, kardeş veya çocuk
larının ölümünde iki güne kadar verilecek izinler, 

i) işveren tarafından verilen öbür izinler, 
ı) Bu kanunun uygulanması sonucu olarak işçiye verilmiş bulunan yıllık ücretli izin süresi. 

Yıllık ücretli iznin uygulanması 

MADDE 52. — Yılık ücretli izin işveren tarafından bölünemez. 
Bu iznin 49 ncu maddede gösterilen süreler içinde işveren tarafından devamlı bir şekilde ve

rilmesi zorunludur. 
.Ancak 49 ncu maddenin (b), (c) fıkralarında gösterilen izin süreleri tarafların rızası ile, bir 

bölümü 12 günden aşağı olmamak üzere ikiye bölünebilir. Bu takdirde işveren işçiye 7 günden faz
la ücretsiz yol izni vermeye mecbur tutulamaz. 

işveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan başka ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve 
hastalık izinleri yıllık izne mahsubedilemez. 

Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine raslıyan ulusal bayram, hafta tatili ve 
genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz. 

Yıllık ücretli izinlerini işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara 
eğer isterlerse, gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren 7 güne ka
dar gereken ücretsiz izni vermek zorundadır. 

işverenin değişmesi 

MADDE 53. — işyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi bu işyerinde çalışan işçilerin 
yıllık ücretli izin haklarının ortadan kalkmasına sebebolamaz. 

Aksine bir sözleşme olsa bile yıllık ücretli izin süresine ilişkin ücretler yeni işveren tarafın
dan ödenir. 

İzin ücreti 

MADDE 54. — işveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin 
üoretini; ilgili işçinin izne başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek 
zorundadır. 
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b) Kadın işçilerin 70 nci madde gereğince doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadıkları günler, 
c) işçinin muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra veya her hangi bir kanundan dolayı 

ödevlendirilmesi sırasında işine gidemediği günler, (bu sürenin yılda 90 günden fazlası sayılmaz) 
ç) Çalışmakta olduğu işyerinde, zorlayıcı sebepler yüzünden işin aralıksız bir haftadan çok 

tatil edilmesi sonucu olarak işçinin çalışmadan geçirdiği zamanın 15 günü, (İşçinin yeniden işe 
başlaması şartiyle) 

d) 62 nci maddede sözü geçen zamanlar, 
e) Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri, 
f) 5153 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğe göre röntgen muayenehanelerinde çalı

şanlara Pazardan başka verilmesi gereken yarım günlük izinler, 
g) işçilerin uzlaştırma toplantılarına katılmaları, hakem kurullarında bulunmaları, bu kurul

larda veya iş mahkemelerinde işçi temsilciliği görevlerini yapmaları, çalışma hayatı ile ilgili mev
zuata göre kurulan meclis, kurul, komisyon ve toplantılara yahut işçilik konuları ile ilgili mil
letlerarası teşekküllerin konferans, kongre veya komitelerine işçi veya sendika temsilcisi olarak 
katılmaları sebebiyle işlerine devam edemedikleri günler, 

h) işçilerin evlenmelerinde üç güne kadar, ana ve babalarının, eşlerinin, kardeş veya çoruk-
larının ölümünde iki güne kadar verilecek izinler, 

i) İşveren tarafından verilen öbür izinler, 
ı) Bu kanunun uygulanması sonucu olarak işçiye verilmiş bulunan yıllık ücretli izin süresi. 

Yıllık ücretli iznin uygulanması 
MADDE 52. — Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez. Bu iznin 49 ncu maddede 

gösterilen süreler içinde işveren tarafından devamlı bir şekilde verilmesi zorunludur. 
Ancak 49 ncu maddenin (b),(c) fıkralarında gösterilen izin süreleri tarafların rızası ile, bir 

bölümü 12 günden aşağı olmamak üzere ikiye bölünebilir. Bu takdirde işveren işçiye 7 günden fazla 
ücretsiz yol izni vermeye mecbur tutulamaz. 

işveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan başka ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme 
ve hastalık izinleri yıllık izne mensubedilemez. 

Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine raslıyan ulusal bayram, hafta tatili ve 
genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz. 

Yıllık ücretli izinlerini işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara 
eğer isterlerse, gidiş ve dünüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren 7 güne 
kadar gereken ücretsiz izni vermek zorundadır. 

İşverenin değişmesi 
MADDE 53. — İşyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi bu iş yerinde çalışan işçilerin 

yıllık ücretli izin haklarının ortadan kalkmasına sebebolamaz. 
Aksine bir sözleşme olsa bile yıllık ücretli izin süresine ilişkin ücretler yeni işveren tarafından 

ödenir. 

İzin ücreti 

MADDE 54. — işveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin 
ücretini; ilgili işçinin izne başlamasından önce peşin olarak ödenek veya avans olarak vermek 
zorundadır. 
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Bu ücretin hesabında 46 ncı madde hükmü uygulanır. 
Günlük, haftalık veya aylık olarak belirti bir ücrete dayanmayıp da akort, komisyon üc

reti, kâra katılma ve yalnız servis karşılığı (yüzde) gibi belirli olmıyan süre ve tutar üzerinden 
ücret alan işçinin izin süresi için verilecek ücreti, son bir yıllık süre içinde kazandığı ücretin 
eylemli olarak çalıştığı günlere bölünmesi sureciyle bulunacak ortalama üzerinden hesaplanır. 

(Yüzde) usulünün uygulandığı yerlerde bu ücret, yüzdelerden toplanan para dışında işveren 
tarafından ödenir. 

Yıllık ücretli izin süresine rastlıyan hafta tatili; ulusal bayram ve genel tatil ücretleri ay-
rica ödenir. 

İzinde çalışma yasağı 

MADDE 55. — Yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin süresi içinde ücret karşılığı bir 
işte çalıştığı anlaşılırsa, bu izin süresi için kendisine ödenen ücret işveren tarafından geri alına
bilir. 

Bağıtın bozulmasında izin ücreti 

MADDE 56. — İşçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin süresi için ödenecek olan 
ücreti iş bağıtının işveren veya işçi tarafından bozulması halinde kendisine ödenir. 

Şu kadar ki, 17 nci maddenin 2 numaralı bendindeki durumlar sebebiyle iş bağıtının işveren 
tarafından bozulması halinde bu hüküm uygulanmaz. İşveren tarafından İş bağıtının bozulması 
halinde 13 ncü maddede belirtilen bildirim süresiyle, 19 ncu madde gereğince işçiye verilmesi 
mecburi yeni iş arama izinleri yıllık ücretli izin süreleri ile içice giremez. 

Yönetmelik 

MADDE 57. — Yıllık ücretli izinlerin, yürütülen işlerin niteliğine göre yılın hangi dönem
lerinde kullanılacağı, izinlerin ne suretle ve kimler tarafından verileceği veya sıralaşmaya bağlı 
tutulacağı, yıllık iznin faydalı olması için işveren tarafından alınması gereken tedbirler ve 
izinlerin kullanılması konusuna ilişkin olmak üzere belirtilecek olan usuller ve şartlar Çalış
ma Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir. 

hin defteri 

MADDE 58. — Her işveren, işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir bir ka
yıt tutmak zorundadır. Bu kayıtların şekli 57 nci maddede sözü geçen yönetmelikte belirtilir. 

Sigorta primi 

MADDE 59. — a) Sigortalılara yıllık ücretli izin süresi için ödenecek ücretler üzerinden iş 
kazaları ile meslek hastalıkları primleri hariç, dijer sigorta primlerinin, 

b) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşçi Emekli Sandığı ile Askerî Fabrikalar Teka
üt ve Muavenet Sandığına bağlı işçilerin yıllık ücretli izin süresi için ödenecek ücretler üzerin
den gerekli keseneğin, 

Kendi kanunlarındaki esaslar çevresinde işçi ve işverenler yönünden ödenmeaine devam olu
nur. 

M, Meclisi (S. Sayısı : 160) 



- 3 d -
ĞeçSıci Komisyonun kabul ettiği .metin 

Bu ücretin hesabında 46 ncı madde hükmü uygulanır. 
Günlük, haftalık veya aylık olarak belirli bir ücrete dayanmayıp da akort, komisyon ücreti, 

kire, katılma ve yalnız servis karşılığı (Yüzde) gibi belirli olmıyan süre ve tutar üzerinden ücret 
alan işginin izin süresi için verilecek ücreti, son bir yıllık süre içinde kazandığı ücretin eylemli 
olarak çalıştığı günbre bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama üzerinden hesaplanır. 

(Yüzde) usulünün uygulandığı yerlerde bu ücret, yüzdelerden toplanan para dışında işveren 
tarafından ödenir. 

Yıllık ücretli izin süresine rasthyan hafta tatili: ulusal bayram ve genel tatil ücretleri ayrıca 
ödenir. 

hinde çalışma yasağı 

MADDE 55. — Yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin süre3İ içinde ücret karşılığı 
bir ist3 çalıştığı anlaşılırsa, bu izin süresi için kendisine ödenen ücret işveren tarafından geri alı-
nabilir. 

Akdin bozulmasında izin ücreti 

MADDE 56. — işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin süresi için ödenecek olan üc
reti hizmet akdinin işveren veya işçi tarafından bozulması halinde kendisine ödenir. 

Şu kadar ki, 17 nci maddenin 2 numaralı bendindeki durum sebebiyle hizmet akdinin iş
veren tarafından bozulması halinde bu hüküm uygulanmaz. İşveren tarafından hizmet akdinin 
bozulması halinde 13 ncü maddede belirtilen bil lirim süresiyle, 19 ncu madde gereğince işçiye 
verilmesi mecburi yeni iş arama izinleri yıllık ücretli izin süreleri ile içice giremez. 

Yönetmelik 

MADDE 57. — Yıllık ücretli izinlerin, yürü ülen işlerin niteliğine göre yılın hangi dönemle
rinde kullanılacağı, izinlerin ne suretle ve kim'er tarafından verileceği veya sıralaşmaya bağlı 
tutulacağı, yıllık iznin faydalı olması için işve en tarafından alınması gereken tedbirler ve 
izinlerin kullanılması konusuna ilişkin olmak üzere belirtilecek olan usuller ve şartlar Çalış
ma Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yöne melikte gösterilir. 

İzin defteri 

MADDE 58. — Her işveren, işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir bir ka
yıt tutmak zorundadır. Bu kayıtların şekli 57 nci maddede sözü geçen yönetmelikte belirtilir. 

Sigorta primi 

MADDE 59. — a) Sigortalılara yıllık ücreti izin süresi için ödenecek ücretler üzerinden iş 
kazaları ile meslek hastalıkları primleri hariç, diğer sigorta primlerinin, 

b) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları işçi Emekli Sandığı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt 
ve Muavenet Sandığına bağlı işçilerin yıllık ücretli izin »üresi için ödenecek ücretler üzerinden 
gerekli keseneğin, 
Kendi kanunlarındaki esaslar çevresinde işçi ve işverenler yönünden ödenmesine devam olunur. 
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Ücretten indirme yapılamıyacağt 

MADDE 60. — Her türlü işlerde uygulanmakta olan günlük veya haftalık çalışma süreleri
nin kanunen daha aşağı sınırlara indirilmesi vo bu kanunun hükümleri gereğince işverene dü
şen her hangi bir yükümlülüğün yerine getirilmesi sebebiyle veyahut bu kanun hükümlerinden her 
hangi birinin uygulanması sonucuna dayanılarak işçi ücretlerinden herneşekilde olursa olsun ek
siltme yapılamaz. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
îşin düzenlenmesi 

îş süresi 

MADDE 61. — a) öenel bakımdan iş süresi haftada en çok 48 saattir. 
Bu süre, haftada 6 iş günü çalışılan işlerde günde 8 saati geçmemek üzere ve Cumartesi 

günleri kısmen veya tamamen tatil eden işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde 
bölünerek uygulanır. 

îş müddetlerinin yukardaki esaslar çevresinde, uygulama şekilleri Çalışma Bakanlığınca 
çıkarılacak iş süreleri tüzüğünde belirtilir. 

b) Sağlık kuralları bakımından günde ancak 8 saat veya daha az çalışılması gereken işler, 
Çalışma Bakanlığı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının ortaklaşa hazırlıyacakları bir tü
zükte belirtilir. 

îş süresinden sayılan haller 

MADDE 62. — a) Madenlerde, taş ocaklarında, yahut her ne çeşit olursa olsun yaraltında 
veya su altında çalışılacak işlerde işçilerin kuyulara, dehlizlere veya asıl çalışma yerlerine inme
leri veya girmeleri ve bu yerlerden çıkmaları için gereken süreler, 

b) işçilerin işveren tarafından işyerlerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere gönderilme
leri halinde yolda geçen »üreler, 

c) İşçinin, işinde ve işverenin her an buyruğuna hazır bir halde bulunmakla beraber çalıştı-
rılmaksızm ve çıkacak işi bekliyerek boş geçirdiği süreler, 

ç) İşçinin, işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işveren evinde veya büro
sunda yahut işverenle ilgili her hangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın 
geçirdiği süreler, 

d) Emzikli kadm işçilerin çocuklarına süt verme için belirtilecek süreler, 
İşçinin günlük kanuni i§ sürelerinden sayılır. 

Saat ayarı 

MADDE 63. — Çalışma saatleri, «Memleket saat ayarı» na göre düzenlenir. 
İşin başlayış ve bitiş saatleri ile dinlenme saatleri işyerlerine asılacak levhalarda gösterilir, 

Ara dinlenmesi 

MADDE 64. — I - Çalışma süresinin ortalama bir zamanda o yerin âdet ve işin gereğine göre 
ayarlanmak suretiyle işçilere : 

a) 4 saat veya daha kısa süreli işlerde 15 dakika, 
b) 4 saatten fazla ve 8 saatten az süreli işlerde yarım saat, 
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Ücretten indirme yapılamıyacağı 

MADDE 60. — Her türlü işlerde uygulanmakta olan günlük veya haftalık çalışma sürelerinin 
kanunen daha aşağı sınırlara indirilmesi ve bu. kanunun hükümleri gereğince işverene düşen her 
hangi bir yükümlülüğün yerine getirilmesi sebebiyle veyahut bu kanun hükümlerinden her hangi 
birinin uygulanması sonucuna dayamlarak işçi ücretlerinden her ne şekilde olursa olsun eksiltme 
yapılamaz. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

İşin düzenlenmesi 

î§ süresi 

MADDE 61. — a) Genel bakımdan iş süresi haftada en çok 48 saattir. 
Bu süre, haftada 6 iş günü çalışılan işlerde günde 8 saati geçmemek üzere ve Cumartesi günle

ri kısmen veya tamamen tatil eden işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek 
uygulanır. 

tş müddetlerinin yukardaki esaslar çevresinde, uygulama şekilleri Çalışma Bakanlığınca çıka
rılacak iş süreleri tüzüğünde belirtilir. 

b) Sağlık kuralları bakımından günde ancak 8 saat veya daha az çalışılması gereken işler, 
Çalışma Bakanlığı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının ortaklaşa hazırlıyacakları bir tüzük
te belirtilir. 

İş süresinden sayılan haller 

MADDE 62. — (a) Madenlerde, taş ocaklarında, yahut her ne çeşit olursa olsun yeraltında 
veya su altında çalışılacak işlerde işçilerin kuyulara, dehlizlere veya asıl çalışma yerlerine inme 
leri veya girmeleri ve bu yerlerden çıkmaları için gereken süreler, 

b) İşçilerin işveren tarafından işyerlerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere gönderilme
leri halinde yolda geçen süreler, 

c) İşçinin, işinde veya işverenin her an buyruğuna hazır bir halde bulunmakla beraber ça-
liştırılmaksızın ve çıkacak işi bekliyerek boş geçirdiği süreler, 

ç) İşçinin, işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işveren evinde veya bürosun
da yahut işverenle ilgili her hangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçir ̂  
diği süreler, 

d) Emzikli kadın işçilerin çocuklarına süt verme için belirtilecek süreler, 
işçinin günlük kanuni iş sürelerinden (sayılır. 

Saat ayarı 

MADDE 63. — Çalışma saatleri, «memleket saat ayarı» na göre düzenlenir. 
işin başlayış ve bitiş ısaatleri ile dinlenme saatleri işyerlerine asılacak levhalarda gösterilir. 

Ara dinlenmesi 

MADDE 64. — I - Çalışma süresinin ortalama bir zamanda o yerin âdet ve işin gereğine göre 
ayarlanmak suretiyle işçilere : 

a) 4 saat veya daha kısa süreli işlerde 15 dakika, 
b) 4 saatten fazla ve 8 saatten az süreli işlerde yarım saat, 
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c) 8 saat veya daha fazla süreli işlerde bir saat, dinlenme verilir. 
Bu dinlenme süreleri en az olup aralıksız verilir. 
Ancak bu süreler, iklim, mevsim, o yerdeki örf ve gelenekler veya işin niteliği göz önünde tutu

larak toplu iş sözleşmesi veya iş bağıtlan ile aralı olarak kullanılabilir. 
II - Dinlenmeler, bir işyerinin aynı kısmındaki bütün işçilerine önceden belirtilmiş olan aynı 

saatte uygulanır. Şu kadar ki; işin gereğine göre nöbetleşe dinlenme yapılması toplu iş sözleşmele
ri veya iş bağıtları ile düzenlenebilir. 

III - Yukanda yazılı dinlenmeler çalışma süresinden sayılmaz. 

Gece sûresi 
MADDE 65. — I - İş hayatında (gece) en geç saat 20 de başlıyarak en erken sabah 6 ya ka

dar geçen ve her halde en fazla 11 saat süren gün dönemidir. 
II - Bâzı işlerin niteliğine ve gereğine göre yahut yurdun bâzı bölgelerinin iklim ve âdet ay

rılıkları bakımından, iş hayatına ilişkin (gece) başlangıcının daha geriye alınması veya yaz ve kış 
saatlerinin ayrılması, yahut çeşitli işler için erkek, kadın ve çocuk işçiler hakkında (gece) deyi
minden anlaşılacak gün döneminin başlama ve bitme saatlerinin belirtilmesi suretiyle bir numaralı 
fıkradaki genel hükmün uygulama şekillerini tesbit etmek yahut bâzı gece çalışmalarına her han
gi bir oranda fazla ücret ödenmesi usulünü koymak veyahut gece işletilmelerinde ekonomik bir 
zorunluluk bulunmıyan işlerde işçilerin gece çalıştırılmalarını yasak etmek üzere Çalışma Bakan
lığınca tüzükler çıkarılabilir. 

III - İşçilerin gece çalışmaları 8 saati geçemez. 
IV - Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postalan kullanılan işlerde, en fazla iki iş haf

tası gece çalıştırılan işçilerin, ondan sonra gelen ikinci iş haftası gündüz çalıştınlmalan suretiyle 
postalar sıraya konur. 

Çalışma Bakanlığı, gece ve gündüz postalannda birer aylık nöbetleşmeye de izin verebilir. 

Hazırlama, tamamlama, temizleme işleri 

MADDE 66. — Genel olarak bir işyerinde belirli çalışma saatlerinden önce veya sonra yapılma-
sı gerekli olan hazırlama veya tamamlama yahut temizleme işlerinde çalışan işçiler için işin düzen
lenmesi ila ilgili hükümlerden hangilerinin uygulanmıyacağı yahut ne gibi değişik şartlar ve usul
lerle uygulanacağı Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir Tüzükte gösterilir. 

Çocukları çalıştırma yasağı 

MADDE 67. — 16 yaşını doldurmamış çocukların, hangi işte olursa olsun günde 8 saatten fazla 
çalıştırılması yasaktır. Burulardan ilkokula gidenlerin iş saatleri okul saatlerine engel olmıyacak 
şekilde düzenlenir ve ders saatleri 8 saatlik çalışma süresinin içinde sayılır. 

Yer ve su altında çalıştırma yasağı 

MADDE 68. — Maden ocaklan ile kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer
altında veya sualtında çalışılacak işlerde 18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadın
ların çalıştınlmalan yasaktır. 

Gece çalıştırma yasağı 

MADDE 69. — Sanayie ait işlerde 18 yaşını doldurmamış erkek çocuklarla her yaştaki ka
dınların gece çalıştınlmalan esas itibariyle yasaktır. 
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c) 8 saat veya daha fazla süreli işlerde bir saat, dinlenme verilir. 
Bu dinlenme süreleri en az olup aralıksız verilir. 
Ancak bu süreler, iklim, mevsim, o yerdeki örf ve gelenekler veya işin niteliği göz önünde tu

tularak toplu iş sözleşmesi veya hizmet akitleri ile aralı olarak kullanılabilir. 
II - Dinlenmeler, bir işyerinin aynı kısmındaki bütün işçilerine önceden belirtilmiş olan aynı 

saatte uygulanır. Şu kadar ki; işin gereğine göre nöbetleşe dinlenme yapılması toplu iş sözleş
meleri veya hizmet akitleri ile düzenlenebilir. 

III - Yukarda yazılı dinlenmeler çalışma süresinden sayılmaz. 

Gece süresi 

MADDE 65. — I - tş hayatında (gece) en geç saat 20 de bağlıyarak en erken sabah 6 ya ka
dar geçen ve her halde en fazla 11 saat süren gün dönemidir. 

II - Bâzı işlerin niteliğine ve gereğine göre yahut yurdun bâzı bölgelerinin iklim ve âdet 
ayrılıkları bakımından, iş hayatına ilişkin (gece) başlangıcının daha geriye alınması veya yaz 
ve kış saatlerinin ayrılması, yahut çeşitli işler için erkek, kadın ve çocuk isçiler hakkında (ge
ce) deyiminden anlaşılacak gün döneminin başlama ve bitme saatlerinin belirtilmesi suretiyle bir 
numaralı fıkradaki genel hükmün uygulama şek 'İlerini tesbit etmek yahut bâzı gece çalışmacıma 
her hangi bir oranda fazla ücret ödenmesi usulünü koymak veyahut gece işletilmelerinde ekono
mik bir zorunluluk bulunmıyan işlerde işçilerin gece çalıştırılmalarını yasak etmek üzere Çalış
ma Bakanlığınca tüzükler çıkarılabilir. 

III - İşçilerin gece çalışmaları 8 saati geçemez. 
IV - Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları kullanılan işlerde, en fazla iki iş 

haftası, gece çalıştırılan işçilerin, ondan sonra gelen ikinci iş naftası gündüz çalıştırılmaları sure
tiyle postalar sıraya konur. 

Çalışma Bakanlığı gece ve gündüz postalarında birer aylık nöbetleşmeye de izin verebilir. 

Hazırlama, tamamlama, temizleme işleri 

MADDE 66. >— Genel olarak bir işyerinde belirli çalışma saatlerinden önce veya sonra yapıl
ması gerekli olan hazırlama veya tamamlama yahut temizleme işlerinde çalışan işçiler için işin 
düzenlenmesi ile ilgili hükümlerden hangilerinin uygulanmıyacağı yahut ne gibi değişik şartlar 
ve usullerle uygulanacağı Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir tüzükte gösterilir. 

Çocukları çalıştırma yasağı 

MADDE 67. — 16 yaşını doldurmamış çocukların, hangi işte olursa .< olsun günde 8 saatten 
fazla çalıştırılması yasaktır. Bunlardan İlkokula gidenlerin iş saatleri okul saatlerine engel olmı-
yacak şekilde düzenlenir ve ders saatleri 8 saatlik çalışma süresinin içinde sayılır. 

Ter ve su altında çalıştırma yasağı 

MADDE 68. — Maden ocakları ile kablo döşene3İ, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yeral
tında veya sualtında çalışılacak işlerde 18 yaşım doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınların 
çalıştırılmaları yasaktır. 

Gece çalıştırma yasağı 

MADDE 69. — Sanayie ait işlerde 18 yaşını doldurmamış erkek çocuklarla her yaştaki kadın
ların gece çalıştırılmaları esas itibariyle yasaktır. 
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Şu kadar ki; işin özelliği icabı kadın işçi çalıştırılması gereken işlerde 18 yaşını doldurmuş 
kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılmalarına, Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Tardım bakan
lıkları ite Sanayi Bakanlığının müştereken hazırlıyacakları bir tüzükte gösterilecek şartlar çev
resinde izin verilebilir. 

Analık halinde çalıştırma yasağı 

MADDE 70. — Kadın işçilerin doğumdan önce 6 ve doğumdan sonra 6 hafta olmak umre 
12 haftalık süre içinde çalıştırılmaları yasaktır. 

Ancak, bu süreler işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve sonra 
gerekirse artırılabilir. 

Bu süreler hekim raporu ile belirtilir. 

İşçi çizelgeleri 

MADDE 71. — Her işveren çalıştırdığı işçilerin doğum yılları itibariyle kadın ve erkek ola
rak ayrı ayrı çizelgelerini düzenlemek ve işyerine giren her işçiyi ilgili çizelgeye kaydetmek ve 
işyerinden ayrılan işçinin karşısına gerekli açıklamayı yapmak, bu çizelgeleri istendiği zaman 
yetkili memurlara göstermek zorundadır. 

Bu çizelgelere işçinin: 
a) Adı ve soyadı, 
b) Varsa işyeri numarası, 
c) Doğum tarihi ve yeri, 
ç) Baba ve anasının adı, 
d) Tâbiiyeti, 
e) Sigorta sicil numarası, 
f) İşyerine giriş tarihi, 
g) İşyerine giriş ücreti, 
h) ÜcretdndeM değişiklikler, 
i) İşyerinden çıkış tarihi, 
ı) Gittiği işyeri (biliniyorsa) 

nin yazılması gereklidir. 

Tüzükler 

MADDE 72. — a) 61 nci madde gereğince belirli çalışma süresinin bir haftanın iş günlerine 
bölünmesi suretiyle yürütülmesine nitelikleri bakımından imkân bulunmıyan işlere uygulanmak 
kaydiyle, çalışma süresini, haftadan daha uzun bir döneme göre düzenliyecek şekilde ve fakat o 
döneme ayrılacak topyekûn sürenin her bir iş haftasına düşen ortalaması kanuni çalışma süresini 
aşmıyacak şekilde, uygulanmasını sağhyacak olan usuller, 

b) Nitelikleri dolayısiyle devamlı çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına işçi postaları ça
lıştırılarak işletilen yahut nöbetleşe işçi postalan ile yapılan işlerde, çalışma sürelerine, hafta ta
tillerine ve gece çalışmalarına ve çalışma ortasındaki zorunlu dinlenmelere dair özel usul ve ku
rallar. 

Çalışma Bakanlığınca çıkarılacak tüzüklerde gösterilir. 
Bu tüzükler çıkarılıncaya kadar 61 nci maddedeki haftalık iş süresi aşılmamak kaydiyle, bu 

işlerde çalışma sürelerine ilişkin uygulama tarz ve usullerine devam olunur. 
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Şu kadar ki; işin özelliği icabı kadın işçi çalıştırılması gereken işlerde 18 yaşını doldurmuş 
kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılmalarına, Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lıkları ile (Sanayi Bakanlığının müşterek hazırlıyacakları bir tüzükte gösterilecek şartlar çevre
sinde izin verilebilir. 

Analık halinde çalıştırma yasağı 

MADDE 70. — Kadın işçilerin doğumdan önce 6 ve doğumdan sonra 6 hafta olmak üzere 12 
haftalık süre içinde çalıştırılmaları yasaktır. 

Ancak, bu süreler işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve sonra ge
rekirse artırılabilir. 

Bu süreler hekim raporu ile belirtilir. 

İşçi çizelgeleri 

MADDE 71. i— Her işveren çalıştırdığı işçilerin doğum yılları itibariyle kadın ve erkek ola
rak ayrı ayn çizelgelerini düzenlemek ve işyerine giren her işçiyi ilgili çizelgeye kaydetmek ve 
işyerinden ayrılan işçinin karşısına gerekli anıklamayı yapmak, bu çizelgeleri istendiği zaman 
yetkili memurlara göstermek zorundadır. 

Bu çizelgelere işçinin : 
a) Adı ve soyadı, 
b) Varsa işyeri numarası, 
c) Doğum tarihi ve yeri, 
ç) Baba ve anasının adı, 
d) Tabiiyeti, 
e) Sigorta sicil numarası, 
f) İşyerine giriş tarihi, 
g) işyerine giriş ücreti, 
h) Ücretindeki değişiklik, 
i) İşyerinden çıkış tarihi, 
ı) Gittiği işyeri (biliniyorsa), 
nin yazılması gereklidir. 

Tüzükler 

MADDE 72. — a) 61 nci madde gereğince belirli çalışma süresinin bir haftanın iş günlerine 
bölünmesi suretiyle yürütülmesine nitelikleri bakımından imkân bulunmıyan işlere uygulanmak 
kaydiyle, çahşma süresini, haftadan daha uzun bir döneme göre düzenliyecek şekilde ve fakat 

- o döneme ayrılacak topyekûn sürenin her bir iş haftasına düşen ortalaması kanuni çalışma süre
sini aşmıyacak şekilde, uygulanmasını sağlıyacak olan usuller, 

b) Nitelikleri dolayısiyle devamlı çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına işçi , postaları 
çalıştırılarak işletilen yahut nöbetleşe işçi postaları ile yapılan işlerde, çalışma sürelerine, hafta ta
tillerine ve gece çalışmalarına ve çalışma ortasındaki zorunlu dinlenmelere dair özel usul ve ku
rallar. 

Çalışma Bakanlığınca çıkarılacak tüzüklerde gösterilir. 
Bu tüzükler çıkarılıncaya kadar 61 nci maddedeki haftalık iş süresi açılmamak kaydiyle, bu 

işlerde çalışma sürelerine ilişkin uygulama tarz ve usullerine devam olunur. 
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BEŞÎNCÎ BÖLÜM 

îşçi sağlığı ve güvenliği 

Sağlık ve güvenlik şartlan 

MADDE 73. — Her işveren, işyerinde işçilerinin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak için ge-
rekli olanı yapmak ve bu husustaki şartları ve araçları noksansız bulundurmakla yükümlüdür. 

İşçiler de bu yoldaki usuller ve şartlara uymak zorundadırlar. 

Sağlık ve güvenlik tüzükleri 

MADDE 74. — Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 179 ncu maddesinde yazıldığı gibi iş yerlerin
de ve işçilere ait yatıp kalkma yerlerinde ve diğer eklentilerinde bulunması gereken sağlık şart
larının ve işyerlerinde kullanılan alet, edevat, makinalar ve hammaddeler yüzünden çıkabilecek 
hastalıklara engel olacak tedbir ve araçların, işyerlerinde iş kazalarını önlemek üzere bulundu
rulması lüzumlu olan araçların ve alınacak güvenlik tedbirlerinin neler olduğunu belirtmek üzere 
Çalışma Bakanlığı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı beraberce bir veya ayrı tüzükler çıka
rabilir. 

Ayrıca bu kanuna tabi işyerlerinde, işçi sayi3i, genişlik, yapılan iş, işin özellikleri, ağırlık ve 
tehlikesi bakımından hangi işyerleri için kurulmaya başlamadan evvel plânların Çalışma Bakanlı
ğının yetkili teşkilâtına gösterilerek kurma izni alınacağı bu işyerleri kurulduktan sonra yine 
aynı makama başvurularak işletme belgesi alınması gerekeceği, Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım bakanlıkları tarafından çıkarılacak bir tüzükte tesbit olunabilir. 

îşin durdurulması 

MADDE 75. — Yetkili makamın verdiği izin üzerine bir işyeri kurularak işlemeye başladıktan 
sonra o işyerinde başkaca tesisat yapılmış olmadıkça iş durdurulamaz. Ancak her hangi bir iş ye
rinin tesis ve tertiplerinde, çalışma metot ve şekillerinde, makina ve cihazlarında işçiler için teh
likeli olan bir husus tesbit edilirse bu tehlike giderilinceye kadar o tesisat ve tertibat veya maki
na ve cihaz «teftişe yetkili memur» tarafından durdurulabilir. 

Şu kadar ki, bir iş yerinde mevcut makina, cihaz veya tesisatta görülen her hangi bir eksik
lik o iş yerinde işçilerin sağlığını veya güvenliğini ve civarını tehdidedici bir durum gösterdiği 
hallerde işyeri ilgili çalışma müdürünün teklifi üzerine o yerin en büyük mülkiye âmiri tarafın
dan kapatılabilir ve işverene noksanların tamamlanması için gerekli önel verilir. 

Bir işyerinde çalışan işçilerin yaş ve cinsiyet ve sağlık durumları böyle bir işyerinde çalışmala
rına engel bir sebep teşkil ediyorsa bunlar dahi çalışmaktan alıkonulabilir. 

Yukardaki bendler gereğince işyerlerinde işçiler için tehlikeli olan tesis ve tedbirlerin veya 
makina ve cihazların hangi vasıftaki, (teftişe yetkili memurlara) ve ne şekilde işletilmekten alıko
nulacağı ve bunların ne şekilde yeniden işletilmelerine izin verilebileceği Çalışma Bakanlığınca 
çıkarılacak bir tüzükte gösterilir. 

Bir işyerinin kurulmasına ve işletilmesine izin verilmiş olması, 74 ncü maddede yazılı tüzük 
hükümlerinin uygulanmasına hiçbir zaman engel olamaz. 

Şu kadar ki, bu maddenin 1 ve 2 nci bendleri gereğince makina, tesisat ve tertibatın durdu
rulması veya işyerinin kapatılması sebebiyle işsiz kalan işçilere işveren, ücretlerini ödemeye veya 
ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermeye zo
runludur. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

İşçi sağlığı ve güvenliği 

Sağlık ve güvenlik şartlan 

MADDE 73, <— Her işveren, işyerinde işçilerinin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak için ge
rekli olanı yapmak ve bu husustaki şartlan ve araçları noksansız bulundurmakla yükümlüdür. 

İşçiler de bu yoldaki usuller ve şartlara uymak zorundadırlar. 

Sağlık ve güvenlik tüzükleri 

MADDE 74. — Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 179 ncu maddesinde yazıldığı gibi işyerlerin
de ve işçilere ait yatıp kalkma yerlerinde ve dijer eklentilerinde bulunması gereken sağlık şart
larının ve işyerlerinde kullanılan alet, edevat, ma'dnalar ve hammaddeler yüzünden çıkabilecek * 
hastalıklara engel olacak tedbir ve araçların, işyerlerinde iş kazalarını önlemek üzere bulundu
rulması lüzumlu olan araçların ve alınacak güvenlik tedbirlerinin neler olduğunu belirtmek 
üzere Çalışma Bakanlığı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı beraberce bir veya birden çok tü
zükler çıkarır. 

Ayrıca bu kanuna tabi işyerlerinde, işçi sayısı, genişlik, yapılan iş, işin özellikleri, ağırlık ve 
tehlikesi bakımından hangi işyerleri için kurulmaya başlamadan evvel plânların Çalışma Bakan
lığının yetkili teşkilâtına gösterilerek kurma izni alınacağı bu işyerleri kurulduktan sonra yine 
aynı makama başvurularak işletme belgesi alınması gerekeceği, Çalışma ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlıkları tarafından çıkarılacak bir tüzükte tesbit olunur. 

İşin durdurulması 

MADDE 75. — Yetkili makamın verdiği izin üzerine bir işyeri kurularak işlemeye başladık
tan sonra o işyerinde başkaca tesisat yapılmış olmadıkça iş durdurulamaz. Ancak her hangi bir 
işyerinin tesis ve tertiplerinde, çalışma metot ve şekillerinde, makina ve cihazlarında işçiler için 
tehlikeli olan bir husus tesbit edilirse bu tehlike giderilinceye kadar o tesisat ve tertibat veya 
makina ve cihaz «iş güvenliği teftişine yetkili memur» tarafından iş emniyeti nizamnamesine ay
kırı veya nizamnamede yer almamış makul bir sebep tesbit ettiğinde durdurabilir. 

Şu kadar ki; bir işyerinde mevcut makina, cihaz veya tesisatta görülen her hangi bir eksik
lik o işyerinde işçilerin sağlığını veya güvenliğini veya civarını tehdidedici bir durum gösterdiği 
hallerde işyeri ilgili çalışma müdürünün teklifi üzerine o yerin en büyük mülkî âmiri tarafın
dan kapatılabilir ve işverene noksanların tamamlanması için gerekli önel verilir, 

Bir işyerinde çalışan işçilerin yaş ve cinsiyet sağlık durumları böyle bir işyerinde çalışmaları
na engel bir sebep teşkil ediyorsa bunlar dahi çalışmaktan alıkonulabilir. 

Yukardaki bendler gereğince işyerlerinde işçiler için tehlikeli olan tesis ve tedbirlerin veya 
hangi vasıftaki makina ve cihazların ne şekilde işletilmekten alıkonulacağı ve bunların ne şekil
de yeniden işletilmelerine izin verilebileceği Çalışma Bakanlığınca çıkarılacak bir tüzükte göste
rilir. 

Bir işyerinin kurulmasına ve işletilmesine izin verilmiş olması, 74 ncü maddede yazılı tüzük 
hükümlerinin uygulanmasına hiçbir zaman engel olamaz. 

Şu kadar M, bu maddenin 1 ve 2 nci bendleri gereğince makina, tesisat ve tertibatın durdurul
ması veya işyerlerinin kapatılması sebebiyle işsiz kalan işçilere işveren, ücretlerini ödemeye veya 
ücretlerinde düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermeye zorun
ludur. 
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İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurulu 

MADDE 76. — Çalışma Bakanlığınca lüzum görülecek işyerlerinde işçi sağlığı ve iş güven
liği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere birer «îşçi Sağlığı ve iş Güvenliği Kurulu» kurulur. 
Bu kurulların hangi işyerlerinde kurulacağı, teşekkül tarzları, çalışma usulleri, ödev ve yetkileri 
Çalışma Bakanlığınca çıkarılacak bir tüzükte tesbit edilir. 

İçki yasağı 

MADDE 77. — işyerine sarhoş olarak gelmek ve işyerinde içki kullanmak esas itibariyle 
yasaktır. 

Ancak işyeri müştemilâtından sayılan kısımlarda ne gibi hallerde ve zamanlarda hangi şart
larla içki içilebileceği işveren tarafından tâyin ve tesbit olunabilir. 

Şu kadar M, birinci fıkra gereğince işyerlerinde ispirtolu içki bulundurulması yasak olması 
hükmü, ispirtolu içki yapılan yerlerde, nitelikleri dolayısiyle müşterilerine kapalı kablarda veya 
açık olarak yahuft kadehle içki satmak üzere izin almış olmak suretiyle işletilmekte bulunan veya 
içerisinde müşteriler veya işin niteliği icabı belirli işçiler tarafından ispirtolu içki içilmesi müm
kün olan işyerlerinde uygulanmaz. 

Ağır ve tehlikeli işler 

MADDE 78. — 16 yaşını doldurmamış çocuklar ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz. 
Hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağı kadınlarla 16 yaşını doldurmuş fakat 18 ya

şını bitirmemiş çocukların hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilecekleri, Çalışma ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca hazırlanacak bir tüzükte gösterilir. 

Rapor 

MADDE 79. — Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin işe giriş ve işin devamı süresinde 
bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı oldukları; işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadı
ğı yerlerde sırası ile en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, Hükümet veya belediye 
doktorları tarafından verilmiş işe giriş ve işin devamı müddetince yapılacak periyodik muayene 
raporları olmadıkça; bu gibilerin işe alınmaları veya işte çalıştırılmaları yasaktır. 

Yetkili memurlar isteyince, bu raporları işveren kendilerine göstermek zorundadır. 
Bu raporlar her türlü resim ve harçtan bağışıktır. 

Rapor 

MADDE 80. — 12 den 18 yaşma kadar (18 dâhil) çocukların her hangi bir işe alınmaların
dan önce; işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırası ile en yakın Sosyal Si
gortalar Kurumu, sağlık ocağı, Hükümet veya belediye tabiplerine muayene ettirilerek işin nite
liğine ve şartlarına göre yapılarının dayanıklı olduğunun raporla belirtilmesi ve bunların 18 ya
şı dolduruncaya kadar en az her altı ayda bir aynı şekilde doktor muayenesinden geçirilerek bu 
işte çalışmaya devamlarında bir sakınca olup olmadığının kontrol ettirilmesi ve bütün bu rapor
ların işyerinde muhafaza ettirilerek yetkili memurların isteği üzerine kendilerine gösterilmesi zo
runludur. 

Bu raporlar her çeşit resim ve harçtan bağışıktır. 

M. Meclisi (S. Sayısı : KH)) 
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Bu maddeye göre verilecek kapatma kararına karşı işverenin mahallî iş mahkemesinde itiraz 
etmek yetkisi vardır. Mahkeme itirazı ,bir hafta içinde inceler ve karar verir. Karar kesindir. 

İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurulu 

MADDE 76. — Çalışma Bakanlığınca lüzumlu görülecek işyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenli
ği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere birer «işçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu» kurulur. 
Bu kurulların hangi işyerlerinde kurulacağı, tevekkül tarzları, çalışma usulleri, ödev ve yetkile
ri Çalışma Bakanlığınca çıkarılacak bir tüzükte tesbit edilir. 

İçki yasağı 

MADDE 77. — işyerine sarhoş olarak gelmek ve işyerinde içki kulanmak esas itibariyle ya
saktır. 

Ancak, işyeri müştemilâtından sayılan kısımlarda ne gibi hallerde ve ne zamanlarda hangi 
şartlarla içki içilebileceği işveren tarafından tâyin ve tesbit olunabilir. 

Şu kadar ki, birinci fıkra gereğince işyerlerinde ispirtolu içki bulundurulması yasak olması 
hükmü, ispirtolu içki yapılan yerlerde, nitelikleri dolayısiyle müşterilerine kapalı kaplarda veya 
açık olarak yahut kadehle içki satmak üzere izin almış olmak suretiyle işletilmekte bulunan veya 
içerisinde müşteriler veya işin niteliği icabı belirli işçiler tarafından ispirtolu içki içilmesi mümkün 
olan işyerlerinde uygulanmaz. 

Ağır ve tehlikeli işler 

MADDE 78. — 16 yaşını doldurmamış çocuklar ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz. 
Hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağı kadınlarla 16 yaşını doldurmuş fakat 18 ya

şını bitirmemiş çocukların hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilecekleri, Çalışma ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca hazırlanacak bir tüzükte gösterilir. 

Rapor 

MADDE 79. — Ağır ve tehlikeli işlerde çalnacak işçilerin işe giriş ve işin devamı süresinde 
bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı oldukları; işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı 
yerlerde sırası ile en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, Hükümet veya belediye dok
torları tarafından verilmiş işe giriş ve işin devamı müddetince yapılacak periyodik muayene ra
porları olmadıkça; bu gibilerin işe alınmaları veya işte çalıştırılmaları yasaktır. 

Yetkili memurlar isteyince, bu raporları işveren kendilerine göstermek zorundadır. 
Bu raporlar her türlü resim ve harçtan bağışıktır. 

Rapor 

MADDE 80. ı— 12 den 18 yaşına kadar (18 dâhil) çocukların her hangi bir işe alınmalarından 
önce; işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırası ile en yakın Sosyal Sigorta
lar Kurumu, sağlık ocağı, Hükümet ve belediye tabiplerine muayene ettirilerek işin niteliğine 
ve şartlarına göre yapılarının dayanıldı olduğunun raporla belirtilmesi ve bunların 18 yaşı dol
duruncaya kadar en az her altı ayda bir aynı şekilde doktor muayenesinden geçirilerek bu işte 
çalışmaya devamlarında bir sakınca olup olmadığının kontrol ettirilmesi ve bütün bu raporların 
işyerinde muhafaza ettirilerek yetkili memurların isteği üzerine kendilerine gösterilmesi zorun
ludur. 

Bu raporlar her çeşit resim ve harçtan bağijiktır. 

M. Meclisi (S. dayısı : 160) 
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Tüzük 

MADDE 81. — Gebe veya emzikli kadınların hangi dönemlerde ne gibi işlerde çalıştırılmaları
nın yasak olduğu ve bunların çalışmalarında sakınca olmıyan işlerde hangi şartlar ve usullere 
uyacakları ne suretle emzirme odaları veya çocuk bakım yurdu (kreş) kurulması gerektiği Çalış
ma, Sağlık ve Sosyal Yardım bakanlıkları tarafından birlikte düzenlenecek bir tüzükte gös
terilir. 

Çeşitli tüzükler 

MADDE 82. — Çalışma veya Sağlık ve Sosyal Yardım bakanlıklarından birinin göstereceği lü
zum üzerine, bu bakanlıklar tarafından beraberce hazırlanmak suretiyle, 

a) Ağır ve tehlikeli olarak gösterilmiş işlerden başka işler için de işçilerin ilk önce doktora 
gösterilmelerini, 

b) Bâzı işlerde çalışan işçilerin belirli sürelerde genel olarak sağlık muayenesinden geçiril
melerini, 

c) Çeşitli veya bir kısım işlerde çalışan işçilerin sağlık durumlarının aksaması, yaptıkları işin 
ürünlerine ve genel sağlığa yahut birlikte çalıştıkları öteki işçilere zararlı olursa, bu gibilerin o 
işlerden çıkarılmalarını, 

ç) Ne durumda ve ne gibi şartları haiz olan işyerlerinde banyo, uyku, dinlenme ve yemek 
yerleri ile işçi evleri ve işçi eğitimi yerleri yapılmasını, 

Tesbit eden tüzükler çıkarılabilir. 

ALTINCI BÖLÜM 

îş ve işçi bulma 

îş ve işçi bulma görevi 

MADDE 83. — İşçilerin elverişli oldukları işlere yerleşmelerine ve çeşitli işler 
işçiler bulunmasına aracılık etme hususlarının düzenlenmesi; kamu görevi olarak 
pılır. 

Bu görev 4837 sayılı Kanunla kurulan tş ve tşçi Bulma Kurumunca yapılır. 

tş ve İşçi Bulma Kurumunun görevi 

MADDE 84. — tş ve tşçi Bulma Kurumu, her çeşit ekonomik işletmelerle serbest sanat niteli
ğinde olan öbür işler için bilgi toplamak, işçi isteme ve iş aramanın düzene bağlanması yolunda 
gerekli çalışmaları yapmak ve işçi ücretlerinin iniş çıkışlarını izleyip, geçim şartlarmdaki yük
seklikle karşılaştırılarak sosyal sıkıntıların önüne geçmek için bütün yurtta yahut bir bölgede ve
ya belediye çevresinde alınması gereken tedbirleri tesbit ve bunların uygulanmasına yardım et
mek, çeşitli iş kollarındaki işverenlerle işçileri gösteren cetvelleri yayınlamak, mesleke yönelt
mek, işçilerin meslekî eğitimlerinin yükselmesi ve usta (kalifiye) isçi yetiştirilmesi için gerekli 
olan tedbirler üzerinde çalışmak ve iş bağıtlarının yapılmasına aracılık etmek ödevlerini bir üc
ret karşılığı olmaksızın yapmakla yükümlüdür. 

Bu ödevlerin yapılış şekilleri bir tüzükte belirtilir. 

için elverişli 
Devletçe ya-

M. Meclisi (S. Sayısı : 1G0) 
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Tüzük 

MADDE 81. — Gebe veya emzikli kadınların hangi dönemlerde ne gibi işlerde çalıştırılmala
rının yasak olduğu ve bunların çalışmalarında sakınca olmıyan işlerde hangi şartlar ve usullere 
uyacakları ne suretle emzirme odaları veya çocuk bakım yurdu (Kreş) kurulması gerektiği Ça
lışma, Sağhk ve Sosyal Yardım Bakanlıkları tarafından birlikte düzenlenecek bir tüzükte göste
rilir. 

Çeşitli tüzükler 

MADDE 82. — Çalışma veya Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarından birinin göstereceği 
lüzum üzerine, bu bakanlıklar tarafından beraberce hazırlanmak suretiyle, 

a) Ağır ve tehlikeli olarak gösterilmiş işlerden başka işler için de işçilerin ilk önce doktora 
gösterilmelerini, 

b) Bâzı işlerde çalışan işçilerin belirli sürelerde genel olarak sağlık muayenesinden geçiril
melerini, 

c) Çeşitli veya bir kısım işlerde çalışan işçilerin sağlık durumlarının aksaması, yaptıkları 
işin ürünlerine ve genel sağlığa yahut birlikte çalıştıkları öteki işçilere zararlı olursa, bu gibile
rin o işlerden çıkarılmalarını, 

ç) Ne durumda ve ne gibi şartları haiz olan işyerlerinde banyo, uyku, dinlenme ve yemek 
yerleri ile işçi evleri ve işçi eğitimi yerleri yapılmasını, 

Tesbit eden tüzükler çıkarılabilir. 

ALTINCI BÖLÜM 

İş ve işçi bulma 

tş ve işçi bulma görevi 

MADDE 83. — işçilerin elverişli oldukları işlere yerleşmelerine ve çeşitli işler için elverişli 
işçiler bulmasına aracılık etmek hususlarının düîenlenmesi; kamu görevi olarak Devletçe yapılır. 

Bu görev 4837 sayılı Kanunla kurulan İş ve İşçi Bulma Kurumunca yapılır. 

tş ve îşçi Bulma Kurumunun görevi 

MADDE 84. — İş ve İşçi Bulma Kurumu, hsr çeşit ekonomik işletmelerle serbest sanat nite
liğinde olan öbür işler için bilgi toplamak, işçi isteme ve iş aramanın düzene bağlanması yolun
da gerekli çalışmaları yapmak ve işçi ücretlerinin iniş çıkışlarını izleyip, geçim şartlarmdaki 
yükseklikle karşılaştırılarak sosyal sıkıntıların önüne geçmek için bütün yurtta yahut bir böl
gede veya belediye çevresinde alınması gereken tedbirleri tesbit ve bunların uygulanmasına yar
dım etmek, çeşitli iş kollarındaki işverenlerle işçileri gösteren cetvelleri yayınlamak, mesleke 
yöneltmek, işçilerin meslekî eğitimlerinin yükselmesi ve usta (kalifiye) işçi yetiştirilmesi için 
gerekli olan tedbirler üzerinde çalışmak ve hizmet akidlerinin yapılmasına aracılık etmek ödev
lerini bir ücret karşılığı olmaksızın yapmakla yükümlüdür. 

Bu ödevlerin yapılış şekilleri bir tüzükle belirtilir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 160) 
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Yasaklar 

MADDE 85. — işçilere iş ve işlere işçi bulmak için kazanç amacıyla çalışılması veya özel 
büro açılması yasaktır. 

Ancak, tarım işlerinde ücretli i§ ve işçi bulma aracılığına îş ve îşçi Bulma Kurumu isin 
verebilir. 

Çeşitli iş ve sanat kollarındaki işverenlerin veya işçilerin kendi aralarında yahut çeşitli te
şekküllerince ve yahut kamu yararına yardımcı olan ve böyle olmayıp da yalnız hayır işleriyle 
uğraşan derneklerce, iş ve işçi bulma işleriyle uğraşılması ve bunun için kendi çevreleri için
de kuracakları teşkilâtın çalışması ancak îş ve îşçi Bulma Kurumundan izin almak ve bu ku
rumca her zaman denetlenmek kaydiyle mümkündür. Şu kadar ki; bu yolda açılacak bürola
rın yapacakları işlere karşılık, işçilerden her hangi bir ücret almaları yasaktır. 

Tüzük 

MADDE 86. — i§ ve işçi Bulma Kurumunca belirtilecek lüzum ve ihtiyaca göre, işveren
lerin işçi isteklerini ve bâzı özel vasıflan bulunan işçilerin her halde iş ve İşçi Bulma Kurumu
na bildirmeleri ve genel olarak veya bâzı özel vasıfları bulunan bir kısım işçilerin her han
gi bir işe alınmazdan önce mutlaka îş ve îşçi Bulma Kurumuna başvurarak kendilerini kay
dettirmeleri ve «îşçi karneleri» almalan usulleriyle tanında aracılığın işçi ve işveren teşekkül
lerinin yahut derneklerin yaptıklan iş ve işçi bulma işlerinde, îş ve îşçi Bulma Kurumunca 
muntazam surette rapor vermeleri zorunluluğu çıkarılacak tüzüklerde, gösterilir. 

Taşımada öncelik 

MADDE 87. — iş ve işçi Bulma Kurumunun aracılığı ile iş bulmuş olan işçilerin çalışa
cakları yerlere topluca gidişleri sırasında mümkün olan kolaylıklar öncelikle ele alınır. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

İş hayatının donetim ve teftişi 

Devletin yetkisi 

MADDE 88. — Çalışma- hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını Devlet izler, denetler ve 
teftiş eder. 

Bu ödev Çalışma Bakanlığına bağlı ihtiyaca yetecek sayı ve özellikte teftiş ve denetlemeye 
yetkili memurlarca yapılır. 

Yetkili makam ve memurlar 
MADDE 89. — 88 nci madde hükmünün uygulanması için iş hayatının izlenmesi, denetlen

mesi ve teftişiyle ödevli olan makamlar veya yetkili memurlar, işyerlerini işin yürütülmesi tarzı
nı ve ilgili defter, evrak ve hesaplan, âlet, edevat, cihaz ve makinalan ham ve işlenmiş mad
delerle, iş için gerekli olan malzeme ve eklentilerini, 90 ncı maddede yazılı esaslara uyularak, 
gerektiği zamanlarda ve işçilerin hayatına, sağlığına, güvenliğine, ilerleyip yetişmesine, dinlenme
sine veya oturup yatmasına ilişkin tesis ve tertipleri her zaman görmek, araştırmak, ve incelemek 

M. Meclisi (S. Sayısı : 160) 
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Yasaklar 

MADDE 85. — İşçilere iş ve işlere işçi bulmak için kazanç amaciyle çalışılması veya özel bü
ro açılması yasaktır. 

Ancak, tarım işlerinde ücretli iş ve işçi bulma aracılığına iş ve İşçi Bulma Kurumu izin ve
rebilir. 

Çeşitli iş ve sanat kollarındaki işverenlerin veya işçilerin kendi aralarında yahut çeşitli 
teşekküllerince ve yahut kamu yararına yardım 31 olan ve böyle olmayıp da yalnız hayır işle
riyle uğraşan derneklerce, iş ve işçi bulma işlemiyle uğraşılması ve bunun için kendi çevreleri 
içinde kuracakları teşkilâtın çalışmasını ancak iş ve işçi Bulma Kurumundan izin almak ve bu 
kurumca her zaman denetlenmek kaydiyle mümkündür. Şu kadar ki; bu yolda açılacak bürola
rın yapacakları işlere karşılık, işçilerden her hangi bir ücret almaları yasaktır. 

Tüzük 

MADDE 86. — iş ve işçi Bulma Kurumunca belirtilecek lüzum ve ihtiyaca göre, işveren
lerin işçi isteklerini ve bâzı özel vasıfları bulunan işçilerin her halde iş ve işçi Bulma Kuru
muna bildirmeleri ve genel olarak veya bâzı özel vasıfları bulunan ve bir kısım işçilerin her 
hangi bir işe alınmazdan önce mutlaka iş ve İşçi Bulma Kurumuna başvurarak kendilerini 
kaydettirmeleri ve «işçi karneleri» almaları usulleriyle tarımda aracılığın işçi ve işveren teşek
küllerinin yahut derneklerin yaptıkları iş ve işçi bulma işlerinde, İş ve işçi Bulma Kurumunca 
muntazam surette rapor vermeleri zorunluğu çıkarılacak tüzüklerde gösterilir. 

Taşımada öncelik 

MADDE 87. — iş ve İşçi Bulma Kurumunun aracılığı ile iş bulmuş olan işçilerin çalışacak
ları yerlere topluca gidişleri sırasında mümkün olan kolaylıklar öncelikle ele alınır. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

• İş (hayatının denetim ve teftişi 

Devletin yetkisi 

MADDE 88. — Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını Devlet izler, denetler ve 
teftiş eder. 

Bu ödev Çalışma Bakanlığına bağlı ihtiyaca yetecek sayı ve özellikte teftiş ve denetlemeye 
yetkili memurlarca yapılır. 

Askerî işyerleriyle yurt emniyeti için gerekli maddeler imal olunan işyerlerinin denetim ve 
teftişi konusu ve neticelerine ait işlemler Millî Savunma Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığınca 
müştereken tanzim olunacak bir tüzüğe göre yürütülür. 

Yetkili makam ve memurlar 

MADDE 89. — 88 nci madde hükmünün uygulanması için iş hayatının izlenmesi denetlenmesi 
ve teftişi ile ödevli olan makamlar veya yetkili memurlar işyerlerini işin yürütülmesi talazını ve 
ilgili defter, evrak ve hesapları, alet, edevat, cihaz ve makinaları ham ve işlenmiş maddelerle, 
iş için gerekli olan malzeme ve eklentüla mi, 90 ııcı maddede yazılı esaslara uyarak, gerektiği za
manlarda ve işçilerin hayatına, sağlığına, güvenliğine, ilerleyip yetişmesine, dinlenmesine veya 
oturup yatmasına ilişkin tesis ve tertipleri her zaman görmek, araştırma, ve incelemek ve bu ka-
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ve bu kanunla suç sayılan eylemlere rasladığı zaman bu hususta Çalışma Bakanlığı tarafından 
çıkarılacak «İş Teftişi Tüzüğü» nde açıklanan şekillerde yalnız bu halleri önlemek yetkisine sa
hiptirler. 

Teftiş ve denetleme sırasında işverenler, işçiler ve bu işle ilgili görülen başka kişiler izleme, 
denetleme ve teftişle ödevli makamlar veya memurlar tarafından çağırıldıkları zaman gelmek, ifa
de ve bilgi vermek, gerekli olan belge ve kanıtlan getirip göstermek ve vermek ve 1 nci bendde 
yazılı yetkilerin içinde görevlerini yapmak için kendilerine karşı her çeşit kolayhğı göstermek 
ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmekle ödevlidirler. 

İş hayatını izleme, denetleme ve teftişe yetkili memurlar tarafından tutulan tutanaklar, aksi 
sabit oluncaya kadar muteberdir. 

Yetkili memurların ödevi 

MADDE 90. — tş hayatını izleme, denetleme ve teftiş yetkisi olan makamlar veya memurlar 
bu görevlerini yaparlarken işin normal gidişini ve işyerinin işlemesini, inceledikleri konunun 
niteliğine göre mümkün olduğu kadar, sekteye uğratmamak, durdurmamak ve güçleştirmemekle 
ve resmî işlemlerin yürütülüp sonuçlandırılması için, açıklanması gerekmedikçe, işverenin ve iş
yerinin meslek sırları ve şartları, ekonomik ve ticari hal ve durumları hakkında gördükleri Ve 
öğrendikleri hususlan tamamen gizli tutmak ve kendileri tarafından bilgileri ve ifadeleri alman 
yahut kendilerine başvuran veya ihbarda bulunan işçilerin ve başka kişilerin isimlerini ve kim-
liklerini açıklamamakla yükümlüdürler. 

Resim bağışıklığı 

MADDE 91. — İşçi ve işverenlerle bunların meslek kuruluşları tarafından kendilerini ilgilen. 
diren ve iş hayatına ilişkin işlerde Çalışma Bakanlığına yazı ile başvurmaları halinde bu dilekçe
ler ve bunlarla ilgili tutanak, evrak, defter ve işlemler her çeşit resimden bağışıktır. 

Sair merciler tarafından yapılan teftişler 

MADDE 92. — Devlet, il yahut belediye teşkilâtı, işyerlerinde yapacakları, işçi sağlığı ve iş 
güvenliği ile ilgili teftiş ve denetlemelerin sonuçlarını ve bu yolda yapacakları işlemleri o yer 
için yetkili çalışma müdürlüğüne bildirir. 

İşyerinin kurulup açılmasına izin vermeye yetkili belediyelerle diğer ilgili makamlar her ay 
bu hususta izin verdikleri, işveren ve işyerinin isim ve adresini ve yapılan işin çeşidini gösterir 
listeleri gelecek ayın 15 ine kadar o yerin bağlı bulunduğu çalışma müdürlüğüne bildirirler. 

Teftiş defteri 

MADDE 93. — İşverenler, işlettikleri işyerlerinde ve bunların ilgili kollarında yetkili makamlar
ca yapılan teftişlerin sonuçlarının yazılması için özel bir defter bulundurmakla yükümlüdürler. 
Bu defterlerin şekli, ne yolda doldurulacağı ve bununla ilgili işlemlerin usulleri «iş teftişi tüzüğü» 
nde gösterilir. 

İş denetimi ve teftişine yetkili mercilerin bu kanunun uygulanması ile ilgili olarak gönderdik
leri belgeleri işverenler süresi içinde cevaplandırıp geri çevirmek zorundadırlar. 

Bu konu ile ilgili diğer hususlar yukarıda sözü geçen tüzükte belirtilir. 

İşçi ve işverenin sorumluluğu 

MADDE 94. — ig denetimi ve teftişine yetkili makamlar veya memurlar tarafından ifade ve 
bilgilerine başvurulan işçilere, işverenlerin gerek doğrudan doğruya ve gerek dolayısiyle telkinler-
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nunla suç sayılan eylemlere rastladığı zaman bu hususta Çalışma Bakanlığı tarafından çıkarıla
cak «tş teftişi tüzüğü» nde açıklanan şekillerde yalnız bu halleri önlemek yetkisine sahiptirler. 

Teftiş ve denetleme sırasında işverenler, işçiler ve bu işle ilgili görülen başka kişiler izleme, * 
denetleme ve teftişle ödevli makamlar veya memurlar tarafından çağrıldıkları zaman gelmek, 
ifade ve bilgi vermek, gerekli olan belge ve kanıtlan getirip göstermek ve vermek birinci mad
dede yazılı yetkilerin içinde görevlerini yapmak için kendilerine karşı her çeşit kolaylığı göster
mek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmekle ödevlidirler. 

îş hayatını izleme, denetleme ve teft'ş yetkili memurlar tarafından tutulan tutanaklar, aksi 
sabidoluncaya kadar muteberdir. 

Yetkili memurların ödevi 

MADDE 90. — îş hayatını izleme, denetleme ve teftiş yetkisi olan makamlar veya memurlar 
bu görevlerini yaparlarken işin normal gidişini ve işyerinin işlemesini, inceledikleri kanunun nite
liğine göre mümkün olduğu [kadar, sekteye uğratmamak, durdurmamak ve güçleştirmemekle 
ve resmî işlemlerin yürütülüp sonuçlandırılması için, açıklaması gerekmedikçe, işverenin ve işye
rinin meslek sırları ve şartlan, ekonomik ve ticari hal ve durumlan hakkında gördükleri ve öğren
dikleri hususlan tamamen gizli tutmak ve kendileri tarafından bilgilerin ve ifadeleri alman yahut 
kendilerine başvuran veya ihbarda bulunan işçilerin ve başka kişilerin isimlerini ve kimliklerini 
açıklamamakla yükümlüdürler. 

Resim Bağışıklığı 

MADDE 91. — îşçi ve işverenlerle bunlann meslek ve kuruluşlan tarafından kendilerini ilgi
lendiren ve iş hayatına ilişkin işlerde Çalışma Bakanlığına yazı ile başvurma halinde *m dilek
çeler ve bunlarla ilgili tutanak ve evrak defter ve> işlemler her çeşit resimden bağışıktır. 

Sair merciler tarafından yapılan teftişler . 

MADDE 92. — Devlet, il yahut belediye teşkilâtı, işyerlerinde yapacakları, işçi sağlığı ve iş 
güvenliği ile ilgili teftiş ve denetlemelerin sonuç lannı ve bu yolda yapacaklan işlemlerin o yer 
için yetkili çalışma müdürlüğüne bildirilir. 

İşyerinin kurulup açılmasına izin vermeye yetkili belediyelerle diğer ilgili makamlar her ay bu 
hususta izin verdikleri, işveren ve işyerinin isim ve adresini ve yapılan işin çeşidini gösterir lis
teleri gelecek ayın 15 ine kadar o yerin bağlı bulunduğu çalışma müdürlüğüne bildirirler. 

Teftiş defteri 

MADDE 93. — İşverenler, işlettikleri işyerle rinde ve bunların ilgili kollarında yetkili makam
larca yapılan teftişlerin sonuçlarının yazılması için özel bir defter bulundurmakla yükümlü
dür. Bu defterlerin şekli, ne yolda doldurulacağı ve bununla ilgili işlemlerin usulleri «İş teftişi tü
züğün» de gösterilir. 

İş denetimi ve teftişine yetkili mercilerin bu kanunun uygulanması ile ilgili olarak gönderdik
leri belgeleri işverenler süresi içinde cevaplandırıp geri çevirmek zorundadırlar. 

Bu konu ile ilgili diğer hususlar yukarıda sözü geçen tüzükte belirlilir. 

tşçi ve işverenin sorumluluğu 

MADDE 94. — İş denetimi ve teftişine yetkili makamlar veya memurlar tarafından ifade ve 
bilgilerine başvurulan işçilere, işverenlerin gerek doğrudan doğruya veya gerek dolayısiyle tel-
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de bulunma.]arı, işçileri gerçeği saklamava v«W değiştirmeye sevk veya her hangi bir suretle zor« 
lamaları veyahut işçilerin ilgili makamlara başvurmaları haber ve ifade vermeleri üzerine, bunlara 
karşı kötü davranışlarda bulunmaları yasaktır. 

işçilerin çalıştıkları veya ayrıldıkları işyerleriyle işverenleri hakkında ilgili makamlar ve memur-
lara gerçeğe uygun olmıyan haberler vererek ilgili makam ve memurları lüzumsuz işlemlerle 
uğraştırmaları veya işverenleri haksız yere kötü duruma düşürmeye Kalkışmaları ve ilgili makam
larca kendilerinden sorulan hususlar içm doğru olmıyan cevaplar vererek denetim ve teftişin ya
pılmasını güçleştirmek veya yanlış bir sonuca vaidırmak gibi kötü niyetli davranışlarda bulunma
ları yasaktır. 

Zabıtanın yardımı 

MADDE 95. — Bu kanun hükümlerinin tam ve gerektiği gibi uygulanabilmesi için işyerlerini 
teftiş ve denetlemeye yetkili makamlar veya memurların gerekli görmeleri ve istemeleri halinde, 
zabıta kuvvetleri, bu makamlar veya memurların görevlerini iyi bir şekilde yapabilmelerini sağla
mak üzere kendilerine her türlü yardımda bulunmakla yükümlüdürler. 

SEKÎZÎNCİ BÖLÜM 

Sosyal sigortalar 

Devletin fonksiyonu 

MADDE 96. — Sosyal Sigortalar Devlet tarafından kanunla düzenlenir ve denetlenir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Ceza hükümleri 

Genel hükümlere ilişkin cezalar 

MADDE 97. — Bu kanunun 3 ncü maddesine aykırı hareket edenler hakkında 500 liradan az 
olmamak üzere ağır para cezası, tekerrürü halinde evvelce hükmedilen para cezasının iki katı ile 
birlikte bir hafta müddetle hafif hapis cezası hükmolunur. 

îş bağıtına ilişkin cezalar 

MADDE 98 . — 1-9 ncu maddenin 1 nci benlinde belirtilen iş bağıtını yazılı yapmıyan ve 
2 nci bendde anılan belgeyi vermiyen, 

II - 10 ncu maddede anılan takım sözleşmesini yazılı yapmıyan, 
III - 13 ncü maddenin (A) bendinde belirtil ;n bildirim şartına uymadığı halde, bildirim öne

line ilişkin ücreti ödemiyen, 14 ncü maddede ya ;ılı hallerde işçinin kıdem tazminatını ödemiyen, 
IV - 19 ncu maddede belirtilen bildirim önel'sri içinde işçiye yeni iş arama izni vermiyen, 
V - 20 nci maddede yazılı bulunduğu üzere işçiye belge vermiyen veya bu belgede gerçeğe 

aykırı bilgi veren veya 21 nci maddede yazılı (iş ni çalışma ve kimlik karnesi) ni vermiyen, 
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kinlerde bulunmaları, işçileri gerçeği saklamağa yahut değiştirmeye sevk veya her hangi bir su
retle zorlanmaları veyahut işçilerin ilgili makamlara başvurmaları haber ve ifade vermeleri üze
rine, bunlara karşı kötü davranışlarda bulunmaları yasaktır. 

İşçilerin çalıştıkları veya ayrıldıkları işyerleriyle işverenleri hakkında ilgili makamlar ve me
murlara gerçeğe uygun olmıyan haberler vererek ilgili makam ve memurları lüzumsuz işlemlerle 
uğraştırılmaları veya işverenleri haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları 
ve ilgili makamlarca kendilerinden sorulan hususlar için doğru olmıyan cevap 
vererek denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmek veya yanlış bir sonuca vardırmak ffıbi kötü 
niyetli davranışlarda bulunmaları yasaktır. 

Zabıtanın yardımı 

MADDE 95. — Bu kanun hükümlerinin tam ve gerektiği gibi uygulanabilmesi için işyerlerini 
teftiş ve denetlemeye yetkili makamlar veya memurların gerekli görmeleri ve istemeleri halinde, 
zabıta kuvvetleri, bu makamlar veya memurların görevlerini iyi bir şekilde yapabilmelerini sağ
lamak üzere kendilerine her türlü yardımda bulunmakla yükümlüdürler. 

SEKİZİM)! BÖLÜM 

Sosyal >Sigıo rt a 1 a ı • 

Devletin fonksiyonu 

MADDE 96. — Sosyal Sigortalar Devlet tarafından kanunla düzenlenir ve denetlenir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Ceza (hıüfeümleri 

Genel hükümlere ilişkin cezalar 

MADDE 97. — Bu kanunun 3 ncü maddesine aykırı hareket edenlere aşağıda yazılı cezalar 
hükmolunur. 

A) Üç kişiye kadar işçi çalıştıranlar hakkında 250 liradan az olmamak, 
B) Daha fazla işçi çalıştıranlar hakkında 500 liradan az olmamak üzere ağır para cezası, 
O) Bu maddede yazılı fiillerin tekerrürü halinde yukarda yazılı para cezalarının ilki katı hük-

molunmakla beraber, ağır ve tehlikeli işyerlerinetaallûk eden hallerde aynca bir hafta müddetle 
hafif hapis cezasına hükmolunur. 

Hizmet akdine ilişkin cezalar 

MADDE 98. — 1 - 9 ncu maddenin 1 nci bendinde belirtilen hizmet akdini yazılı yapmıyan ve 
2 nci bendde anılan belgeyi vermiyen, 

II - 10 ncu maddede anılan takım sözleşmesini yazılı yapmıyan, 
III - 13 ncü maddenin (a) bendinde belirtile " bildirim şartına uymadığı halde, bildirim öneli

ne ilişkin ücreti ödemiyen, 14 ncü maddede yazılan hallerde işçinin kıdem tazminatını ödemiyen, 
IV - 19 ncu maddede belirtilen bildirim önelleri içinde işçiye yeni iş arama izni vermiyen, 
V - 20 nci maddede yazılı bulunduğu üzere işçiye belge vermiyen veya bu belgede gerçeğe ay

kırı bilgi veren veya 21 nci maddede yazılı (İşçi kimlik karnesi) ni vermiyen, 
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VI - 22 nci maddede yazılı şartlara uymadan ve gerekli izni almadan kantin açan ve aynı 
maddedeki hükümlere aykırı hareket eden, 

işveren veya işverenvekili hakkında 500 liradan az olmamak üzere hafif para cezası ve tekerrürü 
hâlinde evvelce hükmolunan para cezasının iki katı ile birlikte beş gün süre ile hafif hapis cezasına, 

VII - İşçilerini 24 ncü maddedeki hükümlere aykırı olarak çalışma müdürlüğüne haber ver
meden çıkaran veya aynı maddenin 2 nci bendindeki zorunluluklara uymıyan işveren veya işveren 
vekili hakkında 1 000 liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasına ve tekerrürü halinde ev
velce hükmolunan para cezasının iki katı ile birlikte bir hafta süre ile hafif hapis cezasına hük-
molunur. 

Ücrete ilişkin cezalar 

MADDE 99. — I - İşçinin bu kanundan veya toplu iş sözleşmesinden yahut iş bağıtmdan do
ğan ve 26 nci maddede tarif edilen ücretini süresi içinde tam olarak ödemiyen, veya noksan ödi-
yen işveren veya işveren vekili hakkında, bu durumda olan her işçiye karşılık 50 liradan az olma
mak üzere nispî para cezası ile birlikte bir aydan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. 

Fiilin tekerrürü halinde bir evvelki verilmiş olan cezalar bir kat fazlasiyle hükmolunur. 
II - 30 ncu maddede yazılı ücrete ilişkin hesap puslalarını işçilere vermiyen, 31 nci maddede gös

terilen tutardan fazla olarak işçi ücretlerinden zarar karşılığı kesinti yapan veya zarar yapmak
sızın işten çıkan işçiye tazminatı iade etmiyen veya mahsup yaptığı halde istek üzerine hesap ve 
belgeleri göstermiyen, 32 nci maddede anılan sebepler dışında işçiye para cezası uygulıyan veya 
aynı maddenin 2 nci bendindeki tutardan fazla para cezası kesen yahut bu paraları aynı bendin 
gösterdiği müddette bu hesaba yatırmıyan işveren veya işveren vekili hakkında 250 liradan az ol
mamak üzere hafif para cezası, 

III - 33 ncü maddede anılan komisyonun tesbit ettiği asgari ücretleri işçiye noksan ödiyen 
veya ödemiyen, 34 ncü maddede işaret edilen sebepler dolayısiyle çalışmıyan işçiye yarım ücret 
ödemiyen, 35 nci maddede yazılı şartlar dışında fazla çalışma yapan veya aynı maddede göste
rilen fazla çalışma ücretini ödemiyen veya noksan ödiyen, 36 ve 37 nci maddelerdeki hükümlere 
aykırı olarak fazla çalışma yaptıran veya fazla çalışmaya ait ücretleri ödemiyen veya noksan ödiyen, 
38, 41, 42, 43, 47 ve 54 ncü maddelerdeki şart ve usullere uymıyarak bu maddelerde gösterilen ücretle
ri noksan Ödiyen veya ödemiyen işveren veya işveren vekili hakkında birinci bendde sözü geçen 
cezalar, 

IV - 48 nci maddede gösterilen yüzdelerin hesabına ait usullere uymıyan, 52 nci maddenin son 
bendinde anılan ücretsiz ilâve izni vermiyen ve ücretli izin kullanan işçiye peşin olarak bu izne ait 
ücretini ödemiyen veya 56 nci maddedeki hak edilmiş izni kullanmadan iş bağıtmm çözülmesi ha
linde bu izne ait ücreti ödemiyen, 57 nci maddeye dayanılarak çıkarılacak olan yönetmelik hükümle
rine aykırı hareket eden veya 60 nci maddede anılan sebepler dolayısiyle işçi ücretinden indirme 
yapan işveren veya işveren vekili hakkında 1 000 liradan az olmamak üzere ağır para cezası, 

Hükmolunur. 

îşin düzenlenmesine ilişkin cezalar 

MADDE 100. — Bu kanunun 61 nci maddesinde ve bu maddeye göre çıkarılacak tüzükte tesbit 
olunan iş müddetlerine aykırı olarak işçilerini çalıştıran veya 64 ncü maddedeki ara dinlenmeleri
ni bu maddeye göre uygulamıyan veya işçileri 65nci maddeye aykın olarak geceleri sekiz saatten 
fazla çalıştıran, gece ve gündüz postalannı değiştirmiyen, 67 nci madde hükmüne aykırı olarak 
onaltı yaşından küçük çocuklan günde sekiz saatten fazla çalıştıran veya okul zamanını bu mad-
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VI - 22 nci mtddede yazılı şartlara uymadan ve gerekli izni almadan kantin açan ve aynı mad
dede ki, hükümlere aykırı hareket eden, 

Beş işçi çalıştıran işveren veya vekili hakkında 100 liradan daha fazla işçi çalıştıranlar için 
500 liradan az olmamak üzere hafif para cezası ve tekerrürü halinde evvelce verilen para cezası
nın iki katı, 

VII - İşçilerini 24 ncü maddedeki hükümlere aykırı olarak çalışma müdürlüğüne haber ver
meden çıkaran veya aynı maddenin 2 nci bendindeki zorunluklara uymıyan işveren veya işveren 
vekili hakkında 1 000 liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasına ve tekerrürü halinde ev
velce verilen para cezasının iki katı hükmolunur. 

Ücrete üişkîn cezalar 

MADDE 99. — A) İşçinin bu kanundan veya toplu iş sözleşmesinden yahut hizmet akdin
den doğan ve 26 nci maddede tarif edilen ücreti M süresi içinde tam olarak ödemiyen veya nok
san ödiyen işveren veya işveren vekili hakkında, bu durumda olan her işçiye karşılık 50 liradan 
az olmamak üzere nispî para cezası ile birlikte bir aydan az olmamak üzere hapis cezasına hük
molunur. 

Fiilin tekerrürü halinde bir evvelki verilmiş olan cezalar bir kat fazlasiyle hükmolunur. 
B) 1 -30 ncu maddede yazılı ücrete ilişkin hesap pusulalarını işçilere vermiyen, 31 nci mad

dede gösterilen tutardan fazla olarak işçi ücretle'inden zarar karşılığı kesinti yapan veya zarar 
yapmaksızın işten çıkan işçiye tazminat iade etmiyen veya mahsup yaptığı halde istek üzerine 
hesap ve belgeleri göstermiyen, 32 nci maddede anılan sebepler dışında işçiye para cezası uygu-
lıyan veya aynı maddenin 2 nci bendindeki tutamdan fazla para cezası kesen yahut bu paralan 
aynı bendin gösterdiği müddette bu hesaba yatır mıy an işveren veya işveren vekili hakkında 250 
liradan az olmamak üzere hafif para cezası, 

II - 33 ncü maddede anılan komisyonun tesbit ettiği asgari ücretleri işçiye ödemiyen veya 
noksan ödiyen, 34 ncü maddede işaret edilen sebepler dolayısiyle çalışmıyan işçiye vanm ücret 
ödemiyen, 35 nci maddede yazılı şartlar dışında fazla çalışma yapan veya aynı maddede gösteri
len fazla çalışma ücretini ödemiyen veya noksan ödiyen, 36 ve 37 nci maddelerdeki hükümlere 
aykırı olarak çalışma yaptıran veya fazla çalışmaya ait ücretleri ödemiyen veya noksan ödiyen, 
38, 41, 42, 43, 47 ve 54 ncü maddelerdeki şartlar ve usullere uymıyarak bu maddelerde gösterilen 
ücretleri noksan ödiyen işveren veya işveren veMli hakkında birinci bendde sözü geçen cezalar, 

III - 48 nci maddede gösterilen yüzdelerin heıabma ait usullere uymıyan, 52 nci maddenin son 
bendinde anılan ücretsiz ilâve izni vermiyen ve ücretli izin kullanan isçiye peşin olacak bu iane 
ait ücretini ödemiyen veya 56 nci maddedeki hak edilmiş isni kullanmadan hizmet akdinin çözül
mesi halinde bu izne ait ücreti ödemiyen, 57 nci maddeye dayanılarak çıkanlacak olan yönetme
lik hükümlerine aykın hareket eden veya 60 nci maddede anılan sebepler dolayısiyle işçi ücretin
den indirme yapan işveren veya işveren vekili hakkında 1 000 liradan az olmamak üzere ağır pa
ra cezası, 

Hükmolunur. 

İşin düzenlenmesine ilişkin cezalar 

MADDE 100. — Bu kanunun 61 nci maddesi ide ve bu maddeye göre çıkarılacak tüzükte tes
bit olunan iş müddetlerine aykın olarak işçileri ı i çalıştıran veya 64 ncü maddedeki ara dinlen
melerini bu maddeye göre uygulamıyan veya işçileri 65 nci maddeye aykırı olarak geceleri sekiz 
saatten fazla çalıştıran, gece ve gündüz postalarını değiştirmiyen, 67 nci madde hükmüne aykı-
n olarak 16 yaşından küçük çocuklan günde sekiz saatten fazla çalıştıran veya okul zamanını 
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de hükmüne göre uygulamıyan, 68 nci madde hükmüne aykırı olarak bu maddede zikredilen yer
lerde onsekiz yaşını doldurmamış erkek çocukları ve her yaştaki kadınları çalıştıran, 69 ncu mad
dede anılan tüzük hükümlerine aykırı olarak hareket eden ve aynı maddenin I nci bendindeki ya
zılı yasağa uymıyan, 70 nci maddedeki hükme aykırı olarak doğumdan evvel ve sonraki müddetler
de gebe veya doğum yapmış kadınları çalıştıran, 72 nci maddeye istinaden çıkarılacak tüzük hü
kümlerine uymıyan, işveren veya işveren vekili hakkında 1 500 liradan az olmamak üzere ağır pa
ra cezası, 

Hükmolunur. 

İşçi sağlığı ve güvenliğine İlişkin cezalar 

MADDE 101. — I - Bu kanunun 74 ncü maddesinin son bendinde anılan yetkili teşkilâttan 
kurma veya işletme belgesi almadan bir işyerini açan, 

II - 74 ncü maddenin 1 nci bendindeki hükme dayanılarak çıkarılacak tüzüklerdeki hüküm
lere uymıyan, 

İşveren .veya işveren vekili hakkında 1 000 liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasına 
hükmolunur. 

III - I ve II nci bendlerdeki fiillerin tekerrürü halinde evvelce hükmolunan para cezasının 
iki katı hükmolunur. 

MADDE 102. — Bu kanunun 75 nci maddesinin 1 nci bendi gereğince çalışmaktan-alıkonulan 
tesisat, tertibat, makina veya cihazın noksanlarını tamamlamadan ve gerekli izni almadan işle
ten, aynı maddenin 2 nci bendi gereğince kapatılan işyerindeki noksanları tamamlamadan ve ge
rekli izni almadan açan, aynı maddenin 3 ncü bendi gereğince çalışmaktan menolunan kişileri ça
lıştıran ve 4 ncü bendde sözü geçen sebeplerle işsiz kalan işçillere ücretlerini ödemiyen işveren ve
ya işveren vekili hakkında 1 000 liradan az olmamak üzere ağır para cezasına hükmolunur. 

Fiilin tekerrürü halinde evvelce hükmolunan para cezasının iki katı ile birlikte ayrıca bir haf
ta hapis cezası hükmolunur. 

MADDE 103. — 76 nci madde hükmü gereğince çıkarılacak tüzükte kurulması hükme bağlanan, 
«İşçi Sağlığı ve iş Güvenliği Kurulu» nu işyerinde kurmaktan kaçınan veya kurup da çalışmasına 
engel olan işveren veya işveren vekili hakkında 1 000 liradan az olmamak üzere ağır para cezası 
ve tekerrürü halinde ilk defa hükmolunan para cezasının iki katı ile birlikte bir hafta süre ile 
hafif hapis cezasına hükmolunur. 

MADDE 104. — Bu kanunun 77 nci maddesi hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 
250 liradan az olmamak üzere hafif para cezasına, ağır ve tehlikeli işlerde onaltı yaştan küçükleri 
çalıştıran veya 78 nci maddede anılan tüzükte gösterilen yaş kayıtlarına aykırı işçi çalıştıran 
işveren veya işveren vekili hakkında 1 500 lira lan az olmamak üzere ağır para cezasına, 79 ncu 
madde hükmü gereğince işçilere doktor raporu almıyan veya istek halinde ilgili memura göster-
miyen, 80 nci madde gereğince alınması gereken raporu almıyan veya bu raporları istek halinde 
yetkili memurlara göstermiyen işveren veya işveren vekili hakkında 500 liradan az olmamak üzere 
ağır para cezasına, 81 nci maddeye dayanılarak çıkarılacak tüzükte gösterilen şartlara uymıyan, 
82 nci maddede anılan tüzük hükümlerini yerine getirmiyen işveren veya işveren vekili hakkında 
1 500 liradan az olmamak üzere ağır para cezası, 

Hükmolunur. 
Yukarıda sayılan fiillerin tekerrürü halinde iki katı para cezası ile birlikte bir hafta müddet

le hapis cezasına da hükmolunur. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 160) 



— 61 — 
(reçioi! Komisyon/un kabul ettiği 'metin 

bu madde hükmüne göre uygulamıyan, 68 nci madde hükmüne aykırı olarak bu maddede zikredi
len yerlerde onseMz yaşını doldurmamış erkek ço sukları ve her yaştaki kadınları çalıştıran, 69 ncu 
maddede anılan tüzük hükümlerine aykırı olarak hareket eden ve aynı maddenin I nci bendinde
ki yazılı yasağa uymıyan, 70 nci maddedeki hükme aykırı olarak doğumdan evvel ve sonraki müd
detlerde gebe ve doğum yapmış kadınları çalıştıran, 72 nci maddeye istinaden çıkarılacak tüzük 
hükümlerine uymıyan, işveren veya işveren vekili hakkında 1 500 liradan az olmamak üzere ağır 
para cezası, 

Hükmolunur. 

îsci sağlığı ve güvenliğine ilişkin cezalar 

MADDE 101. — I - Bu kanunun 74 ncü maddesinin son bendinde anılan yetkili teşkilâttan kur
ma veya işletme belgesi almadan bir işyerini açan, 

II - 74 ncü maddenin 1 nci bendindeki hükme dayanılarak çıkarılacak tüzüklerdeki hükümle
re uymayan, 

işveren veya işveren vekili hakkmda 1 000 liradan az olmamak üzere ağır para cezasına hük
molunur. 

III - I ve II nci bendlerdeki fiillerin tekerrür! halinde evvelce hülnnolun^n pa:a cezasmm iki 
katı hükmolunur. 

MADDE 102. — Bu-kanunun 75 nci maddesinin 1 nci bendi gereğince çalışmaktan alıkonulan 
tesisat, tertibat, makina veya cihazın noksanlarını tamamlamadan ve gerekli izni almadan işleten, 
aynı maddenin 2 nci bendi gereğince kapatılan işyerlerindeki noksanları tamamlamadan ve gerek
li izni almadan açan, aynı maddenin 3 ncü bendi gereğince çalışmaktan men olunan kişileri çalış
tıran ve 4 ncü nıadede sözü geçen sebeplerle işste kalan işçilere ücretini ödemiyen işveren veya 
işveren vekili hakkmda 1 000 liradan az olmam.ık üzere ağır para cezasına hükmolunur. 

Fiilin tekerrürü halinde evvelce hükmolunan para cezasının iki katı ile birlikte ayrıca bir haf
ta hapis cezası hükmolunur. 

MADDE 103. — 76 nci madde hükmü gereğince çıkarılacak tüzükte kurulması hükme bağla
nan, «işçi Sağlığı ve iş Güvenliği Kurulu» nu işyerinde kurmaktan kaçman veya kurup da çalış
masına engel olan işveren veya işveren vekili hakkında 1 000 liradan az olmamak üzere ağır para 
cezası ve tekerrürü halinde ilk defa hükmolunan para ceazsmm iki katı ile birlikte bir hafta süre 
ile hafif hapis cezasına hükmolunur. 

MADDE 104, — Bu kanunun 77 nci maddesi hükümlerine aykırı hareket edenler hakkmda 
250 liradan as olmamak üzere hafif para cezasına, ağır ve tehlikeli işlerde onaltı yaşından küçük
leri çalıştıran veya 78 nci maddede anılan tüzükte gösterilen yaş kayıtlarına aykırı işçi çalıştıran 
işveren veya işveren vekili hakînnda 1 500 liradan az olmamak üzere ağır para cezasına, 79 ncu 
madde hükmü gereğince işçilere doktor raporu almayan veya istek halinde ilgili memura göster -
miyen, 80 nci madde gereğince alınması gereken raporu almıyan veya bu raporları istek halinde 
yetkili memurlara göstermiyen işveren veya işveren vekili hakkında 500 liradan az olmamak üze
re ağır para cezasına, 81 nci maddeye dayanılarak çıkarılacak tüzükte gösterilen şartlara uymayan, 
82 nci maddede anılan Tüzük hükümlerini yerine getirmeyen işveren veya işveren vekili hakkında 
1 500 liradan az olmamak üzere ağır para cezası, Hükmolunur. 

Yukarıda sayılan fiillerin tekerrürü halinde iki katı para cezası ile birlikte bir hafta müddet
le hapis cezası hükmolunur. 
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İş ve işçi bulma ile ilişkin cezalar 

MADDE 105. — Bu kanunun 85 nci maddesinin 2 nci bendinde yazılı şartlarla izin almadan, 
aynı maddenin 1 nci bendi hükmüne aykırı olarak kazanç amaciyle özel büro açan, veya 1 nci 
ve 2 nci bendi hükümlerine riayet etmekle beraber, aynı maddenin son bendi hükmüne aykırı 
olarak işçilerden ücret alan, özel ve tüzel kişilerin bu işle ilgili büroları kapatıldığı gibi bu 
işlerde fiilen çalışanlar hakkında 1 000 liradan az olmamak üzere ağır para cezası ve bir aydan 
az olmamak üzere hapis cezası hükmolunur. 

Tekerrürü halinde ilk defa hükmolunan para cezasının iki katı ile birlikte üç aydan az olmamak 
üzere hapis cezasına da hükmolunur. 

îş hayatının denetleme ve teftişine ilişkin cezalar 

MADDE 106. — I - Bu kanunun 89 ncu maddesinin 2 nci bendinde sayılan ödevleri yerine ge-
tirmiyen ve aynı maddenin 1 nci bendinde kendilerine yetki verilen memurlara karşı gereken ko
laylığı göstermiyen işveren veya işveren vekilleri, 94 ncü madde gereğince çıkarılacak tüzük hü
kümlerine ve aynı maddenin 2 nci bendindeki bildiri şartına uymıyan işveren veya işveren vekil
leri, 94 ncü maddenin 1 nci bendindeki yasaklara riayet etmiyen işveren veya işveren vekilleri, 
hakkında 2 500 liradan az olmamak üzere ağır para cezasına, 94 ncü maddenin 2 nci bendindeki 
yasaklara riayet etmiyen işçiler hakkında 50 liradan az olmamak üzere hafif para cezasına, 

Hükmolunur. 
Yukardaki bendlerdeki fiillerin tekerrürü halinde cezalar iki kat artırılır ve para cezası ile on 

günden aşağı olmamak üzere hafif hapis cezasına da, 
Hükmolunur. 
II - Yukarda sözü geçen ilgili memurların bu kanundan veya diğer kanunlardan doğan her çe

şit teftiş ve denetleme yetki ve görevleri gereğince görevlerinin yerine getirilmesi sırasında iste
dikleri bilgileri vermiyen veya görevlerini yapmaya veya sonuçlandırmaya engel olan kimseler 
hakkında bir aydan az olmamak üzere hapis ceza3i ile birlikte 2 500 liradan az olmamak üzere ağır 
para cezası hükmolunur. 

Fiilin tekerrürü halinde bir evvelki hükmedilen cezalar bir kat artırılarak uygulanır. 

MADDE 107. — Bu kanunun ceza bölümünde cezası ayrıca yazılmamış olan yasaklara karşı 
gelen veya zorunluklara uymıyan işveren ve işveren vekilleri hakkında, 100 liradan az olmamak 
üzere hafif para cezası hükmolunur. 

ONUNCU BÖLÜM 

Son hükümler 

MADDE 108. — Yürürlükten kaldırılan 3008 Sayılı tş Kanununun 13 ncü maddesi hükümleri 
haklarında uygulanmıyanlar için, kanunun 14 ncü maddesinde sözü geçen kıdem tazminatı hakkı, 
bu kanunun yürürlüğe giriş tarihinden itibaren başlar. 

MADDE 109. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği günden başlıyarak : 
A) 3008 sayılı Kanun ve bu kanunu değiştiren; 3516, 3612, 5518, 5842, 5868, 6298, 7284, 7285 

sayılı kanunlar, 
B) 5837 sayılı Kanun ve bu kanunu değiştiren 6734 sayılı Kanun, 
C) 6032 sayılı Kanun, 
Ç) 7467 sayılı Kanun, 

M. Meclisi (S. Sayısı : 160) 



— 63 — 
Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

İş ve işçi bulma ile ilişkin cezalar 

MADDE 105. — Bu kanunun 85 nci maddesinin 2 nci bendinde yazılı şartlarla izin almadan, 
aynı maddenin 1 nci bendi hükmüne aykırı olarak kazanç amaciyle özel büro açan, veya 1 nci ve 
2 nci bendi hükümlerine riayet etmekle beraber, aynı madenin son bendi hükmüne aykırı olarak 
işçilerden ücret alan, özel ve tüzel kişilerin bu iş ile ilgili büroları kapatıldığı gibi bu işlerde fiilen 
çalışanlar hakkında 2 000 liradan az olmamak üzere ağır para cezası ve üç aydan az olmamak üze
re hapis cezası hükmolunur. 

Tekerrürü halinde ilk defa hükmolunan para cezasının iki katı ile birlikte altı aydan az olma- . 
mak üzere hapis cezasına da hükmolunur. 

İş hayatının denetleme ve teftişine ilişkin cezalar 

MADDE 106. — I - Bu kanunun 89 ncu maddesinin 2 nci bendinde sayılan ödevleri yerine ge-
tirmiyen ve aynı maddenin 1 nci bendinde kendilerine yetki verilen memurlara karşı gereken ko
laylığı göstermiyen işveren veya işveren vekilleri, 94 ncü madde gereğince çıkarılacak tüzük hü
kümlerine ve aynı maddenin 2 nci bendindeki bildiri şartına uymayan işveren veya işveren vekil
leri, 94 ncü madenin 1 nci bendindeki yasaklara riayet etmiyen işveren veya işveren vekilleri 
hakkında 2 500 liradan az olmamak üzere ağır para cezasına, 94 ncü maddenin 2 nci bendinde
ki yasaklara riayet etmiyen işçiler hakkında 50 liradan az olmamak üzere hafif para cezasına, 

Hükmolunur. 
Yukarıdaki bendlerdeki fiillerin tekerrürü halinde cezalar iki kat artırılır ve para cezası ile 

on günden aşağı olmamak üzere hafif hapis cezasına da, 
Hükmolunur. 
II - Yukarıda sözü geçen ilgili memurların bu kanundan veya diğer kanunlardan doğan her çe

şit teftiş ve denetleme yetki ve grevleri gereğince görevlerinin yerine getirilmesi sırasında iste
dikleri bilgileri vermiyen veya görevlerini yapmıyan veya sonuçlandırmaya engel olan kimseler 
hakkında bir aydan az olmamak üzere hapis cezası ile birlikte 2 500 liradan az olmamak üzere 
ağır para cezasına hükmolunur. 

Fiilin tekerrürü halinde bir evvelki hükmedilen cezalar bir kat artırılarak uygulanır. 

MADDE 107. — Bu kanunun ceza bölümünde cezası ayrıca yazılmamış olan yasaklara karşı 
gelen veya zorunluklara uymayan işveren veya işveren vekili hakkında, 100 liradan az olmamak 
üzere hafif para cezası hükmolunur. 

ONUNCU BÖLÜM 

Son hükümler 

MADDE 108. — Yürürlükten kaldırılan 3008 sayılı iş Kanununun 13 ncü maddesi hükümleri 
haklarında uygulanmıyanlar için, kanunun 14 ncü maddesinde sözü geçen kıdem tazminatı hakkı 
bu kanunun yürürlüğe giriş tarihinden itibaren başlar. 

MADDE 109. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği günden bağlıyarak : 
A) 3008 sayılı Kanun ve bu kanunu değiştiren; 3516, 3612, 5518, 5842, 5868, 6298, 7284, 7285, 

sayılı kanunlar, 
B) 5837 sayılı Kanun ve bu kanunu değiştiren 6734 sayılı Kanun, 
C) 6032 sayılı Kanun, 
Ç) 7467 sayılı Kanun, 

M. Meclisi (S. Sayısı : 160) 



— 64 — 
Mitli ot M e eliksin i ıı kabul ettiği un etin 

D) 5953 sayılı Kanunu değiştiren 6253 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi, 
E) 6379 sayılı Kanunun 41 nci maddesi, 
Yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — A) Bu kanunun 35, 61, GQ, 74., 78, 81, 82 ve 84 ncü maddelerinde sö
zü geçen tüzükler çıkarılıncaya kadar yürürlükten kaldırılan 3008 sayılı Is Kanununun 35, 36, 
37, 47, 55, 58, 61 ve 64 ncü maddelerine dayanılarak çıkarılan tüzüklerin aynı konulara ilişkin 
hükümleri yürürlükte kalır. 

B) Bu kanunun 33 ncü maddesinde sözü geçen tüzük çıkarılıncaya kadar bu kanunun anılan 
maddesine göre kurulacak olan, «Asgari ücret tcsbit Komisyonu», yürürlükten kaldırılan 3008 sa
yılı iş Kanununun 32 nci maddesine dayanılarak çıkarılmış bulunan yönetmelik esasları çevresin
de çalışır. 

Bu komisyonun başkan, üye ve raportörlerine ödenecek huzur ücretleri, Çalışma Bakanlığı büt
çesinin bu konuya ilişkin kısmından Çalışma Bakanı tarafından belirtilecek tutarlar üzerinden 
ödenir. 

C) Bu kanunda sözü geçen tüzük ve yönetmelikler kanunun yürürlük tarihinden başlıyarak 
iki yıl içinde çıkarılır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, yürürlükten kaldırılan 3008 
sayılı iş Kanununa göre iş Kanunu kapsamına alınmış olan işyerleri işverenleri bu kanunun 
3 ncü maddesine göre ayrıca işyerlerini bildirmek zorunda değildirler. 

Ancak bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte çalışmakta olan işyerlerinden, yürürlükten kal
dırılan 3008 sayılı iş Kanununun kapsamına alınmamış olan işyerlerinin işveren veya işveren 
vekilleri bu kanunun 3 ncü maddesindeki bildirme mecburiyetini kanun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren iki ay içinde yerine getirmeye mecburdurlar. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Bu kanun yürürlüğe girmeden önce 3003 sayılı tş Kanunu kapsamında 
olan işyerlerinde, anılan kanunun değişik 29 ncu maddesine uyularak yapılmış olan içyönetmelik-
lerde yer alan veya iş ihtilâfları yahut hakem heyetleri kararı ile veya sair şekillerde kesinleşmiş 
olup yürürlükte bulunan iş şartları ile iş düzeni ve sosyal yardımların uygulanmasına toplu iş söz
leşmesi veya iş bağıtları ile yeni iş şartları kuruluncaya kadar devam olunur. 

GEÇlCt MADDE 4. — 5521 sayılı iş Mahkemeleri Kanununun 2 nci maddesi uyarınca bu mah
kemelere işçi üye olarak seçilmiş olan, işçi temsilcilerinin g'ivzr sürelerinin sona ermesi halinde, 
bu mahkemelere katılacak işçi üyeler, ilgili iş mahkemelerinin kasa çevresi içinde kurulu sendika
ların idare heyetleri bir araya gelmek suretiyle seçilecek 12 aday arasından bir asıl ve üç yedek 
olmak üzere Adalet ve Çalışma bakanlıklarınca tâyin olunur. 

îşçi üyelerin ve yedeklerinin seçim usulü Adalet ve Çalışma bakanlıklarınca tesbit olunur. 

MADDE 110. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 111. —Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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D) 5953 sayılı Kanunu değiştiren 6253 sayılı Kanuna ek 2 nci maddesi, 
E) 6379 sayılı Kanunun 41 nci maddesi, 
Yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — A) Bu kanunun 35, 61, 66, 74, 78, 81, 82 ve 84 ncü maddelerinde sözü 
geçen tüzükler çıkarılıncaya kadar yürürlükten kaldırılan 3008 sayılı İş Kanununun 35, 36, 37, 47, 
55, 58, 61, 64 ncü maddelerine dayanılarak çıkarılan tüzüklerin aynı konulara ilişkin hükümleri yü
rürlükte kalır. 

B) Bu kanunun 33 ncü maddesinde sözü geçen tüzük çıkarılıncaya kadar bu kanunun anılan 
maddesine göre kurulacak olan, «Asgari ücret tesbdt Komisyonu», yürürlükten kaldırılan 3008 
sayılı İş Kanununun 32 nci maddesine dayanılarak çıkarılmış bulunan yönetmelik esasları çev
resinde çalışır. 

Bu komisyonun başkan, üye ve raportörlerine ödenecek huzur ücretleri, Çalışma Bakanlığı büt
çesinin bu konuya ilişkin kısmından Çalışma Bakanı tarafından belirtilecek tutarlar üzerinden 
ödenil'. 

C) Bu kanunda sözü geçen tüzük ve yönetmelikler kanunun yürürlük tarihinden başlıyarak 
liM yıl içinde çıkartılır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, yürürlükten kaldırılan 3008 sa
yılı İş Kanununa göre İş Kanunu kapsamına alınmış olan iş yerleri bu kanunun 3 ncü 
maddesine göre ayrıca işyerlerini bildirmek zorunda değildirler. 

Ancak bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte çalışmakta olan işyerlerinden, yürürlükten kal
dırılan 3008 sayılı İş Kanununun kapsamına alınmamış olan işyerlerinin işveren veya işveren ve-
kileri bu kanunun 3 ncü maddesindeki bildirme mecburiyetini kanun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren iki ay içinde yerine getirmeye mecburdurlar, 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanun yürürlüğe girmeden önce 3008 sayılı İş Kanunu kapsamında 
olan işyerlerinde, anılan kanunun değişik 29 ncu maddesine uyularak yapılmış olan iç yönetme
liklerde yer alan veya iş ihtilâfları yahut hakem heyetleri karan ile veya sair şekillerde kesin 
leşmiş olup yürürlükte bulunan iş şartlan ile iş düzeni ve sosyal yardımların uygulanmasına toplu 
iş sözleşmesi veya hizmet akitleri ile yeni iş şartlan kuruluncaya kadar devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 4. — 5521 sayılı İş mahkemeleri Kanununun 2 nci maddesi uyarınca bu mah
kemelere işçi ve işveren üye olarak seçilmiş olan, işçi. ve işveren temsilcilerinin görev sürelerinin 
sona ermesi halinde, bu mahkemelere katılacak işçi üyeler mensuboMuklan işçi sayısı en çok 
olan konfederasyonca, işveren üyeler ise varsa en çok işveren mensubu olan işveren konfederas-
yonunca yoksa o yerdeki sanayi odası yoksa Ticaret ve Sanayi Odası Meclisince seçilecek 6 şar 
aday arasından bir asil ve üç yedek olmak üzere Adalet ve Çalışma bakanlıklarınca tâyin olunur. 

MADDE 110. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 111. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Dönem : 2 
Toplantı 2 M İ L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 

Deniz iş kanunu tasarısı ve Tarım, Ulaştırma, Sanayi, Millî Savunma, 
Sağlık ve Sosyal Yardım, Bayındırlık, İçişleri, Ticaret, Adalet, Ça
lışma ve Plân komisyonlarından seçilen 2 şer üyeden kurulu Geçici 

Komisyon raporu (1 /233) 

Türkiye 
Cumhurbaşkanlığı 24 . 6 . 1966 

4 - 209 ek : 2 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 17 Haziran 1966 gün ve 7078 - 40106 sayr ı yasınız. 
Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul olur duğu bildirilen 761 numaralı Kanun metni ile ilgili 

olarak Cumhuriyeti Senatosu Başkanlığından alın niş olan Anayasaypj aykırılık gerekçesinin tasdikli 
bir suretini ekli olarak takdim ediyorum. 

îşbu gerekçe muvacehesinde, anılan kanunun, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 93 ncü mad
desi mucibince, bir daha görüşülmesi uygun bulun nuştur. u 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Cevdet Sunay 

Cumhurbaşkanı 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı 21 . 6 . 1966 

Genel Sekreterliği 
Sayı : 6493 

CUMHURBAŞKANLIĞINA 

iş - Deniziş - Tabiî âfetler.- Türk Silâhlı Kuvvetleri personeli - Sayıştay kantin tasarıları Cum
huriyet Senatosu komisyonları ve Genel Kurulunla görüşülmüş, değişiklikler yapılmış ve Millet 
Meclisine iade edilmiştir. Son günler içinde sözü edilen tasarıların .Anayasanın 92 nci maddesinde 
tesbit edilen usul ve şekillere uygun olmayıp Millet Meclisince kanunlaştığı ilân edilmiştir. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı, Devletin teşkilâtı olarak yasama organının iki kanadında 
kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine esas olan Anayasanın maksadını her iki Meclisin içtü
züklerine, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanlarının ayrı ayrı ve müşterek 
olarak aldıkları kararlara ve yıllardan beri yürütülen münasip mutabakatlara dayanan meşru ve 
hukukî geleneklere aykırı olan bu kanunlaştırma- olayının Yüksek Makamınıza ulaştırılmasına ka
rar vermiştir. Cumhuriyet Senatosu1 Başkanlık Di ./anı Anayasanın maksadına ve hükümlerine uy
gun olmıyan ve Cumhuriyet Senatosunun tecelli etmiş iradesini bertaraf etmeye matuf bu davra
nışın, tasarıların kanun olma niteliklerinde zarf ve tereddütler meydana getirmesi ve çeşitli ihti
lâflar doğurması ihtimallerini düşünerek meselemin, hukukî yönünü ve .oluşunu Anayasanın 93 
ncü maddesi gereğince uygun bulun'mıyan kanun'arın Meclislere geri çevirme yetkisine sahip Yük
sek Makamlarınıza duyurmayı bir ödev saymıştır. 

Kanun tasarısı ve tekliflerinin kanun tekniğine uygun, memleket ihtiyaçlarına en iyi şekilde 
cevap verebilecek ve objektif, umumi, me'cburi ve dainıİlik niteliğinde olmasını temin için uzun 

ısı 
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tecrübe ve çabalardan sonra, Çift Meclis sistemi demokratik ülkelerde esas olarak alınmıştır. 
Anayasamızda kanunların belirtilen nitelikte olm ası • maksadiyle Çift Meclis sistemini s-yaci haya
tımıza getirmiştir. 

Kanunların yapılma şeklini tesbîlt eden Anayasamızın 92 nci maddesi, Millet Meclisi Komis
yon ve Genel kurullarında görüşme süresini aşmamak ve 3 aydan çok olmamak ıkaydiyle metin
leri görüşme yetki ve görevini Cumhuriyet Senatosuna vermiştir. Temel maksat, büÎAİn kanun ta
sarısı ve tekliflerinin Cumhuriyet Senatosunda görüşiilmesidir. Bir tefklif ve tasan Millet Meclisin
de tümü reddedilmiş olsa dahi Anayasa tasan ve tekliflerin Cumhuriyet Senatosunda -görüşülme
sini temel hukukî kaide olarak tesibit edenken işlerin sürüncemede kalma ve uzama ihtimallerini 
önlemek üzere tedbir almış 'bulunmaktadır. 

Kanun tasarı ve tekliflerinin Millet Meclisi Komisyon ve Genel Kurullannda görüıme süreleri
ne bu tedbirin çerçevesi olarak tâyin eden Anayasa, Cumhuriyet Senatosunu da bu süre ile ka
yıtlamıştır. Millet Meclisi Komisyonlar ve Genel Kuruldaki görüşme süresi kadar bir sürede gö
rüşme hakkını Cumhuriyet Senatosuna tanımış tır. Ancak, bu sürenin 3 ayı geçemiyeceğini ayrıca 
tâyin etmiştir. Sürenin başlangıcı hesabı ve takibine ait teferruat hükümleri şüphesiz ki Anaya
sa konusu ve 'hükmü olamaz. 

Sürenin başlangıcında Anayasa prensibi işaret etmiştir. Millet Meclisi komisyonları ve Genel 
Kurulda görüşme süresi Millet Meclisinde görüşme süresinde başlangıç 'teklif ve tasarının Ko
misyona havale ve 'bunun hukukî işlemi olardk gelen kâğıda derç ise, Cumhuriyet Senatosunda 
da 'başlangıcın aynı şekilde hesabı tabiidir.. Bir 'hukukî kaide içinde aynı meselede iki ayrı ölçü 
mümkün olamaz. Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi içtüzükleri hükümlerine göre (Cumhuri
yet Senatosu İçtüzük 23, Millet Meclisi İçtüzük 67 nci maddeleri) komisyonlara 'havale ile yasa
ma faaliyetleri 'başlayabilir. Sürenin başlangıcında Millet Meclisinin Komisyona havale, Cumhuri
yet Senatosunda ise, Millet Meclisi metninin Cumhuriyet Senatosunca alınma 'tarihlerinin esas alın
ması gibi farklı bir şeklin müddetin hesabında esas tutulmasının hukukî bir mahiyet ve mesnedi 
gösterilemez. Bu 'konuda iki Meclis arasında bir fikir ayrılığı mevcut değildir. 

A) 15 . 4 . 1966 ta'rihli 86 savılı Millet Meclisi Başkanlık Divanı karan, 
B) Millet Meclisi Başkanlık Divanı adına bir soruya 22 . 12 . 19>65 günü. Millet Meclisi Genci 

Kurulunda Millet Meclisi Başkanvekilinirı verdiği cevap. 
C) Ve şimdiye kadar Cumhuriyet Senatosunla görüşülen 500 ü aşan tasan ve teklifte tatbik 

edilen geleneık. 
Sürelerin başlangıcında mutlak bir mutabakat göstermekte idi. Bu konuda Başkanlık Divanla

rında bir anlaşmazlık mevcudolmadığı halde 26 . 3 . 19l63 tarihinde Millet Meclisi Başkanlığı Ana
yasa Komisyonuna meseleyi götünnüş, Millet Meclisi Anayasa Komisyonu ise, 4 . 5 . 1966 ta
rihinde süre başlangıcında Millet Meclisinin kayıttan beri, Cumhuriyet Senatosunu kayıtlıyan 
bir görüşe varmıştır. Sürenin başlangıcının tösbitinde Cumhuriyet Senatosunda tatbik edilecek 
usul ve şeklin Anayasanın 92 nci maddesinin makıadma uygun ve devam eden tatbikat çerçevesin
de «Gelen Kâğıtlara derç» tarihi olması gerekli ve hukukî iken bir anlanmazhk olmadan bir 
meclisin tek taraflı olarak değiştirme yoluna gitmesi ve yeni kayıtlar koyması hukuka aykırıdır. 
Sürenin başlangıcında esas Anayasanın koyduğu objektif ölçünün dışında bir şeiklc sokularak 
Cumhuriyet Senatosunda görüşülme imkânı ortadan kaldırılamaz. Cumhuriyet Senatosunun gö
rüşme imlkânlarının kaldırılması, daraltılması Anıyasanm temel fikrine ve ruhuna aykırılıktır. 

Sürelerin hesabında Ana asrının 92 nci maddesindeıki «Bu fıkrada belirtilen süreler meclislerin 
tatili süresince işlemez» kaydı tasrihi anlamındadır, tahdidi anlamında değildir. Anayasanın ha
zırlanması sırasında 21 Mayıs 196] tarihinde Komisyon söızcüısünün açık ifadesinde belirttiği gibi, 
sürenin hesabında tatilin sayılmıyacağı tabiî görülmüş ve tasrih kabul edilmiştir. Daha nelerin 

sürelere katılmıyacağmı Anayasa yapıcısı tüzük^re, geleneğe ve tatbikata bırafkmıştır. 
Nitekim ilki Meclisin Başkanlık Divanları 28 Kasım 1963 tarihli 28 noi toplantılarında mesele

yi karara bağlamışlar «Meclislerin Divanları ve komisyonları gilbi teşrii faaliyet organlarının te-
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çekfkül edememesi sebebiyle teşrii faaliyette bulunamadıkları zamanın» tıpkı meclisler tatilde imiş 
ıgibi süneden sayılmıyacağını kesin bir şekilde tesbit etmişlerdir. Yüzlerce tasan ve teklif bu 
teslbitdn çerçevesindeki hesaplarla görüşülmüş ve hukukî tam neticeler tevlidetmiştir. Bu konu
da hukukî esas Anayasa görüşmeleri esnasında teyidedilen maksada uygun olarak «Teşriî faali
yet organlarının teşekkül edememesi sebebiyle teşrii faaliyette bulunamamak halidir» yani teşrii 
faaliyette bulunma imkânları mevcut ise süre işliyecek, imkân mevcut değil ise süre işlemiyecek-
(tir. Objektif bir hukuk- kaidesi bu şekilde gelenek olarak tesbit ve temin edilmiş bulunuyordu. 
Meclislerin Başkanlık Divanı, ile komisyonların seçimi konusunda iki meclis arasında ve divan
larında her hangi bir anlaşmazlık da mevcut değildi. Bir konuda anlaşmazlık kendisini 1965 Ka
sım ayı Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı ve Komisyon seçimlerinin uzaması üzerine gös
terdi. Teşrıii faaliyette bulunabilmek için Meclis Divanları ile komisyonların seçimi kâfi ve müm
kün müdür? Komisyonların Başkanlık Divanlarının seçimleri gerekli midir? Bu konu tartışma
lara esas oldu. Teşrii faaliyet esas olduğuna göre onun tam işleme şeklimin" temini zamanına git
mek gereklidir. Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğüne göre komisyonlar iki yılda bir seçilir ve iki 
yıllık görevi biten komisyon seçim döneminde görev yapamaz. Eski Komisyon yenisi seçilene ka
dar görev yapamıyaeağına göre, görevi biten komisyon yerine yeni komisyonun seçilmiş olması 
•kâfi değil bu komisyonun çalışıma imkânına sahi lolabilmesi için Başkanlık Divanının teşkili gere
kir. 17 sayılı Müşterek Başkanlık Divanı Kararı bu görüşü teyidetmekte ve meclislerin divanları 
ve komisyonlar gibi teşrii faaliyet organlarının teşekkülünü öngörmekte sadece Başkanlık Diva
nı ve komisyon seçıimlerini tasrih etmemekte bunlar teşrii faaliyet organlarının teşkilini ön
görmektedir. Başkanlık Divanı ve komisyon selimlerinin mutlak münasip mutabakat halinde 
bulunan meclisler ve divanlar komisyonların divan seçimlerinde de anlaşmazlık halinde değiller
di. 22 . 12 . 1965 tarihinde Millet Meclisi Genel Kurulunda bir soruya cevap veren Millet Mecli
si Başkanvelkilıi Başkanlık Divanı adına «bu müddetin başlangıcının temin edilmesi için evvelemir
de Senato komisyonlarının Başkanlık Divanlarının kurulması ve hec hangi bir kamın tasarısının 
görüşülebilecek bir hale gelmiş olması lâzımdır» şeklindeki ifadeleri bunun kesin delilidir. Son 
aylarda Millet Meclisi bâzı tasarı ve tekliflerin, Cumhuriyet Senatosunda görüşülüp değiştirilen 
metinlerini Anayasa gereğince Millet Meclisince yeniden görüşülmesi1 cihetine gitoıiycrck süresi 
içinde görüşme yapılmamıştır iddiası dermeyan etmed üzerine Cumhuriyet Senatosu Başkanlık 
Divanı anlaşmazlığa bir çözüm şekli bulma ümidi ile 4 . 1 . 1966 tarihli toplantısında konunun 
Müşterek Başkanlık Divanında görüşülmesine karar vermişMr. Ve Müşterek Başkanlık Divanı 
toplantısını Millet Meclisinden talebetmiştir. Millet Meclisi Başkanlığı Müşterek Divan gündemi
ni tanzim yetkisine sahibolarak konuyu ancak istişarî mahiyette görüşmek kaydı ile gündeme 
almıştır. Bu kayıtlı toplantıda (14 Ocak 1966) ayrıca Komisyon Başkan, sözcü ve kâtiplerinin 
seçilmesi için geçecek zamana da sâri bulunmıyacağını isıtişari mahiyette karara bağlamıştır. 
Kararın Millet Meclisinin tâyin ve talebi ile istijarî karakterde alınması sebebiyle Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlık Divanı 18 Ocak 1966 tarihli toplantısında Divanın daha önce aldığı karar 
gereğince «Komisyon Başkanlık Divanı seçilmesine kadar geçen sürenin sayılmıyacağını» esas tu
tan kararını benimsemiş ve Cumhuriyet Senatosu grupları temsilcilerinin iştiraki ile Danışma Ku
rulu 24 . 2 . 1966 tarihli toplantısında bu görüjü tasrih etmiş, Cumhuriyet Senatosu Genel Ku
rulu aynı günlü Birleşimle Danışma Kurulunun bu 'kararını kabul etmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu komisyonlarında ve Genel Kurullarında uzun ve dikkatli emeklerin so
nucu olarak değişiklikler yapılan metinler Anayasanın 92 nci maddesindeki mekik sistemine gö
re Millet Meclisi komisyonlarıma, Genel Kuruluna gerekli hallerde iki meclisten eşit sayıda üye
den kurulu karma komisyonlarda görüşülmesi icabedeııken Millet Meclisi evvelce kabul ettiği met
ni kanunlaştırması Cumhuriyet Senatosu Komisyon ve Genel Kuruldaki değiştirmeleri bertaraf 
etme ve Millet Meclisi Komisyon. Genel Kurul ve karma komisyonların sarf edecekleri çalışma
ları önlemek de Anayasaya aykırıdır, 
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Anayasanın maksadı tasarı ve tekliflerin iki Mecliste g.örüşülmesidir. Süreler, gecikmeleri ön

leme için bir tedbirdir. Tedbir mahiyet ve şümulünü, tesirini ve kullanış şeklini esas olarak tcöbit 
eden Anayasa işleyiş ve tatbikattaki ihtiyaçlara cevap vermeyi içtüzüklere ve geleneklere bırak
mıştır. 

Cumhuriyet Senatosu AnaJyasanm ruh ve mânasına uygun ve maksadı içinde olarak İçtüzük 
ve Müşterek Başkanlık Divanı kararları çerçeveli içinde metinleri görüşmüş, karara bağlamıştır. 
Millet Meclis! Anayasa ile bağdaşamıyan ve kurulun mıeışru gelenekleri tek taraflı olarak değiş
tirerek süre içinde görüşme yapılmamıştır iddiası ile metinlerin kanunlaştığını iddia 'etmektedir. 
Cumhuriyet Senatosu gelen metinleri varılan mutabakatlara uygun olaralk görüşmüş ve karara 
bağlamış bulunuyoıdu. Bu mutabakatlara uygun olarak süreler hesabedilmiş ve değlştirm'eler ya
pılmıştır. 

Millet Meclisi bilâlhara bir karar almıştır. Bu karar haklı ve yerinde olsa dahi, önceki gelene
ğe uygun görüşime şeklini ve hukukî durumunu değiştiremez ve ortadan kaldıramaz. 

Anayasanın çift Meclis sVıteimini 'temindeki asıl maks'adına aykırı olan, Anayasanın maksadı
na uygun bir görüşe usulünde geçmiyen bu şekildeki kanunlar Anayasa Mahkemesinde iptal dâ
vası konusu edilelbileeeği gibi muhatap kimseler tarafından her zaman mahkemelerde Anayasa 
aykırılığı iddia edilecek bir za'fı ıbünyeler'inde taşııyacaklarıdır. 

Bu şekilde kanunların çıkmamasını arzu öden ve Anayasanın tasarı ve tekliflerinin belirli bir 
süre içinde bdhemohal Cumihuriyet Senatosunda ^örüşülimesini omreden Anayasa maksadının mu
hafazasını ümideden Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı durumu Sayın Cumhurbaşkanına 
saygılariyle arz eder. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Deniz iş Kanununu görüşmek üzere kurulan Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyon 22 . 11 . 1966 

Esas No. : 1/233 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Anayasanın 93 ncü maddesi ge'reğimce Sayın Cumhurbaşkanı tarafından bir daha gö
rüşülmek üzere gönderilen Demiz İş Kanununu görüşmek için Genel Kııırulun 27 . 6 . 196'G 
tarihli 102 nci Birleşiminde kurulması kabul edilen Geçıilei Komisyonumuz 25 . 7 . 1966 
günü toplanarak görev bölümü yapmış ve İçtüzüğün 40 ncı maddesi gereğince Hükümet 
aidıria Çalışma Bakanlığı, Türkiye İşçi Sendikaları Kemfederasyonu ilö Türkiye İşveren 
Konfederasyonu, temsilcilerini davet 'ederek çalışmalarına başlamıştır. 

Kanunun görüşülmesine geçilmeden önce Cumhurbaşlkamı tairafnidan bu kanunun yeni
den görüşülme asteğinıim gerekçesi ve bu husustaki ilgili yazılar 'okumımuş ve kanunun 
Milllet Meclisi ve Cumhuriyet Sematosundaki safahatı gözden geçirilmiştir. 

Komiısyonuimuz Cumhuriyet Sen'atosu Geç/'ci Komisyonunun kalbul ettiği metin üzerinde 
müzakere yapılmasına karar vermiş oilup Cumhuriyet Senatoısu Ge'çici Komisyonunum kabul 
ettiği metin mıadde madde müzakere edilmrntir. Bu müzakereler eönıasınd'a işçi ve işveren 
tcımsilcillerinin görüşleri de etraflıca dimlenımiş neticede; 

Komisyonumuz müzakerelere esas 'alman metinim bâzı maddelerinin tadilen ve bâzı madde
lerini de .aynen kabulüne karat vermiştir. 
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Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon metninde aynıen kalbul edilen maddeiler : 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28 ,29,30, 31,32, 33,34, 35, 36,37, 38 ,39 ,40 , 41 ,42 ,43 , 44,45, 46,47, 48,49, 50, 51, 
52,53,54, 55, 56,57. 

Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon metninden değiştirilerek kalbul edilen maddeler : 
Madde 20. — Maddedeki iş yılı tâbiri tak vim yılı olarak değiştirilmiştir. 
Cenel Kurulun yüce tasvibinize arz 'edilmek üzere Yüksak 'Başkanlığa saygıyla sunulur. 

Geçici Komisyon 
Başkanı 
îstanlıul 

K. Özdemir 

Afyon 
M. Öner 

Çankırı 
D. Akçaoğlu 

Erzincan 
Âdil Sağıroğlu 

Kırşehir 
M.- Erdemir 

îmzıada bulunamadı 

Geçici Komisyon 
Başkan vekili 

Bursa 
K. Önadım 

Ankara 
H. Türkay 

Çanakkale 
C. Baban 

Hatay 
Muhalifim 

•Söz hakkım saklıdır 
Y. Kanbolat 

Kütahya 
M. Ersoy 

1 

F. 

Komisyon Sözcüsü 
Burdur 

î. H. Boyacıoğlu 
İmzada bulunamadı 

Balıkesir 
Z. Yücetürk 

İmzada bulunamadı 

Tokat 
Alacalı 

Erzurum 
A. Şenyurt 

Kars 
C. Ekinci 

Mardin 
/. Aysoy 

Komisyon Kâtibi 
Nevşehir 
/ . Boz 

Bursa 
C> Külâhlı 

Eskişehir 
ili. /. Angı 

Kayseri 
A. A. Hacıpaşaoğlu 

Sivas 
G. Sakarya 
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(ANAYASANIN 93 NCÜ MADDESİ GEREĞİNCE BİR DAHA GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE 
CUMHURBAŞKANLIĞINCA TÜRKlYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE GERİ GÖNDERİLEN 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN) 

DENİZ tŞ KANUNU 

Kanun kapsamı 

MADDE 1. — Bu kanun denizlerde ve akarsularda Türk Bayrağını taşıyan yüz ve daha yukarı 
grostonilâtoluk gemilerde bir iş bağıtı ile çalışan gemi adamları ve bunlann işverenleri hakkında 
uygulanır. 

Aynı işverene ait gemilerin grostonilâtoları toplamı yüz veya daha fazla olduğu veyahut işve
renin çalıştırdığı gemi adamı sayısı 5 veya daha fazla bulunduğu takdirde birinci bend hükmü 
uygulanır. 

Bu kanunun uygulanmasında; sandal, mavna, şat, salapurya gibi olanlar da (gemi) sayılır. 
Bakanlar Kurulu, ekonomik ve sosyal gerekler bakımından bu kanun hükümlerini yukardaki 

bendlerin kapsamı dışında kalan gemilerle gemi adamlarına ve bunların işverenlerine kısmen ve
ya tamamen teşmile yetkilidir. 

Yukardaki bendlerde yazılı gemilerin bu kanun kapsamına alınmaları sebebiyle yapılabilecek 
itirazlar Çalışma Bakanlığı tarafından incelenerek karara bağlanır. Bu itirazlar kanunun uygulan
masını durduramaz. 

İşveren gemi adamı, kaptan ve işveren vekilinin tarifi 

MADDE 2. — Bu kanunun uygulanmasında, 
A) G-emi sahibine veya kendisinin olmıyan bir gemiyi kendi adına ve hesabına işleten kimse

ye «işveren» denir. 
B) Bir iş bağıtına dayanarak gemide çalışan kaptan, zabit ve tayfalarla diğer kimselere «ge

mi adamı» denir. 
0) Gemiyi sevk ve idare eden kimseye veya zorunlu sebeplerle görevi başında bulunmaması 

halinde ona vekâlet eden kimseye «kaptan» denir. 
Ç) Kaptan ve işveren adına ve hesabına harekete yetkili olan kimseye «işveren vekili» denir. 
işveren vekilinin bu sıfatla gemi adamlarına karşı muamele ve taahhütlerinden doğrudan doğ

ruya işveren sorumludur. 

Saklı hükümler 

MADDE 3. — Türk Ticaret Kanununun deniz ticaretinden bahseden dördüncü kitabındaki kap
tan ile işveren arasındaki ilişkilere ait hükümler saklıdır. 

Yabancı gemi adamları 

MADDE 4. — Bu kanun hükümleri, mütekabiliyet esaslarına göre Türk gemi adamlarına 
aynı mahiyette haklar tanıyan devletlerin uyruğunda olup bu kanun kapsamına giren gemilerde 
çalışan gemi adamlarına da uygulanır. 

Yazılı bağıt 

MADDE 5. — îş bağıtı işveren veya işveren vekiliyle gemi adamı arasında yazılı olarak iki 
nüsha yapılır ve taraflardan her birine birer nüsha verilir. 
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Deniz iş kanunu tasarısı 

Kanun kapsamı 

MADDE 1. — Bu kanun denizlerde, gölllerde ve akar sularda Türk Bayrağını taşıyan yüz 
ve daha yukarı grostonilâtoluk gemilerde bir hizmet akdiyle çalışan gemi adamları ve bunların iş
verenleri halikınla uygulanır. 

Aym işverene ait gemilerin grostonilltoları toplamı yüz veya daha fasla olduğu veyahut işve
renin çalıştırdığı gemi adamı sayısı 5 veya daha fazla bulunduğu takdirde birinci bend hükmü uy
gulanın. 

Bu kanunun uyuglanmasmdâ; sandal, mavna, şat, salapurya gibi olanlar da (gemi) sayılır. 
Bakanla? Kurulu, ekonomik ve sosyal gerekler balonundan bu kanun hükümlerini yukarıdaki 

benilorin kapsamı dışında kalan gemilerle gemi adamlarına ve bunların işverenlerine kısmen veya 
tamamen teşmile yetkilidir. 

Yukarıdaki bendlerde yazılı gemilerin bu kanun kapsamına alınmaları sebebiyle yapılabilecek 
itiraslar Çalışma Bakanlığı tarafından incelenerek karara bağlanır. Bu itirazlar kanunun uygulan
masını durduramaz. 

İşveren, gemi adamı, haptan ve işveren vekilinin tarifi 

MADDE 2. — Bu kanunun uygulanmasında, 
A) Gemi sahibine veya kendisinin olmayan bir gemiyi kendi adına ve hesabına işleten kimse-

yo «işveren» denir. 
B) Bir hizmet akdine dayanarak gemide çalışan kaptan, zabit ve tayfalarla diğer kimselere 

«gemi adamı» denir. 
C) Gemiyi sevk ve idare eden kimseye veya zorunlu sebeplerle görevi başında bulunmaması 

halinde ona vekâlet eden kimseye «kaptan» denir. 
Ç) Kaptan veya işveren adına ve hesabına Inrekete yetkili olan kimseye «işveren vekili» de-

ni.\ 
tşvoren vekilinin bu sıfatla gemi adamlarına karşı muamele ve taahhütlerinden doğrudan doğ

ruya işveren sorumludur. 

Saldı hükümler 

MADDE 3. — Türk Ticaret Kanununun deniz ticaretinden bahseden dördüncü kitabındaki kap
tan ile işveren arasındaki ilişkilere ait hükümler saklıdır. 

Yabancı gemi adamları 

MADDE 4, — Bu kanunun hükümleri, mütekabiliyet esaslarına göre Türk gemi adamlarına ay-
m mahlyotto haklar tanıyan devletlerin uyruğunla olup bu kanun kapsamına giren gemilerde ça
lışan gemi adamlarına da uygulanır. 

Yazılı akit 

MADDE 5. — Hizmet akdi işveren veya işveren veldliyle gemi adamı arasında yazılı olarak 
iki nüsha yapılır ve taraflardan her birine birer nüsha verilir. 
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Yazık bağıtın şekli 

MADDE 6. — Bu kanuna göre yapılacak yazılı bağıtlarda aşağıdaki hususların bulunması 
gerekir : 

1. İşverenin adı ve soy adiyle ikametgâh adrssi, 
2. Gemi adamının adı, soyadı, doğum tarihi ve yeri, sicil numarası ve ikametgâh adresi, 
3. Gemi adamının çalışacağı geminin ismi, sicil numarası, grostonilâtosu ve kaydedildiği sicil 

dairesi (Gemi adamının aynı işverenin muhtelif cemilerinde çalışması ihtimali mevcutsa, bu iş ba-
ğıtmda ayrıca belirtilir.) 

4. Bağıtın yapıldığı yer ve tarih, 
5. Gemi adamının göreceği iş, 
6. Gemi adamının hizmete bağlıyacağı tarih ve yer, 
7. iş bağıtımn belli bir süre için yapılmış olup olmadığı, belli bir süre için yapılmış ise süresi 

veya sefer üzerine ise hangi sefer olduğu, 
8. Kararlaştırılan ücret esası ile miktarı, 
9. Ücretin ödeme zamanı ve yeri, 

10. Avans şartlan, 
11. Diğer iş şartları, 
12. Tirimciler ve ateşçiler ile yapılacak iş bağıtlarında 25 . 5 . 1959 gün ve 7292 sayılı Ka

nunla onanan sözleşmenin özeti. 

Belirli süre veya sefer için bağıt 

MADDE 7. — îş bağıtı belirli bir süre veya ~>efer için yahut süresiz olarak yapılabilir. 
I - Belirli bir süre için yapılmış iş bağıtı bu lürenin bitiminde sona erer. îş bağıtı gemi seyir 

halinde iken sona ererse .bağıt, geminin ilk limrna varmasına ve güvenlik altına alınmasına ka
dar devam eder. 

II - Belirli sefer için yapılmış iş bağıtı, bağıca yazılı seferin sonunda geminin vardığı liman
da yükünü boşaltmasiyle sona erer. 

Bağıt süren'nin uzaması 

MADDE 8. — Belirli bir sefer için yapılmış alan iş bağıtımn sonunda gemi adamı işveren ve
ya işveren vekilinin muvafakatiyle işe devam eder ve gemi de sefere çıkarsa, iş bağıtı bu sefer 
süresince uzatılmış sayılır. 

Belirli bir süre için yapılmış olan iş bağıtınır. sonunda gemi adamı işveren veya işveren vekili
nin muvafakatiyle işe devam ederse iş bağıtı, ay ıı süre için uzatılmış sayılır. 

Resim ve har 'dan bağışıklık 

MADDE 9. — Gemi adamiyle işveren, veya i /eren vekili arasında yapılacak iş bağıtları, her 
türlü resim ve haredan bağışıktır. 

Denem e süresi 

MADDE 10. — Süresi belirli olmıyan iş bahtlarında deneme süresi en çok bir aydır. 
Bu süre içinde taraflar iş bağıtmı bildirimsin ve tazminatsız bozabilirler. Ancak gemi adamı

nın çalıştığı günler için ücret hakkı saklıdır. 
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Yazılı ahdin şekli 

MADDE 6. — Bıı kanuna göre yapılacak yazılı akidlerde aşağıdaki hususların bulunması ge
rekir : 

I - işverenin adı ve soyadiyle ikametgâh adresi, 
II - Gemi adamının adı, soyadı, doğum tarilıi ve yeri, sicil numarası ve ikametgâh adresi, 

III - Gemi adamının çalışacağı geminin ismi, sicil numarası, grostonilatosu ve kaydedildiği si
cil dairesi (Gemi adamının aynı işverenin muhtelif gemilerinde çalışılması ihtimali mev
cutsa, bu hizmet akdinde ayrıca belirtilir), 

IV - Akdin yapıldığı yer ve tarih, 
V - Gemi adamının göreceği iş, 

VI - Gemi adamının hizmete başlıyacağı tarih ve yer, 
VII - Hizmet akdinin belli bir süre için yapılrıış olup olmadığı, belli bir süre için yapılmış ise 

süresi veya sefer üzerine ise hangi sefer olduğu, 
VIII - Kararlaştırılan ücret esası ile miktarı, 

IX - Ücretin ödeme zamanı ve yeri, 
X - Avans şartları, 

XI - Diğer iş şartları, 
XII - Tirimcilerl ve ateşçiler ile yapılacak hizmet akitlerinde 25 . 5 . 1959 gün ve 7292 sayılı 

Kanunla onanan sözleşmenin özeti. 

Belirli süre, veya sefer için akit 

MADDE 7. —i Hizmet akdi belirli bir süre veya sefer için yahut süresiz olarak yapılabilir. 
I - Belirli bir süre için yapılmış hizmet akdi "bu sürenin bitiminde sona erer. Hizmet akdi seyir 

halinde iken sona, ererse akit, geminin ilk limana varmasına ve güvenlik altına, alınmasına kadar 
devam eder. 

II - Belirli sefer için yapılmış hizmet akdi. ak ' t e yazılı seferin sonunda geminin vardığı liman
da yükünü boşaltmasiyle sona erer. 

Akit süresinin uzaması 

MADDE 8. — Belirli bir sefer için yapılmış olan hizmet akdinin sonunda gemi adamı işveren 
veya işveren vekilinim muvaffakiyetiyle işe devam eder ve gemi de sefere çıkarsa, hizmet akdi bu 
sefer süresince uzatılmış sayılır. 

Belirli bir süre için yapılmış olan hizmet akdirin sonunda gemi adamı işveren veya vekilinin 
muvafakatiyle işe devam ederse hizmet akdi aynı süre için uzatılmış sayılır. 

Resim ve harçtan muafiyet 

MADDE 9. — Gemi adamı ile işveren veya vekili arasında yapılacak hizmet akitleri, her tür
lü resim ve harçtan muaftır. 

Deneme süresi 

MADDE 10. — Süresi belirli olmıyan hizmet Tiritlerinde deneme süresi en çok bir aydır. 
Bu süre içinde taraflar hizmet akdini bildirimsiz ve tazminatsız bozabilirler. Ancak gemi ada

mının çalıştığı günler için ücret hakkı saklıdır. 
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Çalışma ve kimlik karnesi 

MADDE 11. — İşveren veya işveren vekili işe aldığı her gemi adamına en geç onbeş gün 
içinde gemi adamı çalışma ve kimlik karnesi vermek zorundadır. Deneme süresine tabi tutulan 
gemi adamları için bu onbeş günlük süre deneme süresinin bitiminden sonra başlar. 

Bu kanun, ancak İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından tolr tip olarak ve parası karşılığında 
işverenlere verilir. 

Çalışma belgesi 

MADDE 12. — İşinden ayrılan gemi adamına işveren veya işveren vekili tarafından işinin çe
şidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir belge verilir. Bu belgeye gemi adamı isterse, kendisi
nin durum ve davranışlariyle, çalışmasının ne yolda olduğu da ayrıca yazılır. İşveren veya işveren 
vekilinin belgedeki imzası, gemi adamı dilerse bağlama limanındaki liman reisliği tarafından 
onaylanır. 

Kamu hizmeti gören idarelere yahut kamu yararına yardımcı derneklere bağlı gemilerden çıkan 
gemi adamının aldığı belgeler hakkında yukarf ci onay hükmü uygulanmaz. 

İşveren veya işveren vekili, gemi adamının istediği belgeyi vermemekte direnirse veyahut bel-
gaya gemi adamı için doğru olmıyan yazılar yazarsa, gemi adamının yahut yeni işine girdiği iş
verenin isteği üzerine, bağlama limanındaki liman reisliğince yapılacak inceleme sonucunu gösteren 
bir belge gemi adamına veya yeni işverene verilir. Liman reisliği tarafından yapılacak inceleme 
bir haftada bitirilir. 

Kamu hizmeti gören idarelere bağlı gemilerden çıkan gemi adamına belge verilmek istenmez 
vevahut belgeye do«ru olmıyan yazılar yazılırsa, gerekli incelemenin yapılması için bu gemilerin 
bağlı oldukları makamlara başvurulur. 

Belgenin vaktinde verilmemesi veyahut belgele doğru olmıyan yazılar bulunmasından zarar 
gören gemi adamı veyahut gemi adamını işe alan yeni işveren eski işverenden tazminat istiyebilir. 

Bu belgeler her türlü resim ve harcdan bağışıktır. 

Sakat ve eski hükümlü çalıştırma 

MADDE 13. — Bu kanunun kapsamına giren işveren veya işveren vekilbri, işyerlerinde İş 
Kanununun ve bununla ilgili tüzüğün bu konuda koyduğu hükümler, esaslar, ölçüler ve şartlara 
göre sakat ve eski hükümlü gemi adamı çalıştırmak zorundadır. 

önelsiz fesih ve infisah 

MADDE 14. — Süresi belirli olan veya olmıyan yahut da sefer üzerine yapılan iş bağıtı: 
I - İıveren veya işveren vekili tarafından : 
a) Gemi adamının her hangi bir limanda geminin hareketinden önce gemiye dönerek hizmete 

girmemesi veya gemiye hiç dönmemesi, 
b) Gemi adamının gemide hizmet görmesinin tutukluluk, hapis veya gemide çalışmaktan me-

nolunması gibi sebeplerle imkânsız bir hal alması, 
c) Gemi adamının işveren veya işveren vekilinin ^anuna karşı, iş bağıtlarına ve sair iş ve ça

lışma şartlarına aykırı hareket etmesi, 
ç) Gemi ada umın işveren veya işveren vekiline karşı denizcilik kural ve teamüllerine veya 

ahlâk ve adaba aykırı haı ^ket etmesi, 
II - Gemi adamı tarafından : 
a) Ücretinin kanun hükümleri veya iş bağıtı gereğince ödenmemesi, 
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Çalışma ve kimlik karnesi 

MADDE 11. — İşveren veya işveren vekili işe aldığı her gemi adamına en geç onbeş gün 
içinde gemi adamı çalışma vo kimlik karnesi vermek zorundadır. Deneme süresine tabi tutulan gemi 
adamları için bu onbeş günlük süre deneme süresinin bitiminden sonra başlar. 

Bu karne ancak; îş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından tek tip olarak ve parası karşılığında iş
verenlere verilir. 

Çalışma belgesi 

MADDE 12. — İşinden ayrılan gemi adamına işveren veya işveren vekili tarafından işinin çe
şidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir belge verilir. Bu belgeye gemi adamı isterse., kendisi
nin durumu ve davranışlariyle, çalışmasının ne yolda olduğn da ayrıca yasılır. İşveren veya işve
ren vekilinin belgedeki imzası, gemi adamı dilerse bağlama limanındaki liman reisliği tarafından 
onaylanır. 

Kamu hizmeti gören idarelere yahut, kamu yararına yardımcı derneklere bağlı gemilerden çı
kan gemi. adamının aldığı belgeler hakkında yuka .T.k}. onay hükmü uygulanmaz. 

İşveren veya işveren vekili, gemi adamının işediği belgeyi vermemekte direnirse veyahut bel
geye gemi adamı için doğru olnuyan yazılar yazarsa, gemi adamının yahut yeni işine girdiği işve
renin isteği üzerine bağlama limanındaki liman roisliğinco yapılacak inceleme sonucunu gösteren 
bir belge gemi adamına veya yeni işverene verilir. Liman reisliği tarafından yapılacak inceleme bir 
haftada bitirilir. 

Kamu hizmeti gören idarelere bağlı gemilerden çıkan gemi adamına belge verilmek istenmez 
veyahut belgeye doğru olmıyan yazılar yazılırsa, gerekli incelemenin yapılması için bu gemilerin 
bağlı oldukları makamlara başvurulur. 

Belgenin vaktinde verilmemesi veyahut belgede doğru olmıyan yazılar bulunmasından zarar 
gören gemi adamı veyahut gemi adamını işe alan yeni işveren eski işverenden tazminat isti-
yebilir. 

Bu belgeler her türlü resim ve harçtan muaftır. 

Sakat ve eski hükümlü çalıştırma 

MADDE 13. — Bu kanunun kapsamına giren işveren veya işveren vekilleri, işyerlerinde İş 
Kanununun ve bununla ilgili tüzüğün bu konuda koyduğu hükümler, esaslar, ölçüler ve şart
lara göre sakat ve eski hükümlü gemi adamı çalıştırmak zorundadır. 

önelsiz fesih ve infisah 

MADDE 14. — Süresi belirli olan veya olmıyan yahut da sefer üzerine yapılan hizmet akdi: 
I - İşveren veya işveren vekili tarafından 
a) Gemi adamının her hangi bir limanda geminin hareketinden önce gemiye dönerek hizme

te girmemesi veya gemiye hiç dönmemesi, 
b) Gemi adamının gemide hizmet görmesinin tutukluluk, hapis veya gemide çalışmaktan 

menolunması gibi sebep^rle imkânsız bir hal akması, 
c) Gemi adamının işveren veya işveren vekiline karşı, kanuna, hizmet akitlerine sair iş 

ve çalışma şartlarına aykırı hareket etmesi, 
c) Gemi adamının işveren veya işveren vekiline karşı denizcilik kural ve teamüllerine veya 

ahlâk ve âdaba aykırı hareket etmesi, 
II - Gemi adamı tarafından, 
a) ücretinin kanun hükümleri ve hizmet akdi gereğince ödenmemesi, 
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b) tşveren veya işveren vekilinin gemi adamına kanuna karşı, iş bağıtlarına veya sair iş şart
larına aykırı hareket etmesi, 

c) işveren veya işveren vekilinin gemi adamına karşı denizcilik kural ve teamüllerine veya 
ahlâk ve âdaba aykırı hareket etmesi, 

III - işveren, işveren vekili veya gemi adamı tarafından : 
a) Geminin her hangi bir sebeple 30 günden fazla bir süre seferden kaldırılması, 
b) Gemi adamının her hangi bir sebeple sürekli olarak gemide çalışmasına engel bir hastalığa 

veya sakatlığa uğraması, 
Hallerinde feshedilebilir. 
IV - Geminin kayba uğraması, terk edilmesi veya harb ganimeti ilân edilmesi ve yahut Türk 

Bayrağından ayrılması hallerinde ise iş bağıtı kendiliğinden bozulur. 

Fesih hakkım kullanma öneli 

MADDE 15. — 14 ncü maddede işveren, işveren vekili veya gemi adamına tanınan bağıtı fes
hetme yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu öbür tarafm öğrendiği gün
den başlıyarak (6) iş günü geçtikten sonra kullanılamaz. 

Bu hallere dayanılarak bağıtı süresi içinde fesheden taraf ayrıca mahkemeye başvurarak öbür 
taraftan bir tazminat istiyebilir. 

Bağıtın çözülmesinde bildirim 

MADDE 16. — A) Süresi belirsiz iş bağıtı, 14 ncü maddede yazılı durumlar dışında gemi ada
mının işe alınmasından itibaren aJltı ay geçmedikçe bozulamaz. 

B) Süresi belirsiz iş bağıtlarının çözülmesinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gere
kir : 

iş bağıtı : 
a) işi altı ay sürmüş olan gemi adamı için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlıyarak 

iki hafta sonra, 
b) işi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan gemi adamı için, bildirimin diğer tarafa 

yapılmasından başlıyarak dört hafta sonra, 
c) işi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan gemi adamı için bildirimin diğer tarafa ya

pılmasından başlıyarak altı hafta sonra, 
ç) işi üç yıldan fazla sürmüş olan gemi adamı için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından 

başlıyarak sekiz hafta sonra, 
Bozulmuş olur. 
C) öneller asgari olup toplu iş sözleşmesiyle veya iş bağıtı ile artırılabilir. 
D) Bildirme şartına uymıyan taraf, yukarıda yazılı önellere uygun ücret tutarında tazminat 

ödemek zorundadır. 
Gemi adamının sendikaya üye olması, şikâyete baş vurması gibi sebeplerle işinden çıkarılması 

hallerinde ve genel olarak iş bağıtını bozma hakkının kötüye kulllanıldığını gösteren diğer du
rumlarda «B» bendinde yazılı önellere ait ücretlerin üç katı tutarı, tazminat olarak ödenir. 

Tarafların ayrıca tazminat isteme hakkı saklıdır. 

Fesih hükmünün başlangıcı 

MADDE 17. — 14 ve 16 ncı maddelere göre iş bağıtmm feshinde fesih keyfiyeti, gemi seyir 
halinde ise, kararlaştırılmış liman değiştirildiği takdirde ilk uğrıyacağı limanda geminin güven
lik altına alınmasına kadar uzatılmış sayılır. 
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b) İşveren veya işveren vekilinin gemi adamına karşı, kanuna, hizmet akitlerine, veya sair 
iş şartlarına aykırı hareket etmesi, 

c) İşveren veya vekilinin gemi adamına karşı denizcilik kural ve teamüllerine veya ahlâk ve 
âdaba aykırı hareket etmesi, 

III - İşveren, işveren vekili veya gemi adamı tarafından : 
a) Geminin her hangi bir sebeple 30 günden fazla bir süre seferden kaldırılması, 
b) Gemi adamının her hangi bir sebeple sürekli olarak gemide çalışmasına engel bir hasta

lığa veya sakatlığa uğraması, 
Hallerinde feshedilebilir. 
IV - Geminin kayba uğraması, terk edilmesi veya harb ganimeti ilân edilmesi veyahut Türk 

Bayrağından ayrılması hallerinde ise hizmet akdi kendiliğinden bozulur. 

Fesih hakkını kullanma öneli 

MADDE 15. — 14 ncü maddede işveren, işveren vekili veya gemi adamına tanınan akdi 
feshetme yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu öbür tarafın öğren
diği günden başlıyarak (6) iş günü geçtikten ve her halde fiilin vukuundan itibaren bir sene 
sonra kullanılamaz. 

Bu hallere dayanılarak akdi süresi içinde fesheden taraf ayrıca mahkenieye başvurarak öbür 
taraftan bir tazminat istiyebilir. 

Ahdin çözülmesinde bildirim 

MADDE 16. — A) Süresi belirsiz hizmet akdi, 14 ncü maddede yazılı durumlar dışında gemi 
adamının işe alınmasından itibaren altı ay geçmedikçe bozulamaz. 

B) Süresi belirsiz hizmet akitlerinin çözülmesinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi 
gerekir. 

Hizmet akdi : 
a) İşi altı ay sürmüş olan gemi adamı için, Hldirimin diğer tarafa yapılmasından bağlıyarak 

iki hafta sonra 
b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan gemi adamı için, bildirimin diğer tarafa 

yapılmasından başlıyarak dört hafta sonra, 
c) isi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan gemi adamı için bildirimin diğer tarafa ya

pılmasından başlıyarak altı hafta sonra, 
ç) İşi üç yıldan fazla sürmüş olan gemi adamı için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından 

bağlıyarak sekiz hafta sonra, 
Bozulmuş olur. 
C) öneller asgari olup toplu iş sözleşmesiyle veya hizmet akdi ile artırılabilir. 
D) Bildirme şartına uymıyan taraf, yukardr, yasılı önellere uygun ücret tutanında tazminat 

ödemek zorundadır. 
Gemi adamının sendikaya üye olması, şikâyete başvurması gibi sebeplerle işinden çıkarılması 

hallerinde ve genel olarak hizmet, akdini bozma hakkının kötüye kullanıldığını gösteren diğer du
rumlarda «B» bendinde yazılı önellere ait ücretlerin üç katı tutarı, tazminat olarak ödenir. 

Tarafların ayrıca tazminat isteme hakkı saklıdır. 

Fesih hükmünün başlangıcı 
MADDE 17. — 14 ve 16 ncı maddelere göre hizmet akdinin feshinde fesih keyfiyeti, gemi se

yir halinde ise, kararlaştırılmış limanda ve kararlaştırılmış liman değiştirildiği takdirde ilk uğra
yacağı limanda geminin emniyet altına alınmasına kadar uzatılmış sayılır. 
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Feshin bildirilmesi 

MADDE 18. — İş bağıtmm işveren veya işveren vekili tarafından feshedilmesi halinde sebep
leri ile birlikte gemiadamına yazılı olarak bildirilmesi şarttır. Bildirim imkânı olmıyan hallerde 
durum bir tutanakla tesbit olunur. 

Feshi kapsamıyan hal 

MADDE 19. — Geminin Türk Bayrağını taşma hakkı bulunduğu sürece mülkiyetin kısmen 
veya tamamen her hangi bir şahsa geçmesi iş bağılının feshini gerektirmez. 

Kıdem tazminatı 

MADDE 20. — iş bağıtmm 14 ncü maddenin II, III ve IV numaralı bendlerinde gösterilen 
sebeplerle bozulması veya muvazzaf askerlik hizmeti dolayısiyle çözülmesi halinde üç yıldan fazla 
çalışmış olmak şartiyle işe bağladığından itibaren her bir tam iş yılı için gemi adamına onbeş 
günlük ücreti tutarında bir tazminat verilir. 

İhtiyarlık aylığı bakımından bağlı bulundukları kurum veya sandıklardan aylık veya toptan 
ödeme almak amaciyle iş bağıtım çözen gemi adamları da yukarıki bendde yazılı bulunan tazminata 
hak kaşanır. Ancak aylık veya toptan ödeme almak için bağıtı çözen gemiadamına verilecek 
tazminatın hesabına gemi adamının yalnız 1 Nisan 1950 tarihinden önceki hizmet süreleri nazara 
alınır. 

Gemi adamının bu bend hükmünden faydalanabilmesi için aylık veya toptan ödemeye hak ka
zanmış bulunduğunu ve kendisine aylık bağlanması veya toptan ödeme yapılması için ihtiyarlık 
sigortası bakımından bağlı bulunduğu kurum veya sandığa başvurmuş olduğunu alacağı bir belge 
ile belgelemek zorundadır. 

Gemi adamlarının kıdemleri, iş bağıtmm devam etmiş veya fasılalarla yeniden yapılmış olma
sına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik gemilerinde çalıştıkları süreler göz önüne alına
rak hesaplanır. Geminin devir ve intikali, yahut diğer bir suretle işverenden başka bir işverene 
geçmesi halinde gemi adamının kıdemi, gemideki hizmetleri toplamı üzerinden hesaplanır. Kıdem 
tazminatı ise bu intikal devresindeki işverene aittir. Geminin intikalinde, kıdem tazminatı, hilâ
fına hüküm olmadıkça, yeni işverene aidolur. 

Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem tazminatı ödenmez. 

Yurda iade 

MADDE 21. — İş bağıtının, 14 ncü maddenin I, II, III ve IV ncü bendlerine göre işveren 
veya işveren vekili veya gemi adamı tarafından yurt dışında feshi halinde, işveren veya işveren 
vekili gemi adamını iş t ağıtında başka hüküm yoksa, geminin bağlama limanına iade etmek ve 
gemi adamının iadeye ilişkin ve durumuna uygm yol, iaşe ve sair zaruri masraflarını karşıla
mak veya ödemek zorundadır. 

Şu kadar ki, iş bağıtmm feshi 14 ncü mad denin 1 nci bendine göre yapılmış ise işveren veya 
işveren vekili yaptığı iade masraflarını gemi adamından yurtta istiyebilir. 

Yabancı gemi adamının iadesi 

MADDE 22. — Yabancı gemi adamiyle yapılan iş bağıtmda ayrı bir hüküm yoksa, işveren 
veya işveren vekili yabancı gemi adamını ikamDigâhınm bulunduğu mahal limanına iade etmek 
zorundadır. 
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Feshin bildirilmesi 

MADDE 18. — Hizmet akdinin işveren veya işveren vekili tarafından feshedilmesi halinde se
bepleri ile birlikte gemi adamına yazılı olarak bildirilmosi şarttır. Bildirim imkânı olmıyan hal
lerde durum bir tutanakla tesbit olunur. 

Feshi kapjamtt/an hal 

MADDE 19. — Geminin Türk Bayrağını taşıma hakkı bulunduğu sürece mülkiyetin kısmen 
veya tamamen her hangi bir şahsa geçmesi hizmet akdinin feshini gerektirmez. 

Kıdem tazminatı 

MADDE 20. — Hizmet akdinin 14 ncü maddesinin II, İÜ ve IV numaralı bendlerinde göste
rilen sebeplerlo bozulması veya muvazzaf askerlik hizmeti dolayısiyle çözülmesi halinde üç yıl
dan faz^a çalışmış olmak şartiyle işe başladığından itibaren her bir tam takvim yıh için gemi 
adamına onbeş günlük ücreti tutarında bir tazminat verilir. 

İhtiyarlık aylığı bakımından bağlı bulundukları kurum veya sandıklardan aylık veya toptan 
ödeme almak amaciyle hizmet akdini çözen gam i adamları da yukarıki bendde yazılı bulunan 
taTninata hak kaşanır. Ancak aylık veya toptan ödeme almak için akdi çözen gemi adamına ve
rilecek tazminatın hesabına gemi adamının yalnız 1 Nisan 1950 tarihinden önceki hizmet süreleri 
nazara alınır. 

Gemi adamının bu fcend hükmünden fayVrnabilmesi için aylık veya toptan ödemeye hak ka
zanmış bulunduğunu ve kendisine aylık bağlanır an veya toptan ödeme yapılma*n için ihtiyarlık 
c^gortaıı bakımından bağlı bulunduğu kurum veya sandığa başvurmuş olduğunu alacağı bir belge 
ile belgelemek zorundadır. 

Gemi adanmamın kıdemleri, hizmet akdinin devam etmiş veya faıılalarla yeniden yapılmış 
oima-rna bakılmakuzm aynı işverenin değişik gemilerinde ve hizmetinde çalıştıkları süre'er güz 
önüne a^narak hamplan'r. Geminin devir ve istika1!, yahut diğer bir suretle işverenden diğer 
bir işverene ırenmeıi ha^'n^e İr dem ta"3minatı yeni işverene aittir. 

ölen tfemi adamlarnm kıdem tazminatı kanun! varislerine ödenir. 
Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem tazminatı ödenmez. 

Yurda iade 

MADDE 21. — Hizmet akdinin, 14 ncü maddesinin, I, II, III ve IV ncü bendlerlne göre iş
veren veya işveren vekili veya gemi adamı tarafında, yurt dışında feshi hnlinde, işveren veya işveren 
vekili gemi adamını hizmet akdinden başka hüküm yoksa, geminin bağlama umanına iade 
etmek ve g3mi adamının iadeye il skin ve durumuna uygun yol, iaşe ve sair zaruri masraf
larını karşılamak ve-ra ödemek zorundadır. 

Şu kadar ki, hizmet akdinin feshi 14 ncü maddenin I nci bendine ve II nci bendin (a) 
v&yc, (b) fıkralarına göra yapılmış ise işveran veya işveren vekili yaptığı iade masrafla
rını gemi adamından yurtta istiyebüir. 

Yabancı gemi aiamının iadesi 

MADDE 22. — Yabancı gemi adamiylo yapdian hizmot akdinde ayrı bir hüküm yoksa, 
işveren veya işveren vekili yabancı gemi adamını ikametgâhının bulunduğu mahal limanı
na iade etmek zorundadır. 
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Yurt içinde iade zorunluğu 

MADDE 23. — iş bağıtınm her hangi bir Türk limanında feshi halinde bağıtta başka hüküm 
yoksa, gemi adamının işveren veya işveren vekili tarafından 21 nci maddedeki ölçüler içinde bağ
lama limanına iadesi zorunludur. 

Ancak, iş bağıtınm, 14 ncü maddenin 1 nci bendine göre, feshi halinde bu madde hükmü 
uygulanmaz. 

İade zorunluluğuna uymamak 

MADDE 24. — İşveren veya i§veren vekilinin 21 ve 23 ncü maddelerde belirtilen iade zo-
runluluğuna uymaması halinde, gemi adamı yurda dönmek için yaptığı yol, iaşe ve sair zaruri 
masrafları ve ayrıca 15 günlük ücreti tutarında bir tazminatı işveren veya işveren vekilinden is
teyebilir. 

İade hakkından yoksunluk 

MADDE 25. — Yabancı bir memlekette işine son verilen veya iş bağıtı yabancı bir memlekette 
sona eren gemi adamı o memlekette denizcilik işleriyle ilgili olsun veya olmasın, başka bir işve
renle iş bağıtı yaparsa eski işveren veya işveren vekilinin gemi adamını yurda iade zorunluluğu 
kalkar. 

21,22 ve 23 ncü maddelerde yazılı hallerde gami adamı, işine son verilmesi yahutta iş bağıtınm 
sona ermesi gününden başlıyarak bir hafta içinde yurda iade edilmesini istemezse işveren veya işve
ren vekili iade ile zorunlu tutulamaz. 

Bu kanunun 14 ncü maddesinin (1) numaralı bendinin (b) fıkrasında yazılı durumlar gemi 
adamına yüklenemiyecek sebepler altında doğmuşsa veya gemi adamı için hastalık ve sair zorunlu 
sebepler meydana gelmişse bu maddenin ikinci fıkrasındaki bir haftalık süre, engellerin kalk
tığı günden itibaren başlar. 

1§ süresi 

MADDE 26. — Genel bakımdan iş süresi, günde sekiz ve haftada kırksekiz saattir. Bu süre 
haftanın iş günlerine eşidolarak bölünmek suretiyle uygulanır. 

İş sürelerini yukardaki esaslar çevresinde uygulama şekilleri, Çalışma ve Ulaştırma Bakan
lıklarınca ortaklaşa çıkarılacak gemi adamları iş süreleri tüzüğünde belirtilir. 

İş süresi, gemi adamının işbaşında çalıştığı veya vardiya tuttuğu süredir. 
işveren veya işveren vekili, gemi adamının vardiyalarını yemek ve dinlenme zamanlarını 

bir çizelge ile belirtmek ve bu çizelgeyi gemi adamlarının görebilecekleri bir yere asmak zorunda
dır. 

Ayrıcalıklar 

MADDE 27. — Aşağıdaki işleri görenler bu kanunun iş sürelerine ilişkin hükümlerine tâbi 
değildir. 

1. Kaptanlar veya bu kanunun 2 nci maddesinin (0) bendinde yazılı olduğu şekilde kendisi
ne vekâlet eden kimse (klavuz kaptanlar dâhil), 

2. Birden fazla makinisti bulunduğu gemilerde başmakinist, 
3. Telsizci, 
4. Doktor ve sağlık memuru, 
5. Hemşire ve hasta bakıcı, 
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Yurt içinde iade zorunluğu 

MADDE 23. — Hizmet Akdinin her hangi bir Türk limanında feshi halinde akidde başka 
hüküm, yoksa, gemi adamının işveren veya işveren vekili tarafından 21 noi maddedeki öl
çüler içinde bağlama limanına iadesi zorunludur. 

Ancak, hizmet akdinin, 14 ncü maddesinin I nci bendine göre feshi halinde, bu madde 
hükmü uygulanmaz. 

îade zorunlusuna uymamak 

MADDE 24. — tşveroh veya işveren vekilinin 21 ve 23 ncü maddelerde belirtilen zorun-
luğa uymaması hafinde, gemi adamı yurda dönmek için yaptığı durumuna uygun yol, iaşe ve 
sair masrafları ve ayrıca 15 günlük ücreti tutarında bir tazminatı işveren veya işveren vekilinden 
isteyebilir. 

îade hakkında yoksunluk 

MADDE 25. — Yabancı bir memlekotte işine son verilen veya hizmet akdi yabancı bir memle
kette sona eron gemi adamı o memlekette denizcilik işleriyle ilgili olsun voya cumasın başka hir 
işverenle hizmet akdi yaparsa, eski işveren veya işveren vekilinin gemi adamını yurda iade zorun
luluğu kalkar. 

21, 22 ve 23 ncü maddelerde yazılı hallerde gemi adamı, işine son verilmesi yahutta 
hizmot akdinin sona ermesi gününden başlıyarak bir hafta içinde yurda iade edilmesini 
istemezse işveren veya işveren vekili iade ilo zorunlu tutulamaz. 

Bu kanunun 14 ncü maddesinin (I) numaralı bendinin (b) fıkrasında yazılı durumlar 
gemi adamına yüklonemiyecek sebepler altında doğmuşsa veya gemi adamı için hastalık 
vo sair zorurJIu sebepler meydana gelmişse bu maddenin ikinci fıkrasındaki bir haftalık 
süre, engellerin kalktığı günden itibaren başl:r. 

î§ süresi 

MADDE 26. — Genel bakımdan iş süresi, günde sekiz ve haftada kırksekiz saattir.. Bu 
süre haftanın iş günlerine eşit olarak bölünmek suretiyle uygulanır. 

iş süresi, gemi adamının iş başında çalıştığı veya vardiya tuttuğu süredir. 
İşveren voya işveren vekili, gemi adamının vardiyalarını yemek ve dinlenme zamanla

rını bir çizelge ile belirtmek ve bu çizcCgeyi gemi adamlarının görebilecekleri bir yere asmak 
zorundadır. 

İstisnalar 

MADDE 27. — Aşağıdaki işleri görenler bu kanunun iş sürelerine ilişkin hükümlerine tabi 
değildir. 

1. Kaptanlar veya bu kanunun 2 nci maddesinin (C) bendinde yazılı olduğu şekilde 
kondisine vekâlet eden kimse (Kılavuz kaptanlar dâhil), 

2. Birden fazla makinistin bulunduğu gemilerde başmakinist, 
3. Doktor ve sağlık memuru, 
4. Hemşire ve hastabakıcı, 
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6. Aslî görevleri can, mal ve gemi kurtarma olan kurtarma gemilerinde çalışan gemi adanı
lan, 

7. Gemide kendi nam ve hesabına çalışanlar. 

Fazla saatlerle çalışma 

MADDE 28. — Bu kanuna göre tesbit edilmiş bulunan iş sürelerinin aşılması suretiyle yapılan 
çalışmalar, fazla saatlerle çalışma sayılır. 

Yapılacak fasla çalışmanın her saatine ödenecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına 
dü}en miktarı % 25 oranında artırılmak suretiyb bulunacak miktardan az olamaz. 

Aşağıda yazılı haller fazla saatlerle çalışma sayılmaz. 
1. Geminin, gemideki şahısların veya gemi hamulesinin selâmeti için kaptanın yapılmasını 

zaruri gördüğü r.ler, 
2. Gümrük, karantina ve sair sıhhi formaliteler dolayısiyle yerine getirilmesinde zorunluluk 

bulunan ilâve işler, 
3. Gemi seyir halinde veya limanda iken gemide yaptırılan (yangın, gemiyi terketme, deniz

de çatışma, denizden adam kurtarma ve savunma) talimleri. Fazla saatlerle çalışmaları belgelemek 
üzere işveren veya işveren vekili noterden tasdikli ayrı bir defter tutmak zorundadır. 

Bu defterde gemi adamına uygulanan zam nisbetleriyle fazla çalışmanın yapıldığı gün ve o güne 
düşen miktan ve gemi adamının hakettiği fazla çalışma ücreti gösterilir. Fazla saatlerle çalışma 
ücretlerinin asıl ücretler için iş bağıtmda gösterilmiş bulunan zaman, yer ve devrelerde, işverea 
veya işveren vekili tarafından gemi adamlarına tam olarak ödenmesi zorunludur. 

Ücret 

MADDE 29. — Ücret gemi adamına işi karşılığında işveren veya işveren vekili tarafından nak
den ödenen meblâğdır. 

Ücretin gemi adamına iş bağıtmda gösterilen yerde ve devrelerde tam olarak ödenmesi zorun
ludur. 

Ücret ödeme devresi bir aydan fazla olamaz. 
ti bağıtınm sona ermesi veya bozulması halinde işveren veya işveren vekili gemi adamının 

ücretini derhal ve tam olarak ödemek zorundadır. 
Haklı bir sebep olmaksızın işini yapmıyan gemi adamı, keyfiyet gemi jurnalma kaydedilmek 

ve jurnali yoksa bir tutanakla belgelemek şartiyle bu müddete ait ücretten mahrum edilir. Bu 
yüzden uğradığı zararın telâfisi için işverenin tazminat istemek hakkı saklıdır. 

Avans 

MADDE 39. — tşveren veya işveren vekili, gemi adamlarının istekleri halinde kendilerine if 
bağıtmda yazılı esaslara göre avans ödemiye zorunludur. 

Ücret defteri 

MADDE 31. — Her gemide, noterlikçe tasdikli bir ücret ödeme defteri tutulur. Şu kadar ki, 
liman seferi yapan gemilerde bu defter işveren bürosunda da tutulabilir. 

İş bağıtlan gereğince gemi adamlarına yapılacak her çeşit ödemelerin bu deftere kaydedilme
si ve bu kayıtların imza veya makbuzla belgelenmesi zorunludur. 

istek halinde, bu kayıtların tasdikli bir örneği gemi adamına verilir. Bu muameleler her türlü 
resimden bağışıktır. 

Belgeye dayanmaksızın yapılan ödeme iddialan muteber değildir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 161) 
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5. Aslî görevleri can, mal ve gemi kurtarma olan kurtarma gemilerinde çalışan gemi adam. 
lan, 

6. Gemide kendi nam ve hesabına çalışanlar, 

Fazla saatlerde çalışma 

MADDE 28. — Bu kanuna göre tesbit edilmiş bulunan iş sürelerinin açılması suretiyle yapılan 
çalışmalar, fazla saatlarle çalışma sayılır. 

Yapılacak fazla çalışmanın her saatine ödenecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına 
düşen miktarı % 25 oranında artırılmak suretiyle bulunacak miktardan oz olamaz. 

Aşağıda yazılı haller fazla saatlerle çalışma sayılmaz. 
1. Geminin, gemideki şahısların veya gemi hamulesinin selâmeti için kaptanın yapılmasını za

ruri gördüğü işler, 
2. Gümrük, karantine ve sair sihhi formaliteler dolayısiyle yerine getirilmesinde zorunluk bu

lunan ilâve işler, 
3. Gemi seyir halinde veya limanda iken gemide yaptırılan (yangın, gemiyi terk etme, deniz

de çatışma, denizden adam kurtarma ve savunma) talimleri, 
Fazla saatlerle çalışmaları belgelemek üzere işveren veya işveren vekili noterden tasdikli ayrı 

bir defter tutmak zorundadır. 
Bu defterde gemi adamına uygulanan zam nis betleriyle fazla çalışmanın yapıldığı gün ve o gü

ne düşen miktarı ve gemi adamının hak ettiği fazla çalışma ücreti gösterilir. Fazla saatlerde ça
lışma ücretinin asıl ücretler için hizmet akdinde gösterilmiş bulunan zaman, yer ve devrelerde, 
işveren veya işveren vekili tarafından gemi adamlarına tam olarak ödenmesi zorunludur. 

"Ücret 

MADDE 29. — Ücret gemi adamına işi karşılığında işveren veya işveren vekili tarafından 
nakden ödenen meblâğdır. 

Ücretin gemi adamına hizmet akdinde gösterilen yer ve devrelerde tam olarak ödenmesi zo
runludur. 

Ücret ödeme devresi bir aydan fazla olamaz. 
Hizmet akdinin sona ermesi veya bozulması halinde işveren veya işveren vekili gemi adamı

nın ücretini derhal ve tam olarak ödemek zorundadır. 
Haklı bir sebep olmaksızın işini yapmıyan gemi adamı, keyfiyet gemi jurnalma kaydedilmek 

ve jurnali yoksa bir tutanakla belgelemek şartiyle bu müddete ait ücretten mahrum edilir. 
Bu yüzden uğradığı zararın telâfisi için işverenin tazminat istemek halkla saklıdır. 

Avans 

MADDE 30. — İşveren veya işveren vekili, gemi adamlarının istekleri halinde kendilerine 
hizmet akdinde yazılı esaslara göre avans ödemeye zorunludur. 

Ücret defteri 

MADDE 31. — Her gemide, noterlikçe tasdikli bir ücret ödeme defteri tutulur. Şu kadar ki, 
liman seferi yapan gemilerden bu deftere işveren bürosunda da tutulabilir. 

Hizmet akitleri gereğince gemi adamlarına yapılacak her çeşit ödemelerin bu deftere kaydedil
mesi ve kayıtların imza veya makbuzla belgelenmesi zorunludur. 

İstek halinde, bu kayıtların tasdikli bir örneği gemi adamına verilir. Bu muameleler her tür
lü resimden muaftır. 

Belgeye dayanmaksızın yapılan ödeme iddiaları muteber değildir. 
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Ücretin saklı kısmı 
MADDE 32. Gemi adamının ayda 240 lirası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik 

olunamaz. Ancak gemi adamının bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hâkim tarafından tak
dir edilecek miktar bu paraya dâhil değildir. Bu kayıtlamalar, nafaka borcu alacaklarının hakla
rını kaildırmasir 

İşveren hesabına iaşe 
MADDE 33. — Bu kanuna tabi gemilerde iaşe servisi kurulması zorunludur. Gemi adamlan 

hizmet başladığı günden başlıyarak hizmetten çıkış anma kadar gemide iş veren tarafından bedel
siz iaşe olunurlar. İaşenin zorunlu sebeplerle uygulanamaması halinde iş veren veya iş veren 
vekilince başkaca münasip bir iaşe imkânı sağlanır veya nakden ödeme usulü uygulanır. 

Limanlar içinde, şehir hatlarında, körfezlerd 3, göllerde ve akarsularda yolcu ve yük nakle
den gemilerde, mavna, şat ve benzerlerinde iaşe servisi kurulması zorunlu değildir. Bu durumda 
işveren veya işveren vekili iaşe zorunluluğunu nakden ödemek suretiyle yerine getirir. 

İkâmet yeri sağlanman 
MADDE 34. — Gemi adamlarına işe giriş gününden başlıyarak işten çıkış gününe kadar 

rütbeleri, sayıları ve geminin büyüklüğüne uygun olarak ve yalnız kendileriyle eşyalarına aidol-
mak üzere gemi içinde ikâmet yerleri bedelsiz olarak sağlanır. 

Her hangi bir zorunlu sebep yüzünden gemi adamlarının gemide ikâmetine imkân ol
mazsa işveren veya işveren vekili tarafından başka bir ikamet imkânı sağlanır. 

İkâmet yerleri ve iaşe "hakkında 
MADDE 35. — Bu kanuna tabi gemilerde gemi adamlarına tahsis edilen yatma, dinlenme ve 

yemek yerleriyle gemide bulundurulacak ilâç, tıbbî âlet ve malzeme ve revirlerde bulunması gere
ken şartlar ve gemi adamlarına verilecek iaşe maddelerinin ölçü ve nitelikleri bu şart ve nitelikler
den hangilerinin önemleri bakımından esasa ilişkin ve 1 nci derecede ve hangilerinin ise ikinci 
derecede sayılacakları ve iaşe ile ilgili ne çeşit kurullar kurulacağı ve bu kurulların görev ve yet
kileri Çalışma, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ulaştırma Bakanlıkları tarafından beraberce hazırla
nacak bir tüzükte gösterilir. 

Gemi adamı, işveren veya işveren vekili tarafından sağlanacak iaşenin yukarıda sözü geçen 
tüzükte gösterilen ölçülerden noksan olması halinde aradaki farkın bedelini veya iadenin hiç veril
memesi halinde tamamının bedelini işveren veya işveren vekilinden istiyebilir. Şu kadar ki, 
gemi adamının iddiasını, tazminde esas teşkil edesek veya iaşe ve şartlarındaki aksamının vuku-
bulduğu günde işverene veya işveren vekiline veya kaptana bildirmesi şarttır. 

Ayrıcalık 
MADDE 36. — 35 nci maddede sözü geçen tüzük hükümleri ; 
a) 500 grostonilâtodan daha küçük gemiler,' 
b) Balık avı ve benzeri işlerde çalışan gemiler, 
c) Römorkörler, 
d) Yüzer vinçler, 
îçin uygulanmaz. 
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Ücretin saldı kısmı 

MADDE 32. — Gemi adamının ücretinin ayda 240 lirası haczedilemez veya başkasına devir ve 
temlik olunamaz. Ancak gemi adamının bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hakim tarafın
dan takdir edilecek miktar bu paraya dâhil değildir. Bu kayıtlamalar, nafaka borcu alacaklıları
nı kaldırmaz, 

İşveren hesabına iaşe 

MADDE 33. — Bu kanuna tâbi gemilerde iaşe servisi gurulması zorunludur. Gemi adamları 
hizmete başladığı gönden başhyarak hizmetten çıkış anma kadar gemide işveren tarafından bedel
siz iaşe olunurlar. İaşenin zorunlu sebeplerle uygulanmaması halinde işveren veya işveren vejkilin-
ce başkaca münasip bir iaşe imkânı sağlanır veya nakden ödeme usulü uygulanır. 

Limanlar içinde, şehir hatlarında, körfezlerde, göllerde ve akar sularda yolcu ve yük nakleden 
gemilerde, mavna, şat ve benzerlerinde iaşe servisi kurulması zorunlu değildir. Bu durumde iş
veren ve işveren vekili iaşe zorunluğunu nakden ödemek suretiyle yerine getirir. 

İkâmet yeri sağlanması 

MADDE 34. — Gemi adamlarına iaşe giriş gününden başlıyarak işten çıkış gününe kadar 
rütbeleri, sayılan ve geminin büyüklüğüne uygun olarak ve yalnız kendileriyle eşyalarına aidol-
mak üzere gemi içinde ikamet yerleri bedelsiz olarak sağlanır. 

Her hanki bir zorunlu sebep yüzünden gemi adamlarının gemide ikâmetine imkân olmazsa iş
veren veya işveren vekili tarafından başka bir ikâmet imkânı sağlanır. 

İkâmet yerleri ve iaşe hakkında 

MADDE 35. — Bu kanuna tâbi gemilerde gemi adanılan tahsis edilen yatma, dinlenme ve 
yemek yerleri ile gemide bulundurulacak ilâç, tıbbi alet ve malzeme ve revirlerde bulunması gere
ken şartlar ve gemi adamlarına verilecek iaşe maddelerinin ölücü ve nitelikleri bu şart ve nite
liklerden hangilerinin önemleri bakımından esasa ilişkin ve birinci derecede ve hangilerinin ise 
ikinci derecede sayılacakları ve iaşe ile ilgili ne çeşit kurullar kurulacağı ve bu kurulların görev 
ve yetkileri Çalışma, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ulaştırma bakanlıkları tarafından beraberce 
hazırlanacak bir tüzükte gösterilir. 

Gemi adamı, işveren veya işveren vekili tarafından sağlanacak iaşenin yukarıda sözü geçen 
tüzükte gösterilen ölçülerden noksan olması halinde aradaki farkın bedelini veya iaşenin hiç veril
memesi halinde tamamının bedelini işveren veya işveren vekilinden istiyebilir. Şu kadar ki; gemi 
adamının iddiasını, tazminde esas teşkil edecek iaşe ve şartlardaki aksamının vukubulduğu gün-
do durumu işverene veya işveren vekiline veya kaptana bildirmesi şarttır. 

İstisna 

MADDE 36. — 35 nci maddede sözü geçen tüzük hükümleri .* 
a) 500 grostonilatodan daha küçük gemiler, 
b) Balık avı ve benzeri işlerde çalışan gemiler, 
c) Römorkörler, 
d) Yüzer vinçler, 
için uygulanmaz. 
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Asgari ücret 
MADDE 37. — Gemi adamlarının asgari ücretleri, İş Kanununun 83 ncü maddesi hükmü gere

ğince tesbit olunur, 

Para cezan 
MADDE 38. — İşveren veya işveren vekili toplu iş sözleşmesi ve iş bağıtlarında gösterilmiş 

olan sebepler dışında gemi adamına para cezası uygulıyamaz. 
Gami adamı ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin gemi adamına hemen sebepleriyle 

bildirilmesi gerekir. Gemi adamı ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler bir ayda üç gündelik
ten fazla olamaz. 

Gemi adamlarından kesilen para cezaları hakkında İş Kanununun aynı konuya ilişkin diğer hü
kümleri uygulanır. 

Zarar karşılığı kesinti 
MADDE 39. — İş bağıtlarında işveren veya işveren vekilinin tazminat karşılığı olarak gemi ada

mı ücretlerinden geçici olarak alıkoyacağı miktar on haftada eşit taksitlerle kesilmek üzere gemi 
adamının on günlük ücreti tutarından fazla olamaz. Tazminat karşılığı bu kesintiler, bütün iş sü
resi içindir ve bundan bir miktar mahsubedilince yeniden aynı esaslar dairesinde kesinti yapılabi
lir. 

Tazminat kesintileri, mahsup yapılmasını gerektirecek bir zarar yapılmadan işten aynlma hal-
lerinda gemi adamına kesintisiz olarak geliverilir. Tazminat karşılığı ve geçici olarak alıkonulan 
paradan, mahsup yapılması gerektiği zaman gemi adamı isterse işveren kendisine mahsubun hangi 
esaslara göre yapıldığını anlatmak ve buna ait hesaplarla fatura ve başka belgeleri göstermek 
zorundadır. 

Tazminat karşılığı olarak alıkonulan paradan ancak o gemi adamı tarafından yapılan zarar 
için mahsup yapılır. 

Yıllık ücretli izin 
MADDE 40. — Aynı işveren emrinde veya aynı gemide bir takvim yılı içinde bir veya birkaç 

iş bağıtına dayanarak en az altı ay çalışmış olan gemi adamı, yıllık ücretli izine hak kazanır. 
İzin süresi, altı aydan bir yıla kadar hizmeti olan gemi adamları için 15 günden ve bir yıl ve 

iaha fazla hizmeti olanlar için yılda bir aydan az olamaz. 
İzin işverenin uygun göreceği bir zamanda kullanılır. Bu haktan feragat edilemez. 
Bir aylık izin, tarafların rızasiyle aynı yıl içinde kullanılmak suretiyle ikiye bölünebilir. 
Gemi adamı, yıllık ücretli iznini yabancı bir memleket limanında veya iş bağıtının yapılmış 

bulunduğu mahalden gayri bir yerde kullanmaya zorlanamaz. 
Gemi adamı, dilerse, işveren veya işveren vekilinden ücretli izne ilişkin olarak 7 güne kadar 

ücretsiz yol izni de istiyebilir. 
Gemi adamının hakkettiği yıllık ücretli izni kullanmadan iş bağıtı 14 ncü maddenin II, İÜ ve 

IV ncü bendlerine göre bozulursa, işveren veya işveren vekili izin süresine ait ücreti, gemi adamı
na ödemek zorundadır. 

Hafta tatili 
MADDE 41. — Liman hizmeti ve şehir hattı gemilerinde gemi adamının haftada altı günden 

fazla çalıştırılması yasaktır. Bunlardan hafta tatili günü çalıştırılanlara, haftanın diğer bir gü
nünde nöbetleşe izin verilir. 
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Asgari ücret 
MADDE 37. — Gemi adamlarının asgari ücretleri, İş Kanununun 33 ncü maddesi hükmü ge

reğince tesbit olunur. 

Para cezası 
MADDE 38. — işveren veya işveren vekili toplu iş^sözleşmesi ve hizmet akitlerinde gösteril

miş olan sebepler dışında gemi adamına para cezası uygulıyamaz. 
Gemi adamı ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin gemi adamına hemen sebepleriyle 

bildirilmesi gerekir. Gemi adamı ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler bir ayda üç günde
likten fazla olamaz. 

Gemi adamlarından kesilen para cezaları hakkında iş Kanununun aynı konuya ilişkin diğer hü
kümleri uygulanır. 

Zarar karşılığı kesinti 
MADDE 39. — Hizmet akitlerinde işveren veya işveren vekilinin tazminat karşılığı olarak ge

mi adamı ücretlerinden geçici olarak alıkoyacağı miktar on haftada eşit taksitlerle kesilmek üzere 
gemi adamının on günlük ücreti tutarından fazla olamaz. Tazminat karşılığı bu kesintiler, bütün 
iş süresi içindir ve bundan bir miktar mahsubeülince yeniden aynı esaslar dairesinde kesinti 
yapılabilir. 

Tazminat kesintileri, mahsup yapılmasını gerektirecek bir zarar yapılmadan işten ayrılma 
hallerinde gemi adamına kesintisiz olarak geri/erilir. Tazminat karşılığı geçici olarak alıkonu
lan paradan, mahsup yapılması gerektiği zaman gemi adamı isterse işveren kendisine mahsubun 
hangi esaslara göre yapıldığını anlatmak ve buna ait hesaplarla fatura ve başka belgeleri gös
termek zorundadır. 

Tazminat karşılığı olarak alıkonulan paradan ancak o gemi adamı tarafından yapılan zarar 
için mahsup yapılır. 

Yıllık ücretli izin 
MADDE 40. — Aynı işveren emrinde veya aynı gemide bir takvim yılı içinde bir veya birkaç 

hizmet akdine dayanarak en az altı ay çalışmış olan gemi adamı yıllık ücretli izne bak kazanır. 
İzin süresi, altı aydan bir yıla kadar hizmeti olan gemi adamları için onbeş günden ve bir yıl 

ve daha fazla hizmeti olanlar için yılda bir aydan az olamaz. 
İzin işverenin uygun göreceği bir zamanda kullanılır. Bu haktan feragat edilemez. 
Bir aylık izin, tarafların rızası ile aynı yıl içinde kullanılmak suretiyle ikiye bölünebilir. 
Gemi adamı, yıllık ücretli iznini yabancı bir memleket limanında veya hizmet akdinin yapıl

mış bulunduğu mahalden gayrı bir yerde kullanmaya zorlanamaz. 
Gemi adamı, dilerse, işveren veya işveren vekilinden ücretli izne ilişkin olarak 7 güne kadar 

ücretsiz yol izni de istiyebilir. 
Gemi adamının hakettiği yıllık ücretli izni kullanmadan hizmet akdi 14 ncü maddenin II, 

m ve IV ncü bendlerine göre bozulursa, işveren veya işveren vekili izin süresine ait ücreti, gemi 
adamına ödemek zorundadır. 

Hafta tatili 
MADDE 41. — Liman hizmeti ve şehir hattı gemilerinde gemi adamının haftada altı günden 

fazla çalıştırılması yasaktır. Bunlardan hafta tatili günü çalıştırılanlara, haftanın diğer bir gü
nünde nöbetleşe izin verilir. 
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Hafta tatili ücreti 

MADDE 42. — Bu kanunun uygulandığı gemilerde, haftanın tatilden önceki günlerinde sürekli 
olarak çalışmış bulunan gemi adamlanna çalışılmıyan hafta tatili günü için işveren veya işveren 
vekili tarafından bir iş karşılığı olmaksızın bir gündelik tutarında ücret ödenir. 

Evlenmelerde üç güne, ana ve babanın, karı ve kocanın, kardeş veya çocukların ölümünde iki 
güne kadar verilen izin süreleriyle bir haftalık süre içinde kalmak üzere işveren tarafından veri
len diğer izinler ve hekim raporlariyle verilen dinlenme ve hastalık izinleri, fiilen çalışılmış günler 
gibi hesaba katılır. 

Zorlayıcı ve ekonomik bir sebebolmadan gemideki çalışmaların haftanın bir veya birkaç günün
de işveren veya işveren vekili tarafından tatil edilmesi halinde, haftanın çalışılmıyan günleri, 
ücretli hafta tatiline hak kazanmak için çalışılması gereken altı günün hesabında göz önünde 
tutulur. 

Gemide işin bir haftadan fazla süre ile tatil edilmesini gerektiren zorlayıcı sebepler ortaya 
çıktığı zaman, bu süreye raslıyan hafta tatili ücreti, yarım gündelik tutarında ödenir. 

Kısa, yakın ve uzak sefer yapan gemilerde çalışan gemi adamlarına işveren veya işveren vekili 
tarafından geminin seferde bulunduğu müddete raslıyan hafta tatili günleri için yukardaki şart 
lar aranmaksızın ve bir iş karşılığı olmaksızın, ayrıca bir gündelik tutarında hafta tatili ücreti 
ödenir. 

Genel tatil ücreti 

MADDE 43. — Bu kanun kapsamına giren gemilerde çalışan gemi adamlarına, 2739 sayılı Ulu
sal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu ile anılan kanuna ek 3168 ve 221 sayılı kanunlarda yazılı 
bulunan ulusal bayram ve genel tatil günlerinde, bir iş karşılığı olmaksızın bir günlük ücreti tu
tarında tatil ücreti, ücret ödeme şekline bakılmaksızın ayrıca Ödenir. 

Tatil ücretlerine girmiyen kısımlar 

MADDE 44. — Fazla çalışma karşılığı olarak alman ücret ve primlerle sosyal yardımlar, ulu
sal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri için verilen ücretlerin tesbitinde hesaba katılmaz. 

Geçici i§ göremezlik 

MADDE 45. — Gemi adamlarına, geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi gerektiği zamanlarda, 
geçici iş göremezlik süresine raslıyan ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatili ödenekleri, aynı 
ölçülerle ödeme yapan kurum ve sandıklar tarafından ödenir. 

Görevli ve yetkili mahkemt 

MADDE 46. — Bu kanun kapsamına giren gemi adamlariyle bunların işveren veya işveren ve
killeri arasında bu kanundan veya iş bağıtından doğan dâvalar hakkında, 5521 sayılı Kanun hü
kümleri uygulanır. 

tş bağıtmda ayrıca bir hüküm yoksa dâva, geminin bağlama limanında iş dâvalarını bakmaya 
yetkili mahkemede görülür. Bağlama limanında sözü edilen mahkeme bulunmazsa yetkili mahke
me, o yere en yakın iş dâvalarını görmeye yetkili mahkemedir. 
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Hafta tatili ücreti 

MADDE 42. — Bu kanunun uygulandığı gemilerde, haftanın tatilden önceki günlerinde sü
rekli olarak çalışmış bulunan gemi adamlarına çalışılmıyan hafta tatili günü için işveren veya 
işveren vekili tarafından bir iş karşılığı olmaksızın bir gündelik tutarında ücret ödenir. 

Evlenmelerde üç güne, ana ve babanın, karı ve kocanın, kardeş ve çocukların ölümünde iki 
güne kadar verilmesi gereken izin süreleriyle bir haftalık süre içinde kalmak üzere işveren tara
fından verilen diğer izinler ve hekim raporlariyle verilen dinlenme ve hastalık izinleri, fiilen 
çalışılmış gibi hesaba katılır. 

Zorlayıcı ve ekonomik bir sebebolmadan gemideki çalışmaların haftanın bir veya birkaç gü
nünde işveren veya işveren vekili tarafından tatil edilmesi halinde, haftanın çalışılmıyan, gün
leri, ücretli hafta tatiline hak kazanmak için çalışılması gereken altı günün hesabında göz önünde 
tutulur. 

Gemide işin bir haftadan fazla süre ile tatil edilmesini gerektiren zorlayıcı sebepler ortaya 
çıktığı zaman, bu süreye rastlıyan hafta tatili ücreti, yarım gündelik tutarında ödenir. 

Kısa, yakın ve uzak sefer yapan gemilerde çalışan gemi adamlarına işveren veya işveren ve
kili tarafından geminin seferde bulunduğu müddete rastlıyan hafta tatili günleri için yukardaki 
şartlar aranmaksızın ve bir iş karşılığı olmaksızın, ayrıca bir gündelik tutarında hafta tatili 
ücreti ödenir. 

Genel tatil ücreti 

MADDE 43. — Bu kanun kapsamına giren gemilerde çalışan gemi adamlarına, 2739 sayılı 
Ulusal bayram ve genel tatiller Kanunu ile anılan kanuna ek 3466 ve 221 sayılı kanunlarda ya
zılı bulunan ulusal bayram ve genel tatil günlerinde, bir iş karşılığı olmaksızın bir günlük üc
reti tutarında tatil ücreti, ücret ödeme şekline bakılmaksızın ayrıca ödenir. 

Tatil ücretine girmiyen hısımlar 

MADDE 44. — Fazla çalışma karşılığı olarak alman ücret ve primlerle sosyal yardımlar, 
ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri için verilen ücretlerin tesbitinde. hesaba ka
tılmaz. 

Geçici iş göremezlik 

MADDE 45. — Gemi adamlarına, geçici iş göremezlik ödeneği, ödenmesi gerektiği zamanlarda, 
geçici iş göremezlik süresine rastlıyan ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatili ödenekleri, aynı 
ölçülerle ödeme yapan kurum ve sandıklar tarafından ödenir. 

Görevli ve yetkili mahkeme 

MADDE 46. — Bu kanun kapsamına giren ?emi adamlariyle bunların işveren veya işveren 
vekilleri arasında bu kanundan veya hizmet akdinden doğan dâvalar hakkında, 5521 sayılı Ka
nun hükümleri uygulanır. 

Hizmet akdinde ayrıca bir hüküm yoksa dâva, geminin bağlama limanında iş dâvalarını bak
maya yetkili mahkemede görülür. 
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Bildirimler 

MADDE 47. — Bildirimlerin ilgiliye yazılı olarak ve imza karşılığında yapılması gerekir. Bil
dirim yapılan kişi bunu imzalamazsa; durum o yerde tutanakla tesbit edilir. Ancak, 7201 sayılı 
Kanun kapsamına giren tebligat, anılan kanun hükümlerine göre yapılır. 

Saklı haklar 

MADDE 48. — Bu kanun hükümleri, gemi adamına daha elverişli hak ve menfaatler sağlıyan 
kanun, toplu iş sözleşmesi, iş bağıtı, örf ve âdetlerden doğan haklara halel getirmez. Bu kanu
nun uygulanması sonucu olarak işverene düşen yükümlülükler, gemi adamlarının ücret ve sair 
haklarının daha aşağı hadlere indirilmesine sebep tutulamaz. 

Denetim ve tefti§ 

MADDE 49. — Bu kanun hükümlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak üzere yapılması 
gereken takip, denetim ve teftişler Çalışma Bakanlığı tarafından yapılır. Bu konuda iş Kanu
nunun iş hayatının denetim ve teftişine ilişkin hükümleri ve aynı kanunun bu hükümlerle 
ilgili ceza maddeleri uygulanır. 

Ceza hükümleri 

MADDE 50. — a) Kanunun 5 nci maddesi goreğince gemi adamlariyle yazılı bağıt yapmıyan, 
b) 11 nci madde gereğince gemi adamına çalışma ve kimlik karnesi vermiyen, 
c) 12 nci madde gereğince işinden ayrılan gemi adamına çalışma belgesi vermiyen, 
ç) 13 ncü madde gereğince sakat ve eski hükümlü gemi adamı çalıştırma ile ilgili kanun ve 

tüzük hükümlerine uymıyan işveren veya işveren vekili hakkında 500 liradan aşağı olmamak üze-
re ağır para cezasına hükmolunur. 

MADDE 51. — a) 20 nci madde gereğince gemi adamının kıdem tazminatını ödemiyen, 
b) 21 ve 23 ncü maddeler gereğince, gemiadamını iade zorunluluğuna uymıyan, 
c) 26 nci maddede gösterilen iş sürelerine uymıyan, 
ç) 28 nci madde gereğince gemi adamının fazla çalışma ücretini ödemiyen, 
d) 29 ncu madde gereğince gemi adamının ücretini zamanında ve tam olarak ödemiyen, 
e) 33 ncü maddede sözü geçen iaşe veya nakden ödeme zorunluğuna uymıyan, 
f) 37 nci maddede sözü geçen asgari ücretten aşağı ücret ödiyen, 
İşveren veya işveren vekili hakkında, bu durumda olan her gemi adamına karşılık 1 000 lira

dan aşağı olmamak üzere ağır para cezasına hükmolunur. 
(b, ç, d, e ve f) fıkralarındaki fiillerin yurt dışında işlenmesi halinde hükmolunacak para ce

zası 2 000 liradan aşağı olamaz. 
YukardaM fiillerin tekerrürü halinde, bir önce hükmolunan para cezasının iki katiyle bir

likte ayrıca bir aydan aşağı olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 161) 



— 27 — 
(îeeici Komisyonun değiştirigi 

Bildirimler 

MADDE 47. — Bildirimlerin ilgiliye yazılı olarak ve imza karşılığında yapılması gerekir. Bil
dirim yapılan kişi bunu imzalamazsa; durum o yerde tutanakla tesbit edilir. Ancak, 7201 sayılı 
Kanunun kapsamına giren tebligat, anılan kanun hükümlerine göre yapılır. 

Sakh hükümler 

MADDE 48. — Bu kanun hükümleri, gemi adamına daha elverişli hak ve menfaatler sağlıyan 
kanun, toplu iş sözleşmesi hizmet akdi, örf ve âdetlerden doğan haklara halel getirmez. Bu kanu
nun uygulanması sonucu olarak işverene düşen yükümlülükler, gemi adamlarının ücret ve sair 
haklarını daha aşağı hadlere indirilmesine sebep tutulamaz. 

Denetim ve tefti§ 

MADDE 49. — Bu kanun hükümlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak üzere yapılması ge
reken takip, denetim ve teftişler Çalışma Bakanlığı tarafından yapılır. Bu konuda iş Kanununun 
iş hayatının denetim ve teftişine ilişkin hükümleri ve aynı kanunun bu hükümlerle ilgili ceza 
maddeleri uygulanır. 

Ceza hükümleri 

MADDE 50. — a) Kanunun 5 nci maddesi gereğince gemi adamlariyle yazılı akit yapmıyan, 
b) 11 nci madde gereğince gemi adamına çalışma ve kimlik karnesi vermiyen, 
c) 12 nci madde gereğince işinden ayrılan gemi adamına çalışma belgesi vermiyen, 
ç) 13 ncü madde gereğince sakat ve eski hükümlü gemi adamı çalıştırma ile ilgili kanun ve 

tüzük hükümlerine uymayan işveren veya işveren vekili hakkında 500 liradan aşağı olmamak üze
re hafif para cezasına hükmolunur. 

MADDE 51. — a) 20 nci madde gereğince gemi adamının kıdem tazminatını ödemiyen, 
b) 21 ve 23 ncü maddeler gereğince, gemi adamımn iade zorunlıığuna uymayan, 
c) 26 nci maddede gösterilen iş sürelerine uymayan, 
ç) 28 nci madde gereğince gemi adamının fazla çalışma ücretini ödemiyen, 
d) 29 ncu madde gereğince gemi adamının ücretini zamanında ve tam olarak ödemiyen, 
e) 33 ncü maddede sözü geçen iaşe veya nakden ödeme zorunlıığuna uymayan, 
f) 37 nci maddede sözü geçen asgari ücretten aşağı ücret ödeyen, 
işveren veya işveren vekili hakkında, bu durumda olan her gemi adamına karşılık 1 000 lira

dan aşağı olmamak üzere ağır para cezasına hükmolunur. 
(b, ç, d, e, ve f) fıkralarındaki fiillerin yurt dışında işlenmesi halinde hükmolunacak para ceza

sı ikibin liradan aşağı olamaz. 
Yukarıdaki fiillerin tekerrürü halinde, bir önce hükmolunan para cezasının iki katı hükmolu

nur. 

MADDE 52. — Bu kanunun 35 nci maddesinde bahsi geçen tüzükte esasa mütaallik ve birinci 
derecede olarak gösterilmiş bulunan vasıf ve şartlara riayet etmiyen işveren veya işveren vekili 
hakkında 2 000 liradan az olmamak üzere ağır para cezası, 

İkinci derecede olarak gösterilen vasıf ve şartlara riayet etmiyen işveren veya işveren vekili 
hakkında 250 liradan az olmamak üzere hafif para cezası, 

Hükmolunur. 
Yukarıdaki fiillerin tekerrürü halinde bir önce hükmolunan cezaların iki katı hükmolunur. 
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MADDE 52. — a) Gemi adamı ücretlerinden 38 nci maddede gösterilen esaslar dışında para 
cezası uygulıyan, 

b) 39 ncu maddede sözü edilen zarar karşılığı kesintileri, anılan madde hükümlerine uymıya-
rak yapan, 

c) 40 ncı madde gereğince gemi adamına yıllık ücretli izin vermiyen, 
ç) 41 nci madde gereğince gemi adamlarına hafta tatili izni uygulamıyan, 
d) 42 nci madde gereğince gemi adamına hafta tatili ücretini ödemiyen, 
e) 43 ncü madde gereğince gemi adamına genel tatil ücretini ödemiyen, 
İşveren veya işveren vekili hakkında 500 liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası hükmolu-

nur. 
Yukardaki fiillerin tekerrürü halinde bir önce hükmolunan cezanın iki katından aşağı olma

mak üzere ağır para cezasına hükmolunur. 

Yürürlükten kaldırılan kanunlar 

MADDE 53. — 10 . 3 . 1954 tarihli, 6379 sayılı ve 25 . 5 . 1959 tarihli, 7283 sayılı kanunlar yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

Tüzük 

MADDE 54. — Bu kanunun 35 nci maddesinde sözü geçen tüzük çıkarılıncaya kadar, bu ka
nunla yürürlükten kaldırılan 6379 sayılı Kanunun 31 nci maddesine dayanılarak çıkarılmış bulu
nan 7 . 2 . 1958 tarihli ve 4/9968 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle yürürlüğe konulan 
(Gemi adamlarının sağlık, iaşe ve ikamet şartlarını gösterir Tüzük) ün aynı konulara ilişkin hüküm
leri uygulanır. 

MADDE 55. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 56. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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MADDE 53. — a) Gemi adamı ücretlerinden 38 nci maddede gösterilen esaslar dışında para 
cezası uygulıyan, 

b) 39 ncu maddede sözü edilen zarar karşılığı kesintileri, anılan madde hükümlerine uymıya-
rak yapan, 

c) 40 nci madde gereğince gemi adamına yıllık ücretli izin vermiyen, 
ç) 41 nci madde gereğince gemi adamlarına hafta tatili izni uygulamıyan, 
d) 42 nci madde gereğince gemi adamına hafta tatili ücretini ödemiyen, * 
e) 43 ncüm adde gereğince gemi adamına genel tatil ücretini ödemiyen, 
İşveren veya işveren vekili hakkında 500 liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası hük-

molunur. 
YukardaM fiillerin tekerrürü halinde bir önce hükmolunan cezanın iki katından aşağı olma

mak üzere ağır para cezasına hükmolunur. 

Yürürlükten kaldırılan kanunlar 

MADDE 54. — 10 . 3 . 1954 tarihli, 6379 sayılı ve 25 . 5 . 1959 tarihli, 7283 sayıh kanunlar yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

Tüzük 

MADDE 55. — Bu kanunun 35 nci maddesinde sözü geçen tüzük çıkarılıncaya kadar, bu ka
nunla yürürlükten kaldırılan 6379 sayıh Kanunun 31 nci maddesine dayanılarak çıkarılmış bulu
nan 7 .2 . 1958 tarihli ve 4/9968 sayıh Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle yürürlüğe konulan (Ge
mi adamlarının sağlık, iaşe ve ikamet şartlarım gösterir Tüzük) ün aynı konulara ilişkin hüküm
leri uygulanır. 

MADDE 56. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 57. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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