
D ö N E M : 2 C İ L T . 15 TOPLANTI: 2 

MİLLET MECLİSİ 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

• I ^BWm • • 

74 ncü Birleşim 

16 . 3 . 1967 Perşembe 

İçindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 

2. — Gelen kâğıtlar 

3. — Yoklama 

Sayfa 

242 

242 

243 

4. — Başkanlık Divanının Genel ku
rula sunuşları 243 

1. — Kırşehir Milletvekili Mehmet 
Güven'in, 440 sayılı Kanunun espirisi için
de yapılan mecburi zamlardan bâzı tacir
lerin haksız fiyat artışları yaptıklarına, bu 
konuda gerekli tedbirlerin alınmasına 
dair demedi. 243:244 

2. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga'nın Gemlik Suni ipek Fabrikasının tev-

Sayfa 
sii işinin durdurulup durdurulmadığının 
'açıklanmasına dair demeci. 244 

3. — Sayın üyelerden bâzılarına izin 
verilmesine dair Başkanlık tezkeresi. 
(3/631) 244:245 

5. — Görüşülen işler 245 

1. — îş kanunu tasarısı ve Tarım, Ulaş
tırma, Sanayi, Millî Savunma, Sağlık ve 
Sosyal Yardım, Bayındırlık, içişleri, Ti
caret, Adalet, Çalışma ve Plân komisyon
larından seçilen 2 şer üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/232) (S. 
Sayısı : 160) 245:283 



M. Meclisi B : 74 16 . 3 . 1967 O : 1 

1. —GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, 
pancar paralarını alamıyan üreticilerin sıkıntı 
içinde bulunduklarına, bu konuda tedbir alın
ması gerektiğine dair demecine Devlet Bakanı 
Refet Sezgin cevap verdi. 

Gümüşane Milletvekili Sabri özcan San, 
Gümüşane ili dâhilinde bulunan madenlerin de 
göz önüne alınarak, üçüncü demir ve çelik fab
rikasının ünitelerinden bir kaçının bu bölgede 
yapılması ve bölge halkına iş sahası açılması 
hakkında gündeım dışı deımeçte ıbulundu. 

Deprem Bölgesi Araştırma Komisyonu Baş
kanlığının, komisyonun görev süresinin 25 Mart
tan 25 Nisan 1967 tarihine kadar uzatılmasına 
dair tezkeresi kabul olundu. 

Millet Meclisi tutanaklarında ve ses bantla
rında sahtecilik ve tahrifat yapıldığı iddialarını 
tahkik için kurulan Meclis Araştırma Komis
yonu raporu okundu ve üzerinde bir süre görü
şüldü. 

16 . 3 . 1967 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 18,55 te son 
verildi. 

Başkan 
Başkan vekili 
İsmail Aarar 

Kâtip 
Kars 

Muzaffer Şamiloğlu 

Kâtip 
Manisa 

Önal Sakar 

SORULAR 

Sözlü soru 

1. — Eskişehir Milletvekili Hayri Başar'ın, 
Eskişehir'in Çifteler ve Mahmudiye ilçelerine 
'bağlı köylerdeki vakıf arazilerin ısatışma dair 
sözlü soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (6/525) 

1. 
Yazık sorular 

Aydın Milletvekili Nahlit Menteşe'nin, 

Aydın'in Kuyucak dlçesdıne bağlı bâzı köylerin 
taşkınlardan korunması ve yüksekte bulunan 
arazilerin sulanmasına dair yazılı soru önergesi, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/347) 

2. — Eskişehir Milletvekili Hayri Başar'ın, 
Turistik Seyitgazi ilçesi yolunun hangi tarihte 
asfaltlanacağına dair yazılı soru önergesi, Ba
yındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. (7/348) 

GELEN KÂĞITLAR 

Tasan 

1. — İşçilerin lyonJizan Radyasyonlara karşı 
korunması hakkında 115 sayılı Milletlerarası Ça
lışma Sözleşmesinin onaylananasmuı uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı. (1/342) (Dışiş
leri ve Çalışma komisyonlarına) 

Rapor 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Holânda Kıral-
lığı arasında imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleş
mesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Dışiş
leri ve Çalışıma komisyonları raporları.. (1/293) 
(S .Sayısı : 231) (Gündeme) 

»>m <m* *~ 
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B t R Î N O Î O T U R U M 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 
KÂTİPLER : önol Sakar (Manisa), Muzaffer Şamiloğlu (Kars) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 74 ncü Bürleşiimlini açıyorum. 

3. — Yoklama 

BAŞKAN — Otomatik cihazlarla yoklama ya
pılacaktır. Elektrikler yandığı zaman sayın üye
lerin lûtfen beyaz kabul düğmelerine basmalarını 
rica ederim. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Gerekli çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Kırşehir Milletvekili Mehmet Güver'in 
440 sayılı Kanunun esprisi içinde yapılan mec
buri zamlardan cesaret alan bâzı tacirlerin haksız 
fiyat artışları yaptıklarına, bu konuda gerekli 
tedbirlerin alınmasına dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Güver 440 sayılı 
Kanunun esprisi içinde yapılan moc'buri zamlar
dan cesaret alan Ankara Belediyesinin bâzı ka
rar ve (tasarrufları üzerinde gündem dışı söz is
temiştir. 

Buyurun Sayın Güver. 
MEHMET GÜVEE (Kırşehir) — Muhterem 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; malûmları oldu
ğu gilbi, İktisadi Devlet Teşekküllerinin çalışma
larından mütevellit zararlarının telâfisi 440 sa
yılı Kanunla Hazineye bağlanmış oluyor. Hazine
nin bu külfetini hafifletmek saniyen İktisadi 
Devlet Teşekküllerinde, Şeker Şirketi gibi kuru
luşların da müstahsıla olan borçlarının ödenmesi 
için Hükümetimiz gerek şeker ve gerekse bâzı 
maddelere haklı olarak bâzı ve adedi cüz'i olan 
zamlar getirmiş olduğu malûmlarıdır. Yalnız bu 
zam altında, büyük şehirlerin belediyeleri ve be
lediye kontrolü içinde bulunan, bilhassa bü
yük tüccarların, yiyecek maddesi satanların, 
bundan 2 ay evvelden bu tarafa ve halen 
de bâzı yiyecek maddelerini stok ettikleri bir 
vakıadır. Bu stoklar 2 ay evvel şekere inhi
sar etmekle beraber, bugün un üzerinde ol
maktadır. Bu tüccarlar yapmış oldukları bu 

stokların piyasaya sürülmesinde, Hükümet 
şu maddelere zam etti, ben de elimdeki stok
ları piyasaya sürerken zam hakkımdır, şek
linde bir espri içinde, orta sınıf satıcılara 
ve halka, geçimlerinde sıkıntı çekecek dere
cede bir artışla piyasaya mallarını arz etmek
tedirler. Şekerli maddeler üzerinde bilhassa 
durmak istiyorum. Malûmları olduğu gi'bi; 
birkaç gün sonra mübarek Kurban Bayramı 
içine giriyoruz. Bu Kurban Bayramının arife
sinde şekerli maddeleri yapan tüccarlar zam
da âdeta birbirleriyle yarışır hale girmiş
lerdir. Meselâ bir hafta evvelinden bu tarafa, 
Ankara'nın çeşitli semtlerindeki bu şekerli 
maddenin katkı yapmış olduğu yiyecekler üze
rindeki araştırmam şu neticeyi doğuruyor; At-
pazarı semtindeki tüccarlarda Sam an pazarı 
semtindeki tüccarlarda, Ulus Meydanı civa
rındaki tüccarlarda ve betahsis helva yapan 
tüccarlarda imalât farkı dahi decnşik. öyle ki, 
birinde kilosu 500 kuruşa olan, difterinde 550 
kuruş, öbüründe 600 kuruş. Bu, piyasaya ak
sederken, bugün 7,5 liraya dahi piyasada ve 
bir bakkalda helva görmek mümkündür. Keza, 
karamelâlı şekerler üzerindeki fiyat farkı, 7 
liradan 9 liraya birden fırlamış. 

Muhterem arkadaşlarım, bir kilo şekerden 
üç kilo helva olur. Şayet bu, kilo başına 50 
kuruş zammı nazarı itibara alırsak; 15 ku
ruş, 20 kuruş düşer. Fakat, halka arzında, 
bakkallara vermede, asgari kiloda 50 kuruşla 
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SABRETTİN ÇANGA (Buma) — Muhte
rem 'arkadaşlarım, Sümerlbamk Gemilik Suni 
İpek vıe Visıkon Mamulleri Sanayi Müesıseısıesıi-ı 
inin viskom yani, suni yün ve reyyom yâni su-
ınıi ipçik tesisiieriinin •isıtilhısallıeniınıin mi'emleıketin1 

ihtiyarlarına taımamem eevap verememesi (karşı-
isınida C. H. P. Hükümetleri zamanımda, Birim-J 
oi Beş Yılblk Plâna ıbu falbrikaılarım gerek vis
kom ve 'gerekse rey yon tesislerinin ıfceıvısıiii aldıml-
<mışıtı. Birimci Beş Yıllık Plânıda 85 000 000 lira 
ile viısıkon tesisinin projeleri tamamlanmış, ve 
ihale saf hasıma da 'getirilmişti.. 2 nci 5 Yıllık 
Plânda 'da 100 000 000 liralık reyyom tesisleri
nin 1967 yılı icra programına allanması ömıgürül-
müştü. Bugünkü halliyle aidi geçen Müessesede 
700 - 750 işçi çalışmakta, 80 - 85 mıeımuır bu
lunmaktadır. Fabrikamın yılda istihsali; 650 tom 
reyyon, yanıi suni ipek, 1050 to,n viskom 'divan 
rındaıdır. Tevsii yapıldığı takdirde fabrikamın 
kapasitesi yılda 9000 ıtom viskom, 3500 ton ,rey-
•yem. istihsal edebilecek hailde olacaktır. Ancak, 
lişitltıiğimize 'göre bugün Hükümet gerek viskon 
tesisilerinin ihale safihasında olan duruımumu ve 
gerekse reyıyom teisıislleriniin tevsii işimi durdur
muş bulunmaktadır. Memleketimizin büyük ih
tiyacına eeviap veren Giemılik Suni İpek Fıabrİka-
ısının tevsiinıin hangi sebeple durdurulmuş oldu
ğunu b ilmem ekteyiz. Ancak gerelk Birinci Beş 
Yıllık Plân'a alınlınış bulunan gerekse İkinci Beş 
Yıllık Plânlda ikinci kısım tevsii işi intikal elden, 
fabrikanın kapaısiteısini büyük, ölçüde ıarttıraoak 
olan bu tevsi işinin niçin durdurulmuş olduğu
nu Hükümetin veyahut yetkili Bakamın sürat
le üzerime eğilip cevaplamdırımıası lâzımdır. 

bir lira arasında artış gösteriyor. Hele Ka
vaklıdere semtinde, Çankaya semtinde, Yeni
mahalle semtinde bu şekerlerin menşei ile, 
halka satış fiyatı arasında 3,5 lira gibi bir 
artış var. Bu artışları kim kontrol eder? Bu 
artışları, tâbirimi mazur görünüz, memle
ketin anası mesabesinde olan belediyelerin 
kontrol etmesi lâ'zım. Maatteessüf, Ankara Be
lediyesinde böyle bir gayret katiyen yok 
tur. Hattâ ve hattâ, bunu ispata hazırım, bâzı 
derneklerle temas etmek suretiyle, bu fiyata, 
siz bunun maliyetini yapamazsınız, önümüz
deki Kasım ayından itibaren fiyatlarda tek
rar bir artış kaydedilecek, gözünüzü açın, 
ona göre bir maliyet esası tutturun, gibi bir
kaç derneğin başkanları ile konuşmalar dahi 
yapmıştım. Bunlar, Hükümetin yapmış olduğu 
zamdan cesaret alarak bir taraftan esnafı, 
bir taraftan tüccarı, bir taraftan halkı mu
tazarrır etmek görüşü içime girmiş oluyorlar. 
Belediyeler Kanunu sarih... 

BAŞKAN — Saym Güver; 5 dakika oluyor, 
istirham, ederim bağlayın sözlerinizi. 

MEHMET GÜVER (Devamla) — Hay hay 
muhterem Başkanım. 

Muhterem arkadaşlarım, beyaz peynir mesele
mi do böyledir. Taım yağlı yazılmıştır, menşei 650 
ilâ 700 kuruştur. Bugün piyasada 9 liraya, 10 
liraya, 11 liraya peynir satılıyor. 11 liraya da 
10 liraya da, 9 liraya da beyaz peynir vardır. 

Benim istirhamım; - sözlerim de ; zamanım da 
bitiyor - benim istirhamım, size bu durumu şi
kâyet etmek, Ankara belediyesinin muhterem 
lidareeilerlm'in nazarı 'dikkatini eelbetmek sure
tiyle -iki, hususi temaslarım da olmuştur- hiçolmıaz-
sa şeker fiyatları üzerinde bu mübarek Kurban 
Bayramı ar&fesinde biraz komtrola geçmelerimi 
sağlamaktır. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

2. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm, Gemlik Suni İpek Fabrikasının tevsii işi
nin durdurulup durdurulmadığının açıklanma
sına dair demeci. 

BAŞKAN — Bursa Milleitvelkiii sayım Sad-
,r,ettin Çamıga Gemlik Suni İpek Fabrikası te
sisi iıle ilgili olarak 'gündem dışı söz istemek
tedir. Kendisine bu komuda sıöz verıiyoraım, 

Buyurun sıayın Çanga. 

Hakikaten bu tevsii işi durdurulmuş mudur, 
yoksa her hangi Ib'ir sebeple bir başka tarihe mi 
'bırakılmıştır ? Çünkü bugün o çevrede bulu
nanların tereddüdü bir başka istikamette top-
alınan ve tahsisatı ayrılmış bulunan bu tevsii 
lanımalktadır. Hükümetten istirhamumuz; plânıa 
işinin akıbetinin ne dnıruımda oılduğumu öğren-' 
•inektir. Saygılarıımlla. 

3. —- Sayın üyelerden bâzılarına izin verilme
sine dair Başkanlık tezkeresi. (3/631) 

'BAŞIKAN — Bâzı ınıilletvekiilerim'e izin ve
rilmesi ile ilgili Baışfcamlhlk Divanınım kararımı 
okutuyorum : 
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Genel Kumula! 

Aşağıda aldları yaralı sıaiyıın miilleftveîMllerdaıin 
hizalarımda gösterıilen müddetle izinleri Başkan-
•lıik Divanının 16 . 3 . 1967 tarihli toplamltıısiMda 
ıkararlaştırilımıştır. 

Keyfiyet yüce tabiplerinle aT-Zûlunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Ferruh B'oz'beyll 

Isltaınlbruıl MiHeitvefeili Ali Fuat Başıgil 21 güm 
(hasıtaılığıma binaen 16 . 2 . 1967 tamimimden 
itibaren. 

Koieaeli M'illdtivekiiılii Süneyya Sofuoğlu, 5 
ay 6 gün, Ihastallığımıa binaen 14 . 12 . 1966 ta
rihimden itibaren.' 

Tuncıdlıi MiHeltıvökalıi Kenan Anai, 1 ay, ma-
zenetime ıbimaem 12 . 3 . 1967 tarihinden itibaren 

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

BAŞKAN — Saym Kaya Özdemir, Komis
yonca yeniden tedvin edilmek üzere geri alman 
5 nci madde hazır mı ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA 
ÖZDEMİR (istanbul) — 5 nci madde henüz 
hazır değil. Bilâhara takdim edeceğiz. 

BAŞKAN — Diğer maddelere devam etmeye 
engel bir durum var mı ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA 
ÖZDEMİR (istanbul) — Yok Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Şu halde 6 nci maddeyi okutu
yorum efendim : 

Sanayi ve ticaret işleri 
Madde 6 . I - Bu kanunun uygulanması bakı

mından sanayiden sayılacak işler şunlardır : 
a) Her türlü madenleri arama ve topraktan 

çıkarma işleriyle taş, kum ve kireç ocakları 
gibi işler, 

b) Ham, yarı ve tam yapılmış maddelerin iş
lenmesi, temizlenmesi, şeklinin değiştirilmesi, süs
lenmesi, satış için hazırlanması işleri, 

BAŞKAN — Simidi ayrı 'ayrı tekrar okutup 
loyummza sunacağım. 

tsltanibul Milletvekili Ali Fualt Başıgıil 21 gün! 
iıasitallığııma ibimaem 16 . 2 . 19'67 tariihinldem itiba
ren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul eftmi-
yenler... Kalbufl. edilmaşttiır. 

Kocaeli Milılötivelkili Süreyya Sofuoğlu 5 
•aıy 6 gün hıaısltoalığına 'binaen 14 . 12 . 1966 ta-< 
rihdnıden itibaren. 

BtAŞKAN — Kaihuıl ödemler... Kalbuil etad-
yenler... KaJbull edilımdişltiir.' 

'Tunceli Milletvekili Keman Aral 1 ay ıma-
zereltine binaen 12 . 3 . 1967 tarihlimden itibaren. 

'BAŞKAN — Kalbül edenler.... Kalbul etımii-
yenıler... Kaibul edilımişttir. 

c) Her türlü kurma, onarma, sökme, dağıtma 
ve yıkma işleri, 

ç) Bina yapılması ve onarımı, değiştirilip 
bozulması ve yıkılması işleri ve bunlara yardımcı 
her türlü sınai yapım işleri, 

d) Yol, demiryolu, tramvay yolu, liman, ka
nal, baraj, hava, alam, dalgakıran, tünel, köprü, 
lâğım ve kuyuların yapılması ve onanını, batık
ların çıkarılması ve bataklık kurutma gibi işler, 

e) Elektrik ve her çeşit muharrik kuvvetle
rin elde edilmesi, değiştirilmesi, taşınması, kurma 
ve dağıtma işleri, 

f) Su ve gaz tesisatı, kurma ve işletmesi iş
leri, 

g) Telefon, telgraf, telsiz, radyo ve televiz
yon kurma işleri, 

h) Gemi ve vapur yapımı, onarımı, değişti
rilmesi ve bozup dağıtma işleri, 

i) Karada taşıma işleri, 
ı) Göl ve akar sularda insan veya eşya ve 

hayvan taşıma işleri, 
j) Eşyanın istasyon, antrepo, iskele, liman

lar ve hava alanlarında yükletilmesi, boşaltılması 
işleri, 

>k) Basımevlerinde yapılan işler, 

I I - Bu kanunun uygulanması bakımından ti
caretten sayılan işler şunlardır : 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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a) Ham, yarı ve tam yapılmış her çeşit bitki
sel, hayvani veya sınai ürün ve malların alımı 
ve satımı işleri, 

b) Bankacılık gibi para tedavülü ile ilgili 
işlerle, sigortacılık, komüsyonculuk, depoculuk, 
ambarcılık, antrepoculuk ve benzeri işler, 

I I I - Yukarıda yazılı işler dışında kalan başka 
bir işin kanunun uygulanması bakımından sanayi 
veya ticaret işleri arasına konması gerekip gerek
mediğini belirtmeye Çalışma Bakanlığı yetkili
dir. 

BAŞKAN — 6 ncı madde ile ilgili bir tadil 
önergesi vardır okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

6 ncı maddenin aşağıdaki yazılı şekilde de
ğiştirilmesini teklif ederim. 

Madde 6. — Birinci fıkra kaldırılmalı, yeri
ne; 

Fıkra 1. — Bu kanun sanayide çalışan işçi
lere uygulanır. 

Fıkra 2. — Bu kanun ticarette çalışan işçi
lere uygulanır. 

Fıkra 3. •— Tamamen kaldırılmalıdır. 

Hatay 
Talât Köseoğlu 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Talât Köseoğ-
lu'nun, bir de geçen celse ittihaz edilen lehte, alcy-
to ve üzerinde olmak üzere söz verilmesi hakkın
daki kararın kaldırılması ve söz istiyenlere, leh
te, aleyhte veya üzerinde değil sıraya göre söz 
verilmesi hakkında bir önergesi var, önergeyi 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Geçen celse Meclisimiz İçtüzüğün 85 nci 
maddesine göre müzakere olunan kanun madde
lerinin lehinde, aleyhinde ve hakkında olmak 
üzere münavebe ile söz söylenmesi kararlaştırıl
mış idi tatbikatta görülen aksamalar sebebiyle 
bu usulün kaldırılmasını ve her milletvekiline sı
rasına göre leh, aleyh ve hakkındaki durumuna 
bakılmaksızın söz verilmesini rica ederim. 

Hatay 
Talât Köseoğlu 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Söz isti
yorum efendim. 

BAŞKAN — Önergenizi izah sadedinde mi 
söz istiyorsunuz ? 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Efendim, 
geçen celse Yüce Meclisimiz bir karar almıştı. 
Lehinde, aleyhinde ve üzerimde söz verilecekti. 
Burnun üzerine tatbikatta iki husus dikkat na
zarımızı çekti. Birincisi; içtüzüğün 103 ncü 
maddesinin tatbikatıdır. Malûmuâliniz İçtüzü
ğün 103 ncü maddesinde altı kişinin 'konuşması 
mevzuubahsedilmektedir. Altı kişinin konuş
masını tes'bit bakımından Başkanlık Divanı 
bâzı zorluklarla karşılaşmıştı. M'eseiâ İçtüzük
te lehinde, aılcyhiııde ve üzerinde ikişer kişiye 
söz verilir diye hüküm var. Şimdi, lehinde söz 
•almamış, aleyhinde ve üzerinde 12 kişi söz al
mışsa, bunun 4 kimisi konuştuğu takdirde kifa
yeti müzakere mevzuubahsolalbi(lirmi, olamaz 
mı? Bu bir mesele olarak geçen celse Meclisi
mizde geçmiştir. 

İkinci; grupu namına söz alanlar, yine sırf 
kanunun ehemmiyetine binaen, yakutta sadece 
Mecliste konuşmak bakımından, grup sözcüle
ri, bir bakıyoruz, lıcmı kanunun üzerimde, hem 
lobinde! veya aleyhinde olmak üzere aynı gru
ptun mensupları çeşitli şekillerde sözler akmış
lardır. Heırn lehte ve hem de aleyhte. Simidi bir 
grupun bir kanun maddesinin üzerimde bir tclk 
görüşü olabilir, ya lehinde, ya aleyhinde. Hal
buki böyle (bir garip duruma düşmenin sebebi 
sırf burada söz 'alabil'melk ..içindir. Grupun bir 
tclk görüşü olduğuna göre, grupun iki görüşü; 
hem lehinde hem de aleyhinde olmak üzere söz 
alması da zabıtlara geçen bir husus oluyor ki, 
bu arkadaşları da bu duruma sokmakta bir 
fayda mülâhaza 'ötrne önekteyiz. Onun için bu 
usulün (kaldırılmasının doğru olduğu kanaatin
deyim. 

BAŞKAN — Önlerge aleyhinde Saym Hasan 
Türkay, buyurunuz. 

HASAN TÜRKAY (Ankara) — Muhterem 
iarklaıdaşlarıım, İş Kanunu 110 maddedir. Vazi
yete göre gösteriyor ki, bu 110 maddelik ka
nun bâzı tedbirler almadığımız takdirde, Yük
sek Meclisimizi asgari bir ay işgal edecektir. 
Yüksek Meclisimiz bir kanun üzerinde kendi-
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sini hir ay bağladığı takdirde, diğer sırada 
belM'iiyen önemli kantınlaır kolay kolay çıka-
mıyaıealktır. Bu bakımdan lehinde, aleyhinde 
ve üzerinde mutlaka ikişer kişinin de (konuş
ması şart değildir. Bir kişi lehte, ıbir İkisi 
aleyhte, 'biri de üzerinde konuşmak suretiyle 
maddeler geçirilebilir. Bu balkımdan eski şte-
kil'de, kabul edilen sistemin yürütülmesinde 
Ibüyük faydalar vardır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Talât Köseioğlu'nun 

önergesini oyunuza, sunuyorum. Kabul edenler... 
E/tımiy enler... Kabul edilmemiştir. 

Efendim, eski usulle devam ediyoruz 

Sayın Enver Turgut, Adalet Partisi Grupu 
adına sö'Z istemişsiniz. Lehinde mi, aleyhinde 
mi, üzer'iyde mi? 

ENVER TURGUT (İzmir) — Lehinde efen
dim. 

BAŞKAN —r- Buyurun efendim, söz ısırası 
sizin. 

Muhterem arkadaşlarım, bir yanlışlık olma
sın diye hatırlatmak istiyorum, arkadaşlar ona 
göre konuşurlar; Ikonuşmla süresi! 'beş dakikıa-
dır. 

Buyurun Sıayın Turgut. 

A. P. GRUPU ADINA ENVER TURGUT 
(izmir) — Efendim, şimdi (tasarıda; bütün gö
rüşler dikkate alınmış ve bu görüşlerin ışığı al
tında 'kaleme alınmış ve 6 neı mıadde 'olarak 
yer almış bulunuyor. Bu toakıımıdan bu imadde 
üzerinde verilmiş bulunlan değişiklik öniergele-
rinin dikkate alınmadan maddenin aynen ka
bulünü istirham ediyoruz. Saygı lar ıma 

BAŞKAN — T. İ. P. Grupu adına Sayın Rı
za Kuas, aleyhte buyurun. 

RIZA KUAS (Ankara) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Söz almıyorsunuz. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kanım, takririn üzerinde görüşüldüğüne göre, 
takririn lehinde, diye düzeltmek lâzım. Zabıt
lara geçiyor çünikü. 

Şimdi (takririn aleyhinde (bulundu arkada
şımız, lehinde diye kürsüye çıktı... 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Enver Turgut 
maddenin lehinde konuştu. 

İHSAN ATAÖV (Anltalya) — Talkrir üzerin
de görüştü. 

BAŞKAN — Hayır «fendim, öyle değil; mü
zakere usulü öyle değil. 

Şimdi, her hangi bir madde hakkında de
ğişiklik öıner.giesi varsa, bu tüm olarak takrir
lerle 'birlikte nmzaikerc ediliyor. Binaenaleyh, 
•lehinde söz istiyen arkadaş, maddenin lehinde 
söz istemiş oluyor. Nitekim Sayın Enver Tur
gut da o şekilde konuştu: «Tadil önergeleri
ni nlazarı itilbara almayınız, maddeyi okluğu 
gihi kabul 'ediniz» dedi. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Takririn üze
rinde müzakere açıyoruz ve konuşuyoruz. 

BAŞKAN — Değil efendim, öyle değil Sa
yın Ataöv. 

Sayın Kuas. 
RIZA KUAS (Ankara) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — PeJki, vazgeçtiniz. 

Sayın Talât Köseoğlu, sizin söz talebiniz 
lehinde mi, aleyhinde mi, üzerinde mi? 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Aleyhinde 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurumuz. 
TALAT KÖSEOĞLU (Hatay) — Efendim; 

bu kanunun ikinci maddesinde: «Bu kanun, 
5 nci maddedeki istisnalar dışında kalan bütün 
işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işve
ren vekillerine ve işçilerine faaliyet konularına 
bakılmaksızın uygulanır» diyor. Burada kanu
nunun tatlbikatı bakımından sanayide olan ko
nuları ve ticaretlte olan konuları sıralamıştır. 

Şimdi bu ikinci madde eski kanunda da var
dı fakat orada bir mâna ifade ederdi. Çünkü 
10 kişi çalıştıran yerlerde, bir de Çalışma Ba
kanlığınca tâyin edilen sanayi ve ticari konu
larda kanununun ta'tbiki yapılabiliyordu. Fa
kat bu kanunda şu ikinci madde kabul edil
dikten sonra, bu maddenin burada hikmeti vü
cudunu ben anlıyamadım. Madem ki, kanun 
bütün işyerlerinde istinasız olarak tatbik edi
liyor, bu sanayi ve ticaretten olan kollar ayrı 
ayrı saymasında bir fayda mülâhaza etmemek
teyim. Onun için bu takriri verdim. Bunu bu 
şekilde niçin yaptığını komisyon izah ederse 
bizi aydınlatırsa, mesele kalmaz, 

BAŞKAN — Sayın Hasan Ünlü sizin söz ta
lebiniz ? * 

HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Üzerinde efen
dim." 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
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HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 6 neı maddede 
«Ticaretten sayılan işler» denmiş, ondan sonra 
daha evvelki maddenin 1 nci fıkrasında ise 
«Sanayiden sayılan işler» diye bir tasnife tabi 
tutulmuştur. Şimdi bu tasnif neye göre yapıl
mıştır? Gerekçede bir hüküm yoktur. Tasnif 
hukukî kaideleri, yani ticaretten sayılan işler 
sanayiden sayılan işler hukuk mefhum
larını tetkik ötmek sureitiyle mi bir tef
rike taJbi tutulmuştur, yoksa küçük yaşta 
ve kadınlar için çalışmış oldukları iş kolların
da tedlbir almak maksadiyle mi bu işler bir tas
nife tabi tutulmuştur? Bu cihet gerekçede gös
terilmemiştir. Komisyon da bu hususta bir iza
hat vermediği takdirde, yarın tatbikatta bü
yük ihtilâflar doğabilir. Çünkü hâkim bir mev
zuu tatbik edecek, bu ticari bir iş midir, sana
yi bir iş midir? Burada şimdi 6 ncı maddenin 
ıbirinci fıkrasının 1, j bendlerinde yazılı işler 
ticari işlerdir. Buna rağmen sanayiden sayıl
mıştır şeklinde birinci fıkraya alınmıştır. Ma
dem ki, sanayi ve ticari işler; hukuk mefhum
ları nazarı itibara alınarak böjde bir tasnif ya
pılıyorsa, sanayiden sayılmış olup da ticari mev
zua giren işler olabilir. Ticari mevzulara dâhil 
'olup da sanayi işlerine giren burada, fıkrada 
sayılan işler vardır. Şu hale göre, burada Ko
misyonun demin arz ettiğim gibi bir hususu izah 
etmeleri lâzımdır. Bu tasnifi, ticari ve sanayii 
mevzuları, hukuk mefhumlarını göz önüne ala
rak; Yeni Ticaret Kanununu ve sanayi kol-
lariyle ilgili hukuk kaidelerini tetkik ederek 
mi yapmıştır? Daha evvelki İş Kanunumuzda 
yalnız birinci fıkra vardı. Sonra ticari işler
den olan mevzular bu tasarıya eklenmiştir. Bu
nun yanında, eğer komisyon bu hukuk mef
humlarını tetkik ederek bunlara göre bir tas
nife tabi tutmayıp da, yalnız küçük yaşta ve 
kadınların çalışması halinde, iş durumlarını 
göz önüne alarak tedbir alınması gilbi bir mak
sadın bu maddeye yerleştirilmesini istemişse 
bunu huzurunuzda izah etsinler. 

Talebim bundan ibarettir. Saygılarımı suna
rım. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Söz istiyo
rum. 

Siz söz mü işitiyorsunuz? Leh'te, aleyhte, üze
rinde ? 

AHMET ŞENER (Tralbzon) — Üzerinde 
sıöz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Reşat Özarda. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Şener. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, 
Bu tasarının 5 neti maddesinde istisna kılman 

tarım işleri ve 6 ncı maddenin (d) fıkrasında 
bulunan «kanal» kelimesi, yarın öbür gün sula
ma ile alâkalı dlan işyerlerinde büyük bir fark 
yaratacaktır. Takdir edersiniz ki, bir taraftan 
zirai işlerde bir istisna kıldık, müstesna bir hal 
koyduk, 5 nci madde gelecektir geri almış ko
misyon ama, burada bulunan bir işyeri olarak 
bir kanal yaptıracaktır. Burada bu hususu sayın 
Komisyon izah ederse memnun olurum. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Özde-
mir buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-
DEMİR (İstanbul) — Muhterem Başkan, sa
yın milletvekilleri; önce Sayın Hasan Ünlü 
arkadaşımızın, biraz evvel buradan sorduğu bir 
suale kısaca arzı cevabetmek işitiyorum. 

Burada yapılan tasnif umumi sanayi tari
fiyle alâkası bulunan bir tasnif değildir. Bu 
kanunun uygulanması bakımından kanunu bü
tün olarak mütalâa etmek iktiza eder. Meselâ 
getirdiğimiz Türkiye'nin İş Hukuku, gece ça
lışmalarında sanayi işlerinde kadın işçilerin ça-
lışamıyacağını belirten bâzı hükümler getir
miştir. Şimdi sanayi işlerinde kadınlar gece 
çalışamryacagma göre, bunları bir tasnife tabi 
tutmak gerekir ki, o kadın işçiyi sanayi tarifine 
uygun hangi iş dallarında çalışamıyacağmı be
lirtmek durumuna girelim. Buradaki tasnif ilmî 
bir tasnif değildir. Sadece kanunun uygulan
ması bakımından bir tasniftir. 

ıSonra gene bu maddenin uygulama bakı
mından tabiiyetle alâkası yoktur. Bir diğer ar
kadaşımın burada beyanlarına da; Sayın Kö-
sooğlu'nun beyanlarınla da cevaıbolmak üzere 
arz edeyim, bu uygulama bakımından tabiiyetle 
ilgisi olmadığı için sadece tasnifle alâkası var
dır. Bu bakımdan önergesine bizim iştirak et
memize imkân yo'ktur. Mâruzâtım bu kadardır 
teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, sırada bir 
arkadaş var. 
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AHMET ŞENER (Trabzon) — Cevap ala
madım tam olarak. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı cevap 
vermeniz mümkünse bir soru var efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-
DEMİR (Devamla) — Efendim, tarım işçileriy
le alâkalı olarak Yüce Meclise ayrıca bir Ta
rım - İş kanun tasarısı Bakanlıkça getirilecek
tir. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Konuşma imkânı var mı Saym Başkan? 

TALAT KÖSEOĞLU (Hatay) — Takriri
mi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Efendim, kifayet yok, zaten 6 
kişi de olmadı. Söz istiyorsanız, yazayım, söz 
vereyim. 

TALAT KÖSEOĞLU (Hatay) — Takririmi 
geri alıyorum. 

BAŞKAN — Saym Talâlt Köseoğlu önergesi
ni geri almıştır, önergesi geri verilmiştir. 

Komisyon Başkanından soru mu var Sayın 
Şener? 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Saym Baş
kan, maddedeki «kanal» kelimesinin buradaki 
tasnife mi girmesi lâzım, istisna edilen tarım 
işlerine mi girmesi lâzım?. Bunun hakkında bir 
izahat rica ediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-
DEMİR (Devamla) — Sayın Şener, hangisi? 

AHMET ŞENER (Trabzon) — 6 ncı mad
denin (d) bendinde «kanal» kelimesi. 

BAŞKAN — 6 ncı maddenin (d) bendinde 
«kanal» tâbiri geçiyor. O hususu soruyorlar. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-
DEMİR (Devamla) — Muhterem Başkanım, 
ağır ve tehlikeli işler Tüzüğü var; 3008 sayılı 
İş Kanununa ek olarak çıkartılmış bulunan. Bu 
Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğünün içine giren 
birtakım hususlar sanayi işleri içinde mütalâa 
edilmiştir. Bu cümleden olmak üzere gerçekten 
sanayi ile alâkası olmasa bile, meselâ hamallık 
işi bu tasnifte sanayi işleri içinde mütalâa 
edilmiştir. Birtakım tasnife tabi tutmaktayız. 

BAŞKAN — Sayın Savacı, sizin söz talebi
niz lehte veya aleyhte? («Önerge geri alındı» 
sesleri.) 

Efendim önerge geri alınmış olabilir, ama, 
madde üzerinde müzakere açıldı. Bu müzake
reyi burada kesemeyiz. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Efendim, önerge geri alınmıştır. Madde üze

rinde başka söz istiyen arkadaşımız yoktur. 
6 ncı maddeyi oyunuza arz ediyorum. KaJbul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Yedinci madde üzerinde öner
ge yoktur. Maddeyi okutup oyunuza sunaca
ğım. 

Bildirimin yazılı olması 
Madde 7. — Bildirimlerin ilgiliye yazılı 

olarak ve imza karşılığında yapılması gerekir. 
Bildirim yapılan kişi bunu imzalamazsa, durum 
o yerde tutanakla tesıbit edilir. Ancak 7201 sa
yılı Kanun kapsamına giren tebligat anılan ka
nun hükümlerine göre yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

.Sürekli ve süreksiz işler 
MADDE 8. — Nitelikleri bakımından en çok 

30 iş günü süren işlere süreksiz iş, burudan faz
la süren işlere sürekli iş denir. 

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

ENVER TURGUT (İzmir) — Saym Başka
nım, madde okunurken başlık okunmuyor, o 
bakımdan yanlış zapta geçebilir. 

BAŞKAN — Madde başlıklarını da okuta
lım, efendim, 

8 nci maddeyle ilgili bir tadil önergesi var, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
8 nci maddenin 2 nci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
«Bu kanun, sürekli ve süreksiz işler için 

uygulanır.» 

Ankara Hatay 
Rıza Kuas Yahya Kanbolat 
Tekirdağ Malatya 

Kemal Nebioğlu Şaban Erik 

BAŞKAN — Saym Enver Turgut, siz A. P. 
Grupu adına maddenin lehinde mi?. 

ENVER TURGUT (İzmir) — Evet. 
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BAŞKAN — Efendim, söz sırası sizde. Bü
yünün. 

Diğer arkadaşları arz edeyim; T. 1. P. Gru-
pu adına Sayın Eıza Kuas madde aleyhinde, Sa
yın Reşat Özarda lehinde, Sayın Talat Köse-
oğlu üzerinde. 

A. P. GRUPU ADINA ENVER TURGUT 
(İzmir) — Muhterem Başkan, sayım milletvekil
leri ; 

Biraz evvel söylediğim giıbi, bu iş kanunu
nun biran evvel çıkması gerekmektedir. Mad
deler çok ince elenmiş ve sık dokunmuştur. 
Bütün işçiler ve işverenlerin durumları dikka
te alınmış ve 8 nei madde bu şekilde kaleme 
alınmıştır. Biraz evvel okunan değişiklik öner
gesinin bu maddenin değiştirilmesini ic ab etti
ren bir husus olmadığına kaaniiım. Bu bakım
dan bıı maddenin aynen kabulünü arz ve rica 
ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Türkiye işçi Partisi Grupu 
adına Rıza Kuais. Madde aleyhinde. Buyurun 
efendim. 

T. î. P. GRUPU ADINA RIZA KUAS (An
kara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

A. P. sözcüsü arkadaşımız, bu kanunun biran 
evvel çıkması için maddeleri olduğu gibi kabul 
edelim diyorlar ve her kürsüye gelişte de aynı 
şeyi tekrarlıyor. 

A. P. sözcüsü arkadaşımız; A. P. çoğunluk
tadır, bizim verdiğimiz önergeler de tamamen 
işçiler lehinde olan önergelerdir. Biz de kanu
nun biran evvel çıkmasını arzuluyoruz. Bu ba
kımdan bizim verdiğimiz önergelere iştirak eder
lerse, tamamen işçinin lehinde olan tadil önerge
leridir ve biran evvel kanun çıkar ve işçinin le
hine çıkar. Biz de kanunun biran evvel çıkması
nı istiyoruz ama, işçinin lehine değiştirilmek 
suretiyle çıkmasını arzu ediyoruz. 

Sekizinci maddede; bu kanunu sürekli ve 
süreksiz bütün işlerde uygulanması gerekir den
mektedir. Sekizinci maddenin 2 nci fıkrası ise, 
bu kanunun süreksiz, yani niteliği itibariyle en 
çok 30 gün süren işlerde, uygulanmasını kal
dırılmış vaziyettedir. Çünkü 'bu fıkrada îş Ka
nununun en önemli 'maddelerinin süreksiz iş
lerde uygulanamıyacağı belirtilmiştir. İşve
renler Kanunun bu gibi gediklerini kendi 
yararlarına genişletmeye çalışmakta ve «mu
vakkat işçi» adı altında aldıkları işçileri, sü

reksiz iş gördüfcmek için aldık, diyerek evve
lâ iş Kanununun en önemli «nadidelerinden mah
rum bırakmakta ve sonra da bu muvakkat işçi
lerin .sözleşmelerini yine kısa süre ile tazele
mektedirler. Kanuna karşı hile yollarını her
kesten önce (kanunun kapatması gerekir ve bu 
amaçla iş Kanununun süreksiz ve sürekli işler
de aynı kuvvetle uygulanması gerekir. 

Kanuna karşı hile yollarına maalesef yur
dumuzda faibrika kurmuş yabancı sermaye ile 
çalışan işyerleri derhal başvurmuşlardır. Ada
pazarı U. S. Royal Lâstik FaJbrükası bordro
ları «muvakkat işçi» kayıtlariyle doludur ve 
sorulduğunda süreksiz işten bahis açarlar, fa
kat sözleşmeleri mütemadiyen tazelerler Ger
çekten de malhiyetii itibariyle ancak 30 gün sü
recek bir işte işçi çalıştıracakları korumak, lâ
zımdır.. Kanunda bu kadar önemli bir gedik 
açan bir istisna hükmünün konulmasını haklı 
kılacak sebep ne ise, en az doğacak mahzurla
rın o kadar önemli olması gerekir. Gerçekte ise 
böyle bir sebep yoktur. Mahiyetti 30 gün sü
recek işte çalışacak olanlar insan değil midir 
ki, sorusu derhal karşımıza çıkar. Türk işçisi 
kanuna karşı hile yollarımdan bıkmıştır. Mu
vakkat işçi kaydından bıkmıştır. Süreksiz işte 
çalışanlar B'orçlar Kanunu ile başlbaşa bırakıl
maktadır. Bunu açıkça kanuınlaştıran 8 nci 
maddenin 2 nci fıkrası değiştinilmeli ve bu gibi 
işçiler de iş Kanununun koruyucu hükümle
rinden mahru'm bırakılmamalıdır. Önemli olan 
diğer husus, biraz önce sözünü ettiğim şekil
de, kanunda gedik açmamak, işverenlere ka
nunların arkasından dolanmak için âdeta yol 
göisıtcren kanun maddeleri kabul etmemek-
dir. İş Kanununun sürekli süreksiz işlerin tü
müne uygulanması icaJbeder. 

Bütün işyerlerinde tecrübe müddeti bir ay
dır. Elimde bir iş akdi var, okuyorum : 

«îş akdii 
Çalışmak üzere iş taleibettiğim Derby Plâs

tik Fabrikasında mevcut işin 6 ay süreceği ve 
hu müddetin hitamında hiçbir kayıt ve şarta 
bağlı olmaksızın işime son verileceği, işiin ma
hiyeti icabı bu müddetin fabrika müdüriyetin-
ce kısaltılaMleceği beyan edildi. Ben bu yazılı 
«teklifli müddetin hitamında veya faJbrika mü-
cDüriyetinin kısaltıldığını bildirdiği tarihten iti
baren işime son verileceğini ve hiçbir itiraza 
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'hakkım olmadığını peşinen okuyarak ka'bııl ve 
imza ederim. 

Sol el 'başparmağı : imza 
Şahit »' 

Sekizinci maddeye istinaden işverenler dai
ma muvakkat işçi çalıştırmakta ve işçileri 
istismar etmektedir. Onun için ikinci fıkranın 
.metinden çıkarılması icabeder. Saygılar sunarım. 

OEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-
DEMİR (Istanlbul) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi mi istiyorsunuz efen
dim? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI KAYA 
ÖZDEMlR (Istanlbul) — Başka söz istiyen ar
kadaşlarımız yoksa şimdi. 

BAŞKAN — Var efendim var. Bir - iki ar
kadaş daha var efendim. 

Sayın Köseoğlu üzerimde. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — işçi Parti
sinin mensu!bu bir arkadaşımızın vermiş oldu
ğu önerge, kanunun ne tekniğine ne de ruhu
na uygundur. Anında sürekli ve süreksiz iş
ler ikiye ayrılmıştır. Süreksiz işlerin ne oldu
ğu gösterilmiştir. Bu süreksiz işlerin birtakımı 
formalitelere bağlı olduğu gerçektir. Bunun 
içıin kanun bunları istisna etmiştir ve bu arada 
Ibu istisna yapılırken aynı zaman'da işçinin hak
larını korumak için Borçlar Kanununa atıf ya
pılmış ve Borçlar Kanununun hizmet akdinden 
mütevellit alacakları ve sair durumları yine bun
lar tarafından alınacaktır. Eğer hütün tefer
ruatına varıncıya kadar 30 gün gibi, kısa bir 
liş hayatıyla uzun, bir seneÜk veya daha uzun 
süreli bir işi aynı prosedüre tabi tutmanın ne 
ka'dar zor olduğunu, kanunun tatbikatına ve 
tamamen işçinin aleyhine olacağını işçi Partisi 
sözcüsü arkadaşın bilmesi gerekir. Eğer bu 
önerge olduğu gibi kaJbul edilirse, bunda işçi
ler kazanmıyacak, tamamen tersi, işçiler zarar 
görecektir. Çünkü, süreli işlerle, süresiz işleri 
birbirine karıştırmak yersizdir, kanunun ru-
runa, metnine aykırıdır. Bu bakımdan reddi 
gerekir. 

BAŞKAN — Sayın özarda buyurun efen
dim; maddenin lehinde. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım, memleketimizde de
vamlı iş yapan hiçbir işyerinin bu maddeden 
istifade ederek, bu maddeyi açık bir kapı olarak 

kullanarak, işçiyi istismar etmesine imkân yok
tur kanaatindeyim. Çünkü madde gayet açık
t ı r : «Nitelikleri bakımından en çok 30 iş günü 
süren işlere süresiz iş denir». Bir işyerinin nite
liği itibariyle, 30 günlük bir işyeri mi olduğu, 
daimi bir işyeri mi olduğu kendiliğinden mey
dana çıkar, tescili ile meydana .çıkar, kurulu
şu ile meydana çıkar. Ama memleketimizde her 
ailenin, her şahsın, her ev sahibinin senede ve
ya birkaç senede kendi evinde yapacağı birkaç 
günlük ufak tefek işleri çıkar. Şimdi böyle 1, 
2 veya 5 günlük işleri bu iş Kanununun hü
kümlerine tabi tutarsak, memlekette bu defa 
her fert, herkes iş Kanunuyla yakından ilgilen
meye mecbur olur ki, bu, işçi için de faydalı 
değil, zararlı olur, birçok 'güçlükler çıkarır. 
Binaenaleyh, madde yerindedir, Birtakım kim
selerin hile yoluna başvuracakları mütalâasiy-
le, daha büyük mahzurlar meydana çıkaracak 
şekilde bu kanun tasarısını değiştirmekte mâ
na yoktur. Hileye kaçan işverenler olursa, bun
ları hep birlikte taıkibcdelim, bunları tesbitte 
yardımcı olalım ve memleketimizde hiç kimse
nin hileye başvurmadan namuslu, doğru dü
rüst iş yapmasını sağlıyalım. Zaten prensip, 
esas budur. Peşinen şu işyeri, şu işveren hileye 
kaçacak, bu maddeyi şu şekilde kötü maksatla 
kullanacak, diye bir peşin hükümle maddede 
birtakım güçlükler yaratmamız doğru olmaz. 
Madde yerindedir, kabulü isabetli olur kanısın
dayım. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Nebioğlu, buyu-
ıun madde aleyhinde. -. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 8 nci maddeye 
dikkatle eğilmek mecburiyeti vardır. Birinci 
fıkra aynen şöyle demektedir. «Nitelikleri ba
kımından en çok 30 iş günü» süren işlere (işye
ri demiyor) süresiz iş, bundan fazla süren işle
re sürekli iş denir. «Burada işyeri mevzuubahis 
değildir, tş mevzuubahistir ve 30 iş gününden 
daha az sürerse süresiz olacaktır. Daha fazla 
sürerse niteliği bakımından bu işlere sürekli iş 
denecektir. Maddenin ikinci fıkrasında ise bir
çok maddeler sıralamış ve bunların süresiz iş
lere uygulanmıyacağı ifade edilmiştir. Nedir 
bu maddeler? 30 iş gününden daha az süren iş
lere uygulanmıyacak maddeler? Meselâ 9 ncu 
maddede, yazılı akit yapılmıyacaktır. 11 nci 
madde; yazılı akdin şekli; bittabiî yazılı akid ya-
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pılmıyacağma göre şekli de mevzuubahis değil
dir. 12 nei madde; deneme süresi... Bizce bu 
madde ile ilgilidir, 8 nei madde. Ne diyor 12 nei 
madde? «Sürekli hizmet akitlerinde deneme 
süresi en çok bir aydır. Ancak bu süre toplu 
sözleşmelerle üç aya kadar uzatılabilir. Bu sü
re içinde taraflar akdi bildirimsiz ve tazminat
sız bozabilirler. Ancak işçinin çalıştığı günler 
için ücret hakkı saklıdır». Ne idi 8 nei maddede? 
Süreksiz iş olarak 30 günden daha az çalışma
yı gerektiren işlerden bahsedilmekte idi. Bu 
maddeyi biran için kanun tasarısından çıka
ralım. 12 nei maddeye göre her hangi bir işve
ren çalıştırdığı işçiye, 30 gün içinde her han
gi bir tazminat ödemeksizin, çalıştığı günler hu
susundaki hakları saklı kalmak suretiyle, se
nelik ücretli izin verecek midir? Hayır buna 
bağlı maddeler bu işçi hakkında uygulanacak 
mıdır? Ona da hayır. Veyahut da bu işçiye kı
dem tazminatı ödiyecek midir? Meselâ 8 nei 
maddenin.. (A. P. sıralarından müdahaleler) 
sabrederseniz öğrenmak imkânı bulursunuz sa
yın arkadaşım. (A. P. sıralarından «sen öğren» 
sesleri). 

öğrenmemiş olduğunuz ifadelerinizden belli. 
8 nei maddenin 2 nei fıkrasında meselâ 

14 ncü maddenin de süresiz işlere uygulanmıya-
cağı ifade edilmektedir. Ne idi 14 ncü madde? 
Kıdem tazminatı. Hiç şüphesiz 30 iş gününden 
daha az çalışmış bulunan işçilere kıdem tazmi
natı uygulanmıyacaktır. 12 nei maddeye göre, 
deneme süresi içinde çıkarılan bir işçiye kı
dem tazminatı verilmesi mevzuubahis midir? 
Yine hayır, süresiz işler için 16 ncı madde tat
bik edilmiyecektir, denmektedir. 16 ncı madde 
nedir? 16 ncı madde; işçinin bildirimsiz fesih 
hakkıdır. 17 nei madde, işverenin bildirimsiz 
fesih hakkıdır. 18 nei madde akdi çözmek hu
susundaki maddelerdir. Bu 8 nei madde kanun
dan çıkarılmış olsa ne gibi bir boşluk meyda
na gelebilir? Boşluk meydana gelmez değerli 
arkadaşlarım. Burada biraz evvel Rıza Kuas 
arkadaşımın söylediği gibi, tatbikatta mesele 
suiistimal edilmektedir. İşveren bir ay sürecek
tir demektedir. Niteliği böyle gerektirmektedir, 
diyerek mukaveleler yapmaktadır ve bir ay geç
tiği halde yeniden bir mukavele yapmak sure
tiyle o işçiyi sanki süresiz bir işde çalıştırıyor-
muş gibi bir hakkın suiistimali yoluna gitmek
tedir. Bu tatbikatta çoktur ve sendikacı ımtillet-

vekili arkadaşlarını da çok iyi bilirler. Bu mad
de gereksizdir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Abdurrahman Güler, 
üzerinde. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — 
Muhterem arkadaşlarım; görüşmesine devam 
etmekte olduğumuz 8 nei madde, işin, sürekli 
olup olmadığı bakımından tarifini yapmakta
dır; ve tarife esas, kriter olmak yününden de, 
işin evvelâ mahiyeti ica'bı süreksiz iş olması 
ve 2 nei kriter olarak da 30 iş günü devam 
etmiş olmasını kabul etmektedir. Yani bir iş, 
hem mahiyeti itibariyle süreksiz olacak, hem 
de 30 iş günü devam edecekse o iş süreksiz
dir. 30 iş günü dışında devam edecek olan 
işler de sürekli işlerdir. 

Şimdi eğer takrir kabul edilirse, işçi 
partili arkadaşlarımızın vermiş olduğu takrir 
kabul edilirse, Türkiye'de süreksiz işler bakı
mından iş hayatı felce uğrayacaktır. İşin ma
hiyeti icabı 30 iş gününden daha kısa sü
reli, işlerde, eğer yazılı akit yapma, bu ya
zılı akdi şekle bağlama, deneme süresini ka
bul etme, kıdem tazminatını kabul etme 
gibi ve 15 nei maddedeki, meselâ yeni işve
renin sorumluluğu; - çürikü, devamsız işlerde 
yeni işveren mevzuubahsolamaz - 16 ncı mad
dedeki, işçinin bildirimsiz fesih hakkı, 17 nei 
maddedeki işverenin bildirimsiz fesih hakkı 
gibi hususların, bu gibi süreksiz işlerde tatbik 
edilmesine imkân olmıyaeaktır. Takrir ka
bul edildiği takdirde, bu mükelefiyetleri; ya
zılı akit yapmak, bu yazılı akdi şekle bağla
mak, kıdem tazminatı verme, fesih hakkını 
kaldırma gibi mükellefiyetleri işverenlere ver
diğiniz takdirde, süreksiz işler bakımından 
iş hayatı felce uğrayacak, süreksiz işlerin Tür
kiye'de, memleketimizde görülmesine imkân 
olmıyacak, süreksiz işler bakımından işçilerin iş 
bulmasına imtkân olmıyaeaktır. İşte T. 1. Par
tili arkadaşlarımızın istediği husus budur. 
Türkiye'de kimse iş bulmasın, Türkiye'de sü
reksiz işler bakımından, bu işler görülemesin... 
Bu 'hususların ağır sakıncalarını dikkate al
mak suretiyle, komisyon, 8 nei maddede sa
yılan istisnaları getirmiştir ki, süreksiz işler 
bakımından iş hayatı felce uğramasın, sürek
siz işler yönünden işçilerimiz iş bulabilsin-
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ler. Kendilerinin her fırsatta işçinin dostu 
olduklarını ilân edenler, işte böylece hakiki 
maskelerini düşürmüş olurlar. Saygılarımla. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Ko
nuşmalarla belli oluyor. Sayın Güler, mas
keyi siz takıyorsunuz, düşürün. 

BAŞKAN — Sayın Koraltan. 
TEVFİK KORALTAN (Sivas) — Sayın Baş

kan, kıymetli >arfeadaşları/m, 8 nci 'Maddenin tadi
li hususunda önerge veren İşçi Partili arkadaşla
rımız, söz aldıklarında, Adalet Partisi Sözcüsü
nün kanunun biran önce çıkması için çaba gös
terdiğini, aslında kendilerinin işçi lehine hüküm
ler getirmek çabası içinde olduklarını ve teklif 
ettikleri hükümleri derhal kabul edilmesi halinde, 
kanunun hemen çıkmasına razı olacaklarını beyan 
ettiler. Aslında bir kanunun hükümleri, her han
gi bir işçi veya işveren grupları veya sınıfları 
arasında biri veya diğerinin lehine tanzim edil
mesi halinde kanun olmaktan çıkar. İş Kanunu 
aslında, işçinin haklarını himaye etmek gayesine 
matuf olmakla beraber, bu memlekette işçi ve iş
veren münasebetlerini, iş ihtilâfları doğurmıya-
cak şekilde âmme intizamı lehine tedvir etmek 
mecburiyetindedir. İşte, kanun tasarısı getirilir
ken, memlekette bir iş intizamının müesses olma
sı gayesi her şeyin üstünde tutulmuştur. Ancak, 
sadece kendilerini işçinin hâmisi şeklinde empoze 
etmek gaye ve çabası içinde, kanunun içtimai za
ruretler neticesi vaz'ettiği hükümleri tahrif et
meye kalkmaları elbette ki, Muhterem Heyetiniz
ce kabule şayan görülmiyecektir. İşte bu niyetler-, 
den birisi 8 nci maddenin değiştirilmesi hususun
daki önergeden açıkça anlaşılmaktadır. Nitekim 
işlerin niteliklerinden, yani mahiyetlerinden do
ğan sebeplerle, bir işin sürekli veya süreksiz iş 
olarak tefrikindeki zarurete inanmış olmakla be
raber, süresiz işler için bâzı işveren veya işçiye 
tahmil edilecek külfetlerin, değil sadece iş haya
tını, hususi hayatımızı dahi felce uğratacak bir 
aksaklık olduğunu kabul etmek gerekir. Nitekim, 
evinin elektrik tesisatı bozulmuş olan bir şahsın 
- ki, bu şahıs bir işçi de olabilir - getirip evinin 
elektrik tesisatını onartacağı üç, dört işçinin ya
pacağı bir, iki günlük iş zımnında bir iş akdi 
yapmak, ona ayrıca kıdem tazminatı ödemek mü
kellefiyetleri veya bunun yanında 8 nci madde
nin 2 nci fıkrasında belirtilen ve istisna edilmesi 
lâzımgelen maddelerin tahmil ettikleri külfetleri 
yükliyecek olursak, adeta ticari hayatımız, iş ha

yatımız dursun, aile hayatımız dahi felce uğrar. 
Böylece 30 000 000 işvereni hususi hayatta ve ti
cari hayatta müşkülâta duçar kılan bir hüküm 
vaz'etmek niyetiyle adeta İş Kanununu içinden 
çıkılmaz bir hale getirmek istiyen bu önergenin 
tabiatiyle aleyhindeyim. 

Kaldı ki, süresiz işlere bu nevi mükellefiyet
ler tahmil edilmediği zaman işverenlerin bu ka
nun hükmünü istismar ederek kısa süreli iş akit
leri yapmak sureciyle kanuna karşı hile yollarına 
sapacaklarını arz etmek istediler. Esasen kanun, 
kanuna karşı hileyi himaye etmez. Ancak bir 
kanunu, kanun vâzıı tanzim ederken, kanuna kar
şı hile yapılacaktır diye, şu veya bu şekilde hü
kümler vaz'etmeye kalkarsa o zaman vaz'edilen 
hüküm kanun olmaktan çıkar, adetâ yönetmelik, 
nizamname, hattâ çok kazuistik şekilleri ile cilt
ler dolduran manzumeler şekline gelir ki, kanun, 
aslında bu nevi geniş hükümler ihtiva etmiyen 
ve kanuna karşı hilenin her çeşidini nazarı iti
bara alarak hüküm vaz'etmeye müsaidolmıyan 
bir müessesedir. Kaldı ki, 9 ncu maddenin 2 ndi 
fıkrasına dikkat buyurursanız, süresiz iş akitleri 
içinde,' işçi arzu ederse kendisine işverenle işçi 
arasındaki münasebetleri nizamlıyan yazılı bir ve
sika istiyebilir, denmektedir. İşçi talebettiği za
man, süresiz bir iş için dahi, işveren ona yaptıra
cağı işin mahiyetini tevsik eden bir vesika ver
mekle mükelleftir. İşte böylece, ayrıca süresiz iş
lerde çalıştırılacak olan işçinin işveren tarafın
dan istismarına mâni olunacak hüküm de getiril
miş olduğundan T. İ. Partili arkadaşlarımızın 
endişeleri varit değildir. Bu sebeple 8 nci madde
nin aynen kabulünü arz ve rica ediyorum. Hepi
nizi saygıyle selâmlarım. 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi geldi. 
Komisyon adına buyurun Sayın Özdcmir. 

NURİ KODAMANO&LU (Yozgat) — Yeter
lik aleyhinde, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Komisyon adına buyurun, Sayın Kaya Özde-

mir. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA 

ÖZDEMİR (İstanbul) — Muhterem Başkan, 
sayın milletvekilleri, evinizin bacası tamire muh
taç bir hale gelecek; birkaç gün evinizin baca
sını tamir mecburiyetinde kalacaksınız ve bir 
iki günlüğüne bir işçi arkadaşa bacanızı tamir 
etmesi için ricada bulunacaksınız ve ücretim ve-
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reccksiniz. Müddeti; bunun için bir ihbar taz
minatı düşünülmemiş, mevzuu kanunumuzda; 
bir kıdem tazminatı düşünülmemiş. Diğer taraf
tan bir diğer milletvekili arkadaşımın da biraz 
evvel belirttiği gibi, meselâ buz dolabınızı tamir 
ettireceksiniz, evinizde tamir ettireceksiniz, evi
nize bir işçi çağırdınız ve evinizdeki buz dolabı
nızı tamir ettirdiniz. 1 - 2 günlüğüne tamir işi 
de uzun sürebilir. Kaldı ki, diğer taraftan Borç
lar Kanununun 314 neü maddesini eğer bir defa 
dikkatle okuyacak olursak, tereddütler orta
dan kalkar. Öyle tahmin, ediyorum ki, madde
nin aleyhinde bulunan sayın arkadaşlarımın 
Borçlar Kanununun 314 neü maddesindeki bu 
sarahat muvacehesinde tereddütleri izale edilmiş 
bir duruma gelirler. Borçlar Kanununun 314 neü 
maddesinde: «Hilâfına bir hüküm bulunma
dıkça hizmet akdi hususi bir şekle tâbi değildir. 
Ezcümle hizmet, muayyen bir zaman için kabul 
edilmiş olur ve işin iktizasına göre, o hizmet an
cak ücret mukabilinde yapılabilirce, hizmet akdi 
inikat etmiş sayılır.» denmektedir. 3008 sayılı 
Kanun da o zaman Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde müzakere edilirken, bu kabil endişe ve 
tereddütler olmuş ve bu tereddütleri Borçlar 
Kanununun 314 neü maddesindeki bu sarahat 
muvacehesinde o zamanki komisyonda bulunan 
arkadaşlarımız cevaplamışlar. Netice itibariyle 
Borçlar Kanununun bu hükmü arkadaşlarımızın 
bu arzularını cevaphyacak niteliktedir. Madde
nin kabulünü istirham eder, teşekkür ederim. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Sorum 
var efendim. 

BAŞKAN" — Sayın Komisyon Başkanı bir da
kika efendim. 

Buyurun Sayın Nebioğlu. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 
Başkan, biraz evvel izahat verdiği üzere, 8 nci 
maddede 30 iş gününden aşağı işlere süreksiz iş 
denir denmiş. 12 nci maddede ise, tecrübe müd
deti 30 gündür, denmiş. Bu açılan meseleyi de
ğerlendirdikleri takdirde 8 nci maddeye ne ih
tiyaç duyuyorlar 1 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA 
ÖZDEMİR (İstanbul) — Şimdi, 12 nei madde 
deneme süresinden bahsediyor. Deneme süresi 
muayyen bir is için, sürekli hizmet akitleri yapı
lacak bir iş için, bir aydır. Ondan sonra sürekli 
hizmet akdi yapılacak. O işçinin sürekli hizmet 

akdi yapılacak işe ciyak olup olmadığını o de
neme süresi içinde tesbit edeceksiniz ve ondan 
sonra' o işçiyi devamlı olarak istihdam edecek
siniz. O madde de gayet açıktır. Sayın arka
daşımın bu madde ile, Borçlar Kanununun 
3!4 neü maddesindeki sarahati muvacehesinde 
8 nci madde hakkındaki tereddütlerinin gideril
miş olacağını tahmin ediyorum. 

BAŞKAN —• Son söz olarak Sayın Kıza Kuas 
buyurun. 

KIZA. KUAS (Aul^m) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; Adalet Partisi milletvekili 
arkadaşımız mahiyeti itibariyle 30 iş günü sü
ren, işlere süreksiz ve bundan fazla süren işlere 
de sürekli iş denir, maddesini aldı, İşçi Partili 
arkadaşlarımızın çalışanların aleyhinde bir ka
nun maddesi getirdiklerini ileri sürdüler. Biraz 
evvel Kemal Nebioğlu arkadaşımız bir sual sor
du. Komisyon Başkanı açıklıkla, Kemal Nebioğ
lu arkadaşımızın sorduğu suale cevap veremedi. 
12 nci madde der ki; tatbikatta da budur ki, bir 
ay müddetle, tecrübe müddeti ile işçiler çalış
tırılır. 29 ncu gün kıdem tazminatı, ihbar tazmi
natı gibi her hangi bir hak tanımamak suretiyle 
tecrübe müddetinin sonunda yani, 29 ncu gün 
işverenler işçiyi kulağından tutup atabilirler. Bu 
hak varken, 12 nci maddede tecrübe müddeti 
varken; evinde musluk yaptıracaksın, efendim 
havagazı yaptıracaksın, şunu yaptıracaksın... 
Bununla onun arasında hiç/bir ilişki yok. 12 nci 
madde ile işverene namütenahi haklar veriliyor. 
29 gün alıyorsun işçiyi tecrübe ediyorsun. Mus
luk yaptır, han yaptır, apartman yaptır; 29 ncu 
gün zaten kulağından tutup atıyorsun.. Ayrıca 
8 nci maddeye bir lüzum kalmıyor k i ; 30 güne 
kadar olan işler süreksiz, 30 günden sonra sü
rekli. Zaten 30 gün hiçbir hakka tabi olmadan, 
tecrübe, müddetidir, işçi istenildiği an kulağın
dan tutulup atılıyor. Ayrıca burada 30 gün diye 
sürekli işe getirilmesinde bir mâna yok. Diğer 
taraftan, 9 ncu madde ve 8 nci madde birbirine 
bağlıdır. Belirli süresi bir yıl veya daha uzun 
olan sürekli hizmet akitlerinin yazı ile yapıla
cağına bağlamış. 11 aylık hizmet akitlerine ne 
olacak, 8 aylık hizmet akitleri ne olacak; 6 - 7 
aylık hizmet akitleri ne olacaktır1? İşçi talebe-
derse, işverenin tek taraflı hazırlamış olduğu 
bir yönetmeliğe, bir mukaveleye elini uzatacak. 
İşçi talebetmezse ne olacak? 11 ay istediği gibi 
istismar edilecek. 
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ENVER TURGUT (îzmir) — 275 i okuma
dın mı? 1 seneden aşağı sözleşme yapılır mı? 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız. 
RIZA KUAS (Devamla) — Hangi sözleşme? 

Arkadaşlarımız hep meseleleri toplu sözleşmeye 
bağlıyorlar. Toplu sözleşmenin olmadığı işlerde, 
toplu sözleşmenin bulunmadığı işlerde çalışan 
işçiler ne olacaktır? Türkiye'de işçilerin yüzde 
60 civarında toplu sözleşme içindedir, yüzde 40 ı 
dışındadır. 

Arkadaşlarımız konuşmalarında işçi, işveren 
münasebetlerinin düzenlenmesinde, her iki tara-
ıfm eşit dengeye oturtulmasının düşünüldüğünü 
iddia ederler. Anayasamız «iktisaden zayıf olan 
kişileri bilhassa işleri bakımından başkalarına 
tabi olan işçi ve müstahdemleri, her türlü dar 
gelirlileri ve yoksul kimseleri Devlet himaye ede
cektir» diyor. Anayasa söylüyor bunu. İşveren 
de himaye edilecek ama, öncelikle dar gelirlileri 
ve yaptıkları işler bakımından başkasına muh-
tacolan kimseleri Devlet öncelikle koruyacaktır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
8 nci madde üzerinde yeteri kadar görüşül

müştür. Kifayetini arz ederim. 
İstanbul 

Mustafa Ertuğrul 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde, Sa
yın Nuri Kodamanoğlu, buyurun. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sayın 
milletvekilleri; işi son derece çok olan Yüce Mec
lisimizin biran evvel işlerini bitirmesi dileğine 
yürekten katılıyorum ve bütün çalışmalarımızda 
böyle bir kayguyu ortaklaşıyorum. Fakat izin 
verirseniz bu maddede bir, iki noktanın açıklan
madığını hissetmenin rahatsızlığı içindeyim, kı
saca söylemek isterim. 

8 nci maddenin ilk cümlesi iki ayrı şekilde 
mânalandırılmaktadır arkadaşlar tarafından. 
Bu aydmlanmalıdır. Şöyle ki ; «nitelikleri bakı
mından en çok 30 iş günü süren işlere süreksiz 
iş, bundan fazla süren işlere sürekli iş denir» 
diyor madde. Bunu arkadaşlarımızın bir kısmı, 
işin mahiyeti - nitelik vasıf karşılığıdır - vasıf
l an bakımından 30 iş gününe kadar sürüyorsa 
süreksiz iş, fazla sürüyorsa sürekli iş şeklinde 
anlıyorlar, öyle işler olabilir ki, vasfı itibariyle 

30 günden az sürebilir, fakat gerekli araç ve per
sonel sağlanamadığı için bu iş fiilen 30 günden 
fazla sürebilir. O halde ikinci grup arkadaşları
mızın anlamak istediği şekilde kalem alınırsa bu, 
daha ihtiyaca uygun düşecektir. İkinci anlayış 
nedir? O da şudur; gerek işin vasfı bakımından 
den fazla sürmelidir. Eğer ikinci anlayış, hizmeti 
30 günden fazla sürmelidir, gerek fiilen 30 gün 
daha kolaylaştırıcı bir anlayış olacaksa o zaman 
meselâ maddenin; gerek nitelikleri bakımından 
gerek fiilen en çok 30 iş günü süren işlere sürek
siz iş, bundan fazla süren işlere sürekli iş denir, 
şeklinde düzeltmesi faydalı olabilir. Bu husus 
müzakere mevzuu olmalıdır, 

İkinci nokta; sayın komisyon sözcüsü arka
daşımız, iş gününe bir sınır konması dolayısiyle 
birtakım suiistimallerin olabileceği endişesine 
cevap vermediler. Merak etmekteyim. Buna ait 
belki birtakım tedbirler vardır. Tatmin ederler
se daha huzurlu oy kullanabiliriz. 

Aziz arkadaşlarım, müzakerelerin kısalması 
için bir başka noktaya dikkatinizi çekmek isti
yorum. 

Şurada bir kanun görüşüyoruz, bir parti gru-
puna mensup arkadaşlarımız çıkıyor, biz işçiden 
yanayız, siz değilsiniz, siz şöyle diyorsunuz, biz 
böyle diyoruz diyorlar, öteki grupa mensup ar
kadaşlarımız da çıkıyor, siz öyle bu kanunu bu
landırmak istiyorsunuz ki, işsizlik çoğalsın o sa
yede de muradınız yerine gelsin, filân gibi... Ben
deniz hulûs ile arz etmek isterim ki, milletimizin 
gözünde hepimiz ne isek, o olarak bilinmekteyiz. 
Fuzuli olarak kürsüyü işgal edecek böyle lüzum
suz ve kıyıcı karşılıklı ithamlarla milletin vic-
danmdaki hükmü değiştirmek, milleti aldatmak 
mümkün değildir. Bunları bırakalım konuya 
eğilerek, birbirimizi itham etmeksizin daha kısa 
bir müzakere yolu tutalım. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

önergeyi tekrar okutuyorum : 

(Ankara Milletvekili Rıza Kuas ve arkadaş
larının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

— 255 -
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8 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum. 
İkinci ©ölüm 
Hizmet akdi 
Yazılı akit 

Madde 9. — Belirli süresi bir yıl veya daha 
uzun olan sürekli hizmet akitlerinin yazı ile söz
leşmeye bağlanması gerekir. Bu sözleşmeler, her 
çeşit resim ve haredan muaftır. Sözleşme noter
likçe onanmışsa, noter ücretleri bu hüküm dışın
da tutulur. 

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

Bu belgeler her çeşit resimden muaftır. 

BAŞKAN — 9 ncu madde ile ilgili bir deği
şiklik önergesi vardır, önergeyi de okutuyorum. 

'Millet Meclisi Başkanlığına 
'9 ncu maddenin birinci fıkrasındaki «Belirli 

süresi bir yıl» ibaresinin, «'Belirli süresi 30 gün». 
Ve ikinci fıkrasındaki «işçinin isteği üzeri

ne» ibaresinin, «her işçiye», 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ede

riz. 
Ankara Malatya 

Rıza Kuas Şaban Erik 
Tekirdağ Hatay 

Kemal Nebioğlu Yahya Kanbolat 
BAŞKAN — Madde lehinde Sayın Enver 

Turgut. 
ENVER TURGUT (İzmir) — Sonra konu

şacağım. 
BAŞKAN — Sıra böyle geliyor. Lehinde, 

aleyhinde, üzerinde. Siz birinci sıradasınız, A. 
P. Grupu adına. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Lehinde 
bert konuşacağım. 

BAŞKAN — Daha evvel yazılmış olasılar 
var. Siz lehinde mi Saym Köseoğlu? 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Evet. 

BAŞKAN — Evet, sırada sizsiniz, buyurun. 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Belirli sü

resi bir yıldan daha az olan iş akitlerinin ya-
izılı şekilde yapılmamasını veya ihtiyari olarak 
bırakılmasını madde öngörüyor. Bu normaldir. 
Ancak ınıechuri kıldığı, belirli süresi bir yıl 
daha uzun süren sürekli hizmet akitlerinde söz

leşmeyi yazılu olarak koymuştur ki, bunda ka
nun bir emredici mahiyet taşımaktadır. Bu
nun da sebepleri; işçinin menfaatlerini daha 
sağlam bifl teminata almak içindir. Kanunun 
bu bakımdan bu kısmı gayet yerindedir. 

Şimdi, yalnız benim sayın komisyondan bir 
'istirhamım var. Bundan evvelki İş Kanunun
da, yani halihazırda değiştirmek üzere oldu
ğumuz İş Kanununun birindi fıkrasında noter 
ücretleri muaf tutulmaktadır. Noter Ücretleri 
Kanununa görd muaf tutulmaktadır. Bundan 
evvelki kanunda noter harçları muaf tutulmak
taydı. Haralar ile nıoter ücretleri arasında bir 
fark var. Şimdi buradaki kasıt, bir ücret mi
dir, yani yalnız noterin şahsına ait, noterin 
yazıhane açması sebebiyle, kendi şahsına ait 
veya kâtibi sebebiyle almış olduğu bir ücret 
midir, yoksa umumi, bütün harçları mı içine 
almaktadır? Bunun tasrihini istirham edece
ğim. Daha evvelki kanunda «hare» tâbiri kul
lanılmıştı, burada sadece «ücret» tâbiri kulla
nılmıştır, .bunun tasrihini istirham ediyorum. 
Madde yerindedir, uygundur, lehinde oy kul
lanmamızı rica ederim. 

BAŞKAN — Madde aleyhinde T. t. P. Gru
pu adına Sayın Rıza Kuas. 

T. 1. P. GRUPU ADINA RIZA KUAS (An
kara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
biraz evvel kalbul edilmiş olan 8 nci madde ile, 
nitelikleri bakımından en çok 30 iş günü süren 
işlere süreksiz, 30 günden fazla süren işlere de 
sürekli iş, dedik. 9 ncu madde 8 nci maddenin 
paralelidir. 8 nci madde 30 güne kadar olan 
işleri süreksiz, 30 günden sonrasını sürekli iş 
olarak kabul ediyor. 9 ncu madde diyor ki ; 
(Bir yıl veya daha fazla süren işlerde iş ak
dine bağlanır.) Peki, 8 nci maddede 30 gün; 
dendiğine göre, niçin 30 günden sonrası toplu 
iş sözleşmesine 'bağlanır, denmemiştir? 30 güne 
kadar tamam, süreksiz işler yapılıyor. Hiçbir 
toplu sözleşmeye bağlanmıyor, hiçbir hak, hu
kuk yok, tamam. Bir musluk yaptıracağız, 
kalorifer yaptıracağız, hiçbir şeyimiz yok. 
30 günden sonrasını hiç olmazsa, her türlü 
çalışan işçilerim, bir aylık, altı aylık, sekiz 
aylık, 11 aya kadar, bir sene süren işlerde, an
cak bir seneden sonrası için, yani 13 ay eğer 
bir işıçi çalıştırılacaksa; 13 ncü aydan itibaren 

I bir sözleşmeye bağlanıyor. 8 nci maddede de-
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4İİİS; 30 güm, Bizim, getirdiğimiz tadil tasarımız
da 9 nen maddenin birinci fıkrasındaki, «Bc-
lirjj süresi bir yıl» "ibaresinin, «Belirli süresi 30 
ıgün» olarak değiştirilmesi öngörülüyor. Ya
ni B nci maddeye paralellik getirmek ve 30 
günıçlen fazla işlerin hepsinin bir anlaşmaya 
Ibaği&nması istenmektedir, ikinci fıkrası ise; 
«İşçinin isteği üzere» yani bir seneden az, 12 
aydan a? olan çalışmalarda her hangi bir söz
leşmeye bağlanmıyor, işçi isterse, işveren lüt
fedip ona çalışma şartlarını! gösteren belgeyi 
yerecek. İkinci fıkrada da biz, işçinin isteği
ne kalmasın, her işveren, sekiz ay, altı ay, 
bribir ay, oniki ay, kimi çalıştıracağa yanı
na aldığı işçiye çalışma şartlarını, özel şart-
J&rini gösteren belgeyi işçinin isteğine mahal 
kalmadan patron versin, diyoruz. Çünkü Tür-
ıkiye'de 5 000 000 a yakın işçi var. İşçi her 
türlü tek taraflı anlaşmaları kabul ederek, 
biraz evvel 8 nci maddede misalini verdiğim, 
seni 'bir ay, seni iki ay, seni üç ay çalıştıraca
ğım diyerek, her türlü işverenin işçiye tale-
feettiği teklifler bugünkü işsizlik ortamı içinde 
işçiler mecburen kaıbuıl edip, işverenin teklif 
ettiği iş şartlarını kabul ederek çalışmak mec
buriyetindedirler. Türkiye'de 5 000 000 civa
rında işsiz var. Ve hele hele şimdi, bugünkü 
gazetelerde okuyoruz, Almanya'da binlerce işçi 
-İşsiz kalmış, Türkiye'ye dönmektedirler. Şimdi 
ıbu şartlar altında, tek taraflı, tamamen işve
renin himmetine, insafına işçilerin bırakılma
masını takririmiz öngörmektedir. 

Saygılarımı- sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Sayın Sadi 
Binay. 

ŞADI BİNAY (Bilecik) — Muhterem arka
daşlar, madde metninde, sözleşmenin noter
likçe okunması «şekli vardır. Bu tamamiyle bir 
formalitedir ve işçi umumiyetle resmî muamele
lerden, noterlerden veya vergi dairelerinden 
yılgındır. Bu itibarla sayın komisyondan istir
ham ediyorum; ne gibi bir fayda mülâhaza edi
lerek bu hüküm konmuştur? Sadece işçi ile iş
veren arasında bir akit şeklinde cereyan ede
bilir. Bu, noter ücretleri de kimin tarafından 
ödenecektir? Bu hususta da maddede bir sa
rahat yoktur. Sonra, genel ve özel iş şartlarını 
gösteren bir (belgeden bahsediliyor. Orada zan
nediyorum ki, işyeri talimatnamesi ile bu bel

ge birbirine karıştırılmaktadır. Komisyon-da 
bu hususta izahat verirse teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Enver Turgut lehinde, buyurun efendim. 

ENVER TURGUT (İzmir) — Abdurrahman 
Güler Bey görüşecekler. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güler. 
A. P. GRUPU ADINA ABDURRAHMAN 

GÜLER (Çorum) — 'Muhterem, arkadaşlaınm, 
bu madıde üzeninde Meri sürülen tereddütlerm 
hiç 'birisi vanilt değildir. Madde gayet vazıh ş>e-
.kilde kalernıe alınmııştır. Sürekli akddlerden, eğer 
bu akdin müddeti bir yıldan fazla süreeekse, 
sadece hizmet akdinin şeklimi tâyin bakımıpdam 
yazııh akit yaıpmaık mecburiyeti .konmuştur.' S?-
ym Kuas'ın dediği gibi, toplu sözleşme burada 
ıbahis konusu değildir. Sadece bu madde hlzimet 
akdinin şeklini tâyin etmektedir. Eğer bu akit 
noterlikçe tasdik edilecekse, noter, taibii harcı
nı, masrafını, Noter Kaaıunu hükümleri dairesin
de alacaktır. Bu •madde* noterlikçe mecboırâ-
yet getirmemektedir. Eğer bu akit, yazılı ya
pılan akit noterlikçe tasdik ediltm etmişse yine 
.muteber olacaktır. Binacnalyh, birinci fıkrada 
ileri sürtülen hususlar vadlt 'değildir. 

Müddeti bir yıldan daha az süren iş akid-
leri yazılı şekle tabi tutulmamıştır. Yani yazı
lı yapılma mecburiyeti yclktur. Burada da işçi-
lonin haklarını hakıldar edecek tehlikeler ikin
ci fikna ile önienmiştir. Yazılı a,kit yapılması 
ımeoburd oılimıyan, bir yıldan az süreli akid-
lende işveren, işçinin isteği üzerine kendisine 
genel ve özel iş şartlarını gösteren ve imza
sını taşıyan bîr belge venmekle mükelleftir. 
Bu fıkra hükmü gereğince bir yıldan az olan 
hizımet afcidleriınde işveren, işçinin isteği üze
rine kendisine genel ve özel iş şartlarını gös
teren ve imzasını taşıyan 'bir belge vermcik 
mecburiyetinde kalacağına göre, işçilerin hak
ları da tehlikede değildir. 

Madde her iki halide gayet güzel tanzim 
etmiştir, sarihtir. Ne işverenin hakkımı, ne de 
işçinin ha,kkını haleldar edecek durumıda de
ğildir. Kalbulü gerekir saygılarımla. 

BAŞKAN Sayın. Kemal Şensıoy, aleyhinde. 

Buyurun efendim. 
KEMAL ŞENŞOY (Ordu) — Sayıaı Baş- -

kan, muhterem arkadaşlarım, 9 ;ncu m&dda-
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nin ilk cümlesinin sonunda «gerekir» tabiri 
mevcuttur. «Belirli süre:i bir y i veya 
daha uzun olan sürekli hizmet akidlerinin ya
zı ile sözleşmeye bağlanması gerekir» hükmü 
vaz'olunurken, bu kabil akidlcrde bir mccıbu-
rilik öngörülmüş . bulunmaktadır. Hukuk tek
niğinde «gerekir» tabiri pek meeburiliği ifa
de cûmeız. Adcıtâ yarı mecburi, yarı ihtiyari 
gibi müphem ve kaypak bir m.inâya ge'ir. 
Bu bakımdan sayın Komisyon eğer münasip 
telâkki oderee, bu «gerekir» tabirinin yerine, 
bininci cümılcmıin sonundaki bu kelimenin ye
rine «zorunlu» veya «ımeeburi» tabirinin ko
nulması kanaatimizce yerinde olur. 

Diğer taraftan muhterem arkadaşlarım, bu 
noter üeretıleriyle alâkalı kısımda bir hususa 
dikkat' nazarlarınızı çökmek isterim. Bendeniz 
noterlikten geldiğim içki, bu hususu gayet iyi 
biliyorum. Ş'ımıdi, harçtan muaftır. Buna bir 
diyeceğimiz yok. Sözleşme noterlikçe onanmış-
sa, noter ücreıtle:ri bu hükmün dışında tutulur. 
Mer'i Noterlik Kanuna göre, noter ücreti baş
kadır. Yani kanuni tabiri içerisindeki noter 
ücreti başkadır, noterin kâğıt parası, yazı üc
reti olarak almış olduğu ücret başikadır. Eğer 
buraya bir sarahat ve açıklık vermezsek, no
terlikte yapılan herhangi bir muamelede; bu-
radailri noter ücretinden ve kasdolunan mâna, 
Noterlik Kanununda terif edilen mâna şümu
lü içone gineceği için, noterler yazı ücreti ve 
•kendi paraları ile almış oldukları kâğıdın pa
rasını almama gibi bir dunuma, düşeceklerdir. 
Tahmin ediyorum ki, noter ücretlerinden ka
sıt; noterin hare ve resimden gayri alması 11-
zımgelen masraflar kaydedilmiştir. Halbuki 
kanunun tarif etmiş olduğu noter ücreti, ta.ma-
miyle ayrıdır. Sayın Komisyonun bu hususu ye
nliden teemmül ve tezekkür eıtımecini ve tatbi
kat ta noter arkadaşlarımızı müşkilâta sevkede-
cek hususları önlemesini hassaten arz ve is-' 
tirham ederim. 

BAŞKAN — Üzerinde, sayın Ünlü buyurun. 

Şimdi aıltı arkadaş, konuşmuş oluyor. Kifa
yeti bundan sonra okutacağım. 

HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Muhterem ar
kadaşlarım, bu kanunun 9 uncu maddesi tan
zim edilirıkon şüphesiz, işveren ve işçinin hak
ları göz öi)!\mQ alınacak bu gaye ile tanzim 

edilmiş, huzurunuza getirilmiştir. Lâkin ikinci 
bir durum daha vardır ki, bir hususim, tat
bikatta zuhur edecek bir ihtilafın kolayca hal
ledilmesi şeklinin de buraya konulması şart ve 
zaruridir. Bu şekil, onkolay bir şekilde ihtila
fı halledecek bir şekil olmalıdır. Fakat 9 uncu 
maddenin ikinci fıkrası, tatbikatta doğacak ih
tilafı kolayca halledeceği yerde zorluk göste
ren bir hükümdür. Şlırndi huturunuzda beraber 
okuyalım : 

«Yazılı sözleşmede yapılmıyan durumlarda 
işveren, işçimin isteği üzerine, kendisine genel 
ve özel iş şartlarını .gösteren ve imzasını taşı
yan bir belge vermelide yükümlüdür.» 

Şimdi, «işçinin isteği üzerine» kaydı buraya 
konulmuştur. Yarın bir husus hakkında ih
tilâf doğup ta, mahkeme huzuruna gittikleri za
man işçi iddia eder, der ki; «Efendim istedim de 
vermedi». O zaman hâkim işçiden bir delil ile is
patını ister. Burada yazılı bir delil yok, şahadet 
ile isbatı cihetine gidilir. Bu işçi için bir zorluk
tur ve bu iddiayı ortaya koymak suretiyle isbatı 
da, kolay olmıyacaktır. Kaldı ki, bir kanunun 
maddesinin tanziminde memleketin sosyal bünye
si de dalma göz önüne alınmalıdır. Bugün işsizi 
çok olan memleketimizde işçi daima işverene ta
bidir. Evvelâ memleketimizde işçinin ekseriyeti 
cahildir. Bu maddede böyle bir hükmün mevcu-
dolduğunu bilemez. Gerçi kanunu bilmemek bir 
mazeret sayılmaz ama, işçinin bildiğini kabul ede
lim. İşçi işverenden iş istemek için yalvarıp, işe 
girerken böyle bir belgeyi de vermeniz lâzım de
diği zaman, işveren, bana itimat etmiyen bir ada
mı, demin yal varıyordu, işe aldım da, bugün de 
bunu söylüyor, diyebilir ve azarlıyabilir, icabın
da işe almadan uzaklaştırabilir. Şu hale göre 
bence değiştirge önergesinde iki hüküm vardır. 
Bu, ikinci fıkra ile ilgili olan hükmün kabulü ye
rinde olur. Veyahut da Sayın Komisyon şöyle 
bir hüküm koyabilir: «Yazılı sözleşme yapılmıyan 
durumlarda, işveren genel ve özel iş şartlarını 
gösteren ve imzasını taşıyan bir belgeyi işçiye ver
mekle yükümlüdür.» der ve tatbikatta, demin arz 
ettiğim ihtilâflar ortaya geldiği zaman kolayca 
halledilebilir. Mahkemelerimiz de bu iş kolayca 
halletmiş olduklarından dolayı, süratli bir şekil
de ihtilâfı halletmiş duruma girebil':-. Saygıla
rımla. 
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BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi var. 
Sayın Komisyon görüşecek' mis'niz? Buyurun 

Komisyon adına Sayın Kaya üzdemir. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI KAYA 
ÖZDEMİR (İstanbul) — Muhterem Başkan, mâ
ruzâtım gayet kısa olacak. 

Bu 9 ncu maddede yazılı olan noter ücretle
ri, resim ve harem dışında, noterin yaptığı mas
rafları da kapsamaktadır. Bunları zabıtlara tes
cil etmek üzere arz ediyorum. 

İkincisi; Sayın Hasan Ünlü arkadaşımın bir 
tereddüdüne cevap vermek istiyorum; eğer bu ka
nunu bütünü itibariyle tetkik etmezsek, eğer bü
tünü itibariyle kanunun üzerinde durmazsak, 
meseleyi kolayca halletmemize imkân olmaz-. Ka
nunun 98 nci maddesinde istenilen belgeyi, bu 
maddede yazılı belgeyi vermiyen işveren cezaya 
çarptırılıyor. Muhterem arkadaşımız 9S nci mad
deyi tetkik buyururlarsa.. 

' HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — İstemezse? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA 

ÖZDEMİR (Devamla) — İstemezse zorla ne
den versin efendim? İstesin, işçi ister gayet tabiî. 
Kendisinin çalışma şartlarını gösteren bir belge
yi ister. Biz istiyecoği kanaatini taşıyoruz. İşve
ren vermediği takdirde kanunda ceza hükmü var
dır. Saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Son söz olarak, Sayın Özarda. 
Buyurun. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Nebioğlu, buyuru
nuz efendim. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Dağcrli 
arkadaşlarım, bu maddeyi değerlendirirken 3008 
sayılı iş Kanununun halen yürürlükte bulunan 
9 ve 10 ncu maddelerini göz önünde bulundurmak 
gerekir. 9 ncu madde aynen şöyle demektedir: 
«Muayyen müddeti bir sene veya daha fazla 
olan sürekli iş akitlerinin yazı ile mukaveleye bağ
lanması mecburidir...» Altını okumuyorum, fazia 
vaktinizi almamak için. Onuncu madde: «Müd
deti muayyen olmıyan veya müddeti muayyen ol
makla beraber 30 iş gününden fazla ve 1 sene
den eksik bulunan iş akitleri yazı ile mukaveleye 
bağlanmıyabilir.» demektedir. 31 sene eonra gelen 
madde ise, biraz evvel metnini okuduğum madde. 
Gelişme bu. Tatbikat ise şudur; elimde haliha
zırda işyerlerinde uygulanmakta olan bir yazılı 

iş akdi kâğıdı var. Müsaadelerinizle okuya
yım : • 

«Çalışmak üzere iş talebettiğim falanca fabri
kasında mevcut iş'.n .. ay süreceği ve bu müddetin 
hitamında hiçbir kayıt ve şartı olmaksızın iş'.me 
son verileceği, işin mahiyeti icabı bu müddetin 
fabrika müdüriyetinee kısaltılabileceği beyan edil
di. Ben bu yazılı teklifi müddetin hitamında ve
ya fabrika müdüriyetinin kısalttığını bildirdiği 
tarihten itibaren, işime son verileceğini ve hiçbir 
itiraza hakkım bulunmadığını peşinen okuyarak 
kabul ve imza ederim. 

Şahit imza» 

Çalıştıracaksın çalıştıracaktın, Borçlar Kanu
nuna atıf yapacaksın. Madem ki, Borçlar Kanu
nuna atıf yapacağız, madem ki, Borçlar Kanunu 
uygulanacak o halde bu kanuna ne ihtiyaç var? 
(A. P. sıralarından, gürültüler.) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmiyelim 
efendim. 

KEMAL NEBİOĞLU (Devamla) — Yürür
lükte efendim; açılmış olan binlerce dâva var. 
iş mahkemeleri bu dâvalarla dolu. İşçiler iş mah
kemelerinin kapılarında sürüm sürüm sürünü
yorlar; böylesine akitlerin neticesinde, haklarını 
istihsal edemedikleri için. Peki, 9 ncu maddenin 
bu okunmuş olan hükümleri yerine getirilmediği 
takdirde ne olacaktır? Sayın Komisyon Başkanı 
üzdemir arkadaşım dediler ki; «Kanunu tümü ile 
mütalâa ve müzakere etmek gerekir.» Haklıdırlar. 
Tümü ile müzakere ettiğimiz vakit cezai müeyyi
delerini açmak gerekir. Madde 98; fıkra - 1 «9 ncu 
maddenin birinci bendinde belirtilen hizmet ak
dini yazılı yapmıyan ve ikinci bentte anılan belge
yi vermiyen kişiler için 100 lira ile 500 liradan 
az olmamak üzere hafif para cezası ve tekerrürü 
halinde ise, evvelce verilen para cezasının iki katı 
hükmolunur.» 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Hiçbir şey 
elmasın mı? 

KEMAL NEBİOĞLU (Devamla) — Hiçbir 
şey olmasın, şunlar ortadan kaldırılsın, işçi bil
sin, iş güvenliği içerisinde çalışsın. Ne istiyor 
işçi? Yazılı akit yapılmasını istiyor. Eskiden ya
pılmış, kanunda mevcudolan bir hüküm yeni ka
nuna da aynen getirilmiştir, 31 sene sonra. Bu 
garanti altına alınsın istiyor. Faz^a birşey iste
diği yok. Fakat şu 100 lira, 500 lira para cezası 
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gerekli garantiyi getirmiyecektir. Yine bu şekil
deki akitler yapılacak ve kanunun diğer madde
lerinde getirilmiş olan bâzı hükümler de uygu-
lanmıyacaktır. Bunun için titizlik gösteriyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Nebioğlu, vaktiniz doldu, 
efendim. 

KEMAL NEBİOĞLU (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkanım. Bunun için titizlik gös
teriyoruz. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
9 ncu madde üzerinde gerekli görüşme olmuş

tur. , 
Konu aydınlanmıştır, kifayetini arz ederim. 

Nevşehir 
İbrahim Boz 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde Sa
yın Abdülbâri Akdoğan, buyurun. 

ABDÜLBÂRÎ AKÜOÖAN (Ağrı) — Sa
yın Başkan, muhterem milletvekilleri; bu madde
nin başında da belirtildiği gibi, yazılı akit ile, 
bunun dışında yapılan sözleşmeler hususunda 
benden evvel konuşmuş olan arkadaşlarımın bu 
hususu anlamıyan arkadaşlara bilhassa bunları 
izah edebilmemiz için fırsat verilmesini istirham 
ediyorum. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, yazılı akitleri 
madde gayet sarih olarak belirtiyor, diyor ki; bir 
sene ve onun üzerinde olan hususlar için ancak 
vazıh âkit yapılabilir. Bunun aşağısında olan 
bir iş sözleşmesi elbette işveren ile işçi arasında 
yapılacaktır. Bu tarihler ister 10 ay, isterse 15 
ay olsun, isterse 4 ay olsun... O iş yerinin devam 
süresinin hususiyetine binaen elbette ki, işveren
le işçi arasında (bir anlaşma yapılacaktır. Ama. bu 
anlaşma yazılı olmıyacaktır. Bu bakımdan bunu 
izah edebilmemiz için, lütfeder yeterlik önergesi
nin aleyhinde oy kullanırsanız bunu açıkça izah 
etmiş olacağız. 

İkinci husus da; işçinin eline bir iş akdinin ve
rilmesinin mecburiyet tahtında bulunmasını arzu 
ederler. Zaten her işyerinin bcllibaşlı bir nizam
namesi vardır. Öyle bir nizamname ki, bu ilgili 
bakanlıkların, yani Sağlık Bakanlığı ile Çalışma 
Bakanlığının tasdikinden geçmiştir. Bu nizamna
meye her işyeri elbette ki, riayet edecektir. İşçi 
de bu her iş sahasının muhtelif yerlerinde gör
mektedir. İşçf de bunu görmekle o işyeri hakkın

da lüzumlu malûmatı edinmiş olacaktır. Bu ba
kımdan buna daha teferruatlı olarak aydınlanma
sını arzu ediyorsanız, yeterlik önergesinin aley
hinde oy kullanınız ki, bunun nedenlerini gayet 
vazıh olarak izah edelim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenlcr... Kabul 
edilmiştir. 

9 ncu madde ile ilgili olarak verilen tadil 
önergesini tekrar okutuyorum. 

(Ankara Milletvekili Rıza Kuas ye arkadaşla
rının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenlcr... Kabul cdil-
imomiştir. 

9 ncu maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

10 ncu maddeye geçiyoruz. 

Takım «özleşmesi 

Madde 10.— Birden çok işçinin meydana ge
tirdiği bir takımı temsilen bu işçilerden birinin, 
takım kılavuzu sıfatiylo işverenle yaptığı sözleş
meye, takım sözleşmesi denir. 

Takım sözleşmesinin, süresi ne olursa olsun ya
zılı yapılması gerekir. 

Takım sözleşmesinde isimleri yazılı işçilerden 
herbirinin işe başlamasiyle, bu sözleşme o işçi ile 
işveren arasında doğrudan doğruya yapılmış sa
yılır, Ancak, takım sözleşmesi hakkında Borçlar 
Kanununun 130 ncu maddesi hükmü de yürür. 
Takım sözleşmesine girmiş olan işçilerin ücretle
rini işveren veya işveren vekili her birine ayrı ay
rı ödemek zorundadır. 

9 ncu maddenin ikinci bendi hükmü takım »öz
leşmelerine de uygulanır. 

BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde verilmiş 
iki değişiklik önergesi var, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

10 ncu maddenin metinden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz*. 

Ankara Hatay 
R. Kuas Y. Kanbolat 

Tekirdağ 
K. Nebioğlu 

Malatya 
S. Erik 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
10 ncu maddeye aşağıdaki fıkranın ilâvesini 

arz ve teklif ederiz. 
«Takım sözleşmesi, bu kanunla işçiye tanınan 

hakları ortadan kaldıramaz. Takım sözleşmeleri
nin süresi aynı iş için 30 günü aşamaz.» 

Ankara Hatay 
R. Kuas Y. Kanbolat 
Tekirdağ Malatya 

K. Nebioğlu Ş. Erik 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen ar
kadaşlar: Sayın Enver Turgut, Sayın Talât Kö-
seoğlu, Sayın ~Rıza Kuas, Sayın Reşat uzarda, 
Sayın Sadi Binay, Sayın Abdülbâri Akdoğan. 

Maddenin lehinde Sayın Enver Turgut Ada
let Partisi Grupu adına. 

ENVER TURGUT (izmir) — Aleyhinde 
konuşsunlar da, ben sonra lehinde konuşayım. 

BAŞKAN — Sayın Reşat özarda. Buyurun 
maddenin lehinde. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Vazgeçtim. 
TALÂT KÖSEOÖLU (Hatay) — Efendim 

benim konuşmam maddenin üzerindedir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde. Buna göre kay
dedeyim. 

Sayın Akdoğan sizinki? 
ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Üze

rinde. 
BAŞKAN — T. I. P. Grupu adına Sayın Rı

za Kuas. Maddenin aleyhinde. Buyurun. 
T. î. P. GRUPU ADINA RIZA KUAS (An

kara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Takım sözleşmesinin ancak süreksiz işler

de uygulanması gerekir. Halbuki kanun tasa
rısı, toplu sözleşmeler düzeninin tasavvur 
edilmediği şartları içinde, toplu sözleşme
lerden umulan faydayı kısmen olsun pra
tikle sağlamak amacının düşünüldüğü 30 yıl 
öncesinin ölçülerine göre hazırlanmış olan 
ve 300>8 sayılı Kanunun 11 nci maddesinin bu 
gün aynen (Takım sözleşmesi) adiyle tekrar 
kanunlaştırmak istenmektedir. 

30 yıl öncesine nazaran büyük değişiklik
ler arz eden ve grevin söz konusu edildiği işçi, 
işveren münaseibetlcrinde artık takım sözleş
mesinin uygulanmasına imkân kalmamıştır. 
Bugün işçiler arasından birinin takım kıla
vuzu. namiyle ortaya çıkıp, işçi topluluğu adı

na işverenle kollek'tif mahiyette akit yapması 
kolay kolay düşünülemez, işçi sendikaları çok 
daha gelişmiş ve takım sözleşmesine nazaran 
işçi menfaatlerinin çok daha kesin şekilde 
ele alabilen ve grev müeyyidesi taşıyan toplu 
sözleşme usulünü uyguladıklarına ve 274 ve 
275 sayılı kanunlar toplu iş sözleşmesi uy
gulamalarının gelişmesini ve işçi sendikaları
nın kuvvetlenmesini hiç değilse gerekçelerin
de nazari de olsa belirtmiş birer kanun ol
malarına göre, bu ortamda takım sözlesin esi 
müessesesine işçiler iltifat etmeyeceklerdir. 
O halde 30 yıldan beri uygulanan bu maddeyi 
muhafaza etmenin iki amacı ve anlamı ola
bilir : 

1. işçilerin sendikalardan çözülmesi ve 
takım kılavuzu namı altında kendilerini kan
dırması mümkün ve işverene bağlı kimsele
rin peşi sıra takım sözleşmesi yapılabilme
sini ve böylelikle sendikaya ihtiyaç duyulrm-
yan ilkel şartlar içinde işverenle işçi toplu
luklarının başbaşa kalması imkânını açık tut
mak. 

2. Grevden hoşlanmıyan işverenlerin işçi 
topluluklariyle grev tehlikesiyle karşılaşmak-
sızm bağlanmalarını sağlıyabilmek ve bu im
kânı elde tutmak. 

Sayın milletvekilleri; 
Grev ve lokavt hükümleri ile toplu sözleş

me hükümleri taşıyan özel bir kanun var
ken ve ne gibi hallerde işçilerin greve baş
vurarak, kendi yararlarına bir toplu sözleş
me yapabilecekleri bu kanunda gösterilmiş 
iken, grev yolundan geçmelerine izin ver
meksizin işçileri toplu sözleşmeye götüren 
Borçlar Kanunu maddelerinin ayakta durma
ması ica'beder. «Takım Sözleşmesi» sürekli iş
lerde uygulanamaz. Esasen Anayasanın 47 nci 
maddesi, grev hakkını işçi kuruluşlarına de
ğil, bizzat işçiye tanımaktadır. Anayasanın 
kasdcttiğiı anlamda toplu sözleşme nedir? 
Onu 275 sayılı Kanuna sıra gelince arz ede
ceğiz. Fakat şu anda îş Kanunu kabul edi
lirken takım sözleşmesi ve umumi mukavele 
meselesi halledilmelidir. Değişiklik önergemi
zin kalbulü halinde sürekli işlerde, yani Türk 
çalışma hayatının asıl bölümünde takım kıla
vuzu adı ve patronların koltuğu altında ça
lışarak, işçilerimizi grev hakkından mahrum 
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bıraka bıraka toptan satmaya gayret edebi
lecek kimselerin türemesi önlenecektir. Bu ba
kımdan, 1936 senesinde çıkmış' olan Kanunun 
görüşümüzün şartlarına göre değiştirilmesi 
gayesiyle tadil tasarısı vermiş bulunuyoruz. 
Tadil tasarımızın kabulünü rica eder, saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Lehinde Saym Sabahattin Sa 
vacı, buyurun efendim. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Muhterem milletvekilleri; bu madde esasen 
sendikacılığın dayanmış olduğu espiriye do 
uygundur. Geçmişte pek tatbikatı olmamış
t ı r ; 3008 sayıh Kanunun. Esasen henüz işçiler 
arasında bir işçi şuurunun doğmadığı devirde 
bu şuura tekaddüm ederek bir kanun yap
mak elbette fpydalı mülâhaza edilerek, işçi hak
larını bu 3008 sayılı Kanunla; henüz sendi
kalaşmanın olmadığı ve işçilerin menfaatlerini 
bir arada müdafaa etmek şuuruna varmadıkları 
devirde bu yolun bir faydası vardır. Ama, şimdi 
aynı faydanın, aynı çizgi üzerinde bir başka 
faydası da var. O faydası da şudur aziz arka
daşlarım. 

Şimdi sendikalaşma, serbestçe teşkilâtlanma 
ve hakikaten işçilerimizin sendikalar içinde hak
larını rahatlıkla ve serbestçe müdafaa imkânını 
bu safhada elde etmiş oluyorlar. Ama işçileri
mizin hepsini, bu hakları sağlamak için behema-
hal sendikaya girmeye mecbur etmek elbette 
düşünülemez. Çünkü, sendika kurmak hürri
yeti ve serbestisiyle kabili telif değildir. Yani 
bir işçiye, yahut işçi kütlesine, siz sendikaya tâ
bi olursanız, sendikaya girerseniz ancak şu hak
lara sahibolabilirsiniz, sendika dışında olursanız 
bu haklardan külliyen mahrum alacaksınız... 

Arkadaşlarım, gerçekten pratik bir faydası 
olan bu hükmün devamında büyük fayda var
dır. Çünkü sendikacılığın ileri derecede sendi
kanın dışında kalan kimselere bir tahakkümüne 
de fırsat vermemek lâzımgelir. Bu itibarla, 
bir grup işçinin sendikasının dışında bir araya 
gelmelerine fırsat verecek bu maddenin böylece 
kanunlaştırılmasında büyük pratik fayda var
dır. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — S e r i n Sadi Binay, madde üze
rinde, buyurun. 

SADÎ BİNAY (Bilecik) — Takım sözleş
mesi sendikaların bulunmadığı yerde ve umu
miyetle muvakkat işler için, muvakkat işyerle
rinde cari olan sözleşmelere aittir ve tatbikatta 
şüphesiz ki, işverenin bir tek işçiye, birtakım 
kılavuzuna muhatabolması bakımından da fay
dalıdır, zaman fcaybmı da önliyecektir. Ancak, 
bendenizin üzerinde durduğum husus; birden 
çok r.çinia meydana getirdiği birtakımın, yani 
iki de olabilir, üç de olabilir, on da olabilir, 
bu bir rakamla meselâ, 10 gibi, 20 gibi veya 
50 gibi bir rakamla sınırlandırılmış olsa idi, ya
hut da âzami haddi tahdidcdilmiş olsa idi da
ha faydalı olacağı kanısındayım. Bu hususta 
komisyon bir esbabı mucibe dermeyan ederse, 
Senatoda da bu maddeyi tetkik ettim, aynen 
kabul edilmiş şahsan memnun olurum. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Madde lehinde Sayın Nahit 
Menteşe, buyurun. 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Saym Baş
kan, saym arkadaşlarım; 10 ncu madde, demin 
de ifade edildiği gibi, halen meri kanunun 11 nci 
maddesine tekabül etmektedir. Sayın Savacı 
bunun zaruretini izah ettiler, tekrardan kaçını
rım. Bu bakımdan bu maddenin aynen kalma
sının faydalı olduğu kanaatindeyim. Esasen, 
Saym İşçi Partisi Sözcüsünün bahsettiği mahzur 
da; halen meri kanunda da bu madde bulundu
ğuna göre, ortaya çıkmamıştır. Esasen sendika
larımız teşkilâtlanmıştır. İşçilerimiz sendikalara 
bağlıdır. Bu bakımdan böyle bir mahzur da 
yoktur. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Saym Talât Köseoğlu, madde 
üzerinde. 

TALÂT KÖSE03LU (Hatay) — Birçok iş
çinin meydana getirdiği birtakım temsilen takım 
kılavuzunun işverenle akit yapması gayet tabiî
dir ve bu bir iştimai zarurettir, cemiyetin şartla
rına uygundur. O bakımdan kanunda bu husu
sun hüküm altına alınmasında fayda mülâhaza 
etmekteyim. 

Yalnız tatbikatta gördüğümüz bâzı mahsurla
rı var. Onu da belirtmek zorundayız. Bilhassa 
işçilerin ücretlerini işveren ve işveren vekilinin 
her birine ayrı ayrı ödeme durumu vardır. Tat
bikatta umumiyetle bir fatura yahut bir liste ha
zırlanıyor, o listeler daha evvel kılavuz tarafın
dan imzalanıyor, yahut parmak basıyor ve geli-

— 262 — 



M. Meclisi B : 74 16 . 3 . 1967 O : 1 

yor yine kılavuz parayı alıyor. Çok gördük, ba
şımızdan da geçti; benim tüccarlığım da vardır, 
bilirim. Vekilimiz, meselâ kılavuza parayı öde
mektedir. Kılavuz da onların imzasını alır dos
yada saklanır. Daha sonra bir bakıyoruz ki; iş 
bittiği zaman işçiler sızlanırlar, biz paramızı ala
madık, derler. Fakat imzaları var. Şimdi bu mad
denin tam mânası ile tatbik edilebilmesi için, 
müeyyide kısmında buna ait bir hüküm ben gö
remedim, 98 ve 99 ncü maddeleri tetkik ettim, 
bu hususta yani, paranın işçinin eline ödenme
diği takdirde ne gibi bir müeyyidenin tatbik edi
leceği hakkında bendeniz bu hükmü göremedim, 
varsa ve komisyon bu hususu izah ederse tatmin 
edilmiş olurum. 10 ncu maddede bir cezai hü
küm var ama o takım sözleşmesini yapmıyanlar 
içindir/Ancak para işçinin eline ödenmediği tak
dirde ne gibi bir müeyyidenin tatbik olunacağı 
hakkında ben bir müeyyideye rastlamadım. Ko-
misvondan bunu teemmül etmesini hassaten rica 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Şensoy sizinki de üzerin
de <m\1 

KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — O takdirde bir arkadaş daha 
var efendim. 

Sayın Abdülbâri Akdoğan buyurun. 
ABDÜLBARt AKDOĞAN (Ağrı) — Efen

dim, takım kılavuzunun ben iki yönden faydalı 
olduğu kanaa-tiyle huzurlarınızı işgal etmiş bulu
nuyorum. Bunların birincisi; iş yerlerine gelen., 
Anadoluîiun birçok yerlerinde okuma - yazma du
rumu malûm, işçiler bakımından, _ bunların bir
çokları işyerlerinin hususiyetlerini filân bilmez
ler, takım kılavuzunun bunlara öncelik etmesi 
faydalı olur, işin gecikmemesi bakımından fay
dalı olur, işçilerin işverenin kapısı önünde gün
lerce, aylarca beklememesi bakımından, biran ev
vel işe girmeleri yönünden lüzumludur. Takım kı
lavuzu bunlara isminden de anlaşılacağı üzere kı
lavuzluk yapmaktan başka bir şey yapacak değil
dir. Zaten maddenin aşağı bendinde de belirtil
diği gibi, bilâhara işverenle işçi arasında za.teıı 
bir anlaşma yazılı olara;k yapılmaktadır. Sonra 
işverenin büyük bir zaman kaybını önlemek bakı
mından da lüzumludur. Her işçi işverenin önü
ne çıkarsa, asgari haddi ile on dakika durduğu-

I nu kabul etseniz, o gün binlerce işçi veya yüz işçi 
alınacaktır, bir sürü zaman kaybına sebebiyet ve
rir. Bu bakımdan takım kılavuzu, maddenin de 
getirdiği gibi, yerindedir. Gerek işçinin, gerek iş
verenin lehiindedir. Kabulü uygun olur, saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Şensoy, buyuru
nuz. 

KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; takım sözleşmesi ile sen
dikayı birbiri ile alâkalı gören işçi Partisi tem
silcilerinin fikir ve mütalâalarına iştirake imkân 
yoktur. Takım sözleşmesi ile sendika arasında 
hiçbir münasebet olmadığı gibi, takım sözleşmesi 
Türk içtimai ve iktisadi hayatının kesin bir za
rureti olarak telâkki edilmek lâzımgelir. Diğer 
taraftan, muhterem arkadaşlarımın ifade ettik
leri gibi, bir klavuz zarureti halkımızın mevcut 
durumundan doğmaktadır. Anadolu'nun muhte
lif köylerinden, kasabalarından işyerlerine gelen 
vatandaşlarımız sadeee iş maksadiyle değil, baş
ka maksatla da gittikleri zaman umumiyetle ya
nında okur - yazar, işten anlıyan, şehirden anlı-
yan, otobüsten anlıyan, trenden anlıyan, seyahat
ten ve yolculuktan anlıyan bir insanı klavuz ola
rak önüne katar. Kaldı ki, işe girmek gibi bir 
movzudada bir klavuzun lüzumlu ve zaruri ol
duğunu kabul etmeye mecburuz. Bu bakımdan 
maddenin şevki iktisadi ve içtimai bir zaruretin 
ifadesidir. Esasen eski mevzua.tta da vardır. Sen
dika ile alâkalı görmek ve mutlaka bu kabil takım 
hareketi erini sendikaya bağlamak zaruretini söy
lemek bu memleketin iktisadi ve içtimai hayatım 
anlamamak demektir.. Bu bakımdan maddenin 
şevki gayet yerindedir. Hürmetlerimle. 

1 GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA 
ÖZDEMİR (istanbul) — Bir hususu buradan 
kısa olarak arz etmeme müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok zaten, bu
raya buyurun Sayın Özdemir. 

GEÇlCt KOMİSYON BAŞKANI KAYA 
ÖZDEMÎR (tcrtarjbul) — Mu'htcram arkadaşlar, 
Sayın Köseoğlu arkadaşımız 10 ncu maddede 
belirtilen, takım sözleşmesine girmiş olan işçi-
l'erin ücre'tık'rini ir,veren veya işverenvekili her 
birine ayrı ayrı ödemek zorundadır, hükmünün 
müeyyidesinin bulunmadığını ifade öttüler. 
Halbuki 99 ncu madde 'bu maddenin de .müey
yidesini getirmiş durumdadır. Orada «bu ka-
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hımclan» tabiri var. Madde geldiği zamdan mu
za ke resimde d'o açaklaimıa'k imkânı var. Şimdi
den tesir etmiş olmuyayım; sırf bu hususu kah 
etmek için 'huzurunuza çıkmış bulundum. 

TALÂT KÖSEOclLU (Hatay) —' Bu <m(:;ddc~ 
de •mi?. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA 
ÖZDEMİIl (Defamla) — «İşçimin bu (kanunda 
veya toplu iş sözleşmesinden yahut hizmet ak
dinden doğam 2G :neı maddede (tarif cdüt'n üc
retini »üresi ie/ıi'de tamı olaraik ödemiyen...» 
ücretin .tarifi 2G neı maddede, ama burada üc
retin ödeııimıesi ile alâkalı hüküm var. Biz 
90 ucu madde hükmü içinde 'mütalâa ediyoruz. 

TALÂT KÖSEOÖLU (Hatay) — Ücretin 
ödenmesi halini kabul ediyoruz, doğrudur, var. 
Ancak işelnim eline para verilmezse, yanı! iş
veren bir bordro yapmış imzalarını 'almış. Na
zariyatta yahut görünüşte para almış gibi gö
rünüyor. Rdkait bunu bizzat kılavuz vasıtası 
ile yaptırabilir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA 
ÖZDEMİI! (Devamla) — 10 ucu maddede z'a-
teü ayrı (ayrı ödenmesine dair hüküm va;r. Bu
rada, eğer dikkat buyai'mugsanız göreceksiniz 
ki, «Takım sözleşmesine girmiş olan işçilerin 
ücretlerimi işveren veya işveren vekili her biri
ne ayrı ayrı ödemek zorundadır.» deniyor. Mad
de gayet sarihtir, Sayın Köse oğlu. 

BAŞKAN — Efendim madde üzerinde baş
ka söz istiyen yoktur. 
" Şimdi tadil önergelerin'i ayrı ayrı, aykırılık 
derecele/itine göre okutup oylarınıza sunacağım. 

Evveüâ ınaddonin 'kanundan çıkarılmasını 
talebeden önergeyi okutuyorum!. 

(Ankara Millctvcikili Hıza Kuas, Hatay 
Milletvekili Yalıya Kanbolat, Tekirdağ Millet
vekili .Kemül Nebi'oğiu ve Malatya Milletve
kili Şaban Erik'in birlikte verdKkleri madde
nin m'dlinden çıkarılmasınla dair önerge tek-
naır okundu.) 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza ısunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul ediHmc-
nıiştir. 

(Ankara Milletvekili Rıza Kuas, Hatay 
Milletvekili Yahya Kanbolat, Teldrdağ Millet
vekili Kemal Nebioğlu ve Malatya Milletvekili' 
Şrüban Erik'in birlikte verdikleri ımiaddeye fık
ra eklcıııııcöine dair önerge tekrar >c!kundu.) 
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BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil'me-
miştir. 

.10 neu maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edonter... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

11 nei maddeyi okutuyorum. 

Yazılı akdin şekli 
Maddem 11. — Bu kamuma göre yapılacak 

yazılı sözleşmelerde 'aişağıdakiı hnsuısların bıı-
lumması gerekir : 

1. İş veremin ve iş çinili (Takum ısözl'evŞıiııe-
lerinda lıer işçinin ayrı ayrı) ad ve kinıLlkleri, 

2. Yapılaealk iş, 
3. İş yerlerinin adresi, 
4. Süreyi 'belirli sözleşmelerde ısözleş'meni'ra 

süresi, 
5. Ücret, (Takım sözleşmesinde her işçi 

için ayrı ayrı) ödemıo şekli ve zamaını, 
G. Var ise tarafların ileri sürdükleri özel 

şartlar, 
7. Hizmet akdinin yapıldığı gün, 
8. Tarafların imzası. 

BAŞKAN — M'iıdde üzerinde önerge yok
tur. Bu itibarla, mıaddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dentmıe sünesi 
Madde 12. —• Sürekli hizmet akidlerinde de

licime süresi cin. çok bir aydır. Ancak bu süre 
toplu sözlcşnTeiiA'le üç aya kadar uzatılabilir. 
Bu süre içimde ta fallar dkdi bildirilmişiz Ve taz
minatsız bozabilirler. Ancak işçinin çalıştığı 
günler İçin ücret hakkı saklıdır. 

BAŞKAN — 1 2 m i 'madde1 üzerinde veril
miş bir 'önerge vardır, okutuyorum. 

Mille!;; Meellbi Başkanlığına 
12 nei meddenln ikinci iıikr-ası okra «Ancak 

bu s'ıre toplu sözlev.m'efe'rle üç 'aya (kadar uza
tılabilir» eünr'ıJsiiiiin 'mcltilndon çıkarılmasını 
arz v'e teklif ederiz. 

Ankıara Hatay 
Eıza Kuaıs Yahya Kanbolat 
Tekirdağ Malatya 

Kemal Ndbioğlu Şaban Erik 

BAŞKAN — Sayın Enver Turgut. Son:ı\a mı 
•e temdidi? 

Sayın Talât Köseoğlu lehinde, buyurun. 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Sürekli 

hizmet akidlerinde deneme süresinin en çok 
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bir ay olduğu hükmü ve1 toplu sözIeşımelerTe 
üç aya kadar uzıatriaibilir hülkmü 'gayet yerinde 
olan bir hükümdür. 

Şimdi' öyle .bir i'ş hayatmdayız ki, gösterile
cek evsafa uygun gööterilece'k klavuzun veya
hut ta toplu sözleşme ile getirilecek işçilerin 
evsafa uygun olması halleri işverenlerin daima 
karşı karşıya kaldığı hâdisedir. İşverenin yeni 
'kanunun getirmiş olduğu mükellefiyetler kar
gışımda, ıbir deneme süresinde ilşçi denemesi de 
gayet tabiî hakkıdır. Bu dene'me sırasında ev
safa uygun düşmediği takdirde onu çıkarması 
normal ve tabiî hakkıdır. Bu balkımdan mad
denin olduğu gibi kabul edilmesini rica ederim. 

BAŞKAN — Maddenin aleyhinde T. î. P. 
Grupu adına Sayın Kuas. 

T. 1 P. GRUPU ADINA RIZA KUAS (An
kara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
kanun tasarısının 12 nci maddesi 3008 sayılı 
Kanunu da aratacak nitelikte ve açıkça işçi 
aleyhine bir hüküm taşımaktadır. Deneme sü
resinin toplu sözleşmelerle üç aya kadar uzatı-
İaibilmesine kanunun müsaade etmesi ne demek
t ir? (Bütün işverenler, toplu sözleşımeye bu 
maddeyi koyunuz, bu suretle 3 ay dolmasına 
bingün kala işçiye beş kuruş tazminat vermek
sizin yol gösterebilirsiniz!) demektir. Hiç şüp
hesiz bu işçinin yerine alınacak yeni işçiyi de 
aynı âkitböt hekliyeoektir. 

Sayın milletvekilleri, bu açıkça kanunun ar
kasından dolanınız, deneme süresi adı altında 
sezon çalışması yapabilirisiniz, demektir. Hu
zur içinde çalışma hayali yarınından emin olma 
hakkı bu madde kanunlaştığı takdirde biraz 
daha efsaneleşecektir. 

Deneme süresinin en çok bir ay olmasını ve 
toplu sözleşmelerle bu sürenin uzatılabileceğine 
dair çok kurnazca hazırlanmış bir işveren 
fıkrasıdrr. Bu işveren fıkrasının madde tasarı
sından çıkarılmasını teklif ediyoruz, işveren 
çevreleri ise araladıkları kapıyı ardınla kadar 
açmak için uğraşmakta ve sadıece toplu sözleş
melerle değil, hizmet akitleriyle de, bu uzatma 
işinin yapılabilmesini istemektedirler. Görü
lüyor ki, tahminimiz doğrudur. Madde kanun
laşır kanunlaşmaz, Türkiye'de işçi deneme sü
resi 3 aya çıkacak ve hiçbir toplu sözleşmede 
işverenler bu 3 aylık imkânı ellerinden bırâk-
mıyaeaklardır. 

Sayın milletvekilleri; Türkiye'de bir işçinin -
işine yarayıp yaramıyacağını işveren 4 saatte, 
hadi bilemediniz en çok 8 saatte anlar. Gerisi 
işçi aleyhine çevrilen oyundan ibarettir. Top
lu sözleşmelere işçi aleyhine konulabilecek hü
kümleri sıralamak kanun yapıcının işi değildir. 
Emredici hüküm, eğer birinci fıkrada yazılı 
olduğu gibi deneme süresini bir ay olarak ka
bul eden hüküm ise, bunun istisnasını toplu söz
leşmelere bırakmanın gereği yoktur. 

Bir işçiyi deneme bahanesi altında sömür
mek, yani kanuni tazminat hakkını vermeden 
işten çıkarıp yerine aynı oyuna kurban edile
cek yeni işçi almak, dünyanın en sefil taktiği
dir. Kanun hem sürekli iş bağıtlarını süresi 
belirsiz bırakıyor. Hemde üç aylık deneme süresi 
yaratıyor. Bu demektir ki, ortada yazılı sözleş
me ile belirlenmiş bir süre yok, her an işinden 
atılabilme tehlikesi ile göğüs göğüse yaşıyan 
işçiler 3 ayda bir değiştirilecektir, işverenler 
»burada, (biz niçin acemi işçi ile çalışma riskini 
göze alalım) derlerse do asla samimî değillerdir. 
Çünkü işinin ehli tecrübeli işçiyi üç ay biri kul
lanacak ve atacak, onun attığım öbür işveren 
alacak, bunun üç ay sonra attığı tecrübeli iş
çiyi de beriki işveren alacak ve bu şekilde 
topla oynar gibi işçi ile oynıyacaklardır. Lâstik 
işçileri bu durumdadır. Gerçek durum anlattı
ğımdan biraz daha farklıdır. Çıkardıkları işçi 
eğer sendikalı ise, sendikalı olduğunu hak ari
yan cinsten bulunduğunu, gözünün açıldığını 
ve aç bırakılması gerektiğini de binbirlerine 
ÜZ3İ liste ile bildirirler, Bu gibi işçiler her na
sılsa kara listenin ulaşmadığı bir işyerine gir
dikten sonra sendikalı oldukları anlaşılır anla
şılmaz işlerine son verilir. Tecrübe süresi ne 
kadar uzun olursa, işçi bu sürece sendikaya üye 
olmıyacak, işverenini gazaba getirmekten kor
kacaktır. Kıdem ve ihbar tazminatı vermeksizin 
işçi atma avantajının yanında 3 aylık tecrübe 
süresi, sayın işverenlere işte bu gibi faydalar 
da sağlamaktadır. 

Sayın milletvekilleri; tecrübe süresi konu
sundaki önergemizin kabulünü ve tecrübe sü-' 
resinin toplu sözleşmelerle 3 aya kadar uza
tılmasına imkân veren cümlenin metinden çı-
karılmasinı teklif ederiz. 

Saygılar sunarım.. 
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BAŞKAN — Komisyon adına buyurun Sa
yın Kaya Özdemir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ
DEMİR (İstanbul) — Sayın Ba'jkan, muhte
rem milletvekilleri; eğer biraz evvel konuşan 
arkadaşımız kanunun teknik ölçüleri içerisinde 
kalmş olsaydı ben huzurunuza çıkmak ihtiya
cını duymıyacaktım. Ama arkadaşımız teknik 
ölçüler içerisinde kaldığını belh'tti, ideolojik 
ölçüler içerisine gotirdi soktu. Toplu İş Sözleş
mesi rejimine itibar etmediklerinin on güzel ifa
desini hiraz evvel kendi ağızlarından dinledik. 
Burada fıkrayı işveren fıkrası diye nitelendirdi 
ki, buna da arzı cevabcdeccğim. 

Yüce Mecliste işveren fıkrası, işçi fıkrası di
ye kanun tasarısını mütalâa etmek, nitelendir
mek kanaatimce bu Parlamentonun mânevi iti
barına bühtan etmek olur. 

Ne diyoruz? «Ancak bu süre toplu sözleş
melerle üç aya kadar uzatılabilir». Toplu söz
leşmeleri kim yapacak? İşverenlerle işçiler adı
na sendikalar yapacak, sendikacılar yapacak
lardır. Toplu sözleşmede işveren eğer kabul 
edilecek bir hükmü getirmek zorunda ka
lırsa lokavt ilân edecek, işçi de bunun muka
bilinde grev hakkını kullanacak. 

BAŞKAN — Say:n Binay lehinde buyurun. 
ŞADI BİNAY (Bilecik) — Muhterem arka

daşlarım, biz işçi haklarının, işçinin sömürül-
meraesini düşündüğümüz kadar işverenlerin 
haklarını da muhafaza etmek, korumak, onları 
yeni işyerleri açarken birtakım endişelere sevk 
ötmemek durumundayız. Ne kadar çok işvereni 
kısıtlayıcı, ürkütücü hükümler koyarsak, on
ların hareketlerini de baltalamış veyahut da 
yeni işyerleri açmalarını kısıtlamış oluruz. Bu 
itibarla madde gayet yerindedir. 

Bir işveren düşününüz, hassas makinaları 
var, yüzbinlerce, milyonlarca liralık tesis kur
muştur, memleketimizde henib standart, kali
fiye işçi, beklenen seviyede bulunmadığına 
göre tecrübe edecek, işçi alıyor, deniyecek. İşçi 
de patronunu yahut işyerini deneyecek. Kar
şılıklı tanınmış bir hak bu. Toplu sözleşme ile 
bâzı yerlerde bu sürenin, bir aylık sürenin kısa 
olması dolayısıyla uzatılması elbette gerekir. 
Memnun olmazsa, ciddî, titiz, kalifiye hale gele
cek bir işçi bulamazsa karşısında, elbotıte bu 
akdi bildirimsiz ve tazminatsız bozabilecektir. 
Aynı hak hem işverene hem de işçiye tanınmış
tır. Bu itibarla ben maddede aksak bir taraf 
görmemekteyim. 

BAŞKAN — Saym Enver Turgut daha son
raya mı bırakıyorsunuz? 

ENVER TURGUT (İzmir) — Saym Çelik-
baş'a veriyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Fethi Çelik-
baş, lehinde. 

FETHİ OELİKBAŞ (Burdur) — Saym ar
kadaşlar, İşçi Partisi sözcüsü arkadaşımızın 
burada g^çen beyanları olmasaydı huzurunuzu 
işgal etmiyecektim. Türkiye'daki işverenleri de
vamlı olarak samimiyetsizlikle itham etmek, 
Türkiye'nin iş hayatına bir şey kazandırmaz ka
naatindeyim. Biz bu İş Kanununu tanzim eder
ken bir taraftan da umumi kalkınma politikamız 
içerisinde yatırımların artması, işverenlerin ço
ğalması, işçi talebinin çoğalması suretiyle ekono
mik yoldan da işçi ücretlerinin artırılması yolla
rını açmak zorundayız. Yoksa sadece pazarlık 
yapmak suretiyle, toplu sözleşmelerle işçi ücret
lerini artırmak mümkün değildir. Memleketin 
umumi ekonomi gidişi de işçi ücretlerinin art
masında bir numaralı âmil olur. Bugüne kadar 

Şimdi demokratik hakları kullanma yolun
dan neden acaba çekinip te burada toplu söz
leşmeye atıf yaptığımız bir madde metni için
deki bir fıkranın çıkartılmasını isterler, bunu 
ben anlamıyorum. 

İkincisi, bilhassa Komisyon olarak şu hususu 
Yüce Meclise arz etmek isterim; biz gerçi bu 
kanun tasarılarını müzakere ederken Türkiye'
de en büyük işçi kuruluşunu, en çok işçi tem
sil eden işçi kuruluşunun saym temsilcilerini 
ve en çok işvereni temsil eden işveren kurulu
şunun saym temsilcilerini davet ettik. İçtüzüğe 
göre, dinledik. Ama neticede kararımızı bu Par
lâmentonun milletvekillerinden birer tanesi ola
rak Komisyon kendisi rahatlıkla verdi. Kimse 
'bir fikri empoze etmez, edemez. «İşveren fık
rası» tubiri ne demek, bunu anlamadım. Saym 
arkadaşımız burada. «İşveren fıkrası» tâbirini 
kullandı, biz böyle bir tabiri kabul etmiyoruz. 
Netice itibariyle şunu arz etmek istiyorum; 
madde yerindedir ve kabulünü istirham edece
ğim, hürmetlerimi arz ederim. 
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işçi lehine konuşuyoruz diye beyanda bulunan 
arkadaşlarımız, dikkat ediyorum, Türkiye'de iş 
hayatının neticede işçi aleyhine sonuç verecek 
bir darlaşmaya müncer olması istikametindeki 
beyanların ötesinde bir beyana raslamadım. 

Her topluluk içerisinde iyi niyetliler de var
dır, kötü niyetliler de vardır. Ben isim vermiye-
ceğim, Türkiye'de en ileri seviyede sosyal görüş
lere sahibolarak çalışan işverenler de bilirim. Bir 
tanesini mensucat sanayiinde, bütün bu işlerde 
çalışanlar bilir. Bu bakımdan madde yerinde 
tanzim edilmiştir. 

Toplu sözleşmeyi yapacak olanlar kimlerdir? 
Sendikalar, arkadaşlar. Eğer arkadaşımız, demin 
oturduğu yerden beyan ettiği veçhile, satılmış 
sendikacılar var demek istiyor ise bunu buradan 
da söylesin, Türk sendikacıları arkadaşlarımızın 
ne niyete sahibolduğunu burada görsünler. 
Bu itibarla, Türkiye'de sendikacılık hareketinde 
bugüne kadar sorumluluk deruhde edenlerin 
ciddî sendikacı olduğu kanaatine kendim yaki-
nen sahibolmuşumdur. Bu çeşit ithamlarla onları 
ikiye bölme çabaları da beyhudedir. Toplu söz
leşmelerde pazarlık imkânlarına göre, toplu söz
leşmenin taallûk ettiği sahaya göre elbette sen
dika liderleri konuşmalarında âzami had olarak 
belirtilen üç aylık süreyi bir ay tutmak istiye-
ceklerdir, bir buçuk ay içerisinde halletmeye ça
lışacaklardır, ama bütün bu müzakere ettikleri 
konudaki umumi şartlara tabidir. Bu şartları 
görmem'ezlikten gelmek, iyi niyet eseri değildir. 
Bu itibarla bilhassa sözcü arkadaşımız, komis
yon adına beyanatta bulunan Başkan arkadaşı
mız da bu mevzuları îşçi Prtisi sözcüsünden 
daha ilerde bir sorumluluk içinde beyan etmiş 
bulunduğuna göre, maddenin, komisyonun iste
diği şekilde tasvibedilmesi Türk iş hayatının ve 
işçilerimizin umumi menfaati istikametinde ola
caktır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Savacı, madde 
aleyhinde. 

KEMAL NEBÎOĞLU (Tekirdağ) — Grup 
adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Savacı bir dakika müsa
ade buyurun. Grupu adına Sayın Kemal Nobi1-
oğlu söz istediler. 

Buyurun, maddenin aleyhinde, Sayın Nebi-
oğlu. 

T. t. P. GURUPU ADINA KEMAL NEBİ-
oğlu (Tekirdağ) — Sayın milletvekilleri, biz 
de sadece Rıza Kuas arkadaşımız'ın bu madde 
ile ilgili vermiş olduğu izahat ile yetinecektik. 

Sayın Komisyon sözcüsü Kaya özdemir ar
kadaşımız, teknik malûmat içinde kalınsaydı ko
misyon olarak söz almak ihtiyacını duymıyacak-
tık, dediler. Ve cevap verirken de biz, teknik ma
lûmatla donatılmış olarak bilgi vereceklerini 
ümidettik. Maalesef kendileri de teknik malû
matla donatılmış olarak gerekli cevabı vermedi
ler. 

ENVER TURGUT (izmir) — Siz verin. 
1 T. î. P. GRUPU ADINA KEMAL NEBÎOĞ

LU (Devamla) — Biz teknik malûmatla donatıl
mış olarak cevap vereceğiz Sayın Turgut. 

NEVZAT ŞENER (Amasya) — Anlıyamaz-
sanız ne yapsın Komisyon? 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı müdahale et-
miyclim, Sayın Şener, Sayın Turgut, istirham 
ediyorum. 

T. î. P. GRUPU ADINA KEMAL NEBÎ03-
LU (Devamla) — Biz anlıyoruz da, siz anlamak
tan uzak kalıyorsunuz Beyefendi. 

Şunu açıklığa kavuşturmak lâzım : 
Kanunun tümü üzerinde yapılan görüşmeler

de Sayın Abdurrahman Güler, A. P. Grupu adı
na bu kanunun getirmiş olduğu yenilikleri tek 
tek sıralamıştır. A. P. li arkadaşlarımın hafıza
larında kalmamışsa ben tarihini vereyim; 51 nci 
Birleşimde idi zannediyorum, tetkik etsinler, gö
receklerdir ki, kendi grup sözcüleri dahi eski ka
nuna göre yeni tasarının ne gibi yenilikler getir
diğini anlıyacaklardır, 7 - 8 maddeden de ileri 
geçmediğini göreceklerdir. 12 nci madde, dene
me süresi..., 

A. P. SIRALARINDAN BİR SES — Sizin 
zihniyetinize göre kanun getirmiyoruz... 

T. 1. P. GRUPU ADINA KEMAL NEBÎOĞ-
LU (Devamla) — Bizim zihniyetimizin ne oldu
ğu belli, sizinki de belli Beyefendi, onu eleştir
meye de çalışacağım. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayın, 
beş dakikada bitireceğimiz işi 25 dakika uzata
caksınız. İstirham ediyorum. Sataşıldı, sataşılma
dı derken iş uzıyacak. Yapmayın efendim istir
ham ediyorum. 
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T . İP . GRUPU ADINA KEMAL NEBİOĞLU 
(Devamla) — Sayın Başkanım, Sayın Komisyon 
Başkanı Özdemir konuşurken grupumuzdan kim
se sataşmadı, ağzımı açmadım. Fakat şu kürsü
ye çıktığım vakit, sayın -milletvekillerinin yer
lerinde oturamadıklarını görüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Nebioğlu istirham ediyo
rum, vaktiniz bitiyor nerede ise, konuşmanızı ya
pınız efendim. 

T . İP . GRUPU ADINA KEMAL NEBİOĞLU 
(Devamla) — Geçmiş 12 nei madde aynen şudur: 
«•Sürekli iş amitlerinde yaptığı iş itibariyle be
denen çalışması fikren çalışmasına galip olan iş
çiler için tecrübe müddeti en çok bir aydır. 
Yaptığı iş itibariyle fikren çalışması bedenen ça
lışmasına müsavi veya galip olan işçiler j'ein tec
rübe müddeti her biri ile iş akdi sırasında ser-
besçe tâyin edilir.» 

Ne diyor yenisi? Bir aydır, diyor, toplu söz
leşmelerle uzatılır diyor. Neden uzatılsın? Tek
nik gelişmiştir. Bu sebeple toplu sözleşmelere 
imkân sağlamak suretiyle uzamasının da düşü
nülmesi gerekir, deniliyor. Fayda getirmez, bu. 
işçiye fayda getirmiyeceği gibi işverene de getir
mez. 

Sayın Çelikhaş'la,' da aynı konuda ittifak ha
linde değilim, işveren bu konuda istismara 'ka
çacaktır. («Nasıl» sesleri) Nasıl? Deneme süresi, 
toplu sözleşmeler yapılırken, sendikacı, bir sen
dikacı olarak da fikirlerimi açıklıyabilirim, hali
hazırda çalışılmakta olıan iişçilcrin önocvlilkle hak
larını düşünür. Gayet 'talhiî b'ir sevdir. B'ilâhara 
işyerine girecek işçiler için getirilecek hüküm
ler ikinci plânda düşünülecek hususlardır. De
neme süresinin üç aya çıkarılması arzulandığına 
göre, kanun buna cevaz verdiğine göre, pekâlâ 
bu konuda atılacak her adım işçilerin aleyhine 
tecelli edecektir. Deneme süresinin uzaması 
teknik gelişme ile ilgili değildir, Sayın Çelik-
baş buzdolabını, dört bin liralık, beş bin liralık 
buzdolabını emanet ettiği vakit çağırdığı işr*i-
yi her hangi bir tecrübeden de geçirmemekte
dir. Bu şekilde, biran için kısa süreli bir iş 
akdi yapıldığını ve şu tamirat işi için çağırdı
ğınız işçiyi nasıl ki deneme süresine tabi tut
muyorsanız bir işveren şavet kalifiye işçi alı
yorsa, o' kalifiye işçinin kend'sine elvak olup 
olmadığını bir ay içinde pekâlâ bilebilir. 

BAŞKAN — Sayın Nebioğlu vaktiniz doldu 
efendim, istirham ediyorum. 

T.Î.P. GRUPU ADINA KEMAL NEBİOĞLU 
(Devamla) — Bağlayım müsaade ederseniz Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
T.I.P. GRUPU ADINA KEMAL NEBİOĞLU 

(Devamla) — Sanayi odalarının bir bildirisi ya
yınlanmıştı, bakınız ne diyor : «işçi sayımız 3-4 
milyonu bulup Türkiye sanayileştikten sonra ile
ri, sosyal tedbirler elbet alınacaktır.» Bu görüş 
açısından meseleyi değerlendirdiğiniz vakit Sa
yın Adalet Partili milletvekilleri gibi konuşmak 
çok kolaydır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Çalışma 
Bakanı, buyurun efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI ALI NAİLİ ERDEM 
(izmir) — Saym Başkan, muhterem milletvekil
leri; bu kanunun müzakeresinde, Senato Karma 
Komisyonunda - eğer hafızam yanıltmıyorsa -
Rıza Kuas, Kemal Nebioğlu vardı. Bu maddenin 
'konulmasındakıi esprinin ne olduğu hususu sual 
halinde tevdi edildiği ancak cevap olara/k şu 
söylenmiş idi; mevcudolan, müzakeresi yapılan 
kanunun 1 nci maddesi 3008 sayılı Kanunun 1 
nci maddesinden farklı olarak bedenen çalışanla
rın yanında fikren çalışanları da bu kanun kap
samı içine aldığından fikren çalışanlar için de 
bir deneme süresi mecburiyeti kendiliğinden or
taya çıktığından, bu üç ayhk. müddet zaruridir, 
dendiğinde kendileri mutmain olmuşlardı, öyle 
zannediyorum ki, orada mutmain oldukları 
kevfiyet badehu karşımıza t.amamivle aksi bir 
şeklivle gelmiştir. Bu konulan müddet, esas iti
bariyle konuşmaımm basında belirttiğim gibi, 
bedenen çalışanlar dışında fikren çalışanların 
da mevendolduğunu kabul ederek tanınmış olan 
bir müddettir. Bu hususu Muhterem Heyetinize 
arz etmek için huzurunuza geldim, teşekkür 
ederim. 

RTZA KUAS (Ankara) — Bir sorum var. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir soru var efen
dim. 

Buvurun Savın Kuas. 
RIZA KUAS (Ankara) — Efendim, biz bu 

Komisyonda müşahit idik. Oy hakkımız yoktu. 
Çalışma Bakanı bu izahla mutma'm oldular, di
yor. Olmadık ama oy hakkımız yoktu. Acaba 
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bunu belirtirler mi, oy hakkımız var mı idi bu 
'komisyonda ? 

BAŞKAN — Bıı sual olamaz efendim. Hükü
metten kanunun ruhu ile mefhumu ile ilgili sual 
sorului.1. 

RTZA KUAS (Ankara) — Bir sualim olsun 
o halde. Tecrübe müddetlerinin uzatılması işçi
nin aleyhine midir, lehine midir? 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Cevap vereyim Sayın Başkan, mü
saade edin de her iki suale de cevap vereyim. 

Birinci sual, eğer sual olarak mütalâa cd> 
liyorsa, cevabım: Senato Karma Komisyonun
da yapılan müzakereler, bugüne kadar alışı
lagelmiş Parlâmento içi bir Karma Komisyon 
•müzakeresi dışında, adeta bir seminer ikomis-
yon çalışması şeklinde yapılmış ve orada her 
arkadaş fikrimi akademik yönden, teorik yön
den, tatbiki yönden dile getirmiştir. Konuşu s a-
imkânı verilmedi veyahut biz mutmain olduk, 
ne yapalım ki, reyimiz yoktu, şcklindekj beya
na iltifat etmeye imkân yoktur. 

ikinci sualine cevap vereyim; katiyen işçi 
aleyhine değildiır. 

BAŞKAN —•' Madde üzerinde Sayın Abdül-
bâri Akdoğan. 

ABDÜLBARl AKDOĞAN (Ağrı) — Muhte
rem arkadaşlarım, Türkiye'de "muhtelif yerler
de iş sahaları vardır. Her işyerinin de kendine 
göre bir özelliği vardır. Meselâ, Zonguldak'ta 
çalışan maden işç.is:-., Anadolu'nun bir köşesin
den gelmiş, götürün direkt olarak G00 - 700 met
re derinlikteki ocağa sokun, eline de bir lâmba 
verin, hadi sen burada çalış, deyin. Sırası gel
diği zaman işçinin can emniyetini koruyalım, 
hakkını koruyalım falan deriz. Şimdi bu işçiyi 
tecrübe etmeden nasıl hemen o gün alıp 600 
metre yerin dibine sokarsınız? Bu bir defa işçi 
emniyeti ile alâkası olmıyan bir husustur. Kal
dı ki işveren yönünden de., her hangi bir maki-
nanm başına getirip bir ay sonra işçiyi otur
tacaksınız, 10 bin lira, 50 bin lira yatırmış, di
yeceksiniz ki, kardeşim sen bu makinaya ku
manda et. Bir saat sonra makinayı işçi hara-
bedecek. Bu zaman ne olacak? Sonra üçüncü 
yönden, işçinin yetişmesi bakımından, yani 
aynı zamanda bir kurs görmesi gibidir, isçinin 
yetişmesi bakımından da bir aylık süre yerine, 
ü§ aylık sürenin yerinde olacağı kanısındayım. 
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Sonra işçinin alacağı yevmiye, alacağı para yö
nünden de faydalıdır bu iş. İşçi işe alındığı za
man deniyor ki; meselâ, sana tecrübe müddetin
de sekiz lira vereceğim; bu müddetin sonunda 
muvaffak olduğun takdirde senin yevmiyen 
12 liradır. İşçiyi alacaksınız, tecrübe 'müddeti
ni ortadan kaldıracaksınız, sekiz liıra ile bir se
ne müddetle devamlı olarak çalıştıracaksınız. 
Bu da işçinin aleyhinedir. Bu bakımdan bu tec
rübe müddeti, işçinin gerek maddi yönden, ge
rek can emniyeti yönünden, gerek iş sahasının, 
işyerlerinin emniyeti bakımından faydalıdır, 
yerindedir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi 'geldi, komis
yon adına konuşacakmısmız? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-
DEMİR (İstanbul) — Hayır. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Yeterliğe karar veril

mesini arz ve teklif ederim. 
Aydın 

NahJt Menteşe 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiycıılcr... Ka
bul edilmiştir. 

(Önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Ankara Milletvekili Rıza Kuas ve arkadaş

larının önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul, edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
ti L-. 

12 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13 ncü maddeyi okutuyorum. 

Akdin çözülmesinde bildirim 
MADDE 13. — A) Süresi beliırli olmıyan 

sürekli hizmet akitlerinin çözülmesinden önce 
durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. 

Hizmet akdi : 
a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, 

bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlıya-
rak iki hafta sonra, 

b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sür
müş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa ya
pılmasından başhyarak dört hafta sonra, 
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c) işi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sür
müş olan işçi için, bildirimin d'ğcr tarafa ya
pılmasından bağlıyarak altı hafta sonra, 

ç) İşi üç yıldan fazla sürmüş olan işçi için, 
bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlıya-
rak sekiz hafta sonra. 

Bozulmuş olur. 

B) öneller asgari olup sözleşme ile artırı
labilir. 

C) Bildirme, şartına uymıyan taraf yukar
da yazılı önellere ilişkin ücret tutarında tazmi
nat ödemek zorundadır. 

İşveren, rç in 'n ihbar öner erine ait ücretini 
peşin vermek suretiyle hizmet akdini feshede
bilir. 

İşçinin sendikaya üye olması, şikâyete baş
vurması gibi sebeplerle işinden çıkartılması hal
lerinde ve genel olarak hizmet akdini bozma 
hakkının kötüye kullanıldığını gösteren dijer 
durumlarda (A) bendinde yazılı önellere ait üc
retlerin üç katı tutarı tazminat olarak ödenir. 

Tarafların ayrıca tazminat isteme hakları 
saklıdır. 

BAŞKAN — Efendim, 13 ncü madde Me il
gili olarak üç tane tadil öncrgC3İ var, okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
İş Kanununun 13 ncü maddesinin sen fıkra

sına aşağıdaki ibarenin eklenmesini arz ve tek
lif ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Ek ibare: Bu tazminatın miktarı işin mahi
yetine göre yargıç tarafından tâyin edilir. 

Mil1 et Meclisi Yüksek Başkanlığına 
İş Kanununun 13 ncü maddecinin (C) ben

dinden sonra gelen «İşveren işçinin ihbar önel
lerine ait ücretini peşin vermek suretiyle h'z-
met akdini feshedebilir» ibaresinin madde met
ninden çı&arıiıııasını arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Millet Meclisi Başkanlığına 
13 ncü maddenin (A) bendindeki (Ç) fıkra

sının : 
«ç) İşi üç yıldan fazla sürmüş olan işçi için, 

bildirimin diğer tarafa yapılmasından başla

yıp, her yıl başına üç hafta hcsabcdilerek elde 
edilecek t: planı haftadan sonra», 

Ve (C) bendinin: 
«C) Bildirme şartına uymıyan işveren yu

karıda yazılı önellere ilişkin ücret tutarında 
tazminat ödemek zorundadır» Ve alt fıkrası
nın da 

«İşçinin sendikaya üye olması, şikâyete baş
vurması gibi sebeplerle işinden çıkarılması hal
lerinde ve genel olarak hizmet akdini bozma 
hakkının kötüye kullanıldığını gösteren diğer 
durumlarda, (A) bendinde yazılı önellere ait 
ücretlerin on katı tutarı tazminat olarak öde
nir.» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rin. 

Ankara Hatay 
Rıza Kuas Yahya Kanbolat 
Tekirdağ Malatya 

Kemal Ncbioğlu Şaban Erik 

BAŞKAN — Saym Hasan Ünlü sizin söz ta
lebiniz lehinde, aleyhinde, üzerinde diye kayde
dilmemiş. NedV efendim, tasrih eder misiniz? 

HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Üzerinde. 

BAŞKAN — Sayın Enver Turgut? 
ENVER TURGUT (İzmir) — Lehinde. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Reşat özarda, 
maddenin lehinde. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Üzerinde 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kösooğlu sizinki üze
rinde evet. 

REŞAT UZARDA (Aydın) — Muhterem ar
k a d a ş t ı m , 13 ncü madde hak.ve nasafet kai
delerine uygun bir şekilde kaleme alınmış bir 
maddedir. Bir arkadaşımız-n verdiği teklifte 
son fıkraya, tarafların ayrıca tazminat iste
me hakları saklıdır, fı'krasma «hu tazminat 
hâkimce takdir c'di^r» İbaresinin konması tclk-
lif edilmiştir. Eski 13 ncü maddede böy'e bir 
hüküm vardı. Ancak tarafların ayrıca tazmi
nat isteme hakları saklıdır de-dılkten sonra, bu 
tazminata hükmedecek olan makamın hâkim 
olduğu elbette malûmdur. Binaenaleyh, ayrı
ca tasrihe lüzum yoktur. 

Sonra y'ne aynı arkadaşımız; işveren dile
diği takdirde ihbar tazminatını peşin vermek 
suretiyle dşçinln işyerlyle ilgisini keser, hük
münün çıkarılmasını istemiştir 'ki, bu da iş-



M. Meclisi B : 74 16 . 3 ' .1967 O : 1 

çinin lehine değil, işverenin de lehine değil
dir. Devamlı surette işyerlerinde huzursuzluk 
yaratan bir işçiyi sekiz haftaya kadar orada 
bekletip, kendisine her gün iki saat, iş bul-
•ması için müsaade vermek huzursuzluğu devam 
ettirmektense, bunun sekiz haf talJk ihbar taz
minatını peşinen verip alâkasını kesmek işçi
nin de lehine, işverenin de lehinedir. Bu bakım
dan maddede, bugün Türkiye şartlarına ve 
kazanç durumlarına göre işverenin haksiz şe
kilde veya iş akdıini feshetmesi hallinde ödiye-
ceği tazminatların teker teker hükme bağTan-
ması işçi için bir teminattır. Kabulünde isa
bet vardır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Madde aleyhinde T. 1. P. Gru-
pu adına Sayın Rıza Kuas. , 

T. 1. P. GRUPU ADINA RIZA KUAS (An
kara) — Saym Ba^jkan, sayın milletvekilin 
bizim getirdiğimiz tadil tasarısı bir eşitsizliği 
ortadan kaldınmalk için, bir dengeyi sağlama
yı öngörmektedir. Bir kere 13 ncü madde; 
gözünün üstünde kaşın var, her hangi bir se
bep zikretmeksin"n işverenin isçiye kıdem taz
minatını verip kapı dışarı atmasını öngören 
bir maddedir. Madden'n kendi içinde de bir 
eşitsizlik var. Bizim getirdiğimiz (ç) bendi : 
«İşi üç yıldan fazla sürmüş olan işçi, bildir
inin diğer tarafa yapılmasından başlayıp her 
yıl basma üç haf'a hesabedilerek elde erlilp-
cok toplam haftadan s^nra» seklindedir 
Şimdi işi üç yıla kadar sürmüş olanlara, bir 
denge sağlanmış... foçi, altı ay, altı avdan b'r-
buçuk yıl, bîrCmçuk yıldan üç yıla... Peki 30 yıl 
sürmüş olan için de aynı süreye tabidir. Yani 
30 sene. 40 sene, 25 sene çalırnıış olanlar da 
yine (Ç) bendine göre sekiz haftaya tabkVr 
Halbuki bizim getirdiğimiz tadil tasarısı üç so
neden s^nra her senesi için üç hafta, yani. kar 
senelik ise, bir denge sağlamak ve kıdemr 
göre üç sene sonrasını da bir prensibe, bir ena-
sa ba lamayı öngörmektedir. D'ğer taraftar 
ok teklifimiz, gelen son madde do zaten 300<° 
sayılı Kanunun 1959 senesinde değiştirgen n/ı/1 

desini ihtiva et™ektedir. Aneak bu kâfi görül
memektedir, kâfi değildir, isçinin sendikay." 
başvurması, ş'ikâyete başvurması ve ilgili merc:-
lere başvuımas1 sebebiyle işten çıkartıl m a^n." 
kemi1 an buradaki hüküm ve tazminat çok a/7-
dır. Üç katı tutan delinmektedir ki, bunun on 

katına çıkarılmasını öngörüyoruz getirdiğimiz 
tadil tasarısı ile. 

Yalnız, Reşit Ülker arkadaşımızın verdiği 
tadil önergelerinin. Başkanlık Divamna verilen 
tadil önergelerinin ayrı ayn mı yoksa birlikte 
mıi müzakere edileceği konusu bundan önce 
kararlaştırılmış, birlikte müzakere edilmesi 
prensibine varılmıştı, acaba bu aynen devam 
ediyor mu, bilemiyorum. Reşit Ülker arkada
şımızın getirdiği tadil tasarısına da iltifat et
mek mümkün değil. Yani işçinin ihbar tazmi
natlarını peşinen verip kapı d'şarı atmasını ön
görmektedir ki, bu da işçiriin aleyhine olacak 
bir durumdur. Tadil önergemiz kabul edildi
ğinde maddenin içindeki eşitsizlik de gideril
miş olacaktır, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Saym Köseoğ-
lu buyurun. 

TALÂT KöSEOĞLU (Hatay) — Maddenin 
tedvini yerindedir. «İşveren, işçinin ihbar önel
lerine aıit ücretini peşin vermek suretiyle hiz
met akdini feshedebilir.» cümlesinin çıkarılması 
çok haksızlık olur. O kadar haksızlık olur ki, 
bu işverenin aleyhine değil, işçinin de aleyhine
dir. İşçi ücretini peşinen alır, ihbar tazmina
tını alır, ondan sonra hemen iş bulur, çifte 
ücret almak suretiyle devam eder. Şimdi, son 
fıkra işçinin sendikaya üye olması, şikâyete 
başvurması gibi sebeplerle işinden çıkarılması 
hallerini ayrıca bir cümle olarak almış ve ge
nel olarak hizmet akdini bozma hakkım kö
tüye kullanma şeklinde derpiş etmiştir. P»ıı 
tatbikatla karışıklığa sebebiyet verebilir. Her 
işten çıkarılan işç'lnin, «Ben sendikaya bağlı
yım, onun için beni çıkarttı» şikâyetleri vâki 
olabilir. Onun için hizmet akdini bozma hak
kını kötüye kullanma keyfiyeti kâfidir. Bu, 
aynı zamanda sendikaya girmesinin şikâyet 
mevzuu, olmasını da kapsıyacak durumdadır. 
Bu cümlenin maddede bulunması işçinin bü
tün haklarımı kapsaması durumunda olduğu 
için ve tatbikatta bâzı yanlışlıklar olmaması 
için işçinin sendikaya üye olması ve şikâyete 
başvurması sebeplerini ayrıca zikretmeye lüzum 
olmadığı kanaatindeyim. 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Saym En
ver Turgut madde lehinde, buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA ENVER TURGUT 
(İzmir) — Muhterem arkadaşlarım, bundan 

-^ 271 — 
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evvelki maddeler üzerinde sayın1 işçi Partisi 
sözcülerinin bendeniz için söylemiş oldukları 
şöz şu olmuştur : Hep buraya çıkıp kanunun 
biran evvel çıkmasını ve bunun için de aynı 
sözleri sarf ettiğimi ifade etmişlerdir. Şimdi 
ben kendilerinden samimiyet beklemekteyim. 
Eğer kendileri samimî ise 110 maddelik tş Ka
nunu üzerinde 150 küsur değişiklik önergesi 
vermezlerdi. Şu halde kendileri önce samimî 
değildir. 

Şimdi, 13 ncü madde, tarafların yani ge
rek işçiyi ve gerekse işverenin bir mütalâa edil
mesini yani bir taraf olarak mütalâa edilmesi 
için yeknesaklığı temin .bakımından bir hüküm 
getirmiştir. Diyorlar ki; işveren istediği işçi
nin işine kolaylıkla son verebilir ve bir ihbar 
tazminatı da vermiyebilir. Halbuki bu madde 
işverene ne kadar fayda temin etmişse işçiye de 
aynı şekilde fayda temin etmiştir. Farz ede-

' Um ki, bir işçi işinden ayrılmak istese, yani 
istifa etmek istese ve söyledikleri gibi bu (ç) 
fıkrası 10 hafta, yani 10 katı üzerinde tazmi
nat hakkı o işçiye . teşmil edilse, o zaman işçi 
lehine olur mu? Binaenaleyh, burada bu mad
de ile işveren. ne kadar bağlı ise işçi de aynı 
şekilde bağlıdır. Tazminat müessesesi ikisi 
için de eşit haklar getirmiştir. Maddenin le
hinde oy vermenizi istirham ederdim. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Madde aleyhinde Sayın Reşit 
Ülker, buyurun. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlarım, teknik itibariyle madde aleyhinde 
diye ifade ediliyor. Gerçekte ben maddede bir 
düzeltme yapılmasını istediğim için, esas itiba
riyle maddenin aleyhinde değilim, ama bir nok
tanın aleyhinde olduğum için usul bakımından 
aleyhincleyim gibi oluyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu madde es
ki kanunun 13 ncü maddesinin karşılığıdır. Ora
daki esaslar bölünmüş bir kısmı kıdem teminat 
haline getirilmiş, bir kısmı buradadır. Şimdi, 
«İşveren, işçinin ihbar önellerine ait ücretini-pe
şin vermek suretiyle hizmet akdini feshedebilir.» 
Bu iyi bir niyetle konmuş. Yani, Komisyon 
düşünüyorum ki ödesinler bedeli, sekiz haftalık 
ise, kaç haftalık ise bunun kargılığını ödesin, kes
sin. Fakat bu iyilik düşüncesinden fenalık çıka
bilir. Şu fenalık çıkabilir; hizmet akdinin çö-

zümlenmesidir bu, yani bozulması. Ne zaman 
bozulacaktır, hizmet akdi? Meselâ, «İşi üç yıl
dan fazla sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer 
tarafa yapılmasından başlıyarak sekiz hafta son
ra.» diyor. Şimdi, «İşveren, işçinin ihbar önel
lerine ait ücretini peşin vermek suretiyle hizmet 
akdini feshedebilir.» dendiği zaman, parayı öde
diği, anda feshedilmiş anlamı çıkar. O zaman 
bu maddeye göre büyük suiistimaller olur. Zaten 
pratikte büyük suiistimaller oluyor. İşveren ba
kıyor ki ; üç senelik hakkı, almış, üç yıldan fazla 
sürmüş, yaklaştı mı - müddet de az - derhal, 
ödüyorum paranı, feshettim, dedi mi onun bu 
öneldeki hakkını kısıt!lyabilir. Yani tatbikatta 
kısıtlıyabilir. Şimdi bundan dolayı, eski metin
de de mevcut değildir bu. Bu ileride kaza or
ganlarında tefsir edilecektir. Böyle söylenecek
tir, öyle söylenecektir. Bunun zaten tatbikatı 
böyledir. Yani bugün bu fıkrayı koyra asanız' 
bile, «İşveren, işçinin ihbar önellerine ait ücrer 
tini peşin vermek suretiyle hizmet akdini feshe
debilir» demeseniz bile daima bunu yapar ve 
yapılmaktadır -pratikte, istemiyorsa işçiyi fabri
kasına devamda, ihtilâf çıktıktan sonra, parası
nı vermekte fakat sekiz hafta sonra, muayyen 
müddet sonra fesih hüküm ifade etmektedir. 
Onun için buradan çıkarılmasında büyük fay
da olduğu kanaatindeyim. Literatürde de bu 
düşüncede olan profesörler "mevcuttur. Bu bir 
nokta. 

Bir diğer nokta, yani böylece Sayın İşçi Par
tisi Sözcüsünün söylediklerinin tersi oluyor. Ben 
burada işçinin haklarını zarara sokan bir teklif-. 
te bulunmamış oluyorum. Tam tersine, işçi hak
larını koruyacak, teminat altına alacak bir çı? 
kartma yapıyorum. Bu çıkarmak suretiyle iş
çinin hakları daha fazla teminat altına alınmış 
olacaktır. Şimdi burada, 3 kat diye olan, işçinin 
sendikaya üye olması şikâyete başvurması gibi 
sebeplerle çıkarılması halinde 3 kat var, Bunu 
10 kata iblâğ edelim. Bütün bunları yaparken 
bir ölçü olarak. Yani, bu işleri yaparken bir 
taraftan işçiyi düşüneceğiz Anayasamız gereğin
ce, bir taraftan işvereni düşüneceğiz. Yani hiç
birisinin hakkını diğerine yodirmiyeceğiz. 
Şimdi bu bir nevi teminat müessesesi ve 
para ile ölçülüyor. Niçin 3, niçin 10, ni
çin 50 değil? Bunlar öleümlenmiş getiril
miş esaslar? Bu esasları tek yönde kul-



M. Meclisi B : 74 1 6 . 3 . 1 9 6 7 0 : 1 

lanraak, neticede isçinin zararına neticeler 
verir, neticede işçinin zarar.na neticeler verir. 
Buna karşı birtakım muvazaa tedbirleri bulunur 
arkadaşlar. Demin burada kendileri bir ücret 
sözleşmesi okudular. Evet ben de meslekimi ic
ra ederken nice nice işçiler görmüşümdür ki, 
böyle sözleşmeler neticesinde mahvolup gitmiş
lerdir, dâvayı kayıbctmişizdir, işçilerin dâva
sını... Hele bir İbrahim diye birisini hatırlıyorum. 
adamcağız Kauçuk fabrkasında ateş ocağının 
önünde astım oldu. O kâğıtlarla kaybetti ve 
öldü gitti İbrahim. Bunları biliyoruz biz. Onun 
için buradan kanunu geçirirken, işvereni tepeli-
yelim, yahut işçiyi yokedelim, hayır, her ikisini 
de mâkul, adaletli ölçüler içerisinde kuruyum 
kanun getirmeye mecburuz. Biz hepsini düşü
nerek getirmek mecburiyetindeyiz. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, vaktiniz dol
du. 

REŞİT ÜLKER (Devanda) — Eğer şu iba
renin çıkarılması yolundaki takririme iltifat edi
lirse çok iyi olacağı kanaatindeyim. İleride ilti
basa meydan vermiyecektir. Zaten tatbikat böy
ledir, yani bu ibare çıktığı zaımıam bir zarar da 
gelmiyecektir. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Ş.-vli 
Binay. 

ŞADI BİNAY (Bilecik) — Vazgeçtim efen 
dim. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Ünlü. 

HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Değerli arka-
dalarım; 13 ncü maddenin «C» bendinde; «Bil
dirme şartına uymıyan taraf yukarıda ynzılı 
önellere ilişkin ücret tutarında tazminat öde
mek zorundadır.» denilmektedir. Kime? B' 
hususta bir malûmat yok. Yarın bunu tat 
bık edecek hâkim tereddüde düşecektir. B: 
tazminatı ödemek zorundadır şanlı hakkındn 
açık bir kayıt yoktur. Bu sebeple bu bendin 
şu şekilde değiştirilmesini sayın komisyondan 
rica ediyorum, (c) bendinin 1 nci fıkrasında 
«ilişkin» kelimesinden sonraki kısmın ücret 
tutarında tazminatı diğer taraf ödemek zo
rundadır» şeklinde değiştirilmesi yerinde olur 
kanaatindeyim. Tatbikatta birtakım zorluklar 
çıkabilir. 

Ayrıca tatbikatta şu zorluklar da zuhur 
edebilir. 13 ncü maddenin son fıkrasında iş

veren, işçinin sendikaya müracaati halinde 
vayuhatta şikâyet ettiği takdirde, bu vaziyet 
karşısında vazifesini götüye kullanarak işçiyi 
vazifesinden attığı takdirde ücretinin üç katı 
tutarında tazminat ödemekle mükellef kılınmış
tır. Ayrıca tarafların tazminat isteme hakkının 
da mevcudulduğu gösteriliyor. Şimdi burada 
dâva açılırken şüphesiz ki, işçi işverenin bu 
takdirini kötüye kullandığı hususunu ispat ede
cektir. İspat ettiği takdirde hem üç, katı 
tutarında tazminat ve hem de ayrıca vazifesi
ni kötüye kullandığı yolunda bu üç, katı tuta
rında fazla tazminat talebedebilir. Mahkeme 
bu vaızifeıyi göııürkıemi evvelâ üç katı tutarın
daki, primi bir defa kanun hükmü icabı ola
rak mecburen nazara alır. Şimdi, tazminatı 
da bunun dışında olarak ne gibi ölçülerle, 
hangi esasa göre ve iş müddeti, durumu göz 
önüne alınarak yani işçinin çalıştığı iş müd
deti ve bir de ücret esası göz önüne alına
rak tazminat isteyebilir. Bunun dışında bir 
hüküm konulması ve buna göre taisarının 
bu 13 ncü maddenin hükmünün tanzim edil
mesi yerinde olur. Veyahut da komisyon bu 
hususta açık bir şekilde Yüoe Meclise bir 
malûmat verirse, tatbikatçılar için kolaylık 
olacaktır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Efendim yeteri ;k önerse^ eri
miştir. Komisyon adına görüşecek raisiniz? 

f ^n t f î t KOMİSYON BASK ANT KAYA ÖZ-
DEMtR ffatfmlbııB — Muhterem Başkan, sayın 
milletvekilleri, bu görüşülmekte olan tasarının 
13 ncü maddesinde evvelâ Savın Reşit Ülker'in 
ileri sürdüğü, ya/ptıgı bir teklife cevap vermek 
'^ 'vonım. «İşveren, işçinin ühlbar önellerine ait 
ûc^etmi peşin vermek suretiyle hizmet akdini 
feshedebilir.» fıkrasının tasandan çıkarılmasını 
arzu ettiler. Biz bu görüşe kattılamıvoruz. Tasarı 
o-.ê ek Cumhuriyet Senatosu Geçici Karma Komis-
vonunida gerek Millet Meclisi Geçici Karma Ko
ni iısvonunda müzakere edilirken tarafların; gerek 
isçi teşekküllerinin temsilcilerin gerekse işveren 
teşekkül 1 erinin temsilcilerinim üzerinde ühtilâfsıız 
olduğu fıkralardan bir tanesi de bu fıkra idi. 
Esasında zaten bir işverenin akdin feshi ile ilgili 
bir ihbarı yaptığı işçinin o müessese ile mânevi 
bağı kopmuş telâkki edilmek iktiza eder. Onu iş
ten çılkarmak niyetlidesiniz. Muayyen bir müd-
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det dalha, eğer hakikaten kalifiye işçi ise, kendi 
branşına dâhil işte çalışmak zorunluğu doğacak
tır, sırf işverenin, işinin aksamaması maksadı ile 
bu hüküm 3008 sayılı Kanunda zamanında geti
rilmiştir. Ama diğer taraftan da işçi kendisini 
işinden çıkarmak istiyen, akdin feshi ihbarını 
yapan işverenin işinde genel olarak bu belirtilen 
•müddetler içinde de çalışmak istememektedir. O 
halde, işverene bu imkânı, toptan ödeme imkânı
nı verip, işçinin işinden ayrılmasını sağlamak, 
mecburi olarak tutmamak iktiza eder. Biz bu öl
çü içinde tasarıdaki fıkranın kalmasında fayda 
ummaktayız. 

Sonra diğer bir nokta dalha var; Sayın T. I. P. 
Sözcüsü arkadaşımızın görüşlerine katılmak müm
kün değildir. Türkiye İde ne sadece işçi haklarını 
koruyan, ne sadece işveren haklarını koruyan, 
'bunlardan birisini diğerine tercih eden bir dü
zeni kurmak, bir sınıf hâkimiyeti kurmak müm
kün değildir bizim Anayasamıza göre. Şimdi eli
mizde 274 sayılı Sendikalar Kanunu var. Sendi
ka faaliyetlerden dolayı işinden kasten çıkartılan 
sendikacıya işverenin belirli miktarda, bir yıllık 
tutarından tazminat ödemesini koyduktan başka, 
işverene ceza hükmü vardır, 274 te, Yüce Mecli
sin dalha evvel kabul ettiği bir kanun tasarısın
da. 

İş Kanununda da gene işçinin sendikaya üye 
olması, şikâyete başvurması gibi sebeplerle işten 
çıkartılması hallerinde ve genel olarak gayet ge
niş bir hüküm muhterem arkadaşlarım; hizmet 
akdini bozma hakkının kötü kullanıldığını gös
teren diğer durumlarda (A) bendinde yazılı önel
lere ait ücretlerin üç katı tutarı tazminat olarak 
ödenir, tarafların ayrıca tazminat isteme hakları 
saklıdır hükmü vardır. Kim takdir edecek taraf
lasın talebetıtiği taaminatı? Yargıç takdir ede
cek, mahkeme takdir edecektir. Ayrıca tazminat 
talemetme hakkı olduktan sonra bu katları astro
nomik rakamlara çıkarmaya, 10 katı 20 katı de
meye lüzum yoktur. Bir taraftan kanunla taz
minat vereceğiz, bir taraftan da bağıımısız Türk 
Adliyesinin, Türk Mahkemesinin vereceği karar
la ana ayrıca tazminat vereceğiz. Bu durum mu
vacehesinde maddenin kabulünüze nail olacağının 
ümüdi içindeyiz. Maddeyi kabul etmenüzi rica 
ediyorum. 

KEMAL NMBIOĞLU (Tekirdağ) — Aleyhin
de, grup adına. 

BAŞKAN — Lehinde konuşulacak efendim, 
son ,sözü lehte olana vereceğim. 

Sayın Kemal Şensoy, buyurun efendim. 
KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Sayın Başkan, 

.muhterem arkadaşlar; işverenle işçi arasındaki 
münasebetlerde akdin feshine ait bölümü en adi
lâne şekilde tanzim eden 13 ncü madde hakkın
daki görüşlerimizi çok kısa olarak ifade ederken, 
bir noktaya da hasseten işaret etmek isterim. 
İşçi Partisine mensup arkadaşlarımız her neden
se kürsüye peşinen kararlı olarak geliyorlar. Mad
delerde işçi lehine hangi hüküm bulunursa bulun
sun, madde ne kadar kendi fikirleri istikametin
de tedvin edilmiş olursa olisun, mutlaka madde
nin aleyhinde konuşmak ve mutlaka işçi aleyhine 
ve işveren lehine birtakım gizli maksatların ka
nunun içerisinde saklı olduğunu ifade etmek ve 
iddia etmek itiyadına kapılmış bulunmaktadırlar. 
Evvelâ gerek Parlâmento adabı bakımından, ge
rekse birlikte ve beraber çalışmak zarureti karşı
sında bu kabîl taktiklerden kendilerini ayırmala
rını hasseten istirham ederim. 

Maddede, muhterem arkadaşlarım, -tâbir caiz
se. - mebısutcn mütenas'ilbol'mak suretiyle müd
detler tanınmıştır, tş müddeti altı aydan itiba
ren şu kadar, altı aydan 1,5 yıla kadar şu ka
dar demek suretiyle ve iş müddetlerinin uza
ması istikametinde bu haftaları da uzatmak 
suretiyle, adilâne bir yol ta'kibedilmiştir. Mad
denin (C) fıkrasındaki: «Bildirme şartına uy-
mıyan taraf yukarıda yazılı önellere ilişkin üc
ret tutarında tazminat ödemek zorundadır» 
cümlesinin takibeden ve «İşveren, işçinin ihbar 
önellerine ait ücretini peşin vermek suretiyle 
peşin vermek suretiyle hizmet akdini feshede
bilir» yolundaki hükmün işçilerin aleyhine ol
duğunu kabul de imkân görmemekteyiz. Çün
kü (O) fıkrasının mütaa'kıp kısımlarında öde
necek olan tazminat miktarı ve bir tazminat 
ödeme zarureti, diğer taraftan da mahkemeye 
müracaatla tazminat isteme hakkının maıbfuz 
bulunduğu ifade edilmektedir. 3 kat sayısının 
10 olması keyfiyetine gelince; eğer 10 rakamı 
Iburaya konmuş olsa idi, muhterem T. 1. Partili 
arkadaşlarımız 20 diyeceklerdi, 20 denmiş ol
saydı 30 diyeceklerdi. Ben bunun 50 olımatsmı 
can ve gönülden arzu ederim. Fakat Reşit Ül
ker arkadaşımızın dediği gibi, bir meseleyi or
taya koyarken rakamlar üzerinde dururken, 
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mümkün .olanı gayrimüm'künden tefrik etmek 
mecburiyetindeyiz. Bu bakımdan, sadece işçi
lerin gönlünü alıyorum havası ve sevdası içeri
sinde rakamları, böyle astronomik rakamlar 
şeklinde ifade etmenin işçilere birşey getirmi-
yeceği, ancak işçi kütlesinin istismar edildiği 
mânasını taşır. Bu suretle muhterem arkadaş
larım, madde her haliyle, bir şekliyle, mânasiy-
le ve ruhiyle adilânedir, yerindedir, gaye't güzel 
tedvin edilmiştir. Aynen ka'bul edilmesini istir
ham ederim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutu
yorum. 

Başkanlığa 
13 ncü madde hakkındaki müzakerenin kifa-

faye'tini arz ve talelbederim. 
Amasya 

Nevzat Şener 

BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde Sayın Ne-
bioğlu. 

KEMAL N13BİOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 
milletvekilleri; 13 ncü madde ile ilıgili olarak 
kürsüyü işıgal eden son milletvelkili arkadaşı
mızın ifadelerinden anlıyoruz ki, tatbikat hu
susunda hiçbir malûmatları yoktur. Bütün 
işçi kütlesinin en çok şikâyet ettiği, en çok 
ıstırap duyduğu bir maddedir bu 13 ncü mad
de. İşte sendikacı milletvekilleri karşımızdadır 
onlar da bilirler. Gerçekten bu madde aydınlığa 
kavuşmamıştır. Öylesine bir maddedir ki, bu, 
aslında sendikacılar için konulmuş olan hük
mün bugüne kadar da uygulandığı görülmemiş-
tir. Bir tek uygulama gösterebilirler mi acaba 
Komisyon sözcüsü? Şu kadar dâva açılmıştır. 
on bin tane dâva açılmıştır, bunlardan sekiz bin 
tanesi karara bağlanmış ve sendikacılığı yü
zünden işinden çıkarılan kişiye gerekli tazmi
nat ödenmiştir diyeibilirler mi ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-
DEMİR (İstanbul) — Evet. 

KEMAL NEBİOĞLU (Devamla) — Ben 
hiç hatırlamıyorum. 

Bu göstermelik bir maddedir, 3 katı tazmi
nat ödenir, sendikacılıik yüzünden işinden çı
karılmışsa.. Hangi işveren hak aradığı için ve-
yahutta sendikacılık faaliyetinde bulunduğu 
için işçisini çıkardığını beyan eder?. Bunu ispat 
etmek mahkemelerde güç. Biii fuzuli yere suç

lamayın. Suçlamakla «maddeleri güzel göster
meye imkân yoktur. Bizim getirdiğimiz tadil 
önengesinin üzerinde de durlmıyabilirsiniz. Sa
dece şunu düşünmeniz gerekir: Konu aydınlığa 
kavuşmamıştır. Zira samimiyetle ifade edi
yorum, hangi işçiye sorarsanız sorunuz, 13 ncü 
maddeden şikâyetçi olmasın ve bunu olumlu 
karşılasın, bu mümkün değildir. Daha dün 17 
senelik bir işçinin işine niyat verilmiş, müracaat 
etti. Dedim, «Tazminat ödendiği takdirde, ka
nunun âmir hükmüdür, çılkaralbilir.» «Nasıl 
çıkaralbilir?» diyor. «Kötülük etmedim, mun
tazam çalıştım, işimi savsaklamadım, sigorta
ya hiç hasta olup da çıkmadım, böylesine bir
deyim de olmadı, peki neden benim işiıme ni
hayet verdiler?» 

Diğer taraftarı ileride gelecek 16, 17 nci 
maddeler vardır. İşçinin kusuru halinde işine 
nihayet verme hükümleri gelecektir. Bir insa
nın daimi olarak bu maddeye çarpılması ne 
demektir bilir misiniz? Her zaman için 13 ncü 
maddenin insanın karşısında bulunması.. Taz
minat önellerle 15 gün sonra iş a'kdin feshe
dilecek, yalhut bir ay sonra iş alkdin feshedile
cek, yeniden iş arayacaksın. Kötü bir madde bu. 
Aydınlığa kavuşmamıştır. Bu sebeple yeterliği 
kabul etmeyin. 

Arkadaşını Kaya Özdemir dedi ki, «Sınıf 
falan filân dediler.» Anayasa açıklık getirmiş
tir. Anayasadan yana mıyız, değil miyiz? İkinci 
maddesinde, sosyal Devlet kavramı içinde çalı
şandan yanadır elemiş. Onu koruyacaksın de
miş Devlet, sosyal Devlet, dar gelirliyi koruya
caksın demiş. Böyle mi koruyacağız?. Bu ko
ruma mıdır? 

MUSTAFA ERTUÖRUL (İstanbul) — Tak
ririn aleyhinde mi konuşuyor ? 

KEMAL NEBİOĞLU (Devamla) — Takriri 
lütfen kaıbul etmeyin, zira gerçekten aydınlığa 
kavuşmaJmıştır ve bu öneller de her hangi bir 
şey getirmemektedir. İşçiyi daimi bir ıstırap
ta bırakan bir maddedir bu. Bunun üzerinde 
lütfen biraz daha durun. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Efendim okunan yeterlik öner
gesini oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler... 
Ebmiyenler... Yeterlik kabul edilmiştir. 
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Şimdi 13 ncü madde ile ilgili olarak veri
len önerlgeleri aykırılık derecelerine göre ayrı 
ayrı okultup oyunuza sunacağım. 

(Istanlbul Milletvekili Reşit Ülker'in son fık
raya bir ibare eklenmesine dair önergesi tekrar 
okundu). 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-
DEMIR (İstanbul) —Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Önergeyi oya sunuyorum. Kalbul ode<nler... 

Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(İstanlbul Milletvekili Reşit Ülker'in (O) fık

rası ile ilıgiM önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu? 

G E Ç M KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-
DEMİR (İstanlbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katulmı-
yor. Oyunuza arz ediyorum. KaJbul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Ankara Miletvckili Rıza Kuas ve arkadaş

larının önergesi tekrar okundu). 

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

DEMİR (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kalbul edilmemiştir. 

13 ncü maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kıdem tazminat] 
Madde 14. -^ Hizmet akdinin 17 nci madde

sinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler 
dışında işveren tarafından 16 ncı maddenin I 
ve II numaralı bendlerinde gösterilen sebeplerle 
işçi tarafından bozulması veya muvazzaf asker
lik hizmeti dolayısiylo çözülmesi halinde üç. yıl
dan fazla çalışmış olmak şartiyle işe başladı
ğından itibaren her bir tam takvim yılı için 
işçiye 15 günlük ücreti tutarında bir tazminat 
verilir. 

İhtiyarlık aylığı bakımından bağlı bulun
dukları kurum veya sendikalardan aylık veya 
toptan ödeme almak amaeiyle hizmet akdini çö
zen işçiler de yükardaki fıkrada yazılı bulunan 
tazminata hak kazanır. Ancak aylık veya top
tan ödeme almak için akdi çözen işçiye verile
cek tazminatın hesabında işçinin yaılnız 1 Ni
san 1950 tarihinden evvelki hizmet süreleri na
zara alınır. 

İşçinin bu fıkra hükmünden faydalanabilme
si için aylık veya toptan ödemeye hak kazan
mış bulunduğunu ve kendisine aylık bağlanması 
veya toptan ödeme yapılması için ihtiyarlık si-
ıgıo.rtası bakımından bağlı bulunduğu kurum 
veya sandığa müracaat etmiş olduğunu alaca
ğı bir belge ile belgelemek zorundadır. 

İşçilerin kıdemleri, hizmet akdinin devam et
miş veya fasılalarla "yeniden akdedilmiş olması
na bakılmaksızın aynı işverenin bir veya deği
şik işyerlerinde çalıştıkları süreler göz önüne 
alınarak hesaplanır. İşyerinin başka bir yere 
devir veya intikali yahut diğer bir suretle işve
renden başka bir işverene geçmesi halinde işçi
nin kıdemi işyerlerindeki hizmetler toplamı 
üzerinden hesaplanır. Kıdem tazminatı ise, bu 
intikal devresindeki işverene aittir. İşyeri inti
kali ile boralber devam ettiği takdirde kıdem 
tazminatı hilâfına hüküm loLmadıkça yeni işve
rene aittir. 

Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla 
kıdem tazminatı ödenmez. 

İşçinin ölümü halinde bu tazminat tutarı 
(kanuni vârislerine ödenir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-
DEMİR (İstanbul) — Sayın Başkan, öncelikle 
muhterem Umumi Heyete arzı icabeden bir hu
sus var, maddi hata var, iki yerde. Müsaade 
ederseniz düzeltelim. 

BAŞKAN — Buyurun açıklayın efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-
DEMİR (İstanbul) — 14 ncü maddeniin «Hiz
met akdinin» tâlbirinden sonra virgül olması, 
«17 nci maddesinin» değil «maddenin» olması 
gerekir. 

Bir de 14 ncü maddenin ikinci fıkrasında 
«sendikalardan» şeklinde bir matbaa hatası 
var. Bu «sandıklardan» olacak, «kurum veya 
sandıklardan» olacak. Esasen Millet Meclisinin 
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kabul ettiği ©ski metinde «sandıklar» tâbiri var. 
Geçici Komisyon metni basılırken yanlış basıl
mış. Bu hususları düzeltine'k zorunda kaldım. 

BAŞKAN — «Hizmet aktinin» ibaresi ile 
başlıyoruz. «Hizmet aktinıin» ibaresinden sonra 
virgül olacak. Ondan sonra, «17 nei maddenin 
iki numaralı bendinde.» «17 nci maddesinin» ye
rine, «17 nci maddenin» olacak. Ondan sonra 
14 ncü maildensin ikinci fıkrasında, «İhtiyarlık 
aylığı bakımımdan bağlı bulundukları kurum 
veya 'sendikalardan» yazılmış, «sendikalardan» 
değil, «sandıklardan» olacak. . 

Madde ile ilgili iki tane tadil önergesi var
dır, okutuyorum efendim. 

. Yüksek Başkanlığa 
14 ncü maddeye aşağıdaki fı'kranın ilâve

sini arz e'deriım: 
«Kıdem tazminatı, işçinin 90 günlük ücreti 

tutarını geçemez.» 
Eskişehir 

Aziz Zeytin oğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
14 ncü maddenin birinci fıkrasının aşağıda

ki şekilde değiştirilmesini: 
«Hizmet akdinin, 16 nci maddede gösterilen 

sebeplerle işçi tarafından veya 17 nci madde
ye dayanarak işveren tarafından bozulması ve
ya işverenin 24 ncü maddedeki durumu kötü 
niyetle kullanması dolayısüyle sona ermesi ve
ya muvazzaf askerlik hizmeti gereğiyle çözül
mesi halinde, işe başladığından itibaren her bir 
tam takvim yılı içıiıı işçiye 30 günlük ücreti 
tutarında bir tazminat verilir ve altı aydan son
raki müddeti sr yıla tamamlanır.» 

İkinci fıkradalki «sendikalardan» kelimesi
nin «sandıklardan» şeklinde değiştirilin es/ini, 

Ve aynı fıkradaki «Ancak aylık veya top
tan ödeme olmak için akdi çözen işçiye verile
cek tazminatın hesabında işçinin yalnız 1 Ni
san 1950 tarihinden evvelki hizmet süreleri na
zara alınır» cümlesinin .metinden çıkarılmasını, 

Maddeye son olarak «İşverenin iflâsı halin
de, kıdem, tazminatı işçilere öncelikle ödenir» 
cümlesinin ilâvesini, 

Arz ve teklif ederim. 
Ankara Hatay 

Kıza Kuas Yahya Kanbolat 
Tekirdağ Malatya 

Kemal Nebioğlu Şa/ban Erilk 

BAŞKAN — Madde lehinde Sayın Enver 
Turgut Adalet Partisi Grupu adına. Siz sonraya 
bırakıyorsunuz. 

Sayın Reşat özarda lehinde, buyurun. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Muhterem ar
kadaşlar, madde umumiyetle iyi olarak tanzim 
edilmiştir. Yalnız bu maddede bir noksanlık gö
rüyorum. Bu da tamamlanırsa çok isabetli olur 
kanaatindeyim. 

işverenin her sene sonunda kendi bilançosun
da kıdem tazminatını karşılıyacak bir miktarın 
bir bankada bloke edilmesi, işçinin ilerde kıdem 
tazminatını almasında büyük kolaylık sağlıya-
caktır. Çünkü, bâzı ahvalde işverenin hileli iflâs 
yoluna gittiği ve böylelikle işçinin kıdem tazmi
natı alamadan kapı duşarı edildiği görülmekte
dir. Tatbikatta şimdiye kadar müşahede edilen 
bu mahzuru bertaraf etmek için, kıdem tazmi
natı burada hükme bağlanırken her işverenin ça
lıştırdığı işçi miktarına ve hizmet süresine göre 
her sene teraküm eden kıdem taıziminaıtını bir ban
kada bloke etmesi ilerde böyle hileli iflâslar karşı
sında işçinin hakkının zail olmasını önler. Bu
nun dışında madde genellikle iyidir. Bu nokta
nın da sayın komisyon tarafından dikkat nazara 
alınacağını ümidederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — T. I. P. adına Sayın Rıza Kuas, 
maddenin aleyhinde. 

T. î. P. GRUPU ADINA RIZA KUAS (An
kara) —• Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Adalet Partisi sözcüleri çıkıyorlar buraya Tür
kiye işçi Partisi şunu söyledi, Türkiye işçi Par
tisi bunu söyledi diyorlar. Türkiye işçi Partisi
nin verdikleri tadil tasarıları 1936 senesinde çık
mış bir kanunun günümüzün şartlarına göre de
ğiştirilmesi gayesi ile getirilmiş olan kanundaki, 
sendikacı olarak içinde bulunduğumuz şartlarda 
tatbikattan edindiğimiz mahzurları görerek, 
maddeler üzerinde işçinin lehine tadil tasarıları 
verdik. 14 ncü ve 13 ncü maddelerde verdiğimiz 
tadil tasarıları ve bütün hepsi bunu ihtiva et
mektedir. 

Benim bildiğim kadarı Adalet Partisi sözcü
leri buraya çıkınca T93'6 senesinde çıkarılmış bu
lunan kanunun 1967 senesinde Türk işçisine ge
tirdiği yenilikleri 1961 Anayasasına uygun şekil
de çalışma hayatını baştabaşa ilgilendiren, çalış
ma hayatını ilgilendiren iş Kanunundaki yeni
likleri izah edip bizi ikna etmeleri lâzımdır. 
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Ama biz görüyoruz ki, 1936 senesinde, 31 sene I 
sonra yine aynı maddeler, ki 1961 Anayasası 
yoktur o zaman, o zamanın çalışma şartlan baş
ka, bugünün çalışma şartları başka, aynı madde- I 
ler getirilmiş adapte edilerek, Türk işçisine ye
nilikler getiriyoruz, çalışma hayatını tanzim edi
yoruz, günümüzün şartlarına uyduruyoruz de
mek suretiyle getiriliyor. Biz bunların içinde ay
nı 1936 senesinden buraya adapte edilmiş oldu
ğunu, 1936 dan buraya, bugüne kadar yapılan 
tatbikatta Türk işçisine zararlarını bildiğimiz 
maddelerin tadillerini getiriyoruz. Ama, Adalet 
Partisi sözcüleri çıkıyorlar, buraya, 1986 sene
sinde çıkmıış olan maddenin bu'gün işçiye getir
diklerini veya aleyhinde olduklarını izah etmi
yorlar, çıkıp çıkıp Türkiye îşçi Partisine çatı
yorlar. Esasında böyle olmaması lâzım. Sayın 
Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü işaret ettiler; 
bu madde]er üzerinde biz tadil tasarıları veri
yoruz, verdiğimiz tadil tasarılarının müdafaası
nı yapıyoruz. Ama, Adalet Partisi sözcüleri çıkı
yorlar, sanki biz getirmişiz maddeyi, sanki biz 
getirmişiz kanunu; Türkiye işçi Partisine-çatı- j 
yorlar. Bunu bertaraf ederek Türk işçisine yeni- i 
İlk getireck, tatbikattan edindiğimiz, tecrübe- j 
lerden edindiğimiz Türk işçisinin aleyhine olan 
maddeleri hep birlikte değiştirelim. 14 ncü mad
de Türk işçisinin 31 seneden beri aleyhine işle- j 
miş maddedir. İki buçuk sene, üç seneye bir ay j 
kala, üç seneye 1,5 ay kala işverenler işçiye ki- j 
dem tazminatı vermemek için kulaklarından tu- J 
tup fabrikanın kapısından dışarıya atmaya ma- i 
tu'ftur. Bizim getirdiğimiz tadil tasarısı iki veya 
üç seneyi doldurmaya bakmadan, hiçolmazsa is
tikrarlı bir iş kurabilmek, yarınından emin çalı- , 
şabilmek imkânlarını sağlamak içindir. Bizim ge- \ 
tirdiğimiz bütün maddeler işçilerin sık sık dışa
rıya atılmasını önliyecek, smııf açısından mese
leleri değerlendirerek veyahut her han>gi bir gö- ; 
rüşle getirilmiş değil, Anayasaya uygun olarak, i 
istikrarlı bir iş hayatı düzenini kurmak, işçilerin j 
yarınından emin olarak yaşıyabilmeleri ve işsiz
ler ordusuna boyuna işsizleri katmamak amacını 
ıgüden maddelerdir. 14 ncü madde, işçiye kıdem 
tazminatı vermemek için konmuş bir maddedir. 
31 sene evvelki madde aynen buraya aktarılmış
tır. Bir tek yenilik getirmemektedir. J 

Bizim getirdiğimiz tadil tasarısında, işe baş
ladığından itibaren her bir takvim yılı için işçiye 
30 günlük ücreti tutarında bir tazminat verilir I 

kaydı vardır. Arkadaşlarım, bizim getirdiğimiz 
maddelerde mutlaka bu tazminatları işçiye ver
sin, mutlaka işvereni batıralım gayesiyle değil, 
sık sık işçilerin atılmasını, sık sık yarının endişe
si içinde işçilerin çalışmasını önlemek babında, 
bâzı para cezaları bâzı müeyyideler koymak su
retiyle Anayasamızın getirdiği istikrarlı is ha
yatının, istikrarlı bir iş düzeninin adımlarının 
atılması çarelerini aramak için getirmiş bulu
nuyoruz. 30 günlük ücreti tutarında bir tazmi
nat verilmesi ve başladığı günden itibaren sayıl
masını öngörmektedir. 2 nci fıkradaki değişik
liğe Komisyon iştirak etmiştir, geriye almıştır, 
3 neü fıkradaki, «1 Nisan 1950 tarihinden ev
velki hizmet süreleri nazara alınır.» cümlesinin 
çıkartılmasını istiyoruz. Bu cümlenin buraya 
konmasında fayda mülâhaza etmiyoruz. Son 
fıkramız ise; işçilerin kıdem tazminatlarının ve 
bunun yanında diğer tazminatlarının hesabında 
mahkemelerde rüçhan hakkı, tercih hakkı tanın
mamaktadır. Şu anda bizim binlerce dâvamız 
mahkemelerde durmaktadır. Evvelâ, İşçi Sigor
taları alacağını alıyor, Devlet alacağını alıyor. 
Zaten bu suretle işverenler işçilerin kıdem taz
minatını vermemek için hileli iflâslara gidiyor
lar. 

BAŞKAN — Sayın Kuas, vaktiniz doldu 
efendim. 

T. İ. P. GRUPU ADINA EIZA KUAS (De
vamla) — Şu anda beş, altı tane fabrikada bin
lerce işçinin kıdem ve ihbar tazminatlarının mu
hakemesi devam etmektedir. Burada hileli if
lâsa gidiyorlar ve kıdem tazminatları alınmıyor. 
Bu bakımdan bir fıkra eklenmesiyle işçi alacak
larına rüçhan hakkı tanımayı öngörmektedir, 
son fıkramız. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN •—• Efendim, Komisyon maddeye 
bir cümle ilâvesini teklif ediyor, okutuyorum. 
Bundan sonra görüşecek arkadaşlarımın ıttılaına 
arz etmek üzere, belki mütalâa serdederler. 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan .14 ncü maddenin 1 nci fık
rasının sonuna : 

«Altı aydan fazla müddetler yıla tamamla
nır» cümlesinin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Koimsyon Sözcüsü 
Burdur 

İsmail Hakkı Boyacıoğlu 
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BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Talât 
Köseoğlu?.. Yok. 

Saym Hasan Ünlü. Buyurun efendim. 
HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; ben maddenin son fık
rasından önceki fıkrası üzerinde bâzı fikirlerimi 
arz etmek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyo
rum. «işçilerin kıdemleri, hizmet akdinin de
vam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş 
olmasına, bakılmaksızın aynı işverenin bir veya 
değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler göz önüne 
alınarak hesaplanır, işyerinin başka bir yere de
vir veya intikali yahut diğer bir suretle işveren
den başka bir işverene geçmesi halinde işçinin 
kıdemi işyerlerindeki hizmetleri toplamı üze
rinden hesaplanır.» Bu doğru. «Kıdem tazminatı 
ise, bu intikal devresindeki işverene aittir.» Bu 
da doğru. «İşyeri intikali ile beraber devam etti
ği takdirde kıdem tazminatı hilâfına hüküm ol
madıkça...» Şimdi, kıdem tazminatı hilâfına hü
küm olmadıkça... Bu hilâfına hüküm olup olma
ması, bir önceki işveren ile sonra devredeceği iş
veren arasında bir devir muamelesi yapılır, iş
çinin kıdem tazminatı ona göre, o mukavelede 
o devir muamelesinde bir hükme bağlanır. 
Fakat işçinin bundan haberi olmaz. İşçi bundan 
dolayı eğer bu mukavelede önceki işverene bu 
'kıdemi ödeme mükellefiyeti bırakılmışsa o za
man, bir önceki işveren kaybolur veyahut işçi 
alacağını, bu kıdem tazminatını tahsil edemezse 
zarar görür. Az evvel Reşat özarda arkadaşı
mız bu kıdem tazminatının bir bankaya yatı
rılmasını istedi. Eğer bankaya yatırılması hu
susu kabul edilirse kabul, fakat kabul edilme
diği takdirde işveren yani bir önceki işveren 
ile sonraki işveren arasında böyle bir mukave
lenin, kıdem tazminatı hususundaki muka
velenin tanzim edilmesi yerinde olmaz. Son
raki işveren hangi işverenin emrinde işçi çalışı
yorsa o işverenden tazminat talebeder, hükmü 
yerinde olacaktır. 

Bir de 'ben, bu fıkrada bir nıoksaaiihik daha 
grönmHktevim. Şimdi isin tasfiyesi vevfahut da 
işim kaıpattullmıasT! mjevizu.fuıbtaihsıoılıunga bu husus 
'hakkımda bir hükülm yoktur. Bu takdirde işye
rinin tasfiyesi veya tamamen kapatıliması ha-> 
dinide dişçiye, eğer işveren başka bir iş tbuOıaimı-
yonsıa bu takdirde ısıverendin işçice, bir tazmin 
mat vemmesi zaruridir ve bunun için şu Şfelküld-e 
•bir fıkra eklemımek yerinde oılaıetalkıtır: «işleri

nin tasfiyesi veya ' tamamen kapatılması ha
limde işverenin işliyi çalıştıracak başka bir işi 
yakışa, işçiye kıdemi tazminatı öder,» sekilimde 
;bir fıkra, eklemmesi yerindedir. Çünıkfü tatbi
katta bu dıunum, mukavele de hükıüm var mı, 
yak mu, inceler; varışta btiır öaıceki işlemem 'mi skm-
raiki işveren mi bumu ödeyecek, bunu tetkik eden 
•dek, bir ömoekli işverenin bunu ödenmek zorumda 
olduğu beiirlfcilımdış ilse işçi onu arayacak, var mı
dır, yok mudur, işyeri mevcuttur veya çekil
miş gitmiş miiıdir? İşçi bu huısustfca zarara gire-
çektir. 

Bir de iş tasfiye edildiği takdirde, işçi 
bir mıiMdet çalışmış, maddede belirtilen müd
detler içimde çalışmış ise, kıdem tazmiimatımı hak 
etmiş ise bu takdirde de işverenin işçiye kıdem 
tazımiımaıtıını ödemesi icalbeıder, bendim kanaatim 
budur. Sayın Komıisıyom işin tasıfiyesi halimde 
veya kapaltıilıması malimde ne şekilde işçimin 
kıdem tazminatınla siahdlboliaoağı husıuısıumu lüt
fen Ibunadaı laiçıM'asMUİanf 

BAŞKAN — A. P. grupu adıma, maddenin 
lehinde sayın Enver Turgut» 

A. P. GftUPU ADINA ENVER TUKlGKJT 
(İzmir) — Muhterem arkadaşlarım; biraz ev
vel sendikacılıktan .gelme bir arkadaşımız 19$ı6 
yılında çıkan İ§ Kamunu için, anadan 31 seme 
geçmesine rağmen bir yenilik getirmıeldiğdndenf 
bahsederek huzunlaramıızda bâzı ifaidelerde bu-
lıınldıu. 

Simidi 14 nıcü mıadde üzerimde matbaa balta
sı alarak giöndıüğüğüımüız hususları zaten belir
tecektik, saym Komisyon bumu ıgiöırdlü ve tası-
hiıh ettiler. Ben Siayın arkadaşımdan şomu bek* 
ılerldim; bir mıadde okunurken yalnız bir (mad
demin şefklli üzerimde değil, bir kanunum getir
diği güvenılğüm topıyekün üzerimde durulması 
icalbeder. Simidi derler ki ; 14 noü maddede bir 
yenilik yolk. Bern de kendisine sumu haftıriatayım, 
14 ncü maddede de yenilikler vardır. Bu yenilik
leri kendileri görmezler, çünkü gözlerinde maale
sef miyop mıu var diyeyim, ne diyeyi'm bd'llmjiyo-
rum artık, arikadaşiarımız herşeyi kara görmek-
tedirller. Biraz bunları çoık temiz duygularla 
görseler ço!k daha iyi olur. Arkadaşımı ikide 
ibir buraya çıikar, diğer bir 'artaadıaşımıiz daıhıa 
var, o da kemtdülsıind daima işliden yama gtöstoerir. 
Bern omun hiçbir zamnam işçilikle iştigali ettiğini 
ıgömmjelmıiişıtim. Bemilm. bildiğim sayım Nıebioğılm 
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hayatımda işe başladığı zaman işveren olarak 
ıbaşiaimış'tır. Şilindi burada işçinin yanımda, san-» 

• ki biz bunakla toplu iş söaleşmeısli yapıiyoruz 
Şimdi muılılterefm arlkadaşlarıım, burada mese

leleri taılırliif cıdereik değiıl, gerçeği ifade eıtmıeık-
te faıyıda Vardır. Anayasa'ya aykırı bıiır hareket
te kimse zaltem bulunaımıaz, biz Anayasa'nın ışığı 
'altında kanunları burada yapmakla mükelle
fiz. Her mlilletvekliM kendi görüşünü burada 
ifade eıtlmıdktıe sıorlbeısltltiir. Kimse kimseyi bağ-
laım'aım ıştır. Şimdi bir arlkadaşıımiiz mütemadi
yen işçiden yanay um ve bunu sıöylerikem de, Ada
let Partili işçi milleltveıkiili arkaldaışlarıim bizini! 
işçiler lehine getirmiş olduğumuz bâzı husus
lara nııüitıeımıadiyen karışı kaymaktadırlar diyor. 
Bem hayat ilmi, yani .kenldimii bildim bileli işçi-
iilkıten başladıım, bugün şuraya kadar gelmiş 
bulunuyorum ve sıoın günlere kadar da karınca 
(karınca kaderince işçilik hayatı ile iştigal 
ediyorduk, arıkadaşlıarnımıız araısında biraz her
halde dalha iyi ileriyi 'gördüğümüz için arka-
daşlarumıız da bizi sendikacı olarak seçtiler vö 
mıeltliee itibariyle buigiün de omları temisiil eıtm,e 
dlmıkânunı bulmuş dluyoraız. 

•Şİmldi ankaldaşıını hep işçiden yanayım deır. 
Unutur ki işçiden yana olup olmadığını bura-
ıda ifadıe edenken de ayrıca...-

RIZA KUA'S (Ankara) — Maddeye, madde
ye... 

A. P. GRUPU ADINA ENVER TURGUT 
('Devamla) — Mıaddeye de g'clecıeğiım. Maddenin 

lehinde konuşuyorum. Yalnız... 
BAŞKAN — Sayın Enver Turgut vaktinizin 

ide dolmalk üzere bulunduğunu haturılaitıayıım. 

A. P. GRUPU ADINA ENVER TURGUT 
(ıDovaimla) — Şimdi arlkadaşıim işçiyim der, iş-
•çinin müdafiaaısını yapar, bıerii taıraftan sıiıneıma iş
letir, aralbaisıı vardır. Daha bir çok iş yeri vardır. 
Bunları zamanı geldikçe ifade edeceğim. Ve hat
tâ açmış olduğu sinelmıada da Sosyal adalet fil-
imini oynatır. Şimdi ankadaşım gelmiş burada... 

BAŞKAN — Sayım Enver Turigult bunların 
14 ncü nuaıdde ile ne ilgiısi var?; 

A. P. GRUPU ADINA ENVER TURGUT 
(.Devamla) — İlgisi var sayın Bıaşıkan. 

Biraz evvel dediler M; işçi bakılarım müda
faa 'ediyoruz, bunlar gelmişler burada bizim kar^ 
ışılmııza çıkıyorlar, delmişti. Ben ona cevap veıri-
yoırulm.' 

BAŞKAN — Siz A. P. Grupu sözcüsü ola
rak 14 ncü maddenin lehimde söz aldınız, beş 

dakikanız doldu... 
A. P. GRUPU ADINA ENVER TURGUT 

(Devamla) — Peki ^efendim. 
14 ncü madde gereği şekilde yazılmıştır, ye

rindedir, lehinde oy kullanmanızı rica ederim. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Madde aleyhinde Sayın Saba
hattin Savacı, buyurun. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Muhterem arkadaşlarım; bu kıdem tazminatı 
yeni münakaşa konusu! olmamaktadır. Bu 
3008 sayılı Kanunda da vardır. Bir süre bu 
münakaşalar sebebiyledir ki, gerek işçi bakı
mından, gerek işveren bakımından bir aralık 
(kaldırıldı. iSonradan tekrar kondu ve bunun 
tatbikatından işçi def memnun olmamıştır, iş
veren de memnun olmamıştır ve iki" taraf ara
sında devamlı bir huzursuzluk unsuru olmuş
tur. Şimdi bu yeni tasarı ile bu hususa bir vu
zuh vermek, bu çalışma, bu sürtüşmeyi önle
mek lâzımgelirdi. Maddenin bunu sağladığına 
ben kaani değilim. Filhakika bir sosyal tedbir 
olarak daha evvelce vardı, sonra tekrar ihya 
edildi ama, bunun hangi boşluğu doldurduğu, 
işte o sebepten dolayı tekrar tesis olundu 
bu müessese, işsizlik sigortası olmadığı için 
işsiz kalan, hele bir süre bu işsizlik sebebiyle 
perişan olacak işçinin bu durumunu göz önün
de bulunduran vâzıı kanun bunu tekrar ihdas 
etmiştir. Ancak, bunun işleyişi hakkında ger
çekten de burada lehinde ve aleyhinde konu
şan arkadaşlarımız haklı olduğu hususlar, un
surlar vardır. Bunun işleyişi zaman zaman iş
vereni, işçiyi bâzı kanunun derpiş etmediği 
kötü yallara itmiştir. Kanun bu kötü yollara 
itmeyi önliyeeeık tedbirleri de bu madde ile al
mamış bulunmaktadır. Bu madde içerisinde 
Türk ekonomisinin, iş hayatının düzeni yat
maktadır. Burada bir yandan bir müessesenin, 
bir iş ünitesinin, işyerinin menfaatleri, onun 
hayatiyeti, öbür taraftan da çalışanların men
faatleri ve onlar için düşünülen sosyal tedbir
ler hatıra gelmektedir. Fakat şunu hemen ifa
de etmek lâzımdır ki, Türkiye'miz için buraya 
çıkan arkadaşlarımi'z 'daima işsiz kütlesinin bü
yük olduğundan, çalışanların; bir milyon ça
lışanın yanında dört milyon işsiz bulunduğunu 
söylediler. Bir tarafta dört milyon işsiz bulu-
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nurken şimdi bu işyerlerinin, işverenin işinin 
düzenini bozacak, onu mahva ve yıkıma götü
recek tedbirlere de kanun tasarısını zorlamak, 
kanunda buna ait unsurları, hükümleri ihdas 
-etmek.işçinin de lehine olur mu? O işyerinin 
hayatiyeti işçinin menfaatinedir. O işyerini biz 
keşke bugünkü gayrikâfi şartlarla bu işyerle
rini imkân bulsak da çoğaltsak, yine böyle 
gayrikâfi, işçiye tam arzu ettiklerimizi veremi-
yen bu işyerlerini, iş ünitelerini artırsak da 
bu dört milyon gizli işsiz de bu şartlara, bu 
imkânlara sahibolsa.. Fakat nereden? Bunu 
temin edemiyorum ki.. 

Şimdi arkadaşlarım, burada muayyen bir 
.süre işçi olmak şart değildir. Muayyen bir 
.süre işçi çalışacak, ondan sonra kıdem taz-
manatma hak kazanacak. İşçinin, bu kı
dem tazminatını almak için, müddeti doldur
ması lâzımgelir. İşveren de öyle bir zamanda, 
işin öyle sıkıştığı bir zamanda işçi kütlesi
nin kendisine yapmış olduğu tazyiki bertaraf 
etmek için işin hacmini, konjonktüre göre, da
raltmak mecburiyetinde kalacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Savacı beş dakika
nız doldu efendim. 

SABAHATTİN SAVACI (Devamla) — 
Bitiriyorum efendim. 

O zaman işin hayatiyeti ile işçinin men
faati karşı karşıya bulunacaktır. Bu konjonk
türün meydana getirdiği şartlardan, hattâ 
bizim hammadde tedarikinden dolayı iş yerle
rinin mâruz kalmış olduğu sıkıntılardan, 
hattâ Devletin almış olduğu tedbirlerden iş 
yerinin bir anda işini derleyip toparlaması 
mecburiyeti karşısında işçilerinin bir kısmı
nın işsiz kalmasiyle karşı karşıya bulunmak 
mukadderdir. Bu şartlar içinde işçiye - kü
çük küçük işçi için önemi yok belki - bu kı
dem tazminatlarının yc'kûn olarak bir iş 
yeri tarafından ödenmesi halinde, o iş yerinin 
bir anda mahvolması demek olur. Demin de
diğim felâket, işsizlik felâketi işte bu noktada 
meydana gelir. Bu sebeple muhterem arka
daşlarım, işyerinin hayatiyetini de düşünmek 
zorundayız ve işçinin menfaatini de düşünmek 
zorundayız. 

Burda bir bakıma da arkadaşlarım kalifi
ye işten bahsettiler. İşveren ne yapacaktır bu 
şartlar karşısında, devamlılık göstermiyecektir 

ve işçilere bu tazminatı vermemek için başka 
yollar, kötü yollar arıyacak ve bu kötü yol
larda kısa müddetlerde çalıştırmak suretiyle 
işçinin işine son verecektir. Bu ise işte is
t ik ran bozacak ve kalifiye işçi teminini güç
leştirecektir. Saygılarımla. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde Sayın Sadi Bi-
nay, yok. 

Sayın Faik Kırbaşlı, buyurun. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; işyerinin istikrarı 
kadar işçinin de hak ve menfaatlerinin korun
ması aynı paralel içerisinde mütalâa edilmesi 
lâzımgelen bir husustur. Aşağı - yukarı dünya
nın her tarafında kıdem tazminatı ve kıdem 
tazminatına benzer bâzı haklar tanınmıştır. Fa
kat bu hakların hududunu tesbit etmek o mem
leket ekonomisinin,, o memleketin sosyal şart
larının, o memleketteki iktisadi teşebbüslerin 
tutumunun, o memleket plânlamasının büyük 
önemi vardır. Burada bilhassa her bir iş yılı 
için 15 günlük ücret tutarında bir tazminat 
tanınmış olması Türk ekonomisi içerisinde 
normaldir. Biz burada antrparantez şu hu
susun açıklanmasını istirham edeceğiz; bu 15 
günlük ücret - diğer kanunlarda «olduğu gibi, 
malî tazminat kanunlarında - hangi ücrettir? 
En son aldığı ücret midir? Bunun ihtilâfa 
'meydan vermiyecek şekilde tcsbitinde fayda 
mülâhaza ediyoruz. 

Diğer taraftan, şurasını iftiharla belirtmek 
isteriz M, ç<ok kısa zamanda başka memleket
lerin işçi meseleleri yönünden mücadelesini, Tür
kiye kısa zamanda kapatmıştır. Bilhassa buradaki 
bâzı arkadaşlarımın ifade ettiği gibi, bunun iş
sizlik sigortası şeklinde mütalâa edileceği husu
su ne doktrin, ne do diğer normal bakımından 
mümkündür. İşsizlik sigortaısı .meselesi apayrı bir 
husustur. Kıdem tazminatının bulunduğu yer
lerde ve memleketlerde, yine işsizlik sigortasının 
tatbikatı görülmektedir. Bunu başlangıçta bu şe
kilde vâz'etımök bence doğru değildir. Diğer ta
raftan, kıdem t azmin atının ödenmesi hususunu 
düzeni iyen son fıkranın daha kesinlikle, daha net
likle ortaya konmasında fayda vardır. Burada bir 
arkadaşım ifade ettiler, hilâfına hüküm bulun
madığı müddetçe, deniyor. İlerde büyük ihtilâf
lara sebebolabilecek bir fıkradır. Tatbikat bunu, 
bizi zorlıyarak kanunun değiştirilmesine kadar 
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götürecektir. Çünkü bizde iş hukuku bakımın
dan ne patronlar yani işverenler, ne de işçi bu tür
lü hassas noktaları kavrıyacaık durumda değildir. 
Birçok menfaat çatışmalarına gidilecektir. Bu 
noktanın açıklanmasında fayda vardır. Burada 
bir arkadaşım ifade etti; galiba Reşat Öza'rda, çok 
haklı olarak, bugün tasfiye edilen işyerlerine ba
kınız, tasfiye bilançolarında o duruma düşmüş
lerdir ki, ancak mahkeme yoliyle, haciz yoliyle iş
çi haklarını almak mecburiyetinde kalmıştır. Bu
raya bir teminat getirilmesinde de veya öncelik 
tanınmasında da veya icrada, başlangıçta, priyo-
rite verilmesinde, tasfiye halinde işçiye priyori-
,te tanınması hususuna işaret edilmesinde fayda 
vardır. Yoksa aksi halde işçiler de, tasfiye halin
de kıdem tazminatı hususunda diğer icra yolla-
riyle aynı şekilde haklarını aramak zorunda ka
lırlarsa, bir binanın yapılmasında işçiye tanınan 
priyorite ne ise bir işyerinin tasfiye halinde de 
o işçiye tanınan hakkını istihsal hususundaki pri
yorite avnı olmalıdır, bu hiç olmazsa buraya der-
cedilme'lidir. Hürmetlerimle. 

ABDÜLBÂRt AKDOĞAN (Ağrı) — Yeter
lik aleyhinde. 

BAŞKAN — Komisyon, buyurun. 
Sayın Abdülbâri Akdoğan, siz yeterlik aley

hinde söz istediniz. 

GEOtOÎ KOMİSYON BAŞKANI KAYA 
ÖZDEMİR (İstanbul) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlar; Sayın Kırbaşlı arkadaşımız, kı
dem tazminatında ödenecek ücretin hangi esas
lar içinde ödeneceği şeklinde Komisyonumuza bir 
sual tevcih ettiler, öncelikle onu cevaplandırmak 
istiyorum. 26 ncı maddede gayet sarih, buna dair 
hüküm getirmişiz. 

26 ncı maddede diyoruz ki: «Ancak, 13 ncü 
maddenin (c) bendinde sözü geçen ücretle 14 ncü 
maddede sözü geçen kıdem tazminatına esas ola
cak ücretin hesabında,, birinci fıkra yazılı ücrete 
ilâveten işçiye sağlanmış olan para ve parayla öl
çülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan men
faatler de göz önünde tutulur.» 

Oayet açık hüküm getirdik. Bu hüküm daha 
önce Yüce Yargıtay tarafından çeşitli vesilelerle 
karara bağlanmış, kıdem tazminatının ödenme
sinde hesaplanacak ücret için getirilmiş prensip
lerden alınmıştır. 

Diğer taraftan, kıdem tazminatının ödenme
sinde hilâfına hüküm olmadıkça yeni işverene 
aidolma keyfiyeti burada Sayın arkadaşlarımız 

tarafından söz konusu edildi. Bir müessese ikj iş
veren arasında karşılıklı mukavele ile devredile
cektir. Yeni alan işveren, eski aldığı, eski sahibi
ne yaptığı mukavelede kıdem tazminatının ken
disine aidolacağı yolunda bir hüküm koydurabi-
lir, hilâfına hüküm olmadıkça, işçinin kıdem taz
minatını alabileceği bir mercii de tanımak, tanıt
mak lâzım. Son işveren, yeni işveren mutlaka kı
dem tazminatını ödiyecektir. Yeni işveren kıdem 
tazminatını ödiyecek dendikten sonra işçi için te
reddüde mahal bir husus kalmamış oluyor. 

Saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan, size son söz ola
rak söz vereceğim. Sırada siz varsınız. Buyurun 
efendim. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Muhte
rem arkadaşlar; maddenin, hizmet akdinin 17 
nci maddesinin 2 numaralı bendinde gösterilen 
sebepler dışında, ki o 17 nci maddenin 2 numa
ralı bendinde gösterilen ahlâk dışı olan, yapı
lan hareketlerden ötürüdür, ayrıca 16 ncı mad
denin de 1 ve 2 numaralı bendlerinde gösterilen 
hususlar sağlık sebepleri ile yine ahlâk kaide
leri dışında kalan, işçi bir suç işlediği takdirde, 
hem işçi suç işliyor, hem de işveren yahut işve
ren vekili işçiye, çalışma müddeti üç senenin üze
rinde ise, yılda 15 günlük tazminat veriyor. Bu 
demokrasinin en ileri görüşlerindendir. Bunun 
kadar tabiî bir şey olamaz. Hem suç işlesin, hem 
de kendisine tazminat verilsin. Gayet güzel bir 
şey... 

Sonra 2 nci husus, ihtiyarlıktan dolayı şayet 
işçi bir maaş veya bir ücret alıyorsa, bu dahi 
olsa yine işveren veya işveren vekili tarafından 
işçiye yine bir, her yıl, çalışma müddeti üç yılın 
üzerinde ise, ki, 1 Nisan 1950 tarihinden evvelki 
günlere raci olmak üzere, her yıl için 15 gün, yi
ne işçi ihtiyarlayıp ilgili kurumlardan aylık ve
ya ücret aldığı halde yine tazminat veriyor. Bu 
da yine demokrasinin, kanunun getirdiği en gü
zel usullerden biridir. Artık bunun dışında iti
raz edecek bence hiçbir şey kalmıyor. Yalnız 
şuna hükmetmek gerkir; ya kanunun gerekçesi 
tam mânasiyle okuyup anlaşılmamış, ki arkadaş- ' 
larım sık sık iddia ederler, işçiyiz, tatbikatı bi
liriz, şöyle geldik, şöyle vurduk, böyle kırdık, 
derler. Demek ki, bunu, maddenin ruhunu haki
katen tam mânasiyle anlamamış olacaklar. O ba
kımdan madde yerindedir. Kabulünü arz ede-

I rim. 

— 282 — 
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Saygılarımla, 
BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo

rum. 
KEMAL NEBÎOĞLU (Tekirdağ) — Yeterli

ğin aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Nebioğlu, zâtıâliniz dahi 

söz istemiş değilsiniz. Binaenaleyh, yeterlik 
önergesi aleyhinde konuşmanızın sebebi nedir? 
Yani reddedilse ne olacak? 

KEMAL NEBÎOĞLU (Tekirdağ) — Söz is
tedim Sayın Başkan, görmediniz. Sayın Mente-
şe'ye sordunuz, Akdoğan'a sordunuz... 

BAŞKAN — Şunu arz etmek istiyorum : 
Madde üzerinde başka hiç söz istiyen yok, siz 
dâhil. Şu halde yeterlik önergesi reddedilse ne 
olacak? Söz istiyen yok ki. 

KEMAL NEBÎOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 
Başkan, ben yeterlikten * evvel söz istedim. 

BAŞKAN —• Peki efendim, peki, vereyim. 
Belki ben görmedim. 

Evvelâ yeterlik önergesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Konu üzerinde yeteri derece konuşulmuştur. 

Yeterliğine karar verilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Aydın 
Nahit Menteşe 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde Sa
yın Kemal Nebioğlu, buyurunuz. 

KEMAL NEBÎOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 
Başkan, .sayın milletvekilleri; yeterlikten evvel 
biz de müracaat ettik, söz istedik, fakat Sayın 
Başkan görememiş olacaklar. Biz de daha fazla 
Sayın Başkanlık Makamını, sırayı vurmak sure
tiyle uyarma yoluna gitmeyi tercih etmedik. 

Sayın Akdoğan arkadaşım çak küçük bir 
noktaya dokundular, meselenin anlaşılmamış ol
duğu kendiliğinden ortaya çıktı. 

«17 nci maddenin ikinci bendinde gösterilen 
sebepler dışında işveren tarafından...» denilmek
tedir. Yani 17 nci maddenin ikinci fıkrası zaten 
dışında kalmaktadır, ahlâk kurallarına giren hu
sus. Bu dahi arkadaşımızın maddeyi iyi okuma
dığını ve meselenin derinliğine inilmediğini de 
göstermektedir. Neden söz almak ihtiyacını duy
duk, grup sözcümüzün madde ile ilgili izahatına 
rağmen? Enver Turgut, grupumuzdan iki arka

daşımıza gerçekten bir sataşmada bulundu, ken
dilerine de cevap vermiyeceğim, zira herkes 
kendi seviyesinde konuşur, Enver Turgut da 
kendi seviyesinde konuşmuştur. 

Şayet yeterlik aleyhinde oy kullanırsanız, bu 
konu ile ilgili hiç değinilmemiş, ölen işçilerin kı
dem tazminatları hususundaki görüşlerimizi arz 
etmek imkânını bulacağız. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza su

nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi 14 ncü madde ile ilgili olarak verilen 
tadil önergelerini ayrı ayrı okutup oylarınıza su
nacağım. 

(Ankara Milletvekili Rıza Kuas ve arkadaş
larının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KAYA ÖZ-
DEMÎR (îstanbul) — Hayır. 

BAŞKAN —• Komisyon katılmıyor. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nuıı 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
(Geçici Komisyon sözcüsü Burdur Milletve

kili ismail Boyacıoğlu'nun önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Efendim Komisyonun önergesi
dir. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yalnız bir hususun tavzihini lüzumlu görü
yorum. Bu fıkra birinci fıkranın «bir tazminat 
verilir» diye hitama eren cümlesinden sonra ge
lecek, aynı satıra devamı, önergeler bittiğine 
göre 14 ncü maddeyi komisyonca verilen önerge 
ile birlikte ve tashihle birlikte oylarınıza sunu
yorum... Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Efendim, vakit gecikmiş olduğundan 17 Mart 
1967 Cuma günü saat 1'5,00 te toplanılmak üze
re Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,02 
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RILAN İŞLER 

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

2. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal ve 6 arkadaşının, gece öğretimi I 
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öğretim üyeleri ile öğretim yardımcılarına I 
ve diğer personeline ek ücret verilmesine dair I 
kanını teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komis- I 
yoMİarı raporları (2/308) (S. Sayısı : 177) [Da
ğıtma tarihi : 29 . 12 . 1966] 

3. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka- I 
miminim 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 işletmeleri 
Kurumu Kanununun 2 nci maddesinin (B) fık
rasının değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
Ticaret, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân ko- | 
misyonları raporları (1/144) (S. Sayısı : 124) 
[Dağıtma tarihi : 2 . 7 . 1966] 

X 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] 
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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 neü maddesiyle 
15 nci madesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/146) (S. Sayısı : 23) [Dağıtma ta
rihi 1 . 2 . 1966] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fik
ret Turhangil ve 9 arkadaşının. Tababet ve 
şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 
sayılı Kanuna bir peçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Sa&lık ve Sosyal Yardım 
ve Adalet Komisyonu raporları (2/140) (S. 
Sayısı : 90) [Dağıtma tarihi: 24 . 3 . 1906] 

3. — Gaziantep Milletvekili Ali thsan Göğüs 
ve 12 arkadaşının, 5680 sayılı Başın 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 . 195P gün ve 7269 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve imar ve İskân, içişleri ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan 



Geçici Komisyon raporu. (1/231) (S. Sayısı : 
159) [Dağıtma tarihi : 28 . 11 . 1966] 

X 5. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1962 
bütçe yılı Kesinhesabma 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 Kesinhesabma ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu. (3/251, 1/49) (S. 
Sayısı : 148) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 7. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1963 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/390, 1/52) (S. Sayısı : 
150) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 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 İsletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1962 bütçs yılı Kesinhe
sabma ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ı)e Devlet 
Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kammu 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
sabma 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] 

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 noi 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 Milletvekili Celâl Sungur'un, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nım 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 Ragıp 
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. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırıl
ması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/348) (S. Sayısı: 174) [Dağıtma tarihi: 
23 . 12 . 1966] 

17. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demirin, 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 Ilhami 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 Karana 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 . İ . 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 
sülmesine 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] 

21. — Yeniden kurulacak vakıflar hakkın
da kanun tasarısı ve Adalet, içişleri, Maliye ve 
Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu (1/239) (S. Sa
yısı : 183) [Dağıtma tarihi : 17 . 1 . 19671 

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

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

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

25. — T. B. M. Meclisi Saymanlığının, Hazi
ran, Temmuz ve Ağustos 19Ç6 aylar; hesabı hak

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 
Hesapları inceleme Komisyonu raporu. (5/27) 
(S. Sayısı : 226) [Eağıtma tarihi : 2 . 3 . 1967] 

V 
ıKı DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - IKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
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 kurulu Giçiei 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-
:ici bir madde eki iyen 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 Kam ununun 41 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasansı 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/110) 
(S. Sayısı : 94) [Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1966] 

4. — Karayolları Trafik Kanununun 232 sa
zdı Kanunla değişik 26 nci maddesinin (A) fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Ulaştırma ve Millî Savunma komisyonları rapor
ları (1/94) (S. Sayısı : 143) [Dağıtma tarihi: 
12 . 7 . 1966] 

5. — 1076 sayılı ihtiyat Subayları ve ihtiyat 
Vskerî Memurları Kanununun 14 ncü madde
cinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu raporu (1/77) (S. 
Sayısı : 158) [Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 19661 

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

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) [Dağıvma tarihi : 19 . 2 .1966] 

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

X 9. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında Hava Ulaştırmasına dair 28 Haziran 1966 
tarihli Anlaşmanın onaylanmasının uygun bu . 
lunduğu hakkında kanun tasarısı ve Ulaştırma 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264' 
(S. Sayısı: 166) [Dağıtma tarihi: 14.12.19661 

% I 
X 10. — Nükleer enerji sahasında' hukuk' 

mesuliyete dair Sözleşmeyi tadil eden Ek Proto I 
kolun onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu rapo 
ru (1/261) (S. Sayısı: 167) [Dağıtma tarihi 
14. 12. 19661 

X 11. — 193 sayılı Celir Vergisi Kanununun 
değişik geçici 5 ve fi neı maddelerinin değişti I 
rilmesi hakkındaki 11.2.1966 tarihli ve 721 

sayılı Kanuna ek kanun tas.srısı ve Maliye v< I 
Plân komisyonları raporları (1/156) (S. Sn I 
yısı : 112) [Dağıtma tarihi : 7 . 5 . 1966] 

12. — T. C. Emekli Sandığı Kanunumu I 
32 nci maddesine 6842 sayılı Kanunla eklener 
(g) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun ta I 
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporlar1 I 
(1/152) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi 
4 . 7 . 19661 

13. — 6234 sayılı Köy enstitüleri ile llköğ I 
retmen okullarının birleştirilmesi hakkındak I 
kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine da I 
ir kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân k<> : 
misyonları raporları (1/S9) (S. Sayısı : 127 I 
[Dağıtma tarihi : 5 . 7 . 1966] 

14. — Otuzbir kişiye vatani hizmet terti I 
binden aylık bağlanması hakkında kanun tasan I 
sı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları & 

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

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

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

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

18. — İzmir Milletvekili Hüsamettin Cü-
müşpala ve 50 arkadaşının, T. C. Devlet Demir
yolları İşletmesinde çalışan bir kısım memur
ların kıdemlerinin tanınması hakkında kanun 
teklifi ve Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyon
ları raporları (2/12:5) (JS. Sayısı: 155) [Dağıtma 
tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 19. — 6368 sayılı Kanunla onaylanan Mil-
'etlerarası Sağlık Tüzüğünün bâzı bükünl
erini değiştiren 12 Mayıs 1965 tarihli Ek Tü-
iiğün onaylanmasının uygun bulunduğu hak

kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Sağlık 
e Sosyal Yardım komisyonları raporları 
1/260) (S. Sayısı : 175) [Dağıtma tarihi : 

26 . 12 . 1966] 

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



21; — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun. 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal 
Bayram ve Genel tatiller hakkındaki Kanunun 
2 nei 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 tarilü : 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 nei 
maddesinin (B) bendinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/116) (S. Sayısı : 191) [Dağıtma tarihi: 
3 . 2 . 1987] 

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 6L nei 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 istanbul şehirlerine içme, 
kullanma ve endüstri suyu temini hakkında ka
nun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker ile 9 arkadaşının teklifi ve İçişleri, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komisyonları rapor
ları (1/197, 2/235) (S. Sayısı : 209) [Dağıt
ma tarihi : 14 . 2 . 1967] 

X 27. — Su ürünleri kanunu tasarısı ile Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öztürk-
çine; Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 10 
arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfik Inci'nin, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, İçişleri, Ticaret, 
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonların-
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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 Rızaoğlu 1314 
doğumlu Abdurrahman özgen'e vatani hizmet 
tertibinden maaş bağlanması hakkında kzZıim. tek
lifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/264) (S. Sayısı: 212) [Dağıtma ta r ih i : 
21 . 2 . 1967] 

30. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu ile Haıtay 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. — tki 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 İsma
il Borazan'a vatani hizımet tertibinden maaş 
bağlanması hakkında kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/356) (S. 
Sayısı : 215) [Dağıtma tarihi : 21 . 2 . 1967] 

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

34. — 30 . 12 . 1960 tarihli 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununda değişiklikler yapılmasına 
dair 19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sayılı Kanunun 
642 sayılı Kanunla değişik geçici 4 ncü ve 
26 . 6 . 1964 tarihli ve 484 sayılı Kanunun 
10 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
poru (1/258) (S. Sayısı : 224) [Dağıtma tari
hi : 25 . 2 . 1967] 



35. — Tarım Bakanlığı Ziraat iğleri Genel 
Müdürlüğü ile Zirai Mücadele ve Zirai Karanti
na Genel Müdürlüğüne bağlı kürüm, 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] 

X 36. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Ge
nel Konferansının kırkbeşinci toplantı dönemi sı
rasında kabul edilen 116 sayılı Sözleşmenin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısı ve Dışişleri ve Çalışma komisyonları rapor

ları. (1/309) (S. Sayısı : 228) [Dağıtma tarihi : 
13 . 3 . 1967] 

X 37. — Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika 
Kıra)lığı arasında imzalanan Sosyal Güvenlik 
hakkında Genel Sözleşmenin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışiş
leri ve Çalışma komisyonları raporları. (1/315) 
(S. Sayısı : 229) [Dağıtma tarihi : 14 . 3 . 1967] 

X 38. — Makinalardan korunma ile ilgili 
119 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Dışişleri ve Çalışma komisyonları ra
porları. (1/319) (S. Sayısı : 230) [Dağıtma 
tarihi : 14 . 3 . 1967] 


