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öldüğüne, dair Başbakanlık tezkeresi 
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2. — Trabzon Milletvekili Hamdi Or-
hon'un; Hâkimler Kanununa ek 5017 sa
yılı Kanuna bağlı ve 7168 ve 45 sayılı ka
nunlarla değiştirilmiş bulunan cetvelin'de
ğiştirilmesine dair olan 661 sayılı Kanunun 
1 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kındaki kanun teklifini geri aldığına dair 
önergesi (4/147, 2/432) 3:4 
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Güler'in, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
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6. — Kastamonu Milletvekili Osman Ze
ki Oktay'ın; bâzı hekimlerin 'bâzı ilâç fir
malarına ortak olduklarına, bu durumun 
halk sağlığı üzerindeki kötü etkilerine ve 
bu konuda Hükümetin idari ve kanuni ted
birler alması 'gerektiğine dair demeci ve 
(Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Edip So-
munoğlu'nun ceva'bı 5:6 
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Sayfa 
5. — Görüşülen işler 7 
1. — Deniz iş kanunu tasarısı ve 'Ta

rım, Ulaştırma, Sanayi, Millî Savunma, 
Sağlık ve Sosyal Yardım, Bayındırlık, îçiş-

1967 yılı Bütçe kanunu tasarısının oylanma
sından önce lehte ve aleyhte verecekleri oyların 
gerekçelerini kısaca bildirmek üzere iki millet-
evkiline söz verildi. 

1967 yılı Bütçe kanunu tasarısının oylanması 
ile 

Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçimi 'bir
likte yapıldı. 

Oyların ayırımı sonunda 1967 yılı Bütçe ka
nunu tasarısının 171 e karşı 236 oyla kabul edi
lerek kanunlaştığı, 3 milletvekilinin çekinser 
kaldığı bildirildi. 

Başbakan Süleyman Demirel, bütçe görüşme
leri sırasındaki tenkid ve temennilere teşekkür-

, TASARI 
1. — Tarım Bakanlığı Teşkilâtında çalışan 

veteriner hekimlere ödenek verilmesine dair ka
nun tasarısı (1/337) (Tarım ve Plân komisyon
larına) 

TEKLİFLER 

2. — Tokat Milletvekili Fethi Alacalı'nm, 
Hacı Osman Dağdaş'a vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 
(2/458) (Maliye ve Plân komisyonlarına) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Hasan De-

ğer'in, 17 . 7 . 1964 tarihli ve 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bâzı yeni hükümler eklen
mesine dair kanun teklifi (2/459) (Sağlık ve 
Sosyal Yardım, Ulaştırma, Çalışma ve Plân ko
misyonlarına) 

Sayfa 
leri, Ticaret, Adalet, Çalışma ve Plân ko
misyonlarından seçilen 2 şer üyeden kuru
lu Geçici Komisyon raporu (1/233) (S. Sa
yısı : 161) 7:43 
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lerini 'bildiren ve bütçenin hayırlı ve uğurlu ol
masını dileyen demeçte bulundu. 

Yüksek Hâkimler Kurulunda açık bulunan 
iki asıl üyeliğe Rahmi Ergil ve Necati Bender-
lioğlu'nun seçilmiş oldukları bildirildi. 

Başkanlığın kabul edilen teklifi üzerine 
6 Mart 1967 Pazartesi günü saat 15,00 te topla
nılmak üzere Birleşime saat 11,15 te son verildi. 

Başkan Kâtip 
Ferruh Bozbeyli Tokat 

Bedrettin Karaerkek 

Kâtip 
Kars 

Muzaffer Şâmiloğlu 

TEZKERELER 
4. — 1050 sayılı Genel Muhasebe Kanunu

nun 76 ncı maddesi hükmü uyarınca düzenle
nen raporun sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi (3/592) (Sayıştay Komisyo
nuna) 

5. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/593) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

RAPORLAR 
6. — Millet Meclisi tutanaklarında ve ses 

bantlarında sahtecilik ve tahrifat yapıldığı id
dialarını tahkik için kurulan Meclis Araştırma 
Komisyonu raporu (9/10, 10/10) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 221) 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
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7. — T. B. M. Meclisi Saymanlığının, Hazi
ran, Temmuz ve Ağustos 1966 ayları hesabı hak
kında Hesaplan İnceleme Komisyonu raporu 
(5/26) (Gündeme) (S. Sayısı : 225) 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Sayın 
üyeler lütfen ışıklar yandıktan sonra beyaz düğ
melere bassınlar. Yoklama muamelesi başlamış
t ı r ; arkadaşlar acele etsinler. 

1. — TJrfa Milletvekili Atalay Akan'm öldü
ğüne dair Başbakanlık tezkeresi (3/594) 

BAŞKAN — Urfa Milletvekili kıymetli ar
kadaşımız Atalay Akan'm vefatına dair tezkere 
gelmiş bulunuyor. Okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Urfa milletvekillerinden Atalay Akan'm 

31 . 1 . 1967 günü Ankara'daki evinde geçir
diği bir kalb krizi neticesinde vefat ettiğine ve 
cenazesinin de Ankara'da defnedildiğine dair 
içişleri Bakanlığından alman 1.3.1967 tarihli 
ve 23302/64 -1844 sayılı tezkerenin sureti bağlı 
olarak sunulmuştur. 

Teessürle arz ederim. 

Süleyman Demire! 
Başbakan 

BAŞKAN — Sırası boş kalan çok kıymetli 
arkadaşımızın aziz hâtırasına izafeten Yüce 
Meclis üyelerini bir dakikalık ihtiram sükûtuna 
davet ederim. 

8. — T. B. M. Meclisi Saymanlığının, Eylül, 
Ekim ve Kasım 1966 aylan hesabı hakkında 
Hesapları İnceleme Komisyonu raporu (5/27) 
(Gündeme,) (S. Sayısı : 226) 

< • > • I 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Müzakere için gerekli oy ço
ğunluğu mevcuttur. Müzakerelere başlıyoruz. 

(Bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.) 
BAŞKAN — Allah rahmet eylesin. 

2. — Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon'un, 
Hâkimler Kanununa ek 5017 sayılı Kanuna bağlı 
ve 7168 ve 45 sayılı kanunlarla değiştirilmiş bu
lunan cetvelin değiştirilmesine dair olan 661 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkındaki kanun teklifini geri aldığına 
dair önergesi (4/147, 2/432) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Hâkimler Kanununa ek 5017 sayılı Kanuna 

bağlı ve 7168 ve 45 sayılı kanunlarla değişti
rilmiş bulunan cetvelin değiştirilmesine dair 
olan 661 sayılı Kanunun birinci maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair esas 2/432 sayıda ka
yıtlı kanun teklifimi, bütçe müzakerelerinde 
Hâkimler Kanununun Yüce Meclise sunulmak 
üzere olduğunu öğrenmiş bulunduğumdan geri 
alıyorum. 

B I R I N C I O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Fuat Avcı (Denizli), Ali Rıza Çetiner (Ankara) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 68 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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İcabının ifasına müsaadelerinizi arz ve rica 
ederim. 

Trabzon 
Hamdi Orhon 

BAŞKAN — Teklif geriverilmiştir. 

3. — Çorum Milletvekili Abdurrahman Gü
lerin, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Ko
misyonundan çekildiğine dair önergesi (4/146) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyo

nundan istifa ettim. Saygı ile arz ederim. 

Çorum 
Abdurrahman Güler 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur, gereği 
buna göre icra olunacaktır. 

4. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi (3/624) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum : 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekilleri

nin hizalarında gösterilen müddetle izinleri 
Başkanlık Divanının 1 . 3 . 1967 tarihli toplan
tısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 

Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

Adana Milletvekili Tahir Yücekök, 64 gün, 
hastalığına binaen, 20 . 12 . 1966 tarihinden iti
baren. 

Muğla Milletvekili Adnan Akarca, 14 gün, 
hastalığına binaen, 6 . 1 . 1967 tarihinden iti
baren. 

Bingöl Milletvekili M. Emin Gündoğdu, 10 
gün, mazeretine binaen, 6 . 3 . 1967 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Teker teker okutup oyunuza 
sunacağım. 

Adana Milletvekili Tahir Yücekök, 64 gün, 
hastalığına binaen, 20 . 12 . 1966 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum; kabul edenler... Kabul etmiyenler...'Kabul 
edilmiştir. 

Muğla Milletvekili Adnan Akarca, 14 gün, 
hastalığına binaen, 6 . 1 . 1967 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul1 

edenler... Kabul etmiyenler... Kabul' edilmiştir. 
Bingöl Milletvekili M. Emin Gündoğdu, 10 

gün, mazeretine binaen, 6 . 3 . 1967 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum.. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul1 edilmiştir. 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
son zamanlarda bâzı hâkimlerin uğradığı teca
vüzleri yeren demeci 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel dö
vülen hâkimler konusunda 5 dakikayı geçmemek 
üzere Sayın Kesit Ülker'e söz vereceğim. Buyu
run efendim. 

REŞÎT ÜLKER (istanbul) — Sayın millet
vekilleri, bugünkü gazetelerde Rize Ağır Ceza 
Başkanının ve Rize Cumhuriyet Savcısının ev
lerine dinamit konduğu ve patlatıldığını; yine 
Konya'nın Yumak ilçesi Asliye Ceza Hâkiminin 
beş kişi tarafından tecavüze uğradığı ve ağır şe
kilde dövüldüğünü derin bir üzüntü ile okumuş 
ve öğrenmiş bulunuyoruz. Yargıçlar kararla-
riyle cemiyet düzenini koruyan kimselerdir. 
Yurttaşlar üzerinde yargı gücü kadar doğrudan 
doğruya etkili olan hiçbir güç yoktur. Yargıç
lara uzanan ellerin Türk Devleti ve bağımsız 
mahkemeleri tarafından kırılacağından da şüp
hemiz yoktur. Ama şunu da belirtmek zorunda
yız ki, bu olaylar bir cemiyet için en ağır ve 
vahim olaylardır. Kanunları tatbik ederek ada
let görevini yerine getirmekle görevli yargıçla
rın kütle halinde tecavüze uğradığı yerde Dev
let ve kanunlara saygının yokolduğu ve kendi
liğinden hak alma duygularının hâkim bulun
duğu ortaya çıkar. Bu ise anarşinin başlangıcı
dır, denilebilir. Yargıçlara tecavüz, kanunlara 
ve adalete tecavüzün ta kendisidir. Yargıçların 
yurdumuzun dört bir köşesinde emniyet içinde 
her bakımdan bağımsız iş görebilmeleri için 
gerçekten kendilerini bağımsız hissetmelidirler. 
Yargıçlara uzanan cüretkâr ve insafsız eller 
adalete, emniyete, asayişe ve vatandaşın huzur 
ve sükûnuna uzatılmış ellerdir. Bütün Parlâ
mentonun bu duyguda tereddütsüz birleşmiş ol
duğunun ifadesi de apayrı ve güçlü bir anlam 
taşır. Yargıçları, Anayasanın yasaklayıcı hü-
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kümlerine rağmen, tartışmaların içine sokma
nın böyle hâdiselerin meydana çıkmasında kış
kırtıcı rol oynamış olması ihtimali pek çoktur 
ve bu hâdise de bize nasıl hareket etmemiz ge
rektiğini açıkça göstermektedir. Bir parlâmen
to üyesi olarak bu millet kürsüsünden adalete 
uzanan bu cüretkâr elleri tel'in ediyoruz. Say
gılarımla. (Alkışlar) 

6. — Kastamonu Milletvekili Osman Zeki 
Oktay'ın, bâzı hekimlerin b.âzı ilâç firmalarına 
ortak olduklarına, bu durumun halk sağlığı üze
rindeki kötü etkilerine ve bu konuda Hükümetin 
idari ve kanuni tedbirler alması gerektiğine dair 
demeci ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Edip 
Somunoğlu'nun cevabı 

BAŞKAN — Sayın Osman Zeki Oktay, halk 
sağlığı ile ilgili bir konu üzerinde beş dakikayı 
geçmemek üzere söz istemişsiniz, buyurunuz. 

OSMAN ZEKÎ OKTAY (Kastamonu) — 
Sayın Başkan, 

Muhterem arkadaşlar; 
Birtakım çıkarcıların 'ilâç sanayii içine ka

tılarak hal'k sağlığına ue ikadar ağır ve tehli
keli darbeler indirdiğini görmek, insanı haki
katen 'derin bir yese düşürmektedir. 

Son zamanlarda, imal ettikleri ilâçların sü
rümünü çok sakat yollarla sağlamaya çalışan bir
takım müesseseler türemiştir. Bunlar, bâzı tıp 
profesörlerine, kl'inik çalışmaları yapan hastane 
hekim'lerine, 'bütün İktisadi Devlet Teşekkülle
ri 've iSosyal 'Sigorta Kurumu 'doktorlarına, ku
rucu, imtiyazlı ve âdi 'hisse senetlerini dağıtır
lar ve çoğu zaman 'bu hisse senetleri 'mukabilin
de peşinen para da almazlar. Böylece kendile
rine ortak etmeye muvaffak oldukları 'doktor
lardan ünlü profesörlerin, hekimlerin isimlerini 
(birtakım sirkülerle reklâm vasıtaisı yapmaktan 
da çekinmezler. Bunların bütün gayesi, ortak 
doktorların reçetelerine kendi ilâçlarını yazdır
ma gayretidir. Bu 'maksatlarını gizliyebilmek 
ve doktorların iyi niyetlerini istismar edebi 1-
mek için de onlara, bu davranışlarının gayet tabiî 
ve hukukî olduğunu, Anayasanın sağladığı hak 
ve hürriyetlere göre her vatandaşın istediği 
yatırıma ortak olabileceğini, 'bütün çabalarının 
yerli ilâç sanayiini inkişaf ettirmekten ibaret 
olduğunu, tatlı bir propaganda teması içinde 
rahatça kabul ettirirler. 

6 . 3 . 1967 0 : 1 

Kendilerini dışarıdan gelen hücumlara karşı 
aldatıcı bir müdafaa taktikleri de vardır : Ya
bancı sermayeye karşı yerli sanayii korumak 
ve ucuz ilâç ilmal etmek gibi vatanperver 've 
halk sağlılmı koruyucu 'bir eda takınırlar. 

Halbuki, memleketimizde 130 kadar ilâç lâ-
boratuvarı Ve fabrikası vardır. Bunlardan an
cak 12 isi yabancı sermayeli 'müessesedir. Ken
dilerinin sayısı da 7 yi bulduğuna göre, demek 
ki, 110 dan fazla yerli ilâç falbrilkası ve lâbo-
ratuvarı, bunlar dışında, dürüst metotlarla ça
lışmakta ve yabancı senmayel'i ilâç sanayiine 
rekabet etmektedirler. 

Hele ilâçta ucuzluk sağlar gibi görünme 
çabası, büsbütün aldatıcı ve konuyu bilmiyen-
lerin hüsnüniyetini İstismar. edici bir davranış
tır. Zira, ilâç fiyatları taımamiyle Sağlık Ba
kanlığı tarafından tesbi't edilir ve ilâçta fiyat 
rekabeti bahis konusu olamaz. 

Çok şükür ki, asil ve necip doktorlarımız
dan bâzıları bu temanın altında saklı hakiki 
maksadı anlamışlar 've bu gibi sakat teklifleri 
asla kabul etmemişlerdir. Bâzı ünlü profesör 
ve ihekîmlerimiz de, kurucu olarak katılmış ol
dukları Ibu müesseselerin asıl gayelerini hisse
der etim ez, derhal ortaklık ilişkilerini kesmişler
dir. Ama buna rağmen, 1959 da bu çeş'it faali
yete başlıyan bir tek müessese varken bugün 
bu kuruluşların sayısı 7 ye yüksclmişltir. Eğer 
ıgerekli tedbirler alınmazsa, bu sakat davranış
ların kusa zamanda tüm ilâç sanayiinin istilâ 
edeceği 'muhakkaktır. Nitekim, daba bir 'hafta 
evvel, bu kuruluşlardan ilki olan (D.EVA.) 
firmasının İbrahim Etem gibi ünlü ve eski bir 
yerli müesseseyi satmalmak suretiyle ilâç sa
nayiinde istilâcı harekete devam ettiği görül
müştür. 

Adı geçen ve kurucuları tıp doktorlarından 
İbaret olan (D.E.V.A.) şirketinin statüsünde 
«Gerek mevcut hisse senetlerinin devri, gerek
se yeni hisse senetleri çıkarıldığı takdirde, bun
ların satışı, şirketin kuruluş gayelerini muha
faza ve idame mâksadiyle, kuruculardan başka 
sadece tıp doktorlarına yapılabilir» kaydı bu
lunmaktadır. Görülüyor ki, tıp doktorları ile 
ortaklık kurarak emellerine nail olmak, bu gi
bi kuruluşların karalkteristik bir vasfı bulun
maktadır. 

— 5 — 
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Hekimlerin ilâç fabrikalarına ortak olmala
rının ahlâk ve toplu'm nizamına ve halk sağlığı
na, bakınız ne kötü ve tehlikeli etkiler oluyor : 

Doktor - hasta münasebetlerinde evvelâ dok
torun deontoloji bakımından her türlü tesir
den uzak kalması Ve serbestliğini bütün teda
vi süresince muhafaza etmesi bir zarurettir. 
Hastasına yazacağı ilâcı seçerken hekimin b'ir 
menfaat 'baskısı altında bulunması, karakteri 
ne kadar sağlam olursa olsun, bu serbestilik 
prensibine gölge düşüreceği muhakkaktır. Bu, 
o kadar muhakkaktır ki, tatbikatta ortak dok
torların mütemadiyen aynı markalı ilâçları yaz
makta devam ettikleri, günlük müşahedeleri
miz arasına girmeye başlamıştır. Ortak olduğu 
müessesenin (kârını artırmak 'için hastalıkla hiç 
ilgisi bukınmıyan ilâçlardan tutun da, aynı 
ilâçtan reçete de 1 yerine '5 kutu yazmaya ka
dar giden davranışlardan tevatüren şikâyet 
edildiği de cümlenin malûmu haline gelmiş bu
lunmaktadır. 

Doktor - Ihasta münasebet]erinde önemle 
üzerinde durulması gereken ikinci nokta da; 
hastanın doktora ve ilâca itimadı konusudur. 
Kendisini tedavi eden hekimin bir ilâç fabrika
sına ortak olduğunu aklına getiren bir hasta
da, doktoruna ve onun verdiği ilâca inanç ka
lır mı? 

Halkta 'bu itimatsızlık yerleşirse o memle
kette halk sağlığı korunaibilir mi? 

Menfaat il işkil erinin insan psikolojisi üze
rinde yaptığı etkileri inkâr edemiyeceğimize 
göre, hekimlerimizi Ibu baskının tesiri altına 
sokacak ve onları serbestilik prensibinden ayı
racak nitelik taşıyan bir ortaklık sistemine na
sıl göz yumabiliriz? 

Anayasanın hak ve hürriyetlere dair hü
kümleri, halk sağlığını arkasından hançerliye-

cefc hareketlere müsahamalı değildir ve ola
maz da 

Bir taraftan halk sağlığını her şeyin üstün
de tutarken, bir taraftan da •bindiğimiz dalı ke
ser gibi davrananlayız. Bu çıkarcı kuruluşlar1 

bir çığ gibi büyümek istidadmdadır. Bu büyüme, 
memleketi içinden çıkılmıyacak felâketli so

nuçlara sürükliyecektir. 
Hükümetin bu önemli konu üzerine dikkat

le eğilmesi, 'bir taraftan idari 'tedbirlerle, diğer 
taraftan gerekli kanun tasarısını Meclise sü
ratle getirmek suretiyle bu sakat gidişi biran 
evvel durdurması şarttır Ve 'ben bu kürsüden 
bu acı hakikatleri dile getirirken, bütün te-
mennİ/m, Sağlık Bakanlığının bu yurt sorunu
na gereken ehemmiyeti vermesidir. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

EDİP SOMUNOĞLU (Cumhuriyet Senatosu 
Erzurum Üyesi) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; simdi Saym Osman Zeki Oktay, 
hekimlerin ilâç ve lâboratuvar fabrikalarına 
ortak olma konusunda konuşma yaptılar. Halen 
lâboratuvar ve fabrikalara ortak olma diye ti
cari bir ortaklık henüz bahis konusu değildir. 
Yalnız birkaç günden beri yaptığımız tetkike 
ıgöre aksıiyonlar alınımüştır. Bununla beraber 
slon günlerde basında, Senaito'da ve şimdi de 
Yüksek Mecliste bu husus üzerinde ehemmiyet
le durulması bahis konusu olmuştur. Binaena
leyh, kanun ve mevzuatı inceliyerek bir neti
ceye elbette varacağız. Bunun için tetkikler 
yapıyoruz. Bu tetkikler bitmeden kesin bir so
nuca varmayı doğru görmemekteyiz. 

Bu münasebetle mevzu tamamen ele alın
mıştır ve bundan dolayı da senatör ve millet
vekili arkadaşlarıma ve basma teşekkür ede
rim. Konu üzerinde hassasiyetle durmaktayız, 
tetkikler yapmaktayız. Neticesini ayrıca arz 
edeceğim. Hürmetlerimle. 

— 6 — 
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5. — GöRÜŞt 

1. — Deniz tş 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-
yoru (1/233) (S. Sayısı : 161) (1) 

'BAŞKAN — Tasarı üzerinde müzakereye 
geçiyoruz. Lütfen komisyon yerini alsım. Hü
kümet adıına Sayın Bakan. 

Muhterem arkadaşlarım bütçe müzakerele
rinden evvel yapılan birleşimde bu kanun tasa
rısının 32 nci maddesine kadar görüşmeler ya
pılmış ve 32 nci maddeden itibaren görüşülme
sine devam edilecek hale gelmişti. Şimdi 32 nci 
maddeden itibaren görüşülmesine devam ediyo
ruz. Madde 32 yi okutuyorum. 

Ücretin saklı kısmı 
Madde 32. — G-emi adamının ücretinin ay

da 240 lirası haczedilemez veya başkasına de
vir ve temlik olunamaz. Ancak gemi adamının 
(bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hâkim 
tarafından takdir edilecek miktar bu paraya 
dâhil değildir. Bu kayıtlamalar, nafaka borcu 
alacaklılarının haklarını kaldırmaz. 

BAŞKAN — 32 nci madde ile ilgili olarak 
verilmiş bulunan değişiklik önergesini okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
32 nci maddedeki «Gemi adamının ücretinin 

ayda 240 lirası haczedilemez» ibaresinin, 
«G-emi adamınım ücretinin ayda 350 lirası 

haczedilemez» şeklinde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Ankara Hatay 
Rıza Kuas Yahya Kanıbolat 

BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz Sayın Kü-
aıs?. Buyurunuz. 

RIZA KUAS (Ankara) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri, görüşülmekte olan Deniz 
İş Kanununun 32 nci maddesinde, gemi adam
larının aylık gelirlerinin 240 lirası muaf tutu-

(1) 161 S. Sayılı basmayazı 10 . 2 . 1967 
tarihli 51 nci birleşim tutanağı sonuna eklen
miştir. 

LEN İŞLER 

laoak, 240 liranın üzerindeki kısmından kesin
ti yapılacaktır, ibaresi vardır. Gemi adamları
nın ellerine gecem ücret zaten gemi adamlarını 
geçindirecek nitelikte değildir. Hiç olmazsa bu 
240 lira 350 liraya çıkarılırsa ayda 350 liralık 
kısmı muaf olur. Ve bunun üzerinden 350 lira
nın üst kısmından kesinti yapılırsa günlük ka
zancı ile geçinmeye mecbur olan gemi adamının 
ücretinden her hangi bir kesinti yapıldığı za
man hiç olmazsa ayda 350 lirasının hiçbir za
man kesintiye talbi olmıyacağmı düşünerek eli
ne geçecek ücreti 350 lira olarak garanti edil
miş olur. 

Bundan evvel yine Deniz İş Kanunu mad
deleri üzerinde görüşürken iş ve İşçi Bulma 
Kurumuna bağlı İstatistik Bürosunun Ankara, 
İzmir, İstanbul gibi büyük şehirlerde çalışan
ların ayda net 725 lira ellerine geçmesi icaıbet-
tiğini tesbit ettiğini söyledik. İşçilerin eline 
ücretle çalışanların, maaşla çalışanların eline 
ayda 725 lira net geçmesi icabeder ki, ölmeden 
yaşıyaJbilsinler, yaıhutta geçinebilsinler. Bu 
ibakımdan bir kere Türkiyede kanunlar, ya
pılan ücretler kesinti tesbitiınde, bakmakla mü
kellef bulunduğu kimseleri nazarı itibara alma
maktadır. Halbuki dünyanın diğer memleketle
rindeki kanunlarda bu gibi kesintiler yapılır
ken bakmakla mükellef olduğu karısı, çocuk
ları ve bunların yanında, yine o aile reisinin 
bakmakla mükellef olduğu her nüfus başına da 
bu ücretlerden kesinti yapılmaması nazarı iti-
fbara alınır. Meselâ Holânda'da bir ücret kesin
tisi yapılıyorsa, o insan bekârsa ücretinden ke
sinti yapılmaz, 'övli ise o kesintiye tabi olmıyan 
ücretinin % 50 i kadar daha ilâve edilir. Yine 
çocukları varsa, çocuk nisbetinde bu kesintiler 
kısım kıısım yükseltilir. Bu bakımdan bizim 
teklifimiz, T. 1. P. nin teklifi: Her hangi mah
keme karariyle haciz yolu il3 ve diğer kesin
tilerde gemi adamlarının eline ıgeçen ücretin 350 
lirasının muaf tutulmasını teklif ediyoruz. Her 
halde milletvekili arkadaşlarımız gemi adamla
rının 350 lirasının kesintiye tabi olmaması yo
lunda oylarını kullanacaklarını tahmin ederim. 
Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen.. 
ALİ KARCI (Adana) — Ben istiyorum efen

dim. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Karcı 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA 

ÖZDEMİR (İstanbul) — Söz istiyorum efen
dim. 
' BAŞKAN — Sayın Karcıyı dinlermek ister 

misiniz isterseniz söz hakkını size verebilirim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ
DEMİR (İstanbul) — Evet, dinlemek isteriz. 

BAŞKAN — Takdim en konuşma hakkimiz 
mevcuttur. Takdir sizindir. 

ALİ KARCI (Adana) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; ben görüşülmekte alan ka
nun tasarısının 32 nci maddesi üzerinde fikirle
rimi arz etmeden önce komisyonlardan çıkmış 
olan bir kanun üzerinde durmak istiyorum. Bü
yük Meclise Posta Biriktirme Sandığı kanun 
tasarısı gelecek. Sırf özel sektöre Özel Sektörü 
kalkındırma Bankasından yüzde 30 nispetinde 
tahvil alalbilmek amaciyle getirileni bu kanun 
tasarısında acaip bir hüküm vardır: Beş bin li
raya kadar olan para haczedilemez kaydı var. 
Şimdi düşününüz orada sermayeyi bir nevi 
•garanti altına alıyor bu kanun. Oysa burada bı
rakınız sermayeyi, yaşamak için, günlük nafa
kasını çıkarabilmek için para kazanan insan
ların ancak 240 lirasını garanti altma alıyor bu 
Deniz İş Kanunu. Bugün zam fırtınasından 
sonra ayda 300 - 500 lira alan memurun nasıl 
yaşadığı bir bilmece. Tenceresinde onun e tkay-
namıyor artık, dert kaynıyor. Bu durumda ya
şadığının farkında değil. Yaşamak hiç şüp
hesiz insanın yaşadığını hissetmesidir. Ayda 
300 - 500 lira maaş alan bir kimse yaşadığını 
hissedebilir mi hiç? Ve biz geri döner, bunun 
ancak 240 lirası haczedilemez dersek ve kendi
sine yalnıız 240 lira bırakırsak ve sen bunun
la yaşa dersek o insan yaşamış olur mu? Ev ki
rası mı verecek, çotuğuna çocuğuna mı baka
cak, yine çoluğunu çocuğunu okula mı gön
derecek, eşine manto mu alacak, yoksa kendi 
zati ihtiyaçlarını mı 'karşılayacak? Aslında bu 
maddenin kademeli olması, evli olursa şu kadar, 
bir çocuklu olursa şu kadar, üç çocuklu olunsa 
şu kadar şeklinde gelmesi lâzımıgelirdi. Ama 
T. İ. P. li arkadaşlarımızın verdikleri bu öner
ge hiç olmazsa 110 lira fazlası ile 350 liraya bir 
muafiyet hakkı tanımaktadır ki, bu da ileride 
her hangi bir haciz muamelesi ile karşı karşıya 
kaldığı vakit hiç olmazsa hani sürünmenin dı

şında bir yaşama sağlıyabilir kendine. Bu ba
kımdan Büyük Meclisten ricamız arkadaşliarı-
mızm vermiş olduğu önergenin lehinde oy kul
lanmalarıdır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Başka so>z istiyen yoktur. 
32 nci madde üzerinde verilmiş bulunan deği
şiklik önergesini tekrar okutuyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ
DEMİR (İstanbul) — Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özdemir, ko
misyon adına. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA 
ÖZDEMİR (İstanbul) — Muhterem Başkan, 
saym milletvekilileri, görüşülmıekte olan Deniz 
İş kanunu tasarısının 32 nci maddesinin tiadi-
liyle ilgili olarak Türkiye İşçi Partili arkadaş
larımızın verdikleri önergeleri gayet dikkatle 
'dinledim. İnanıyorum ki, eğer Komisyon 350 li
ralık bir teklif getirse idi arkadaşlıarımıız mut
laka 500 lira îstiyioceklerdi. Zira hiçbir zaman 
onlar mâkulün, hiçbir zaman normal haddin 
içinde, sınırının içinde bulunamazlar, bulunma
malı kendilerinin şiarı. Halen iner'i mevizuatı-
mızda 60 lira bulunan ve 32 ne i maddeyi bir de
fa daha takdirinize arz etmek için tane tane 
'Okumak meciburiyetindeyim. Arkadaşlarımızın 
anlamak istemedikleri husoıslıarı da içine alan 
bu 32 nci madde ile ilıgili olarak verdikleri öner
gelere katılmak imkânından mahrumuz. Halen 
mer'i olan 60 liraya karşı 32 nci madde şöyle dü
zenlendi: «Gemi adamının ücretinin ayda 240 
lirası haczedilemez veya başkasına devir vıe 
temlik olunamaz.» Arkadaşlarımız devamını 
unutuyorlar; «Ancak gemi adamının bakmak 
zorunda olduğu aile üyo'leri için hâkim tarafın
dan takdir edilecek miktar bu paraya dâhil de
ğildir. Bu kayıtlamalar, nafaka borcu alacak
lılarının haklarını kldırrnaz». 

Şimdi muhterem milletvekilleri; insafınıza 
sığınırım. Hâkim takdir edecek, onun bakmak
la mükellef olduğu kimseler hakkında muay
yen ıbir miktar ile kayıtlıyacak ve bunlar da 
bu bizim komisyon olarak huzurunuza getirdi
ğimiz 240 liranın dışında olacak. Bunun mik
tarı ne kadar olursa olsun bu gayet talbiî hâki
min takdirine kalmış bu keyfiyet. Ama, biz bü
tün deniz işçilerinin hepsini istisnasız maaş
ları haczedilecek, onların maaşına haciz ko
nacak insanlar şe'klmde mütalâa etmiyoruz. 

— 8 — 
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Muhterem milletvekilleri, netice itibariyle 
şunu arz etmek istiyorum deniz işçileri ile, di
ğer işçi arkadaşlarımız, işçi 'vatandaşlarımız, 
bizim komisyonumuzun kanaatine göre, imkan
ları içinde geçimlerini sağlamak için kendile
rini zorlıyan ve mümkün olduğu kadar maaşla
rını haczettirmemek gayreti içinde bulunan 
namuslu, dıürüst ve hakikaten hizrmete aşina in
sanlardır. Biz komisyon olarak bu miktarın ye
terliliği 'kanaati içindeyiz. 

Ayrıca bir hususu daha arz etmek istiyo
rum: Bu miktar fazlalaştıkça, işçilerimize diğer 
sosyal kurumlar ve, teşkilâtlar tarafından açı
lan kredilerde kredi hadleri daraltılmaktadır 
ve işçi vatandaşlarımız bizatihi bu 240 liranın 
daha fazlaya çıkmasını kendileri istememekte
dirler. Zira mesken kredisinden istifadeleri güç
leşiyor, .diğer kredilerden yararlanmaları müş
kül vaziyete giriyor. Bu bakımdan önergelere 
katılıyoruz. Saygiyle arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kuas. 
RIZA KUAS (Ankara) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri, görüşülmekte olan De
niz İş Kanununun 32 nci maddesini bahane 'ede
rek söz alan Adalet Partisi İstanbul milletve
kili ve Komisyon Başkanı Sayın Kaya Özdemir 
arkadaşımız tıpkı iş verenlerin savunucusu gibi 
çıkarak burada: «Efendim eğer Komisyon 350 
liralık bir muafiyet getirse idi Türkiye İşçi Par
tililer elbette ki, daha fazla getireceklerdi:» de
mek suretiyle tamamen işçinin lehinde olacak 
her şeyi getireceklerini burtada ifade eder. An
cak ne var ki, bundan evvel yapılan bir toplan
tı da T. İ. P. Milletvekili Rııza Kuas işçilerin 
kıdem tazminatlarını kaldıran kanun teklifleri 
getirmiştir diye toplantılarda nutuk atmak.. 
Muhterem milletvekilleri; buradaki konuşmala-
riyle oradaki konuşmaları tamamen taban ta
bana zıt. Elbette İşçi Partisi komisyon 350 lira 
getirseydi 450 lira istiyecektir, elbette 500 lira 
istiyecektir. Anayasa bugünkü şartlara göre, 
içinde bulunduğumuz bu zam furyasının alıp 
yürüdüğü, (A) smdan (Z) sine kadar Türki
ye'de her türlü zamlar gelirken.. 

BAŞKAN — Sayın Kuas, 32 nci madde üre
rinde lütfen beyanda bulununuz. 

RIZA KUAS (Devamla) — Bu hayat paha
lılığı karşısında elbetteki işçilerin eline geçen 
ücretin 350 liralık kısmının muaf tutulmasını 

T. İ. P. istiyecektir. T. İ. P. yine insaflı dav
ranmıştır. Biraz evvelki kouuşmlarmı galiba 
yine komisyon sözcüsü arkadaşım dinleme
diler. Hükümetin organı olan İşçi ve İşçi 
Bulma Kurumunun yayınladığı bildiriden 
bahsettim. Türkiye'de, bir işçinin 725 lira 
eline geçmesi lâzımdır, geçinebilmesi için, 
de istatistikler, peki muhterem arkadaşla
rım, 600 lira alan bir işçinin 350 lirasını muaf 
tuttuk. Geriye kalan 250 lirası da birisi haciz 
koydu kesildi, öbürü haciz koydu kesildi. Artık 
muaf olmıyan kısmını mahkeme takdir edecek
tir der, arkadaşım. Evet mahkeme takdir ede
cektir, ama mahkeme takdir ederken Deniz İş 
Kanununun 32 nci maddesine göre takdir ede
cektir mahkeme. Mahkeme kendisi gelişi güzel 
bir takdir yapmıyaeak. Alacak Deniz İş Kanu
nunu ben bunun ne kadarını muaf yapabilirim; 
ne kadarı muaf tutulabilirse ona göre hâkim 
takdir edecektir. 725 lira ile bir insanın geçine
bileceği gösterilir ama bizim Kaya Özdemir ar
kadaşımız, yani Adalet Partisi Sözcüsü... 

BAŞKAN — Adalet Partisi Sözcüsü değil, 
Komisyon Başkanı. 

RIZA KUAS (Devamla) — Komisyon Söz
cüsü buyururlar ki, 350 lira getirse idik 500 lira 
teklif edeceklerdi. Evet getirilen nisbete göre 
biz*bir artış istedik. Ama İş ve İşçi Bulma Ku
rumunun yayınladığı 725 lirayı kıstas olarak al
saydık, biz diyebilirdik ki, istatistik şunu yayın
lamış, Türkiye'deki şartlar bu, Anayasanın em
ri bu, insanların yaşayabilmelerini temin edecek 
ücretleri sağlamak Anayasanın maddelerine göre 
Devletin ödevi. Biz o istatistiğe bakarak 725 li
radan aşağısı haczedilemez demedik. Yine nor
mal olarak hiçolmazsa dedik, biliyoruz Adalet 
Partisi milletvekili arkadaşlarımızın patronlar
dan yana bir kanun gelirse parmak kaldıracak
lar; ama işçilerden yana bir kanun gelirse par
mak kaldırmıyacaklarmı bildiğimiz içindir ki, 
hiç olmazsa 350 liraya parmak kaldırırlar görü
şü ile getirmiş bulunuyoruz. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Şeref Bakşık, buyurunuz. 
C. H. P. GRUPU ADINA ŞEREK BAKŞIK 

(İzmir) — Değerli arkadaşlarım ; Deniz İş Ka
nununun 32 nci maddesi gemi.adamlarının ücret
lerinin haczedilcbilecek miktarına sınır koy-, 
maktadır ve madde 240 lira olarak kabul etmiş-
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tir. Bu konuda C. H. P. Grupu adına görüşleri
mizi sunmak istiyorum. 

önce komisyon adına konuşan değerli arka
daşımın komisyon adına konuşurken, mümkün 
mertebe teknik alanda kalması ve Meclis Baş
kanlığına sunduğu teklif hakkında görüşünü 
savunan bir milletvekili arkadaşımızın, komisyon 
sözcülüğü yetkisini ve tavrını aşarak birtakım 
mânâsız tarizlere girişmesinin doğru olmıyaca-
ğım, bir gerçeği ifade etmek bakımından Yüce 
Heyetinize sunmak isterim. Bu bir. 

İkincisi, değerli arkadaşlarım, bu ' tasarı 
1963 yılında Yüce Kurula sevk edilmiştir. 1963 
ten beri 240 lira olarak teklif edilmiştir. 1963 ten 
beri para değerindeki düşüşü, satmalma gücün
deki düşüşü hesabediyorum. Bu itibarla 1963 ün 
240 lirası bugünün 240 lirası değildir. Ben hiç 
değilse 300 lira olarak bu 240 liranın değiştiril
mesi fikrini savunuyorum. Ve bu maksatla 
önergemi de sunmuş olacağım. Yüce Heyetini
zin bu teklifi kabul etmesini saygı ile sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çalışma Bakanı. 
ÇALIŞMA BAKANI ALÎ NAİLİ ERDEM 

(İzmir) — Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri, zannediyorum ki fıkra cümleleri itibariyle 
madde tetkik edildiği zaman konuşmada bulunan 
arkadaşlarımın hatalar içinde olduğu tesbit edi
lecektir. Şöyle ki : # 

Bahis konusu maddenin 1 nci cümlesi (240 
lirası haczedilemez) der. Haezedilemiyen kısım 
240 lirasıdır. Hacze tabi olacak şey ımer'i mev
zuata göre 1/4 tür. Şu hale 'göre 240 ı dört ile 
zarbettiğiniz takdirde karşınıza 900 ün üzerin
de rakam çıkar. Böylece Rıza Kuas'm ortaya 
koyduğu İş ve İşçi Bulma Kurumu istatistik
lerini nazarı itibara aldığımızda 720 liranın 
üzerinde bir rakam bulunduğu anlaşılmakta
dır. Haczedilmiyen kısım 240 liradır. Hac
zedilmeyen, bütün arkadaşüiarıtm bilirler, 1/4 olan 
'kısımdır. Şu hale göre evvelâ bu noktayı ha
tırlatırım. 

İkinci noktaya gelince: Sayım Şeref Bak-
şık'm beyanına iltifat etmeye imkân yok. 
Kanun Meclise sevk edildiği zaman o tarihte 
Hükümetçe hazırlanıp Meclise sevk edilen ka
nun tasarısında rakam 240 değildi. Sayın Şe
ref Bakşık arkadaışım da o komisyonda bulu
nuyordu, hatırlamaları icabeden, 120 lira idi. 
Rakam 240 liraya komisyondaki çalışmalar 

•sırasında varılmıştır. Binaenaleyh, rakam doğ
rudur. Her iki arkadaşımızın ortaya koyduğu 
beyanlar madde içinde doğru ve itibar edile
cek bir görüşe sahip değildirler. Arz ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarımı, bu kanun geçen 
dönem Meclisimizde ve Senatoda, onların ko
misyonlarında inceden inceye tetkik edilmiş 
ve Yüce Huzurlarınıza gelmiştir. Şimdi bir 
partinin mensubu bu kürsüden kanunun eksik 
ve fazlalarını ifade zımmında nedense Türkiye'
de işçilerin yegâne mümessili ve koruyucusu 
pozisyonundadır. Bunu da yapsın, ama bir ik
tidar grupunu patrondan yana göstermek için 
biraz insaf, biraz da vicdan olması iktiza eder. 

Arkadaşlar, burada fakir işçinin sırtından 
menfaat sağlamak ve onun ıstıraplarını kendi 
rehavet koltuğuna vasıta etmekle işçi korun
maz. Burada işçiden yana görünenlerin işçi ile 
alâkası olmadığını o konuşması dolayısiyle tes
cil etmek mecburiyetindeyim. 

Bir parti ki, ondört üyesi vardır, ondördü-
nün de hususi otomobili vardır. Bir parti ki 
içerisinden gelenlerin hepsi Anadolu'nun ya
nık bağrından çıkmıştır, hiçbir şeyleri yok
tur. Bu parti patrondan yana olacak, kendi
leri, gerçekten patron olanlar yalnız işçinin is
mini istismar edecek. Buna müsaade etmiyece-
ğiz aziz arkadaşlarım. Artık fakir işçinin boğa
zından giren nafakaları daha fazla kendi men
faatlerimize kullanmıyahm. 

Komisyon Başkanı olan değerli arkada-şım 
bu Parlâmentoya işçilerin arasından gelmiştir, 
işçilerin yegâne temsilcisi olan Türk - İş'in 
idari bünyesinden gelmiştir. İşçilerin içerisin
den gelen bizatihi bir sendikacı arkadaşımızı 
patrondan yana, patronun mümessili diye gös
termek işçileri istismar etmek için art düşünce
lere sapmaktan başka bir şey değildir. 

Arkadaşlar, Türk Milleti biliyor, sizler de 
biliyorsunuz, bütün dünya da biliyor ki, Türk 
işçisinin haklarını korumak, Türk işçisinin ıs
tıraplarını istismar etmekle olmaz. Mesele Türk 
işçisinin içinden gelmiş bir insanın sözcü bu
lunduğu ve onun başkanlığımı yaptığı bir ko
misyonda müzakere edilmiş ve huzurunuza gel
miş, Biraz önce de Sayın Bakanın izahlarda bu-
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lunduğu realiteyi reddetmek, gayrimeşru kaza
nılmış veya gayrimeşru kazanç yolları bulmuş 
olanların, başkasmm sermayesi ile bir nevi 
iane dağıtmasına benzer. Arkadaşlar neyi kime 
veriyoruz? işçinin hakkını, işçinin istihkakının 
ne kadarının haczedilebileceğini bundan evvel
ki kanunla şimdi 'getirilmiş olan tasarı arasın
da mukayese etmek kabil. 60 lira, 240 lira... Ar
kadaşlar, daha ne yapılabilir? Onlar da biliyor
lar bunun doğru olduğunu. Maksat doğrunun 
doğru olduğunu söylemek değil, maksat her 
vesileden dolayı, efendim kazanında ıstırap 
kaynıyormuş işçinin, fakir fukara geçinemi-
yormuş.. Peki beyler hayatınızda siz hiç sada
ka verdiniz mi? Altmızdaki arabaların içkide 
kos !kos buralarda gezerken işçiyi düşünüyor 
musunuz? Yaşayışınız işçinin yaşayışı mı? Sür
düğünüz sefa işçinin sefası mu? Istırap içinde
ki işçiyi bu saltanat içinde daha ne kadar is
tismar edeceksiniz? Aziz arkadaşlarımı yeter 
artık, maskelerimizi düşürelim. Kim olduğumu
zu bu millet de bilsin, işçi de bilsin, patron da 
bilsin. 

Ben açık söylüyorum mensubolduğum ikti
dar Türkiye'de ne panomdan yanadır, ne işçi
den yanadır Doğrudan doğruya yediden yet
mişine kadar katıksız Türk olan Türk halkın
dan yanadır. Onun iç erişimde işçiyi ayrı bir 
zümre, patronu ayrı bir zümre, subayı ayrı 
'bir Ziümre, öğretmeni ayrı bir zümre olarak 
zümrelere ayırıp bunları birbirine çekiştirmek 
süneliyle anarşi yaratıp o anarşi zemini içeri
sinden beklenen hedefe ulaşmak istiyorlarsa Bü
yük Türk Miileti ve onun mümessili olan Yüce 
Parlâmento böyle bir döküntüye asla müsaa
de etmiyecektir. Kararımız budur. Türk işçisi
ni istismar ettireımiyeceğiz. Bir söızünüze on 
•esvap vereceğiz, ama ciddiyeti ve değeri nis-
ıbetinde, değersiz olduğu zaıman mukabele et-
miyeceğiz. Ama bizi patrondan yana veyahut 
da beyanname çıkarır da faşist diktası kur
mak istiyen iktidar diye ithamınıza müsaade 
(etmiyeceğiz. Nasıl komünistlerin aleyhinde 
isek faşizmin de aleyhindeyh, zümre ve sınıf* 
ların mücadelesini yaptıranların da aleyhinde-
yiız. Topyekûn demokratik cephenin, Türk Mil
letinin gere en mümessilleri olarak onun ikti
darı olmanın huzurundan yanayız. 

Hepinizi hürmetlerimle selâmlarım. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Buyur un Sayın Orhon. 
HAMDİ OBHON (Trateon) — Muhterem 

ar&adaşlar, deniz işçileri sabırsızlıkla bu kanu
nun çıkmasını bekliyor. Bu kanun üzerinde 
teknik konuşmalara iltifat etmek, noksanları 
tamamlamak vazifemiz, ama bunun dışında bir 
milletvekili olarak üzülüyorum, işçinin huku
kunu tesibit ederken bunu bir siyasi yarış hali
ne getirmeyi haMkaten üzüntü ile karşılıyo
rum. Bu millet işçisine ve. milletine, milletin
den aldığını işçisine hangi ölçüler dâhilinde 
vermeye muktedir ise bu Yüksek Meclis on
dan asla müstağni kLİımaz, buna inanıyorum. 
Bunu böyle belirttükten sonra metinin yanlış 
olduğu kanaati var bende. Yanlış yazılmış me
tin, yahut ben yanlış anlıyorum, vuzuha varıl
masında fayda var. 

Şimdi bir sayın işçi arkadaşımızın iki yön
lü bir borcu olabilir. Birisi dışarda üçüncü şa
hıslara, vatandaşlara borcu olur. Borcunu ödi-
yem^miştir. Aldığı ücnete haciz konur. Bunum 
240 lirası muaftır. Bunun dışında bakmakla 
mükellef olduğu aile efradının bir nafaka mü
kellef iyeti işi vardır. Burada bu had sıfırdır1 

tabii. Bu 24^ lira m^vzuııbahsolamaız. Şimdi 
metni okuduğumuz zaman bakınız, metin sa
rih değil, «(remi adatmının ücretinin ayda 240 
lirası haczedilemıez veya başkasına devir ve
ya temlik olunamaz...» Bu tamam, sarih. 

ikinci fıkra: «Anc-uk gemi adamının bakn 
mak zorunda olduğu aile üyeleri için hâkim 
tarafından takdir edilecek miktar bu paraya 
dâhil değildir.» Bunun hukukî ifadesi nafakaı-
dır. 

Geliyor şimdi üçüncü fıkra : «Bu kayıtla
malar, nafaka "borcu alacaklılarının haklarını 
kaldırmaz.» Yani birşeyi iki defa tekrarlamış 
gibi bir mânası var. Şimdi bunu kimler tat
bik edecek, hâkimler tatbik edecek. E, hâkim
ler tatbik edenken vazıh hüküm ister ki, ge
rek nafaka iie mükellef olanın hukukunu ko
rusun, gerek nafa'kaya hak kazananın hakkı 
mahfuz tutulsun. Onun için ben ya komisyon 
sözcüsü arkadaştan veya Sayın Bakandan şu 
ikinci fıkra ile üçüncü fıkranın daha vazıh bir; 
şekilde açıklanmasında yarinim tatbikatta fay
da görüyorum, saygılarımla. 

BAŞKAN — 32 ncı madde üzerinde 'kifayet 
önergesi vardır i 
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Yüksek Başkanlığa 
32 :ıci madde üzerinde kâfi dereeede görüş

me yapılmıştır. Kifayetini arz ve teklif ederim. 

İzmir 
Enver Turgut 

B4ŞKAN — Buyurun Sayın Kuaıs, kifaye
tin aleyhinde 

RIZA KUAiS (Ankara) — Saiym Başkan, 
sayın milletvekilleri, Adalet Partisi milletveki
li ihsan Ataöv arkadaşımuz mikrofona geldi, 
/bir tek kelime ile 32 nci maddeye dıokunıma-
'dan bütün konuşmalarını 32 nci maddenin di-* 
şında gelişigüzel bir nutuk çekti, 15 dakika 
yahut 10 dakika, ne Başkanlık Divanı müda
hale etti, ne de Adalet Partisi milletvekilleri 
'Oturdukları yerden istical buyurdular, 

BA.ŞKAN — Sayın KJuas, biraz öınoe beyan 
•buyurduğunuz şekil dâhilinde, aynı Kamanda 
Başkanlık Divanını da tenkid etırniş oluyorsu
nuz. Başkanlık Divanı 3i2 nci 'maddenin ne anı 
lam taşıdığını çok dikkatle takibetmefcte ve 
bilmektedir. Aynı zamanda sizin beyanlarımız 
içersinde geçen ve bir partiyi kasdetmek sure
tiyle patrondan yana iddiasını da Başkanlık 
Divanı önlemeye matuf ibir gayret gösterme-
mistir. Bunun üzerinde o partinin İbir üyesi 
•gelmiş, sizin bu beyan rnız üzerin* partisini 
müdafaa eder mahiyette beyanda bulunmuş
tur. Meseleleri kendi ithamınız ölçüsünde yal
nızca değerlendirmeyin. Aynı zamanda onun 
mukabilini de daimi sekilide cevap alabileceği
nizi düşünün. Müsavatı temin eltmek isterken 
kendinizce müsavatı temine çalışmayın, müsa
vatı objektif esaslara göre düşünmekte bulu
nun. Rica ederim bu kifayet önergesinin aley
hinde konuşunuz. 

RIZA KUAS (Devamla) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri, 240 liradan 350 liraya çı
kartılmasını istiyen önergemiz, 240 lira ile 350 
lira arasındaki 110 lira gibi ufak bir farkın 
yapılması için vâki teklif üzerinde Türk işçi
sinin, gemi adamının ücretinden kesinti yapı-
lamıyacak kısmında 110 lira 'gibi bir yükselt
meyi yapmak isıtemiyen Adalet Partisi iktida
rının içşiden yana nnı yoksa patrondan yana 
mı, Adalet Partisi Milletvekili ihsan Ataöv'ün 
söylediği gibi işçiden yana mı patrondan yama 
mı, gerçekleri konuşabi.memiz için 32 noi mad

de üzerindeki verilmiş olan yeterlik önergesinin 
aleyhine oy kullanmanızı rica edeceğim. 

Diğer taraftan yine 3ı2 nci madde ile ilgili, 
yeterlik öneıgeısi ile ilgili Adalet Partisi Hü
kümetinin gerçekten işçiden yana mı, değil mi 
'olduğunu şu rakamlar da ispat edecektir. Grö-
rüşülmeısinin, kifayet önergesinin aleyhinde oy1 

kullanmakla da A. P. iktidarının gerçekten iş
çiden yana .mı, değil mi orada da belli olacak
tır. Bundan evve] yine dünyanın her tarafın
da demokrasiyle idare, edilen memleketlerde, 
dünyanın her tarafmdp patronlar partisinin, 
işçiler partisinin, bütün partilerin meclislerde 
temsil edildiğinin ispatının yapılabilmesi için 
yeterlik öner-geısinin aleyhinde oy kullanmanız* 
lâzım, ©ütün Garp memleketlerinde de işçile
rin, sendikacıların bir kısmının menfaatleri ica
bı, menfaatlerine düşkün işçi ve sendikacıla
rın patronların partileri içinde yer aldığını is
pat edebilmek için yeterlik önergesinin aleyhin
de oıy kullanmalısınız, 

BAŞKAN — iSaym Kuas, bilmem zatıâü-
niz bu noktayı iyi billiyıoıiar imi? Türkiye'de 
sınıflar üzerine parti kurulamaz. Anayasada balı-
solunduğıı bütün süre zarfında bu noktayı her 
(hakle arkadaşlarımız gözden kaçırıyor. Bu 
Meclislin 'Başkanı olarak şu noktayı önemle 
tebarüz ettirmem gerekiyor. Türkiye'de sınıf
lar üzerine ımüeassies partiler kurulamaz bu 
Anayasanın açık Ihükmü m ufva cebesinde, lüt
fen sözlerinizi bu ookıta etrafında çok iyi bir 
şekilde diizcnlleyiiniz ive Mcoliısltlc ibu yüzden 
Anayasaya ayikırı ibir tutum ve davranış için
de bâzı sürtüşmelere 'meydan bırakmayınız. 
Ehemim iyetlle sizden ırica ediyorum ve bu Ana
yasanın açık hükmünü size (hatırlatıyorum. 

HIZA [KUAS (Devalmfe) — Sayın Başkan, 
sayın 'mJllötvoki'lleri, benim (bütün konuşmala
rım iteypc ıgieçiyor, zabıtlara almıyor. Sayın 
Başkanın (hatırlatmasına teşekkür ederim. El
bette ki Anayasadaki ımjaddelerli, Türk Ceza 
Kanununun 141 ve 142 nci maddelerini ve işa
ret ettiğim noktaları ıçıok iyi bilerek konuşuyo
rum. 'Bütün kenııışimalarıim da teype, izapta ge
çiyor. Bunun için yeterlik •önergesinin aleyhin
de oy kullanmanız lâzımdır İki, 340 liralık as
gari geçim indirimi, yani muaf tutulmak iste
nilen 350 lira, bu kadar kıyamet kopartılması 
üzerinde bu kadar işçiden yanayız, şuyuz de-

— 12 — 



M. Meclisi B : 68 6 . 3 . 1967 O : 1 

mekle beraber', 240 liralık IhaJddin 350 liraya 
çıkartılmasının, (hattâ Şeref Bakışık 'aırkadaşıım-
zım teklifi veçhile 300 'liraya çıkartılm'asmın 
aleyhinde oy kullanacalksiınız. Yani Bayın Ça
lışma Bakanı ıda işaret ettiler, kolmisyon söz
cüsü ide işaret ettiler, (bunun aleyhinde «oy kul
lanacağınızı (belirtiyorsunuz, diğer taraftan biz 
işçiden yanayız deniyor. Lâfla (bunların olmı-
yaeağımı, işçiden yana olmanın, Çalışıma Baka
nının Çalışma Bakanlığı Bütçeli üzeninde yaptığı 
(konuşmalarda, Adalet Partisi iktidarı eylemi 
ile, icraatı ile işçiden yana «olduğunu ispat 
edecektir ıdemesine iştirak etmiştim. Ama işte 
Çalışma Bakanının (bu 'sözüme iiştiirakiım gös
teriyor iki, Adali et Partisinin eylemi İle, ic
raatı ille palbromdan yanaldır. 

BAŞKAN — Sayın Kuas, Riyasette saygılı 
dlunuz rica ederim. 

RIZA KUAS ('Devamla) — Onun için ye
terlik önergesinin aleyhinde 'oy ikulllammani'zı 
•rica ederim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ye
terlik önergesi kalbul edilmiştir. 

32 nci ımaddıe üzerinde 'verilmiş bulunan (de
ğişiklik önergesini tekrar okutuyorum. 

(Ankara 'Milletvekili Rıza Kuas 've Hatay 
Milletvekili Yalıya Kanlhdlat'ıın önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon, katılıyor musu
nuz? 

GEÇİÖİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA 
ÖZDEMİR (İıstanibul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — IKati'lmıyorsunuz. Önergeyi Yü
ce Meclisin loyuna sunuyorum. Kalbul edenler... 
Kalbul etmiy enler... 'Değişiklik önergesi kabul 
edilmemiştir. 

32 nci maddeyi yazılan ve 'okunan şekliyle 
oyunuza (sunuyorum. Kalbul edenler... Kabul 
etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

ŞEREF BAKŞIK (İzmir) — Bu ımadde ile 
ilgili benim de 'önergem olacaktı efendim. 

BAŞKAN — 'Sayın Bakşık, zatıâlinizin 
önergesi, Yüce Meclisin almış 'olduğu kararı 
ahmaktadır. Muayyen (bir ImünteHıa ile kayıtlı 
'olduğu için önergenizi muameleye koyalmadıım. 

işveren 'hesabına iaşie 
Maidde 33. — Bu kanuna tabi geımilerde 

iaşe servisi kurulması (zorunludur. Gemi adam

ları hizmete başladığı günden ihaşllıyarak hiz-
ımetten çılkış anma kadar gemide işveren tara
fından bedelsiz iaşe olunurlar. İaşenin zorunlu 
sebeplerle uygulana'maması halinde işveren 
veya işveren vekilince başkaca münasip bir iaşe 
imkânı sağlanır veya nakden 'ödeme usulü uy
gulanır. 

Limanlar içinde, şelhir hatlarında, körfez
lerde, göllerde ve akar sularda yolcu ve yük 
nakleden gemilerde, imavna, sat ve beniz erlerin
de iaşe servisi kurulması zorunlu değildir. Bu 
durumda işveren veya işveren vekili iaşe zo
runluluğunu nakden ödemek suretiyle yerine 
getirir. 

BAŞKAN — '33 mcü ımâdd'cde bir değişik
lik önergesi var, okutuyorum. 

'Millet Meclisi Başkanlığına 
33 ncü ımaddedeki birinci fıkramın son 

cümlesinin aşağıdaki şdkilde değiştirilmesini 
arz ve telklif ederim. 

«İaşenin uygulanlmaması (halinde işveren ta
rafından nakden ödeme usulü uygulanır.» 

Ankara Hatay 
Rıza Kuas Yalıya Kanibolat 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA 

ÖZDEMİR (İstanbul) — Katılmıyoruz. Bir 
harf hatası var, düzeltilmesini istirhamı edece
ğiz. Birinci cümlenin ikinci kelimesi «gurulma-
sı», «kurulması» (olacak. 

BAŞKAN — iSayın Nelbl'oğlu, buyurunuz 
efendim. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; Deniz İş Kanunu
nun 33 ncü maddesi gemi adamlarının işveren 
hesabına iaşelerini hüküm .altına bağlıyan bir 
maddedir. Hiç şüphesiz ikinci fıkranın dışında 
kalan işyerlerinde gemi adamları bir mânası ile 
bugüne kadar işveren tarafından iaşe edilmekte
dir. Gerçekten de, (bilhassa gerek şehirlerarasın-
daıki nakliyede, gerekse kıtalararası nakliyede 
gemi adamlarının işveren tarafından iaşesi mec
buriyeti bugüne kadar uygulanmış idi. Burada 
sadece; «Limanlar içinde, şelhir hatlarında, kör
fezlerde, göllerde ve akar sularda yolcu ve yük 
nakleden gemilerde, mavna, şat ve benzerlerinde 
iaşe servisi kurulması zorunlu değildir. Bu du-
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rumda işveren veya işveren vekili iaşe zorunlu
luğunu nakden ödemek suretiyle yerine getirir.» 
demek suretiyle maddeye bir açıklık getirilmiş
tir. Birinci fıkranın 'son ifadelerinde; «münasip 
bir iaşe imkânı sağlanır veya nakden ödeme usu
lü uygulanır.» denilmektedir. Şayet buradaki 
işverene bırakılmış olan münasip bir iaşe imkâ
nı hususunu »bir açıklığa kavuştursak madde ge
mi adamına gerçekten yararlı olacaktır. Münasip 
bir iaşe dendiği vakit, işverenin veya vekilinin, 
gemi adamının iaşesi konusunda kesin, katı söz 
sahibi olması demek olacaktır ki, bu da kişiden 
kişiye değişecektir ve gemi adamından beklenen 
gerçek isrrüeü için verilmesinde söz konusu olan 
gerekli kaloriyi alıp almıyacağı hususu ımevzuu-
hahistir. Biz şayet kanunun bu maddesine açıklık 
verir, verilmiş bulunan takriri kabul edersek, bu 
takdirde gemi adamını iaşe edemiyecek durumda 
ise, gerekli şekilde gerekli kaloriyi verecek gıda 
yi almasını sağlıyamıyacak lise, bu takdirde sa
dece mevcut mevzuat dâhilinde kendisine nakden 
ödemede bulunması gereklidir, hükmünü getir
mek suretiyle bu maddeye bir açıklık verilmesini 
arzu etmekteyiz. Bu suretle gemi adamının gerekli 
kaloriyi alması sağlanmış olacaktır. Yahya Kan-
bolat ve Eıza Kuas aıikadasımızm verrofiş olduk
ları takrire bu açıdan eğilip, oy vermenizi rica 
edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun IS ayın Enver Turgut 
ENVER TURGUT (İzmir) — Saym Başkan, 

muhterem arkadaşlarım, Deniz İş Kanununun 
33 ncü maddesi, hakikaten komisyonda üzerinde 
tartışılmış ve en uygun şekilde hazırlanmış bir 
madde olarak karşımıza gelmiş bulunuyor. 

Arkadaşlarımız burada sırf bir söz söylemek 
için bir önerge venip, bilâhara bunun değerlen
dirmesini yapmak üzere mütemadiyen kürsüyü 
işgal ediyorlar. Biz de istiyoruz ki, biran evvel 
şu Deniz İş Kanunu cılksın ve bu kanun kapsa
mına giren işçi arkadaşlarımız biran evvel hak
larına kavuşsunlar. 

Şimdi, 33 ncü madde: «İaşenin zorunlu se
beplerle uygulanmaması halinde işveren veya 
işveren vekilince başkaca münasip bir iaşe imkâ
nı sağlanır veya nakden ödeme usulü uygulanır.» 
der. Şimdi farz edelim ki, bir gemi kalktı, Avru
pa'ya doğru yol aldı ve hakikaten içinde iaşe te
min edilemediği takdirde ne olacak? İşte bunun 
karşılığında ücret, yani nakden ücret ödensin di

ye münasibi bir toplu iş sözleşmesiyle zaten te
min .edilir. Bu kanun analhükmü ifade ediyor. 
Bilâhara bunun açıklanması toplu iş sözleşmele
riyle yapılacaktır. Binaenaleyh, halen elimizde 
bulunan kanunun bu maddesinin yazıldığı şek
liyle kabulünü rica ediyoruz. (Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun iSaym Kırbaşlı. 
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Saym Baş

kan, sayın arkadaş]arım; İşçi Partisi Sözcüsünün 
burada ifade etmek istediği ve tenkide münha
sır kıldığı hususlar 35 nci maddede sarahaten 
ifade edilmiştir. O kadar sarihtir ki, bakın size 
buradan bir pasaj okuyayım: «Bu kanuna tabi 
gemilerde gemi adamları tahsis edilen yatma, din
lenme ve yemek yerleri ile gemide bulundurula
cak ilâç, tıbbî alet ve malzeme ve revirlerde bu
lunması gereken şartlar ve gemi adamlarına veri
lecek iaşe maddelerinin ölçü ve nitelikleri bu şart 
ve niteliklerden 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 gö
rev ve yetkileri 'Çalışma, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Ulaştırma bakanlıkları tarafından bera
berce hazırlanacak bir tüzükle gösterilir.» den
mektedir. 

Görüyorsunuz ki, İşçi Partisi .Sözcüsünün bir 
gedik olarak ifade ettiği, bir takdire münhasır 
olacağı için birtakım suiistimallere yol açabilece
ği hususundaki iddiaları bundan sonra düzenlen
miş bulunan 35 nci madde ile tamamiyle kapa
tılmış vaziyettedir. Bu bakımdan bu maddenin 
olduğu gibi kabulüne zaruret vardır. 

Hürmetlerimle. 
. BAŞKAN — Saym Karcı, buyurun. 

ALİ KARCI (Adana) — Saym Başkan, sa
yın milletvekilleri; 33 ncü madde üzerinde ko
nuşulurken Saym Kırbaşlı 35 nci 'Maddeden bir 
pasaj okudular ve bir tüzük hazırlanacağını söy
lediler. Ben burada şunu hatırlatmak isterim; bu 
kanun kaç yıldan beri Mecliste bekliyor? 1968 
te geldi, beş yıl. Beş yıldan beri Mecliste bekli
yor. Yani bir beş yıl, bir yedi yıl da tüzüğün 
hazırlanmasını bekliyeceğiz, öyle mi?... Evvelâ 
bu noktayı belirttikten sonra 33 ncü madde üze
rindeki görüşlerimi arz edeceğim. 

Evvelâ bu maddenin iki fıkrası arasımda ger
çekten bir tenakuz ve bir tezat vardır. Birinci 
fıkra büyük gemiler için «yemek verir» diyor. 
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Şayet diyor yine «iaşenin zorunlu sebeplerle uy
gulanmaması halinde işveren veya işveren veki
lince başkaca münasip bir iaşe imkânı sağlanır.» 
diyor. Arkasından «veya nakden ödeme usulü 
uygulanır» diyor. Oysa, ikinci fıkrada doğrudan 
doğruya ve direkt olarak nakden ödemeden bah
sedilmektedir. îşte tezat ve tenakuz buradadır. 
Yani, birinci fıkrada yemek vermeye mecbur ol
duğu halde zorunlu sebepler dolayısiyle bir de 
bakacaksınız ki, patron kalkacak yemek yerine 
iki sandöviç verecek. Peki iki sandöviç verdiği 
takdirde müeyyidesi ne, 35 nci maddedeki tüzük 
mü? O tüzüğün ne kadar zamanda çıkacağını za
ten şimdiden kestirmek imkânımız olmadığına 
göre, biz Meclis olarak insanları açlığa mahkûm 
edemeyiz. Bu bakımdan arkadaşlarımızın ver
miş olduğu takrir lehine oy kullanmaktan başka 
çaremiz yoktur. Yemek verilmediği takdirde bu 
yemeğin karşılığı olan paranın mutlaka 'çalışan 
insana ödenmesi şartı vardır. Bu olmadığı tak
dirde arkadaşlar, (Büyük Meclis bu kanunu, bu 
maddeyi bu haliyle kabul ettiği takdirde ister 
istemez müeyyidesi olmıyan bir madde kabul et
miş olur ki, bir nevi kurdun ağzına kuzuyu ver
mek anlamını taşır bu. (Bu bakımdan arkadaş
larımızın takririn lehine oy kullanacağına olan 
inancımı belirtir, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Eıza Kuas, buyurun. 

RIZA KUAS (Ankara) — iSayın Başkan, sa
yın milletvekilleri, Adalet Partisi Sözcüsü arka
daşlarım, Enver Turgut ve Faik Kırbaşlı arka
daşlarım, bu teklifi yapanlar galiba 35 nci mad
deyi okumadılar ki, bu teklifi yapıyorlar, bu
yurdular. Diğer taraftan toplu sözleşmelere atıf 
yaptılar. O bakımdan söz almak lüzumunu his
settim. 

Sayın, milletvekilleri, evvelâ Enver Turgut 
arkadaşımızın toplu sözleşmelerle bu mesele hal
ledilir görüşüne iştirak etmemize imkân yoktur. 
Çünkü toplu sözleşmelerin hangi şartlarda yapıl
dığını ve ne kadar işçinin, gemi adamının toplu 
közleşme haricinde işverenlerin istismarına terk 
edilmiş olduğunu arkadaşlarımızın çok iyi bil
meleri lâzımdır. Binaenaleyh, toplu sözleşmenin 
dışında kalan arkadaşlarımızın durumlarını na
zarı itibara alarak yapılan kanunun bütün çalı
şanları ilgilendirecek şekilde ayarlanması ieabe-
der. 

Diğer taraftan Faik Kırbaşlı arkadaşımızın 
işaret ettiği konu : Mademki 36 nci maddede bir 
tüzükle düzenlenecek, neden 35 nci maddede tü
zükle düzenleneceği halde işverenin veya işveren 
vekilinin insafına, takdirine, himmetine terk 
ediliyor? O zaman «işveren veya işveren vekili
nin münasip 'göreceği» diye bir cümleye lüzum 
Yolk. 33 ncü madde ne demiş; iş verenin zorun
lu sebeplerle uygulamaması halinde işveren ve
ya işveren vekilince başkaca münasip bir iaşe 
imkânı sağlanır. Niye madem ki, 35 nci madde 
bir tüzüğe bağlanıyor da kanunda işverenin 
himmetine terk ediliyor? O zaman 33 ncü mad
de de desin ki ; bu 35 nci maddeye göre düzen
lenir. O zaman katiyet ikeSbeıder ve işverenin 
veya işveren vekilinin himmetine terk edilmez. 
Kaldı ki, bu Deniz iş Kanunu 1962 senesinin 
10 ncu ayında Meclise verilmiş. 1962 senesin
de komisyona havale edilmiş. 18 . 10 . 1962 ta
rihinde Geçiei Komisyona havale edilmiş, 
12 . 10 . 1962 de ikinci toplantıda tekrar Ge
çici Komisyoma havale edilmiş, 1964 ,te tekrar 
komisyona havale edilmiş, 1965 de tekrar ko
misyona havale edilmiş, edilmiş, edilmiş, hep 
komisyondan komisyona. Sene 1962, sene 1967. 
Bir an evvel bu kanunun çıkmasını arzulayan 
Enver Turgut arkadaşımız 1962 senesinde veri
len bu kanun tasarısı için - 1,5 seneden beri 
Adalet Partisi iktidardadır - neden bu kadar 
istical buyurmamışlar ? Biz elbette ki, Deniz İş 
Kanununun bir an evvel çıkmasını arzu ediyo
ruz, ama bir 'an evvel çıksın diye gemi 'adamla
rını işverenlerin himmetine, işjverenlerin insafı
na terk etmeden, Anayasaya uygun, sosyal ada
let ilkelerine uygun bir şekilde düzeltilerelk bir 
an evvel çıkarılmasını arzu ediyoruz. Onun 
için bir teklifimizi veriyoruz, yoksa rasgele 
vermiyoruz. Dikkat buyurun 33 ncü m'addede 
işveren veya işveren vekilinin münasip bir 
iaşesi himmetine terk ediliyor. Nedir münasip bir 
iaşesi, münasip iaşe nedir? Ücret verecek, ıbir li
ra mı 25 kuruş mu, 50 kuruş mu, bir sandöviç mi, 
bir portakal mı? Bu işverenin himımetine ıterlk 
ediliyor. Yine Kırbaşlı arkadaşımız, Adalet Par
tisi iktidarı, inşaallah tüzüklere bırakılmış 
olan maddelerde Çalışıma Bakanlığının en geç 
üç iay içinde tüzükleri çıkarmasını mecbur eden 
takrirlerimiz de var, oy verirlerse o tüzükler 
de üç ay içinde çıkar. Saygılar sunanım. 
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BAŞKAN — Saym Kemıal Şenısoy, buyuru
nuz. 

KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Saym Başkan, 
muhterem milletvekilleri, T. î. P. ne mensup 
arkadaşların 33 neü maddenin 1 nci fıkrası ile 
2 nci fıkrası arasında bir tenakuz olduğundan 
bahisle öne sürdükleri iddianın hulkukî mesnedi 
olamaz. Tahmin ediyorum bu muhterem .arka
daşlarım bu 33 ncü maddenin 1 nci fıkrasında
ki zorunlu sebep tâbirini bir türlü anlamıyor
lar veya anlamak istemiyorlar. Hukukta esbabı 
mücbire denilen bir müessese vardır. Önüne gc-
çilmiyen hâdiseler, bir fırtına, korkuç bir ka
sırga gibi hâdiseler karşısında 33 ncü madde
nin 1 nci fıkrasının son hükmü uygulanacaktır. 
Böyle bir ahvâlde işverenin her hangi bir su
retle muntazam bir iaşe temini mümkün olma
ması ihtimali de nazarı dikkate alınmak sure
tiyle, başkaca münasip bir iaşe imkânı sağlanır 
veya nakden ödeme usulü uygulanır denmek
tedir. Bunun sebebi, bahsettiğim gibi hâdisede 
bir esbabı mücbirenin mevcudolması düşünüle
rek nazarı itibara alınmıştır. Arkadaşliarım 
demek istemektedirler ki, bir esbabı mücbire 
halinde dahi /muntazam bir iaşe temin edilsin 
veya makden ödeme yapılsın. Zaten esbabı müc
bire bir hâdise de vukubulduğu takdirde o za
man bir intizamdan, muntazam bir ödemeden 
veyahut iaşeden bahsetmek imkânı mevcut de
ğildir. Belki mümkün olabilir, mümkün olmı-
yabilir de. İşte kanun mümkün olimıyan veya-
hutta sağlanması güç olan ihtimalleri de nazarı 
itibara almak suretiyle bu şekilde bir hüküm 
sevk etmiş bulunmaktadır. 

İkincisi; son fıkraya gıelince, son fıkra ile 
bilinci fıkra arasımda bir tenakuz sureti kati-
yede 'bahis konusu değildir. Zira son fıkra
da, «Limanlar içimde, şehir hatlarında, körfez
lerde, göllerde ve akar sularda yolcu ve yük 
nakleden gemilerde, mavna, şat ve benzerle
rinde iaşe servisi kurulması zıorunlu değildir.» 
Bunun sebebinin gayet açık olması lâzımgelir. 
Hakikaten kısa mesafelerde işverene böyle bü
yük bir külfetin yüklenmesinin bir mânası el
bette ki olamıaızdı. Bu durumda ise nakden 
ödeme yapılır, demek suretiyle kısa mesafeler
de yapılacak seyrüseferlerde veyahut seyahat
lerde işverene de ayrıca bir ihtiyar hakkı ta
nınmış bulunmaktadır. Bu itibarla birinci fık

ra ile ikinci fıkra arasında bir irtibatsızlık ve-
yalhut da tenakuz iddiası gayrivarittir. Bilâ
kis tam ve mutlak mânada bir intibak mevcut
tur. 

Diğer 'taraftan 35 nci maddedeki hususların 
maksada kâfi gelmiıyeceği yolundaki iddia da 
tamamiyle ıgayrivârittir. Biz kazvistik bir me
totla, «İşveren şu kadar ağırlığında, şu kadar 
gram çorba, patates, domates verecektir.» 
şeklinde yermeklerin şeklini, mev'ini, gramını 
da tâyin edecek olursak sevk etmiş olduğumuz 
madde bir kanun maddesi olmaktan çıkar, bel
ki bir tüzük hükmü olabilir. 35 nci maddede 
bu hususların, yani meselenin işverenin mut
lak surette inisiyatifine terk edilmemiş olması
na temin maksadına matuf en, tüzükten bah
setmektedir. 'Tüzüklerin ıgecikeceği iddiası 
böyle bir kanun tekniğini ve kanunun ruhunu 
tahlil noktasında kanaatimize göre bir kıy
met ifade etmıez. Biz, tüzüklerin zamanında çı
kacağı karinesini kabul etmeye mecburuz. Top
lu sözleşmeler de bu meseleyi halletmez iddia
sı da gayravârilttir. Kaldı ki toplu sözleşmeye 
lüzum ve zaruret de yoktur. 35 nci madde, çı
karılacak bir tüzükle bu hususların ne şekil
de tesbit ve tâyin edileceğini sarahatle ifade 
etmektedir. Tüzük çıkar mı, çıkmaz mı? Bu 
iddia veyahut da bunun aksini savunmanın yeri 
burası olmamak lâzımgelir. Tüzükler zamanın
da çıkar. Çıkaırmıyanlar da mesul olur veya 
Yüce Meclisin bu kürsüden haklarında söy
lenmesi lâzımıgelen şeyler söylenir. Saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayan Aldülbâri Akdoğan, bu
yurunuz. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Değerli 
arkadaşlar, evvelâ şoınu bilmek lâzım : Türki
ye bir komünist memleketi değildir. Ancak, 
komünist memleketlerde işçilere ve halka belli-
başlı miktarlarda erzak ve saire dağıtılır. Bu
mu katî olarak evvelâ bilelim., 

İkinci mesele; Türkiye'deki Devlet sektörü
ne bağlı bütün teşekküllerin hepsisinde hangi 
miktarda işçilerimizin gıda alacağı, ne nis~ 
bette kalori miktarına ihtiyacı .olduğu ilgili 
bakanlıklar ve müesseseler tarafından katî 
olarak tesbit edilmiştir. Türkiye'de bütün mü
esseselerde çalışan işçilerimizin aldık'ları ücret 
miktarının asgari haddi ile yevmiyesinin % 60 ı 
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tiıiktarında sırf yiyecek karşılığında para ay
rılmaktadır. Bu bakımdan hazırlanmış bulunan 
tasa/n T. I. P. İdlerin söyledikleri gibi şunu ve
receksiniz, 5 kuruş vereceksiniz, 10 kuruş ve
receksiniz şeklinde değil, onların 'düşündükle
rinin en az yüz ımislini, Türk Milleti, Türk iş
çisine lüzumlu olan yiyecek ve gıda miktarını 
Vermeye hazırdır ve daima verecektir. Tasarı
nın olduğu gibi kabulünde fayda vardır. Hür
metlerimle arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 33 ncü 
anadde üzerinde yeterlik önergesi gelmiştir. 
Sırada Sayın Hasan Türkay, Sayın Sabahat
tin Savacı, Sayın Kemal Nebioğlu kayıtlı bu
lunmaktadır. Yeterlik önergesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
33 ncü madde üzerinde yeteri kadar görü

şülmüştür. Kifayetimi arz ederim. 

İstanbul 
Mustafa Ertuğrul 

BAŞKAN — Yeterlik önergesinin aleyhinde 
buyurun Sayın Nebioğlu. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 
milletvekilleri, kısaca iki dakika daha maru
zatta bulunmak istiyorum. Biz, gerçekten, ka
nunun geç çıkmasından yana değiliz. Biran ev
vel çıkmasından yanayız. Bunun için de arka
daşlarımız takrir versinler, Meclis, Deniz İş 
Kanunu ve İş Kamunu çıkıncaya kadar devamlı 
olarak çalışsın. Biz memnuniyetle kabul ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Nebioğlu, yeterlik öner
gesinin aleyhinde konuşacaksınız. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce He
yetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Yeterlik önergesi kabul edilmiştir. 
33 ncü ımadde üzerinde verilmiş bulunan deği
şiklik önergesini tekrar okutuyorum. 

(Ankara Milletvekili Rıza Kuas ve Hatay 
Milletvekili Yahya Kanbolat'm önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değişik
lik önergesini Yüce Heyetin oylarına sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Değişiklik 
önergesi kabul edilmemiştir. 

33 ncü maddeyi metinde yazılı olan şekli 
ile oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... 33 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

34 ncü maddeyi okutuyorum. 

İkâmet yeri sağlanması 
Madde 34. — Gemi adamlarına iaşe giriş gü

nünden başlıyarak işten çıkış gününe kadar 
rütbeleri, sayıları ve geminin büyüklüğüne uy
gun olarak ve yalnız kendileriyle eşyalarına 
aidolmak üzere gemi içinde ikamet yerleri bedel
siz olarak sağlanır. 

Her hangi bir zorunlu sebep yüzünden gemi 
adamlarının gemide ikâmetine imkân olmazsa iş
veren veya işveren vekili tarafından başka bir 
ikâmet imkânı sağlanır. 

BAŞKAN — 34 ncü madde üzerinde verilmiş 
bulunan değişiklik önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
34 ncü maddedeki ikinci fıkranın aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
«33 ncü maddenin ikinci fıkrasında anılan 

hallerde, ikâmet masrafı işveren tarafından nak
den ödenir.» 

Ankara Hatay 
Rıza Kuas Yahya Kanbolat 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-

DEMİR (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Ko

misyon katılmıyorsa söz istiyorum. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, buyurun 

Sayın Nebioğlu. 
KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Değcr-

' li arkadaşlarım, 34 ncü maddenin Yüce Meclis
ten çıkmasında, 33 ncü maddenin birinci fıkra
sındaki ödeme keyfiyetinin zorunluluk haline 

KEMAL NEBİOĞLU (Devamla) — Evet, 
ıbizim verdiğimiz takrir arkadaşlarımız tarafın
dan anlaşılamamıştır. Anlaşılamamış olduğu 
yapılan beyanlardan anlaşılmaktadır. Şayet ar
kadaşlarım takririn aleyhinde bulunurlar da 
•oy kullanırlarsa geniş olarak izahat vermek 
imkânımız mevcuttur. Gerek Sayın Kırbaşlı'-
nm, gerekse Sayın Akdoğan'ın ifade ettikleri 
gibi değildir bu durum. Çünkü arkadaşlarımı
zın bugünkü tatbikattan haberleri yoktur, ma
lûmatları yoktur. Kınamıyorum da. Konuyla 
yakinen ilgisi bulunmamaları dolayısiyle bil-
miyebilirler. Şayet aleyhte oy kullanırsanız ge
nişliğine meseleyi açmak imkânımız mevcuttur. 
Saygılar sunarım. 
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getirilmesini istiyoruz, takririmiz budur. Ne di
yor 34 neü maddenin ikinci fıkrası : «Her han
gi bir zorunlu sebep yüzünden gemi adamlarının 
gemide ikametine imkân olmazca işveren, veya iş
veren vekili tarafından başka bir ikamet imlerini 
sağlanır.» Bunun, «33 ncü maddenin 2 nci fık
rasında anılan hallerde ikâmet masrafı işveren 
tarafından nakden ödenir.» şeklinde değiştiril
mesini istiyoruz. («Denizde mi?» sesleri) Evet 
denizde, gerektiğinde karada. Sadece Türkiye 
içinde her hangi bir şehirden diğer bir şehire 
gerek nakliyede, gerek yolcu götürmede vuku 
bulacak bir zorunlu sebep dolayısiyle dışarda 
ikâmete mecburi olan hallerde o ikâmet için ge
rekli ücretin işveren tarafından ödenmesi gerek
lidir, diyoruz. Arkadaşlarım evvelki maddenin 
müzakeresinde bizleri itham ettiler, öncelikle 
ifade edeyim, biz gerçekten biran evvel bu ka
nunun çıkmasını istiyoruz. Bunun için de tatile 
girmeden evvel çıkabilmesi gereklidir, diyoruz. 
Adalet Partili arkadaşlarım, öncelikle çakmasını 
istiyen arkadaşlarım bir takrirle bu kanunlar 
çıkıncaya kadar Meclisin devamlı çalışma direni 
içinde bulunmasına dair bir teklif getirirlerse 
buna memnuniyetle katılırız. 

BAŞKAN — Sayın Nebioğlu, zatiâliniz çok 
iyi takdir edersiniz ki, şu beyanlarınızın 34 ncü 
madde ile hiçbir irtibatı, ilişiği yok ve mutlak 
bir usulsüzlük teşkil ediyor. Ama bu usulsüz
lüğü devam ettirmekte hiçbir beis görmüyorsu
nuz. Teessüf ederim. Riyaset sözlerinizi dinli
yor, takibediyor. Çok rica ederim, kendiniz bil
diğiniz bir muameleyi bu şekilde devam etfrme-
yiniz. İstirham ederim bizi müşkül vaziyete 
sokmayınız. 

KEMÂL NEBÎOtlLU (Devamla) — Sayın 
Başbaknım, ilk defa ağzınızdan bir milletvekiline 
karşı teessüfleriniz çıkıyor, ben ilk defa duy
dum. Gündemin içinde bul un mı yan milletvekil
lerinden bir çoklarına sadece ikazda bulunduğu
nuzu hatırlarım. Fakat ilk defa olarak madde
nin dışına çıktığı iddiası ile teessüflerinize muha-
tabolmaktan dolayı müteessirim. Bunu da kabul 
etmediğimi ifade etmek isterim. Bugüne kadar 
maddenin dışına çıkanlara bu şekilde beyanda 
bulunmuş olsaydın1 z ben de saygı ile sesimi çı
kamayacaktım Sayın Balkan. 

BAŞKAN — Lütfen 34 ncü madde üzerinde 
görüşünüz. 

KEMAL NEBÎOÜLÜ (Devamla) — Belki 
Adalet Partili sendikacı arkadaşlarım 34 ncü 
madde tepki sözleşme ile de düzenlenebilir, diye
bilirler. Şunu il'ade etmek gerekir: İşveren
ler yapmakta oldukları toplu sözleşmelerde, bir
çok hallerde kanunda mevcut değildir diyerek-
tc:ı getirilmekte, olan yeni müesseselere karşı 
çıkmaktadırlar. Bu yüzden grev müessesesinin 
bile zorlandığı vakıdır. Bu sebeple çıktığı gün
den itibaren toplumdaki gelişmeleri kapsıyamı-
yacağı için eskimeye başlı yan mevzuatın istikbal 
düşünülerek çıkarılmasında yarar vardır. Eğer 
biz titizlik gösteriyor isek maddeler üzerinde ve 
en küçük değişiklik önergelerini dile getiriyor
sak istikbali düşündüğümüzden dolayıdır ve kısa 
bir dire sonra tekrardan,- şu Deniz İş Kanunu 
değişsin, diye huzurunuza yeni kanun tasarıları 
•geti i'ilm esin diyedir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Ha m di Orhon, buyurun 

efendim. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Muhterem 
arkadaşlar, bizim burada yaptığımız bugün, me
tinlerin tarafların menfaatini vazıh, apaçık şe
kilde tesbit etmesine hizmet mahiyetinde kal yor. 

Demin 32 nei maddede, konunun vuzuha var
ması için Komisyonu izaha davet etmiştim, ma
alesef meskût kaldı. Göreceksiniz ki, tatbikatta 
kanun çıkar çıkmaz çıkacak ihtilâflarda hatalı 
birtakım tatbikat Yüce Meclisin huzuruna yine 
gelecektir. 

Şimdi buradaki ikametten maksat nedir? 
Bir defa bundan evvelki muhterem arkadaşla
rınım verdiği izahatta geminin dışında bir 
ikamoL,'burada mütalâa, ediliyor, anlayışım o. Böy
le bir şey yoklar. Şimd', bütün dikkat'mizi tek-
si'f etmeye mecbur olduğumuz nokta, işverenle 
işçiyi biribiriyle ç.ek'ş'r, itişir kuvvet hainde de
ğil biri'birinin haklarına riayetkar, biribirlerini 
sevgi ile karşılıyacak 'bir hale getirmektir. 

Şimdi, gemi iç'n de diyor, bu maddede yine 
bir bozukluk var. Bir gemi 500 tondan yukarı 
olacak. Aşağıdaki maddede göreceksiniz, 500 ton
dan aşağıda, 'böyle bir mükellefiyet yok. 500 tonun 
intünde bir gemi kendisini donamıyor, dcn'zden 
a.nhyanlar bunu bir parça daha iyi kavrarlar. 
Kerıd'ni donatıyor, yani :aşca:yle donatıyor, işçi-

.svylc donatıyor, kaptanı ile donatıyor ve sefere 
çıkıyor. Şimdi sefere çıkarken işçisinin bir insan 
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g"bi, 'haysiyetli bir vatandaş olarak cıvasını, ya
tacağı yeri saylamak mecburiyetindedir. Eğe. 
bunu sağiıyamı,, o:\:a geminin sahipleri, görevleri
ni yapmamı,} olurlar ve 'böyle bir gemi de sefere 
çıkma J. 

Şimdi birine! fıkrada diyor ki; bu şekilde ge
mi donatılıp sefere çıktığı zaman, işçis'nin eşya 
sini, yatacağı yeri bedelsiz teminle mükelleftir. 
Tamam Ama ikinci fıkrada, bir fors majör var 
ise, yani yatacak yeri kâfi değil demek istiyor, 
bir fors majör var ise işi idare eder mânası var. 
Yani vapurun iç/ne çadır mı kurar, ambarda mı 
yatın:*, gü/ertede mi yatırır, o açık değildir. O 
halde gemiyi donatacak olan işveren yatıracağı 
kadar işçi almakla mükelleftir, eşyasını koyacağı 
kadar İşçi almakla mükelleftir. 

Bakmış okuyorum ikinci fıkrayı: «Her hangi 
bir zorunlu sebep...» Yani bir fors majör var or
tada. «Yüzünden gemi adamlarının gemide ika
metine imkân olmazsa işveren veya işveren vekili 
baıka t ü l ü bir ikamet imkânı sağlar.» Ne demek 
•ba]ka tü/lü ikamet imkânı? Gemide çadır kuru
lamaz, kara değddir, güvertede yatıramazsınız, 
erik denize çıkıyor, ambarda da yatma devri çok 
gerilerde kaldı gibi gelir bana. O halde bu ikin 
<ci fıkra nedir? Yani işveren veyahut vekili denize 
açılırken 10 işçi lâzım iken, onbeş işçi alacak ve 
•bejini arıkta istediği gbi yatıracak, kaldıracak 
Binaenaleyh demin de arz ettim, Sayın Bakan: 
ve sözcüyü kürsüye davet ettim, ikinci fıkra işli 
selâmetini ihlâl eder. 

Sonra şunu belirtmek isterim: Biz burada Yıl
ca 'Meclisin birer üyeleri olarak kanunun üzerin 
de duruyoruz. Önerge oradan gelmiş, burada: 
gelmiş, şuradan gelmiş, hiç kimsenin önergesine 
karjı zannediyorum ki, Yüce Mecliste hiçbir a/ka 
da/m allcrjisi yoktur. Önergeler, yapıcı, derleyi
ci, toplayıcı, metni tamamlayıcı şekilde olduğı 
zaman hepimiz 'buna katılmaya hizmet ederiz. 
Onun için arz ediyorum, tekrar rica ediyorum: 
bu ikinci fıkra sakattır. Gemi işçisinin hukuku. 
nu s'yanet etmemektedir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Abdülbari Akdoğan, bu

yurun. 
ABDÜLBAEİ AKDOĞAN (Ağrı) — Ş.imd 

c^end'm, bir gemide angari haddi ile 100 işç'nlr 
olduğunu kabul edelim. Gemi farzımuhal her han 
gi bir limanda bir ay veyahut da 10 gün, 20 güı: 

kalacak Bir tamirat dolayısiyle yahut her hangi 
b'r kaza dolayısiyle kalması icabediyor. Şimdi 
yüz işçinin bir kazanda kaynayıp yemesi ile işçiye 
nakden tek tek ödeme yapılıp «'gidin siz şurada 
karnınızı doyurun» demesi arasında çok fark var
dır. Bir defa işçiye para miktarı olarak farzımu
hal iadesi için günde sekiz lira veriliyorsa hiçbir 
şçi bulunduğu yerin icaplarına göre karnını do-

yuramaz. O bakımdan işçilerin hepsinin bir ka
bandan yemek kaynatılarak yemek yemesinden 
daha tabiî bir şey olamaz. Bu bakımdan işçilere 
nakden para ödensin keyfiyeti hatalıdır. 

İkincisi; işçilerin yatma yerine gelince: Bu 
/atma yeri her halde, olsa olsa, gemi bir kaza 
/apar yahut karaya oturur, bu bakımdan gemi 
bir tamirata ihtiyaç gösterir. Geminin işçinin 
/atacağı yerleri boşaltmamız, tasfiye etmemiz İca-
;ederse, o zaman elbette ki, dışarda belki bir bina 
./ahut bir oda, bir yer tutup, kiralayıp orada işçi
leri barındırmamız icabeder. Bu yönden madde
mi ikinci paragrafında olan kısmın da bendeniz 
/erinde olduğu kanaatindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğrul, buyurun. 
MUSTAFA ERTUĞRUL (İstanbul) — Sayın 

3a}kan, sayın milletvekilleri, Deniş İş Kanunu
nun 34 ncü maddesi ne diyor? Gemilerde çalışan 
arkadaşlar gemi her hangi bir sebeple arıza 
yaptığı zaman, dışarıda da 'her hangi bir bina 
veya gemide çalışan işçiler kalöm diyor. 
İkinci bendi her hangi bir zorun1 u sebep 
/azlinden gemi adamlarının gemide ikametine 
imkân olmazsa işveren veya işveren vekili 
tarafından başka bir ikamet imkânı sağla
nır, diyor. Gaye ne oluyor? İşçiye hizmet. 

Değerli arkadaşkiarım, şimdi T. 1. P. Hic
rin iddiası işçiye hizmet değil. Bunlar isti
yorlar ki, az evvel 33 ncü maddede de izah 
Utikbri gibi, Türkiye'de işçi, işveren bir 
hafta sonra yiyeceği ekmeğin, etin grama
jını bir hafta evvelinden bilsinler. Ben bir 
hafta sonra yüz gram et yiyeceğim, 50 gram 
>kmck yiyeceğim, 'diyebilsinler. Bu, Tüı'ki-
/e'de tatbik edilm'yccek ve edilemez. Eğer 
gay3 boştan yemekse 34 ncü madde tam ye
rinde gelmiştir, 34 ncü madde yerinde kal
mıştır. Yok, bekçi dövmekte 34 ncü mad-
İQyd ve bundan sonra gelecek maddeye de, 
İşçilere her hangi bir fayda getirecek mad
deye de zaten itiraz ediyorlar. 34 ncü mad-
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de yerindedir, uygundur, işçinin lehindedir, 
kabulünü arz ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kua's. 
RIZA KUAS (Ankara) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; buraya çıkıp konuşan 
Adalet Partili milletvekili arkadaşlarımız ga
liba kanunun maddelerini, metinlerini oku
mamış olacaklar. İyi okuyup da maddeleri 
başından sonuna kadar Deniz İş Kanunu 
üzerinde eğilselerdi, bizim verdiğimiz tak
rirlerin mâna ye mahiyetini iyi anlamak ve 
ona göre konuşmak imkânlarını bulurlardı. 
Bizim verdiğimiz takrir, 33 neü maddenin 
ikinci fıkrasında anılan hallerde ikame mas
rafı işveren tarafından nakden ödenir, diyor. 
33 ncü maddenin ikinci paragrafı : «Limanlar 
içinde, şehir hatlarında, körfezlerde, göllerde . 
ve akar sularda yolcu ve yük nakleden gemiler
de mavna, şat ve benzerlerine iaşe servisi ku
rulması zorunlu değildir. Bu durumda işveren 
ve işveren vekili iaşe zorunluğunu nakden öde
mek suretiyle yerine getirir.» Abdülbâri ar
kadaşımızın okumasını tavsiye ederim. 

Biz diyoruz ki, nakden ödenmesi hiçbir 
zaman doğru değildir, işçilere para yerilmesi 
de doğru değildir, görüşümüze istinaden söy
lüyorum. Diyor ki, «mümkün olmadığı zaman; 
nakden ödenir.» Yani bir kere 33 ncü mad
dede nakden ödenir keyfiyeti konmuş. Biz ne 
demişiz? 34 ncü maddede : «Gemi adamla
rına işe giriş gününden başlıyarak işten çı
kış gününe kadar rütbeleri, sayıları ve gemi
nin büyüklüğüne uygun olarak ve yalnız ken
dileriyle eşyalarına aidolmak üzere gemi içinde 
ikamet yerleri bedelsiz olarak sağlanır. Her 
hangi bir zorunlu sebep yüzünden gemi adam
larının gemide ikametine imkân olmazsa iş
veren veya işveren vekili tarafından başka bir ika
met imkânı sağlanır.» Ha, başka bir ikamet imkâ
nı sağlanamadığı zaman diyoruz ki, nakden 
ödensin. Yani gemi gitmiş izmir'de bir arıza 
yapmış, şöyle olmuş, böyle olmuş. Gemide ve 
o mahalde ikamet etmek imkânı yok. öyle 
bir yerde raslandı ki, otel bulunamadı, ika
met edemedi yahut bir şey yapmadı, ika
meti imkânları işveren tarafından sağlan
mazsa, çünkü işverenin insafına terk edil
miş -olduğuna göre, işveren bir bahane ile 
«Ne yapalım işte Hamburg'a gittim, Ne\v-
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York'a gittim, otellerde yer yoktu, şurada 
yoktur» diye ikamet imkânlarının sağlanması 
imkânları olmıyabilir. ikamet imkânları
nın sağlanması mümkün olmadığı hal
lerde bu ikamet için sarf edilecek paranm 
veya karşılığının nakden işçilere ödenmesini 
öngörmektedir. 

Diğer taraftan, diğer maddelerde gelecek
tir ki, 36 ncı maddede tamamen bu 35 nci 
maddede Tüzükle düzeltilen hususlar yokedil-
mektedir. 36 ncı madde üzerinde onları arz 
edeceğiz. Yalnız 34 ncü maddenin ikinci 
bendi 33 ncü maddedeki gibi konulursa za
ten ikametinin sağlanması mecburiyeti ko
nulmuştur. Bu mümkün olmadığı takdirde 
para olarak işverenin ödemesi mecburiyeti
ni hükmetmektedir. Bu bakımdan muhterem 
arkadaşlarımızın elbette ki, işçinin lehine 
olan bu ufacık fıkranın lehine oy kullanacak
larını ümidederim. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — 34 ncü maddede verilmiş bu
lunan önergeyi okutuyorum. 

(Ankara Milletvekili Rıza Kııas ve Hatay 
Milletvekili Yahya Kanbolat'm önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon uygun buluyor ınu? 
ÇALIŞMA BAKANI ALI NAİLİ ERDEM 

(izmir) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ÇALIŞMA BAKANI ALI NAİLİ ERDEM 

(İzmir) — Bu madde mer'i, yürürlükte bulu
nan 6379 sayılı Kanunun 30 ncu maddesine te
kabül etmektedir. O maddenin 2 nci fıkrası 
aynen şöyledir : 

«Her hangi bir 'kaza veya sair sebep yüzün
den gemi adamının...» Beyefendi konuş masında 
belirtti, «Neyi kastediyorsunuz, zorunlu sebep
ten, mücbir sebebolara'k neyi 'belirtiyorsunuz?» 
dedi. Bu hususu maddeden nasıl anladığımızı 
ifade etmek için okuyorum. Hâlihazırda oku-

• duğum 'madde ikame ile iaşeyi birlikte mütalâa 
etmiştir : «Gemide iskân ve iaşesine geçici ola
rak imkân olmazsa, işveren, işveren vekili veya 
kaptan tarafından münasip başka bir ikamet ma
halli ve iaşe imkânı sağlanmak için gerekli tedbir
ler alınır» denmektedir. Müzakeresini yaptığımız 
maddede iaşeyi ayırmışız, sadece ikamete has
retmişiz. Ve bu maddenin gerekçesinde de, 
eğer ellerinde kanun metni var ise, sayfa 4 te 
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şunu ifade eder : 6379 sayılı Kanunun 30 ncu I 
maddesine tekabül etmektedir» denmektedir. 
Binaenaleyh, bu madde de muhterem sözcü ar
kadaşımızın eğer konuşmasından istifham olarak 
belirttiği hususlara cevap verebildi isek bunu j 
•sırf belirtmek için söz almış bulunuyorum. Te- j 
şelkkür ©derim. 

BAŞKAN — Biraz önce okunmuş bulunan 
değişi'klik önergesine Komisyon (katılmamıştır. 
önergeyi Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Değişiklik önergesi 
'kabul edilmemiştir. 

34 ncü maddeyi metinde yazılı 'olan şekli ile 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... 34 ncü madde aynen ikabul edilmiştir. 

İkamet yerleri ve iaşe haklkında 
Madde 35. — Bu kanuna tabi gemilerde gemi 

adamları tahsis edilen yatma, dinlenme ve ye
mek yerleri ile gemide bulundurulacak ilâç, 
tılbbî alet ve malzeme ve revirlerde bulunması 
gereken şartlar ve gemi adamlarına verilecek 
iaşe maddelerinin ölçü ve nitelikleri bu şart 
ve niteliklerden hangilerinin önemleri bakımın
dan esasa ilişkin ve birinci 'derecede ve han
gilerinin ise ikinci derecede sayılacakları ve 
iaşe ile ilgili ne çeşit kurullar 'kurulacağı ve 
bu kurulların görev ve yetkileri Çalışma, Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Ulaştırma bakanlıkla
rı tarafından 'beraberce hazırlanacak bir tüzük
te gösterilir. 

Gemi adamı, işveren veya işveren vekili ta
rafından sağlanacak iaşenin yukarıda sözü ge
çen tüzükte gösterilen ölçülerden noksan olması 
halinde aradaki farkın bedelini veya iaşenin 
hiç verilmemesi halinde tamamının bedelini iş
veren veya işveren vekilinden istiyebilir. Şu I 
kadar ki, gemi adamının iddiasını, tazminde 
esas teşkil edecek iaşe ve şartlardaki aksama
nın vukubulduğu günde durumu işverene veya 
işveren vekiline veya ikaptana bildirmesi şart
tır. 

BAŞKAN — 35 nci madde üzerinde deği- I 
şi'klik önergesi yoktur. Bu sebeple maddeyi I 
metinde yazılı olan ve şimdi okunan şekliyle 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... 35 nci madde aynen ka'bul edilmiştir. 

İstisna 
Madde 36. — 35 nci maddede sözü geçen tü

zük hükümleri : | 

— 21 
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a) 500 grostonilâtodan dalha küçük gemiler, 
b) Balık avı ve 'benzeri işlerde çalışan ge

miler, 
c) Römorkörler, 
d) Yüzer vinçler, 

için uygulanmaz. 

BAŞKAN — 36 nci maddede verilmiş bu
lunan 'değişiklik 'önergesini okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
36 neı maddeye aşağıdaki fıkranın ilâvesini 

arz ve teklif ederim. 
«Ancak iaşe bedeli işveren tarafından nak

den ödenir.» 

Ankara Hatay 
Rıza Kuas Yahya Kanlbolat 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KAYA ÖZ-

DEMİR (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN —• Komisyon katılmıyor. Yüce 

Heyetin oyuna değişiklik önergesini sunuyorum. 
Kalbull edenled... Etmiyenler... Değişiklik öner
gesi kabul edilmemiştir. 

36 nci maddeyi metinde yazılan şekliyle oyu
nuza sunuyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... 
36 nci madde aynen İkabul edilmiştir. 

Asgari ücret 
Madde 37. — Gemi adamlarının asgari üc

retleri, İş Kanununun 33 ncü maddesi hükmü 
gereğince tesbit olunur. 

BAŞKAN — 37 nci madde üzerinde Komis
yon tarafından yapılması istenilen değişiklik 
önergesini, okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 37 nci madde

sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygı ile 
ar? ederim. 

Madde 37. — Gemi adamlarının asgari üc
retleri, İş Kanununun ilgili maddesi gereğince 
tesbit olunur. 

Geçidi Komisyon Başkanı 
İstanbul 

Kaya özdendir 

BAŞKAN — Komisyon maddenin bu şekilde 
düzenlenmesini istiyor. Değişiklik önergesini 
Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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37 nei maddeyi bu şekli ile oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler... 37 nci madde 
değişik bu şekli ile kabul edilmiştir. 

Para cezası 
Madde 38. — işveren veya işveren vekili 

toplu iş sözleşmesi ve hizmet akitlerinde göste
rilmiş olan sebepler dışında gemi adamına para 
cezası uygıüıyamaz. 

Gemi adamı ücretlerinden ceza olarak yapı
lacak kesintilerin gemi adamına hemn sebeple
riyle 'bildirilmesi gerkir. Gemi adamı ücretlerin
den bu yolda yapılacak kesintiler bir ayda üç 
gündelikten fazla olamaz. 

Gemi adamlarından kesilen para cezaları 
hakkında iş Kanununun aynı konuya ilişkin di
ğer hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — 38 nci madde üzerinde verilmiş 
bulunan değişiklik önergelerini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
38 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederim. 
«Madde 38. — İşveren veya işveren vekili 

mahkeme kararı olmaksızın gemi adamına para 
cezası uygulıyamaz.» 

Ankara Hatay 
Rıza Kuas Yahya Kanbolat 

Millet Meclisi Başkanlığına 
38 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederim. 
«Madde 38. — işveren veya işveren vekili 

mahkeme kararı olmaksızın gemi adamına para 
cezası uygulıyamaz. Gemi adamı ücretlerinden 
bu yolda yapılacak kesintiler bir ayda iki ve bir 
yılda 15 gündelikten fazla olamaz ve bu kesin
tiler, eğitim ve sosyal alanlarda kullanılmak 
üzere, işçinin üyesi olduğu sendikaya verilir.» 

Ankara Hatay 
Rıza Kuas Yahya Kanbolat 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Rıza Kuas. 
RIZA KUAS (Ankara) — Saym Başkan, sa

yın milletvekilleri; 38 nci madde para cezala-
riyle ilgili ve işçinin nafakası ile ilgili, eline ge
çen günlük kazancı ile geçinen işçinin işverenler 
tarafından gelişi güzel, rasgele para cezalarını 
kesebil melerine dair bir maddedir. 38 nci madde: 
«işveren veya işveren vekili toplu iş sözleşmesi 
ve hizmet akitlerinde gösterilmiş olan sebepler 
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dışında...» Muhterem arkadaşlarım, toplu söz
leşmelerle bir dereceye kadar bunun haricinde 
lıiz^cl akitleri, kanunun metninde olduğu veç
hile, üç türlü vade üzerine imzalanıyor. Hizmet 
akdi bir sefere göre, geminin gidip geleceği bir 
yere göre, bir de süresiz oluyor ve bir de kısa va
deli olarak üç türlü işverenle gemi adamı arasın
da yapılabiliyor. Bu üç vade üzerine yapılan 
hizmet akitlerinde işverenler kendi istediği gibi 
hükümler koymak imkânlarına sahiptir. Yani iş 
bulamıyan gemi adamlarının iş , bulabilmeleri 
için işveren tarafından her türlü cezai müeyyi
deyi ihtiva eden hizmet akitlerinin bulunmasına 
rağmen gemi adamları o isi alırlar ve orada iş
verenler «senin gözünün üzerinde kaşın var, yan 
yattın çamura battın, üç yevmiye, beş yevmiye» 
para cezaları verme imkânları mevcuttur. Bu
nun için bizim teklifimizin metni, esası gerek 
hizmet akdi ile gerekse toplu iş sözleşmesi ile 
dahi işverenlerin hiçbir zaman günlük kazancı 
ile geçinen bir işçinin ücretinden her hangi bir 
para cezasının kesilmemesinc taraftar olmadığı
mızı ihtiva etmektedir. Ama bu demek değildir 
ki, hiç para cezası kesilmesin. Ne zaman ki, işçi
nin bir işverenden alacağı var, veyahut da her 
hangi bir taahhüdünü işveren yerine getirmemiş, 
işçiler hukuk devleti olan Türkiye'de mahkeme
ye giderler, şu kadar alacağım var, fazla mesai 
alacağım var, işte benim hakkımı yemiştir de
mek suretiyle senelerce mahkemelerde sürün
dükten sonra haklarını almanın yollarını arıyor
lar. Şimdi bu ceza maddesine göre işveren iste
diği kadar hizmet akitlerine para cezası koyacak 
ve istediği gibi kesecek, işveren her hangi bir 
zarar, ziyan karşılığı - aşağıda var o da ayrı bir 
konu - zarar ziyan tazminatı için de para kesip 
kasasına koyar. O ayrı bir konu. Burada tekli
fimiz, rasgele para cezalarının kesilmemesi, işve
renin keyfine göre, işte sen 5 liralık bir zarar 
yaptın, 10 lira, 50 lira senden kesiyorum şeklin
de olmasın; böyle bir şey konmamak şartiyle 
işverenin kesebileceği para cezaları ancak mah
kemeye müracaat €'ımdk aurctiyle jnalık'cmo'b ten, 
bit ettirmek suretiyle olsun... Tekrar işçiye an
cak bu yoldan para cc::aı:ımn kco'ilmesini öngör
mektedir. Diğer taraftan son paragrafın da bu
rada yer almasına 'taraftar değiliz. Çünkü gemi 
adamlarına mahsus bir kanun yapılıyor. Bundan 
evvelki maddeler üzerinde yaptığım konuşma
larda da söylemiştim, başlıbaşma gemi adamları-
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nL Deniz îş Kanunu yapıyoruz. Deniz îş Kanu
nunda 'boyuna îş Kanununa atıflar yapıyoruz. îş 
Kanununa da atıflar yapılması prensip itibariy
le doğru değildir. Verdiğimiz önergenin lehinde 
oy kullanmanızı saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Saym Hamdi Oıhon. 
ITAMDÎ ORHON (Trabzon) —Muhterem ar

kadaşlar, bendenizin buradaki üzerinde durmak 
istediğim nokta; para cezası tâbiridir. Takdir 
buyururusunuz ki, para cezası Türk Ceza Kanu
nunda yer alan bir tâbirdir. Bunlar hapse çevri
lir, bunların ağırı vardır, hafifi vardır. Eğer 
buradaki para cezası tâbirinden maksat Türk 
Ceza Kanunu umumi sistemindeki para cezası 
ise, bu ancak bir hâkimin hükmü ile verilebilir. 
Yok bu değil de tabiî buna gemide bulunan iş
çiler de dâhil, memurlarda olduğu 'gi'bi gemi 
adamlarına bir disiplin cezası mahiyetinde ise 
bunun adı para cezası değildir. Hasırlarsınız ki, 
memurlar statüsünde ihtardı, teribihti, maaş kes
mekti, 1 - 2 günlük, bir aylık maaş kesmek gibi 
bir sisteme tabidir. Bunun adı para cezası değil
dir. Eğer demin arz ettiğim şekilde Türk Ceza 
Kanunundaki para cezası mahiyetinde ise hu 
hükmün burada yeri yoktur. 'Bu, mahkeme ka
rarı ile olur. Fakat tahmin ediyorum ki, bu o 
mahiyette değildir. Bu meslek adamlarında bir 
disipline riayetsizlikte bulunan meslek adamları
nın maaşındım bir maaş kat ı mahiyetindedir. 
Böyle dahi olsa bunun metinde apaçık belirtil
mesi lâzımdır, para cezası 'tâbirinin kaldırılması 
lâzımdır, bu bir. 

İkincisi : 'Gemi dışarı çıktı mı denizde kap
tan her şeydir. Kaptan hükümettir; kaptan ceza 
verir, kaptan oranın zabıta âmiridir, birtakım 
tasarruflarda bulunur. Bu tasarrufları hiçbir ka-
zai merciin murakabesine tâbi olmasın, olmaz... 
Olmaz böyle bir şey. Binaenaleyh meslekî 'bir di
siplin cezası mahiyetinde ise dahi bir idari kaza
nın murakabesine tabi olmaktan kendisini kur
taramaz. Bu, Anayasanın hükmüdür, iki. 

Halbuki burada öyle bir metin var ki, ceza 
nasıl verilir, bu cezaya nasıl İtiraz edi
lir, karanlıktadır. îş Kanununa bir atıf 
vardır. îş Kanunu daha elimizdedir. Na
sıl olduğunu bilmiyoruz. Yüksek Meclisten nasıl 
çıkacağını da bilmiyoruz. Bir atıftan ibaret, di
yor ki : îş Kanunundaki usullere tabidir. îş Ka
nunundaki usullere dahi tabi olsa bir tasarruf 
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mahiyetinde olduğu için Anayasaya göre kazai 
bir murakabeye tabidir. Bunun dışına çıkama
yız. Şimdi ben metinlerin dışına taşmak istemem. 
39 ncu madde de öyledir. Bir gemide bulunan 
işçi bir hata yapacaktır, geminin serenini kıra
caktır veya lokantada hizmet ederken 10 tabak 
kıracaktır 'veyahut 4 - 5 çarşafını tahribedecek-
tir veya işde bir tahribat yapacaktır, onun tak
diri doğrudan doğruya gemiyi sevk ve idare eden 
adamın elinde kalıyor ve o maaşından kesiliyor. 
Pekâlâ bu fiil haksız mı olmuştur, haklı mı ol
muştur, haklı mı kesilmiştir, haksız mı kesilmiş
tir? Bunun dahi bir müracaat mercii sarahaten 
yoktur. Onun için bulduğum formül şu : önerge 
bu mahiyette olsaydı, yani «para cezası mefhu
mu yerinde değildir, bu bir disiplin cezası mahi
yetindedir, ona göre ayarlanması lâzımdır» ma
hiyetinde olsaydı önergeye katılacaktım, öyle 
değil, önerge. Önergeyi veren arkadaş da para 
cezasının mahiyetini Türk Ceza Kanunundaki 
mahiyeti şeklinde getirmiş buraya. Binaenaleyh 
önerge verme imkânımız yoktur. Kala kala Sa
yın Komisyon SÜZCÜJÜ v'eyohjU't di Ba'j'ıanı, a:ûa-
dada hiç •olıma-̂ .ı izahaıtiylc veyahut da kcadili
nin müdahalesiyle bu maddeye bir sarahat ver
mesi çok yerinde olur, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — 'Sayın Abdülbâri Akdoğan. 
ABDÜLBÂRÎ AKDOĞAN (Ağrı) — Vaz

geçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın Ali Karcı. 
ALİ KARCI (Adana) — .Sayın Başkan, sa

yın ımi^etvekilleri, doğrusunu •seyilemdk lâzım-
aa 33 wA maddedeki ceza deyini'ini gürünce şa-
jr.Llr.n. Bir ıkişi kaükacaık Anayraanm '.sarih 
h'jkmüne .rağmen her hangi hir kiüyc ceza 
vereccık. Zannederimi iki 'bunu koyan arkada'> 
darım:1;-: 'ecza değil, zarar - ziyan 'dernek iste-
TiiLjkv.'dir 'Çünkü ceza ayrı şey, zarar - 'ziyan 
ayrı Koy. (:So!klan «anağısmı -oku», cüzleri) Aga-
ği'Sinı da lakudum,. onu da biliyoru1.:. 

Ş.Vn.di muhterem arkadaşlarım, şu şekilde 
hareket ederse hir yovım'ye, ceza )ke3!J!ıv3ck, bu 
'şeklide (harcikcıt eden*e iki ycrv'miy3 ceza kcsile-
"ıek seklinde toplu a"ü]en:neyo ıgid'^crdk bir 
yi.'1. açılıyor. Yani 'toplu isözleçmey:) do car ar 
yerine 'birinci frbrnla ıgürüilağü üzere ceza 
hükmünü koyuyor. Oysa Anayasanın 32 inci 
•maddesi: «dliç. kimse, taıbiî hâkimden başka bir 
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merci önüne çıkarılamaz.» diyor. 'Burada bir 
işçi işverenin önüne çıkarılacak, 'denecek ki iş
veren tarafından, «Şu sebepten dolayı senin 
iki yevmiyeni kesiyorum» rve kendisime tebli
gat yapacalk, hattâ ıbelıki arkasından. 

Üstelik yine Anayasanın 33 neü maddesi: 
«Cezalar ve ceza tedbirleri ancak kanunla ko
nuluyor» diyor. Şimdi Ibiz kanunla konulur 
şekline getiriyoruz ıbunu. Onun rüç yevmiyesi
nin kesilmesini kanunla konulur şekline geti
riyoruz ve «üstelik bu yolu da toplu sözleşme-
ye doğru götüren Ibir yol olarak niteliyoruz. 
Bunun Iburadan çıkarılması şartı mutlaktır ve 
arka.dasliamm.izin vermiş olduğu takrir bu yol
da gerçekten ileıri atılmış 'oylumlu bir adımdır. 
Desteklemenizi istirlham edeceğim, Saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Buyurun 'Sayın Ünlü. 
HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Sayın Başkan, 

'muihıterem. arkadaşlarımı, 38 nel maddede be
lirtilen ceza hükmü demin arkadaşımız Hamdi 
Beyin de beyan ettiği gibi, bir ceza 
mahiyetimde olan daha doğrusu Tütfk Ceza 
Kanununa göre verilen 'bir cezanın neticesin
de tahsil edilen ıbir para mıdır, istenilmesi 
icalbeden 'bir para mudur veyahut da idari bir 
tasarruf 'neticesinde verilen Ibir disiplin ceza
sı parası mıdır? Bu durum belirtilmemiştir. Demin 
"İşçi Partili arkadaşımızın ıbeyan ettiği gibi bu 
tatbikatta daha 'ziyade 'zarar - ziyen şeklinde 
ıbir tarsilâjtın (neticesini veıren ibir hüküm-
dür. 

Ama şimdi burada ıbenim İışçi Partili arka-
ıdaşıımın fikrine iştirak etmediğim bir husus 
vardır. Tatbikatta görüyoruz, fbir şoför Ibir 
cipi deviriyor, idare denhal (bu cipten husule 
getirilmiş olan zararın miktarını tıeslblSt 'ediyor 
ve o şoförün o cipi devirmesinde kusurlu olup 
olmadığı mahkemece sabit olmadan lönee, der-
ıhal maaşına el ikoyarak, ıbu, cipte ımeveudolan 
hasar kesiliyor, Ibu yanlıştır. Bence Ibu zarar -
ziyan için alman idari tasarruflar Anayasa 
'hükmü 'gereğince ıbir deneitiıme talbidir. Yani ve
rilen bu zarar - zöyanıa dâhil olan disiplin kara
rının kanunla tâyin edileceği şeklinde (hüküm 
konuluyor, 'ama bu kanunun' Anayasaya uygun 
olması ieaboder. Eğer bu verilecek cezanın itiraz 
edileceği bir mercii yoksa o zaman bu hüküm 
doğrudan doğruya Anayasaya aykırı olacak

tır. Şu ihale göre zarar - (ziyandan 'mütevellit 
olacak ıbir para cezası veya zaraır - ziyan mik
tarını 'belirten 'bir kararı verecdk merciin bu 
Ikaranna itiraz edecek yolun ne olacağının bu 
(hükümde (belirtilmesi lâzım idi. Bu duruma gö
re 'bu husus Ibelirtilirse bundan sionra işçi bir 
bir hasar husule getirir getirmez işveren tara
fından ıhemen maaşına el konularak paranın 
kesilmesi cihetine gidilmesi doğru olmaz. O 
zauman işçi 'itiraz ederek haklı olduğunu orta
ya koyarsa maaşına o an için kesinti yapıl
maz. Ancak o itiraz edeceği kararın kesinleşti
ği tarihten itibaren ıbu ceza kesilebilir. Bu yol
da ıhükümde Ibir değişiklik yapılırsa yerinde 
olacaktır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Ndbioğlu, buyurunuz. 
KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 

milletvekilleri, ibiraz evvel görüşülen 'bir mad
de dolayısiyle maddenin dışına çıktın diye Sa
yın Başkan ıbeni ikaz etmişti. Bu ikazını tees
süfle de değerlendirmişti. İşte işyerinde her 
hangi 'bir disiplinsizlik dolayısiyle 'bir hareket 
vukubulduğu takdirde, işverenin kendi kanaa
tine göre bunları cezalandırmak yoluna gittiği 
vakit para kesmek ısuretiylede ceza verme yo
luna gidebilecektir. Bu idem ektir. 

BAŞKAN — Ne alâkası vaır (bununla Sa
yın Nebioğlu?. 

KEMAL NEBİOĞLU (Devamla) — Mesele
yi açabilmek için arz ediyorum Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Yani Ibununla Başkanlığın si-
'ze ceza vermesinin aykırılığına mı işaret edi
yorsunuz ? 

KEMAL NEBİOĞLU (Devamla) — Müsaa
de ederseniz bağlıyacağım efendiım. Arkadaş
lar ıbir para kesmek. 

BAŞKAN — Bu şekilde usulî meseleleri mey-
zuubahsetmek suretiyle bunları misal gösterme
niz lüzumsuz, çok rica ederim. 

KEMAL NEBİOĞLU (Devamla) — Sayın 
[Başkanım... 

BAŞKAN — Biz burada eğer meseleleri şu 
veya bu şekilde tecziye etmek mecburiyetinde ka
lıyorsak, bu Yüce Meclisin ulviyeti ve mehabeti
ni temin etmek ve Mecliste nizam içinde görüş
menizi sağlamak için yapıyoruz. Anarşiye mey
dan bırakmamak için bunları yapmaya mecbu
ruz. 

— 2* — 
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KEMAL NEBİOĞLU (Devamla) — Ben her 
hangi, bir anarşi meydana gelsin veya her hangi 
bir usulsüz çıkışta bulunayım diye söylemedim, 
değerlendireceğim, dedim. Fakat Sayın Başka
nım: bitirmeme imkân vermediler. Meselâ bir mil
letvekilinin davranışı dolayısiyle ücretinden kıs
telyevm gerekse Yüce Meclisin karar alması ge
rekir/ Her hangi bir vatandaştan para cezası alın
ması yetkisi hiç şüphesiz mahkeme karariyle ola
bilir. Bizim burada üzerinde durduğumuz husus 
budur. Bir gemi adamı işyerinde yapacağı bir di
siplinsizlik dolayısiyle cezalandırılabilir. Kanu
nîm gösterdiği hususlarda elbette ki cezalandırı
labilir. Eakat üç yevmiyeye varacak bir para ce
zasına hükmetmeye ancak mahkemenin salâhiyeti 
vardir, diyoruz. Misal vereyim; kanun bir bütün
dür; Kanunun diğer maddelerine baktığınız va
kit̂  meselâ 52 nci maddede: «İkinci derecede ola
rak-'gösterilen vaısıf ve şartlara riayet etmiyen 
işveren veya işveren vekili hakkında 250 liradan 
az olmamak üzere hafif para cezası.» Kanunun 
bir maddesinde, para cezasından bahsetmekte ve 
250" liradan aşağı olmamak üzere, denmektedir. 
Bir-diğer maddesinde ise, 53 ncü maddenin bir 
fıkrası: «İşveren veya işveren vekili hakkında 
beş-yüz liradan aşağı olmamak üzere ağır para 
cezasma hülkmolunur.» demektedir. Buna kim 
hükmedecek? Mahkeme hükmedecektir. 250 ilâ 
509 lira ve 500 lira ağır para cezası olacaktır. Bir 
işçinin-yevmiyesi 30 lira ise, işveren üç yevmiyeye 
kadar- para cezası kesebileceğine göre 90 liraya 
kadar para cezası vermek hak ve yetkisıine sahi-
bolacak demektir. Diyeceksiniz ki, bu, bu kanu
na yeni mi girmiştir? Hayır İş Kanununda da 
vardır, fakat ilkel bir maddedir bu. Mahkeme hu
zuruna çıkarılmamış olan bir vatandaştan işledi
ği disiplinsizlik dolayısiyle bir başka vatandaşın, 
âmiri dahi olsa para cezası kesmeye hak ve salâ
hiyeti olmamalıdır diyoruz. 

Bîr diğer husus: Kanunlara ne kadar açıklık 
getirirsek işyerlerinde, iş barışı o kadar çabukluk 
ve o kadar rahatlıkla sağlanabilir. Şayet işve
renle iıçinin arasında gerçekten olumlu bir çalış
ana ıdüzeni sağlanmak isteniyor ise, ki amacı bu
dur, o. takdirde gerçekten ne işverene, ne de iş
çiye: kanunun o maddesinden çekip çevirecek ve 
ıbagkaı bir şekilde anlama imkânını vermemek lâ
zıma Meselâ her hangi bir madde açık olmazsa 
işveren başka türlü yorumlıyacak ve ona göre 
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hareket edecektir. İşçi de kendine göre-yorumla
dığı için tutum ve davranışı o şekilde olduğu tak
dirde ilk başlangıçta henüz kânunun maddelerini 
tefsirden doğacak .anlaşmazlıklar ortaya çıkabile
cektir. Bu sebeple titiz davranmak mecburiyetini 
duyuyoruz. 

Bir diğer husus; birçok ahvalde Sayın Ba
kan da tasdik .ederler umarım; mesela tüzükler 
çıkarılmıştır. Meselâ, İşçi Sağlığı ve İş Emniyeti 
Nizamnamesi vardır. İş Kanununa göre çıkarıl
mıştır. Uygulanması konusunda işyerlerine bak
tığımız vakit maalesef birçok işyerlerinde uygu
lanmamaktadır. Hâlâ İstanbul gibi en büyük bir 
ilimizin içinde işçi sağlığı, iş emniyeti nizamna
mesini uygulamıyan işyerleri mevcudolduğunu 
düşünürsek bu maddelerin üzerinde daha titiz 
davranmak mecburiyeti kendisini gösterir. Ne
dendi bu? Bir diğer ' cephesiyle konumuz içinde 
bulunmamaktadır, Bakanlığın gerekli kadrosu 
yoktur meselâ. İstirhamımız, bu konuda para ce-< 
zası vermeye arzulu isek şayet, o takdirde işçiyi 
mahkemenin huzuruna çıkaralım ve hakimin ve
receği kararla bu yola gidelim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(İzmir) — Sayın Başkan, burada birkaç husus 
vardır. Üzerinde tartışıldı. Buradan cevap ver
mem mümkün ise buradan arz edeyim, değilse... 

BAŞKAN — Çok uzun ise kürsüye buyurun. 
ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(izmir) — Hayır, üç dört cümle içerisinde to-
parlıyacağım. 

Evvelâ Sayın Haindi Orhon ve diğer bir ar
kadaşım Türk Ceza Kanununda bahis konusu 
edilen para cezası ile ilgisi olup olmadığı hu
susundaki suallerine arzı cevabederim : Türk 
Ceza Kanunundaki para cezası ile alâkası yok
tur. Konuşmalarında tahminî olarak belirt
tikleri gibi, disiplinel cezadır esasında ve 
idari bir tasarruf mahiyetindedir. Kanun, Sa
yın Kemal Nebioğlu'nun belirttikleri gibi, il
kel bir madde değildir. Esasında 6379 sayılı 
Kanunun 30 ncu maddesinde vardır ve o ka
nunun 1 nci cümlesinde 3008 sayılı Kanunun 
6, 29 ve 30 ncu maddelerine atıfta bulunmakta
dır. Henüz Meclis gündeminde olup müzake
resine başlanmıyan iş Kanununun 32 nci mad
desinde de vardır, para cezası olarak geçer. 
Ancak haklı olarak tenkidde bulunan arkadaş-

25-— 
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lar Türk Ceza Kanununun para cezasından 
mülhem olarak orlaya çıkabilecek şekilde bir 
cndişoyi bertaraf etmek için müsaade ederse
niz biz madde bağlığını, matlabmı para cezası
nın yerine doğrudan doğruya ücretten müte
vellit kesin şeklinde değiştirmeye mâ tu t ko
misyonca bir değişiklik önergesi verilecektir. 
Ancak Say m Kuas'm vermiş olduğu takriıe 
iltifat etmeye imkân yoktur. Esasında madde
nin esprisi toplu sözleşmelerin hukukî niteliği
ne İtibar ve hikmet .etmekten doğan bir m.idde
dir. Aksi halde toplu sözleşmeleri -elinizin tersi 
ile itip sadece yargı organlarınca para cezala
rının verilmesi cihetine gidildiğinde ve böyle
ce takrir kabul edildiğinde ortaya çıkacak mâ
na' şudur ki, toplu sözleşme düzeninin ortaya 
koymuş olduğu hukukî niteliğe hürmet etme
mek, iltifat etmemek gerektir ki, buna iştirak 
etmeye imkân yoktur. Bu sebeple önergeye o 
yönden de iştirak etmeye imkân yoktur. Arz 
ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
KEMAL NEBİOÖLU (Tekirdağ) — Sayın 

Başkanım, Sayın Bakan lütuf buyurdular. İza
hatlarında bu maddedeki toplu sözleşme içeri
sine giren hususların para cezası mevzuu ola
mayacağını ifade buyurdular. Katılırız. Ancak 
bâzı işyerleri toplu iş sözleşmesi içerisine glre-
miyecektir, kapsamamış olabilecektir. Bu 
takdirde durum ne olacaktır? 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(İzmir) — Maddenin cümlesi içinde toplu iş 
sözleşmeleri ve hizmet akillerimden bahseder ki 
hizmet akilleri Borçlar Kanununun umumi hü
kümleri içinde yer almış olan bir husustur. Arz 
edecim. 

HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Bir soru soraca
ğım. 

BAŞKAN — Sayın Orlıon buyurun. Yeter
lik önergesi var, şayet reddedilirse müzakere
ler devam edecek. 

HAMDİ OBHON (Trabzon) — Muhterem 
arkadaşlar, verdiğim izahatın faydalı olduğu 
anlaşılıyor. Bilhassa Sayın Bakana teşekkür 
ederim. Şimdi bu, o kadar sarih ki, eski ka
nunun 30 ncu maddesini buldum, burada üç 
umur var. Birinci unnur, kesintidir, tamamen 
disiplin. Bir gemide kaptan disiplini sağlamak
la mükelleftir ve birtakım yetkileri de olacak-
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tır. Bunda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yal
nız 30 ncu .maddedeki metin daha güzel, bir iç 
talimata bağlıyor, cezaları derece derece bir 
iç talimata bağlıyor. Bu meMnde yok. Bakınız, 
diyor ki; «Ancak dahilî tallmalnamede tasrih 
edilmiş olan sebeplerden dolayı ücret kesintisi 
yapılabil:':1.» Üç günlük falan. 

İkincıi bir unsur, pekâlâ ne olacak bu kesi
len para? İşverenin kese:;!ne mi girecek? Açık
tadır • Eski metin diyor ki; İşverenin mülki
yetine geçemez. Ne olur: Bunlar toplanır bir 
fonda, eğer bir sandıkla: ı mevcut ise, Emekli 
Sandığı ve saire gibi bir yardım sandıkları 
mevcut ise bu para oraya aktarılır. Yoksa es
ki kanuna göre İktisat Vekâletince muayyen 
yene ha;rü tali:-;is edilir. Yine bunların gaye
si hasrü tahsis. O halde Sayın Bakanın, para 
cezasının Türk Ceza Kanunundaki iltibası iti
bariyle kalkmanı da hükmü kâfi göstermiyor, 
o da kâfi gelmiyor. E d a kanunun 30 ncu .mad
desini yapanlar çok itinalı yapmışlar. Evvelâ 
bir iç. talimatnameden bahsetmişler. Çünkü 
kaptanın vereceği ceza yalnız ücret kesimin
den ibaret değildir, çeşitli eczalar olabilir. 
İkincisi dediğim gibi bu para kimindir, 30 ncu 
madde tasrih. etmiştir, üçüncü hüküm. 
Ondan sonra bu para nereye verilir? Onu da 
tasrih etmiştir. Biz tabii komisyonda olıuıyan 
bir milletvekili olarak konuşuyoruz. Eğer 
diğer gelecek maddelerde bunu tasrih edecek 
hükümler mevcutsa mesele yoktur. Ama tasrih 
edecek, yol gösterecek hüküm yoksa şu 30 ncu 
maddeyi eski. kanunun 30 ncu maddesine mu
vazi şekilde tedvin etmek lâzımdır. 

Arada Sayın Bakan bir beyanda bulundu 
ki, bir hukukçu arkada.şa yakışan da odur. Bu 
bir idari tasarruftur, buyurdular. Bunun mâ
nası, Anayasanın emrettiği bâzı murakabe bu 
tasarrufa da hâkimdir. Anayasanın hükmü ye
rine gelmiş manasınadır. Bilharssa o idari tasar
ruftur beyanında bulunmasını teşekkürle kay
dederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; 38 
nci madde üzerinde allı arkadaşımız konuşmuş, 
yeterlik önergesi geldiği sırada mevkii muame
leye koymadan Çalışma Bakanına söz veril
miş. onu takiben son söz millclvekilinindir 
hükmüne göre Sayın ilam di Orlıon'a söz veril
miş vaziyette. 
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Şimdi sırada Saym Abbas Çetin, Sayın Şe- ! 
re; Bakşık, Sayın Sabahattin Savacı söz iste
miş durumdadır. Saym Hasan Ünlü de soru 
sormak istemektedir. Yeterlik önergesini oku
tuyorum. Yeterlik Önergesi sorulara da şamil
dir. 

Yüksek Başkanlığa 
38 ne! madde üzerinde kâfi derecede görü

şülmüştür. Kifayetini arz ve teklif ederim. 

lam ir 
Enver Turgut 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce He
yetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Yeterlik önergesi kabul edil
miştir. 

38 nci madde üzerinde verilmiş bulunan de
ğişiklik önergelerini ayrı ayrı okutup oyunuza 
sunacağım. 

(Ankara Milletvekili Rıza Kuas ve Hatay 
milletvekili Yahya Kanbolat'ın birinci önergesi I 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-

DEMlR (istanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeyi Yüce Heyetin oyuna 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... De
ğişiklik önergesi reddedilmiştir. 

(Ankara Milletvekili Rıza Kuas ve Hatay 
Milletvekili Yahya Kanbolat'ın ikinci önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN —Kominyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-

DEMÎR (istanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesine katılmı
yorsunuz. Yüoe Heyetin oyuna sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Değişiklik önergesi 
kabul edilmemiştir. 

Diğ-er önergeyi okutuyorum. 

Miıllet Meclisi Saym Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 38 nci maddenin matla-

bmm «ücret kesintisi» olarak, madde metni- J 
nln de aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygı 
ile arz ederim. 

Geçici Komisyon Başkam 
istanbul 

Kaya Özdcmir | 

- 27 
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Madde 33. — Ücret kesintisi işveren veya 
işveren vekili toplu iş sözleşmesi ve hizmet akü
lerinde gösterilmiş olan sebepler dışında gemi 
adamına ücret 'kesintisi cezası uygulıyamaz. 

Gemi adamı ücretlerinden ceza olarak yapı
lacak kesintilerin gemi adamına hemen sebeple
riyle bildirilmesi gerekir. Gemi adamı ücretle
rinden bu yolda yapılacak kesintiler bir ay
da üç gündelikten fazla olamaz. 

Gemi adamlarından kesilen ücret kesimi ce
zaları hakkında İş Kanununun aynı konuya iliş
kin diğer hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Komisyon tarafından verilmiş 
bulunan değişiklik önergesini Yüee Heyetin 
oyuna sunuyorum. («Söz istiyoruz» sesleri) 
Mümkün değil efendim. Değişiklik önergesini 
Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

RIZA KUAS (Ankara) — Önerge üzerinde 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon tarafından verilen 
bir önergedir. 

PJZA. KUAS (Ankara) — Yeni verilen öner
ge üzerinde söz istiyoruz. 

BAŞKAN — Ö:ym Kuas, bu memede usulü 
müakcrcyi iyi tesbit etmek lâzım. Daha önce 
Yüce Merdisin almış olduğu bir karar gereğince 
lirindi maddelerde değişiklik önergesi mevcut 
ise o derişiklik önergesi mcvoııdolan maddeler 
tinerinde müzakere açıyoruz. Bunun dışında aç
mıyoruz. Demincek altı arkadaşımız bu mad
denin değişmesi yönünden verilmiş bulunan 
önergeler ve dolayısiylc madde üzerindeki müza
kerelere katılmış bulunmaktadır. Şimdi bunun 
üzerine komisyon diğer önergelere katılmamış 
ve f ıkat kendisi vermiş olduğu önerge ile Yüce 
Meclisten maddenin derişik şeklini ta^betmiş. 
Şimdi komisyon tarafından verilmiş bulunan de
ğişiklik önergesini Heyetin oyuna sunduk, ka
bul edildi. 

Koraisy m fil hal katılıyor, kendi tarafınızdan 
verilmiş olduğu cihetle filhal katılmayı tazam-
mun etmektedir Komisyonun vermiş olduğu de
ğişiklik önergesi. 

Maddeyi yapılan bu değişiklik sekli ile oyu
nuza sunryarum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 38 nci madde vaki bu değişik
lik ile kabul edilmiştir. 
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Zarar karşılığı kesinti 
Madde 39. — Hizmet akit! erinde işveren ve

ya işveren vekilinin tazminat karşılığı olarak 
gemi adamı ücretlerinden geçici olarak alıkoya
cağı miktar on haftada eşit taksitlerle kesilmek 
üzere gemi adamının on günlük ücreti tutarın
dan fazla olamaz. Tazminat karşılığı bu kesin
tiler, bütün iş süresi içindir ve bundan bir mik
tar mahsubedilince yeniden aynı esaslar daire
sinde kesinti yapılabilir. 

Tazminat kesintileri, mahsup yapılmasını ge
rektirecek bir zarar yapılmadan işten ayrılma 
hallerinde gemi adamına kesintisiz olarak geri-
verilir. Tazminat karşılığı geçici olarak alıko
nulan paradan mahsup yapılması gerektiği za
man gemi adamı isterse işveren kendisine mahsu
bun hangi esaslara göre yapıldığını anlatmak ve 
buna ait hesaplara fatura ve başka belgeleri 
göstermek zorundadır. 

Tazminat karşılığı olarak alıkonulan paradan 
ancak o gemi adamı tarafından yapılan zarar 
için mahsup yapılır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şimdi 
okunmuş bulunan 39 neu madde üzerinde imza
ları aynı bulunan beş değişiklik önergesi vardır. 
Bunları ayrı ayrı okutacağım. Madde üzerinde 
değişiklik önergesi mevcudolduğuna göre, aynı 
zamanda madde üzerinde müzakere açacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
39 neu maddenin tasarıdan çıkarılmasını ar 

ve teklif ederiz. 

Ankara Hatay 
Rıza Kuas Yahya Kanbolat 

Millet Meclisi Başkanlığına 
39 neu maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederim. 
«Madde 39. — İşveren bir zarara uğraması 

halinde gemi adamının ücretinden kesilecek taz
minatı, hizmet akdinin yapıldığı limandaki - iş 
mahkemesi tesbit eder. Ancak bu tazminat, ge
mi adamının on günlük ücreti tutarından fazla 
olamaz. Tazminat tutarı on haftada eşit taksit
lerle kesilmek üzere tahsil edilir.» 

Ankara Hatay 
Rıza Kuas Yahya Kanbolat 

Millet Meclisi Başkanlığına 
39 neu maddeye aşağıdaki fıkranın eklenme

sini arz ve teklif ederim. 

— 28 
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«Tazminat karşılığı olarak gemi adamlarının 
ücretlerinden kesilen miktarı işveren hiçbir za
man başka .ihtiyaçlar için kaullanamaz. Kesilen 
tazminatları Çalışma Bakanlığı tarafından belir
tilecek ulusal bankalardan birine bir ay içinde 
yatırır. Tahakkuk edecek tazminat faizlerini 
her yıl başında gemide çalışan işçileri en çok 
temsil eden sendikanın emrine tahsis eder.» 

Ankara Hatay 
Rıza Kuas Yahya Kanbolat 

Millet Meclisi Başkanlığına 
39 neu maddeye aşağıdaki fıkranın ilâvesini 

arz ve teklif ederim. 
«Bu madde, belirli bir sefer veya belirli bir 

süre için yapılmış hizmet akidlerinde uygulan
maz.» 

Ankara Hatay 
Rıza Kuas Yahya Kanbolat 

Millet Meclisi Başkanlığına 
39 neu maddenin birinci fıkrasındaki, «hiz

met akidlerinde işveren veya» ibaresinin, «süresi 
belli olmıyan hizmet akidlerinde işveren veya» 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Ankara Hatay 
Rıza Kuas Yahya Kanbolat 

BAŞKAN — Sayın Kanbolat, Sayın Kuas; 
beş tane önerge vermişsiniz. Aynı maddede beş 
değişiklik şekli talebediyorsunuz., Bunu müsta
kar bir fikre dayatmanız mümkün değil mi idi. 
Birinci değişiklik önergenizde maddenin kaldı
rılmasını istiyorsunuz. Öteki önerge bunun ta
mamen dışında başka bir mânayı tazammun et
mektedir. Yani bir sabit fikre ulaşmanız müm
kün değil miydi? 

RIZA KUAS (Ankara) — Müsaade ederse
niz izah edeyim. 

BAŞKAN — Yani bir nevi pazarlılık gibi olu
yor da. Bir şahıs tarafından beş önerge veriliyor. 
O olmazsa, o, o olmazsa o, şeklinde midir? 

RIZA KUAS (Ankara) — Efendim müsaade 
ederseniz izah edeyim. Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Tabiî söz vereceğim efendim, ya
ni ben meseleyi usulî yönden kolaylaştırmak 
için söylüyorum. İlk defa bu şekil ile karşı kar
şıya kalıyoruz. Bir şahıs veya iki şahıs tara : 

fmdan verilen muhtelif şekilleri derpiş eden, 
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şekillendirilen beş ayrı önerge, o bakımdan so
ruyorum size. Yani bir sabit fikre ulaşamaz 
mıydınız ? 

RIZA KUAS (Ankara) — Müsaade ederse
niz izah edeyim. 

BAŞKAN — Vereceğim. Buyurun 39 ncu 
madde üzerinde. 

Sayın Kuas, şu noktayı tekrar tebarüz et
tirmeyi faydalı telâkki ediyorum. Biz bu çığı
rı, bu yolu açarsak düşünüyorum, usulü mü
zakere bakımından netice istihsali çok güç 
bir yola sapmış oluruz. Bir şahıs, bir arkada
şımız muhtelif şekilleri derpiş eden maddenin 
kaldırılmasından, maddeye bir virgül eklenme
sine varıncıyadek değişiklik önergesi tan
zim ederse o zaman bâzı maddelerin çıkarılma
sı Yüce Meclis huzurunda çok müşkülât arz 
eder. Bu itibarla deminki beyanımıı o bakım
dan söyledim. Onu da mevzuubahsedersek 
konuşursanız faydalı bir neticeye, ulaşmış olu
ruz, zannediyorum. 

EIZA KUAS (Ankara) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri Sayın Başkanlık Divanının 
parti meclis grup yetkilileriyle bir toplantıda 
iş ve Deniz İş kanunlarının ancak üzerinde ta
dil tasarısı verilmiş olan maddeler üzerinde 
müzakere açılacağı prensip kararma varıldiı. 
Bu prensip üzerine tadil tasarılarını hazırla
mış bulunuyoruz. Ancak, yine Sayın Başkanın 
işaret etmiş oldukları gibi, ayrı ayrı tadil ta
sarılarını vermeyi, biraz evvel müşahhas deli
line şahidolduğumuz durum üzerine, düşüne
rek ; 39 ncu maddenin meselâ, tamamen metin
den çıkarılması! icabeder. Eğer başka arkadaş
lar da bunun üzerine tadil tasarısı vermemiş
se, bizim tadLl tasarımız 39 ncu maddenin ta
mamen metinden çıkarılması, bu mümkün ola
madığı takdirde fasıllara ayırmak suretiyle 
hiç olmazsa fasılların arasında işçinin lehine 
haklar temin edebilmek için bizim görüşümü
ze iştirak edecek milletvekili arkadaşlarımızın 
olabilmesi ihtimalini düşünerek ayrı ayrı öner
geler vermiş bulunuyoruz, onun için ayrı ayrı 
müzakeresinde fayda vardır. Zira zaten 39 ncu 
maddeye gelmiş bulunuyoruz. Bütün kanun 50 
kusur maddedir. Binaenaleyh, ayrı ayrı teklif
lerimizin müzakeresi yerinde olacaktır. 

BAŞKAN — Daha Önce tesbit edilen esas
ta biz değişiklik önergelerini müzakereye konu 

6 . 3 . 1967 O : 1 
« 

almıyoruz. Hangi madde üzerinde değişiklik 
önergesi verilmişse o maddeyi müzakereye alı
yoruz. Binaenaleyh, şimdi 39 ncu madde üzerin
de ister bir tane, ister müteaddit sayıda öner
ge olmuş olsun zaten madde müzakereye tabi 
tutulacak. Sizin beyan buyurduğunuz, şayet 
her önerge için ayrı bir müzakere ise o, usulî 
yönden mümkün olmıyacaktır. Şimdi 39 ncu 
madde üzerinde aksak gördüğünüz, değişiklik 
yapılmasını istediğiniz noktaları lütfen beyan 
ediniz Yüce Heyete. 

RIZA KUAS (Devamla) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Biraz evvel de işaret ittiğim gibi, 39 ncu 
madde biraz evvel görüşülmüş olan 38 nci mad
de paralelinde. 38 nci madde işverenin gelişi 
güzel, istediği şekilde para cezalarını kesip o 
para cezaları hususunda, biraz evvel konuşan 
C. H. P. milletvekili arkadaşın işaret ettiği gi
bi, daha görüşülmemiş olan. îş Kanununa atıf 
yapılmaktadır. O paraların nasıl kullanılacağı, 
nerelerde kullanılacağı belli değildir. Esasında 
bu metnin ruhu, bugüne kadar çalıştığımız 
fabrikalarda bizim başımıza gelen hâdiseler ke
silen para cezaları işverenin kendi kasasına ka
lır. Bunlar keyfî paralar keser. Kendi kasasına 
indirir. Ama, burada yeni çıkacak olan îş Ka
nununa atıf yapmaktadır. Bu işçilere verilen 
para cezası iadesi mümkün olmıyan ıbir para 
cezasıdır 38 nci maddede. 39 ncu maddeye ge
lince : 39 ncu madde işverene işçilerin parası 
ile sermaye yönünden yardım etmenin çareleri 
düşünülerek konmuş bir maddedir. Bu eski 

; 3008 sayılı İş Kanununda da vardı. 3008 sayılı 
eski îş Kanununda da işçinin on yevmiye tu
tarında tazminat karşılığı konur. Halbuki 1961 
Anayasasına uygun, günümüzün, çağımızın şart
larına uygun bir İş Kanununun, Deniz îş Kanu
nunun çıkartılması meselesi ımevzuubabistir. 
Bu arada 1936 senesinde çıkmış olan îş Kanu
nundaki, işçinin on yevmiye tutarındaki para
sının kesilerek zarar ziyan karşılığı işverenin 
sermaye olarak kullanmasını öngören madde 
1967 de, yani 31 sene sonra yine aynı kanun ol
duğu gibi adapte edilerek karşımıza getirilmiş
tir. Bin işçinin bir fabrikada çalıştığını hesabe-
dersek ve bu bin işçinin de yevmiyelerinin yir
mişer lira olduğunu hesabedersek ve bu bin 
işçinin de 20 şer lira yevmiyelerinden onan 
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yevmiyelerini hesapla rsrJk bin işçi çalıştıran bir 
işverene 250 - 300 bin lira civarında işçinin yev
miyesini sermaye olarak kullan diye işverenin 
'kasasına bırakmış oluruz. Yani hesap gayet 
açık. Her hangi bir zarar ziyan ıkarşıhğı, yani 
miL'etvekilleri millotvck Ji seçilerek Meclis3 gel
dikleri anda Mecliste olacak her hangi 'bir du
ra::!:, mikrafonu kıracaksın, sandalyayi kıra
caksın, efendim bardağı kıracakcın, her hangi 
b'lr ihtimale göre Mi illet Meclisinde bâzı hadi
seler oluyor bu zarar* ziyanın ;karj'hğı olarak 
ımille t vekille ı inden onar yevmiye götürüp Mec
lisin kasabına hıfzetme/e benzer. Kaldı ki, aıib 
letvekilleri daha gelir gelmez üç aylık maaşla
rını peşin alıyorlar. Her hangi vukuu muhte
mel reyi 'bortamf edelim. Evvela iğneyi ıke udi
mize batırırken, çuvaldızı 'karşifmızdakine batır
mamız lâzım. Yani her hangi vukuu muhtemel 
bil' zarar lelyan yapacak işçi ve hemen onu . 
yevmiyesinden kesilecek. Cnun için bu ımadde-
nin tom.am.cn değiştirilmesi ve bugüne kedar 
bl'Jjün işyerlerinde işçilerin şikâyet konusu olan 
bu vukuu muhtemel para cezası ola--:!'; laedcc e: 
10 ar ye:ıniye konulmalının metinden çıkarıl
ması icabeder. 

Diğer ea raf tan yine toplu sözleşmelerin n 
yapıldığı yerlerde vcyalıııtta toplu sözl rt ne ol
madan fabrikaların, iş yerle; İnin, g-cmi adr.m-
larmın çalıştığı yerlerde l>iı* usulî kaide var
dır. Bir ıkerc işçilerin tam yevmiyesi her ha:" t a 
muntazam Ödenmez. Her zaman onların otoma-
tl'kman onar yevmiyeleri!, bir haftalıkları içer
de kalır. Çünkü bir işçi bir işe girdiği zaman 
1 inde giymişçe ayın 25 inde para alır. 1 inde 
girml1 ş'ir, ay sonuna beş gün, on gi'.n beta pa
ra alır. Ancak 1 inden 15 ine kadar olan para
sını hesabederek işçiye verirler. Yani 1 inde 
bir fabrikaya girmiştir 25 gün çalışıp 25 gün
lük yevmiyesine karşılık 1 inden 15 ine kadar 
olan parayı hesaplarlar ve bu cüretle yapılan 
hesaplardan za'en işçin n otematiknıan 10 yev
miyeci, bir haftalığı içeride kalır. Bir haftalığı 
buradan kılıyor. Tarmhıiet karalığında 10 ar 
günlükle-ini kesip işverenin ikasaısma veriyoruz. 
Bu şekilde işverenin işçinin yevmiyesi ile :s"r-
maye yapma imkânlarını sağlıyoruz. Bu ba
kımdan birinci tadil tasarımızın 80 ncıı aradle-
sln'ln 3008 sayılı İş Kam:nundr:ı 1930 scne"rd • 
çıkmış, 31 sene evvelki kanundan olduğu gibi 
aktarılaraik getirilmiş olan bu '.maddenin işçinin 
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tamamen aleyhine, işverenin de lehine ve işve
renin sermaye olarak kullandığı bu paranın 31 
sene sonra da bugünün şartlarına uygun bir 
kanun yapılırken burada yer almasının eloğru 
olmadığı kanaatiyle 39 ucu maddenin bir kere 
metinden çıkarılmasını teklif ettik. 

Diğer 'taraftan 33 ncu maddenin tadil tasa
rıları üzerinde işverenin bir zarara uğraması 
halinde gemi adamın1 n ücretinden 'kesilecek 
tacoılnatı hizmet akdinin yapıldığı Ilımandaki iş 
mahkemesi teabit eder. Şimdi evvelâ prensibo-
lar rA 33 nci maddede söylediğimiz şekilde iş
erden her hangi bir tazminat karşılığı vukuu 
muhtemel tazminatları kesiyor. Kaldı ki, biz 
işçinin tasminat ödemesini icabet I iren bir husus 
vâki olduğu zaman dahi işverenin kendiliğin
den bir ceza kcam esinin doğru olaııyaeağı, ka
naatindeyiz İşçinin 10 yevmiye tutarındaki üc
retini kesip işverenin kasasına koyuyor ve iş
çinin yapabileceği muhtemel zararı da işveren 
kenl'1iğlnd'cn tâyin ediyor. Bu olmaz 'diyoruz. 
İşçinin 10 yevır.ılyeûini koyuyor bir kenara, on
dan sonra da .son şu kadar bana zarar, verdin, 
her hangi mir keşif y A , her hangi bir ehlivu
kuf y:Az, her hangi bir tesbit yok, işverenin 
kendi insafına kalmış elediği kadar para ceza
sını, 10 yevmiyesi var ya, on yevmiyesini ol
duğa gibi kesebiliyor, bos yevmiyesini kesi
yor, işverenin kendi insafına kalmış. Yani her 
hangi bir i?ci temsile'ierinln iştirakiyle, sendi
ka temsileilerinı'n işıtirakiylc böyle bir kesinti 
ysktur. Ancak yine 3^ nci maddede zikredil
miş olan m din toplu sözleşmelerin olduğu yer
de işçi 'tenisi I çileri veya sendikala ı söz sahibi 
oluya1*. Bunun haricinde toplu-sözleşmenin ol
madığı yerde onar yevmiyelerini içeri koyu
yor. Ve işveren bu paraları kesmektedir ki, 
verdiğimiz takrirlerden bir tanesi, ancak bu 
t asm inat 'gemi adamının on günlük ücreti tu
tarından fazla olamaz. Mahkemenin vereceği, 
mahkeme karar verecek, mahkemenin vereceği 
karar tutarı on eşit taksitte kesilmek üzere tah
sil edilir. 

üçüncü takririmiz: «Tazminat karşılığı ola
rak gemi adamlarının ücretlerinden kesilen 
miktarı işveren hiçbir zaman başka ihtiyâçla
rı için kullanamaz. Kesilen bu tanminatlar Ça
lışma Bakanlığı tarafından belirtilecek ulusal 
bankılardan birisine bir ay içinde yatırılır, 

http://tom.am.cn
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Tahakkuk edecek tazminat faizleri her yılın I 
babında gemide çalışan işçileıâ en çok temsil 
öden sendikanın emrine tahsis edilir.» demek
tedir. Biraz evvel izah ettiğim gibi, 'çalıştırdı
ğı işçi miktarına göre kaç işçi çalıştırmışsa iş
çilerin yevmiyesi hesaplanmak suretiyle her 
işçinin 10 yevmiyecine işveren alıkoyacak ve 
bu parayı islediği gibi ümrcıyacaktır, kullana
caktı1'. Binaenaleyh, bu para işçinin parası ol
duğuna göre eğer verdiğimiz tadil tasarılarını 
kabul etmiyorek Hükiimetkı getirmiş olduğu 
maddeyi kabul ettiğimiz takdirde hiç olmazsa 
bu paralar bankaya yatınlsın. işçinin kendi 
parası olduğuna güre, banka falzlejini, banika-
daki menfaatleri işçinin k^ifadesine sunalım, 
gaye bu. Yani mecburum bendim bir kere vu
kuu muhtemel bir kazı için 10 yevmiyemi ke-
a'ysr abyor, kendici irdet'yor. Hiç olma:r;a işve
renin işletmesine mâni olmak sureciyle bugün
kü sosyal adalet ilkelerine uygun olarak işçi
nin menfaatine olmak üzere bankalara yatı
rı İsın ve hac-gi işçiden ne kadar kesilmiş İse, 
onun faizlerinden de işçi, gemi adamları arka-
daslanımızın istifadesinin sağlanması gayesiy
le verilmiş oluyor. 

Muhterem arkadaşlarım, 39 nen madde o 
kadar işçiler'n, gemi adamlarının aleyhine ha
zırlanmış bir maddedir ki : «Hizmet akillerin
de işveren veya işveren vekilinin tazminat kar- I 
şılığı olarak gemi adamı ücretlerinden geçici 
olarak alıkoyacağı miktar on haftada eşit. I 
taksitlerle kesilmek üzere gemi adamınım on 
günlük ücreti tutarından fazla olamaz. T a: mi- j 
nat karşılığı bu kesintiler, bütün iş »üretti için
dir ve bundan bir miktar mahsıubedilincc yeni
den aynı esaslar dairesinde kesinti yapılabi
lir.» 

Tamamen patronları, gemi ağalarını himaye 
etmek üzere hazırlanmış bir madde. 

•<Tazmina+ kesintileri, >mahsup yapılmalı
nı gerektirecek: bir zarar yapılmadan işten ay
rılını hali erilde gemi adamına kesin.!; biz ola- I 
rak gnlverilir. Tazmimıt karşılığı .geçici ola- I 
rak alık:>nulnn paradan, mahsup'yapılması ge
rektiği zi'mıan gemi aüanıı iste:ı:.e işveren kon- j 
dişine mahsubun hangi .esaslara göre yapıldığı
nı aııla'.mak ve buna ait hesaplarla fatura vo 
•başka belgeleri göstermek zorundadır.» J 

Evvelâ burada ben gemi adamıyım. Gemi ağa- j 
sı, gemi patronu benden 10 yevmiyemi kesiyor, is- j 
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tediği gibi kullanıyor. Kaç kişi isek biraz evvel 
söylediğim hesaplarda kullanıyor. Ondan sonra 
bir kaza yaptığım zaman yaptığım zararın kıyme
tini kendisi koruyor. Benden 10 yevmiye kesi
yor ve ben ir;terscm, lütfen gidip sorarsam; «be
nim paramı kestin, 10 yevmiyem vardı, bir kaza 
yaptım, kend'nden talîdir yaptın, bu takdirine 
göre altı yevmiye daha benden kesiyorsun. Niçin 
benden altı yevmiye kepiyorsun» diye gid'p so
rarsam lütfedecek de işveren bana cevap verecek. 
Bir kere ben gemi adamı olarak çalıştığım yerde 
işverene gid'p böyle bir şeyi sormak cesaretini 
kendimde bulamam. Çünkü gözünün üstünde ka
şın var diye tutup kulağından atıyor seni. İler 
hangi bir sebep1 e yan gitti çamura battı diye ka
pıdan dışarı atar. Onun için bcırm sormam doğ
ru değild'r. Her hangi bir kre'nti yapıldığı za
man işveren derhal sebepleriyle birlikte kesinti
nin şeylerini bana bildirmesi lâzım. 

Sonra yine biraz evvelki konuşmalarım ara
sında işaret ettiğim gibi, gemi adamları üç tip 
'•üleşme yapıyorlar, hizmet ak'ti eri yapıyorlar. 
Yani sefere göre, bir de dr'csiz. Beni gemi ad°mı 
oV-ak alıyor, d'yor ki : îşta Hamburg'a gid :p 
gehecnks'n, veyahut da Wachm.fTto",'a. g'd'p gele
ceksin, oraya kadar sen'nle mukavele yapıyorum, 
d 'y r \ Bu mukavele, sefer iç!n yaptığı muka
vele ;c n dahi ben'm 10 yevmivemi kos'vor. Za-
t an 20 gtrı iş verivor ba^a, vahut da bir av, 15 
."•ün tu+an r.cfer iç'n dahi olsa. benimle yaktığı 
mukavelelerle bcn:m on günlük yevmiyemi taz-
m'nat karşılığı kesiyor. Onun 'ç/n bu maddede 
bel'rli bir pefer veva belirli b :r püre İçin, he-
IHi b ;r refer, biraz evvel r">vlcdV"'m seferler 
Vn. r."ro V n veyahut da. varrlmıs hizmet alet
lerinde belirli refer ve belirli rdi^e iç'n vanıl-
nvş olan ak'tlc-de vukuu muhtemel zararlar 
için bor hargi bir kcs'nti yamlmamalubr. Bu 
r.e^ephe de bu madde belirli bir seper veva be
lirli bir püre için yapılmış hizmet akitlerirde uy
gulanmasın. Yani İrz bu tadil tasarılarını ayrı 
ayrı verirken maddenin tamamı kalkmara dahi 
b'ç olmazsa», gemi adamı arkadaşlarımıza bu ke-
rvnt.'l'^'mlon J\â>ı irZ-ifad'do- pa'dıvabilir miyiz 
gayesi ile ayrı ayrı vermiş bulunuyoruz. 

39 ncu maddenin birinci fıkrasındaki «Hiz-
mnt akitlerinde işveren veva» ibaresinin «Sir'csi 
belli olmr-an hizmet akitlerinde işveren veva» 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Hiz-



I 
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met âkitlerinde işveren veya işveren vekilinin 
tazminat karşılığı olarak gemi adamı ücretlerin- • 
den geçici "olarak alıkoyacağı miktar haftada 
eşit taksitlerle kesilmek üzere otuzdokuzuncu 
maddenin birinci fıkrasında «Hizmet âkitlerinde 
işveren veya» cümlesi olduğu gibi kalıyor. Diyo
ruz ki, öbür takrirler kabul edilmediği takdirde 
arkadaşlarımız oy verirlerse süresi muayyen ol-
mıyan sürekli iş âkitlerinde hiç olmazsa onar 
yevmiyelerinin kesilmesi, diğer seferler için belir
li süreler için bu onar yevmiyenin kesilmemesini 
sağlamak üzere değişik takrirler verdik. Eğer 
Sayın Başkanlık değişiklik takrirlerimizi ayrı ayrı 
oya sunarlarsa - ki elbette ki oya sunacaklardır -
muhterem arkadaşlarımız hangisine iltifat eder
lerse, birinden birinin kabulü dahi gemi adamları 
arkadaşlarımızın menfaatine olacaktır. Saygılar 
sunarım. 

Başkan — Sayın Reşat özarda, buyurunuz. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri, ibu maddede küçük 
bir değişiklik yapılırsa işçinin aleyhine değil, 
(madde işçinin lehine bir hüküm getirmiş olur. 
Şimdi Devlet Denizyolları gemileri, büyük ar
matörlerin gemileri gibi yüzlerce, (binlerce işçi 
çalıştıran 'büyük gemiler vardır. Bunların iş
çilerinin ücretlerinden ıonar yevmiye kesildiği 
zaman 'bunlar dört,, heşyüz hin lirayı, hattâ 
milyonu bulur. Binaenaleyh, yapılacak zarar -
•ziyana karşılık kesilen ibu paralar doğrudan 
doğruya her hangi hir Devlet »bankasına ya-
tırılırsa 'bu para işçinin çalıştığı müddetçe ne 
malim faizinden istifade eder .ve toir güm işinden 
ayrılırken parasını faiziyle (birlikten bankadan 
alır ve böylelikle işverenin hu parayı kendi he
sabına kulllanımasıını önlemiş olur. Ancak, mad
dede yalnız bu tashih yapıldığı takdirde işçiyi 
de koruyan ıbir maddedir. Bura/da yalnız işçi
yi düşünüp işvereni yok etmek gibi bir zihni
yetle kanun savunulduğu takdirde, işveren or
tadan kalktığı takdirde ve işçi bu gemilere sa
hip çıktığı takdirde bu kanunun getirdiği hak
lardan hiçbirisinden de faydalanamaz. Asıl 
işçi esareti o zaman başlar. Onun için işçiyi 
10 haftada kesmek şartı ile diyor, haftada bir 
yevmiyesini kesebilecektir. Arkadaşımızın de
diği gibi, 20 .günlük bir seferde 10 yevmiyesi
nin kesilmesi baihis konusu değildir. Çünkü 20 
günde iki hafta vardır. Ancak-iki günlük yev-
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miyesi kesilebilir '20 günlük bir işçinin hizmetin
den. Bunu haftada ıbir yevmiye kesmek şartiy-
le depozito şeklinde ve işçinin kemdi namına 
ve faizi ide kendi nâmına işlemek kaydiyle ıbir 
bankaya yatırılırsa, işçi, ufak tefek gemi eşya
sını ortadan yokefcmclkten, tabribetımekten ken
dini alıkoyar. Çünkü düşünelim ki, (bu gemiler
deki malzeme de ekseriyetle, sehayat edenler 
görür, (bilir, Ibüyük tahribat olur ve çok fazla, 
değeri yüz binleri (bulan eşya kaybolur, yok 
olur.. İşçiden kendisinin emanetine teslim edi
len eşyayı korumakta mesul olduğu ve ileride 
kendisinin (himaye .ettiği, koruduğu eşya kırı
lır, kaybolur, çaılmursa bunu kendi ücretinden 
tazmin edeceği kendisine anlatıilırsa elbette o 
işçi kendisine emanet edilmiş 'bulunan eşyayı 
korumakta hassasiyet gösterir. Böylece millî 
servet de korunmuş olur. 

Sonra (bu gibi gemide yapılan ufak tefek 
zararları tazmin ettirmek için işveren mahke
meye müracaat etmek mecburiyetinde kala
cak olursa her gemi 2 ay sefer, üç ayda bir 
limanda oturup bu işleri takibetmesi ıgereke-
cek muhterem arkadaşlarım, yahut da her ge
miye seyyar bir mahkeme kurmak gerekecek
tir. Düşününüz ki nihayet hu, hır mesuliyetle, 
imza ile hir işçiye bir şahısa 'teslim edilmiş bir 
eşya. Bunun ziyanından kendisi mesuldür. 
Buna karşı kendisinden haksız şekilde kendi
sinin kırımadığı, çalmadığı, talhrilbetmediği bir 
eşyanın bedeli istendiği takdirde işçi her za
man ımahkemeye gidebilir. Ancak Iböyle ufak 
tefek tazminatları tediye ottirelbilmek için da
ima ımahfccıme yolunu gösterirsek, o ızaman hiç-
hir gemi doğru dürüst sefer yapamaz, iş yapa
maz ve bu işlerle uğraşmaktan da vakit bula
maz. Sonra sefere çıkan gemide disiplin şart
tır. Kaptan gemide disiplinci temin eftımek mec-
Iburiyetindedir. Kendi vazifesine düşkün olan 
işçi de hiçJbir zaman kötü muamele görmez. 
Her şeyi menfi zaviyeden, illâ istismar edile
cek, illâ soyulacak, ille kötülük yapılacak zih
niyetiyle düşünmemiz için hiçibir sebep yoktur. 
Daima işçi ve işveren özellikle gemilerde se-
hayatlerde Ibirbirlerine karşı itimat içerisinde 
-bulunmak mecburiyetindedirler. Bu bakımdan 
madde yerindedir. Ancak arz ettiğim gibi 
bu paranın işverenin kasasında bulunması cid
den işçi için zararlıdır ve işveren ibu parayı 
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kendi kasasında muhafaza ettiği talkdirde olur 
olmaz işlerden dolayı da, affedi'le'ceb ufak, ba
sit işlerden dolayı da işçinin bu ücretinden ken
di hesabına 'maihsulbetmek yoluna gider. Bu 
hatalıdır. Binaenaleyh, bu paranın bir banka
da yatırılması ve maddenin bu şekilde değişti
rilmesi faydalı olur, kanatindeyim. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Nebioğlu. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 

HAKKİ BOYACIOĞLU (Burdur) — Komisyon 
adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Nebioğlu, bir dakikanızı 
rica edeeeğim. Buyurum Boyacıoğlu, bcımisyon 
aidma. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
HAKKI BOYACIOĞLU (Burdur) — Muhte
rem Başkan, muhterem arkadaşlarımı, komisyon 
olarak ımaddenin sonuna bir fılkra eklemiş bu
lunuyoruz. Ve bunu önerge ile Başkanlığa ıtaJk-
tim ettik. Bunda; toplanan paraların millî ban
kalardan birine yatırılmasını, faizleri ile bir
likte ve diğer gelirlerle birlikte iadesini ön
gördük. Bu itibarla ıtitılalarınııza iarz ediyoruz. 
Bu fıkra ile bütün arkadaşların görüşleri top
lanmış olacaktır. Hürmetlerimle arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Nebioğlu. 
KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Değerli 

arkadaşlarım, eski Çalışma bakanlarından Sa
yın Hayrettin Eırbmen'in İstanbul İşçi Sendi
kaları Birliğinde konoı ile ilgili bir beyanı 
vardı. Çdk öınemli builduğuım için sözıüıme bu 
beyanla başlaımak isterim. Sendikaya yönetici
leri İş Kanunundaki bu 10 yevmiye tazminat ke
silmesi hususunda itirazlarda bulunmuşlardı, di
leklerde bulunmuşlardı. Eski bakan; «Haklısınız, 
gerçekten ilkel bir maddedir, zaten birçok işyer
lerinde uygulanmamaktadır.» demişlerdi. 

Arkadaşlarımın ifade ibuyurdukları hususlar 
üzerinde duracak değilim. Bir işyerine giren in
san eğer kasıtlı davranmamış ise hiçıbir zaman 
için zarar yapmak istemez. Ekmeğini çıkardığı 
yerden ayrılmak istemez. Hele bizim gibi işsizli
ğin sürüp gittiği bir memlekette, az gelişmiş bir 
ülkede, işin az 'bulunduğu bir ülkede işinden 
memnun olan bir işçinin, yani iş bulabilmiş bir 
işçinin işyerinden ayrılması düşünülemez. Bu se
beple de eğer kasıtlı değilse işçinin zarar yap
ması büyük hatası veya kusuru içinde mütalâa 

edilebilir. Bu kusur ve hatası dolayısiyle peşin 
olarak para almak suretiyle o işçiyi peşinen ceza
landırmak yoluna gitmek her halde doğru olma
sa gerektir. Bu sebeple diyoruz ki, işçi işinden 
ayrılmak istemiyor, işine 'bağlı. Eğer bir kusur 
işlemişse ve bendi hatası yüzünden işverene bir 
zarar gelmişse o da ayrıca diğer kanunlara göre 
tesbit edilecek yollardan tesbit edilmek suretiyle 
gerekli şekilde zararı tazmin etmelidir. Faıkat 
kendi kusurunun ımevzuubahsolup olmadığı işve
renin takdirine bırakılmak suretiyle ceza - ki 
bu bir cezadır - bir nevi tazminatı tesbit edecek 
kişi bundan zarar etmiş kişi olacağına göre ve iş
veren de her zaman gemisinde bulunmıyacağma 
göre onun vekilinin- tesbit edeceğini düşünürsek 
doğru değildir, diyoruz. Takdir de önemlidir. Ma-
lümuâliniz, her hangi bir zarar meydana geldiği 
vakit uzmanlar bu zarar 100 liralık da diyebile
cekleri gibi, 200 liralık da diyebilirler, 300 lira
lık da diyebilirler. Burada takdir yetkisi sadece 
işverene veya işveren vekiline aiıdolacaktır. İşçi 
itiraz etmek istediği vakit ne yapacaktır, mahke 
meye gidecektir. Peki İşverenin mahkemeye git
mesini arzu etmiyoruz da, biz gerçekten haklılı
ğı kendisinde bulan bir işçiyi neden mahkeme ka
pılarında bu konuda süründüreceğiz. Bu da doğ
ru bir yol değildir. Biz hiçbir önerimizle, gemi 
adamları gemilere sahibolsunlar, mülkiyetlerini 
üzerine geçinsinler ve bu yollar açılsın, diye 
öneride bulunmadık. Sadece kanunlarımızın 
maddelerindeki açık kapıların kapatılmasını ve 
elâstikî maddelerin kesin, katî olmasını ve işçi
lerin de maddeler dolayısiyle mağdur edilmeme
sini arzu ettik ve böylesine maddeler getirdik. İş 
yerinde disiplinin sağlanması elbette ki, gerekli
dir. Disiplin, ekmekle münasebeti olan bir husus
tur. («Disiplinle ilgisi yok.» sesleri) Evet ben de 
ona işaret edecektim; bunun disiplinle, Sayın 
özarda'nm ifade ettikleri gibi, disiplinle bir il
gisi yoktur. Sadece işyerlerinde kendi davranışı 
dolayısiyle meydana getirdiği zararla ilgilidir. 
Sayın Komisyona teşekkür ederim; toplanan pa
ralardan yine işçilerin yararlanması için yeni bir 
öneri getirdiler... 

BAŞKAN — önerge. 
KEMAL NEBİOĞLU (Devamla) — Önerge, 

Sayın Başkana teşekkür ederim. Malûmuâliniız bu 
kanuna göre sefer için hizmet akdi mevzuuba-
his belirli bir süre için çalıştırılacak gemi adam-
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lan yararlanacak, bir de süresiz olarak yapılmış I 
•olan mukavelelerin içine giren gemi adamları bu 
kanundan yararlanacağına göre sefer için ve be
lirli «bir sıürede, belirli bir süre için mukavele ya
pılmış olan gemi adamlarının bu maddenin dışın
da bırakılması gereklidir. Bir sefer için, bura
dan Marsilya'ya kadar gidip gelecektir gemi ada
mı, bunun iç.in dahi yine bir tazminat kesilecek
tir. Belirli bir süre için, bir sene veya 6 aylık 
bir mukavele için gemıi adamı işverene bağlandığı 
takdirde bunun için de gene bir kesinti yapıla
caktır. Hiç olmazsa sefer için ve belirli bir süre 
için yapılan hizmet akitlerine uygulanmaması 
için de bir önerge getirirlerse veya Sayın Rıza 
Kuas'la, Yahya Kanbolat .arkadaşımızın verdik
leri takrire iltifat ederlerse memnun oluruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Savacı buyurun. 
SABAHATTİN SAVACI (G-ümüşane) — 

Muhterem arkadaşlarım, bu gemi işletme mese
lesi dünyada özellik arz «den bir meşgaledir. Di
ğer işletmelerle elbette ki, doğrudan doğruya 
ikarşılaktırılmca bu özelliklerine mahsus bâzı ted
birlerin, tertiplerin de bu işletmeciliğe has telâk
ki edilmesinde zaruret vardır. Bütün dünyada 
gemi işleten, gemi işletmesiyle meşgul olan şir
ketler, müesseseler bu hususu tatbik etmektedir
ler. Bizim 3008 sayılı Kanunda da böyle bir taz
minat verilmesinin pek şikâyetlere sebebolduğu-
nu da zannetmiyorum. Yine arkadaşım burada 
ifade buyurdular, ben de o suretle muttali ol
dum, bu bir nevi bizim umumi hayatımızda, res
mî hayatımızda da vardır. Bâzı memuriyetlerde 
hususiyle paraya ve eşyaya vazıülyet eden me
muriyetlerde nakdî veya şahsi kefalet şart ko
şulur ve hizmete alınmadan evvel, bu hiz
metlere şahıslar alınmadan evvel, bu bel
geler alınır, ondan sonra işe kabul edi
lir. Demek ki, yalnız burada değil, burada bunun 
hususiyeti olmakla beraber bizim diğer Devlet 
hizmetimizde de, resmî hayatımızda da bu husus 
vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, ben bunu bir zarar I 
karşılığı olarak mütalâa ettiğim için diğer para 
cezasından ayrı mütalâa ediyorum ve bunun ne- I 
ticesinde de bu sendikaların şu veya bu sendika
nın emrine 'verilmesinde sendikalı olmıyan işçiler I 
bakımından da ayrıca mahzur mütalâa ediyo
rum. Sendikaya bağlı işçiler için bir şey ifade | 
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eder, sendikaya verilmesi, sendikada muhafaza 
edilmesi, ama sendikalı olmıyan işçiler için de 
bir irtibat kuramıyorum. Onlar için de zararlı 
olur düşünüyorum. 

Sonra bunun işçi aleyhine olan hususlarını, 
Meclisimizin muhterem meslekleri işçi olan üye 
arkadaşlarım daha iyi bilirler. Toplu sözleşme 
ile işçinin lehine hükümler koymak mümkün ol
duğu gibi, işçinin aleyhine muhtemel gelişmeleri 
önliyecek hükümler koymak da mümkündür. 
Toplu sözleşme karşılıklı iş şartlarını, çalışma 
şartlarını bu belgenin içerisine koymaya müsa-
idolduğuna göre, bundan endişe etmek, 'bundan 
doğacak neticelerden korkmanın da yersiz oldu
ğu kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, bir husus da işvere
ni münhasıran işçiyi her an bir kötü duruma 
düşürecek şekliyle düşünmek, işvereni bu şart
larda bu vasıflarda kabul etmek, işin mahiye
tiyle de uygun düşmez. Bir iş gören insan o işin 
iyi görülmesini; ister. O işin iyi görülmesi için 
de o işte çalışan insanların verimli olması, işe 
bağlı olması, işte şevkle çalışması lâzımdır. Bu 
verimliliği ve bu şevki işveren elbette istiyecek-
tir.\ İşçinin devamlı aleyhine tertiplere hazırla
nan bir işveren şeklinde mütalâa ettiğimiz tak
dirde onunla beraber teşriki mesai eden işçiler
den bu verimi, bu şevki beklemek de elbette 
mümkün olmaz. Şimdi ben işvereni böyle müta
lâa etmiyorum. İşinde mutlaka kazanmak isti-
yen., işinde muvaffak olmak istiyen insan işçi
nin lehine düşünen işverendir. Başka türlü bir 
işveerni, işinde muvaffak olamıyan, olamıyacak 
bir kimse olarak düşünürüm. 

Muhterem arkadaşlarım, bendeniz bir hususa 
da değinmek istiyorum. O da; Burada bu tazmi
natların bankada toplanması istenildi, bir sendi
kada toplanması istendi. Bir yönüyle bu hususa 
ben de iştirak ediyorum. Zaten komisyonda bu 
hususta bir anlayış içine girmiş ki, bir fıkra ek
lemek suretiyle bir millî bankada, bir fonda top
lanmasını öngörmüştür. Yalnız burada bu para
ların, bu tazminatın işlenen kusurlar sebebiyle 
verilen zararlar karşılığı olarak belge karşılığın
da mahsuba uğrıyacağma göre, buna karar vere
cek kimse işveren değil de meselâ Çalışma Ba
kanı olabilir. Yani Çalışma Bakanının emrinde 
millî bankalarda bu fonda Çalışma Bakanlığının 
emrinde bu hesabı tutmanın daha emniyetbahş-
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olduğu kanatine bendeniz iştirak etmekteyim. 
Bu itibarla ilâve edilen fıkranın bu yönde ta
mamlanmasını dilemekteyim. 

Diğer bir husus da bu zararların belgelerle 
tesbit edileceği maddenin metninden anlaşılacağı
na göre hu zararların belgeler karşılığı ödenme
sine neticede, gemi adamı razı olmazsa kendisi
ne mahkeme kapılarının da açık olduğu kanaa
tindeyim. Teeşkkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Abdülbâri Akdoğan, bu
yurun. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Arğı) — Muhte
rem arkadaşlar, 3008 sayılı İş Kanununun tatbik 
edildiği bütün yerlerde kanun tasarısının 39 ncu 
maddesine hepsi uymaktadır. Bu bakımdan on 
hafta içinde yani her haftaya birer yevmiye kesil
mesi işverenin bâzı hususlarda kendisini garanti
ye alması bakımından lüzumludur. Yalnız bu 
39 ncu maddenin serlevhasını, başlığını teşkil 
elden (Zarar karşılığmdaki kesinti) tâbiri bence 
yerinde değildir. Zira bir zarar deyince işçi tutup 
oribin lira, heşbin lira değerinde de bir zarar ya
pabilir. Bu bakımdan işçiden tazminat karşılığı 
kesilmiş olan para bunu ödiyecek nitelikte değil
dir zaten. Bu zarar tâbiri kaldırılarak yerine 
(Bütün 3008 sayılı İş Kanununun tatbik edildiği 
yerlerde, müesseselerde tatbik edildiği gibi tazmi
nat karşılığı kesilen kesinti) tâbiri kullanılırsa 
yerinde olur. Bu hususta vermiş olduğum bir 
önerge vardır. 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan, sizin önergeniz 
yok. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Devamla) — 
Verdim efendim, gönderdim. 

BAŞKAN — Muameleye tabi değil. Çünkü 
önergelerin muayyen bir âna kadar verilmiş olma
sı gerekmekteydi. Bu bakımdan önergenizi dik
kat nazarına almak mümkün değildir. Buyurun. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Devamla) — 
Bir de bu kanun maddelerinin gerekçelerinde 
İş Kanununun maddelerinde tamzinatlarm ne 
maksatlar için kesildiği zaten belirtilmiştir. Mese
lâ bir işçiye işe girdikten bir hafta, on gün sonra 
bir iş elbisesi verdiniz, bir tulum verdiniz, bir po
tin verdiniz, yahut kullandığı bir malzemeyi ken
disine verdiniz, tevdi ettiniz. Şimdi işçi üç ay ça
lıştı, halbuki iş yerlerinin dahilî talimatname 
hükümleri 'gereğince, o iş elbisesini yahut tulu
mu işçi altı ay giymekle yükümlüdür. Yani altı 

ay içinde bunu yıpratacak. Altı aydan evvel yıp
ratırsa zaten işçiye yeniden bir şey vermiyorsu
nuz, ikinci 'bir altı ay sonra işçiye ya bir potin ve
riyorsunuz yahut bir tulum daha veriyorsunuz. 
Şimdi işçi üç ay çalıştı, üç ayın son gününde işçi 
kendisine daha iyi bir işyeri bularak ayrıldı, gitti. 
Tulumunu, elbisesini yahut potinini de aldı gitti. 
Şimdi bu tazminat karşılığında alınmış olan pa
rayı şayet işçiden almazsanız işveren kendisini na
sıl garanti altına alacaktır? Bu bakımdan biraz 
evvel arz ettiğim kanunun serlevhasını teşkil eden 
«Zarar karşılığında kesinti» tâbiri de bu ufak 
tefek işçinin işverene verdiği zararlar karşılığın
da kesilen paralardır. Yoksa büyük bir makina 
parçasını, yahut her hangi bir alet ve edevatın 
değerinin çok üstünde olan, büyük bir meblâğ teş
kil eden, paralar karşılığında kesilen »bir para de
ğildir. Bu bakımdan birinci olarak işverenin ver
miş olduğu ufak tefek, alât ve edavat dâhil, ya
hut giyim eşyası dâhil bunu garantiye alması ba
kımından bu verilmiştir. Bu kesinti tâbiri yerin
dedir, uygundur. Fakat zarar karşılığı tâbiri ye
rinde değildir. Muhterem komisyondan ricam bu 
zarar tâbirinin kaldırılarak «tazminat karşılığın
da kesilen kesinti» tâbirini koyarsa hem İş Kanu
nu hükümlerine uygun hareket etmiş olur, hem 
de maddenin ruhuna uygun hareket etmiş olur. 

Saygılarımla, 
BAŞKAN — 'Sayın Hasan Ünlü. 
HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar, 39 ncu maddede belirtilen 
ve muhtemel zarar karşılığı olarak kesilmesi ica 
beden tazminatın hangi maksatla kesilmesi icabe-
deceği hususu burada belirtilmiştir. Bu muhte
mel zarar, şüphesiz husule getirildiği takdirde 
işçi bu zarardan önceki yevmiyelerini almışsa bu 
zarardan sonra işinden ayrılai'blir ve bundan son
ra işveren işçiden bu alacağını alamaz. Çünkü 
adresini 'bulamaz ve bir de adresini bulabilir ma
lını bulamaz, bu hususta parayı tahsil etmek güç
lüğü ortaya çıkar. Bu bakımdan işçiden zarar 
karşılığı olarak bir paranın kesilmesi yolundaki 
hüküm yerindedir. 

Yalnız daha evvelce 'bâzı arkadaşlarımızın söy
ledikleri gibi, bu paranın işveren tarafından kesi
lerek alıkonulması şeklinde değil, bir bankaya ya
tırılması şeklinde sayın komisyonun bir fıkra ilâ
ve etmek suretiyle değiştirmesi yerinde olacaktır. 

| Sonra bu maddede zararın kimin tarafından 
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husule getirileceği hususunu, tatbik edecek mer
ciin kim olacağı hakkında maddede açık bir hü
küm yoktur. Çünkü işyerinde bir zarar husule 
getirildiği takdirde birkaç işçi bir arada bulunur
sa bir işçi 'bu kusuru diğer bir işçiye atfedebilir. 
O işçi ben yapmadım der, öbürü ben yapmadım 
der. Yahut da bir işçi orada bir işyerinde bulu
nuyorsa orada bir zarar husule getirilmişse, o işç^ 
foen kusurlu değilim diyebilir. Şu hale göre iş
veren «Bu işçilerden hangisi kusurludur?» şeklin
deki tahkikatı yapmıya salahiyetli olamaz. Bunu 
daha evvelki maddede verilen bir açıklığa göre bu 
maddeye de 'bir açıklık vererek bu zararın husule 
getirilmesi hakkındaki tahkikatın iş mahkemeleri 
tarafından yapılacağı yolunda bir hüküm konul
ması cihetine gidilmesi için Sayın Komisyondan 
rica ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 39 ncu 

madde üzerinde verilmiş bulunan değişiklik 
önergeleri üzerine Sayın Kua,« Özarda, Nöbiıoğ-
lu Savacı, Akdoğan ve Ünlü arkadaşlarım ko
nuşmuş bulunmaktadır. 

Bu arada yeterlik önergesi gelmiştir. 
Önergeleri okutuyorum : 

ıSaym Başkanlığa 
39 ncu madde üzerinde yeteri kadar görü

şülmüştür. Kifayetini arz ederim: 

Mustafa Ertuğrul 
İstanbul 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Konu aydınlanmıştır. Müzakerenin kifayeti

ne karar verilmesi için takririmin Heyeti Umu-
miyeye sunulmasını rica ederim. 

Hatay 
Talât Kösıeıoğlu 

BAŞKAN — Sırada yalnız,ca Sayın Rıza 
Kuas vardır. 

Yeterlik önengesi aleyhinde -buyurunuz. 
RIZA KUAS (Ankara) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri, 

Deniz îş Kanununun görüşülmekte olan 
39 ncu maddesi çjok önemli bir maddedir. Bu 
maddede kifayeti müzakerenin aleyhinde oy 
kullanmak imkânını bulurlarsa arkadaşlarımız, 
•bizim vereceğimiz kısa izahat! arla Komisyon 
bizim verdiğimiz 5 - 6 tane tâdil önergesinin 
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bir maddesini yine bize yaklaşmak suretiyle 
gemi adamlarının lehine değişirmek imkânını 
buldu. Eğer kifayeti müzakere takririni kaibul 
etmezse muhterem kurul, diğer verdiğimiz tak
rirlerin ehemmiyetini genişçe izah etmek im
kânını bulabiliriz. O bakımdan meselâ konu
şan bâzı arkadaşlarımız 39 ncu madde ile ilgili, 
sadece işverenlerin her zararları düşünülerek 
mesele ifade edilmiştir. Halbuki kifayeti müza
kere takriri aleyhinde oy kullanırsanız şu anda 
Türkiye'de binlerce işçinin, lâstik, kauçuk teks
til, maden, gemi adamları işçilerinin milyonlar
ca küsur lira işverenlerden alacağı olduğunu 
ve bu işverenlerin işçinin emeğinin karşılığını 
ödetmek imkânları için her hangi bir bankaya 
teminat konulmamış olmasının mahzurlarını an
latabilirsek o zaman hiç olmazsa bu madde ile 
çalışan gemi adamlarının ücretlerini de teminat 
altına alabilecek çareler bulunabilir. Sayın ko
misyonda bu bakımdan kifayeti müzakerenin 
aleyhinde oy kullanırsanız bunları anlatmak 
imkânlarını bulabiliriz. 

BAŞKAN — Sayın Kuas, siz»e bir noktayı 
hatırlatmak istiyorum. Birinci defa söz aldığı
nız zaman bütün bunları anlatmanız mümkün 
değil miydi ? Mâni olundu mu size ? Birinci defa 
konuştuğumuz zaman bütün bu bahis konusu 
olan şeylerin hepsini anlatabilmeniz imkânı size 
Riyasetçe verilmişti. Her hangi bir müdahale 
de olmadı. Şimdi sanki müdahale edilmişte an-
latılamamiış gibi bir konuşma yapıyorsunuz da 
onun için söylüyorum bunu. 

RIZA KUAS (Devamla) — Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Yalnız sırada siz olduğunuz 

için söylüyorum. Bu sözü söylerken sırada yal
nızca siz varsınız, başkaca kimse yok. 

RIZA KUAS (Devamla) — Müsaade eder
seniz çok kısa olarak izahat vereceğim. 

Sayın Başkan, biz, verdiğimiz takrirler üze
rinde söz alıp konuşan* milletvekili arkadaşları
mızın hep gemi adamları yani gemi ağalarının, 
gemi patronlarının lehinde konuşacaklarını tah
min etmemiştik. Ben şahsan her kalkan gemi 
adamlarının, yani patronların en ufak zararları
nın, teminat altına alınması üzerinde bir konuşma 
yapacaklarını tahmin etmediğimi için detayına ka
dar girmedim. Ama arkadaşlarımız konuştukça 
bizi bu gerçekleri söyletmek mecburiyetinde bı
raktılar. O bakımdan izahat vermek istedim. Be-
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nim arkadaşlardan istirhamım, yeterlik önerge
sinin aleyhine oy verirlerse hiç olmazsa bu çok 
önemli olan işçinin onar yevmiyesinin alıkıon-
masmın aleyhine çok söyliyeceklerim.iz vandır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce He

yetin oyuna sunuyorum. Kaibul edenler... Kalbul 
etmiyenler... Yeterlik önergesi kaibul edilmiştir. 

39 ncu madde üzerinle verilmiş bulunan de
ğişiklik önergelerini aykırılıkları itibariyle bir 
sıra dâhilinde okutuyorum : 

(Ankara Milletvekili Rııza Kuas ve Hatay 
Milletvekili Yahya Kanıbolat'ın maddenin me
tinden çıkartılmasına dair önergesi tekrar okun
du). 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 

HAKKI BOYACIO&LU (Burdur) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Önengeyi Yü
ce Heyetin oyuna sunuyorum. Kalbul edenler.. 
Kaibul etmiyenler... Reddedilmiştir.. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Ankara Milletvekili Rıza Kuas ve Hatay 

Milletve'kili Yahya Kanıbolat'ın yeni madde tek
lif eden önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 

HAKKI BOYACIOĞLU (Burdur) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Önergeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kaibul etmi
yenler... Reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Ankara Milletvekili Rıza Kuas ve Hatay 

Milletvekili Yahya Kanıbolat'ın kesilen parala
rın bankaya yatırılmasına dair önergesi tekrar 
okundu). 

BAŞKAN — Komisyon? Komisyon? 
G E Ç M KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 

HAKKI BOYACIOĞLU (Burdur) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Önergeyi 
Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kalbul eden
ler... Kalbul etmiyenler... Reddedilmiştir. 

Önergeler okunurken lütfen Komisyon Baş
kan ile mufhatabol'sun. 

Diğer bir önergeyi okutuyorum. 
(Ankara Milletvekili Rıza Kuas ve Hatay 

Milletvekili Yahya Kanbolat'm belirli bir süre 

için yapılan akitlere uygulanmamasına dair 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 

HAKKI BOYACIOĞLU (Burdur) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Önergeyi 
Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kalbul eden
ler... KaJbul etmiyenler... Reddedilmiştir. 

(Ankara Milletvekili Rıza Kuas ve Hatay 
Milletve'kili Yahya Kanbolat'm, birinci fıkraya 
«süresi belli olmıyan» haresinin ilâvesine dair 
önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 

HAKKI BOYACIOĞLU (Burdur) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... KaJbul etmiyenler... Önerge red
dedilmiştir. 

Komisyonun önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 39 ncu maddenin sonuna 

aşağıdaki fıkranın ilâvesini saygiyle arz ede
rim. 

Geçici Korniş. Başkanı Geçici Koni. Sözcüsü 
Burdur İstanbul 

İsmail Boyacıoğlu Kaya Özdemir 

Ek fıkra: Tazminat kesintileri millî banka
lardan birine en geç 3 ay içerisinde yatırılır. 
Banka faizleri ille diğer gelirleri işçilere iadesin
de kesinti ile birlikte ödenir. 

BAŞKAN — Önerge komisyon tarafından ve
rilmiştir, binaenaleyh katılmayı tazamımun et
mektedir. Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Komisyon tarafından verilmiş olduğuna göre 
filhal kalbulü mütazammındır. Dolaynsiy'le mad
deyi bu değişik şekliyle oyunuza sunacağım. 

Şimdi Yüce Heyetin kaibul etmiş olduğu fık
rayı hiçbir değişiklik yapmadan 39 ncu madde
nin sonuna monte ediyorsunuz değil mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
HAKKI BOYACIOĞLU (Burdur) — Evet. 

BAŞKAN — 39 ncu maddeyi yapılan bu 
değişik şekliyle oyunuza sunuyorum. Kalbul 
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•edenler... Etmiyenler... 39 neu madde yapılan 
bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

Yıllık ücretli izin 
Madde 40. — Aynı işveren emrinde veya 

aynı gemide bir takvim yılı içinde bir veya bir
kaç hizmet akdine dayanarak en az altı ay ça
lışmış olan gemi adamı yıllık ücretli izine hak 
kazanır. 

İzin süresi, altı aydan bir yıla kadar hizmeti 
olan gemi adamları için oribeş, 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 edilemeız. 

Bir aylık izin, tarafların rızası ile aynı yıl 
içinde kullanılmak suretiyle ikiye bölünebilir. 

Gemi adamı, yıllık ücretli iznini yalbancı bir 
memleket limanında veya hizmet akdinin yapıl
mış bulunduğu mahalden gayrı bir yerde kul
lanmaya zorlanamaz. 

Gemi adamı, dilerse, işveren veya işveren ve
kilinden ücretli izne ilişkin olarak 7 güne kadar 
ücretsiz yol izni de istiyebilir. 

Gemi adamının hak ettiği yıllık ücretli izni 
kullanmadan hizmet akdi 14 noü maddenin II, 
III ve IV ncü bendlerlne göre bozulursa, işve
ren veya işveren vekili izin süresine ait ücreti, 
gemi adamına ödemek zorundadır. 

BAŞKAN — 40 ncı madde üzerinde deği
şiklik önergesi verilmiş bulunmaktadır. Öner
geyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Bakanlığına 
40 ncı maddenin üçüncü fıkrasındaki birinci 

cümlenin, «izin, gemi adamının uygun göre
ceği bir zamanda kullanılır.» şeklinde değişti
rilmesini, 

Dördüncü fıkra'daki «tarafların rızası ile» 
ibaresinin, «gemi adamı dilerse» şekline geti
rilmesini, 

Altıncı fıkradaki «dilerse» kelimesinin me
tinden çıkarılmasını ve «ücretsiz» kelimesinin 
»de ücretli şeklinde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Ankara Hatay 
Rııza Kuas Y'ahya Kanbolat 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Rıza Kuas. 
RIZA KUAS (Ankara) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri, 40 ncı maddenin, esasında 

— 38 
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madde olarak Deniz İş Kanununda yer alması
nın nedeni gcrçdkte, gemi işletenlerin, yani iş
verenlerin isteği ve onların menfaatine uygun 
düşünülerek bu madde buraya getirilerek otur
tulmuştur. Çünkü başlı başına bir Ücretli İzin 
Kanunu var. Bu Ücretli İzin Kanunu aksaklık
ları ile beraber hiç olmazsa, buraya getirilip 
konulmuş olan maddeden çok daha ileri mad
deler ve mânalar ifade etmektedir. 

Meselâ diyor ki, Ücretli İzin Kanununda, se
nelik işçilerin izinlerini kullanması işyerinde 
çalışanların arasından seçilen bir komisyon 
tarafından, o komisyonun senelik ücretli izne 
çıkacak işçilerin hangi aylarda, hangi sıraya 
göre çıkacaklarının tosbiti yapılır ve işyerle
rinde ilân edilir. İşçi de bilir hangi ayda izne çı
kacağını, ne şekilde yapacağını. Hiç olmaz
sa bundan evvel çıkan Ücretli İzin Kanununa 
bu maddede bir atıf yapılmak suretiyle; «Efen
dim, falan tarihte çıkan ücretli izin kanununa 
göre hareket edilir» denseydi gemi adamlarının 
lehine olacaktı. Şimdi gemi adamlarının tam 
aleyhine olan gemi patronlarının lehine düşü
rülmüş bir kanun; ama kanunun ruhuna veri
len hava gemi adamlarının gemi işçilerinin lehi
ne bir hava getiriyor ve bizim gemi adamlarının 
lehine getirdiğimiz maddeleri prcnsibolarak iktidar 
partisi hep reddediyor. Ama biz gemi adamla
rının lehine gelecek hor türlü maddeleri des
teklemeye hazırız. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi bir de, biraz 
'evvel söylediğim gibi işyerlerinde bir ko
misyon seçilip işçilerin hangi aylarda izne çı
kacağını tesbit etmesi Ücretli İzin Kanununda 
var iken burada öyle bir madde getirilmiş ki, 
işveren gemi adamına istediği g'\in izin verecek 
yani gemi sahibi istediği zamanlarda gemi adamı
na izin verecek. Ve hangi şartlarda ne şekillerde 
vereceğini hiçbir suretle tcsb.it etmemektedir. 

«Aynı işveren emrinde veya aynı gemide. 
bir takvim yılı içinde bir veya birkaç hizmet 
akdine dayanarak on az altı ay çalışmış olan 
gemi adamı yıllık ücretli izine hak kazanır. 

İzin süresi, altı aydan bir yıla kadar hizmeti 
olan gemi adamları için on'boş günden ve bir 
yıl ve daha fazla hizmeti olanlar için yılda bir 
aydan az olamaz. 

İzin işverenin uygun göreceği bir zamanda 
kullanılır.» 

http://tcsb.it
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İşverenin uygun göreceği.. Senelik ücretli 
izin işverenin uygun göreceği zaman verilir. 
Hangi gün isterse, işverenin uygun göreceği bir 
zamanda kullanır. Hiç olmazsa «işverenin uy
gun göreceği» yerine, biraz evvel söylediğim 
gibi, Ücretli İzin Kanununda olan bir işçinin 
iznini münasip zamanlarda kullanma imkânla
rını ihtiva eden bir madde getirilmiş olsa idi, 
Ücretli İzin Kanununa göre işyerinde çalışan
lardan bir komisyon kurulurdu. Burada başka 
bir yenilik getirip meselâ toplu söyleşme yapan 
sendika ile bcra'ber karşılık bunu tâyin ederler 
gibi daha ileri hükümler getirmiş olsa idi, o za
man getirilmiş olan gemi adamları kanunu gü
nümüzün şartlarına uygun, işçileri refaha ka
vuşturacak ve yine bu kanunun biran evvel çık
masını arzu eden arkadaşları/mızm, bu kanun 
çıktığı zaman gemi adamlarına namütenahi 
haklar getireceğini iddia eden arkadaşlarımı
zın görüşlerine uygun olurdu. 

«İşverenin uygun göreceği bir zamanda kul
lanılır. Bu haktan feragat edilmez. 

Bir aylık izin tarafların rızası ile aynı 
yıl içinde kullanılmak üzere ikiye bölüne
bilir. «Tarafların rızası ile» yerine bizim 
getirdiğimiz metinde «gemi adamı isterse» 
patron onun işlediği yıllık iznini bölmek 
'suretiyle vercbilm elidir. 

Diğer taraftan yine gemide çalışan gemi 
adamlarının hangi tarihlerde izine çıkmak is
tediklerini baştan tesbit eder gemi sahipleri 
ve ona göre sıraya koyar, gemi adamlarının 
istediği şekilde ayarlanmak üzere senelik 
ücretli izine gönderilmelerini öngören tadil 
tasarımızdır. 

Diğer taraftan, son paragrafta, G ncı fık
rada der ki : «'Gemi adamı, dilerse, işveren 
veya işveren vekilinden ücretli izine ilişkin 
olarak 7 güne kadar ücretsiz yol izni de is
teyebilir.» Ücretsiz yol izni de verebilir. Muh
terem arkadaşlarım, senelik ücretli izin veri
yor, is t i rahat e gidecek, iznini geçirecek. 
Hükümet Programının bir sayfasında işçilerin 
yaz tatillerini aileleriyle birlikte, çoluk çocu
ğuyla birlikte sayfiye evlerinde geçirmeleri için 
Sayfiye .evlerinin hazırlanacağı, yapılacağı ifa
desi vardır. Hükümet Programında yer almış 
«olan sayfiye evlerinde, belki de hazırlanmasına 
başlanmıştır, yahut bitmişleri vardır, bu evler-
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de gemi adamlarının çoluk çocukları ile birlikte 
yazlık istirahatlerini Hükümet Programına ug-
gun şekilde geçirmek imkânlarını elde etmeleri 
için çoluk çocukları ile birlikte giderken yol
larda geçen yedi günlük müddet yahut gemi 
adamının istemesi üzerine verilecek olan yedi 
günlük yol iznininde ücretli olarak verilmesi
nin günümüzün şartlarına ve sosyal adalet il
kelerine uygun olacağı kanaati ile yolda geçen 
izinlerin de ücretli olmasını öngörmektedir. 

Bu bakımlardan 40 ncı maddenin prensip 
olarak bir kere elimikde mevcut Ücretli İzin 
Kanunu varken buraya getirilip konulmasının 
ve elimizde mevcut bundan üç sene evvel çıkmış 
olan Ücretli İzin Kanunundan çok daha geri 
götürmek suretiyle, işçinin lehine kısımları da
ha geriye götürmek suretiyle, halbuki Ücretli 
İzin Kanununun gemi adamlarını ve işçileri 
tatmin etmeyen hükümleri ol-masına rağmen on
dan da çok daha geri götürmek üzere işveren
lerim lehine madde konulmasının doğru olnuya-
cağı "ve. 

Gemi adamları lehine olan takririmize oy 
kullanmanızı rica eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN •—• Sayın Savacı, buyurun efen
dim. 

SABAHATTİN SAVAĞI (Gümüşane) — 
Muhterem arkadaşlarım; burada yıllık üc
retli izin 'müessesesinin başka bir kanundan, 
tatbik edilmekte olan başka bir kanundan 
bunun dağınık olmasının uygulanmasını güç-
lestridiği ve insicamını bozduğu için burada yer 
alması uygun mütalâa edilmiş ve birçok iş ha
yatımızla ilgili kanunlar burada birleştiril
miş bulunmaktadır. Bu iyi bir hizmet olmuş
tur. Bunun faydaları ileride görülecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, benden evvel konu
şan muhterem arkadaşım, izin işverenin uygun 
göreceği bir zamanda kullanılır, hükmünün iş
çinin lehine olmadığımı ifade ettiler. Burada 
meseleyi işçinin veya işverenin yararına değil, 
bizatihi işin icabına göre düşünmek lâzımge-
lir. İzin istemeyi tamamiylc işçinin ihtiyarına 
bıraktığımız takdirde bir hizmeti yürütmek
te olan işçilerin hepsinin bir anda izin iste
diklerini düşününüz ve epeyce bir işçinin bir 
anda izin talebinde bulunduklarını ve bu izin 
talebinin de zorunlu telâkki edildiğini ve hep
sine izin verildiğini kabul buyurunuz, hizmet 
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duracaktır. Şimdi bir taraftan bir sosyal haz
met yapacağız derken öbür taraftan işi sek
teye uğratmak elbette ne benim, ne de arka
daşımın arzusu içinde değildir. Burada deni
lir ki, bundan evvel bir heyet marifeti ile bu 
yapıbırdı. Burada esasen heyetin görmekte ol-
Iduğu iş daha geniş şekli ile bu metne alın
mış bulunmaktadır, ve işçiye yıllık izin veril
mesi, ücretli izin verilmesi feragat edemiye-
ceği şartlarla metne dâhil edilmiştir. Sonra 
bu iznin nerede yapılacağını, nerede kullanı
lacağını yine bir yönü ile çalışanın, işçinin le
hine metin, tasarı kanunlaştırmak istemekte
dir. 

Muhterem, arkadaşlarım, bu izin keyfiyeti 
yalınız işçiler için değil aynı sosyal sınıf için
de memurlar için de uygulanmaktadır. Memur
lar için de uygulama onun âmirinin gösterece
ği zamana göre ayarlanmaktadır. İzin verme
ye yetkili âmirin, hizmetin seyrine göre, hizme
tin aksamamasmı temin ile sorumlu olan ma
kamın münasip göreceği zamana göre ayarla
nır. Yine devlet hayatında nasıl hizmetin sek
teye uğramaması düşünülerek bu yol ihtiyar 
olunmuş ise, burada da madde metni zannedi
yorum ki, işim selâmetini temin etmek istemiş
tir. Bu itibarla işin. bir idaresi olacaktır, işin 
başında bir idare eden bulunacaktır arkadaş
larını. Yani bundan feragat etmeye imkân yok
tur. Bu işin sevk ve idaresinden sorumlu olan 
kimse izinleri de ayarlıyacaktır. Burada işçi
nin hakkına bir tecavüz yoktur. Eğer işçinin 
hakkıma bir tecavüz olsa hepimiz beraber bu
nun karşısında olmamızdan daha tabiî bir şey 
yoktur. Çalışanın hakkını, iznini, yıllık iznini 
müdafaa etmiyecek bir üye arkadaşımız yok
tur. Ama mesele hizmetin sekteye uğramama
sı, hizmetin devamıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, burada bir husus 
da bu ürretsiz 7 günlük yol iznli, meselesidir. Bu 
7 günlük yol izninin işçinin bu bir aylık iznine dâ
hil olup olmadığına, her ne kadar ücretsiz olsa 
dahi bu izinieıiin başka yönden tesiri olacağı düşü
nülerek gerek ücretli, gerek ücretsiz olsun, bura
daki 7 günlük iznin, bu bir aylık iznin dışında ol
duğunu tasrih etmek lazımgclir. Burada metinden 
bu anlaşılmakta ise de, bu arıkça anlaşılıyor bir 
bakıma, fakat bunun ileride komplikasyonlara 
sebebiyet vermesi de muhtemeldir. Bir işveren 

çıkar bu 7 günü çıkarın, yirmiüç gün hesabe-
din der. Yirmi üç gainlük ücretlli izin hesabı ya
pabilir. Bunun burada hiç olmazsa komisyon 
başkanı veya sözcü tarafından zapta geçiril
mesinde ilerideki uygulamalar bakımından fay
da olacağını düşünmekteyim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Buyurunuz Komisyon adına 

Sayım Kaya özdemir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ
DEMİR (İstanbul) — Muhterem Başkan, muh* 
terem milletvekilleri; sadece Sayın Sabahat
tin Savacı arkadaşımızın bir tereddüdünü iza
le etmek ve zabıtlara gerçeği, olduğu gibi inti
kal ettirmek amacı ile huzurunuzda bulunuyo
rum. Eğer tasarıdaki metin dikkatle tetkik bu-
yurulursa orada da görülecektir ki, gemi adamı 
dilerse işveren veya işveren vekilinden ücret
li izne ilişkin olarak yedi güne kadar ücretsiz 
yol izni de istiyebilir. Bu gayet tabiî ki, ücret
li izinden yıllık izinden tamamen ayrı ve onun 
dışında olan bir izindir. İşverenin bu yedi gün
lük ücretsiz izni, ücretli izinden mahsubetme-
si düşünülemez. Ondan bir kesinti yapması su
reti kafiyede düşünülmüş değildir. Bunu tav
zih etmek için huzurunuza çıktım, arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Türkay, buyurun 
efendim. 

HASAN TÜRKAY (Ankara) — Muhterem 
arkadaşlarım; diğer maddelerde olduğu gibi bu 
madde üzerinde de önerge veren arkadaşlarıs
ınız şu kürsüye çıktığı zaman yaptıkları ko
nulmalarda daima işverenin ve sermayenin or
tadan kalkması istikâmetinde olduğunu ve do-
layısiyle bizleri de işverenlere hizmet eder kim
seler olarak ifade ettiklerini şu kürsüden söy
lüyorlar. Aslında biz ne işvereni işçiye, ne de 
isçiyi işverene ezdirmek niyetinde oüan insan
lar değiliz. Bizim görüşümüz bu istikamette
dir. Çünkü şuna inanmışız ki, işverenin olma
dığı yerde işçinin, işçinin olmadığı yerde de 
işverenin mevcudolacağma inanmıyoruz. An
cak işverenin ve sermayenin, hür çalışmanın, 
hür sendikacıılığın hangi memleketlerde olma
dığını çok iyi bilmekteyiz ve arkadaşlarımız da 
çik iyi bilmektedir. Binaenaleyh, o memleket
lerin, o rejimin özlemini çeken arkadaşlarla 
binlikte değiliz. Bunu katiyetle ifade etmek is
terim. 

— 40 — 
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BAŞKAN *— Madde üzerinde beyanda bu
lunun Sayın Türkay. 

HASAN TÜRKAY (Devamla) — Şimdi şu 
madde teknik bir maddedir. Bu madde komis
yonda görüşülürken deniz işçilerini temsil 
eden en yüksek organın temsilcileri karşısın
da işverenler karşılıklı konuşmalar suretiyle 
bu teknik maddeyi bu şekle getirdiler. Benim 
gibi denizi kovada gören arkadaşlar kalkı
yorlar burada tamamen her iki tarafın müşte
rek hazırladığı bu maddenin şu veya bu şekil
de değiştirilmesi hakkında önerge veriyorlar. 
Denizciliğin kara işçilerine nazaran bambaşka 
özellikleri vardır. Arkadaşlar, arkadaşlarımı
zın ifade ettiği gibi fabrikalarda, sanayide ça
lışan işçilerin yıllık izinlerinde bunları tanzim 
edecek komisyonlar vardır. Ama denizciliğe 
gelince, deniz işçilerine gelince işin şekli de
ğişir. Bu bakımdan bu madde tarafların kar
şılıklı mutabakatı ile, muvaffakatı ile seçmiş-
tir. Komisyonumuz tamamen her iki görüşün 
bir araya getirmek suretiyle bu maddeyi bura
ya getirmiştir. Binaenaleyh, burada bu madde 
üzerinde yapılacak her hangi bir değişiklik 
tahmin ediyorum ki, bu ikolda çalışan işçiler 
ve işveren arasında birtakım sürtüşmelere se
bebiyet verecektir. 

Kaldı ki, bu yeni madde birtakım yeni hak
lar da getiriyor, işçi arkadaşlarımıza. Eski tat
bikata göre en az bir yıl çalışmış olması şart 
koşuluyordu. Halbuki yeni madde bunu altı 
aya indirmiştir. Eski maddede yedi 'günlük 
yol izni yoktu. Bu madde bu yeniliği de geti
riyor. Binaenaleyh, böyle teknik bir madde 
üzerinde bu sahada, bu konuda bilgisi olmıyan 
arkadaşlarımızın gelipte buraya lüzumsuz 
yere şu mikrofonu işgal etmeleri emin olunuz 
ki şu tasarının bugün sabırsızlıkla çıkmasını 
bekliyen deniz işçilerini yine sukutu hayale 
uğratacaktır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Değişiklik önergelerini okutu
yorum. 

(Ankara Milletvekili Rıza Kuas ve Hatay 
Milletvekili Yahya Kanbolat'm önergesi tekrar 
okundu). 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-

DEMÎR (istanbul) — Katılmıyoruz efndim. 
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I BAŞKAN — Değişiklik önergesini Yüfcsek 
I Heyetin oyuna sunuyorum, Kabul edenler... Et-
I miyenler.. . Değişiklik Önergesi kabu l «ulîtlme-

miştir. 
40 noı maddeyi metinde yazılı olan şekli 

ile oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... 40 ncı madde aynen kabul edilmiş
tir. 

Hafta tatili 
MADDE 41. — Liman hizmeti ve şehir hat

tı gemilerinde gemi adamının haftada altı gün
den fazla çalıştırılması yasaktır. Bunlardan haf
ta tatili günü çalıştırılanlara, haftanın diğer 
bir gününde nöbetleşe izin verilir. 

BAŞKAN — 41 nci madde üzerinde veril
miş bulunan değişiklik önergesini okutuyo
rum. 

Millet Meçlisi Başkanlığına 
41 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederim. 
«Madde 41. — Gemi adamının haftada altı 

günden fazla çalıştırılması yasaktır. Bunlardan 
hafta tatili günü çalıştırılanlara, haftanın diğer 
bir gününde nöbetleşe izin verilir.» 

Ankara Hatay 
Rıza Kuas Yahya Kanbolat 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Nebioğlu, 
41 nci madde üzerinde. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 
milletvekilleri, «Hafta tatili» başlığını taşıyan 
41 nci madde işçileri, gemi adamlarını ikiye 
ayırmaktadır. Şöyle : Birisi hafta tatilinden is
tifade edecek gemi adamları, biri de hafta tati
linden yararlandırılmıyacak gemi adamları ola
rak. Hafta tatilinden yararlandırılacak gemi 
adamları ise liman hizmeti ve şehir hattı gemi
lerinde çalışan gemi adamları olacak. Bunun dı
şında olan işyerlerinde çalışan gemi adamları 
hafta tatilinden istifade ettirilmiyor. Bilindiği 
üzere 394 sayılı Hafta Tatili Kanunundan sonra 
- 394, sayısı da aski - genel ollarak hafta tatili 
Pazar günü ilân edilmiştir. Bilâhara 5837 sa
yılı Kanunla ve bunu tadil eden diğer kanun
larla hafta tatili günü çalıştırılma halinde ne 
gibi işlemler yapılacağı ve ne gibi tediyelerde 
bulunacağı hüküm altına alınmıştı. Gemi adam
ları bu kanunla birçok haklar elde etme bakı-

I mından birçok sınıflara ayrılmıştır. Biraz ev-
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veM maruzatımda sefer için, belirli bir süre 
için ve süresiz akitlerden bahsetmiştim. Bu 
ayrıca bir ayrım yapıyor ve büyük bir gemide 
çalışmakta olan gemi adamlarını hafta tatilin
den yararlandırma yoluna gitmiyor. Gaye ne
dir, bu maddenin getirdiği gaye nedir? Gaye 
hafta tatili günü çalıştırılan gemi adamlarına 
gerekli fazla ödemede bulunmamayı amaç tut
muştur. Limanlarda ve şehir hattı gemilerinde 
çalışan gemi adamları hafta tatili günü çalıştık
ları takdirde haftanın diğer bir gününde izinli 
sayılacaklar, şayet o gün çalıştırılır iseler ay
rıca kendilerine munzam ücret verilecektir. De
niz îş Kanununun kabul edilmiş bulunan di
ğer maddelerine şöyle bir baktığımız vakit, «îş 
süresi» başlığını taşıyan 26 ncı maddesinde «Ge
nel bakımdan iş süresi, günde sekiz ve hafta
da 48 saattir» denmektedir. Bu süre haftanın iş 
günlerine eşit olarak bÖlünmak suretiyle uygu
lanır. deniyor. Peki yurt içi, şehirler arasında 
sefer yapan bir gemide çalışan gemi adamı veya 
memleketler arası nakliyede çalışan gemilerde 
bulunan işçilerin durumu ne olacaktır hafta ta
tili yönünden? (A. P. sıralarından bir ses : Mad
deye geliniz) Geleceğim sayın arkadaşım, oraya 
da geleceğim. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz, rica ede
nim. 

KEMAL NEBÎOĞLU (Devamla) — Gemi
ler sadece denizde bulunmazlar, bâzı ahvalde ka
raya çekerler, limana yanaşırlar. Hasan Türkay 
arkadaşım gibi denizi kovada gören vatandaşlar
dan değiliz. Karadenizliyim. 

BAŞKAN — Şimdi ne lüzum var buna, sa
taşıyorsunuz. 

KEMAL NEBÎOĞLU (Devamla) — Ken
disi sataştılar Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Şimdi Hasan Türkay sataşma
dı size, ismini iyi belleyin, diğer bir arkadaş, 
onunla alâkası yok. 

KEMAL NEBÎOĞLU (Devamla) — Evvel
ki maddenin müzakesinde sataştı. 

BAŞKAN — Şimdi madde değişti Sayın 
Nebioğlu. 

KEMAL NEBÎOĞLU (Devamla) — Evet, 
bu maddede haftalık iş süresinin 48 saat olduğu 
ifade ediliyor. Günlük iş sünesini de sekiz saat 
olarak bağlamış ve 1 nci maddenin son cümle

sinde haftanm iş günlerine eşidolarak bölünmek 
suretiyle de uygulanır, diyor. Burada bir çeliş
me var. Nasıl böleceksiniz 7 günü? 48 saati yedi 
güne nasıl böleceksiniz. Çünkü hafta tatili günü 
de çalıştırılacaktır, mecburdur. Elbette işveren 
veya vekili geminin hareket halinde bulundu
ğu anda gemi adamını hafta tatili günü de ça
lıştıracaktır. Bu takdirde günlük çalışma saati
ni nasıl tâyin ve tesbit edeceksiniz? Siz de tâyin 
ve tesbit etmiyorsunuz bu madde ile hafta ta
tilinden yararlandırılmıyan işçiler için. Bir di
ğer maddesi ise «Fazla saatlerde çalışma», 28 nci 
maddede ise 3 ncü fıkrada «aşağıda yazılı hal
ler fazla saatlerde çalışma sayılmaz» demiş ve 
birçok hususlarda ki çalışmaları fazla mesai ola
rak değerlendirmemiştir. Nedir bunlar? 

1. Geminin, gemideki şahısların veya gemi 
hamulesinin selâmeti için kaptanın yapılmasını 
zaruri gördüğü işler de fazla mesai sayılmı-
yaeak. 

2. Gümrük, karantina ve sair sıhhi forma
liteler dolayısiyle yerine getirilmesinde zorun-
iuk bulunan ilâve işler; bu durumda dahi fazla 
çalışma yapılacak, yapıldığı takdirde bunlar da
hi fazla çalışma olarak kabul edilmiyecekti. 

3. Gemi seyir halinde veya limanda iken 
gemide yaptırılan (yangın, gemiyi terk etme, de
nizde çatışma, denizden adam kurtarma ve sa-
savunma talimlerinde) de fazla mesai yapıldığı 
takdirde bu bir ücret mukabilinde değerlendiril-
miyecek. 

Bütün bu açıdan meseleye baktığımız vakit 
gemi adamlarını ikiye bölmek suretiyle hafta 
tatili iznini değerlendirmenin doğru olmadığı şu 
okuduğum maddeler açısından çıkmaktadır ki, 
haftanın altı gününde 48 saat çalışmış olan bir 
işçinin gemide dahi olsa istirahate hakkı var
dır. Arkadaşım nerede dinlenecek, dedi. Ya
zın güvertede kafasını dinlemek suretiyle, istedi
ği şekilde vaktini geçirmek suretiyle dinlenme
lidir. Neye gereklidir dinlenmesi? Evine gide-
miyecektir diye bir kişi 48 saat çalışan bir kişi, 
bir işçi, hem de böylesine ağır işleri yapan, sin
tinede çalışan bir ocakçı, bir ateşçi neden din
lenmesin, 24 saat, haftanın muayyen bir gü
nünde neden dinlenmesin? Dinlenmesin M o* 
günde çalıştırılsın, fakat fazla olduğu gibi bu
rada da mukabil bir ücret şeklinde tecelli et
mesin. Gaye ve murat budur. 

— 42 — 
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Arkadaşlarım kanunun yeni haklar getirdiği
ni ifade ettiler. Elbette getirmektedir, getire
cektir. 30 sene evvelki veya 5 - 6 sene elvelki 
yahut 10 - 11 sene evvel bir kanun yeniden ge
liyorsa hiç şüphesiz yine birtakım yenilik ge
tirdiği için gelmektedir. Tatbikatında aksaklık
lar vardır diye getirilir. Sosyal adalet tahakkuk 
etsin diye getirilir. Burada bir ayrım durumu 
getirdiğimiz önergede gemi adamına haftalık 
tatil, 6 günden fazla çalıştırma yasaktır diyo
ruz. Buna göre haftalık izin günü çalıştırılanla
ra haftanın diğer bir günü nöbetleşe izin verilir 
diyoruz. Sayın arkadaşlarım, bu ayrımı kaldır
dığımız takdirde, önergemize iltifat ettiğiniz 
takdirde gerçekten gemi adamları sizlere müte-

• * • 
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şekkir kalacaktır. Yok, böylesine gemi adamını 
hafta tatili yönünden ikiye ayırdığımız takdir
de biz kanun yapan, işe göro hareket eden, hü
küm veren, kanun maddeleri çıkaran veya bu 
yönden didinen milletvekilleri olarak bu işçinin 
istirahatini düşünmek görevimizdir. Eğer hafta 
tatilinde istirahat gerekli ise, diğer gemi adam
larını da bir gün gemide istirahat vermek muc-
buridir. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — 8 Mart 1967 Çarşamba günü sa
at 15,00 te toplanmak üzere Birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma saati : 19,05 

• * • 
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I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

X I . — 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) [Dağıtma ta
rihi : 3 . 12 . 1966] 

X 2. — İş kanunu tasarısı ve Tarım, Ulaş
tırma, Sanayi, Millî Savunma, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Bayındırlık, İçişleri, Ticaret, Adalet, 
Çalışma ve Plân komisyonlarından seçilen 2 şer 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/232) 
(S. Sayısı : 160) [Dağıtma tarihi : 1 . 12 . 1966] 

3. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal ve 6 arkadaşının, gece öğretimi 
yapan İktisadi ve Titari 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] 

4. — 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] 

5. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'-
ün, gece öğretimi yapan, yüksek dereceli İs
tanbul Akşam Teknik Okulunda görevlendiri
lecek öğretmenler ile asistanlara ve diğer per
sonele verilecek ek ücret kanun teklifi ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (2/166) 
(S. Sayısı : 111) [Dağıtma tarihi : 9 .5 .1966] 

6. — 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] 

X 7. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısı ve Millî Savunma, Maliye ve 
Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek ku
rulan Geçici Komisyon raporu (1/234) (S. Sa
yısı : 156) [Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1966] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR 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 madesinin 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 
şuabatı 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 . 19661 

3. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs 
ve 12 arkadaşının, 5680 sayılı Basın Kanunu
nun 31 nei maddesinin yürürlükten kaldırılma-



sına dair kanun teklifi ve içişleri, Turizm ve 
Tanıtma ve Adalet komisyonları raporları 
(2/41) (S. Sayısı : 128) [Dağıtma tarihi: 
9 . 7 . 1966] 

X 4. — 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 imar 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 5. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1962 
bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/151, 1/34) (S. 
Sayısı : 149) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 6. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 
bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu. (3/251, 1/49) (S. 
Sayısı : 148) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 7. —. Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1963 
bütçe yılı Kesinhesabına 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 8. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Kesinhesabına ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme Çift
likleri 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 9. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1962 butça yılı Kesinhe
sabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi i.!e Devlet 
Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 

2 — 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/155, 1/35) (S. 
Sayısı : 152) [Dağıtma tarihi : 2 . 8 . 1966] 

X 10. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1963 bütçe yılı Kesinhe
sabına 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] 

11. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Ca
hit Ortaç ve 78 arkadaşının, 6183 sayılı Âmme 
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] 

12. —• 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] 

13. — Yozgat Miletvckili 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] 

14. — 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] 

15. — Hendek kasası 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] 

16. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Raıgip 
Üner'in Medeni Kanunun 253 neü maddesinin 



değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayuı: 173) 
[Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

17. — 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] 

18. — 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] 

19. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, eski 
Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gündoğan ve İs
tanbul Milletvekili llhami Sancar'ın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 
tarihli Haftalık Karâr 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] 

20. — 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] 

21. — 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] 

22. — 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] 

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

24. — Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve 
Sayıştay Başkanlığı 1965 yılı Kesinhesabı hak
kında Meclis Hesapları İnceleme Komisyonu 
raporları (5/25) (S. Sayısı : 190) [Dağıtma 
tarihi : 7 . 2 . 1967] 

25. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu 
Üyesi Ahmet Nusret Tuna ve 9 arkadaşının, 
Meihmetoğlu Murat Çalışkan'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tek
lifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
2/302) (S. Sayısı : 216) [Dağıtma tarihi : 
21 . 2 . 1967] 

V 
İKÎ 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, îçişteri, Ticaret ve Sanayi komisyonla
rından üçer üyeden kurulu Geçici 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 19661 

3. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 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] 



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 . 1966] 

6. — 5584 sayılı Posta Kanununun 1, 3, 25, 
26 ve 40 ncı maddelerinden «İş kâğıtları» keli
melerinin çıkarılması hakkında 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] 

4 — 
I 13. — 6234 sayılı Köy enstitüleri ile llköğ-

retmen okullarının birleştirilmesi hakkındaki 
I 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 
I 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] 

I X 17. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 

I Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/1.13) 
(S. Sayısı : 135) [Dağıtma tarihi : 14 . 7 . 1966] 

18. — İzmir Milletvekili Hüsamettin Gü-
müşpala ve 50 arkadaşının, T. C. Devlet Demir-

I yolları İşletmesinde çalışan bir kısım memur
ların kıdemlerinin tanınması hakkında kanun 

I teklifi ve Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyon-
I lan raporları (2/123) (S. Sayısı: 155) [Dağıtma 

tarihi : 3 . 8 . 1966] 

I 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 : 

I 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 ihracolunanların 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 hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve içişleri 
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] 

23. — 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] 

24., — Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 
Türk Anonim Şirketi kâr hisseleri hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/162) (S. Sayısı : 192) [Dağıtma ta
rihi : 10 . 2 . 1967] 

25. — Ankara Milletvekili Hasan Türkay ve 
3 arkadaşının. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun 60 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 
ile yine 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nuna bir madde ilâve edilmesine dair kanun 
teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Çalışma ve 
Plân Komisyonları raporları (2/203) (S. Sa
yısı : 193) [Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1967] 

X 26. — Ankara ve İstanbul şehirlerine içme, 
kullanma ve endüstri suyu temini hakkında ka
nun tasarısı ile istanbul Milletvekili Reşit Ül-

5 — 
I ker ile 9 arkadaşının teklifi ve İçişleri, Enerji 

ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komisyonları rapor
ları (1/197, 2/235) (S. Sayısı : 209) [Dağıt
ma tarihi : 14 . 2 . 1967] 

X 27. — Su ürünleri kanunu tasarısı ile Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öztürk-
çine; Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 10 
arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 

I Üyesi Tevfik înci'nin, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, İçişleri, Ticaret, 
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonlarm-

I dan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru . (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210) 
[Dağıtma tarihi : 17 . 2 . 1967] 

28. — Çanakkale Milletvekili Cihad Baban'm 
I Salih Sıtkı Fıstıkeri'ne vatani hizmet tertibin-
I den aylık bağlanmasına dair kanun teklifi ve 

Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/119) 
(S. Sayısı : 211) [Dağıtma tarihi : 2 1 . 2 .1967] 

29. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Fah
ri özdilek ve 5 arkadaşının Ali Rızaoğlu 1314 

I doğumlu Abdurrahman özgen'e vatani hizmet 
tertibinden maaş bağlanması hakkında kanun tek-

I lifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/264) (S. Sayısı: 212) [Dağıtma ta r ih i : 
21 . 2 . 1967] 

30. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğiu ile Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, Ab
dullah Oğuz'a vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/326) (S. Sayısı: 
213) [Dağıtma tarihi: 21 . 2 . 1967] 

I 31. — İki kişiye vatani hizmet tertibinden ıay-
I lık bağlanması hakkında kamun tasarısı ve Mali

ye ve POân komisyonları raporları (1/226) (S. 
Sayısı: 214) [Dağıtma tarihi: 21 . 2 . 1967] 

32. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sa-
ımi Küçük ve 3 arkadaşının Mehmetoğlu İsma
il Borazan'a vatani hizmet tertibinden maaş 
bağlanması hakkında kanun teklifi ve Maliye 

I ve Plân komisyonları raporları (2/356) (S. 
Sayısı : 215) [Dağıtma tarihi : 21 . 2 . 1967] 

33. — Yabancı memleketlerde yapılan ev-
I lenıme merasimlerinin kolaylaştırılması hakkm-
I daki sözleşmenin onaylanmasının uygun bu-



lunduğuna dair kanun (tasarısı ve Adalet, İç
işleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/181) 
(S. Sayısı : 222) [Dağıtma tarühi : 25.2.1967] 

34. — 30 . İ2 . 1960 -tarihli 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununda değişiklikler yapılmasına 
dair 19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sayılı Kanunun 

642 sayılı Kanunla değişik geçici 4 ncü ve 
26 . 6 . 1964 tarihli ve 484 sayılı Kanunun 
10 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
poru (1/258) (S. Sayısı : 224) [Dağıtma tari
hi : 25 . 2 . 1967] 


