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1. — GEÇEN TIH 

334 sayılı Anayasanın kabulünden önce ya- ı 
pılmış bulunan, T. B. M. M. ne ait, gizli oturum 
tutanaklarının yayınlanabilin esi için Cumhuri
yet Senatosu ve Millet Meclisinden ayrı ayrı 
karar alınmasına dair Başkanlık Divanı sunuşu, 

Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'm, Serbest 
Malî Müşavirlik kanun tasarısının, havale edil
miş olduğu komisyonlardan seçilecek dörder 
üyeden kurulu geçici bir komisyonda görüşül
mesine dair önergesi, 

Bayındırlık Komisyonu Başkanlığının, Kay
seri Milletvekili Feyyaz Koksal ve 29 arkada
şının, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları ku
rulmasına ve 6235 ve 7303 sayılı kanunların yü
rürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifinin r 
havale edilmiş olduğu Bayındırlık, Adalet ve I 
Plân komisyonlarından seçilecek 5 er üyeden 
kurulu bir Geçici Komisyonda görüşülmesine 
dair tezkeresi, I 

Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nm, 106 
arkadaşiyle birlikte verdiği Bölge tiyatroları I 
kanun tekliflerinin Maliye, İçişleri, Millî Eği
tim ve Plân komisyonlarından seçilecek 5 er I 
üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda görüşül
mesine dair önergesi, 

Tarım Komisyonu Başkanlığının, Kayseri 
Milletvekili Feyyaz Koksal ve 29 arkadaşının, 
Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları kurulma
sına ve 6235 ve 7303 sayılı kanunların yürür
lükten kaldırılmasına dair kanun tasarısını gö- I 
rüşecek olan Geçici Komisyona Tarım Komis
yonundan da üye alınmasına dair tezkeresi 

Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'm, Tarım Ba
kanlığı Teşkilâtında çalışan Veteriner hekimle
re tazminat verilmesine dair kanun tasarısının 
Tarım ve Plân komisyonlarından seçilecek 5 er I 
üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda görüşül
mesi hakkında önergesi, I 

Millî Eğitim Komisyonu Başkanlığının, 5441 
sayılı Devlet Tiyatrosu kuruluşu hakkındaki 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine, 
bir maddenin kaldırılmasına ve bu kanuna bâzı I 
maddelerin eklenmesine dair kanun tasarısı ile I 
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü kuru
luşu hakkında kanun tasarısının bir Geçici Ko
misyonda görüşülmesine dair tezkeresi, adı ge
çen tasarıların Bölge Tiyatroları kanun tekli- I 
fini görüşmek üzere kurulan Geçici Komisyona 

7ANAK ÖZETİ 

havalesine dair önergesiyle, 
Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'in, Ka

radeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trabzon'da 
bir üniversite kurulması hakkındaki Kanunun 
ve buna ek 336 sayılı Kanunla, 535 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerine birer fıkra eklenmesi 
ve bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun tasarısının, havale edilmiş oldu
ğu Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından se
çilecek yedişer üyeden kurulu bir Geçici Ko
misyonda görüşülmesine dair önergesi, 

Bütçe ve Plrıâ Komisyonu Başkanlığının 
Millet Meclisi gündeminin öncelikle görüşülme
si kararlaştırılan işlerin 5 nci maddesinde bu
lunan Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, ge
ce öğretimi yapan yüksek dereceli İstanbul Ak
şam Teknik Okulunda görevlendirilecek öğret
menler ile asistanlara ve diğer personele veri
lecek ek ücret kanun teklifinin komisyona ge-
riverilmesine dair tezkeresi ve 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Komisyonu Baş
kanlığının, Mühendisler Odaları hakkındaki ka
nun teklifinin görüşülecek Geçici Komisyona 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Komisyonundan da 
üye alınmasına dair tezkeresi, okunarak kabul 
edildi. 

Sayın üyelerden bâzılarına Başkanlık tezke
resinde gösterilen sürelerle izin verilmesi kabul 
olundu. 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 
İhsan Sabri Çağlayangil'e İçişleri Bakanı Fa
ruk Sükan'm ve 

Devlet Bakanı Kâmil Ocak'a da Devlet Ba
kanı Refet Sezgin'in vekillik etmelerinin uy
gun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezke
releri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Deniz İş kanunu tasarısı üzerinde görüş
meler bitirilerek tümünün gelecek birleşimde 
açık oya sunulacağı bildirildi. 

13 . 3 . 1967 Pazertesi günü saat 15.00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,25 te son-
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Denizli 
Nurettin Ok Fuat Avcı 

Kâtip 
Ankara 

Ali Rıza Çetiner 
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SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'-

ın, UNESCO tarafından, iki Türk'ün Dünya 
gençliğine örnek insan seçilip seçilmediğine dair 
sözlü soru önergesi, Başbakanlığa, Millî Eğitim 
Bakanlığına, Turizm ve Tanıtma Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/522) 

2: — Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'in, 

bâzı ilâç lâboratuvar ve fabrikalarına ortak bu
lunan dokaorlara dair sözlü soru önergesi, Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/523) 

3. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-
nun, Ordu'da bir hava alanı inşaasmın düşünü
lüp düşünülmediğine dair sözlü soru önergesi 
Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. (6/524) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili ismail Arar 

KÂTİPLER : Muzaffer Şamiloğlu (Kars), önol Sakar (Manisa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 72 nci Birleşimini ajçıyorum, 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — İsimleri okunmak suretiyle yok
lama yapılacaktır. Sayın üyelerin isimleri okun
duğu zaman yüksek sesle ve Başkanlık Divanın
dan duyulacak şekilde buradayım demelerini rica 
ederim. Yoklamaya başlıyoruz. 

(İsim okumak suretiyle yoklama yapılması
na başlandı.) 

BAŞKAN — Yoklamadan sonra gelen sayın 
üyelerin lütfen işaret etmelerini rica ederim. 

(Yoklamadan sonra gelenlerin isimleri tesbit 
edildi.) 

BAŞKAN — Efendim, çoğunluğumuz vardır, 
görüşmelere başlıyoruz. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

i. — Sivas Milletvekili Tevfik Koraltan'tn 
üçüncü demir - çelik fabrikasının kurulacağı ye
rin, coğrafi, ekonomik ve sosyal bakımlardan Si
vas ili olması lâzımgeldiğine dair demeci. 

BAŞKAN — Efendim, Sivas Milletvekili Sa
yın Tevfik Koraltan 3 ncü demir - çelik fabri
kasının kurulacağı yerle ilgili gündem dışı söz 
istemiştir. Kendisine bu hususta söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Tevfik Koraltan. 

Muhterem arkadaşlarım, gündemin 1 nci mad
desinde bir açık oylama vardır. Gündem dışı ko

nuşmalar bitip gündeme geçer geçmez açık oyunu
za sunulacaktır, hatırlatırım. Buyurun Sayın Ko
raltan. 

TEVFİK KORALTAN (Sivas) — Bana ko
nuşmam için müsaade veren Sayın Başkana şük
ranlarımı arz ederek sözlerime başlamak istiyo
rum. 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; bütün Do
ğu, Güney - Doğu ve İç - Anadolu ile ilgili oluşu 
sebebi ile kurulması mutasavver ve etütlerine baş
lanmış olan üçüncü demir - çelik sanayiinin ku-

— 141 — 
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rulacağı bölgenin Sivas olması hususundaki ka
naatlerimizi ilgililere duyurmak amaciyle birkaç 
dakikanızı alacağım, özür dilerim. 

Türkiye'mizde başlanmış ve hergün biraz da
ha artan kalkınma hamlelerinin hemen on önem
lilerinden biri de sanayi ve demir - çelik endust-
risidir. 

Adalet Partisi iktidarının bu konudaki tutu
mu pek Sayın Başbakanımız Süleyman Demirci'
ni 3 Kasım 1965 tarihli Hükümet Programında 
on veciz şekilde şöyle ifadesini bulmuştur: 

«Yeraltı servetlerimizin değerlendirilmesi hu
susunda maden rezervlerinin tesbiti için gerekli" 
bütün yatırımlar gerçekleştirilecektir.» 

«3 ncü bir demir - çelik fabrikasının kurulma
sı için derhal çalışmalara başlıyacağız.» 

Yine Hükümet programında Saym Başbaka
nımız: «Doğu ve Güney - Doğuda hayat ve yaşa
yış şartları bakımından büyük farklar vardır. Fa-
kir 'bölgelerde yaşıyan halkımızın müreffeh hale 
getirilmesi, iş yerlerine kavuşturulması için sa
nayi yatırımlarının hızlandırılacağını ifade eden 
ve bölgeler arasında iktisadi ve smai yönden den
geyi gerçekleştirmek yolunda büyük hamleler ya
pılması» <nı va'delmiş bulunuyorlardı. İşte bu 
prensiplerin ışığı altında biz 3 ncü demir - çelik 
fabrikasının kurulacağı yerin Sivas olması lâ-
zımgeJdiğine dair bâzı hususları arz etmekte fay
da mülâhaza ediyoruz. 

ucuz arsa temin etmişler, uzun vadeli düşük 
faizli krediler vermişler, vergi muafiyetleri koy
muşlardır. 

Şu misal gösteriyor ki, kalkınmada sosyal 
muvazene teknik imkânlardan, hattâ maddi im
kânlardan daha mplânda gelmektedir. 

Bizde de Devlet Plânlama mevzuatı, kremon 
de olsa, bu prensibi benimsemiş bulunmaktadır 
Nitekim, plânlama mevzuatımız da yatırım böl 
gelerinin teşhis ve teshirinde iktifaden geri böl 
golerc öncelik tanıyan hükümler ihtiva etmek 
todir. 

Bütün bu izahlarım şunu ifade Kimdir . 
3 ncü Demir Çelik sanayiinin kurulacağı böl
geyi tesbit ederken, Türkiye'nin bölgelerar.'vu 
iktisadi, muvazenesizliğini göz önünde tutmaya, 
sosyal bâzı gerçeklerimize eğilmeye mecbu
ruz. 

Doğu ve Güney - Doğunun kapısı bulu
nan demir cevheri itibariyle merkezi diyebile
ceğimiz Sivas ve havalesinde kurulacak bir 
ağır sanayiin ticari ve sınai inikası Doğu ve 
Güney - Doğu Anadolu'yu etkiliyecek bütün 
bir Doğu ka'l kmm alsın da bu sebeple katcdil-
miş büyük bir yol, büyük bir hamle olacak
tır. 

Hattâ bu hayırlı hizmetin Türkiye'de ken
dini hissettiren komünizm sahtekârlığının ken
dini empoze etmeye çalıştığı; maddeten fakir, 
fakat manen dimdik duran temiz Anadolu iş
çisi, küçük sanatkârları, esnafı ve çiftçisine 
maddi güe kazandırmakla da topy'kfm Türle 
demokrasisine hizmet olacağını ifade etmek is
terim, 

Kıymetli arkadaşlarım; komünizmle müca
dele sadece söz söylemekle olmaz. Onun tohum
larını atmak için müsait buVluğu zeminin 
yabani otların beslenebileceği hale getirmek lâ
zımdır. Bu da ancak iktisadi muvazeneyi te
min ve toplum adaletini gerçekleştirmekle 
mümkündür. 

Dâvanın teknik yönüne gedince; mümkün . 
olduğu kadar rakamlar vererek zihinlerinizi 
yormadan konuşmaya çalışacağım. 

3 ncü Demir - Çelik Fabrikasının Sivas veya 
havalisinde kurulması ağır mahzurlar do
yurması şöyle dur'sun, insan mantıcının, kabul 
ettiği normal ölçülerle en müsait bölge olarak 
görünmektedir. 

Beın işin teknik yönlerinde bâzı sathi ma
lûmatı aldım bunları arz etmeden önce işin sos
yal yönden memleketimiz'n sosyal yapısı, ekono
mik kalkınmamızda oyınıyacağı role temas et
mek işitiyorum. 

Büyük sinai tesislerin kuruluşunda tesisin 
teknik: yönlerimden cince sosyal yönlerinin iy" 
düşünülerek hesaplanması lâzımgeldiğine, Batı
nın saınayi memleketlerindeki kalkınma ham
leleri misal olabilir. 

Meselâ İngiltere, Fransa sanayi tesislerinin 
kuruluşunda özel sektör yatırımlarında olsun, 
resmi sektör yatırımlarında olsun memleket
lerini iktisadi ve sınai seviyelerine göre bölge
lere ayırmıştır, bu bölgelerden en geri olanını 
sanayi tesisleri kaydırmak ve bölgeler arasında 
iktisadi muvazene kurmak için büyük fedakâr
lıklara katlanmışlardır. 

Bu cümleden olaralk iktisaden geri kabul et
tikleri bölgelerimde sanayi tesisleri kuranlara 
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Şöyle ki ; bu fabrikanın kapasitesi ne olursa 
olsun ilk akla gelen her tesiste olduğu gibi 
3 esas unsurdan incelemeyi gerektirir. 

1. Hammadde, 
2. Enerji ve maliyet, 
3. Dağıtım ve pazarlama, 

Hammaddenin en ucuza mal olabileceği 
bölge Sivas'dır. Hem de diğer bölgelere nis-
beten % 70' nisbetinde bir tasarruf sağlıyan 
hu susiyet taşı m aktadır. 

Bugün Divriği merkez olmak üzere Gü 
neş, Hekimhan, Dıunbuea, Prunsur, Akdağ, 
Hernevil, Demirdağ, Bizimscn, Çaltı, Davut 
oğlu, Kangal, Otlu, Kilise ocaklarında 85 mil
yon ton görünen rezervde cevher, bundan ayrı 
olarak 100 milyon tondan fazla da tahmini re
zerv vardır. 

Divriği demir madenlerine vasati tenörü 
% 58,23 olan bu cevherlerin maliyeti ton ba
şına 22,50 liradır. Ancak, bu cevherlerin Ka
rabük'e nakliye masrafı ton başına 128,80 li
radır. Keza bu cevherlerin Samsun'a nakil 
masrafı ton başına 90,40 lirayı bulmaktadır.. 
Şu misal hammaddenin maliyetinde arz et
tiğimiz tasarrufu açıkça ifadeye kâfidir sanı
rım. 

Enerji meselesine gelince; teknikte yeni 
hamleler demir ve çelik istihsalinde kömür
den tasarrufu âzami derecesine ulaştırmış ve 
artık birçok Batı ülkelerinde demir izabe
sinde beyaz kömür kullanılmaya başlanmış 
bu suretle de âdi usulle demir istihsaline nis-
beten elektrik enerjisi ile demir izabesinde kul
lanılan kömür miktarı 1/3 nisbetinde azal
mıştır. Kömürde bu tasarruf demir sanayiini 
cevher bölgelerine kaydırmaktadır. 

Yüksek fırınların çıkardığı gazların ya
kıt olarak kullanıldığı bir ileri sanayi çağın
da çok ağır elektrik enerjisine de ihtiyacol-
madığı dikkâtten uzak bulundurulamaz. Kaldı 
ki, cevher civarındaki Almus, Ikizdere, Seyhan 
barajlarından cevher bölgesine kâfi miktarda 
enerjinin nakli de ağır masrafları gerektir-
miyeceği gibi Keban Hidroelektrik Santrali
nin Sivas'taki bir ağır sanayi için en yakın 
enerji kaynağı olması da mümkündür. 

Enerji için her bölgede aynı problemle 
karşı karşıya olduğumuzu da hatırlatmak is
terim. 

Kömür için duyulacak ihtiyaca gelince; bu 
2 yönden Sivas bölgesi lehinedir : 

Birincisi, 3 ncü Demir ve Çelik Sanayiini Tür
kiye'nin neresine kurarsak kuralım, hem kö
mür, hem de demir nakliyesi gibi ağır bir nak
liye problemi ile karşı karşıya kalacağız. 

ikincisi; ceyher yataklarında kurulacak 
olan bir fabrikanın ıkömüır ihtiyacı buradan 
Karabük'e sevk edilen cevher vagonlarımı
zın dönüşlerinde boş kalan kısmı ile getirile
cek kömür, ihtiyacı karşılıyaibilecektir. Nak
liyecilerin sarkaç sistemi ismini verdikleri bu 
nakliye usulü ile kömür en tasarruflu şekil
de sanayi mahalline demiryolları kanaliylc 
iletilmiş olacaktır. Mutasavver İzzettin - Ka
lın demiryolu hattı inşası bu Sarkaç nakli
yat sisteminde ayrıca Karabük işletmesi ve 
Devlet Demiryolları işletmeleri için de tasar
ruf kaynağı olacaktır.. 
Dağıtım hususunda üretilen demirin tüke

tim bölgelerine nakli ağır bir problem gibi 
görünmekte ise de, Orta - Anadolu'da üreti
len demir bütün demir işliyen bölgelere kısa 
mesafeden ulaştırılmış olacaktır. 

Kaldı ki, bir milyon ton kapasiteli düşü
nülen fabrikanın 400 bin tonunun karayolu 
ile nakliye yapılabilen Doğu, iç ve G-üney - Do
ğu Anadolu'da işlenebileceğini düşünerek 
üretilen demirin yansı tüketim merkezlerine 
yaklaştırılmış, diğer bir yarısı da istihlâk 
bölgelerinin hepsine yakın ve müsavi mesafe
lerde toplanmış olacaktır. Meselâ; 3 ncü De
mir ve Çelik Fabrikasını deniz nakliyetınm ucuz
luğu sebebiyle Karadeniz, Akdeniz ve Ege 
bölgelerinde kurduğumuzu düşünelim. Bun
lardan birinde olması halinde, diğer bölgele
rin hepsine ya çok uzak bir deniz yolu 
veya uzun bir karayolu ile kütük demir 
nakli mümkün olabilecektir. Halbuki Sivas bü
tün sanayi bölgelerine kısa mesafededir. Ve 
her bölgenin limanlarına kara ve demiryol
ları ile bağlıdır. Bu sebeple dağıtımda bir ta
sarruf mevcut görülmese bile diğer bütün 
bölgelerden daha fazla nakliye külfeti tahmil 
edeceği hiç düşünülemez. 

BAŞKAN —• Sayın Koraltan 5 dakikayı ge
çiyor efendim, lütfediniz bağlayınız efendim. 

TEVPlK KORALTAN (Devamla) — He
men bağlıyorum efendim. 
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Arazi, su ve sosyal tesisler yanında ayrıca 
tenörleri düşük olduğu sebeple uzun mesa
felere nakledilemiyen toz cevherlerin büyük 
bir miktarının zıyaa uğramasını önlemek su
retiyle millî servete bir kazanç da teşkil ede
cek olan 3 ncü Demir ve Çelik Fabrikasının ku
rulacağı yerin Sivas olması hususundaki 
kanaatlerimi kısaca ifade ettim. 

Sivaslılar daha Sayın Başbakanımızın 3 ncü 
Demir ve Çelik Fabrikasının kurulacağını müj
delediği günden beri bu gerçeğin tahakkuk 
edeceği inancı içinde heyecanlılar. Hattâ 
Tokat'tan Kars'a, Kayseri'den Van'a kadar bü
tün Doğu ve iç - Anadolu bu ümit içindeler. 
Bunu çok müşalhhas bir misalle ifade ede
yim : Seçim bölgem Sivas'ı her ziyaretimde 
temas ettiğim her insan 7 - 8 yaşlarındaki ilk
okul talebelerinden 70 yaşındaki ninelere kadar 
beni hep şu suale muhatap bıraktılar : 

«Yavrum, ağabey, kardeşim 3 ncü Demir 
ve Çelik Fabrikasının Sivas'ta kurulması müm
kün olacak mı? Bu hakkımızdır.» 

Bir milyona yakın fakir Sivaslının hakkım 
diye inandığı 3 ncü Demir ve Çelik Fabrikası
nın Sivas'ta kurulması hususundaki kanaat
lerini arz ettiğim bu sebepler dışında daha bir
çok yönleri vardır. Ben eğer çok sayın ilgili
leri bu kısa maruzatımla duygulandırabildimse 
ne mutlu bana. 

Saygılar sunarım. 

2. — Afyon Kardhisar Milletvekili Mustafa 
Akalın, senatör ve milletvekillerinin aldıkları 
ödenek hakkında kamu oyunda yanlış kanılar 
bulunduğuna, bunun giderilmesi için açıklama 
yapılması gerektiğine dair demeci. 

BAŞKAN — Afyon Karahisar Milletvekili 
Sayın Akalın, Parlâmento üyelerinin 6 - 7 bin 
lira ödenek aldıkları yolunda halk arasında 
yanlış bir bilgi vardır. Bu hususta izahat 
vermek üzere gündem dışı söz istiyorum di
yor. Buyuran Sayın Akalın. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Muhterem milletvekilleri; 

Sayın Başkana söz verdikleri için teşekkür 
ederim. 

Bugün efkârı umumiyede alelûmum hepsi, 
herkes, tahsilli olanı, cahil olanı, milletvekil
lerinin ve senatörlerin 5 000 lira, 8 000 lira veya 

10 000 lira arasında ödenek aldıkları yolunda 
bir kanaate sahilbolduklarım birçok defalar 
duymuş bulunuyorum. 

Bunu umarım ki, aynı şekilde hepiniz duy
muşsunuzdur, öyle ki, ben buna bizzat kendi 
kanaatlerimle inanıyorum. Bu Parlâmentoya 
girmeden evvel bir hukukçu olarak 1 sayılı Ka
nun ve 7244 »sayılı Kanunu okumuşum. Bu mad
delerin ifadesine göre bir milletvekili ve sena
törün ne alması lâzımgeldiğini hesabetmiş ol
mama rağmen açııkça ifade edeyim ki, bir şey 
vardır, olmaz böyle şey, yani, milletvekili ve se
natör muhakkak bir yerden bir şey alıyor di
ye bende bir kanaat vardı. 

Nitekim Parlâmentoya ilk geldiğim zaman 
bize iki ayllk bir çek verdiler. Hayretler içinde 
kaldım ve 'muhasibe sordum : Ciddî olarak, ilki 
aylık ödeneğin hepsi bu bu? diye. Evet hepsi 
bu dedi. inanmadım. Yolluğu mıolluğu hepsi 
'bu ;mu dedim. «Evat hepsi bu» dedi. 

Muhterem arkadaşlarım, bu Parlâmento
ya girmeden evvel bir hukukçu olarak benim 
bile kanaatim bu idi. Bugün efkârı umumiye-
nin bu şekilde yanlış bir zehaba kapılmış ol
masını bu bakımda/n yadırgamıyorum. Yalnız 
şunu Divandan, Meclis Başkanlığından istir
ham ediyorum, efkârı umumiyeyo bu duyurul-
malıdır. Bunun birçok mahzurları vardır. Bu
gün milletvekili en aşağı bin lira, kimisi altıbin 
lira, kimisi onbin lira alıyor zannediliyor, bu 
kanaat var. Geçen gün kendimi tanıtmadım bir 
otobüste yaşlı bir adamın yanına oturdum. Be
lediyenin vazifelerinden söz açıldı. Benim sıfa
tımı bilmiyordu, söylememiştim zaten. Dedi ki, 
«Belediyeyi niye ıkınıyorsunuz beyefendi, Millet 
Meclisine bakın, adamlar altı - yedibin lira alı
yorlar ve yan gelip yatıyorlar.» 
Ankara'nın göbeğinde olan ve yıllar yılı me
murluk yapmış bir adam bile bu kanaate sa
hip. Birçok kongrelere gidiyorum, aynı suale 
mâruz kalıyorum. Şu kadar para almıyormuş. 
Muhterem arkadaşlar, o bakımdan burada açık
lamak zorunda kaldım, hepinizin bildiği bir şeyi 
sırf efkârı umumiyeye duyurulması babında. 

1 syaılı Kanun ne diyor?... «Parlâmento üye
leri, en yüksök dereceli memurun aldığı kadar 
ödenek, yani 7244 sayılı Kanuna göre ikibin li
ra ödenek yarısı kadar da yolluk alır» diyor. Ne 
eder? 3 bin lira eder. Bunu yüzde 35 e kadar 
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olan fazlalıkla birlikte hesabedin, sonra vergileri 
ve emeikli keseneklerini, partilere kesilenleri ve 
saireyi hesabedin, borçlu olup da kesilenler ha
riç normal olaraık milletvekili ve senatörün eline 
üç bin lira kadar para geçer. Bunun efkârı" 
umumiyece bilinmesinde fayda vardır. 

Şunu ifade edeyim ki, Yunanistan Parlâ
mentosunda üyeler bizim paramızla 12 bin lira 
alıyorlar. Ayrıca hususi yazıhane tutuluyor on
lara sekreter temin ediliyor ve saire. 

Fransa'da da keza 3 500 frank alıyorlar ki, 
bizim paramızla o da 12 bin lira falan tutu
yor. Yani Türk Parlâmento üyelerinin aldığı bu 
miktar haddi zatında fazla değildir. Şöyle ki : 
Tetkik ettim, (C. H. P. sıralarından «Anayasa
ya göre» sesleri) Evet Anayasaya göre tetkik et
tim, umum müdürler envai çeşit yerlerden 2 -
3 - 4 vazife almış olanlar var. Yani umum mü
dürler derken daha ziyade kamu teşebbüslerine 
ait umum müdürlükler demek istiyorum; yoksa, 
bizim Adalet Bakanlığı Umum Müdürü gibi de
ğil, "böyle memur statüsüne talbi olanlar değil... 
Bunlardan 8 -10 -15 bin lira alanlar vardır. Pro
fesörler, profesör doktorlardan bahsedecek olur
sak bunların çok üstün gelirleri vardır, bunla
rı saymak istemiyorum. Yani bugün milletvekili 
«Hâkîmiyet, kayıtsız, şartsız milletindir» denilen 
bir yerde ve Anayasanın en yüksek mevkie çı
kardığı Parlâmento üyelerinin bugün aldıkları 
ödenek ve yollukların toplamının 3 bin lira olma
sı zaten bir mâna ifade etmez. 

Ancak şurasını hemen ilâve edelim ki, be
nim acizane kanaatim bir Parlâmento üyesinin 
alması) lâzımgelen ödenek 8 - 10 bin liradan 
aşağı olmamalıdır. Lâkin özür dileyerek arz 
edeceğim, buigün pek çoklarımız, maalesef 
bütçe müakereleri sırasında da gördük, geçen 
seneden beri de 'gördük, üzüntü ile arz ediyo
rum, Meclise devam etmiyoruz. Onun için 
halk nazarında bu 3.00 lirayı 'da haketımıiıyoır-
sunuz diyecek çıkabilir. Bu itibarla devam 
sağlanmalıdır. Ancak... 

BAŞKAN — Sayın Akalın, sizden de rica 
edeceğim, efendim, lütfen konuşmanızı) bağla
yınız. 

MUSTAFA AKALIN (Devamla) — Başba
kanın konuşması sırasında da ifade ettim, mil
letvekili adedini 150 ye indirmeli, devamı mec

bur kılmalı ve ancak o devam edenlere 10 000 
lira vermelidir. 

Saygılarımla. 

3. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Karadeniz Teknik Üniversitesinin öğretim üyesi 
bulunmayışı yüzünden feci durumda olduğuna 
ve gerekli tedbirlerin alınmasına dair demeci 
ve Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'in cevabı 

BAŞKAN — Efendim, Trabzon Milletvekili 
Saym Ahmet Şener de Kanadenöız Teiknik Üni
versitesi hakkında gündem dışı söz istemiştir. 
Buyurun Saym Şener, sizden de rica edeceğim. 
Beş dakikayı geçmesin efendim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Teşekkür 
ederim Saym Başkanım. Beş dakikayı geçmeme
sine âzami dikkat edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, bir haftalık geziden 
dönüyorum. Karadenizde, kendi memleketime 
gitmiştim. Ordaki Karadeniz Teknik Üniversite
sinin durumunu, feci halini gördüm. Meclisi ha
berdar edeceğim. Sayın Hükümetin, bu söyliye-
ceklerimden gereken nasibini almasını ve bu 
hususta tedbirler alınmasını kendilerinden peşi
nen rica ederelim. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün 1&63 - 1964 
vılmda tedrisata açılmış olan Karadeniz Teknik 
Üniversitesinin hali hazırla fecî durumu ile âcil 
ihtiyaçları için huzurunuzu işgal etmiş oluyo
rum. 

Mevcut durum : 
a) 553 talebesi vardır. Bu talebeler temel 

bilimler, mimar ve inşaat fakültelerine devam et
mektedir. Yani 4 ncü sınıfa kadar talebesi mev
cuttur. 

Kanuna göre 1967 -1968 ders yılıınkla M.abina, 
Elektrik v Orman Fakülteleri de açılması gere
kir. Bu üniversitenin kapasitesi 4 bin ilâ 5 bin 
kişi olacaktır. 

b) Fizik, Kimya, Topografya, Malzemesi, 
Jeoloji kısmının lâboratuvarları tamamen ta
mamlanmıştır. 

öğretmen durumu : 
Tesbit edebildiğime göe Profesör 4 - 5 adet, 

doçeınlt 2 - 3 kişi, aısisltan 32 öğrıetilm görefvlisü 
6, personel yekünü 100 kişiyi bulmuştur. 

Avrupaya bu üniversite için gönderilen ta
lebeler halen gelmedi, gelenlerin de istihbar et
tiğime göre bir kişisi ancak bu üniversitede va
zife almıştır. 
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Boykotlu olan bu üniversitenin talebeleri, 
3 neü ve 4 neü sınıfları öğretmensizlik yüzün
den halen evlerinde oturmakta, Ankara'da, İs
tanbul'da Üniversite ve Hükümetten çare ara
mak üzere heyetler halinde ilgi.!i makamlara 
baş, vurmaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlarım, İstanbul Tekn'k 
Üniversitesi hocalarının yokunu bunun .gibi 
iki üniversiteye yetecek miktardadır. Hükümet 
Meclisten para istiyor, veriyorsunuz. Yatırılır
ları için gerekli gayret gösterilmiş, lojmanlar 
tamamlanmış durumdadır. İstanbul Teknik 
Üniversitesi ile Ankara Fen Fakültesinin bâzı 
kürsülerinde 4 - 5 profesör bir o kadar doçent 
ve asistanı var iken, diğer taraftan bu fakir 
milletitiı parası ile kurulan üniversitenin binası, 
dersaneleri, lâboratuvarları boş duracak, tale-
VIer sokakta hoca arayacak ve muhterem Hü
kümet ve Millî Eğitim Bakanı huzur içinde ye
rinde oturacak. 'Bunun sosyal adalet neresinde? 
(Gürültüler) 

Muhterem arkadaşlarım, sayın arkadaşıma 
söylüyorum, bir* köprünün temel atma töreninde 
konuşmuyorum, bir üniversite için konuşuyo
rum. 'Senin de çocuğun, benim de çocuğum, yarın 
bütün Türk Milletinin çocukları burada okuya
caktır. 

Bir imkân söylüyorum, bu imkân düşünebil
diğim kadar bana mantıki gelmiştir. Tetkik edi
lir kanun ve nizama uyuyorsa, tatbik edilir. Hü
kümet arzu ederse yarının tekniğini bu milletin 
çocuklarına okutacak hocalarını, askeriyeyi, sa
nayiimizi ve mühendislik konularını modernize 
edeceklerin hocalarını icabediyorsa askerî uçak
larla muvakkat bir zaman için buraya taşıyabi
lir. Hükümet hürriyetleri kısıtlıyacak kanunlar] 
Meclise getirmeye uğraşacağına bu milletin ço
cuklarını okutacak imkânları çabuklaştırsm. Bu
na davet ediyorum Hükümeti. 

İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri
nin boş olan .günlerini veya zamanlarını özel 
okullarda fazla para almak suretiyle paralı ço
cukları okuturken biraz da fakir ve Doğunun 
uzak beldelerinde açılmış olan bu üniversitelere 
iltifat etmelerini milletin bu kürsüsünden ken
dilerine rica ve istirham ediyorum. 

Avrupa'ya giderek konferanslar vermek veya 
bilgilenmek bizim için ne kadar şeref taşıyorsa 
Trabzon, Erzurum veya Diyarbakır'a giderek 

ders vermeleri sayın hocalarımız ve üniversite 
mensuplarımız için de şerefli bir vazife olmalı
dır. 

Bu talebelerin boykotu, yaptığım tetkikata 
^öre, mevcut üniversite idaresine karşı değildir. 
Karadeniz Teknik Üniversitesinde vazife alan 
profesör, doçent, asistan ve öğretim üyelerine 
ben de buradan teşekkür ederim. Ancak, kifa
yetsiz bir kadroya sahibolan Karadeniz Teknik 
Üniversitesinin takviye edilmesi, Türkiye'nin 
istikbali bakımından ve Hükümetin yeniden aç
mayı düşündüğü yeni üniversitelerin bu Meclis
ten Karadeniz Teknik Üniversitesini örnek ala
rak, geçmesi mümkün olacağına kaani değilim. 
Çünkü, kurulmuş, binaları yapılmış lâboratuvar
ları hazırlanmış, mahrumiyet tazminatları veril
miş, milletin bütçesine göre bütün imkânlar kul
lanılmış yine bu üniversiteye hoca bulunamadı
ğına göre, yeniden kurulması düşünülen ve haklı 
olarak bizzaruret olan yeni üniversitelere nasıl 
hoca bulunacağı hakikaten düşünülecek şeydir. 

Esefle söylemek isterim ki, bizleri yetiştiren 
hocalar sırası geldikçe bizlere sadece nasihat 
ederler, biraz da tatbikatlarını Karadeniz Tek
nik Üniversitesinde, Diyarbakır'da ve Atatürk 
Üniversitesinde göste rm elidirler. 

Yeni kurulmuş olan ve kurulacak üniversite
lerin müspet netice vermeleri için Üniversiteler 
Kanunu değiştirilmeli ve bu yeni üniversiteler
de muayyen bir müddet vazife görmiyen profe
sör, doçent, asistanların terfihlerinde bu Şark 
hizmetinin esas alınmasına zaruret olduğuna ina
nıyorum. Buralarda vazife gör m iy enlerin doçent 
ve profesör olmaları için memleketimizin gerçe
ği olan bu hususun nazarı itibara alınmasını 
önemle Hükümetten ve muhtar üniversitelerimi
zin sayın hocalarından istirham etmekteyim. 

Şurasını arz edeyim ki, vazife sadece para 
veya müeyyide ile olmamalıdır. Bu geri kalmış 
bir memlekette .'12 milyon vatandaşın en alt ka
demesinden Cumhurbaşkanına kadar millî bir 
heyecan içinde bir misyon gibi çalışmak mecbu
riyetinde olduğumuzu hatırlatırım. 

Hürmetlerimizle. 

BAŞKAN — Aynı konuda Millî Eğitim Ba
kanı söz istemiştir. Buyurun Sayın Bakan. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Uşak) — Sayın Başkan ve sayın milletvekil
leri ; 
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Sayın Ahmet Şener arkadaşımızın Karadeniz 
Teknik Üniversitesinin bugünkü durumuyla, bil
hassa öğretim elemanı durumuyla ilgili gündem 
dışı konuşmalarını dikkatle dinledim. Hatırladı
ğıma göre, Bütçe müzakereleri sırasında da bu 
konuya hem Yüksek Heyetiniz huzurunda ve 
hem de yukarda, komisyonda temas etmiş bulu
nuyorlardı. O zaman verdiğim cevaplarda Kara
deniz Teknik Üniversitesinin bu çok nazik du
rumunun BaKanlığımızea ve Hükümetçe bilindi
ğini ifade etmiş ve bunu önlemek için bâzı ted
birlere tevessül ettiğimizi de arz etmiştim. Bu 
arada yeni bir kanun hazırlandığını ve bu kanun 
hazırlandığı takdirde Karadeniz Teknik Üniver
sitesinin öğretim üyelerini bulmakta kolaylık 
sağlıyacağımızı da ifade etmiştim. .' 

Burada a uz ötmek istediğim bir husus daha 
vardır: Dediler ki, «Bir kişi Avrupa'dan dön
müş burada vazife almamış, ıbclki başka yerde 
vazife almıştır. Henüz dönmemiştir. Bu yıl dö
necek-olanlar iki kişidir, döndükleri zaman da 
askere gideceklerdir. Gelecek yılda dönecekler
den yine fayda ısağlanmıyacaktır.» Şunu arz 
etmek istiyorum, ki, Avrupa'ya göndermiş bu
lunduğumuz, Karadeniz Üniversiteli için gön
dermiş bulunduğumuz gençler döndükleri za
manda yine biılkaç. sene sonra anca'k hizmeti 
net olarak .görebilecekler ve çalışabilecekler
dir. O halde Karadeniz Üniversitesinin sıkıntısı 
dışarıya ..gönderilmiş olan elemanların süratle 
ıgelme'si neticesinde 'halledilecek bir mesele de
ğildir. Bugünkü sıkıntısının derhal halli i mese
lesi ile karşı karşıya bulunuyoruz. 

ıSayın Şener buyurdular ki: «Millî Eğitim. 
Bakanı huzur içinde yerinde nasıl oturuyor, 
bunun sosyal adalet neresinde?» 

Şimdi efendim, hu .gibi terimleri kullanmak 
gayet kolay, bunlar son zamanlarda moda ha
line 'gelmiştir. (Sosyal Adalet) kelimcimıin ar
kasında 'birtakım şeyler söylenmek isteniyor 
ama ne söylenmek .istendiği de belli değil. Onu 
da peşinen arz edeyim. 

Şimdi burada benim huzur içinde oturmam 
meselesi.. Karadeniz Üniversitesi giibi bir üni
versitemiz bulunsun, 500 öğrencisi olsun öğre
tim silkintisi çeksin, bir Millî Eğitim Bakanı 
her halde huzur içinde oturamaz. Bunu Say;iı 
Ahmet Şener atlkadaşım da pekâlâ bilirler. Fa
kat bunu bile 'bile, «oturuyor» demek mecbu
riyetini hisseder âdeta. Bu tabiî bir siyasi söz
den haşka birşey değildir. Trabzonlu olan ve 
hakikaten Karadeniz Üniversitesinin iyi çalış
masını (gönülden istediğine birkaç defa şahidol-
duğıım ve çırpındığını bildiğim ,bir arkadaşı
mın ve âdeta ara sıra temas etmek •suretiyle de 
faydalandığım bir arkadaşımın, buraya gelip 
sitemli bir konuşma yapması doğrusu gücüme 
gitmiştir. Bu bakımdan üzüntülerimi beyan ede
rim. Ama 'bu türlü bir hareket, bu türlü bir söz 
bizi normal çalışmamızdan gayet tabiî alıkoy-
mıyaca'ktır. 

AHMET ŞRNER (Trabzon) —• Teşvik eder 
diyo söy 1 üyorum. 

BAŞKAN — Efendim müdahale etmeyiniz. 
•MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN-

I GİZ (Devamla) — Böyle teşviklere lüzum yok-

Bu kanuın tasarısı Hükülmeıtçe em ince te
ferruatına kadar düşüınülenek her haınıgi bir ak
saklığa meydan venmiye&ek şekilde hazırlık 
'çalışmaları bitiriılimiış ve Yüksek Heyetimize 
intilkal 'Ctımıiışıtir. Cuınıa günü vendiğıiım bir tak
rir üızıerime de ımuhitelilt encüımem teşekkül et
miş ve bu kamumun müza.koresline bugün veya 
yarın haşlanmış bulunaeakltır. Bu kamun Bü
yük Mecliisitem çıktığı takdirde Karadeniz Üni
versitesine öğretim üyesi bulimak imkânı fazla
laşmış olacaktır ve ümidimiz bu kanundadır. 
Bu arada Bakanlığımız boş durmuş değildir. 
Bugün! kendileri de Karadeniz'i teşırif buyur
dukları halde, Trabzon'u teşrif buyurdukları 
halde profesör ve doçent sayısını net ifade ede
mediler. 3 veya 5 - 6 şeklinde söylediler. Bu
gün öğretim görevlileri ile birlikte halen yedi 
tane profesör mevcut ıbulunmaktadır. Şimdi 
asıl mühim olan mesele Temel Bilimler, Mimar
lık ve İnşaat fakülteleri ilk yıllarda açılmış ol
duğu 'hakle ve açılması kanunda mukayyet bu
lunduğu halde dışarıya bu müessese için /gön
derilen elemanlar bunlar için, .gönderilmemiş 
de, makina ve elektrik şubeleri için gönderil
miştir. Demek oluyor ki, bu fakülteler eleman
larının memleketimizin içerisinden temin edil
mesi mümkündür, diye düşünülmüş ilk yıllarda, 
Makina ve elektrik şubeleri ki, bunlar da 1967 -
1968 yıllarında açılacaktır. Öyle 'görünüyor, ka
nunda imkânımız olursa açılacaktır, taibiî, 
ancak dışarı (gönderilmiş "bulunan 39 eleman o 
tarihte açılacak olan fakülteler için gönderil
miş olmaktadır. 
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tur, bizler büyük kişileriz, çocuk değiliz. Yaşı
mız büyük, hamdolsun başka tarafımız değil. 

Şimdi burada «Çocuklar .boykotta bulunu
yorlar» dediler. Doğrudur. Çünkü gocuklar «öğ
retmen isteriz» diye boykota gitmişlerdir. «Öğ
retmenimiz yoktur, öğretmenimiz olmayınca 
kim okutacak, onun için boykota .gittik..» de
mişlerdir. Bu sözler doğru tabiî. Fakat ço
cukların ıboyikota gitmesinin doğru olmadığım 
kendileri beni ziyarete geldikleri zaman ken
dilerine ifaıde etmişimdir. Çocuklar bir mese
leden korkuyorlar; âdeta «gelecek sene biz dip
loma alacak mıyız, aldığımız zaman bizim dip
lomamız muteber olacak mıdır? Muteber olma
sını ımümkün değil, görüyoruz» demek istiyor
lar. «Çünkü biz zayıf yetiştik, mühendis olabi
lir miyiz? O takdirde bize ne yapacaksınız?.» 
Bütün bu soruların cevapları maalesef kollay 
verilen cevaplar cinsinden değildir. Sayın Şe
ner de benim yerimde olsa idi aynı sıkıntıları 
geçirindi ve huzur içinde oturamazdı. 

AHMET ŞENER (Traıbaon) — Doğru. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN

GİZ (Devamla) — Şimdi tabiî bu bir problem
dir. Biraz önce arz ettiğim Kanun Yüksek 
Meclisten ıçıktığı takdirde bu imkânların bu-
rfgünküne nazaran kat kat daha ileri bir derece
de temin edileceği kanaati bizde hâkim bulun
maktadır. Ümitliyiz, ümidediyoruz. Bu bakım
dan *da çocuklarımızı okullarından ayrıllmama-
ya, mevcut öğretmenlerinin önünde hiç olmazsa 
konferans şeklinde göndereceğimiz profesörler
le beraber derslerini yapmaya devama teşvik 
ediyoruz, icabederse ek çalışmalarla bu çalış
malarını değerlendirmek İstiyoruz. Ama bu yal
nız Baikanm düşünmesi ile bitmez, çocukların 
da beraber bütün iyi niyetleriyle ve inana
rak işe sarılmış olmaları icabeder. Şimdi Sayın 
Şener bu noktadan hareket ederek «Peki öyle 
ise Trabz/on Üniversitesinin hali meydanda iken 
Hükümet niçin yeni üniversiteler açmaya gidi
yor? O takdirde yeni üniversiteler açmak Hü-

1. — Deniz 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 (1/233) 

kümet için büyük bir ağırlık meydana getire
cektir. Buna nasıl gidecektir?» gibi bir sual
leri de olmuştur. Sayın arkadaşlarım Karade
niz Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi tecrü
beleri Hükümeti daıha tedbirli hareket etmek 
mecburiyetinde bıraikıp dikkatini çekmiş bulun
maktadır. Bu balkımdan Hükümetimiz yeni üni
versiteler kanununu huzurunuza getirirken her 
;ne kadar bunları Hükümet Programında zik
retmiş olmakla beraber öğretim üyesi meselesi
ni .de beraber halletmek suretiyle getirecektir. -
Bunun başka şekli yoktur. Tecrübeler önümüz
de durmaktadır. Bu tecrübelerden faydalan
mamız gayet tabiîdir. Bunun ötesinde mevcut 
üniversitelerimizin öğretim üyeleri meselesi 
vardır. 'Sayın Şener burada üniversitelerde çok 
profesör olduğunu ve onların pekâlâ bu yeni 
üniversitelerimize gitmesi mümkündür müta
lâasında bulundular. Pek o kadar değildir. Bel
ki bir, iki branşta 'çok prıofesörmüz olabilir ama 
aşağıda, asistan seviyesinde olan kimseler de 
mevcut değildir. O takdirde bir asistanlık ka
nununun da süratle Meslîce getirilmesi icabeder. 
Bu konuda gayet ciddî çalışmalarımız vardır. 
ümidediyoruz ki, çok yakın zamanda • Büyük 
Meclise mevcut üniversitelerimizin eksikliğini, 
öğretim üyeliği eksikliğini tamamlıyacak kanun 
da getirilecektir. 

Şüphesiz mevcut üniversitelerimizin öğretim 
üyeleri meseleleriyle, açılmış "bulunan genç 
üniversitelerimizin öğretim üyeleri meseleleri 
ve açılacak olan •üniversitelerimizin öğretim 
üyeleri meselelerinin hepsinin bir .arada 
ımütalâa edilmesi lâzımıgeldiği kanaatine ben
deniz de iştirak ediyorum. Yalnız ileri 
sürdüğü tedbirlerin ne dereceye kadar tatbik 
edilip edilemiyeceği hakkında burada kesin bir-
şey söylemem mümkün değildir. Teşekkür ede
rim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Ben de te
şekkür ederim. 

(S. Sayısı :161). 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

SABRI ÖZOAN SAN (Gümüşane) — Gün
dem dışı söz istiyorum. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

— 148 — 
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BAŞKAN — Efendim, bugün için mümkün 
'değil. Eğer arzu ederseniz talebinizi tekrarla
yınız, halta içinde takdim edelim, size imkân 
verelim. 

Efendim, gündemin ilik iş olarak Deniz İş 
kanun tasarısının açık oylaması vardır. Kutu
lar sıralar arasında dolaştırılacak ve sonra da 
hitabet kürsüsünün önüne konacaktır. 

Açık oylama işlemi devam ederken günde
min diğer maddesine geçiyoruz. 

2. — İş kanunu tasarısı ve Tarım, Ulaştır
ma, 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) (1) 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Komisyo
nun yerini almasını rica ederim. Muhterem ar
kadaşlarım evvelce ittihaz «buyurduğunuz bir 
karar gereğince İş kanunu tasarısı ile Deniz İş 
kanunu tasarısının tümü üzerindeki görüşmeler 
'birlikte yapılmıştır. Bu itibarla İş kanunu tasa
rısının tümü üzerimdeki görüşmeler de bitmiştir. 

Şimdi maddelere geçilmesini oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul 
•edilmiştir. 

Usulü müzakere hakkında da bir prensip 
kararı ittihaz buyurmuşsunuz. Onu da hatırla
tıyorum: Üzerinde değişiklik önergesi verilmi-
yen maddeler sadece okunup geçilecek, deği
şiklik 'önergesi verilen maddeler üzerinde de 
sayın hatipler beş dakikayı geçımemek üzere 
beyanda bulunacaklardır. 

Şimdi Sayın İhsan Ataöv arkadaşımız bu 
usulü müzakereyle ilgili bir öneng-e veriyor. An
cak Sayın Ataöv'den bir hususu sormak istiyo
rum; konuşmaların 5 dakika olması evvelce 
kabul edilmiştir. Siz 10 dakika diyorsunuz. 
önergenizin diğer noktası: İki lehte, iki aleyhte 
görüşülsün diyorsunuz. 

Bu İçtüzüğe aykırıdır efendim. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — İzah etmek 

istiyorum önergemi. 
BAŞKAN — O zaman önergeyi okutayım. 
HASAN TEZ (Ankara) — Aleyhte söz isti

yorum. 

(1) 160 S. Sayılı basmayazt 10 . 2 . 1967 ta
rihli 51 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv'ün İş Kanununun 
müzakeresinde takibedilecek usulü müzakere 
ile ilgili önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
İş Kanunu geçen dönemde Meclislerimizde 

görüşülmüştür. Yeniden yapılacak müzakereler
de ancak önerge verilen maddeler üzerinde gö
rüşüleceği Meclis kararıdır. Nitekim aynı usu
lün tatbik edildiği Deniz İş Kanununun müza
kerelerinde beklenen sonuç alınamamıştır. İş 
Kanunu aynı usule görüşülürse asgari müza
kere Meclisimizde iki ay devam edecektir. Za
man tasarrufu ve kanunu biran önce Türk İş
çisinin hizmetine siokabilmek için İş Kanunu 
maddeleri üzerinde verilen önergelerin üzerinde 
onar dakikayı geçımemek üzere iki lehte iki 
aleyhte görüşmeden sonra karara bağlanmasını 
saygiyle arz ve teklif ederim. 

Antalya 
İhsan AtaöV 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Ataöv. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Aleyhinde söz 

istiyorum. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım, İş Kanununun Mec
lislerimizde daha önce bütün detaylariyle mü
zakere edildiğini biliyoruz. Bundan önce iaynı 
usulle müzakere edilen Deniz İş Kanununun da 
maddeleri üzerinde önergeler verilmiş ve bu 
önergelerin konuşulmasından sonra netice alına
mamıştır, alınması da mümkün değildir. Çünkü, 
üzerinde önerge verilen bir madde burada müza
kere edildikten sonra her hangi bir kimsenin ye
niden önerge vermesi ve o maddeyi değiştirmesi 
maddeten mümkün değildir. Zira önergeler mu
ayyen bir zamanda verilmiş ve bitmiştir. Yeni 
önerge verme, maddeye yeni şekil verme hakkı 
kaybolmuştur. Esasen bu kanun müzakerelerin
de Meclisimizin ele aldığı yeni bir sistemdir. Bu 
sistemi Deniz İş Kanununun müzakeresi sırasın
da denedik, faydalı bir sonuca varamadık, ka
nunun daha uzun zamanda çıkmasını sağladık. 
Şimdi aynı sistemi devam ettirirsek, ben tahmin 
ediyorum ki, aşağı - yukarı üzerinde önerge ve-
rilmiyen madde çok cüzi kalmıştır, bütün mad
deler üzerinde önerge verilmiştir. Bu önergeler 
üzerinde geniş tartışmalar yapılacak, 6 kişi ko
nuşacak, neticede o önergenin, yalnız nazara 
alınması karara bağlanacaktır. Yani, maddede 



M. Meclisi B : 72 13 . 3 . 1967 O : 1 

bir dcğisiklilv yapılmıyaeaktır, buna hakkımız 
kalmıyor. Yeni önerge de vercmiyeecğiz. Ya ko
misyondan gelen, maddeyi kabul •edeceğiz, yahut 
da o madde ile ilgili olarak verilen değişiklik 
önergesini kabul 'edeceğiz.' Böyle 1)ağlayıcı bir 
durumda uzun müzakereler bize bir fayda sağla
mıyor. Benim ortaya koyduğum usul şudur : 
Şimdi her hangi bir madde üzerinde önerge ve
rildi mi, bu önergen in lehinde ve-'aleyhinde iki
şer arkadaşa konuşma hakkı tanıyalım, ondan 
sonra bu maddeyi onaylıyalım. Bunu kabul et
mediğiniz takdirde uzun müzakerelerini yaptı
ğımız ve hattâ Türkiye'deki bütün işçi teşekkül
leri tarafından benimsenen, üzerinde büyük ça
lışmalar yapılan bu maddenin bu kanunun veri
len önergeler üzerindeki görüşmeleri kısa bir 
hesapla -önümüze yaydığımız takdirde asgari iki 
ayda, hele böyle gündem dışı konuşmalar da bi
rer saat devam ederse, üç ayda bu kanunu çı
karmamız mümkün değildir. Meclisin bu seneki 
yaz tatilinden önce bu kanunu Senatodan geçir
mek zorundayız. Eğer gerçek işçinin hakkını ko
ruyacaksak, eğer gerçek işçilere hizmet edecek
sek üzerinde mutabakata varılmış bir usul dola-
yısiyle tekrar huzurunuza gelen bu kanunu üç 
ay müddetle biz üzerinde durursak gelecek sene 
bu kadar müddetle üzerinde Senatoda bekliye-
cek ve ancak 1960 senesinde Türkiye işçilerine 
bu kanunu takdim edebileceğiz. Ben bütün sa
mimiyetimle ifade ediyorum, hiçbir düşüncenin 
ne kanunun işçi haklarının konuşulmasını tah-
didetmek ne her hangi bir şekilde gelmiş olan 
şeyi olduğu gibi çıkarmak gibi bir düşüncenin 
sahibi değilim. Her hangi bir değişiklik yapmak 
gücünü kaybetmiş bulunduğumuz ve bir sistem 
dolayısiyle yeni bir 'müzakere usulüne girdiği
miz şu kanunda uzun uzun. aynı şeyleri konuş
maya, Deniz İş Kanununda olduğu gibi zaman
lan öldürmeye lüzum yoktur. O eliniz takrirler 
üzerinde iki lehte, iki aleyhte konuşalım. Tak
tirleri ya kabul, ya reddedelim. Bu suretle Mec
lisimiz tatile girmeden bu kanunun Meclisten ve 
Senatodan çıkmasını temin etmek suretiyle işçi
lerimize faydalı olalım. Bunu arz etmek iste
dim. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN --- Önerge aleyhinde Sayın Hasan 
Tez, buyurun. 

BİR MİLLETVEKİLİ — Ben istemiştim ev
velce. 

BAŞKAN" — Efendim evvelâ Hasan Tez iste
di. Sonra siz, .sonra Kıza Kısas, ondan sonra Re
şit Ülker ki, esasen sıra gelmiyecektir, usule gö
re. Sayın Köseoğlu siz lehinde mi aleyhinde mi? 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Vazgeçtim. 
•BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 

HASAN TEZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
aziz milletvekili arkadaşlarım, önerge iki lehte 
iki aleyhte konuşulduktan sonra hiçbir millet
vekili konuşmadan roje vaz'edilsin ve kabul 
edilsin... Türkiye'de iki milyonu bulan ve ailele
riyle 10 milyon olan vatandaşın haklarını içine 
alan bu İş Kanununda geniş mânasiyle konuş id
in ası îcabeden haklarımızın savunulması lâzını-
gelen hususlar vardır. Binaenaleyh; Yüksek 
Meclisin beş dakika il'e tahdide iltifat etmemesi
ni ve Sayın Ataöv arkadaşımın ifade ettiği gibi, 
iki lehte, iki aleyhte konuşulması değil, her mad
de üzerinde, her takrir üzerinde zümrelerin, mes
lek gruplarının, Türk işçilerinin, Türk esnafının 
haklarının korunması bakımından Yüksek Mec
lisin müsamahalı davranmasını ve bu takririn 
reddini rica ediyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Efendim, bu söz istiyen arka
daşların hepsi önergenin aleyhinde midir? Sayın 
Reşat özarda? Aleyhinde. Sayın Rıza Kuas? 
Aleyhinde. Sayın Reşit Ülker? Aleyhinde. Le
hinde istiyen yok mu efendim? Efendim, Sayın 
Nalıit Menteşe, lehinde buyurun efendim. 

Yalnız bir hususu tavzih edeyim arkadaşlar; 
görüşme]erin 5 dakika ile sınırlandırılması esasen 
kaıbul edilmiştir. Bir değişiklik yoktur o konu
da. 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım, biraz evvel Sayın Hasan 
Tez arkadaşımız iki milyon küçük esnaf vo kü
çük sanatkârı ilgilendirdiği için bu konu üzerin
de uzun uzu/n görüşülmesini istediler. Esasen bu 
tasarı senelerden beri üzerinde görüşülmıüş bir 
•tasarlıdır. İşçi teşekkülleri, esnaf teşekkülleri va
sıf asiyi e millet vekillerimiz konu üzerinde aydın
lanın ıslardır. Esasen kanun maddeleri üzerinde 
değişiklikler için, Sayın İhsan Ataöv arkadaşı
mızın da bclirlttiği gibi, önergeler verilmiştir. Bu 
bakımdan /biz, Adalet Partililer olarak, gerek iş
çiyi, gerek küçük esnafı, gerek küçük sanatkârı 
korumanın, hakları telif etmenin zaruretine inan
maktayız. Ancak, fikirler tamaman tebellür et
miştir. Hecen gün Deniz iş Kanunu burada görü-
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şülürkcn bir siyasi parlti, İşçi Partisi bir konuyu 
istismar etmek için günlerce bu kürsüyü işgal 
etmiş, Deniz iş Kanununun geç çıkmasına sebe-
bolmuşlardı r. O bakiıindan sayın arkadaşlarımı
zın bu takriri yerindedir. Tüzük imkân verdiği 
takdirde görüşülmesinde sakınca yoktur. Küçük 
sanatkârların, küçük esnafın hakkı korunacaktır. 
İşçilerimizin hakları telif edilecektir. Bu konu 
üzerinde esasen takrirler verilmiş bulunmakta
dır. Saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Reşat Özarda önerge aley
hinde, buyurun. 

REŞAT ÖZARDA. (Aydın) — Sayın Baş
kan, sayım .milletvekilleri; Sayın İhsan Ataıöv'ün 
takriri İçtüzük hükümlerine aykırı olduğu gibi 
kendisinin burada savunduğu tezin de tamamen 
aleyhine bir fikirdir. Günkü bu İş kanuniyle De
niz iş kanımı tasarılarının müşterek müzakereleri 
yakılırken tarafımdan verilmiş bir takrirle mad
deler üzerindeki görüşmelerin 5 dakikayla tahdidi 
Yüce Heyetinizce kalbul 'edilmiş idi. O takririn 
kaibulüyle her madde üzerinde 6 kişi konuştuk
tan sonra kifaveti müzakere takriri verilerek mü
zakereler kesiliyor idi. Altı kişi bir madde üzerin
de beşer dakika konuştuğu takdirde burnun top
lamı otuz dakika eder, yarım saat eder. Şimdi 
Sayın İhsan Aıtaıöv, «Bu zaman çoktur, altı kişi 
konuşmasın dört kişi konuşmak suretiyle vakitten 
kazanalım.» diyor. Fakalt her kişi ıon dakika ko
nuşursa, dört kişi kırk dakika konuşmuş olur, Ya 
ni vakitten kazanalım derken her madde üzerin
deki konuşmayı on dakika artırmış oluyoruz. Bi
naenaleyh; savunduğu fikrin tam. mânasiyle aksi 
bir tez ile gelmiş oluyor. 

İkincisi; burada hiç kimse kendiliğinden bir 
usul vazedemez. Mecliste kanunların müzakere 
usulü ancak İçtüzüklerle tesbit edilir ve bu içtü
zükler kimsenin keyfine göre şu veya bu şekil
de değiştirilemez. İçtüzük hor konuda altı millet
vekilinin konuşmasını bir defa şart koşmuş. An
cak, vaktin, konuşma müddetinin uzatılması, kı
saltılması gibi konularda rey vermek Millet Mec
lisinin yetkisi dahilindedir. Ben şahsan böyle 
önemli bir konuda Milletvekillerinin konuşmala
rımın 5 dakikalık bir zamanla tahdidedilmesinden 
üzüntü duymaktayım. Ancak muhterem arkadaş
larım, müzakeresine başladığımız İş kanunu tasa
rısı 111 maddedir. Bu 111 maddelik kanun üze
rinde tam 160 tane değiştirme önergesi verilmiş
tir. Şimdi hu vaziyette kanunun müzakeresini, 

zamanla tahdidetmediğimiz takdirde İhsan Ata-
öv arkadaşımızın endişesi o zaman meydana ge
lir ve seneler senesi biz bu kanunun müzakeresini 
burada bitiremeyiz. Ancak arkadaşımız takririni 
İçtüzük hükümlerine göre değiştirebilir. O da İç
tüzükte hüküm vardır, «Talobedildiği ahvalde her 
hangi bir konu üzerinde konuşmalar lehte, aleyh
te ve üzeninde olmak üzere sıraya konur. Böyle
likle bu sıra iki defa tekrarlanmak .suretiyle 6 ki
şi konuştuktan sonra müzakerenin kifayetine gi
dilebilir.» Kaldı ki, burada Deniz iş kanunu mü
zakereleri dolayısiyle geçirdiğimiz tecrübede bâzı 
mühim maddeler üzerinde hakikaten bütün mil
letvekili arkadaşlarımızı altı kişi ile tahdidetme-
mişler, konunun aydın 1 atılması için çok daha faz
la arkadaşın konuşmasına imkân verilmiştir. Bu, 
maddelerin arz edeceği ehemmiyete göre Heyetin 
takdir edeceği bir konudur. Bu bakımdan Sayın 
İhsan A.taöv'ün önergesinin reddi gerekir, arz 
ederim. Sayg il a rı mi a. 

BAŞKAN — Efendim, iki lehte, iki aleyhte 
konuşulmuştur'. 

NAZMİ ÖZOĞVh (Edirne) — Oylayama.zsı-
nız efendim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, ben de aynı 
şeyi arz edeceğim, efendim. Sayın İhsan Ataöv'-
ün önergesinin mahiyetine nüfuz ettik. Yapılan 
müzakere İçtüzüğün 89 ncu maddesine göre ce
reyan etmiştir. Bu maddenin son fıkrası, «Neti
cede reye müracaat lâzımgelirse mesele iş'ari rey
le halledilir.» der. 

Bendeniz durumu tetkik ettim. Bu önerge 
müddetle mukayyet olması hususundaki teklif ha
riç - ki o zaten halledilmiştir, 5 dakika olacak -
İçtüzüğün 103 ncü maddesine aykırıdır. Çünkü; 
lohde, aleyh.de ve hakkında söz istiyenlerden en 
az ikişer mebus iradı kelâm etmeden müzakere
min kifayeti reye konamaz. Halbuki Sayın Ata 
öv'ün teklifi, âdeta peşin bir yeterlik önergesi 
gibi, görüşmelerin 4 kişiden sonra kesilmesini isti
yor. Bu itibarla bu önergeyi oya koyamıyacağım, 
İçtüzüğün 103 ncü maddesinin hükmüne göre. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kam bir şey sorabilir miyim? Bu iki kanunun 
müzakere usulü İçtüzüğe uygun mu yapılmak
tadır, uygun olmadan mı yapılmaktadır? 

BAŞKAN — Efendim, teamül ve önümüzde
ki misaller var, kanun tasarılarının müzakereleri 
'birleştirilerek yapılıyor. 
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İHSAN ATAÖV (Antalya) — İşite benim 
takririm de teamıül içindir ve böyle teamül de 
vardır. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, si
zin istical buyurduğunuz hususa ben de iştirak 
ediyorum, kanunu nasıl bitireceğiz bu kadar mad
de bu kadar önerge varken ama, Tüzüğe aykırı 
•teklif. 

Efendim, biraz evvel arz ettiğim gibi daha ev
velki birleşimlerde görüşmelerin yalnız önerge 
verilen maddeler üzerinde cereyan etmesi ve bu 
görüşmelerin de beş dakika olması kabul edilmiş
ti. Şimdi Sayın Hasan Tez arkadaşımız konuşma
sı sırasında ortaya attığı teklifini bir önerge ile 
'tekrarlıyor ve (İş kanunu dolayısiyle konuşma
larda beşer dakika olan tahdidin 10 dakikaya çı
karılmasını arz ve teklif ederim.) diyor. Bu öner
geyi oyunuza sunuyorum. Yami görüşmelerin beş 
dakikadan on dakikaya çıkarılması hususunu. 

Önergeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

(Hasan Tez ile A. P. milletvekilleri arasında 
anlaşılamıyan konuşmalar.) 

Sayın Hasan Tez, Meclis ekseriyetimin karar
larınla saygılı olalım efendim. Teklif ettiniz, okut
tum, reddedildi, Sayın Hasan Tez rica ederim, 
istirham ediyorum efendim. 

Efendim, maddelere geçilmesini kabul ettiği
niz İş kanununun 1 nci maddesini okutuyorum. 
(Gürültüler) 

Muhterem arkadaşlarım, lütfen karşılıklı ko-
nuşmıyatom. 

Sayın Hasan Tez, rica ediyorum efendim, si
ze bir sataşma varsa lütfen bunu Başkanlığa bil
dirin. 

HASAN TEZ (Ankara) — Reis Bey, ben ku
ru gürültüye pabuç bırakacak mebus değilim. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Evet ama burada sükûneti mu
hafazaya mecbursunuz. Efendim, bu sizin söyle
diğiniz iş Meclisin dışında halledilecek işler. 
(Gürültüler) Mirham ediyorum Sayın Hasan 
Tez. 

Efendim, iş kanununun 1 nci maddesini oku
tuyorum. 

İŞ KANUNU TASARISI 
I 

BIRINCI BÖLÜM 
Genel hükümler 

Tarifeler 
Madde 1. — Bir hizmet akdine dayanarak her 

hangi bir işte ücret karşılığı çalışan kişiye işçi, 
işçi çalıştıran tüzel veya gerçek kişiye işveren, 
işin yapıldığı yere işyeri denir. 

İşin niteliği ve yürütümü bakımından işyeri
ne bağlı bulunan yerlerle, dinlenme, çocuk em
zirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve ba
lam, beden veya -meslekî eğitim yerleri ve avlu 
giıbi sair eklentiler ve araçlar da işyerinden sa
yılır. 

İşyerinde işveren adına hareket eden ve işin 
ve isyei'inin yönetiminde görev alan kimselere 
işveren vekili denir. İşveren vekilinin bu sıfatla 
işçilere karşı muamele ve yüklemlerinden doğru-
daın doğruya işveren sorumludur. 

Bu kanunda işvreren için öngörülen her çeşit 
sorumluluk ve zorunluluklar işveren vekilleri 
hakkında da uygulanır. İşveren vekilliği sıfatı, 
işçilere tanınan hak ve vecibeleri ortadan kal
dırmaz. 

Bir işverenden belirli bir işin bir bölümünde 
veya eklentilerinde iş alan ve işçilerini münhası
ran o işyerinde veya eklentilerinde çalıştıran di
ğer bir işverenin kendi işçilerine karşı o işyeri 
ile ilgili ve bu kanundan veya hizmet akdinden 
doğan yüklemlerinden asıl işveren de birlikte so
rumludur. 

BAŞKAN — 1 nci madde ile ilgili değişiklik 
önergeleri vardır, bu önergeleri okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1 nci maddenin üçüncü fıkradaki birinci cüm

lenin, 
«İşveren sayılan gerçek ve tüzel kişiler adına, 

işletmenin bütününü sevk ve idareye yetkili olan 
kimselere işveren vekili denir.» şeklinde değişti
rilmesini, 

Dördüncü fıkradaki ikinci cümlenin, «İşveren 
vekilliği sıfatı, bu kanunla işçilere tanınan hak 
ve vecibeleri ortadan kaldırmaz.» şekline getiril

mesini, 
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Aynı maddeye son fıkra olarak; 
«İşçi veya sendika, işçi veya işyeriyle ilgili 

her hangi ıbir dâva veya konuda, işvereni muha-
taibolalbilir. Muhatabolan işveren buna uymak zo
rundadır.» 

İlâvesinin yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

Ankara 
Rıza Kuas 

Tekirdağ 
Kemal Nebioğlu 

Hatay 
Yahya Kanbolat 

Malatya 
Şaban Erik 

Millet Meclisi (Başkanlığına 
1 nci maddenin dördüncü fıkrasındaki birinci 

cümlenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

«Bu kanunda öngörülen her çeşit sorumluluk 
ve zorunluluklar özel teşebbüs elinde bulunan 
işyerlerinde doğrudan doğruya işverene aittir. 
Devlet sermayesi ile kurulmuş işyerlerinde, bu 
sorumluluk ve zorunluluklar işveren vekilleri hak
kında uygulanır.» 

Hatay Ankara 
Yahya Kanbolat Rıza Kuas 

Tekirdağ Malatya 
Kemal Nebioğlu Şaban Erci. 

Millcıt Meclisi Başkanlığına 
İş kanun tasarlısının birinci maddesinin aşa

ğıdaki yazılı şekilde düzeltilerek oya sunulması
nı rica ederim. 

Hatay 
Talât Köseoğlu 

Madde 1. — Ahlâka ve kanuna aykırı olmı-
yan bir hizmet akdine dayanarak her hangi bir 
işte ücret karşılığı çalışan kişiye işçi, işçi çalış
tıran tüzel veya gerçek kişiye işveren, işin yapıl
dığı yere işyeri denir. 

2. Fıkra aynen kalacak, 
3. Fıkra ise: 
İşyerinde (bir akde) dayanarak işveren adına 

hareket eden ve işin ve işyerinin yöne yönetimin
de bir âkid mucibince görev alan kimselere işve
ren vekili deniz işveren vekilinin bu sıfatla işçi
lere karşı muamele ve yüklemlerinden doğrudan 
doğruya işveren sorumludur. Diğer fıkralar ay
rıca kalacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 
İş kanunu tasarısının 1 nci maddesinde aşağı

daki tadilin yapılmasını arz ve teklif ederim. 

1. Maddenin ikinci fıkrasındaki, «araçlar» 
ibaresinin çıkartılması, 

2. Dördüncü fıkranın ikinci cümlesinin tasa
rıdan çıkartılması ve fıkraya aşağıdaki ilâvenin 
yapılması : 

«İşveren vekilleri bu kanuna göre işçi sayıl
mazlar.» 

3. Son fıkranın tasarıdan çıkarılması. 
Eskişehir 

Aziz Zeytinoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1 nci maddedeki «hizmet akdi» ibaresinin «iş 

bağıtı» şekline getirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hatay 
Y. Kanbolat 

Tekirdağ 
K. Nebioğlu 

Ankara 
Rıza Kuas 
Malatya 
Ş. Erik 

BAŞKAN — Efendim, birinci madde üzerin
de A. P. Grupu adına Sayın Nahit Menteşe söz 
istemiştir. Buyurun Sayın Menteşe. 

A. P. GRUPU ADINA NAHİT MENTEŞE 
(Aydın) —Sayın Başkan, sayın arkadaşlar; 1 nci 
madde üzerinde gördüğünüz şekilde çok çeşitli 
önergeler verilmiş bulunmaktadır. Halbuki İş Ka
nunu tasarısının 1 nci maddesi işçi tarifini açık
lığa kavuşturmuştur. Her ne kadar bâzı arkadaş
lar bir hizmet akdine dayanarak her hangi bir iş
te ücret karşılığında - buna ahlâkilik ölçüsü ver
mek istemekteyseler de - esasen Medeni Kanunun 
umumi hükümleri gayriahlâki hizmet akdini bâtıl 
olarak kabul etmektedir. Bu bakımdan umumi 
hükümler muvacehesinde burada böyle bir sara
hat vermeye lüzum yoktur, kanaatindeyiz. Sani
yen bir noktada umumi efkârda tereddütler ya
ratmaktadır. İşyerinin tâyininde «İşçi niteliği 
ve yürütümü bakımından işyerine bağlı olan yer
lerle, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yı
kanma, muayene ve bakım, beden veya meslekî 
eğitim yerleri ve avlu gibi sair eklentiler ve araç
lar da işyerlerinden sayırır.» denmektedir yeni 
tasanda. Esasen «araçlar» hariç diğer kısımlar 
eski kanunda da vardır. Araçlar üzerinde tered-
düdedilmektedir. Halbuki burada tereddüde lü
zum yoktur sayın arkadaşlarım. Çünkü işyerine 
ait bir ambulans veyahut her hangi bir araç da 
işyerinden sayılmıştır ki, bu çok yerinde bir key
fiyettir. Daha evvel tatbikatta tereddütlere se-
bebolmakta idi. Bu bakımdan tasarıya «araç-
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lar» kelimesinin de eklenmesi yerinde mütalâa 
olunmalıdır kanaatindeyiz. 

Yine işveren ile işveren vekili tâbiri arasın
da. da. i t irazlar vâki olmuştur. Halbuki sorum
luluk bakımından eski kanunumuz da işveren ve
kilini müştereken ye müteselsildi mesul addetmiş
tir. Şu halde ortaya, yeni ye değişik bir hüküm 
gelmemiştir. Sadece kanun maddesi daha düz
gün bir şekilde yazılmıştır. Bu bakımdan bumla 
da tereddüdcdilmemesi îcabettiği kanaatindeyim, 
uygun olduğu mütalâasmdayız. Bu bakımdan sa
yın arkadaşlarım, 1 nei madde üzerinde Adalet 
Par t is i adına şu beyanda, bul un nuruz ki, bu 
maddenin tedvini uygundur . 

'Saygılarımla arz ederim. 

B A Ş K A N — Millet Par t is i g rupu adına Sa
yın Alımet Cebi. 

M İ L L E T P A R T İ S İ (JJUIPIJ A D İ N A AH
M E T CEBİ (Trabzon) — Sayın Başkan, saym 
milletvekilleri; 

Hepinizin malûmudur ki, bu İş Kanunu 1061. 
yıl ında Cumhuriyet Halk Part is i Hükümetler i 
zamanında. Meclise getirilmiş, fakat sonra Sayın 
Reisicumhurun vetosu ile geri iade edilmiş, tek
r a r aynı kanun üzerinde çalışıyoruz. 

Şimdi, sayın milletvekilleri, İş Kanunu ; Sos
yal Sigortalar Kurumundan edindiğimiz malûma
ta göre halen bir milyondan fazla, sosyal'sigorta
larda kayıtlı işçiler, diğer kiicdik sandıklarda ka
yıtlı işçiler ye sigortasız işçilerle beraber, - katî 
bir netice bilmiyorsak da - 1,5 milyondan fazla 
2 milyona yakın bir işçi kütlesini ilgilendiren bir 
kanundur . .'Bu 2 milyona yalcın işçiyi ali?»1! ile 
birlikte düşünürsek 6-10 milyon nüfusu ilgilen
diren bir kanundur . Bunun için bu kanunun 
acele çıkması bize bir şey kazandırmaz. Faka t '!() 
milyon vatandaşın geçimi ile, hayatiyeti ile, gü
veni ile ilgili bir kanundur . Bu bakımdan bu 
kanun üzerinde biraz hassasiyetle davranmamız 
lâzımdır. 

Burada konuşan arkadaşların durumunu ten-
kid etmiyeceğim, fakat ihsan Alaöv arkadaşımız 
(gerçek İşçi) tâbi' ini kul tandı, Sayın Nah it Men
teşe arkadaşımız Adalet Part is inin bu kanunun 
biran evvel çıkmasını ve işçilere hizmet edilmesi
ni savundu. Arkadaşlar bu Adalet Part is jnin 
olduğu gibi esas bu kanunun yapıcısı Cumhuriyet 
Halk Part is inin de niyeti budur, diğer partile
rin. de niyeti budur . Burada gaye işçiye hakiki 

bir kanun getirilmesidir ki, işel bu b m u m l a n is
tifade etsin. Yoksa bu kanunun getirdiği yeni
likler pek burada iftihar edilecek yenilikler değil
dir. Bir kişilik işçisi olan işyerine tatbik edibe iş
ti ı\ 

H "endim, ufak tefek, mahkemelerde işçUerin 
temsil (•dilmesi... Bunlar zaten İnik ve hukukların
dan kaybolan kısımlar değildir. Esas üzüldüğü
müz taraf, 111 maddelik bir İş K a n u n u n d a işçi, 
işyeri ve işveren iki satırda ve bir cümle ile ifade 
edilmektedir. Halbuki ln\ kanımda biraz daha tat
bik sahası aranan yerlere, mesdû 6 ııcı maddeye 
bakarsak sanayi ve ticaret işleri bölümlere avrıl-
mış ve sayfanın yarıs ından fazlasını tu tmuştur . 

Sayın arkadaşlarım, İşçi bu kanunda tarif 
edilmemiştir. Bu tarif ile bu kanun çıksa da hiç
bir işe yaramaz. Çünkü bugün bir milyondan faz
la işçinin idare edildiği kanun, 3008 sayılı İş 
Kanunu, işçi araşma, işçi kademeleri arasına bü
yük farklar sokmuştur. İşebrn baldan ka}Tlbol-
muştur. Bu kaybolan haklar bu kanunla geri gel
miyor. Kanunun tarifinde İşçi şöyle tarif edili
yor. Birinci madde: «Bir hizmet akd 'ne dayana
rak her hangi bir işte ücret karşılığında çalışan 
işçiye işçi...» devam ediyor. İşçinin tarifi bu ka
dar. Şimdi sayın Komisyondan soruyorum. İşçi
ye verilen yevmiyeyi, ücret kabul ediyor mu, (it
miyor mu? Bunu burada açıklasınlar. Bu tarihî 
kayıt lara geçsin, çünkü işçi hakkını arayacaktır 
burada. Ücret yevmiye midir, yevmiye ücret mi
dir? Maaşla çalışan, her ay muayyen bir para ala
cak olan işçinin aldığı pa ra ücret midir, değil mi
dir? Çeşitli, bu tarzda alınan ödenekler ücret mi
dir, değil midir? Eğe r Sayın Komisyon bunları 
«ücrettir» diye buraya sokarsa, o zaman işçi hak
lımı belki de buradan arıyacakfır. 

Saym milletvekilleri; bugünkü İş hayatımızda 
ücret başkadır, tatbikatta, başkadır, ödenek başka
dır, yevmiye başkadır, maalesef başkadır. 

B A Ş K A N — Sayın Ahmet Cebi, beş 'dakika
nız doldu, efendim, 

A H M E T ÇUBÎ Devamla) — Saym Komis
yondan bu birinci maddenin geri alınmasını is
tirham etliyoruz. Bu kanun bu maddesiyle bir
likte Türk işçisine hizmet getiriniyecektir. Maale
sef bâzı siyasi p'ariiler - fakat tek par t iye mal et
miyorum - işçiyi istismar etmektedirler, işçiden 
istifade etmek yollarım aramaktadır lar , ki çok 
üzülüyorum. 
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Sayın, bir tarihî ağırlığı olan, kıymetli bir mil
letvekili kendi iktidarları zamanında iş yerlerin
de kendilerinin yapmış oldukları şiddetli siyasi 
baskıların burada yapılmamasını temenni etmiş
tir. Bu Meclis kayıtlarında da, Türk tarihinde 
de üzücü bir neticedir. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Enver Turgut, buyuru
nuz. 

RIZA KUAS (Ankara) — Ben grup adına 
söz istemiştim, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Vereyim efendim, konuşurken 
istediğiniz için tesbit edemedim. Şimdi veririm. 

ENVER TURGUT (İzmir) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; hepinizin malûmu bu 
İş Kanunu üzerinde bütün arkadaşlarımız fikir
lerini açıklamışlardır. Şimdi maddeler üzerinde 
tekrar yeniden bir veya beş kadar da değişiklik 
önergeleri verilmiş, bu değişiklik önergeleriyle ne
yin kazanılacağını takdirinize bırakıyorum. 

Şu kanun, daha evvel de yine bu kürsüden 
arz etmiştim, gerek komisyonlarda işçi temsilci
lerinin, gerekse işveren temsilcilerinin huzurunda 
Senato üyelerinin ve Millet Meclisinin üyeleriyle 
birlikte bir Karma Komisyonda uzun uzadıya mü
zakere edilmiştir. Hakikaten bugün hem işçiyi 
hem de işvereni memnun edecek selde sokulmuş
tur. Binaenaleyh, maddenin tasarıda yazıldığı 
şekli ile kabulünü arz ve rica ediyorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Nazmi üzoğul, sizin öner
genizi bu maddeden sonra oylıyacağım müsaade 
ederseniz. Çünkü müzakereye başladık bir defa 
efendim. 

Türkiye İşçi Partisi Grupu adına Sayın Rıza 
Kuas, buyurun. 

T. İ. P. GRUPU ADINA RIZA KUAS (An
kara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ben
den biraz evvel konuşan Enver Turgut arkadaşı
mın işaret ettiği gibi işçi teşekküllerinin, Türk 
sendikacılarının tam istediği şekilde birinci mad
deye tâdil tasarısı getirmişizdir ve tâdil tasarı
mız kabul edildiği takdirde işçi teşekküllerinin is
teğine uygun olacaktır. 

Sayın milletvekilleri; birinci madde için sun
duğumuz değiştirme önergesi şu konuları ilgilen
dirir: İşveren vekili kimdir, kimlere işverenvekili 
sıfatı verilmeli?... Bunların tarifinin genişletilme
si veya daraltılmasının pratik ve hukuki sonuç
ları nelerdir konusu başta gelmektedir. 

Madde tasarısında (işyerinde işveren adına 
hareket eden ve işin ve işyerinin yönetiminde gö
rev alan kimselere işveren vekili denir.) şeklin
de yapılan tarif, masum kelimeler arkasında şu 
sonucu saklamaktadır : 

Bu tarife göre madde kanunlaştığı takdirde 
bir işyerindeki yönetimde, hudutlu şekilde de ol
sa, görev alma durumunda bulunan kapıcı, bekçi, 
posta'başı, kontrolör, puvantör, ustabaşı, kısım 
şefi, yabancı sermaye işyerlerindeki tabirleriyle 
supervayzer, formen yani yüzbinlerce işçi bir an
da işveren için konulan sorumluluk yükünün al
tına itilmiş olacaklardır. İşveren için artık bun
dan sonra sorumluluk diye bir şey kalmamıştır; 
çünkü maddenin 4 ncü fıkrası, (Bu kanunda iş
veren için öngörülen her çeşit sorumluluk ve zo
runluluklar, işveren vekilleri hakkında da uygu
lanır) demektedir. Ayni fıkra işveren vekillerinin 
işçilere tanınan haklara yine safcip kalacaklarını 
ifade etmekle bunları deve kuşuna çevirmektedir. 
3008 sayılı İş Kanununda işveren vekilinin daha 
ciddî bir tarifi yapılmış idi, «işin sevk ve idaresi 
vazifesini gören kimseler işveren vekilidir, denili
yordu. Görülüyor ki,- işverenler, kanuni sorumlu
luklarla nazik bedenleri arasına çok geniş bir (iş
veren vekili paravanası) çekmek istemektedirler. 
işveren vekilinin sorumlu olduğu yerde işvere
nin bizzat sorumlu kılındığı görülmemiştir. 

İşveren vekili tarifi daraltıl malıdır. iGerçek-
ten işveren vekili olmıyan emekçileri, işçileri işve
ren vekili gibi göstermeye matuf olan madde, 
tatbikatta büyük huzursuzluklara yol açacaktır. 
Mahkemeler (yönetimde görev almak) ibaresini 
ister istemez değişik ölçülerle uygulayacaklar, 
bu karışıklıktan sadece işverenler yararlanacak
lardır, işçiler ise zarar göreceklerdir. 

Sayın milletvekilleri; 
(İşveren vekili) nin tarifi, değiştirme öner-

gemizdeki gibi yapılır, yani ancak işletmenin bü
tününü sevk ve idareye yetkili olan kimselere iş
veren vekili denilirse, İş Kanunu ile Sendikalar 
Kanunu arasında hukukî bir uygunluk da kurul
muş olacaktır. Çünkü Sendikalar Kanunu işveren 
vekilini aynen bizim teklif ettiğimiz şekilde tarif 
etmektedir. 

Maddenin bu değiştirme yapılmadan kabulü 
halinde işçi sendikalarının bundan böyle yapacak
ları toplu iş sözleşmelerinde işveren vekili sayı
lan işçilerin sözleşme kapsamına alınıp alınma-
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ması da büyük ihtilâflar yaratacaktır. İşverenler 
Kanununun işveren vekili olarak tarif ettiği iş
çileri toplu sözleşme kapsamı dışında bırakmak 
isıiycccklerdir. Çalışanların büyük bir kısmını 
(işveren vekili) tarifine sokarak elde etmek isti-
yecelderi psikolojik karışıklıktan da işverenler ya
rarlanacaklar, (sen işveren vekilisin) diyecekleri 
postabaşı v. s. i ve yukarıda saydığım işçileri iş
çi arkadaşlarından ayrı bir âleme sürüklemeye 
çalışacaklardır. 

Bütün bu sakıncalardan kurtulmak için 3 ve 
4 ncü fıkralardaki değişiklik önergemizin kabulü 
ile (işveren vekili) nin bilimsel ve iş hayatındaki 
gerçeğe uygun tarifini yapmak zorundayız. Mev
cut 274 sayılı Kanunun 3 ncü maddesindeki (iş
veren vekili) tarifine paralel olan değişiklik öner
gemizin nazara alınması gereklidir. 

Sayın milletvekilleri; 
.. . f 
Önergemizde ele alman ikinci konu, (işveren 

vekili) nin sorumluluk bakımından işverenden ay
rılması veya ayrılmaması konusudur ve madde
nin 4 ncü fıkrasındaki birinci cümle ile ilgilidir. 
Bu cümle, şimdiye kadar arz ettiğimiz gibi işve
renlerin her türlü sorumluluktan bizzat kurtul
maları için getirilmiş bir siper, bir kalkandır. 

(İşveren için öngörülen sorumluluk ve zorun
luluklar işveren vekilleri hakkında da uygula
nır) şeklindeki bu cümle tamamen kaldırılmalı ve 
işverenler artık kanunun pençesinden kaçmak için 
üç, beş bin liraya çalıştırdıkları işveren vekilleri
nin arkasına saklanmamalıdır. 

Bu amaçla maddeye bir fırka eklenmesini 
önerin iş bulunuyoruz: (İşçi ve sendika her hangi 
bir dâva veya konuda işvereni muhatap alabilir, 
muhatap alman işveren buna uymak zorundadır). 
Böyle bir fıkra konulduğu takdirde kötü niyetli 
işveren, Cumhuriyet savcılarının karşısına bizzat 
çıkmak zorunda kalacaktır. Her halde işverenler 
elde ettikleri kârın kanuna uygun bir çalışmayla 
kazanıldığını, gereğinde mahkemeler önünde biz
zat savunma şansından mahrum bırakılmamalı ve 
işveren vekilleri kiralık suçlu durumundan çıka
rılmalıdır. Önergemizin kabulünü rica ederim, 
saygılar sunarım. 

BAŞKANN — Sayın Talât Köseoğlu, buyu
runuz. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Efendim, 
bundan önceki .kanunda mevcut yürürlükte bu
lunan İş Kanununda hizmet akdi yerine iş ak

dini koymuştur. Hizmet akdi daha geniş bir 
anlam taşır. Hizmet akdi borçlar hukukundan 
doğan bir akittir. İş akdi ise iş hukukundan 
doğar. Ancak iş akdi elbette hizmet akdinin 
içindedir. Bir ayrı terim olarak hizmet akdi 
yerine iş akdi konsaydı, iş hukukundan doğan 
bir akit olarak yeni bir hukukî durum mev-
zuubahsolur idi. Benim teklifimdeki bir husus 
şudur : Her hangi bir işte çalışan, şeklindeki 
ibareye belki yanlış anlaşılır diye ahlâka ve 
âdaba uygun şekilde olmasını ileri sürmüştüm. 
Fakat arkadaşlarımızın izahı gayet tatminkâr 
ve doğrudur. Bir hizmet akdi yapılırken zaten 
esas itibariyle Borçlar Kanununun 19 ve 20 nci 
maddesi hükümleri caridir. O itibarla ben de 
bu fikri uygun buluyorum. 

. Ancak, üçüncü fıkrada- mühim bir nokta 
vardır : «İşyerinde işveren adına hareket eden 
ve işyerinin yönetimindo görev alan kimselere 
işveren vekili denir.» şeklindedir. Şimdi, bura
da her hangi bir kişi kalkıp da bir akde dayan
madan ve işverenin rızası: olmadan işveren ve-
kiliymiş gibi hareket 'ederse durum ne olacak
tır? Yani bunun mücerret bir işveren vekiliy
im iş gibi hareket etmesi elbette ki işyerindo 
birtakım huzursuzluk doğurabilir. Bu bakım
dan buraya, işyerinde bir akde dayanarak iş
veren adına hareket eden, ibaresinin kullanıl
masında fayda mülâhaza etmekteyim. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, buyurun. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlar; birinci madde üzerinde epeyi takrir 
var. Bunlardan bâzılarına temas etmek istiyo
rum. Bir defa esas itibariyle bu birinci madde, 
yeni getirilen İş Kanunundaki yenilikleri ihti
va etmektedir, büyük prensipleri ihtiva et
mektedir. Bunlar; fikren çalışanlar tarife alın
mıştır. Eski kanunla yeni kanun arasında en 
mühim farklardan bir tanesi, fikren çalışanlar 
bu maddenin içerisine sokulmuştur. Eski ka
nunda (bedenen veya fikren) şeklinde ibare 
vardı. Bir do aracı, yani iş vermeye tavassut 

- edenlerin sorumluluğu burada işverenle birlik
te müteselsil şekle sokulmuştur. Bu tabiî işçi
ler bakımından büyük bir garantidir. Aynı 
zamanda işveren , vekilinin de işçi niteliği be
lirtilmiştir. Prensip itibariyle bunlar sarih ola
rak buraya konmuştur, yani muntazam bir mad-
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dedir. Meselâ bu maddenin üzerinde verilen 
takrirlerden birisi araçlar deyimi. Araçlar de
yimi, hakikaten ikinci fıkrada sair eklentilerle 
araçlar da işyerinde sayılır. Bu işçi araçta ça
lışıyorsa elbette ki orası da işyeri olacaktır. 
Yani fabrikanın dışındaki bir aracın başında 
20 tane işçi çalışıyorsa orada araç var diye, 
araç fabrikanın dışında diye ayrı düşünmenin 
bir mânası olmıyacağı kanaatindeyim, gayet 
açıktır. Burada araçlar sözü yerinde, doğru 
ve işçileri koruyan bir sözdür. 

işveren vekili noktasındaki iddialar da ye
rinde değildir. Yine bir takrire göre 4 neü 
fıkrada, «İşveren vekilliği sıfatı, bu kanunla 
işçilere tanınan hak ve vecibeleri ortadan kal
dırmaz.» «Bu kanunla» ibaresi konulması is
tenmektedir ki, daraltıyor; belki başka ka
nunlarda işçilere tanınan birtakım haklar var
dır. «Bu kanunla» dediğimiz zaman bir nevi 
daraltma oluyor. Bunun dışında olan kanunlar
da da birtakımı haklar vardır. Binaenaleyh 
bunun da buraya sokulmasında bir fayda mü
lâhaza olunamaz. Yani fayda vermez, belki 
muhtemel olarak zarar verir, «işveren sayılan 
gerçek ve tüzel kişiler adına» diye 3 neü fık
rada bir değişiklik talebedilmektedir. işye
rinde, işveren adına hareket eden, işveren 
kelimesi çok geniş tutulduğundan ister gerçek 
olsun, ister tüzel kişi olsun işveren, işveren 
niteliğini muhafaza etmektedir. Yani bundan 
kolay kolay bir ihtilâf çıkması mümkün değil
dir. Velhâsıl madde genel olarak esaslı pren
sipleri getirmektedir. Ölçülüdür, doğrudur, 
kabul edilmesi yerinde olur kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Efendim, altı arkadaş görüş
tü, yeterlik önergeleri geldi, sayın komisyon 
konuşacak mı? 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ ISMAIL 
HAKKI BOYACIOĞLU (Burdur) — Hayır. 

ÇALIŞMA BAKANI ALI NAİLİ ERDEM 
(izmir) — Hükümet adına. 

HAMDI ORHON (Trabzon) — önergenin 
aleyhinde. 

BAŞKAN — Siz önergenin aleyhinde. Ye
terlik önergesi aleyhinde bir kişiye söz verebi
liyoruz. 

ÇALIŞMA BAKANI ALI NAİLİ ERDEM 
(izmir) — Sayın Başkan; muhterem arkadaşla
rım : 

Müzakeresine başladığımız I§ kanunu tasa
rısının birinci 'maddesi üzerinde verilmiş olan 
önergelerde, önerge sahiplerinin ve grupları 
adına konuşmuş bulunan arkadaşların dışında. 
önerge vermiş 'olup da kifayeti müzakere gel
miş olması sebebiyle konuşamıyan arkadaşların 
önergelerinde 'bildirmiş oldukları hususlara 
arzı cevapta bulunacağım. 

Önergelerin birinde diyor ki, zannediyorum 
Sayın Yahya Kanpolat'm vermiş olduğu öner
gede: «Hiamet 'akdi» tâbiri yerine «iş akdi» ve
yahut «iş bağıntısı» tâbirinin yer alması husu
sunda bir teklifleri vardır. Esasında gerek Mec
lis Karma Komisyonunda ve gerekse Senato 
Karma Komisyonunda uzun müzakereleri yapı
lan 1 nci »maddenin üzerinde bu husus tartışıl
mıştır. Muhterem Heyct'inizin der'hatır buyur-
»ması ligim ifade etmedi liötıiyorum: 275 sayılı Kanu-
ınuın 'MeclfetıcM müzalkeredi sırasında aynı hususlar 
müzakere edilmiş, birçok profesörlerin bu ko
nudaki bilgileri Meclis kürsüsüne getirilmiştir. 
Bu müzakereler neticesinde gerek Yargıtayın 
ve gerekse Danıştaym hizmet akdi ile iş akdi, 
veya iş bağıtı üzerindeki mütalâaları, içtihat
ları belirtınıak suretiyle, nihai 'karar hizmet 
akdi, iş a'kdinin veyahut iş baığıtı tâbirlerinin 
karşılığı olarak tescil edilmiştir. 

Bunlardan sadece bir tanesini, Danıştaym 
1 . 12 . 1949 tarih ve 49 esas ve yine 273 sa
yılı içtihadı birleştirme kararında, Borçlar Ka
nununun 313 neü maddesindeki hizmet akdi ile 
iş Kanunundaki iş akdi arasında bir tek fark 
olmadığı hususundaki içtihadı hatırlatmakla 
yetineceğim. Şu hale -göre buradaki hizmet ak
di yerine iş bağıtı deyiminin yer alması husu
suna Hükümot olarak iltifat etmiyeceğimizl, 
bilâkis bu değişikliklerim yanlış iltibaslara 
meydan verebileceğini çünkü 275 sayılı Kanun
da da aynı şekilde hizmet akdinin bulunduğu
nu ve bu kanunun ymrlüğe girdiği günden bu 
yana tatbikatçıların bu deyimlere karşı alış
tıklarını ifade etmek isterim. 

ikinci beyanları Sayın Millet Partisi Gru-
pu adına konuşan arkadaşım 'konuşmalarında 
net ve açık hatları içerisinde işçi tarifinin 
yapılması icabetiğini beyanla burada bir sual 
tevcih etmek suretiyle bu hususun komisyon 
tarafından cevaplandırılmasını arzu ettiler. Ko
nuşmaları sırasında belirtilen bu hususa kısa 
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hatlariyle gene cevapta bulunmak istiyo
rum. 

İçşi tarifi,' işyeri tarifi, iş tarfileri huıkükta 
yerleşmiş, olan tâbirlerdir. Benim anlayışıma 
'göre, şunun anlayışına giöre tâbirleri değişmez 
ve zannediyorum ki gerçek: hukuk sisteminin 
dışına bizleri götürür. Yalnız ücret tarifine ge
lince ; .keza yargı organlarımın ücret üzerindeki 
anlayışını tanzim eden elimizdeki kanunun 
26 neı maddesinin birinci fıkrası gayet net 
ve açıktır. Sayın Millet Partisi sözcüsü bu fık
rayı bir kere daha okumak zafhımetini ihtiyar 
ederlerse zannederim 'aradıkları cevabı bula
caklardır. 

Bu fıkrayı Mulhterem Heyetinize, bir defa 
daha hatırlatmak istiyorum. 

«Ücret Tarifi. Madde 26, fıkra 1: Genel an
lamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında iş
veren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan 
ve nakden ödenen meblâğı kapsar.» Binaeria-
leylı, zannediyorum 'ki, sayın konuşmacının öğ
renmek istediği ihusus 26 neı maddenin 1 nci 
fıkrasında vardır. Aynı maddenin son Mera
sının tamamen kaldırılması hususundaki öner
geye hiçbir şekilde iştirak etmemize imkân yok
tur. 

Keza 4 mcü fıkrada işveren vekilliğinin Dev
let kesiminde ve özel kesimde tefriki yapılmak 
suretiyle ancak ve ancak Devlet kesiminde iş
veren vekilliğinin tanınmasını, özel kesimde iş
veren vekilliği müessesesinin kaldırılmasını na-
tık önergeye de iştirak etmeye imkân yoktur. 
Aynı şekilde Sayım Rıza Kuas tarafından 4 ncü 
fıkrada «bu kanunla» deyimlerinin ilâve edil
mesi hususuna çok yerinde olarak Sayın Reşit 
Bej'' kardeşim konuşmalarımda belirttiler, ha
kikaten böyle bir şey getirilmesi böyle bir 
şeye yer verilmesi 'demek: doğrudan d'oğruya 
işçinin aleyhine bir mânayı devamlı surette ta
şıyacaktır. Binaenalıeyth buma da iltifat etmeye 
imkân yoktur. Şu 'hale göre verilen önergeler
de gerek hizmet akdinin aynen muhafazası ve 
gerekse diğer fıkralarınım aynen muhafazası, 
evvelâ Meclis Geçici Karma Komisyonunda, 
sonra Senatosu Karma Komisyonda veto edil
dikten sonra tekrar Meclis Karma Komisyo
nunda bu üç ayrı süzgeçten geçirilmek sure
tiyle bu son şeklini alan .haline Muhterem Heye
tinizin iltifat etımek suretiyle oy' kullanmasını 

Hükümet olarak rica ve istirham ederim. Hür
metlerimle. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Sual sora
cağım efendim. 

BAŞKAN — Sayın' Bakan bir dakika efen
dim. 

HAMDİ ORHON (Trafcızom) — Burada 
«araç» tâbiri var, arkadaşlar belki yanlış an
lamış olabilirler. Araç vasıtai nakliye demektir. 
İşyerinden mıaduttur. Bir ambulans veya bir 
otobüs, işçileri evden alıp işlerime veya çalış
tığı yerden alıp evine götürürken, bir kaza ol
muştur. Getirip götürürken, yolda bir kaza ol
muştur, bu iş kazası imidir1? 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — İş kazasıdır. 

BAŞKAN —• Saym Bakan, bir dakika. 
RIZA KUAS (Ankara) — İşyerinin yöneti

minde görev alanların içinde kapıcıya kadar 
görev alanlar da girer. İşveren vekillerinim 
tahdide dilmesi bizim önergemizde öngörülmek
tedir. Sayın Bakan bu hususlara ıhiç temas et
mediler1?. 

ÇALIŞMA. BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(İzmir) — Konuşmamız içerisinde umumi hat
ları ile üç (belli sıüzgeçten geçmek suretiyle son 
şeklini alan maddeye aynen iltifat edilmesini 
rica etmiştim. O sdbeple uımuımi konuşmalarım 
içerisinde yer almıştır. Zannediyorum ki, ; bu 
maddenin Senato Karma Komisyonunda müza
keresi sırasında Sayım Rıza Kuas ile Saym Ne-
bioğlu da vardı. Eğer hafızam beni yanıltmı
yorsa gayet iyi hatırlıyacaklardır ki, bu mad
denin müzakeresinde gerek işveren konfede
rasyonunu temsilen, gerekse işçi sendikaları 
'konfederasyonunu temsilen gelem arkadaşlar 
da ımaddenin bu şeklini aynı şekilde yapılan 
oylamalar neticesinde kabul etmişlerdir. 

HASAN TEZ (Ankara) — Sayın Bakandan 
bir sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun sorun. 
HASAN TEZ (Ankara) — Komisyona Tür-

'kiye Esnaf Konfederasyonu neden davet edil
memiştir % 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) —• Bu sualin muftıata'bı zannediyo
rum ki Hükümet olarak biz olmamamız lâzım.. 
Komisyonlara davet keyfiyeti koımisyon başka
nına aittir. Saym Hasan Tez Bey kardeşim, 
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'bir miletvekili olarak ellerimdeki İçtüzüğü tet
kik ederlerse, yetkinin kime aidolduğııeu gö
receklerdir. Bu, komisyon başkanlarına ait 
toir şeydir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Sorular bitmiştir efendim. Şim
di son söz olarak Türkiye İşçi Partisi Grupu 
adına Sayın Kemal Nebioğlu'na söz verece
ğim. 

Buyurun efendim. 
TÜRKİYE İ'ŞÖİ PARTİSİ GRUPU ADINA KE

MAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) —'SayınBıaşkansa-
yın ım'illiöbvdkil'lerl, İş kanunu tasarısının birincil 
maddesi kanunun bir anlamda kapısı sayılır. Ge
rek işyeri, gerek işveren, gerek işçi ve gerekse* 
işveren vekillerinin kimler olduğunu ifade et
mektedir. Bu birinci madde kapsam yönünden 
kanunun uygulanmasında hiç şüphesiz en esaslı 
maddelerden biri olacaktır. Verilmiş olan tadil 
önergeleri üzerinde grupumuz adına Rıza Kuas 
arkadaşımız görüşlerimizi arz ettiler. Ben diğer 
milletvekili arkadaşlarımızın vermiş oldukları 
önergelere değinmek istiyorum. Bir sayın mil 
letvekili 5 nci fıkranın ve 4 ncü fıkranın ka
nun tasarısından çıkarılmasını arzu etmekte ve 
bu konuda bir tadil önergesi vermiş bulunmak
tadır, yanlış tesbit etmemiş isem. 

4 ncü fıkra : «Bu kanunda işveren için ön
görülen her çeşit sorumluluk ve zorunluklar 
işveren vekilleri hakkında da uygulanır» diyor. 
Bu 1 nci maddenin işveren vekilleri hakkında
ki hükmü çok önemlidir. Kanunun uygulan
ması ile çok yakından ilgili ve gerçekten gerek
lidir. Şayet işveren vekilleri hakkında kanunda 
zikredilmiş olan, meselâ cezaî müeyyidelerin uy-
gulanmıyacağı, uygulanmaması yoluna gidil -
mesi düşüncesi bile kanununun uygulanmaması 
için bir sebep teşkil eder. İkinci fıkrada, ise iş
veren vekillerinin de çalışan kişiler olduğunu 
düşünürsek, bunların da emeklerinin değerlendi
rilmesi mevzuubahistir. İşçilerin yararlanmış ol-
dufeları bu hükümlerden işveren vekillerinin de 
yararlanması hiç şüphesiz gereklidir. Bunu ge
tirmektedir. Hele beşinci fıkrada «bir işveren
den belirli bir "işin bir bölümünde veya eklenti
lerinde iş alan ve işçilerini münhasıran o işyeri-
rinde veya eklentilerinde çalıştıran diğer bir 
işverenin kendi işçilerine karşı o İşyeri ile ilgili 
ve bu kanundan veya hizmet akdinden doğan 
yüklemlerinden asıl işverenle birlikte sorumlu

dur» hükmünü çıkarırsak biran için bu takdir
de kanunu uygulamıya imkân kalmaz. Bir Ada
let Partili milletvekilinin vermiş olduğu bir 
önergedir; belki gerekli ilgiyi görür diye konuş
mak zorunluluğunu duyduk. Sayın Bakan da 
bu konudaki Hükümet görüşünü ifade ettiler. 
Bu yönden kendilerine teşekkür etmek isterim. 
Diğer kanuna göre bu kanunun birinci madde
sinde gelmiş bulunan önemli fark, Saym Ülker 
arkadaşımızın da işaret ettiği gilbi, önceki ka
nunda bedenen veya fikren çalışma konusunda 
yapılmış olan ayırım idi. Bu ayırım kalkmış
tır, bu gerçekten ileri bir adımdır. Ancak işve
ren vekilleri hakkında getirmiş olduğumuz tadil 
teklifi üzerine saym milletvekilleri durmazlar
sa, bâzı işyerlerinde kısım şeflerinin dahi işveren 
vekilliği sıfatını muhafaza etmek suretiyle, işye
rinde işçi ile işverenin münasebetlerinde arzu 
edilmiyen sürtüşmeler meydana gelmektedir. 
Bâzı ahvalde işverenin kendisi dahi arzu etme
diği tasarrufların içine girdiği için meselâ bir 
kısım şefini işveren vekili yaptığı için maalesef 
anlaşmazlıklar fazlalaşmaktadır. Bu sebeple bil
hassa işveren vekilleri hakkında getirmiş oldu
ğumuz tadil önergesinin kafbul edilmesi gerekir. 
Bu suretle işveren vekilleri adedinin çoğaltıl
ması suretiyle anlaşmazlıkların bir kertede ön
lenmesi mümkün olabilir. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini okutu
yorum : 

Yüksek Başkanlığa 
1 nci madde üzerinde kâfi derecede görüşme 

yapılmıştır. Kifayetini arz ve teklif ederim. 
İzmir 

Enver Turgut 

Sayın Başkanlığa 
1. Madde üzerinde yeteri kadar görüşül

müştür. Kifayetini arz ederim. 
İstanbul 

Mustafa Ertuğrul 

BAŞKAN — Yeterlik önergeleri aleyhinde 
»Saym Hasan Ünlü, buyurun. 

HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Saym Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, İş kanunu tasarısının 
birinci maddesi bu tasarının umumi hükümleri
ni ifade etmektedir. Yeterlik önergesi kabul edil
diği takdirde bu hükümler üzerinde etraflı bir 
şekilde görüşlerimizi açıklamadan mahrum bal-
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mış bir durumda olacağız. Kaldı ki, bu birin
ci maddenin hükümlerinin etraflı bir şekilde ta
rif edilmesi ve Komisyona bâzı imkânlar veril
mesi ancak önergenin kabul edilmeyişi şeklinde 
ımüm'kün olacaktır. Dikkat ederseniz bu mad
denin ilk ve son fıkrasında «hizmet akdi» teri
mi mevcuttur. Bu «hizmet akdi» teriminin Mil
let Meclisinde yani Yüce Mecliste daha önce «iş 
bağıtı» olarak alınmış, sonra Geçici Komisyon 
bunu değiştirmiş «hizmet akdi» terimi olarak 
koymuştur. Eğer önerge kabul edilmediği tak
dirde Komisyonun bu «hizmet akdi» terimini 
buraya koymasında her hangi bir gerekçe beyan 
otmiyerek yerleştirilmiş olmasındaki yanlış ve 
hatalı durumu ifade etmek imkânına sahibolu-
ruz. önerge kabul edilmediği takdirde hizmet 
akdi ile iş akdinin aynı mânada olmadığını ve 
iş akdinin daha şümullü ve hizmet akdinin de 
bu iş aik'd.i çerçevesine giren âkı'dlar'dan biri ol-
idu.ğunu ifade cura ek imkânına sahilboluruz. Kal
dı ki, önerge kabul edilmediği takdirde bu 
kanunun bu maddesinin son fıkrasında «kanun
dan veya hizmet akdinden doğan» terimi var ki, 
burada birinci fıkrada «hizmet akdi» bu madde
nin esası olarak kabul edilmediği ve bir temel 
kaide olarak kabul edildiği halde son fıkrada, 
bu kanun hizmet akdini ayrı olarak mütalâa 
ediyor. 

• Böylece yarın bunları tatbik edecek hâkim, 
evvelâ bu kanun hükümlerini tatbik edecek; on
dan sonra, Borçlar Kanununda tarifi yapıl
mış olan, hizmet akdine göre muamele yapmış ola-
e.°lk ve buna göre karar verecektir ki, o zaman 
bu, kanundan beklenen gayeler tahakkuk etti
ril cim emiş olacaktır, imkân verildiği takdirde 
tatbikatta hâkimlerin bu yanlışlığa mâruz bıra
kılmaması ve bu tasarıdan beklenen gayelerin 
temin edilmesi için hizmet akdinin yerine iş ak
dinin konulmasında fayda olacağı hususunu arz 
etmek imkânına sahibolacağız. Saygılarımla. 

BARKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
r.unuyorum. Kabul edenler... Etmıiycnlcr... Ye
terlik önergesi kabul edilmiştir. 

Birinci madde ile ilgili olanak: verilen öner
geleri ayrı ayrı okutup oyunuza sunacağım. 

TALÂT KöSEOÖLU (Hatay) — Önergemi 
• geri alıyorum. 

BAŞKAN — önerge, sahibi tarafından geri 
alınmıştır. Bu itibarla okutup oya sunmuyo
rum. Önerge geri verilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Ankara Milletvekili Rıza Kuas ve arkadaş

larının 3 ncü 'madde ile ilgili önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA 

ÖZDEMİR (İstanbul) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon Ikatılmıyor. Önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
ekiniydiler... Kabul edilmemiştir cıfendîimu 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Hatay Mil'lc t vekili Yahya Kanbolat ve ar

kadaşlarının 4 ncü fıkra ile ilgili önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon .katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA 

ÖZDEMİR (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenlcr... Kabul1 edilmemiştir efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun 

önergesi tdkrar dkundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA 

ÖZDEMİR (İstanbul) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerige-
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul c'dülmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum!. 
(Hatay Milletvekili Yahya Kanbolat ve ar

kadaşlarının «Hizmet akdi1» ilâvesine ait öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA 

ÖZDEMİR (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, Hükü
met kaıtılmıyor. Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

1 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 
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Uygulama alanı 
Madde 2. — Bu kanun, beşinci maddede

ki istisualar dışında ' kalan bütün işyerlerine, 
bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekille
rine ve isçilerine faaliyet konularına bakılmak
sızın uygulanır. 

BAŞKAN — ikinci madde üzerinde d e ğ i ş 
lik önergesi yoktur. Bu itibarla 2 nci maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kaıbul 
•etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü muadeleyi okutuyorum. 

İşyerlerini bildirme 
Madde 3. — Bu kanunun kapsamına girecek 

nitelikte bir işyerini kuran, her ne suretle 
olursa olsun devralan, çalışma konusunu kıs
men veya toptan değiştiren, yapılan işin ta
mamlanması yüzünden veya her hangi bir se
beple sürekli olarak çalışmasını bıraikan işveren, 
işyerinin unvan ve adresini,-çalıştıran işçi sa
yısını, çatlısına 'konusunu, işin .'babama veya 
bitme gününü, kendi adını, soyadını ve adresini, 
varsa işveren vekili veya vekillerinin1 iadı, 
soyadı ve adreslerini sürekli işlerde bir ay, 
süreksiz işlerde on gün içinde bölge çalınma 
mfadürl'üğüne bildirmek zorundadır. 

BAŞKAN — Üçüncü madde ile ilgili öner
geler vardır, iki tane önerge vardır onları oku
tacağım. Ayrıca usulü müzakere hakkında da 
bir önerge vardır bilâhara onu okutacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
3 ncü maddenin aşağıdaki yazılı ışeikilde de

ğiştirilmesini teklif ederim. 
«Bu 'kanunun kapsamına gi'reecek nitelikte 

bir işyerini kuran, her ne suretle olursa odsun 
devralan, çalışma konusunu ve konularını kıs
men veya toptan değiştiren, yapılan işini ta-
ma.mlanmiaısı yüzünden veya her hangi fair se
beple çalışmasını bırakan işveren, işye
rinin unvan ve adresini, çalıştırılan i'şçi sayısı
nı, çalışma konusomı, işin toaişllaıma veya bitirme 
gününü, kendi adını, soyadını ve adresini, var
sa işveren vekilli veya vekillerinin »adı, soyadı 
ve adreslerini sürekli veya süresiz işlerde onbeş 
gün içinde bölge çalığıma müdürlüğüne biid'ir-
ımök zorundadır.» 

Hatay 
Talât Köseoğlu 

Yükseık Başkanlığa 
Üçüncü maddenin, sonuna aşağıdaki fıkra

nın ilâvesini arz ve teklif ederim. « 
Madde 3. — (Son fıkra) yukardaki mükel

lefiyetler üç işçiden .az işçi çalıştıran işyerle
rinde uygulanmaz. 

Çorum 
Abdürrahman Güler 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Nazmı Özoğul, 
maddeler üzerindeki konuşmaların lehte, üze
rinde, aleyhinde olarak sıralanmıaaını teklif 
ediyorlar. Bunu İçtüzük 85 e göre; le'hte, aleyh
te ve üzerinde, diye sıralamak mümkündür. 
Görüşmelerin leh'inde, aleyhinde ve üzerinde 
okna'k üzere bir sıraya konulması hususunu 
derpiş eden önergeyi oyunuzla sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir, efendim. 

Şimdi, 3 ncü madde üzerinde siz şalısınız 
adına mı söz istiyorsunuz Sayın Ülker, kliLe 
mi, aleyhte mi? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Lehinde', şah
san... 

BAŞKAN — Sayın Güler siz A. P. Grupu 
adına 3 ncü madde üzerinde söz istiyorsunuz. 

KEMAL NEBÎOÖLU (Tekirdağ) — Madde
nin lehinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Siz maddenin 'lehinde söz isti
yorsunuz. 

Sayın Üîker, siz de lehinde. 
BAŞKAN — Sayın Köseoğlu? 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Üzerinde. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen arkadaşımız? 
ARİF ERTUNGA (İzmir) — Üzerinde söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Ertunga üzerinde. Sayın Uzar

da siz? 
REŞAT ÖZARDA (Aydn) — Lehinde. 
BAŞKAN — Özarda lehinde. Başka söz is

tiyen yok mu efendim ? 
Şimdi Adalet Partisi Grupu adına Sayın 

Abdürrahman Güler 3 ncü madde üzerinde, 
buyurun. 

ADALET^ PARTİSİ GRUPU ADINA AB
DÜRRAHMAN GÜLER (Çorum) — Muhterem 
arkadaşlarım, 3 ncü madde üzerinde söz alışı
mın sebebi şudur. : Bu madde bu tasarı içindeki 
97 nci madde ile irtibatlıdır. Bu kanunun kap-
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samına girecek nitelikteki bir işyerini kuran 
her ne suretle olursa olsun, devralan, çalışma 
konusunu kısmen veya toptan değiştiren, yapı
lan işin tamamlanması yüzünden veya her han
gi bir sebeple sürekli olarak çalışmasını bıra
kan işveren, işyerinin unvanı ve adresini, ça
lıştırılan işçi sayısını, çalışma konusunu, işe 
başlama veya bitme gününü, kendi adını, 
soyadını ve adresini, varsa işveren vekili veya 
vekillerinin adı, soyadı ve adresleri, süreli 
işlerde bir ıay, süresiz işlerde 10 gün içinde 
bölge çalışma müdürlüğüne bildirmek zorun
dadır.» 

Görülüyor ki, İş Kanununun kabul edilen 
birinci maddesine göre bir işçi çalıştıran diğer 
işyerleri de bu kanunun kapsamına alınmıştır. 

3 ncü maddede birtakım işverenlere mü
kellefiyetler yüklemektedir. Bu mükellefiyet
leri zamanıındaı yerine getirmiyen işverenler 
ıaynı tasarının 97 nci maddesi ile tecziye edil
mektedirler. Türkiye'de teşkilâtlanmış işyerle
ri ve işverenler hariç, bunların dışında, işçi 
veya işveren olması bakımından aradaki fark 
belirsiz olan esnaflar mevcuttur. Bu esnaf 
Türkiye'nin kasabalarında hattâ kasabaların 
muhtelif köylerinde yaygındırlar. 

Şimdi böyle bir esnafın kurmuş olduğu bir 
işyerini, çalıştırdığı işçi sayısını, işçinin şek
lini, işçinin kimliğini zamanında çalışma mü
dürlüğüne bildir ememesi halinde, 250 liradan 
az olmamak üzere 97 nci mıaddede tanzim edil
diği şekilde cezalandırılmak gibi bir durumla 
karışı karşıya bırakılması' mecburi olacaktır. 
Binbir müşkülâtla iş kuran ve bu kurduğu işte 
vatandaşlara çalışma hakkı tanıyan esnaflara 
bu nevi birçok kırtasiyeleri bir arada getiren 
birtakım mükellefiyetler yükliyen teferruata 
ait bu -gibi mükellefiyetleri koymak, esnafları 
bu mükellefiyetlerle yükümlü tutmak hakkani
yete uymamaktadır. Üstelik çalışma karnesi 
usulü de bu kanunda derpiş edildiğine göre, 
üç işçiden az işçi çalıştıran işyerleri bu madde
nin getirmiş olduğu mükellefiyetlerin dışında 
tutulursa - ki bu hususa ait takrir de verdim, 
takririm kabul edilirse - çalışma karnesi verme 
mecburiyeti kabul edildiğine göre, işçilerimi
zin hakları da zayi edilmemiş olacaktır. Tak
ririmiz kabul edilir, görüşüm Yüksek Meclis
çe dikkate alınırsa üç işçiden az işçi çalıştıran 
işyerleri üçüncü maddenin getirmiş olduğu 
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mükellefiyetlerin dışında: kalmış olacak ve iş
veren saydığımız esnaflarımız 9.7 nci madde
nin getireceği cezai müeyyidelerin dışında tu
tulmuş olacaktır ki, bu suretle âdil bir tutum 
ve davranış kaıbul edilmiş olacaktır. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Enver Turgut, sizin ya
zılı talebiniz vardı daha evvel şimdi ka'bul edi
len şu karara göre 3 ncü madde lehinde, aley
hinde, üzerinde nasıl söz istiyorsunuz, ona göre 
kaydedeyim ? 

ENVER TURGUT (İzmir) — Şimdi istemi
yorum. 

BAŞKAN — Madde lehinde Sayın Reşit Ül
ker, buyurun. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlarım, bu 3 'ncü madde eski kanunun ikin
ci madesinin (P) fıkrası karşılığı olarak hemen 
hemen aynen alınmış vaziyette. Şimdi burada 
•ileri sürülen birkaç iddia var: Bir defa madde 
yerindedir; Kanunun kapsamına girecek nite
likte bir işyerini kuran ve buna ait değişiklik-
likleri resmî makamlara bildirmek gayet tabiî 
bir mükellefiyettir. Biz hayatta da bunu gör
dük, yani basit 'gibi gözüken bir maddedir, ama, 
işçi hakları bakımından ağır neticeler doğu
rur. Kazaya uğrar işçi, ,vaktinde bildirilme
miştir, «Benim işçim değildir» denir ve o işçi
nin hakları kaybolur, -gider. Yani bunları yaşa
mış olarak biliyoruz. Bu bakımdan madde esas 
itibariyle yerindedir. Yalnız 3 işçiden az çalış
tırılan işyerlerinde uygulanmaz, diye bir hük
mün burada yer almasına teknik bakımdan 
lüzum yoktur. Çünkü burada bir işçi, üç işçi, 
beş işçi meselesi halledilmiyor. Bu kanun neyi 
kabul ederse oralarda yani, bu kanunun tatbik 
edildiği yerlerde tatbik edilecektir. Bu ka
nunun kapsamında olan yerlerde tatbik edile
ceği için burada ayrıca bir tasrihe lüzum yok
tur. Eğer ileride bu kanunun iki işçi, üç işçi, 
beş işçi bir işçi diye, nasıl kabul edilecekse, o 
kabul şekline göre bu madde işliyecektir. Bi
naenaleyh!, burada bu fıkranın konmasına tek
nik bakımdan lüzum yoktur. Yalnız bir öner
gede bir aylık müddet 15 güne indirilmektedir. 
Eğer muhterem Komisyon buna katılırsa hiç
bir zarar yoktur, fayda olabilir. Hakikaten 
bir aylık müddet uzun bir müddettir ve biraz 
evvel arz ettiğim gibi, birtakım haklar kayıbol-
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maktadır bu arada. Bu bir aylık müddeti - ki 
eski kanunun (F) fıkrası da öyledir - 15 güne 
indirilmesinde mahzur görmezlerse komisyon 
olarak huna bir diyeceğimiz olmaz. Esas itiba
riyle kanun maddesi yerindedir, 97 nci mad
deyle ilişiği vardır ama burada her hangi bir 
tadile lüzum yoktur. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Arif Ertunıga, 3 ncü 
madde üzerinde. 

ıSaym Ertunga, bir saniye. 
Efendim, Deniz iş Kanunu için yapılan açık 

oylama işlemi devam etmektedir. Sonradan ge
len arkadaşların da lütfen oylarını kullanmala
rını rica ediyorum. Buyurun Sayın Ertunga. 

ARİF ERTUNGA (İzmir) — Sayın Başkan, 
kıymetli arkadaşlarım; 

Müzakeresini yapmakta bulunduğumuz 
3 ncü madde umumiyetle yerinde bir madde
dir. Hakikaten bir işyerini kuran, ondan son
ra bu kanun kapsamına giren işyerini kuran, bu 
işyerini devralan, sonra bunu toptan değişti
ren veya işi bittiğinde de bu işyerini bırakan 
işverenler lâzımgeldiği şekilde bütün malûmatı 
ilgili makamlara bildirmelidirler. 

Yalnız bâzı arkadaşlarımızın tekliflerini gö
rüyoruz ki, «Bu bildirme müddetleri, sürekli 
olan işyerlerinde 15 gün olsun» deniyor, «sü
reksiz olmıyan işyerlerinde de aynı şekilde ol-" 
sun» diyorlar. Eğer komisyon hakikaten buna 
uygun bir mütalâa sercl ederse bendenizee de bir 
mahzur olmaması gerekir, bu arada bir nokta 
üzerinde sadece duracağum. Abdurrahman Gü
ler arkadaşımız üç kişi çalıştıran esnafların da 
bu kapsamın dışında kalmasını burada ifade et
tiler. 

Arkadaşlarım, kendisine hak vermemek 
mümkün değildir. Hakikaten memleketin orta 
sınıfını teşkil eden, üç - beş işçi çalıştıran kü
çük esnaf ve sanatkârın durumunu iyice tetkik 
etmeliyiz ve onların da bu çalışma düzeninde 
zedelenmemesini haklarının yenmemesini bil
hassa göz önünde tutmalıyız. Elbette 97 nci mad
de gereğince bâzı mükellefiyetlerin, bu esnaf 
ve sanatkârlara bu şekilde yüklenmiş olacaktır, 
yalnız benim kanaatim odur ki, bunu burada 
ele almaktansa, beşinci maddedeki istisnalar 
kısmına bu üç - beş işçiyi çalıştıran sanatkâr ve 
esnafın, yani memleketin iş hayatını açan, 
memlekete birçok yenilikler getiren, yaratma 

gücü olan, şahsi teşebbüsü bulunan bu 
esnaf ve sanatkârları bu şekilde istisnalar kıs
mında ele alarak bu kanunun yüklediği mükel
lefiyetlerden onları kurtarmak ve daha da ge
lişmelerine yardım etmek daha doğru olur ka
naatindeyim. Bu itibarla maddenin aşağı - yu
karı aynı şekilde kalmasında fayda gördüğümü 
bilhassa ifade etmek isterim. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Neîbioğlu, lehin
de, buyurun. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Vaz 
geçtim. 

BAŞKAN — Sayın Reşat Özarda, madde le
hinde buyurun. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 3 ncü maddede be
lirtilen iş verenin muayyen süre içimde işçilerin 
ismini ve yaptığı işi bildirme mükellefiyetinden 
üç işçiye kadar çalıştıran kimseleri istisna etmek 
gibi bir fikir bu kanunun getirdiği yeniliğe ve 
prensibine aykırı .bulunmaktadır. Bir defa ka
nun 1 nci maddesiyle tek işçi çalıştıran yerleri 
dahi iş yeri kabul etmiş. Bundan evvel kabul et
tiğimiz Sosyal Sigortalar Kanununa göre tek işçi 
dahi sosyal sigortaya dâhil edilmiştir, tabi tutul
muştur. 

Şimdi burada birtakım hissî meseleler ortaya 
çıkıyor : «Bir, iki, üç işçi çalıştıran küçük es
naftır, ve sairedir, binaenaleyh bunları böyle bir 
mükellefiyetten, bunu müddetinde bildirmemesi 
neticesi 250 lira gibi bir para cezası ödemekten 
kurtaralım» gibi bir fikir savunuluyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, tek işçi çalış
tıran yer îş Kanununa tabidir, sigortaya tabi 
olması lâzımdır, kanun bunu kabul etmiştir. Şim
di vaktinde vazifesini yapmıyan ve çalıştırdığı 
işçiyi işçi Kurumuna bildirmiyen bir küçük es
naf veya iş sahibini 250 lira gibi bir para ceza
sından kurtaralım diye bir gayretin içine giril
diği takdirde, diğer taraftan bu işçilerin her an 
için ve sık sık memlekette vukubulduğu 'gibi bir 
iş kazasında ölümü neticesinde bir işçi ailesini 
topyekûn felâkete sevk etmek ıgibi bir neticeye 
varmış olacağız. Bir taraftan bir işveren 250 lira 
gibi bir para cezası vermekten kurtaralım der
ken, diğer taraftan bir işçiyi ve bütün ailesini 
vaktinde ve zamanında kuruma bildirmemiş ol
masından bir iş kazası neticesi ölümü halinde 
tazminattan mahrum etmek suretiyle bir ailenin 
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topyekûn felâketini sağlamış olacağız. Binaen
aleyh, iş yapan bir kimsenin kanunun tâyin et
tiği müddet içinde bunu ilgili makama bildir
mesinden daha tabiî ve normal bir şey yoktur. 
Bunun ne gibi bir güçlüğü olacağını ben cidden 
anlıyamadım. 

Muhterem arkadaşlarım, bunu daha fazla 
izah etmiyeceğim. Yalnız belirttiğim esaslar dâ
hilinde kanunun esas prensiplerine, Sosyal Si
gorta Kanununa uygunluğunu sağlamak bakı
mından 3 ncü maddenin Hükümetçe getirilen ta
sarıdaki şekliyle aynen kabulünde fayda vardır, 
mahzuru yoktur. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Efendim, bir arkadaşımız, 
«3 ncü maddenin aleyhinde söz istiyen yoktur, 
lehinde ve üzerinde de ikişer kişi konuşmuştur, 
o itibarla 103 ncü madde gereğince kifayetin oy
lanmasını arz ederim» diyor. 

Tatbikatta biz de şaşırdık efendim. Bir taraf
tan 6 kişi konuşmadan oylanmaz deniyor, bir ta
raftan da hakikaten aleyhinde söz istiyen yok. 
Lehinde, aleyhinde ve üzerinde en az ikişerden 
altı kişi konuşmadan oylanmaz diyor. Şimdi 
bir tek Sayın Köseoğlu kaldı söz istiyen, o da 
üzerinde esasen konuşmak istiyor. Efendim, mü
saade ederseniz arkadaşımız konuşsun. Zaten 
başka söz istiyen yok. Bir tatbikat hatasına düş
mekten endişe ettik eefndim, arkadaşlarla istişa
re ettik. 

MUSTAFA ERTüORUL (İstanbul) — Saym 
Başkan, ilerdeki yapılacak müzakerelere bir tat
bikat olacak. Aksi halde üç kişi üzerinde, üç kişi 
lehinde konuşacak, altıya çıkacak. 

BAŞKAN — Çıkmıyor efendim, yani, şimdi 
hali hazırdaki duruma bakalım, Sayın Köseoğlu 
da konuştuktan sonra dahi beş kişi oluyor, altı 
kişi olmuyor, olsa haklısınız. O zaman tereddüt 
yok. Buyurun Saym Köseoğlu. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Şimdi ar
kadaşlarım, ben aynı zamanda vermiş olduğu
muz önergeyi izah sadedinde konuşma yapabili
rim, müsaade edilirse tabiî. 

Efendim, şimdi Saym Reşat özarda arkada
şımız Sosyal Sigortalar bakımından bir işçinin 
iş Kanununa tabi olduğunu ileri sürdüler ve Sa
yın Adalet Partisi Sözcüsünün ileri sürmüş ol
duğu hususun aleyhinde konuştular."Halbuki bu 
tamamen yanlıştır. Sosyal sigortalar bakımından 
bir işçiyi sosyal sigortaya bağlamak mümkün

dür. Fakat bu bir kişiye bildirimin yapılması 
tatbikatta büyük mahzurlar doğuracaktır. Bil
hassa esnaflar arasında, çırak tutmak veya yar
dımcı tutmakta zorluk çıkacaktır ve hattâ öyle 
olacaktır ki, bu bildirimi yapmamak için çoğu 
zaman kendi işinden bir. veya iki kişiyi alma
mak durumuna, kendi yakınını çalıştırmak du
rumunda kalacaktır. Bu bakımdan bu istisnanın 
kabul edilmesinde zaruret vardır. Benim öner
gemde belirttiğim 15 günlük müddet işçi lehine
dir. Sürekli veya süreksiz işler diye bir ayırım 
yapmakta da bir fayda yoktur. Onun için 15 
günlük bir müddet teklif ettim. Bu 15 günlük 
bir müddet gerek sürekli gerek süreksiz işlerde 
bir bildirimin yapması faydalıdır. Çünkü bu sü
rekli veya süreksiz işleri kesin olarak zaten ayır
mak mümkün değildir. Bu bir teamül meselesi
dir. Bu teamüle gitmeden 15 günlük müddeti 
kabul etmemizde fayda vardır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Hükümet adına Saym Çalışma 
Bakanı, buyurun. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(İzmir) — Saym Başkan, muhterem milletve
killeri ; • 

Takrir saûrilbi Abdurrahman Güler konuşma
sına şu cümle ile başladı: «Esasında bu madde 
üzerinde görüşmekliğimin sebebi, 97 nci mad
de ile olan münasebeti sebe'biyle:> dediler. De
mek; ki, esas itirazları bu madde üzerinde değil, 
97 ıvA madde ile ilişkisi söbebiyle konuşma lü
zumunu hissetmişler, o sebeple bu önergfyi ver
mişler. Madde, üzerinde ve önerge üzerinde leh
te konuşup, önengenin niçin bu madde içeri
sinde uygulanması lâzınıgcldiğini söyliyen ar
kadaşlar esasında kanım tekniği 'bakımından 
'haklıdırlar. Gerçekten bir vakıadır ki, Tür
kiye'de çaluşanı insanların hangi işyerlerinde, 
ne kadar müddetten 'beri çalıştıklarını tesbit 
etmek, Türkiye'de nıevcudülan bütün işyerleri
ni tesibit etmek bunların vasıflarını iş kolları 
•içıeıisinde yerlerini tesibit etmek bir zarurettir. 
Esasında bu madde Çalışma Bakanlığı Teşki
lâtının bugün mcveudolan personeli içerisinde 
'gayet güç ve zorlukla işliyecek olan bir mad
dedir. Sadece Muhterem Heyetinize bir kıyas 
imkânı vermek için bir misal vermek istiyo
rum : 

Ankara'da Sosyal Sigortalar Kurumu Şu
besinin Çankaya Şubesine kayıtlı işyeri adedi 
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15 bindir. Bu 15 bin işyerinin devamlı surette 
normal denetimi yapıldığı takdirde bir işyerinin 
denetimi 13 . 3 . 1967 Pazartesi günü yapılırsa 
aynı işyerinin ikinci denetimi bugünkü mevcut 
personel içerisinde ancak iki sene sonra yapı
labilir. Esasında Türkiye'mizde İş Kanununa 
tabi olan işyerlerinin adedi 58842 ve 506 sayılı 
Kanunun geçici 1 nci maddesi ve geçici 5 nci 
maddelerinin uygulanması neticesinde, Sosyal 
Sigortalar Kanununun kapsamı içine alınan 
bütün işyerlerinin adodi de 110 bindir. Şimdi 
meseleyi böylece ortaya koyduktan sonra, şu 
maddenin, bildirme mecburiyetinde bulunan bir 
işverenin gerçekte bu mecburiyeti yerine geti
rip getirmediğini normal denetim süresi içinde 
tesbit etmek keyfiyeti, (personel politikamız 
içerisinde dediğim gibi tipik bir .misal Ankara 
için veriyorum bunu ki, Ankara personelin 
büyük ağırlığının olduğu yerdir) iki senede 
olabilecektir. Maddenin esas esprisi, sözlerimin 
başında da belirttiğim gibi, Türkiye'de Çalış
ma Bakanlığı Teşkilât Kanununun 1 nci mad
desine göre ve plânın 15 yıllık perspektifi için
de tam istihdam politikasını 'gerçekleştirmek 
için bir ayağı tanın kesiminde, bir ayağı sana
yi kesiminde bulunan insanların ne kadar mik
tarının sanayi kesimine intikal ettiğini tesibit 
etmekte yapılacak istatistik! çalışmalara' da 
doküman hazırlıyacak maddedir. Demek ki bu 
madde, esas itibariyle lehinde ve üzerinde ko
nuşan arkadaşların aydın hatlarla belirttikleri 
.gibi, gerçekten doğru ve lüzumlu bir madde
dir. 

Ancak Saym Abdurrahmaaı Güler arkadaşı
mızın 'belirtmek istedikleri şey şu: Bir taraftan 
Türkiye'de bulunan işyeri adedi ve o işyerlerin
de çalışan insanların nlsbetini, çalışma sürele
rini tesbit etmek hususunda böyle bir madde 
getiriyorsunuz, ama düşününüz ki Erzurum'un 
Tortum kazasında veya Sarıkamış'ta veyahut 
da Artvin'in Hopa'sında bir berberin yanında 
veyahut da bir nalbantm yanında yahut da 
bir tenekeci ustasının yanında veyahut da bir 
sobacının yanmda çalışmakta bulunanı işçinin 
'bir tek işçi olması halinde bunun bildirme key
fiyeti kendisine tahmil edilmesi sebebiyle bu 
bildirme mecburiyetini kendisine verdiğiniz ve 
bu da eğer o devamlı işte bir ay içinde bildir
mediği takdirde 97 nci maddeye 'göre tekerrürü 
halinde bir taftaya kadar hapis ve üç kişiye 

kadar çalışan işyerlerinde 250 liraya kadar 
para cezası, üç kişiden fazla olan yerlerde de 
500 liraya kadar ağır para cezası tahmil et
mektesiniz. Binaenaleyh, buraya öyle bir şey 
koyalım ki 97 nci madde ile olan irtibatını 
suç ve ceza arasındaki ilişkileri nisheti taazzuv 
ettirelim. Lehte konuşan arkadaşlar gayet hak
lı bir noktaya temas ettiler. Eğel lütfederlerse 
sayın takrir sahibi bu takrirlerini üçüncü mad
denin üzerine koymasınlar, bu bir genel pren
siptir, olsa olsa 5 nci maddede, olsa olsa 97 nci 
maddede mütalâa edilecek bir husustur. Muh
terem Heyetiniz lütfeder bu maddeyi aynen ka
bul ederse zannediyorum ki Türk iş hayatına 
yararlı olmuş olur. Hürmetlerimle. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — Sa
yın Başkan, 5 nci maddede mütalâa edilmek 
üzere takririmi geri alıyorum. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Efendim, 
ben de geri alıyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 3 ncü madde 
ile ilgili iki tane takrir vardı... 

Sayın Köseoğlu, siz de mi geri alıyorsu
nuz1? 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Evet, efen
dim. 

BAŞKAN — Şimdi Saym Abdurrahman Gü
ler 3 ncü maddenin son fıkrasında değişiklik 
yapılmasiyle ilgili takririni 5 nci maddede na
zarı itibara alınmak kaydı ile geri alıyor. Tak
rir geriverilsmiştir. 

Sayın Köseoğlu, siz?.. 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Ben de 

ıgeri alıyorum. 
BAŞKAN — Saym Köseoğlu da takririni 

geri almıştır. Bu itibarla başka takrir yoktur. 
3 ncü maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul ediknitşir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 

Uygulama başlangıcı 
Madde 4. — İşyerleri, işverenler, işveren ve

killeri ve işçiler, üçüncü maddedeki bildirim 
gününe bakılmaksızın, ikinci maddede gösteri
len niteliğin edinildiği günden başlıyarak bu 
kanun hükümlerine bağlı olurlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 
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5 nci maddeyi okutuyorum. 

Ayrıcalıklar 
Madde 5. — Deniz ve hava taşıma işleriyle 

tarım işlerinde ve aynı çatı altında birlikte ya-
şıyan bir ailenin üyeleri veya hısımları arasın
da ve aralarına dışardan başka biri katılmıya-
,rak ev içinde yapılan işlerle, ev hizmetlerine 
Ibu kanun. hükümleri uygulanmaz.. 

Şu kadar ki : 
a) Kıyılarda veya liman ve (iskelelerde gemi

lerde karaya ve karadan gemilere yapılan yük
leme ve boşaltma işleri, 

<b) Hayvancılığın bütün yer tesislerinde 
yürütülen işler, 

c)1 Tarım sanatları ile tarım alât, makina 
ve parçalarının yapıldığı ve omarılıdığı atölye 
ve fabrikalarda görülen işler, tarım işletmele
rinde her çeşit yapı işleri, 

d ) Halkın faydalanmasına açık veya işye
rinin eklentisi durumunda olan park ve baihçe 
işleri, 

Bu kanun hükümlerine tabidir. 

, BAŞKAN — Efendim daha evvel önerge 
ile söz istiyen arkadaşlar olmuştu. Yalnız ka
bul buyurduğunuz karar gereğince bunları tes-
bit edeceğiz: Sayın Enver Turgut.. 

ENVER TURGUT (İzmir) — Ldhinde söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Talât Köseoğlu. 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Aleyhte. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi işgüzar. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Alayihinde.. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, Sayın 
Naznıi Öz oğul?... 

NAZMİ ÖZOĞUL ('Edime).— Alayihinde. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tez... 
HASAN TEZ (Ankara) — Alayhinde, efen

dim. 
BAŞKAN — Sayın Arif Ertunga... 
ARİF ERTUNGA ('İzmir) — Üzerinde. 

BAŞKAN — Sayın Behice Hatko Boran... 
BEHİÖE HATKO BORAN (Urfa) — Grup 

adına üzerinde... 

BAŞKAN — Sayın Hamdı Orhan... 
HAMDİ ORHON (Trabzon) • — Üzerinde. 
BAŞKAN — ıSayın Abdurralhman Güler.. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — 
Grup adına üzerinde. («Ben de istemiştim» 
sözleri) 

BAŞKAN — Efendim, herkes birden ister
se olmaz... Elbette biz müşaJhedeımize göre sı
raya feoyuyoruz. 

Sayın Abdurralhman Güler siz grup üzerin
de. Sayın Reşit Ülker... 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Lehinde. 
BAŞKAN — Sayın Kasım Gülek.... 
KASIM GÜLEK (Adana) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Hasan Ünlü. 
HASAN ÜNLÜ (Diyarbakır) — Aleyhin

de. 
Sayın Başkanım, bir hususu arz etmek isti

yorum, müsaade ederseniz. Okunan madde, 
üzerinde önerge mevcutsa, ondan sonra sö'z is
temek hakkını doğurur. Çünkü alınan karar 
'böyle. Önerge şartlı ise olabilir. Bu madde üze
rinde önerge verildiği takdirde söz hakiki ta
lebinde bulunulmuşsa bu şekilde beyan varsa 
doğru; yoksa madde okunduktan sonra bu 
madde üzerinde değiştirme önergesi varsa o 
anda söz istiyen arkadaşlar öncelikle söz sıra
sına "tabi olarak kıonuşaJbilirler. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, zaten üzerin
de önerge verilmemiş olan maddelerde, söz is
tiyen var mı demiyorum, doğrudan doğruya 
oya sunuyorum. Bunun dışında bâzı arkadaş
lar madde o'kunmadan, müzakeresine geçilme
den önerge vermişler şu şu maddeler üzerinde 
söz istiyorum demişler. Bunların elbette bir 
önceki 'hakkı oluyor. 

HASAN ÜNLÜ (Diyarbakır) — O değil gö
rüşülüp, görüşürmiyeeeği 'bilinmiyor. 

BAŞKAN — Her halde bunu o arkadaşlar 
(biliyor efendim.. Tetkik etmişler. 

HASAN ÜNLÜ (Diyaıibakır) — Bir önerge 
varsa buna itiraz edilebilir. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Sabahattin Sa
vacı. 

•SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Aleyhinde söz istiyorum. 

• BAŞKAN — Sayın Ka'badayı?... 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Üzerinde 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen arkadaşımız 

var mı efendim? 

— 166 — 



IVLMeülisi B : 72 13 . 3 .'1967 0 : 1 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — AlayMnde 
istiyorum. 

FAHRÎ UĞRASIZO&LU (Uşak) — Üzerin
de söz. istiyorum. 

BAŞKAN ,— Sayın Kırbaşlı siz ? 
FAİK; KIRBAŞLI (Burdur) — Aleyhinde 

efendim. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi madde lehinde 
Sayın Enver Turgut, buyurunuz. 

Bir dakika efendim, evvelâ sırayı arz ede
yim. Lehinde Sayın Enver Turgut, Sayıri-
Reşit Ülker. Aleyhinde Sayın Hilmi işgüzar, 
Sayın Nazmi özoğul, Sayın Hasan Tez, Sayın 
Hasan Ünlü, Sabahattin Savacı; Sayın Nahit 
Menteşe Sayın Faik Kırbaşlı. 

Üzerinde Sayın Köseoğlu Sayın Ertunora, Sa
yın Benice Bonan grup adına, Sayın Hamdi Orhon, 
Abdurraihman Güler grup adına, Sayın Kasım 
Gülefc,. Sayın İhsan Kabarayı, Sayın Fahri Uğ\ 
rasızoğlu. 

RIZA KUAS (Ankara) — Sayın Başkanım 
müsaade eder misiniz ? 

BAŞKAN — Bir dakika, buyurun Sayın 
Kuas. 

RİZA KUAS (Ankara) — önergeler okun
madı, belli değil, önerge sahiplerine böyle 
bir öncelik tanınır mı, tanınmaz mı? Bunu bir 
esasa bağlamak lâzım. 

BAŞKAN — Efendim, evvelâ önergeleri 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İstisnalara ilişkin olan 5 nei maddenin 

•birinci fıkrasındaki «tarım işleriyle ve» iba
resinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Hatay . Ankara 
Yahya Kanbolat Rıza Kuas 

Tekirdağ Malatya 
Kemal Nebioğlu Şaban Erik 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ö nci maddeye aşağıdaki fıkranın ilâvesini 

arz ve teklif ederiz. 
e) Devlet Üretme Çiftlikleri, haralar, fi-

daaalıklar ver benzeri Devlet kuruluşları. 
Ankara Hatay 

Rıza Kuas Yahya Kanbolat 
Tekirdağ Malatya 

Kemal Nebioğlu Şaban Erik 

Yüksek Başkanlığa 
Madde 5. — Deniz ve hava taşıma işleriyle 

tarım işlerinde ve aynı çatı altında birlikte 
yaşıyan bir ailenin üyeleri veya hısımları arasın
da ve aralarıma dışardan başka biri katılmı-
yarak ev içinde yapılan işlerle, sanat öğ
retmek maksadiyle çırak çalıştıran iş yerleri 
ve ev hizmetlerine bu kanun hükümleri uygu
lanmaz. 

5 nci maddenin; yukardaki şekilde tadilini 
arz ve teklif ederiz. 

Bursa Diyarbakır 
Nilüfer Gürsoy Hasan Değer 

Ankara Kırşehir 
Orhan Alp Mehmet Güver 

Bursa Balıkesir 
Barlas Küntay İbrahim Aytaç 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Beşinci maddeye aşağıda yazılı bir fıkra

nın ilâvesini teklif ederim. 
Fıkra e) Belediye hudutları içerisinde, 

hayvancılık yapanlar ile çiçekçilik ve seb
zecilik yapanlarla bu işlerde çalışanlar. 

Hatay 
Talâf Keööoğlu 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
İş kanunu tasarısının 5 nci maddesinin 

aşağıdaki şekilde değiştiri'lmeskıi arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımla. 
Geçici Komisyon Sözcüsü 

Burdur 
İsmail Boyacıoğlu 

Madde 5 

Aşağıda tadadedilen şartları haiz iş yerle
rinden : 

a) Deniz ve hava taşıma işleriyle tarım 
işlerinde ve aynı çatı altında aile mensup
ları veya hısımları arasında ev içinde yapılan 
işler ve ev hizmetleri, v 

b) 507 sayılı Küçük Esnaf ve Sanatkârlar 
Kanununun 2 nci maddesi kapsamına giren 3 iş
çinin çalıştığı iş yerlerinde bu kanun hüküm
leri uygulanmaz. 

Şu kadar ki : 
c) Kıyılarda veya liman ve iskelelerde; 

gemilerden karaya ve karadan.! gemilere yapı
lan yükleme ve boşaltma işleri, 
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d) Havacılğın bütün yer tesislerinde yü
rütülen işler, 

e) Tarım sanatları ile tarım aletleri, ma
lana ve parçalarının yapıldığı atelye ve fab
rikalarda görülen işler, tarım işletmelerinde 
yapılan her çeşit yapı işleri, 

f) Halkın faydalanmasına açık veya iş 
yerlerinin eklentisi durumunda olan park ve 
bahoo isleri, bıı kanun hükümlerine tâbidir. 

OSMAN ZEKt EFEOĞLU (İzmir) — Bir 
önergem vardı, Pazartesi gününden vermiştim, 
okunmadı. 

BAŞKAN — Pazartesi günü ise alınmaması 
lâzım, evvelce ittihaz edilen prensip kararı 
gereğince. 

NAHIT MENTEŞE (Aydın) — Zannederim 
ismail Boyacıoğlu arkadaşımızın önergesi, 67 
imzalı önergeyi içine alan önergedir. 

BAŞKAN — Bu madde ile mi ilgili? 
NAZMİ OĞUZ (Edirne) — 67 milletvekili-

nin imzasiyle bir önerge vardı. 
BAŞKAN — Bir dakika, bakalım efendim. 
Efendim, ilgililer 5 nci madde ile ilgili baş

ka önergo bulunmadığını söylüyor, acaba yan
lış olmasın. 

OSMAN ZEKt EFEOĞLU (Devamla) — 
O önergenin sureti bendedir efendim. 

BAŞKAN — Bahsettiğiniz 65 imzalı önerge 
mi? 

OSMAN ZEKt EFEOĞLU (Devamla) — 
Hayır efendim, 5 imzalı önergedir. 

BAŞKAN •— Sizinki 5 imzalı, ne zaman 
verdiniz ? 

OSMAN ZEKt EFEOĞLU (Devamla) — 
6 Martta efendim. 

BAŞKAN — 6 Martta alınmaması lâzım. İt
tihaz edilen karar gereğince bir muayyen gün 
ve muayyen bir saate kadar alınacak denmiş, 
alman bu önergeler burada imiş. 

OSMAN ZEKt EFEOĞLU (Devamla) — 
Başkanlığa söyledik ve öyle verdik. 

BAŞKAN — Yok efendim bu önerge. 
OSMAN ZEKt EFEOĞLU (Devamla) — 

Kaybolmaması lâzım. («Tekrar versin» sesleri) 
BAŞKAN — Efendim, önümdeki dosyada 

bütün önergeler madde sırasına göre dizilmiş 
ve ilgililerin bu konudaki titizliğini biliyorsu
nuz. 

Başkan Nurettin Ok'a verdim ve sordum, öner
genin sureti elimizdedir. 

BAŞKAN — Yok efendim önergeniz. 
OSMAN ZEKt EFEOĞLU (Devamla) — 

O zaman önergemizi tekrar verelim. 
BAŞKAN — Efendim, ittihaz edilen karar 

gereğince şimdi bir önerge almıyoruz bu mev
zuda. Evvelce bir karar ittihaz edilmiştir. 
Grup başkanları Sayın Meclis Başkanının Baş-

/ kanlığında toplanmış, o karar Meclise arz edil
miş ve Meclia kabul etmiş, filânca gün, filân
ca saate kadar verilecektir, denmiştir. 

OSMAN ZEKt EFEOĞLU (Devamla) — 
öyle ise, önergemiz kaybolmuştur. 

BAŞKAN — Önergo kaybolmaz. Tahkik 
etmeden böyle söylemeyiniz. Ya imza sahipleri 
müracaat etti, geri aldı, ya zaman geçmiştir 
onun için almamışlardır, veya 5 nci madde ile 
alâkalı değil. Yok efendim, burada önerge 
yok. 

OSMAN ZEKt EFEOĞLU (Devamla) — 
Bu madde ile ilgilidir önergemiz. Nasıl olur 
efendim ? 

BAŞKAN — Ama beşinci madde ile alâ
kalı değildir. 

OSMAN ZEKt EFEOĞLU (Devamla) — 
Nasıl olacak şimdi? Mühim bir hüküm getivi-
yorduk. 

MUSTAFA ERTUĞRUL (İstanbul) — Es
naf için birleştirmişler, vermişler önergelerini. 
Burada boşuna vakit kaybediyorlar. Birbirin
den haberleri yok. Esnaf için verilen önerge 
komisyon kâtibinin okunanı İsmail Boyacıoğ
lu Beyin önergesidir. 

BAŞKAN — Bu imiş önergeniz, okunmuş 
beyefendi. 

OSMAN ZEKt EFEOĞLU (Devamla) — 
Birleştirilmiş olarak değil benimki, ayrı bir 
önerge. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, biz müza
kereye devam edelim, siz ilgililerle temas edi
niz, kime verdiniz, ne zaman verdiniz, önerge
leri tetkik buyurun, teşrif edin meseleyi halle
delim. 

Şimdi, 5 nci madde lehinde, Sayın Enver 
Turgut, buyurun. 

ENVER TURGUT (İzmir) — Sayın Baş
kan, aleyhinde konuşacak olan arkadaşlar var, 
onlar konuşsun, ben ondan sonra kouşayım. 
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BAŞKAN — Efedim, sıra böyle, İçtüzük 
de böyle, onun için veriyorum. Yoksa grup 
adına söz istiyenler de var. 

ENVER TURGUT (İzmir) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım.. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Grup adı
na ben de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Grup adına iki tane oluyor 
efendim. Ab dur rahman Güler arkadaşımız söz 
istemiş. Herkes grup adına böyle söz isterse, 
olmaz. Belge lâzım. 

ENVER TURGUT (Devamla) — Üzerinde 
değişiklik verilen, bu değişiklik önergeleri hu
zurunuzda okunmuştur. Bu arada hepimize 
ıbâzı derneklerden çeşitli mektuplar da gelmiş 
bulunuyor. Yine bundan evvel işverenler kon
federasyonu bir brifing tertipledi ve o toplan
tıya bütün Meclis ve Senato azalarını da davet 
etmişlerdi. O toplantıya bendeniz de gitmiştim, 
toplantıda umumiyetle halen görüşülmekte olan 
İş Kanununun bâzı maddelerinin işverenleri 
müşkül duruma' sıoktuğu, cezai hükümler ge
tirdiği ve buna benzer birçok hususlar zikre
dilmişti. Ve orada yine hususi mahiyette: «Biz 
kendilerine bu mevzuu yani bu iş kanunu sizin 
anladığınız şekilde hazırlanmış bir iş kanunu 
değildir. Bu iş kanunu hiçbir zaman işverenleri 
müşkül duruma sokacak bir kanun değildir. 
Bu kanun hem işçiyi hem de işvereni ahenk 
içerisinde çalıştıracak bir 'kanundur. Binaena
leyh, bunun üzerinde bu kadar hassas olmayın» 
demişizdir. Şimdi de görüyorum ki, burada bu 
5 nci maddenin değiştirilmesi için birkaç öner
ge verilmiş ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sa
natkârlar Kanununa tabi olan işverenleri bu 
kapsama almayın demektedirler. Şimdi ben bir 
hususu dikkatinize sunacağımı. Bir kundu
racı dükkânında çalışan üç tane kalfa, bunun 
yanında yine üç tane çırak, yani çırak dediği
miz işçi. Şimdi kalfa mütehassıstır, işçi onun 
yanında bilfiil çalışan, verdiği işi harfiyen ye
rine getirendir. Çırak da o işi öğrenmek üze
re tutulmuş kişilerdir. Şimdi hepiniz gayet iyi 
bilmektesiniz, ki bir kunduracı kalfasının yap
tığı iş elinde çivi, çekiç, bıçak ve camdır. Bu 
sanatkâr bu işi yaparken hiç kazaya uğramı-
yor mu? 'Farzedelim ki, çalışması esnasında 
bıçakla bir parmağını kesti, bu bir iş kazası
dır. Bu kalfa bir ay çalışamadı. Veyahutta o 

kesimden dolayı kangren oldu, kolunu kestiler. 
İşyerine yani İş Kanuna da tabi değil farz ede
lim. Bu çalışan kişinin durumu ne olacaktır? 
Binaenaleyh burda benim istirhamımı 507 sayılı 
Kanuna tabi esnafların da işyerine yani İş Ka
nununa girmesinde fayda vardır. Bu kanunun 
bu maddesinin yazıldığı şekilde kabulünü is
tirham ediyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Efendim; Sayın Efeoğlu ar
kadaşımızın bahsettiği önerge buradadır, bu
lunmuştur. Ancak altı Mart tarihli 68 nci Bir
leşimde tâyin edilen saatten sonra geldiği için 
muameleye tabi tutulmamıştır. Arz ederim. 

Şimdi beşinci madde aleyhinde grup adına 
söz istenmiştir. Türkiye İşçi Partisi Grupu adı
na Sayın Yahya Kanbolat buyurun. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Biz de grup 
adına söz istemiştik. 

BAŞKAN — Beyefendi, ben keramet sahi
bi miyim? Söyleseydiniz evvelce. Usulleri bili
yorsunuz. Sizi de yazayım, grup adına. 

T. İ. P. GRUPU ADINA YAHYA KANBO-
LAT (Hatay) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; verdiğimiz önergelerle güttüğümüz 
amaç, tarım işçilerinin de kanunun kapsamına 
alınmasıdır. Tarım işçileri bugün Türkiye'de 
milyonları bulmaktadır ve en mazlum bir kütle
yi teşkil ederler. Bu nokta Yüce Kurulca bi
linmektedir. Tarım işçilerinin: 

1. İş emniyeti yoktur, 
2. İşgücü uzundur ve çok defa dinlenme 

hariç on saattir. 
3. İş şartları ağırdır ve sağlık kaidelerine 

hiç uyulmaz. 
4. Ücretler düşüktür ve ödenme şekli ga

yet intizamsızdır. 
5. Pazar tatili, ücretli izin gibi işçi lehin-

dcıki haklar henüz tarım işçileri için düşünce 
şeklinde bile mevcut değildir. 

Sayın Çalışma Bakanı tarım işçilerinin ay
rı bir özellik arz ettiğini ve bu bakımdan da 
tarım işçilerinin İş Kanunu kapsamına gire-
nıiyeceğini bu kürsüden birkaç defa ifade et
miştir. Halbuki kanun tasarısı tarımla ilgili 
bâzı işyerlerini kapsamına almaktadır. Örneğin: 
5 nci madde tarım sanatlarlyle, tarım âletleri 
makina ve parçalarının yapıldığı atölyeler ve 
ayrıca halkın faydalanmasına açık olan park ve 
bahçeler, 5 nci maddeye göre İş Kanunun kap-
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samına girmektedir. Ayrıca tasarının 33, 85, 
86 ncı maddeleri de tarım işçilerine atıf yap
maktadır. Bundan gayrı Tarım Bakanlığına 
bağlı olan Üretme çiftlikleri, fidanlıklar ve ha
ralarda İş Kanununun bâzı hükümleri hiçhir zo
runluluk olmamasına rağmen, iş hayatına bir 
düzen vermek amaciyle uygulanmaktadır. An
cak ıbu tarım müesseseleri 1§ Kanunu kapsamı 
içinde bulunmadıklarından işçiler için bir hak 
doğmamakta ve onun için emniyet müdürü ar
zu ve iradesine bağlı kalmaktadır. Şu halde 
önergelerimiz zaten mevcut fiilî duruma bir hu
kukî nitelik vermektedir. Saygılarımla. 

BAŞKAN — 5 nei madde üzerinde iki gru-
pun üst üste görüştürülmemesi için A. P. Grupu 
adına Sayın GKiler, buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA ABDURRAHMAN 
GÜLER (Çorum) — Muhterem arkadaşlarım, 

. ıgörüşmesine başlamış bulunduğumuz bu beşin
ci madde istisnalar hükmünü vaz'etmekte onu 
tanzim etmektedir. Türkiye'de teşkilâtlanmış 
gerek kamu tüzel kişileri, gerek özel şahıslar, 
özel kişiler 'tarafından kurulmuş işyerleri var
ıdır. Bu işyerlerinde çalışan işçilerimizin halkla
rını görüşmekte olduğumuz kanunun hudutla
rı, çerçevesi içerisinde mütalâa edip kontrol ve 
teminat altına almak gayreti içimdeyiz. Bir de 
Türkiye'de orta sınıf halk dediğimiz ve 507 sa
yılı Kanunun 2 nci maddesindeki tarife uy
gun şekilde kendi küçük sermayesine istinadet-
mek suretiyle çalışan esnaf ve küçük sanatkâr
lar grupu vardır. Bu esnaf ve küçük sanatkâr
la v grupu aslında işçi ile pek farklı durumda 
da değildir. Bir esnafla bir küçük sanatkârla 
yanında çalıştırdığı işçi arasındaki fark be
lirsizidir. İki kişi Anadolunun gerçeklerine gö
re yan yana gelir, biri sermaye koyar işveren 
lolur, öbür arkadaşı da onun yanında kalfa ola
rak çalışır. Devlete yük olmadan bu iki kişi 
işyeri kurarlar, geçimlerini temin ederler. Şim
di miktarı iki milyona varan bu gibi yerlerini 
İş Kanunu hükümlerine talhi tutarsak bunların 
ıbir zaman içinde tedricen erimeleri ihtimalini, 
tehlikelerini ortaya atmış oluruz. İşçiyi koru
yacağım derken işyerlerini kapatmak gibi tama
men işçi aleyhine olan bir durumu ihdas etmiş 
loluruz. Nitekim, Esnaf ve Küçük Sanatkârlar 
Kanununun 2 nci maddesi bu gibi esnafı ve kü
çük sanatkârı şu şekilde tarif etmektedir: «İs

ter gezici olsun, ister bir dükkân veya bir so
kağın belli bir yerinde şahit bulunsunlar, tica
reti sermayesiyle birlikte vücut çalışmalarına 
dayanan ve geliri o yer gelenek ve teamülü 
ne nazaran tacir niteliğini kazanmasını ica-
bettirmiyecek miktarda sınırlı olan ve bu ba
kımdan ticaret siciline ve dolayısiyle Ticaret 
ve Sanayi Odalarına kayıtları gerekmiyeıı iş
yerleri.» 

Şimdi bu tarife göre ticareti gayet sınırlı be
deni çalışma esası cari. Bir kasalbanm veya bir 
köyün bir köşesinde, bir sokağında seyyar ve
ya saibit olarak kurulmuş bir işyeri ve bu işye
rinde çalışan kunduracı, nalbant, berber, bak
kal gibi esnaf ve küçük sanatkârlar bu kanu
nun hükümlerine tabi olduğu takdirde bu ka
nunun getirmiş olduğu külfetleri, bu kanunun 
getirmiş olduğu yüklemleri yerine getirmele
rine imkân yoktur. Üçüncü maddede bu gibi 
işyerlerinin tamamını değil sadece - üç işçi dâ
hil - üç işçi çalıştıran işyerlerini sırf yukarda 
arz ettiğim sakıncalarından dolayı bu kanunun 
kapsamı dışında tutmak için takrir vermiştim. 
Sayın Bakanımız bu takririmizin 5 nci mad
dede göz önünde bulundurulabileceğini arz et
tiğim nedenlerine iştirak ettik]erini beyan bu
yurdular. Bendeniz de bu takririmin nazarı dik
kate alınmasını 5 nci maddenin görüşülmesine 
talik etmiştim. Şimdi Yüksek Meclisiniz bu tak
ririmize iltifat ederde üç işçiden az işçi çalıştı
ran işyerlerini İş Kanununun kapsamı dışında 
bırakırsa, orta sınıf dediğimiz esnafı değil bu 
işyerlerinde çalışan işçiyi korumuş oiluruz. Çün
kü Sayın Çelikbaş'ın da geçen günkü Deniz 
İş Kanunun müzakeresi sırasında söylediği şu 
cümle de çok yerindedir: «Bir işçinin menfaati 
işinin devammdadır.» Doğrudur, bu cümle ha
kikaten doğrudur, işçinin menfaatini işinin 
devamını sağlamak suretiyle korumuş olacağız. 
Takririme iltifat buyurmanızı saygiyle rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Beşinci madde lehinde Saym 
Reşit Ülker. Efendim, Deniz İş Kanunu için 
yapılmakta olan açık oylama işlemi devam et
mektedir. Sonradan gelen üyelerin lütfen oyla
rını kullanmalarını rica ederim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem 
•arkadaşlar; bu kanun bir bütün sistemi ge
tiren kanundur. Nitekim; böyle bir bütün ve 
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sistem içerisinde yapılmış bir kanun olduğun
dan dolayı da özel bir muameleye tabi tutul
muştur. Ben başından beri bu türlü özel mu
amelelere tçbüzük bakımından katılmamışım-
dır. Fakat, böyle bir özel muameleye tabi tu
tulmuştur. Muayyen süreye kadar önergeler ve
rilmiştir ve bütünlüğü muhafaza edilecek bir 
usulü müzâkere içinde yürütülmektedir. 

Şimdi buradaki istisnalar eski kanununda 
2 :nci maddede dağınık şekilde mevcut bulu
nan hükümler birleştirilmiş ve tek bir metin 
halinde buraya getirilmiş, monte edilmiş'tir. Böy
lece esasta kabul edilmiş olan bütün işyerlerine 
teşmil edilme kuralının istisnaları burada gös
terilmiştir. Yani prcnsibolarak bütün işyerleri
ne, bir işçiye kadar çalıştıran işyerlerine tatbik 
edilecek ve onun yanında tatbik edilmiyeeek 
kısımlar gösterilmiştir. Bu kısmı eski kanun
dan, eski metinden farklıdır deniz ve hava ta
şıma işleriyle, - eski kanunda vardı - tarım iş
lerinde büyük bir kütleyi de bunun dışında bı^ 
rakmaktadır ve aynı çatı altında birlikte yaşı-
yan ve ailenin üyeleri veya hısımları arasında 
ve aralarına dışardan başka bir katılmıyarak 
ov içinde yapılan işlerle ev hizmetlerine bu ka
nun hükümleri uygulanmaz. Memleketin bü
yük bir realitesine karşı olan - ki, böyle işlet
meler çoktur Türkiye'de, - onlar aile işletme
leri dışarda bırakılmış, tarım dışarda bırakıl
mış, onun dışında ne kalıyorsa buraya alınmış. 
Yalnız bunun da yani bu kaidenin de, burada 
konulan bâzı istisna kuralının da tekrar istis
naları sayılmıştır. «Kıyılarda, veya liman ve 
iskelelerde gemilerden karaya ve karadan ge
milere yapılan yükleme ve boşaltma işleri, 
havacılığın bütün yer tesislerinde yürütülen 
işler..» v.s. devam edip gidiyor. 

Şimdi esas itibariyle bu kanunun getirdi
ği en önemli bir yeniliği ihtiva etmektedir. 

v Böylece gerek Sosyal Sigortalar Kanunu, ge
rekse tş Kanunu bir bütün olarak bütün Türk 
işçisine teşmil edilmekte ve Türk işçisi garanti 
altına alınmaktadır. Bundan dolayı bu mad
dede belli - başlı bir değişiklik yapılmasına lü
zum yoktur. Nitekim, bâzı şeyler var. Sanat öğ
renmek maksadiyle diye verilmiş takrirler var, 
belediye hudutları içinde dive verilmiş takrir
ler var, Devlet Üretme Çiftlik!eriyle ilgili tak
rirler var ki, bunlara katılabiliriz. Devlet Üret
me Çiftliği ile ilgili şeyleri buraya almakta fay

da vardır. Hakikaten büyük işletmelerdir, buna 
katılabiliriz. Burada söylenecek şey bu kanu
nun en ileri hükümlerinden birisi getirilmiştir. 
Bunun kabulü lâzımdır kanaatindeyim. Saygıla-' 
rımla. 

BAŞKAN — Madde aleyhinde Millet Par
tisi Grupu adına Sayın Hilmi işgüzar. Deniz 
iş kanun tasarısının yapılan açık oylamasına 
•oylarını kullanmıyan arkadaşlarımızın lütfen 
oylarını kullanmalarını rica ederim. 

MİLLET PARTİSİ GRUPU ADINA HİLMİ 
İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; 

Kanun tasarısının tümü görüşülürken arz et
tiğimiz gibi, biz kanunun aleyhinde değiliz. O 
zaman münhasıran işaret ettiğimiz veçhile 5 nci 
maddenin çok önemli bir madde olduğunu ve '-• 
bunun bâzı sakaıt noktalarının bulunması yü
zünden bu maddenin aleyhinde olduğumuzu 
söylemiştik. Bu bakımdan burada tekrar tas
rih etmek istiyoruz ki, beşinci maddenin aley- -
hindeyiz. 

Beşinci maddenin bilhassa ilk fıkrasında 
yer alan, «Deniz ve hava taşıma işleriyle ta
rım işlerinde ve aynı çatı altında birlikte ya-
şıyan bir ailenin üyeleri veya hısımları arasın- ' 
da ve aralarına dışardan başka biri katılmıya
rak ev içinde yapılan işlerle, ev hizmetlerine 
de bu kanun hükümleri uygulanmaz» denmek- •...' 
tedir. Bu, sistemi tamamen bozan bir madde
dir. Yani beşinci maddenin tarrm işlerinde ça
lışanları kapsamının dışında bırakmış olması 
keyfiyeti, bâzı arkadaşlarımızın burada izah ve 
ifade ettikleri gibi, yepyeni bir sistem, kül ola
rak getirilen bir sistem olmaktan bu kanunu 
yoksun bırakmaktadır. Zira kanunlar her şey^ 
den evvel objektiflik, eşitlik ve genellik ilkele
rini taşımadığı müddetçe kanun vasfım daima 
taşımaktan uzak kalırlar. Biz bu 5 nei madde
nin üzerinde inceleme yaptığımız zaman kanu
nun 1 nci maddesinde yer alan ve işçiyi tarif 
eden madde ile de çelişik halde görmekteyiz. 
Yani 5 nci maddenin istisna hükümleri içerisin
de yer alan tarım işlerinde çalışan tarım işçileri 
birinci maddeye göre işçi vasfını taşımaktadır.; 
O halde bu kanunun şümulü içerisine girmesi 
icabeder. Halbuki bu kanunun şümulü dışar
ısında bırakıldığına, çıkarıldığına göre biz 1 nci. 
maddenin yerinde bir madde olmadığına bura
da işaret etmek istiyoruz. 
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- Tarım işçilerine önem vermek her şeyden ev
vel çıkarılan iş kanunlarında bunlara tanınan hak
larla mümkündür. Halbuki, beşinci madde bun
ları ortadan kaldırmak suretiyle tarım işçileri gi
bi bir çoğunluk teşkil eden işçilerin hakları ve 
menfaatleri bir tarafa itilmekte ve kuvvetli olan 
insanların yanında bulunur gibi bir hale girilmiş 
bulunnmaktadır. Biz işçilerin hiçbir zaman aley
hinde olduğumuzu söylemedik. Yalnız, çoğunluk 
kütlesini teşkil eden ve memleketimizin zirai re
formunun yapılabilmesi için, açlık tehlikesinin or
tadan kaldırılması için en fazla emeğine ve işgü
cüne ihtiyaç duyduğumuz tarım işçilerinin bu 
kanunun şümulü dışında bırakılmasının üzüntü
sünü duyanlar olarak burada ifade fikirlerimizi 
arza; çalışıyoruz. Tarımda çalışan işçilerinden 
durumu üzerinde Sayın Bakanın durduğu ve ya
kında getirilecek bir tarım iş kanunu ile btınlann 
da ihtiyaçlarına cevap verileceğine işaret edilmiş
tir; Fakat, bu hiçbir zaman iyi bir tutum içerisinde 
bulunmanın ifadesi değildir. Kanunlar tüm ola
rak getirilmeli, sistem olarak Büyük Millet Mec
lisinden geçirilmeli ve işçinin tarifi yapılan birin
ci, maddeye giren tarım işçilerinin de tarım iş
yerinin de bu kanunun içine sokulması lâzımge-
lir. Bu yapılmadığı için biz bu maddenin tama
men aleyhindeyiz. Diğerleri zaten Deniz - iş Ka
nunu dedik, tasarısı çıktı ve çıkacaktır. Bunun dı
şında bütün işçiler sendikalar vasıta siyle kuv
vetlerini Büyük Millet Meclisinde de göstermek 
suretiyle haklarını, haklı olan haklarını almakta 
fakat teşkilâttan mahrum oldukları, tam teşkilât
lanmadıkları için tarım işçileri daima, her zaman 
ihmal edilmiş ve hakları ele alınmamıştır. Biz bu
nu tescil ettirmek üzere burada görüşlerimizi ifa
de etmeye çalışıyoruz. 

Pancar mevsiminde çalışan işçiler, pamuk 
mevsiminde çalışan işçiler, tütün mevsiminde ça
lışan Ejçilerin durumu tamamen birinci maddede 
yer alan tarife girdiği gibi, Sayın Bakanın da bu
rada işaret ettiği gibi, 26 ncı maddede yer alan 
ücretlerin şümulü içerisine de girmektedir. Bi
naenaleyh bu tarım işçileri muvakkat ve mev
simlik işçi olarak telâkki edilmek suretiyle bun
ları ayrı bir kanun içerisinde mütalâa etmenin 
de doğru olmadığına burada işaret etmek istiyo
ruz. Kaldı ki, tarım isterinde bütün sene çalışan 
işçiler de vardır, tarım sektörünün çeşitli dalla
rında. Tarım araştırma istasyonlarında ve bil
hassa orman içerisinde, keşim ve nakil işlerinde 

devamlb-imar ve bakım ilşerinde, bütün sene ça
lışan işçiler de tarım işyerinin, iş Kanununun dı
şında bırakılmış olması sebebiyle bu kanunun da 
şümulü dışında olmakta ve istifade edememekte
dirler. Bu yönden biz bu maddenin tamamen 
yerinde olmadığını söylemekle beraber, bir nokta
ya daha işaret etmek istiyoruz. 

O da hepinizin bildiği gibi bir Yardunseven-
ler Derneği vardır. Bu önemli bir meseledir. Var-
dunsovenler Derneğinde çalışan işçi vasfım haiz 
olan insanların çoğu sakat, alıl ve ağır işlerde, 
çalışma gücünün dışında bırakılmış olan insanlar
dır. Bunlar çoğu zaman dul, öksüz ve yetim kim
selerdir. Bu işyerlerinde çalıştırılmak suretiyle 
kendi ailelerinin geçimini sağlamak durumunda
dır. Bu kanunun şümulü dışında bırakılmadığı 
takdirde burada yeni işyerlerinde Yardımseven-
ler Derneğinin kurmuş olduğu güzel işyerlerinde 
dul, yetim ve sakat olan insanlar çalışamazlar. 

BAŞKAN — Sayın işgüzar vaktiniz doldu 
Oilendim. 

MİLLET PARTİSİ GRUPU ADINA HİL
Mİ İŞGÜZAR (Devamla) — Bu bakımdan Sa
yın Komisyonun dikkatini bu noktaya çekmek 
suretiyle sözlerimi bitiririm, hepinize hürmetleri
mi sunarım. 

BAŞKAN — Beşinci madde üzerinde Türkiye 
işçi Partisi Grupu adına Sayın Behice Boran. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Beşinci 
madde üzerinde, grup adına ben de söz istemiş
tim, daha evvel. 

BAŞKAN — Değil efendim, sıra itibariyle da
ha geride kalıyor. 

Efendim, Deniz iş kanun tasarısı için yapı-
an açık oylama işlemi bitmiştir. Kutuyu kaldı
rınız. 

T. I. P. GRUPU ADINA BEHİCE HATKO 
(BORAN) (Urfa) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri, beşinci madde İş Kanununun kapsamı
nı belirten çok önemli bir maddedir. Maddenin 
mevcut yazılış şeklinden tek işçi çalıştıran işyer
lerinin dahi kanunun kapsamına girdiğini görü
yoruz. Emek gücünü satarak geçinen bütün yurt
taşların, işçilerimizin çalıştıkları işyerlerinin bü
yüklüğü ne olursa olsun aynı kanuni haklardan 
faydalanmaları hem sosyal adalet, genellikle hak
kaniyet düşüncesine, hem de mantığa uygundur. 
Ne var ki diğer taraftan bir de küçük sanatkâr 
ve esnaf grupu ve bu grupun korunması ve kal-
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kmdınlması meselesi vardır. Türkiye İşçi Par
tisi küçük esnaf ve zanaatkarların kalkındırılma
sına ve korunmasına taraftadır. Ve bunu sadece 
bugün değil, üç sene evvel yayınladığı progra
mında da etraflıca ortaya koymuştur. 

Fakat, küçük sanatkârlar ve esnafları koru
yacağız diye bunların yanlarında çalışan bir iki 
işçiyi kanunun kapsamı dışına almak istemek 
meseleye olumlu bir çözüm şekli getirmek değil
dir, meseleyi ters yönde ele almaktır. Bâzı va
tandaşlarımızı, emekçilerimizi koruyacağız diye 
aynı derecede zor durumda olan diğer emekçile
rimizi, işçilerimizi kanuni haklarından mahrum 
edip, mağdur bırakmak ne adalet ve ne hakka
niyet düşüncesine, ne de mantığa uyan bir vazi
yettir. Mesele küçük zanaatkar ve esnafımızın 
bugünkü durumda bırakmak ve kendi işçilerini 
onların yanında çalışan işçileri kanunun hüküm
lerinden faydalanmaktan mahrum bırakmak de
ğil, küçük zanaatkarlar ve esnaf için olumlu, 
onları kalkmdırıcı tedbirler getirerek küçük za
naatkar ve esnaflarımızı bu kanunda işçilere 
tanınan haklan karşılıyabilecek, o masrafları 
karşılıyabilecek bir duruma getirmektir. Küçük 
zanaatkar ve esnafın derdi nedir, hep biliyoruz. 
Küçük zanaatkar ve esnaflar takatleri üzerinde 
kira ödemekten, bol ve. ucuz fiyata hammadde 
elde edememekten, bol ve ucuz kredi elde edeme
mekten ve özellikle ürünlerini değeri fiyatından 
satamamaktan, pazarlıyamamaktan, meydana 
getirdikleri değerin aslan payını aracı tüccarla
ra kaptırmaktan mustariptir. Binaenaleyh bu te
mel meselelerine çözüm yolu getirip de bu esnaf 
ve zanaatkarlarımızı kalkmdırmadıkça, onları 
bugünkü perişan durumda bırakıp da sadece 
onların yanındaki çalışan işçileri bu kanunun 
kapsamı dışında bırakmakla onlara hiçbir ferah
lık ve kalkınma getirmiş olmayız. Kanaatimizce 
aksaklığın temel noktası şuradadır : îş Kanu
nunun gerek 5 nci maddesi, gerekse diğer bütün 
maddeleri sadece bir işçi ve işveren ayırımı ya
parak düşünülmüş ve kaleme alınmış ve hüküm
ler öyle getirilmiştir. Ve işveren kategorisi içine 
aslında üretim münasebetleri ve üretim şartları, 
birbirinden tamamen farklı olan ekonomik ve 
sosyal durumları, takatleri birbirinden farklı 
olan iş sahipleri aynı durumdaymışlar gibi so
kulmuşlardır. Oysa elbette ki, yüzlerce veya bin
lerce işçi çalıştıran mütekâmil üretim araçlarına 

sahibolup ve yine kendileri üretimde veya hiz
mette çalışmıyan ve sermaye geliri denilen kâr 
geliri elde eden işverenler ayrı şeydir, basit alet
ler ile çalışan sermayesi çok küçük ve sermaye 
gelirleri elde etmeyip o üretim araçlarını yanın
da çalıştırdığı insanlarla birlikte kendisi de be
denen üretimde çalışarak veya hizmette buluna
rak emek karşılığı gelir elde eden küçük esnaf 
ve zanaatkar tamamen ayn bir durumdadır. 
İşveren kategorisine sokulan iş sahiplerinin bu 
üretim münâsebetleri, şartlan ve ekonomik du
rumları bakımından aralarındaki bu büyük ni
telik farkları göz önünde bulundurulşaydı ve 
kanun hükümleri bu arada beşinci madde bu ay
rımlar meydana, getirilerek kaleme alınsaydı 
böyle çelişmeli bir vaziyete düşmez, böyle hif 
müşkülle karşılaşmış olmazdık. 

BAŞKAN — Sayın Behice Boran, vaktiniz 
dolmuştur efendim. 

T. 1. P. GRUPU ADINA BEHİCE BORAN 
(Devamla) — Peki efendim... 

Küçük esnaf ve zanaatkarlar esasında emek
çidirler. Çünkü sermaye geliri değil, emeklerin
den kazanç elde ederler. Bundan dolayı Anaya
samızın ikinci maddesindeki sosyal devlet kay
ranıma göre ve onun gerekçesine göre dar" ge
lirli ve iktisaden zayıf zümrelerdir. Buna daya
narak özel olarak konulmalıdır ve bu yükümü 
Devlet yüklenmelidir. Sadece onların yanında 
çalışan işçiler değil küçük esnaf ve zanaatkar
ların kendisi de Sosyal Sigortalara bağlanmalı 
ve bu yüküm Devlet tarafından yüklenmelidir. 
Bu vecibeleri karşılıyabilmek için de Devletin 
elinde henüz kullanılmamış malî kaynaklar var
dır : Yüksek gelirli zümreleri kategorileri ver
gilemek gibi, tarım gelirlerini vergilemek gibi, 
vergi kaçakçılığını önlemek gibi. Bu rezervleri, 
malî kaynakları kullanarak küçük esnaf ve za-
naatkârlan kalkındıracak, onunla birlikte ya
nındaki işçileri de refaha kavuşturacak tedbir
leri Devlet almalıdır. Çok yakın bir zamanda, 
küçük esnaf ve zanatkârlar kanunu bu anlayışla 
getirilmelidir. Türkiye îşçi Partisi böyle bir ka
nunu Meclisinize sunacaktır. Saygılanmla. 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi gel
miştir. Komisyon adına söz istiyen?.. Yok. Ye
terlik önergelerini okutuyorum. 
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Sayın Başkanlığa 
„ .' 5 nci madde üzerinde görüşmelerin kifayetini 
arz ve teklif ederim. . . , • „ • • • . 

Çorum 
Abdurrahman Güler 

Meclis Başkanlığına 
••'•• Görüşülmekte olan iş Kanunu tasarısının is

tisnalar bölümünde bulunan 5 nci madde üzerin
de kâfi derecede görüşülmüştür. Müzakerenin 
kifayetini arz ederim. 

Ağrı 
Abdülbâri Akdoğan 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde... 
ARİF ERTUNGA (İzmir) — Sayın Başka

nım aleyhte daha önceden ve yazılı olarak söz 
istemek olmaz. 

BAŞKAN — Vermiyorum efendim zaten. 
Grup adına söz istediler, oraya söz vereceğim. 
Grup adına Sayın Kemal Ncbioğlu. 

\'. J-. Yazılı söz istiyen Sayın Hamdi Orhon arka
daşımızdır, vermedim. 

T. t P. GRUPU ADINA KEMAL NEBİOĞ-
LU (Tekirdağ) — Sayın milletvekilleri; yeter
liğin .aleyhinde söz istiyen arkadaşlarımızın ço
ğunluğu öyle gösteriyor ki, yeterliğin kabul edil-

. memesi yolunda bir hareket mevcut. II'ç şüp-

. hesiz yeni İş kanunu tasarısı bugün uygulan
makta olan. ve; 31 sene evvel yürürlüğe girmiş 
bulunan 3008 sayılı Kanundan farklı tarafı, ka-

,nunun. kapsamının tek işçiye kadar indirilmiş ol
masıdır. Bu kadar önemli, bu. kadar hayati bir 
maddenin müzakeresinin yapıldığı şu anda ye
terlik Önergesinin verilmiş bulunması maddeye 
ve maddenin içindeki işçi ve esnafa söylendiği 
kadar değil, sadece burdaki tutum ve davranış 
kadar önem vermiş olur kanaatindeyim. 

Değerli arkadaşlarım, bu madde ile ilgili 
sayın • komisyonun vermiş olduğu çok önemli 
bir değişiklik tadil teklifi vardır. Öyle zanne
derim ki, bu tadil teklifi bir defa okunduğu va
kit maddeden ne kadar ayrılmakta olduğunu tâ
yin ve tesbit etmeye imkân yoktu. Ben şahsan 
ince ayrıntılarına kadar da tesbit edebilmiş de
ğilim. Ancak şuna vakıf oldum ki, komisyo
nun getirmiş olduğu tadil teklifi 5 nci maddeyi 

, temelinden sarmaktadır, değiştirmektedir. Hal-
, buki hiçbir sayın milletvekili komisyonun getir

miş olduği'i tâdil teklifinin üzerinde durmak su

retiyle maddeyi eleştirmiş değildir. Neden bu? 
Çünkü Komisyonun bir defa okunmuş bulunan 
bu önemli değişiklik teklifi yeteri kadar da an
laşılmış değildir. 5 nci maddenin müzakeresin
de çıraklık müessesesinden de bahsedildi. Öyle 
ümidederim ki bu müesseseyle ilgili bir kanun 
teklifi Bakanlık tarafından hazırlanmış veya 
hazırlanmaktadır. Sayın Bakanın daha önceki 
beyanlarında bunu görmüştük, gazetelerden oku
muştuk, takibetmiştik. 5 nei maddenin değiş
tirilmesi ve üç kişi veya daha az işçi çalıştıran 
müesseselerin veya işyerlerinin kanun kapsamı 
dışında bırakılması hususu mevzuubahsolduğu 
vakit önceki kanunda konmuş olan tahdidin 
altına inmek suretiyle bir hakkın suiistimal edil
diğinden saym milletvekillerinin belki haberi ol
mamış olabilir. Daha önce 10 işçi çalıştıran 
müesseseler İş Kanunu kapsamına alınmakta 
idi ve bâzı ahvalde, bâzı iş kollarında Bakanlar 
Kurulu bir kararname ile bunu dört işçiye kadar 
indirebilmekte idi. Bu durumda birçok işyerle
ri, işyerlerini bölmek suretiyle, işçilerini bölmek 
suretiyle, tek odanın içinde dahi çalıştırmak su
retiyle kanunun kapsamının dışına çıkmak im
kânlarını buluyorlar ve bu suretle, kanunun bu 
boşluğunu istismar etmek suretiyle orada çalış
tırdıkları işçilerini gerçekten insanca yaşama 
kurullarının dışına çıkarıyorlardı. 

Yeterlik önergesinin aleyhinde ey vermelisi
niz ki, bu konuda belirli misaller vermek 
suretiyle halihazırlaki uygulamayı kesinlikle 
belirtcbilellaı. Şayet yeterliğin aleyhinde oy 
verirseniz biroçk milletvekili arkadaşlarımız 
belki de konu ile ilgili olarak daha uyarıcı 
konuşmalar yapmak suretiyle meseleyi de
rinliğine ortaya koyabileceklerdir. Meselâ; 
bir ayakkıbı, bir kundura sanayii iş kolu var
dır. Bu iş kolunda İş Kanunu kapsamına 
giren birkaç müessese vardır. Halbuki tek bir 
işverenin, iş yeri olan, büyük hanla.rda iş 
yeri olan fakat bölmek suretiyle kanun kap
samı dışına çıkan •'§ yerlerinin misalini verdiği
miz vakit bu maddenin ne kadar önemli ol
duğunu ve 3008 sayılı İş Kanunundan ger
çekten ileri bir adımı olarak gelen yalnız 
bu madde olduğunu görmek imkânını bula
cağız. 

BAŞKAN — Sayın Nebioğlu, vaktiniz dol
du efendim bağlayınız. 
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KEMAL NEBÎOĞLU (Devamla) —Küçük 
esnaf ve zenatkârları koruyacağız derken bu 
gibi istismarları da göz önünde bulundur
mak mecburiyetindeyiz. Bir yandan küçük 
zenâatkâr ve esnaf Devletin himayesi altın
da değildir, ve bu yüzden küçük esnaf da sö
mürülmektedir. Ancak yanında çalıştırdığı 
işçi insan koşullan dışında bir çalışma ha
yatı içindedir, bunun da gözetilmesi gerekir. Bu 
itibarla yeterlik aleyhinde oy vermeniz ge
rekir. Diğer milletvekili arkadaşlarımız da gö
rüşlerini açıldıkla ifade etmek imkânını bulsun-
la:\ Saygılarımla. 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergelerini 
oyunuza sunuyorum. Yeterliği kabul edenler... 
Etmiyrnler... Kabul edilmiştir. Şimdi tadil öner
gelerini okutuyorum. Sayın Talât... 

GEÇÎCÎ KOMİSYON ADINA ÎSMAÎL HAK
KI BOYACIOĞLU (Burdur) — Snym Başkan, 
Komisyon adına söz itsiyoruz, maddeyi geri al
mak istiyoruz. 

BAŞKAN •— Beyefendi bunu daha evvel 
söyleseydiniz ya. Yeterlik kabul edildi, madde 
üzernde görüşüldü.. («Madde geri alınabilir 
mi?» sö'ilnri, «Gen alınır» sözleri) bu husrev 
bir teemmül etmdk lâzım. Bugüne kadar vâki 
olan birşey değil bu. Filhakika, maddenin g^ri 
alınması tabiî mümkündür ama müzakerenin, 
başır-da olur hu. Tadil önergeleri okunuyor 
üzerinde müzakere yapılıyor, tam oylamaya ge-

RESlT ÜLKER (istanbul) — Efendim. 
önergelerin ısırh altında incelemek üzere geri 
istiyov komisyon. 

, BAŞKAN — Yeniden tedvin etmek istiyor
lar. 

Evet bu hususu oyunuza arz edeceğim. 
Şimdi evvelâ bir hususu hnİletmek lâzımdı. 

onu arz ediyorum. Savm Talât Köseoğlu, 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Evet. 

BAŞKAN — Efendim, evvelce «okunan öner
gesini Sayın Talât KÖseoğlu'na geri veriyoruz. 

Şimdi sayın komisyon evvelce okunan ve 
üzerinde saym milletvekillerinin mütalâalarını 
dinlediğimiz önergelerin ışınında 5 nci mad
deyi yeniden tedvin etmek istiyor. 5 nci 
maddenin Komisyona iadesini kabul edenler 
lütfen işaret buyursunlar.... Kabul etmiyenler.... 

13,3:1967 0 : 1 
Anlaşılamadı efendim. Bir defa daha yapaca
ğız. 

ABDURRÂHMAN GÜLER (Çorum) — Ko
misyon hangi sebeple istiyor izah etsin? 

BAŞKAN — Maddeyi istiyor önergeyi iste
miyor. Maddeyi geri istiyor, önergelerin ışığın
da tedvin edeceğiz diyor. 

HASAN TEZ (Ankara) — Komisyondan tek
rar geldiği zaman bu yeterlik önergesi tekrar 
buna teşmil edilecek mi, yoksa tekrar konuşabi
lecek miyiz? Vatandaşın hakkını konuşmak mil
letvekili olarak.... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tez, onu da halle
deriz şimdi. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI BOYACIOÖLU (Burdur) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, müzakeresini 
yaptığımız maddenin memleket gerçekleriyle il
gili herkesin kafa yorması icabeden bir madde 
olduğu kanısındayım. Bu itibarla biz maddeyi 
başından geri almayı düşünüyorduk. Fakat ar
kadaşların görüşlerini toplamak, umumi görüş
ler altında maddeyi yeniden mânalandırmak ga
yesiyle maddeyi şimdi geri alıyoruz ve önerge
lerle birlikte geri alıyoruz ki, bu ışık altında ye
niden maddeyi tanzim edelim. Hürmetlerimi 
arz ederim; 

HASAN TEZ (Ankara) — Reis Bey, sual 
soracağım Komisyona. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HASAN TEZ (Ankara) — Efendim, «Öner

gelerle birlikte maddeyi geri alıyoruz, görüşle
rimizi ihtiva eden bir metin hazırlıyarak Yük
sek Meclisin huzuruna geleceğiz.» diyorlar. Bu
nun için kendilerine teşekkür ederim. Ancak, 
Türk esnafının görüşünü de ifade ettikten sonra 
geri almasını ben de rica ediyorum. Riyasetten 
rica ediyorum; reye koyunuz efendim. 

BAŞKAN — Neyi reye koyacağız efendim? 
(Gürültüler) Bir dakika efendim, müsaade bu
yurun efendim. (Gürültüler, karşılıklı lâf at
malar) 

Sayın Tez, lütfen buraya söyleyin efendim. 
HASAN TEZ (Ankara) — Zaten ben Baş

kana söylüyorum efendim. 

ENVER TURGUT (izmir) — (Ankara Mil
letvekili Hasan Tez'e hitaben). Sen ne diyorsun 

; be? 
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BAŞKAN — Saym Enver Turgut, rica edi
yorum oturun yerineze efendim. (İzmir Millet
vekili Enver Turgut, Ankara Milletvekili Hasan 
Tez'in üzerine yürüdü) 

Sayın Enver Turgut, rica ediyorum otu
run yerinize efendim. Sayın Hasan Tez rica ede
rim efendim. 

HASAN TEZ (Ankara) — Ne olur ayağa 
kalkarsan yani. Ben senin gibi çok ayağa kalkan 
gördüm, hadi sen de be, ben adamdan korkmam, 
gelsin. 

BAŞKAN — Sayın Enver Turgut, Saym Ha
san Tez, istirham ediyorum efendim, müsaade 
buyurun müzakerenin sonuna geldik. (Karşılık
lı lâf atmalar) 

Sayın Enver Turgut rica ediyorum, Saym 
Hasan Tez rica ederim efendim, bu şekilde Mec
lis Heyeti Umumiyesinde birbirinize hitabetmeyi-
niz efendim, rica ediyorum. (Gürültüler) 

Saym Hasan Tez ve Sayın Enver Turgut, siz
lere birer ihtar veriyorum, lütfen oturunuz ye
rinize. 

Efendim, Komisyonun görüşünü dinlediniz 
Verilen önergelerin ışığında maddeyi önergelerle 
birlikte geri istiyorlar, yeniden- tedvin edeceğiz 
diyorlar. Bu hususu oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler Kabul edilmiştir. 

HASAN TEZ (Ankara) — Reis Bey, yeni
den konuşmak imkânı var değil m i 

BAŞKAN — Gayet tabiî efendim. 
HASAN TEZ (Ankara) — Şu halde şimdi

den beni yaz, tekrar gelince birinci sözü istiyo
rum. 

BAŞKAN — Bir hususu arz edeceğim. 6 ncı, 
7 nci, 8 nci, 9 ncu, 10 ncu maddeler üzerinde de

ğişiklik önergeleri vardır, 11 nci madde üzerinde 
yoktur. 12 nci, 13 neü, 14 ncü, 15 nci maddeler 
üzerinde de değişiklik önergeleri vardır. Bina
enaleyh gelecek birleşimde görüşülecek olan bu 
maddelerde söz istiyen arkadaşlar yarından iti
baren Kanunlar Şubesine müracaat ederek lehte, 
aleyhte veya üzerinde ve şahıs veya grup adına 
olup olmadığını tasrih etmek suretiyle, söz ister
lerse burada zamandan kazanmış olacağız. Lüt
fen müracaat etsinler. 

TALAT KÖSE OĞLU (Hatay)' — Ben söz 
istemiştim. 

BAŞKAN — Sizin zaten yazılı talebiniz var
dır, o nazarı itibara alınacaktır. 

RIZA KUAS (Ankara) — Efendim, önerge 
sahiplerine tercih hakkı vardır diye biz bir şey 
yapmıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, onu da sırası geldiği 
zaman halledelim. 

Muhterem arkadaşlarım, Deniz İş kanunu ta
sarısı için yapılan açık oylama sonucunu arz edi
yorum: Açık oylamaya 230 arkadaş iştirak etmiş, 
neticede 208 kabul, 13 ret ve 8 çekinser oy çıkmış
tır. Tasarı Meclisimizce kabul edilmiştir. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Bir hususu öğrenmek istiyorum. Komisyon mad
deyi yeniden tedvin edip getirdiği zaman o yeni 
şekli üzerinde yeniden müzakere açılacak mıdır? 

BAŞKAN — Elbette efendim, gayet tabiî. 
Muhterem arkadaşlar vakit gecikmiş olduğun

dan 15 Mart 1967 Çarşamba günü saat 15.00 te 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,50 



M. Meclisi B : 72 13 . 3 . 1967 O : 1 

Deniz îş kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybura 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülck 
Bekir Tünay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Süleyman Arif Emro 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Şevki Güler 
Ali ihsan Ulubahşj 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 

ANKARA 
îsmail Rüştü Aksal 
Hüseyin Balan 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
î. Sıtkı Hatipoğlu 
İlyas Seçkin 
Hasan Tez 
H. Turgut Tokcr 
Hasan Türkny 
Alparslan Türkcş 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

Üyo sayısı : 450 
Oy verenler : 229 

Kabul edenler : 208 
Reddedenler : 13 
Çekinserlcr : 8 

Oya katılmıyanlar : 218 
Açık üyelikler : 3 

[Kabul edenler] 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rai'et Eker 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat Özarda 
Kemal Ziya Öztürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Fennî islim yeli 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücctürk 

BİLECİK 
Şadı Binay 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BÎTLtS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Cop 

BURDUR 
t. Hakkı Boyaeıoğlu 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Nilüfer Gürsoy 

Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçubaşı 
Nejdct Yüccr 

DENlZLt 
Mehmet Salih Baydil 
Zafer Nihat Özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Nazmi Özoğul 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Samct Güldoğgn 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 

Adnan Şenyurt 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayrı Başar 
Seyfi Öztürk 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 

GÜMÜŞANE 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabri Özcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Ali Esat Birol 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Orhan Erkanlı 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
A. Coşkun Kırca 
Osman özer 
Kaya özdemir 
llhami Sancar 
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Selim Sarper 
Fuad Sirmen, 
Ahmet Tahtakilıç 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Clker 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Mehmet Ali Ay taş 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
Enver Turgut 

KARS 
Abbas Ali Çetin 
Cengiz Ekinci 
Celâl Nuri Koç 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Adil ToközKi 

KAYSERİ 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

Mehmet Orhan Türkkan 
Hasan Tahsin Üzün 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güvcr 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Nihat Erim 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
M. Ziyaoddin Izcrdcm 
ihsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
Mekki Keskin 
Ve.'a Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
ismail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Lûtfi Evliyaoğlu 

MANÎSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülgo 
Önol Sakar 
Nahit Yenişchirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Voysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Vcfik Pirinçcioğlu 

MARDİN 
ibrahim Aysoy 
Seyfi Güncştan 
Fuat U1UQ 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 

NİĞDE 
Yaşar Arı baş 
Haydar Özalp 

ORDU ' 
Raif Aybar 

RlZR 
ismail Sarıgöz 

SAKARYA 
Şcrafettin •Paker 

SAMSUN 
Mclâhnt Gedik 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Adil Yaşa 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Seyfi Kurtbek 

Ccvad Odyakmaz 
TEKİRDAĞ 

Halil Başol 
llyas Demir 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 
Ömer Usta 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

URFA 
Halil Balkıs 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Muslih Görentaş 
Kinyar, Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
S. Eikmel Çetiner (I.) 
Cahit Karakaş 
Kemal Doğan Sungun 

[Reddedenler] 

ANKARA 

Rıza Kuas 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya Ekinci 

ERZURUM 

Necati Güven 

HATAY 

Yahya Kanbolat 

İZMİR 
Cemal Hakkı Selek 

KARS 

Âdil Kurtcl 

MALATYA 

Şaban Erik 

NİĞDE 
Ruhi Soycr 

ORDU 

Ferda Gülcy 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 

URFA 
Bchice Hatko (Boran) 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadmlı 
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ADANA 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

[Çekinserler] 

ERZURUM 
Nihat Diler 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 

KARS 
Sevinç Düşünsel 

KASTAMONU 
î. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 

MARAŞ 
Hüseyin Yaycıoğlu 

[Oya kaülmıy anlar] 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Karcı 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğltı (B.) 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
Alı Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Göbekli 
Murat öner 
Muzaffer Özdağ 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Osman Bölükbaşı (I.) 
Ali Rıza Çetiner 
Ahmet Dallı 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 

ANTALYA 
Hasan Akçalnoğlu 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
ibrahim Aytaç 
Cihat Bilgie'han (B.) 
Enver Güreli 

Ahmet ihsan Kırımlı 
Mesut Ozansü 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
(t) 
Cemal Yavuz 

BlTLlS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Hasan özean 
Hami Tezkan 

BURSA 
İbrahim Öktem 
ö. Doğan Öztürkmen 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Âtı* Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (1.) 
Metin CizreH 
Recai tskenderoğlu 
Hasan Değer 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 

ilhamı Ertem 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Gıyasettin Karaca 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılimaz (I.) 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kıkçoğluj 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANB 
Necati Akagün 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA "* 
irfan Aksu 
Tahsin Argun 

Ali ihsan Balım 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Mehmet Ali Aybar 
Ali Fuat Başgil 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Orhan Eyüboğlu 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
I. Hakkı Tekinel 
Aydın Yalçın 

İZMİR 
Şeviket Adalara (I.) 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Ihs>an Gürsam 
Settar Iksel 
Niıhad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
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KOCAELİ 
Molımct Ateşoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlıı 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Gün.er 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Jisımail Arar (Bşk. V.) 
Süreyya Sofuoğlu (t.) 
Şevket Ustaoğlıı 

KONYA 
Selçuk Aytau 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasadı Dinler (B.) 
ismet Kapısız 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk önder 
Fakih Özfakih 
Faruk Süikan (B.) 

KÜTAHYA 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Hamit Fendoğlu 
ismet İnönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Muammer Erten 

Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Hacı Ahmet Özsoy 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Rifat Baykal 
Nazmı Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
izzet Oktay (I. Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Kâmil Özsarıyıkbz 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Oğuzdcmir Tüzün 

ORDU 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
Hamdi M'ağden 
Arif Hikmet Onat 
Şadı Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RtZE 
Erol Yılmaz AkçaI. 
Mazhar Basa 
Ocvat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Aliican 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan (B.) 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
İlyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tüllezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Misbah On ̂ aıı 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi Üzgüç 

SİVAS 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tovfik Koraltan 
M. Kemal Paltaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Osıman Saraç 

TRABZON 
A. ihsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Osman Turan 
Alü Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral (I.) 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz (B.) 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Kâmil Kırıkoğlu 
S. Tekin Müftüoğlu 

• [Açık üyelikler] 

Çorum 
Diyarbakır 
Urfa 

Yekûn 
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I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

XI . — Deniz iş Kanunu Tasarısı (1/233) 
(S. Sayısı : 161) 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

X 1. — iş 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] 

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

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

4. — 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) 

- [Dağutma tarihi : 2 . 7 . 19-66] 

X 5. — 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 BÎR 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 madesİTiin ilk fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/146) (S. Sayısı : 23) [Dağıtma ta
rihi i . 2 . 1966] 

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

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

X 4. •— 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 İmar 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 Grenci 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 Müdürlüğün/ün 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 : 
Î5Ö) [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 bütÇ3 yılı Kesinhe
sabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkarem ile Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanımu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/155, 1/35) (S. 
Sayısı : 152) [Dağıtma tarihi : 2 . 8 . 1966] 

X 10. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1963 bütçe yılı Kesinhe
sabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/372, 1/54) (S. 
sayısı : 153) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

2 — 
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 . 19661 

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

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

16. — tstanibul 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] 

17. — 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] 

18. — Eski (Siirt Milletvekili Süreyya Öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, eski 
Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gündoğan ve İs-



tanbul Milletvekili llhami Sancar'm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi : 5/4; Cumhuriyet Senatosu : 
4/66) (S. Sayısı : 20) [Dağıtma tarihi : 
27 . 1 . 1966] 

19. — 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] 

.20. — 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] 

>2ü. — 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] 

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

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

24. — Cumhuriyet ıSenato&u Kastamonu 
Üyesi- Ahmet Nusret Tuna ve 9 arkadaşının, 
Mehmetoğlu Murat Çalışkan'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasıma dair kanun tek
lifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
2/302) (S. Sayısı : 216) [Dağıtma tarihi : 
21 . 2 . 1967] 

25. — T. B. M. Meclisi Saymanlığının, Hazi
ran, Temmuz ve Ağustos 1966 ayları hesabı hak-

3 — 
I kında Hesaplan inceleme Komisyonu raporu. 

(5/26) (S. Sayısı : 225) [Dağıtma tarihi : 
2 . 3 . 1967] 

26. — T. B. M. Meclisi Saymanlığının, Eylül, 
Ekim ve Kasım 1966 ayları hesabı hakkında 
Hesaplan inceleme Komisyonu raporu. (5/27) 
(S. Sayısı : 226) [Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1967] 

V 
ıKı DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - IKINCI GÖRÜŞMESI YAPıLACAK 
•İŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPıLACAK 
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, içişleri, Ticaret ve Sanayi komisyonla
rından üçer üyeden kumlu 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 . 1966] 

3. — 1111 sayılı Askerlik Kaınunımun 41 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/310) 
(S. Sayısı : 94) [Dağıtma tarihi : 1 8 . 4 . 1966] 

4. — Karayolları Trafik Kanununun 232 sa
yılı Kanunla değişik 26 nci maddesinin (A) fık-

I 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 ihtiyat Subayları ve ihtiyat 
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 j 

6. — 5584 sayılı Posta Kanununun 1, 3, 25, 
26 ve 40 nci maddelerinden «iş kâğıtları» keli-

I 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 : 1 9 . 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 tas.\rısı 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 saydı Kanunla eklenen 
(g) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/152) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1966] 

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

1.4. — Otuzbir kişiye vatani hizmet terti
binden aylık bağlanması hakkında kanun tasarı
sı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 

4 — 
l (1/64) (S. Sayısı : 131) [Dağıtma tarihi : 
I 14 . 7 . 1966] 

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

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

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

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

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

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

1 rihi : 29 . 12 . 1%6] 



21. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
rnın, 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal 
Bayram ve Genel tatiller hakkındaki Kanunun 
2 noi 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 ne i 
maddesinin (B) bendinin değiştirilmesine dair 
kanun 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 ncı 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 İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker ile 9 arkadaşının teklifi ve içişleri, 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 istanbul Üyesi Rifat öztürk-
çine; Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 10 
arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfik Inei'nin, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, içişleri, Ticaret, 
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonların-

5 — 
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 
Salih Sıtkı Fıstıkeri'ne vatani hizmet tertibin
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 Rıızaoğlu 1314 
doğumlu Abdurraıhman özgen'e vatani hizmet 
tertibinden maaş bağlanması hakkında kanun tek
lifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/264) (ıS. Sayısı: 212) [Dağıtma tar ih i : 
21 . 2 . 1967] 

30. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu ile Haltay 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] 

31. — iki kişiye vatani hizmet tertibinden ay
lık bağlanması hakkında kanun tasarısı ve Mali
ye ve Plân komisyonları raporları (1/226) (S. 
Sayısı: 214) [Dağıtma tarihi: 21 . 2 . 1967] 

32. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sa
mi Küçük ve 3 arkadaşının Mehmetoğlu isma
il Borazan'a vatani hizmet tertibinden maaş 
bağlanması hakkında kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân koraıisyonları raporları (2/356) (S. 
Sayısı : 215) [Dağıtma tarihi : 21 . 2 . 1967] 

33. — Yabancı memleketlerde yapılan ev- . 
lenme merasimlerinin kolaylaştırılması hakkın
daki sözleşmenin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı ve Adalet, iç
işleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/181) 
(S. Sayısı : 222) [Dağıtma tarihi : 25 . 2 .1967] 

34. — 30 . 12 . .19.60 tariMi 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-

I hi : 25 . 2 . 1967] 



35. — Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel 
Müdürlüğü ile Zirai Mücadele ve Zirai Karanti
na Genel Müdürlüğüne bağlı kurum, okul ve ku
ruluşlara döner sermaye verilmesi hakkında kanun 
tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 

Mehmet Ali Demir ve 9 arkadaşının kanun tek
lifi ve Tarım ve Plân komisyonlarından 7 şer 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu .(1/259,) 
(2/71) (S. Sayısı : 227) [Dağıtma tarihi : 
8 . 3 . 1967] 

t 


