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III. — YOKLAMALAR 
IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GE

NEL KURULA SUNUŞLARI 
1. — Kars Milletvekili Kemal Kaya'nın, 

Emek İnşaat ve İşletme Genel Müdürlüğü
nün elinde bulunan otelleri Hiltona dev
retmesinin yerinde olmadığına ve bu ko
nuda açıklamaların yapılmasına dair gün
dem dışı demeci. 

2. — Siirt Milletvekili M. Nebil Oktay'
ın, Beşiri, ilçesi hükümet binasının silâhlı 
kişiler tarafından basıldığı yolunda Tür
kiye radyolarında ve basmda çıkan haber
lerin aslı olmadığına ve Beşiri kaymaka
mının bâzı tutum ve davranışlarına dair 
gündem dışı demeci. 

3. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, 
Uşak ilinin Genel sorunlarına ve alınması 
gerekli tedbirlere dair gündem dışı demeci. 

4. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar'
ın; 657 sayılı Kanunda değişiklik yapan 
1327 sayılı Kanunun uygulamasından do-
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86 
86 
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87 
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88 
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gan aksaklıkların bir an önce giderilmesi 
gerektiğine dair gündem dışı demeci. 90:92 

5. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysalın, yazılı soru önergelerine cevap ve
rilmemesi sebebiyle denetim hakkının ye
rine getirilemediğine dair gündem dışı 
demeci. 92:98 

6. — Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan 
ile Afyon Milletvekili Rıza Çerçel'in, 
2/462 esas sayılı kamın teklifinin havale 
olunduğu komisyonlardan 4 er üye alına
rak bir geçici komisyonda görüşülmesine 
dair önergesi (2/462, 4/160) 93 

7. — Afyon Karahisar Milletvekili Rıza 
Çerçel'in, 2/381 esas sayılı kanun teklifi
nin, havale olunduğu komisîîardan 4 er üye 
alınarak bir geçici komisyonda görüşülme
sine dair önergesi, (2/381, 4/161) 93 

8. — Tarım Komisyonu Başkanlığının, 
Bursa Milletvekili Kasım önadım, ve 12 
arkadaşının, Süt Endüstrisi kuruluş kanu
nu teklifinin, aynı konudaki tasarıyı gö
rüşmek üzere kurulan Geçici komisyona 
havalesine dair tezkeresi. (1/318, 2/51, 
3/514) 93:94 
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Sayfa 
V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 94,98 
1. — Is kanunu tasarısı ve 23 numaralı 

Geçici Komisyon raporu (1/347) (S. Sa

yısı : 239 ve 239 a 1 nci ve 2 nci ek) 
Sayfa 

94:97, 
98:118 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

Sayın üyelerden bâzılarına Başkanlık tezke
resinde gösterilen sebep ve sürelerle izin veril
mesi kabul olundu. 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığının; 
1307 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin 1 ve 

14 ncü fıkralarının, 89, 95 ve geçici 1 nci mad
delerinin ve 

1325 sayılı Kanunun 4 ncü maddesindeki 
(ile Kara, Deniz Hava Kuvvetleri Komutanlık
ları) deyimi ile 6 nci maddesindeki (Kuvvet 
Komutanlıkları) deyiminin iptal edildiklerine 
dair tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunul
du. 

Bâzı orman suçlarının affına ve bunlardan 
mütevellit idare şahsi haklanmn düşünülmesine 
ilişkin ve 

6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun tasarılarının geri 
gönderilmesine dair Başbakanlık tezkereleri 

okundu ve adı geçen kanun tasarılarının geri-
verildiği bildirildi. 

iş kanunu tasarısının 1 nci maddesi üzerin
deki görüşmelerin tamamlanmasından sonra 
maddenin değiştirilmesine dair verilen önerge
lerin oylanması sırasında Çalışma Bakanı Atilâ 
Sav'ın bir önergesinin kabulü üzerine C. H. P. li 
beş üyenin ayağa kalkarak «çoğunluk yok» 
demeleri üzerine, yapılan yoklama sonucunda, 
Genel Kurulda çoğunluğun kalmadığı anlaşıldı
ğından ; 

3 .5 .1971 Pazartesi günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 18,08 de son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Çankırı 

Talât Köseoğlu Nuri Çelik Yazıcıoğlu 
Kâtip 

Tunceli 
Kenan Aral 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka

nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine; 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
tadil ve ekleri ile Adalet Bakanlığı bölümüne 

kadro eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/185) 
(S. Sayısı : 212 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
3 . 5 . 1971) (Gündeme) 

*>•••<« 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Kemal Ataman (Ankara), 

» 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 94 ncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya- I 
pılacaktır; sayın milletvekillerinin beyaz düğ
melere basmalarını rica ederim. | 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Kars Milletvekili Kemal Kaya'nm, Emek I 
İnşaat ve İşletme Genel Müdürlüğünün elinde 
bulunan otelleri Hiltona devretmesinin yerinde 
olmadığına ve bu konuda açıklamaların yajnlma-
sma dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı Sayın Kemal Ka
ya, Emek İşletmesiyle ilgili söz istemişlerdir. 

Buyurun, Sayın Kaya, 

KEMAL KAYA (Kars) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, son günlerde gerek ka
mu oyunda, gerekse basında yer alan bir mev
zu dolayısiyle huzurunuzda bulunuyorum. 

Aziz arkadaşlarım, Yurdumuzun her türlü 
tabiî güzelliği ve tarihî eserlerinin zenginliği 
hemen bütün turistlerin her mevsimde diğer 
memleketlere nazaran memleketimizi tercih et
tikleri bir hakikattir ve her sene memleketi
mize gelen turist sayısı artmaktadır. Ancak, tu
ristlerin memleketimize daha çok gelmesi ve | 
turizm gelirlerinin artması, turistlerin geldiği I 
yerde rahat ve temiz otellerin bulunmasiyle 
mümkündür. Bu sebepledir ki, memleketimizde 
evvelâ Emekli Sandığı bu işi cesaretle başarmış 
ve memleketin birçok bölgelerinde yeni oteller 
inşa ettiği gibi, Hilton hariç, diğer otelleri de 
«Kızılay, Atatürk Orman Çiftliği ve Emekli 
Sandığı Anonim Ortaklığı, Emek İnşaat ve İş 
letme Genel Müdürlüğü» adı altında bu otel
leri işletmektedir. 

Son zamanlarda şurada, burada söylendiği 
gibi, Milliyet Gazetesinin 28 Nisan tarihli nüs- ] 

- . 8 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır^ görüş u 

melere başlıyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

hasının beşinci sayfasında aynen şu yazılmakta
dır : 

«Emekli Sandığı, otellerinin işletmesini Hil
ton firmasına devrediyor. Emekli Sandığı, mem
leketimizde yaptırdığı ilk lüks turistik otel olan 
İstanbul Hilton Otelcilik firmasiyle olan 20 se
nelik işletme anlaşması üç yıl sonra hitama ere
cekken bu süre 20 yıl daha uzatıldı. Conrad Hil-
ton'un kurduğu müessesenin Amerika dışında
ki ilk tesisi sayılan İstanbul Hilton bu yıl 12 
milyon kâr etti ve bunun 4 milyonu da Emekli 
Sandığına verildi. 

Alan da memnun^ veren de memnun olduğu 
için, Emekli Sandığı şimdi uhdesindeki diğer 
otellerin işletmesini de (İstanbul'da Büyük Ta„ 
rabya, Ankara'da Büyük Ankara, İzmirdeki Bü
yük Efes gibi) Hilton otelcilik işletmesine dev
retmek için Amerikalılarla temaslara başladı.» 

Muhterem arkadaşlarım, Emek İnşaat ve h 
letme Genel Müdürlüğü, biraz evvel bahsetti
ğim, Emekli Sandığı, Atatürk Orman Çiftliği 
ve Kızılay gibi üç millî müessesemizin işlettiği 
bu otellerin Amerikalılara veya Hilton'a dev
redilmesi doğru değildir. Millî bir müessese olan 
bu işletme genel müdürlüğünü daha da geniş
letmek ve teçhiz etmek lâzım gelirken bunu 
Hilton'a devretmenin yerinde olmadığı ve bil
hassa yeni Hükümetin programıyle de bağdaş
madığı kanaatindeyim . 

Gerek Milliyet Gazetesindeki bu yazıyı, ge
rek kamu oyundaki bu husustaki fikirlerin doğ% 
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ru olup, olmadığını yetkililerin açıklamasını I 
arzeder, saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

2. — Siirt .Milletvekili M. Nebil Oktay'ın, 
Beşiri ilçesi Hükümet binasının silâhlı kişiler ta
rafından basıldığı yolunda Türkiye radyoların
da ve basında çıkan haberlerin aslı olmadığına 
ve Beşiri kaymakamının bâzı tutum ve davranış
larına dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — TRT ve bir kısım gazetelsrdo 
yer a!an «Beşiri Hükümet binasının silâhlı ki
şiler tarafından basıldığı» şeklindeki yanlış ha
ber üzerinde gündem dışı Sayın Nebil Oktay söz 
istemişlerdir. 

Buyurun, efendim. 

M. NEBÎL OKTAY (Siirt) — Değerli «ar
kadaşlarım, huzurunuzu bundan birkaç gün ev
vel Türkiye Radyolarının haber bültenlerinde 
ve birçok gazetelerin birinci ısayfalarmda yer 
almış uydurma bir haber dolayısiylıe işgal et
miş bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu haber seçim böl
gem olan «Siirt'in Beşiri ilçesi Hükümet Ko
nağının aralarında M. G. P. Genel Meclis Üyesi 
ve A. P. İlçe Başkanı bulunan bir silâhlı top
luluk tarafından bakıldığı ve kaymakamın 
silâhla tehdit edildiği» şeklindeki haberdir. 

Değerli arkadaşlarım, olayı mahallinde tet
kik ettirdim, ilgilileri© konuştum; Türkiye 
Radyolarının mütaıaddit bültenlerinde en 
önemli haberler arasında yer alan bu olayın 
tamamen uydurma bir haber olduğunu öğren
dim. Bu uydurma haber, kazada asayişi te
minle mükellef kaymakam ille doğru haber ver
mek mecburiyetinde olan TRT nin elbirliği 
edercesine verdikleri uydurma bfir haberdir. 
Bütün bir ilçe halkı bu uydurma Shaberle töh
met altında bırakılmışlardır. Olay Isadeoe kay
makam. ile geneli meclis üyemiz arasında bir 
silâh taşıma vesikasının gecikmesinden müte
vellit münakaşa olayıdır. Olay, karşılıklı ha
karet iddiasiyle adliyeye intikal etmiştir. 

Bu kadar basit bir olayı «Hükümet- konağı
nın «silâhla basıldığı» şeklinde veren TRT nin 
ve bu haberin bilhassa bu şekliyle çıkmasında 
özel çıkarlar uman kaymakamın hareketleri de 
cidden esef vericidir. I 
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Değerli arkadaşlarım; 
Kaymakam, böyle bir yalan haberin çıkma

sı için yaptığı hareket yetmiyormuş gilbi, hâdi
senin hemen ertesi günü, 23 Nisan'da bir de 
söylev veriyor. Yüce Meclisin dikkatine arz 
ederim; kaymakam 23 Nisanın önemini belirt
miyor, 23 Nisanla ilgili en ufak bir şey söy-
lemiyo:', bakınız ne diyor: 

«Ben Pehmet Kıran. Ben erkeğim,» aynen 
okuyorum mahallî basın organlarından , satır 
satır almış bulunuyorum. «Ben kimseden kork
mam ve bütün siyasi partilerden nefret ede
rim.» 

Bunlar aynen vâki konuşmalardır., Bu kay
makam, yaptığı yetmiyormuş gibi, 23 Nisan 
millî bayramını alet ederek oradaki balla bil
hassa tahrik et-mıiş vs yeni bir olayın doğması
nı istemiştir. Ama, oradaki milliyetperver 
halik, kaymakamın bu oyununa gelmemiş ve 
kaymakamın bu hareketine efendilikle muka
bele etmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Asayişin sağlanması için, yalnız ve yalnız 

vatandaşın kanun çizgileri içerisinde olma/sı 
yetmez; her şeyden evvel asayişi teminle mü
kellef idarecilerin de kanunlara saygılı olması, 
halkın hissiyatına uygun hareket etmeleri ge
rekil*. 

Kaymakamın bu hareketleri nedeniyle ma
hallinden içişleri Bakanlığına yüzlerce 'telgraf 
çekilmiş bulunmasınla rağmen, olay tahkik mev
zuu yapılmamış ve bütün ilçe halkı töhmet al
tında bırakılmaya devam edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu şekilde hareket eden bir kaymakamı 

tutmak otoriteyi temin etmez, bunun tama
men -tersine, kendi vicdanında haklı olduğuna 
inanan vatandaşı otoritenin karşısına çıkmaya 
sevk eder. Seçim bölgem olan Beşiri ilçesinde
ki bu basit olayın, basma ve TRT ye bu şe
kilde intikalinden cidden müteessirim. 

Bir Siirt milletvekili olarak, .Eİmylişi ön plâ
na almış olan Hükümetin dikkatini bir defa 
daha çekmeyi uygun bulduğumu belirtir, bütün 
bir kaza halkını töhmet altında bırakan bu ola
yın aydınlatılmasını hassaten rica ederim. 

Saygılarımı sunarım. 
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3, — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, U§ak 
ilinin genel sorunlarına ve alınması gerekli ted
birlere dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Uşak'm genel sorunları üzerin
de gündem dışı konuşmak üzere Sayın Âdil 
Turan, ibuyurunuz efendim. 

ÂDİL TURAN (Uşak) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 

Uşak ilinin genel sorunlarını açıklamak üze
re huzurunuza çıkmış bulunyorum. Hepinizi 
saygılarla selâmlarım. 

Yasama görevine başladığım ilk günlerden 
beıi ilimizin görebildiğim büyük ve önemli 
problemleri üzerinde durdum. Bunları her fır
satta Sayın Demire! Hükümetine arz etmeye 
çalıştım. Hattâ, çözüm yollarını da göstermeye 
gayret ettim. Bunlar Meclis tutanaklarına geç
miştir, fakat Uşak, normal hizmetlerin dışında 
sadre şifa, derde deva olacak nimetlerden yine 
yoksun bırakılmış, büyük paylar yine kapanın, 
koparanın elinde kalmıştır. Esasen Uşak, yal
nız il olduğu 1953, yılından beri değil, Cumhu
riyetin kuruluşundan bu yana genel olarak üvey 
evlât muamelesi görmüştür. Maalesef bu, acı 
(bir gerçektir. İşte (bu amaçla ilimizin genel dert 
ve dileklerini bir kere de yeni göreve haşlamış 
olan ıSayın Erim Hükümetinin bilgilerine ve 
Yüce Meclisin takdirlerine sunmak istiyorum. 

ıSayın milletvekilleri; 
Uşak'ın genel durumunu ve dertlerini kısa

ca özetlemeye çalışacağım. 
Uşak'ın 1 il, 5 ilçe merkezi, 254 köy ve 

196 nahiyesi, 5 341 kilometrelik bir alan içeri
sindedir. Arazinin yüzde 37 si dağlık, yüzde 
53,8 i dalgalı, geride kalan yüzde 5,5 i ova, 
yüzde 3,7 si yayladır. Bu rakamlar, arazinin ta
rımsal değerinin ne dereceye kadar kısır oldu
ğunu anlatmaya yeter sanırım. Böylece, daha 
ilk hakışta Devletin desteğine muhtacolduğu 
gerçeği hemen göze çarpar. 

Kaldı ki, bu topraklar, maden, bitki örtüsü, 
akarsuları, transit yolu, kalifiye işçisi v.s. yö
nünden ağır ve hafif sanayiin kurulmasına, yani 
Devlet yatırımına çok elverişlidir. İlçelerin da
hi her biri çeşitli sanayi kuruluşlarının merkezi 
olabilecek kabiliyettedir. 

Sayın Demirel, 4 yıl önce Başbakan olarak 
Uşak'ı ziyaretlerinde «Bir fabrika istiyoruz» 
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diyen Mr vatandaşa aynen, «Bir değil iki, hat
tâ üç fabrika yapacağız» demişlerdi, Gerçi bu 
vait, resmî bir ağıza yakışmıyan siyasi bir esp
ri olarak kalmıştır, fakat Uşak'ın sanayie mü-
saidoluşunun mühendis bir Başbakanın ağzın
dan tescili demektir. Nitekim, halk tarafından 
çeşitli bölgelerde işletilen çeşitli sanayi dalları 
bu elverişliliğin tipik örneğidir. 

Ne yazık ki, kendi kaderiyle başbaşa bıra
kılan Uşak'ta bu faaliyetler verimsiz ve cılız 
kalmaktadır. Buna karşılık, uzak veya yakın 
komşu illerin hemen hepsinde Devlet eliyle ku
rulmuş fabrikalar vardır. Eğer Ufak ilinde du
manı tüten iki fabrika, sesi duyulan birkaç te
sis varsa, bunlar üzerinde geçmiş Hükümetlerin 
hiçbirisinin büyük bir katkısı yoktur. Türkiye'
nin ilk şeker fabrikası dahi Uşaklıların kişisel 
gayret ve kabiliyetlerinin eseridir. Komşu iller
de onbinlerce aile, Devletin kurduğu dev fab
rikalarda geçimini sağlarken, Uşak, bu illerin 
orsasında mağdurlar adası, mahrumlar adası, 
mahzunlar adası olarak yaşamaktdır. 

Snayide olduğu gibi, el sanatlarında, tarım
da, ticarette, hayvancılıkta da desteksiz kalmış-
tir. Nüfus barındırıcı yatırımlardan yoksun bı
rakılmış, böylece her yıl gelir kaynakları biraz 
daha kurumuştur. Bunların sonucu, bütün il, il-
ç-3 ve köylerde işsizlik son sınırına gelmiştir. 
Bıı nedenle de Uşak'ın her yöresinden Türkiye'
nin ve dünyanın her yönüne göçler başlamıştır. 
Köy işleri Bakanlığı bütçesi münasebetiyle de 
belirttiğim gibi, gurbet saydığı için komşu kö
ye gelin giderken gözyaşlariyle duvağı sırılsık
lam olan Türk kadını, ülkeler ötesine gitmek 
için can atmaktadır. İşte 1971 Türkiye'sinde 
Uşak'ın genel görüntüsü budur. 

Sayın milletvekilleri; 

İl oluşundan beri ilçe merkezlerinin nüfus 
artışı normalin çok altındadır. Köylerde ise nü
fus ya düşmekte, yahut yerinde saymaktadır. 
Bu da, köy ve kentlerimizin büyük geçim sıkın
tıları içinde olduklarının en açık delilidir. Bu
gün Uşak'ın hiçbir ilçe merkezinde nüfus ba
rındırıcı iş alanı, açıkçası karın doyurucu fab
rikasyon bir tesis yoktur. Bunun içindir ki, kü
çük bir azınlığın dışında herkes yarınından 
emin bulunmamaktadır. Bunun nedenleri ise 
çok çeşitlidir. 
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il çapında genel kültür arazinin yüzde 
22,7 si ormandır. Uygun görülen bölgelerimiz
de duralit, kontrplâk gibi orman ürünleriyle il
gili fabrikalar kurulmasını öneriyoruz. 

Kültür arazisinin yüzde 9,6 sı meradır. Hay
vancılık Uşak'm ikindi derece gelir kaynağıdır. 
Meraların verimli hale getirilmesi, hayvan tü
rünün ıslahı, hayvan yeminin ucuzlatılması, be
siciliğin ve yem sanayimin desteklenmesi, belir
li yerlere mandralar kurulması Devletin yapa
bileceği yardımların başında gelir. 

Arazinin yüzde 1,2 sinde ileri denebilecek 
şekilde bağcılık, meyvacılık, sebzecilik yapılır, 
fakat değerlendirilemez. Bunun için, marmelât, 
konserve fabrikaları, soğuk hava depoları ku
rulması çok yerinde olur. 

Yüne genel kültür arazinin yüzde 53,1 i tar
ladır ve kıraçtır. Bunun telâfisi için yeni bir 
kredi sistemi uygulanmalı, bol ve ucuz gübre 
verilmeli, zirai hastalıklarla mücadele parasız 
yapılmalıdır. 

Afyon alım fiyatının yüksek tutulması, hem 
ekicinin emeğini koruyacak, hem de büyük öl
çüde kaçakçılığı önliyecektir. Afyon ekiminin 
sınırlandırılmasından en çok zarar gören iller
den birisi de Uşak olacaktır. Başka ulusların 
kârı için bu zararlı yöne kesinlikle gidilmemeli
dir. 

Tarım kredi kooperatiflerinin sayısı ve plas
man miktarı mutlaka artırılmalıdır. İlçelerdeki 
esnaf kefalâet kooperatiflerinin kredileri de ye
tersizdir, sembolik olmaktan çıkarılmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Uşak ili yol, su, elektrik yönünden de şans

lı değildir. YSE Müdürlüğünün fedakâr çabala
rına rağmen hâlâ 123 yolun kötü kalitede, 167 
yolun ham lolduğu, 51 köye ise hiç yolun gitme
diği bir gerçektir. Su yönünden 97 köy kerbe-
lâ yaşantısı içindedir. 

Şikâyetimizin az olduğu alan, millî eğitim 
alanıdır. Emeği geçen öğretmen ve yöneticilere 
huzurunuzda teşekkür ederim. En önemli sorun 
yurt sorunudur. Zira, köy çocukları ilçelerde, 
ilçe çocukları il merkezinde anormal şartlar al
tında okumaktadır, fakir halk çocuklarının ise 
okuma olanakları hiç yoktur. Eğer ilde geniş 
kadrolu parasız yatılı öğrenci yurtları açılırsa 
bu sorun, büyük çapta çözümlenmiş olacaktır. 

Seçimlerde iktidar tarafından bâzı ilçelere 
hayvan sağlık memuru okulları, teknik tarım 

okulları açılması vadedilmişti. Her iki okulun 
programa alınması çok isabetli olur. Zira, 
Uşak, yıllardan beri her alanda aldatılmanın 
acısını çekmektedir. Yeni açılacak 10 mimarlık 
ve mühendislik yüksek okullarından bir tanesi
nin Uşak'a verilmesi, Uşaklıları mutlu kılacak
tır. 

En önemli dileklerimizden birisi de Uşak'
ta sağlığın isosyalleştirilmesidir. Halkın yüzde 
80 i muayene ve ilâç parası ödiyecek durumda 
değildir. 

Sayın milletvekilleri; 
Uşak, tarihî geçmişiyle mensucat, halıcılık, 

dericilik alanlarında Türkiye çapında şöhret 
yapmış bir ilimizdir. Maalesef, maddi olanak
sızlıklar yüzünden bugün bu şöhreti yok olmak 
üzeredir. Ulusal gelire ve bölgesel sanata daha 
fazla zarar verilmemesi için Devlet gerekli ted
birleri almalıdır. Böyle bölge dokumacılarına 
yapılacak en büyük yardım, Uşak'ta bir komple 
pamuk ipliği fabrikası kurulması olacaktır. 

Sayın arkadaşlarım, 
İleri sürdüğüm tesisler konusundaki teklif 

ve düşüncelerimde hata edebilirim. Buna rağ
men gönderilecek uzmanların beni haklı çıka
racaklarına inanıyorum. 

Parlâmentonun değerli üyeleri, dert yükü, 
dert küpü bir ilin vekiliyim, uzun konuştuğu
mun, fazla zamanınızı aldığımın farkındayım, 
beni bağışlamanızı rica edeceğim, fakat son 
olarak tekrar belirtmek isterim ki, ekonomik so
runlarına el atılmaz, işsizliğe çare bulunmazsa 
Uşaklıları Uşak'ta bulamıyacaksmız. 

isteklerimizi, Sayın Hükümetin bir kez daha 
takdirlerine sunuyor, gerekli yardımlarını bir 
kez daiha rica ediyor, hepinize saygılarımı tek
rarlıyorum. 

4. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar'ın; 
657 sayılı Kanunda değişiklik yapan 1327 sayılı 
Kanunun uygulamasından doğan aksaklıkların 
biran önce giderilmesi gerektiğine dair gündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Yavuz Acar tarafından, 
657 sayılı Kanunu tatil eden 1327 sayılı Kanun 
üzerinde kısa bir görüşme istenmiştir. Buyu
run. 

YAVUZ ACAR (Amasya) — Sayın Başkan, 
çok muhterem milletvekilleri; 
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Günümüzün Devlet anlayışı, milletlerin her 
türlü çözümlemeyi ve hâl çarelerinin bulunma-
smı Devletten beklemekte ve bu hizmetlerin 
Devletin aslî vazifelerinden sayılmasını da ön
görmektedir. Devletin ise uygulıyacağı tüm 
icraatının yürütücülüğünü, evvelemirde âmme 
hizmetli görmekle mükellef olan Devlet memuru 
yapmakltadır. 

Bir milletin kendi bünyesindeki toplum hiz
metleri ve Devletlerarası ilişkiler, her türlü eko
nomik ve sosyal faaliyetlerin planlanması, uy
gulanması, değiştirilmesi hülâsa, her çeşit top
lum faaliyeti muhakkak bir noktaya gelerek 
Devlet memurunun hizmet zincirleriyle irtibat-
lanmaktadır. 

Bu nedenledir ki, milletlerin huzur, sevgi 
ve dayanışmasında toplumları Devlete bağlıyan 
ve itimat telkin ederek güven içinde yaşaması
nı temin eden en mühim unsurlardan birini âm
me "hizmetlerinin topluma tatbik edilişi, diğer 
bir deyimle memur ve halk ilişkileri teşkil et
mektedir. Hiç şüphe yok (ki, toplum içinden çı
karak toplum için âmme hizmeti gören kimsele
r i n evvelemirde bu hizmetleri görmeye girişirken 
kendilerinin toplum bünyesindeki sosyal adalet, 
eşitlik, liyakât ve hak ediş esaslarını gözetmeye 
samimiyetle ve inançla uyması veya bağlanması 
için adalet, emniyet ve eşitlik prensiplerinin 
kendisine de uygulandığını tereddütsüz olarak 
görmesi ve inanması lâzımdır. Bu inançla yur
dumuzda çok partili demokrasi sisteminin uy
gulanmasına başlandığı yıllarda âmme hizmeti 
gören memurların çalışma sitemleri, hizmetle
rin topluma en iyi şekilde sunulması hülâsa, 
teşkilât ve personel reformunun yapılması zaru
reti duyulmuş ve yıllarca yapılan çalışmalar 
sonunda 657 sayılı Devlet Personel Kanunu çı
karılmıştır. 

Ne yazık ki, 657 sayılı Devlet Personel Kanu
nunun çıkmasiyle en önemli reform hükümleri
nin uygulanmadan ertelenmesi ve iptali bir ol
muştur. Ve nihayet büyük emek ve mesai sarfı 
sonunda çıkarılan 1327 sayılı Kanunla Perso
nel Kanununun tümünün uygulanmasına geçil
miştir. Bu reform kanunu olarak nitelenen 1327 
sayılı Kanunun uygulanmasiyle kanunun reform 
ruhunu ve adalet ilkelerini zedeleyici, hattâ 
Anayasanın eşitlik prensiplerine uymıyan yer
lerinin olduğu meydana çıkmış, bu durum 
800 000 e varan memur kütlesi arasında, hat-
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tâ umumi efkârda büyük bir hoşnutsuzluk ya
ratmıştır. 

Pek tabiîdir ki, memur külfette ve nimette 
eşitlik, hizmetlerin önemine ve kıdemine göre 
değer verilmesini, aynı durumda olanlann aynı 
haklara sahip bulunmalarını isterler. Gerek ka
nundaki eksiklikler ve gerekse kanunun eksik 
ve yanlış uygulanması sonunda, memur, haklı 
olduğu isteklerine kavuşamayınca meydana ge
len haksızlıklar karşısında tepki göstermekte, 
neticede aşikâr olarak gözüken haksızlıkların 
giderilmesi gecikince de âmme hizmetleri ak
samakta, memurun yürütmekle mükellef ve so
rumlu olduğu toplumsal görevlerde sapmalar 
meydana gelmektedir. Hattâ bugün maaşlı, üc
retli, D ve E cetvellerinden maaş veya ücret 
alan her sınıftan Devlet memuru ile maaşh ve 
yevmiyeli teknik personel için ayrı ayrı baza ve 
esasa dayanan kıstasların uygulanması netice
sinde kadrolu ve maaşh memurların aynı hiz
meti gören ücretli veya yevmiyeli memurlardan 
daha düşük derecelere intibak ettirilmesi, aynı 
zamanda kadrosu bulunmadığı için gelecek yıl
larda da her hangi bir terfi imkânından mah
rum edilişi karşısında âmme hizmeti görmekle 
mükellef olan memur Devlete olan güvenini yi
tirmiş, Devlet memurunun kaderini tâyin ede
ceği psikolojik bunalımı içinde Devletle yap
tığı hizmet mukavelesinin Anayasaya, adalete 
ve eşitliğe uygunluk derecesini düşünür duruma 
gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, Devlet memurlarının 
Personel Kanununun uygulanmasından doğan 
moral bozukluğunun giderilmesi ve hizmet al
dığı Devlete olan güveninin sağlanması hiç şüp
hesiz, yapılmış olan yanlış uygulamaların tas
hihi, adalet ve eşitlik esasına uymıyan maaşh, 
ücretli ve yevmiyeli personel haklarındaki ka
nuni hataların süratle düzeltilmesine bağlı bu
lunmaktadır. Bu hususta Sayın Senatör Faik 
Atayurt ve Sayın Milletvekili Kemal Güneş ka
nun teklifleri komisyonlarda uzun müddettir 
beklemektedir. Bu kanun tadil teklifinin biran 
evvel gündeme alınması ve Yüce Meclisimizin 
ve Sayın Hükümetin, kangren halini almaya 
başlıyan Devlet Personel Kanununun uygulan
masından doğan bu aksıklık ve haksızlıkları 
en kısa zamanda giderici çalışmalara başlaması 
en samimî dileğimdir. Bu konuda evvelce yapıl
masına başlanılmış çalışmaların hızlı bir şekil-



M. Meclisi B : 94 

de sonuçlandırılması da Parlâmentomuzun ön
de gelen görevlerinden olduğu inancı ile hepi
nize saygılarımı sunarım. 

5. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, yazılı soru önergelerine cevap verilme
mesi sebebiyle denetim hakkının yerine getirile-
mediğine dair gündem dıgı demeci. 

BAŞKAN — Uzu süre sözlü soruların gö-
rüşülmemesinden mütevellit Sayın Hayrettin 
Uysal gündem dışı kısa bir görüşme talebet-
mektedir. Buyurun Sayın Uysal. («Fazla oldu 
(Sayın Başkan» sesleri). 

iSon efendim. Gündem dışı söz istiyenlerin 
(hepsine, bir kereye mahsus olmak üzere, siöız 
vermiş olmaktan mütevellit rahatlık içindeyim. 

Buyurun efendim. 
(HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Orhangazi Mensucat Fabrikası Kolektif Şir

keti, geçici ithal yoluyla birtakım dokuma ma-
kinaları ithal etmişti. Oysa parası peşin öde
nen, daimî gelen bu makinaların geçicilik sü
resi bitince Şirket Odalar Birliğine başvurarak 
ithal ettiği makinaların itihali için döviz tah
sisi istemişti. 

Yapılan müracaat incelenince bu talebe, 
Odalar Birliğinin ölçülerine giöre 45 puan ve
rilmiştir. Bu, şu demektir ki; ithal edilen ma-
kinalar ithal edilemez. Fakat daha sonra, yani 
bir sonraki kotada değişen hiçbir şey olmadığı 
Ihalde aynı yatırım talebi bu kez 71 puan al
mıştır. Açıkça bu talep üzerinde birtakım oyun
lar dönmüştür. 

Orhangazi Mensucat Fabrikası Kolektif 
'Şirketinin 24 ncü kota yatırım kontenjanın
dan viâkı 105 987 dolarlık komple yatırım ta
lebi, Ticaret Bakanlığının telefonla vâki arzusu 
üzerine ve komple yatırım tetkik kriterlerine 
göre, öncelikle puanlanmış, bir önceki kotada 
45 puan alan talep, bir sonraki kotada 71 puan 
alarak Odalar Birliği Başkanının imzasiyle 
«lOkey»e dlönüşmüştür. 

ıGeriçekte bu ithalde Türkiye dışından geti
rilmiş hiçbir makina da yoktur. Ne vardır? 
Kit dlölviz kaynaklarımızdan 165 587 dolar, açık 
bir oyunla kapatılmış ve alınmıştır. Ben bu 
yolsuzluk iddiasını 25 . 5 . 1970 günü bir yazılı 
önerge ile ilgili Bakandan sordum. Millet Mec-
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lisi Tutanak Dergisinin 672 nci sayfasında ka
yıtlı bu talebime Bakan, yazılı olarak cevap 
verileceğini beyan ettiği halde bir yıla yakın
dır bu sorumu cevaplandırmamıştır. Bu bir. 

Yina bir başka konu da şudur; 10.7.1970 
tarihinde yazılı olarak cevaplandırılması dile
ğiyle yine Sayın Başkanlık aracılığı ile bir 
önerge verdim. Bu önergede dedim ki; «Et 
ve Balık Kurumunun esas fonksiyonu beş yıl
lık kalkınma ve icra plânlarında işaret edildiği 
ıgilbi, alımda ve satımda aracıyı ortadan kal
dırıp esas yetiştirici ve besici ile karşı karşı
ya kalmaktır, onu himaye etmektir. Güney -
Anadolumuzda hayvan üretim bölgelerimizden 
Urfa ve dolaylarında canlı koyun alımı yapıl
maktadır. Urfa Kombina Müdürlüğü, Genel 
Müdürlükten verilen kesin talimat uyarınca ve 
her hangi bir ilân veya başka yollarla diğer 
satıcı besicilere duyurulmadan Hacı Şevket 
Rıdvanoğlu ismindeki bir şahısla 50 000 koyun 
bağlantısı yapmıştır ve uygulamıştır. 

Kombina idaresi, serbest piyasadan ve doğ
rudan doğruya üreticiden hayvan almak olana
ğına sahibolduğu halde, Genel Müdürlüğün zo
ru ile yaptığı bu mukavele gereğince üretici 
zararına yalnız bir şahsa her kiloda 240 kuruş 
kâr vererek 5 000 000 lira kazandırmıştır. Ku
rum hem görevini yerine getirmemiş ve hem 
de birtakım oyunlara âlet olmuştur. 

Bu hususta yapılan bâzı şikâyetler üzerine 
işi örtmek amaciyle birtakım incelemeler de 
yapılmış, ancak kurum müfettişinin bu husus
ta 25 sayfalık raporu vardır. Bu rapor üze
rine esaö sorumlular hakkında hiçbir işlem ya
pılmamış, aksine hâdise örtJbas edilmek isten
miştir. 

Diğer taraftan hiçbir etki altında kalma
dan durumu tesbit eden müfettiş, baskı altın
da kurumdan ayrılmak zorunda bırakılmıştır. 

Yine «Bakırzade» isimli İranlı bir komis
yoncu ile Kurumun vardığı anlaşma gereğince 
tonu 450 dolardan 250 ton et satış bağlantısı 
Kurum Yönetim Kurulunca kabul edilmemiş
tir. Kuruma, yine komşu memleketlerden 950 
dolardan normal yollarla et alma teklifleri 
olduğu halde bu teklifler Genel Müdürce dik
kate almmıyarak Yönetim Kuruluna dahi ge
tirilmemiştir. Yunanistana yapılan gezi sonu
cu, zaman ve şartlar dikkate alınmıyacak ve 
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uzmanların itirazlarına rağmen yapılan 300 ton 
kuzu eti ihracatına ait sözleşmenin, ancak güç
lükle, 60 tonu gerçekleştirilebilmiştir.» 

Değerli arkadaşlarım; birisi 25 . 5 . 1970, 
diğeri de 10 . 7 . 1970 tarihinde vermiş oldu
ğum iki yazılı önergemin bâzı kısımlarını arz 
etmiş bulunuyorum, üzerinden bir yıla yakın 
zaman geçtiği halde bu yazılı önergelerime ce
vap alamamışımdır. Parlömanter rejimlerle 
Meclislerin ve Meclis üyelerinin en önemli fonk
siyonlarından birisi de denetim görevidir. Mec
lisimizin denetleme fonksiyonu gözü kapalı oy 
baskısından kurtulmalıdır. Her soruya, her 
iddiaya, her soruna açık seçik ve kuşkusuz ce
vap bulma ortamına girmelidir. İtibar kazan
mak ve umut haline gelmek Meclisler için an
cak böyle mümkündür. 

İki yazılı önergemi örnek gösterdim. Bir 
yıldan beri bekliyorum, cevap alamadım. Da
ha birçok sorularım oldu, yazılıdır, onlara da 
bir yıldan beri cevap alamıyorum. Cevaplarını 
beklemeden bunları soruşturma talebi haline 
getirmek mümkündü. Yapmadım, önce iddiala
rın şu veya bu şekilde cevabını bekledim, fa
kat yine de bekliyorum. Cevap alamadım. Suiis
timal iddiaları üzerine, yolsuzluk iddiaları üze
rine sünger çekemeyiz. Her verdiğimiz öner-
igenin cevabını ve ortaya koyduğumuz her 
iddiasının hesabını istemek hakkımızdır, göre
vimizdir. 

Şimdi ben yeni Hükümetten, ilgili Bakan
dan bir yıl önce sorduğum önergemdeki soru
ların huzurunuzda tutanağa kaydederek, açık 
seçik cevaplarım bekliyorum. 

Saygılar sunarım. 

6'. — Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan ile 
Afyon Milletvekili Rıza ÇerçeVin 2/462 esas 
sayılı Kanun teklifinin havale olunduğu komis
yonlardan 4 er üye alınarak bir geçici komis
yonda görüşülmesine dair önergesi (2/462, 
^1/160) 

BAŞKAN — Hatay Milletvekili Sayın Hüs
nü Özkan ve Afyon Milletvekili Sayın Rıza 
Çerçel tarafından verilmiş bir takrir vardır. 
Okutuyorum. 

Millet Meclisi Bakanlığına 
Millî Hava Sanayimizin kurulması maksa-

diyle Türk Hava Kuvvetlerinin güçlendirilme-
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sine katılma payı hakkındaki 2/462 No. lu Ka
nun teklifimizin 25 . 1 . 1971 tarihinde Ha
vale edildiği Millî Savunma İçişleri, Maliye 
ve Plân komisyonlarından dörder üyeden ku
rulu Geçici bir Komisyonda görüşülmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Afyon Milletvekili Hatay Milletvekili 
Rıza Çerçel Hüsnü Özkan 

BAŞKAN — Teklifte Millî Savunma sana
yiinin kurulması maksadiyle Türk Hava Kuv
vetlerinin güçlenmesine katılma payı hakkın
daki kanun teklifinin Millî Savunma, İçişleri, 
Maliye ve Plân komisyonlarından alınacak 4 er 
üyeden kurulu geçici bir komisyonda görüşül
mesi hususu teklif olunmaktadır. Oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

7. — Afyon Karahisar Milletvekili Rıza Çer
çeVin, 2/381 esas sayılı Kanun teklifinin, hava
le olunduğu komisyonlardan 4 er üye alınarak 
bir geçici komisyonda görüşülmesine dair öner-
geis (2/381,4/161). 

BAŞKAN — Afyon Karahisar Milletvekili 
Sayın Rıza Çerçel tarafından verilmiş bir tak
rir vardır, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
827 sayılı Rıhtım Resmî Kanununun baş

lığı ile bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kındaki 2/381 No. lu Kanun teklifimin 17.7.1970 
tarihinde havale edildiği Maliye, Gümrük ve 
Tekel, Ulaştırma ve Plân komisyonlarından dör
der üyeden kurulu geçici bir Komisyonda gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Afyon Karahisar Milletvekili 
Rıza Çerçel 

BAŞKAN — Sayın Rıza Çerçel tarafından 
verilen takrirde, Rihtım Resmî Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili ka
nun teklifinin Maliye, Gümrük ve Tekel, Ulaş
tırma ve Plân komisyonlarından alınacak 4 er 
üyeden kurulu bir geçici komisyonda görüşül
mesi hususu teklif olunmaktadır. Takriri oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

<9. — Tarım Komisyonu Başkanlığının, Bur
sa Milletvekili Kasım Önadım ve 12 arkadaşının, 
Süt endüstrisi kuruluş kanunu teklifinin, aynı 
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konudaki tasarıyı görüşmek üzere kurulan Geçi- [ 
ci Komisyona havalesine dair tezkeresi (1/318, 
2/51, 3/514) 

BAŞKAN — Tarım Komisyonu Başkanı 
Yozgat Milletvekili Sayın Turgut Nizamoğlu 
tarafından verilmiş bir tezkere vardır, oku
tuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Bursa Milletvekili Kasım önadım ve 12 ar

kadaşının, Süt Endüstrisi Kuruluş Kanunu 
teklifi Komisyonumuza havale edilmiş bulun
maktadır. 

Aynı konuda Hükümet tarafından Meclise 
sevk edilmiş bulunan ve Genel Kurulun 1.2.1971 
tarihli ve 48 nci Birleşiminde G-eçici bir Ko
misyonda görüşülmesi kararlaştırılan Süt En
düstrisi Kurumu Kuruluş kanunu tasarısı ile 
aynı mahiyette olan kanun teklifinin de, ku
rulmuş bulunan G-eçici Komisyona havale bu-
yurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulması
na karar verilmiştir. 

Saygılarımla. 
Tarım Komisyonu Başkanı 

Yozgat 
Turgut Nizamoğlu 

BAŞKAN — Hükümet tarafından verilen 
tasarının görüşülmesi için bir komisyon kurul
duğu ve bu kere BurSa Milletvekili Sayın Ka
sım Önadım tarafından verilen teklifin aynı 
kapsamı taşıdığı ve kurulmuş bulunan Geçici 
Komisyonda görüşülmesi hususu teklif edil
mektedir. Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1. — İş kanunu tasarısı ve 23 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (1/317) (S. Sayısı : 
239 ve 239 a 1 nci ve 2 nci ek) (Dağıtma tari
hi : 26 . 2 . 1971). 

BAŞKAN — Gaindeme geçiyoruz, efendim. 
iş kanunu tasarısının müzakeresine başlıyo

ruz. 

Hükümet ve Komisyon lütfen yerlerini al
sınlar. 

Kanunun tümü üzerindeki müzakereler bit
miş; 1 nci maddenin müzakeresi yapılmış ve 
Hükümet tarafından verilen tadil teklifi Ge
nel Kurulun oylarına arz edilmiş ve kabul edil- j 
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miş; diğer 4 değişiklik önergesinden Sayın 
Mustafa Kubilay imer'e ait önerge okunmuş
tur. Bu önerge üzerinde Komisyon ve Hüküme
tin mütalâaları alınmış, Komisyon ve Hükümet 
katıhnıyacağını beyan buyurduğu bir esnada 
Birleşim son bulmuştur. 

Bu arada Sayın Burhanettin Asutay tarafın
dan verilmiş bir önerge vardır, diğer önergeler 
okunmuş, yalnız bu önerge okunmamıştı, öner
geyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
İş kanunu tasarısının 1 nci maddesinin bü

tün önergelerle birlikte Komisyona iadesini 
öneririm. 

izmir 
Burihanettin Asutay 

OîtHAN DENGİZ (Uşak) — Bu madde ka
bul edilmişti Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, tabiî kabul edilen 
müstesna, Hükümetin tadil teklifi kabul edil
mişti. Ama, 4 tadil teklifi var. Bu tadil tek
lifi ile maddenin komisyona iadesi teklif edil
mektedir. Bu, en aykırı bir teklif olduğu için -
Komisyona iadesi teklifi - evvelâ bunu oyla
rınıza arz edeceğim. (A. P. sıralarından «Geri 
alsınlar» sesleri). 

Bir dakika efendim, müdahale etmeyiniz. 
Bu önergeye komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOPÇUBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hüküme katılıyor mu ©fen
dim? 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Katıl
mıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önerigeye Komisyon ve Hü
kümet katılmıyorlar. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Öner
gemi izah için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Oylama esnasında siöz veril
mez efendim. 1 nci maddenin oylaması devam 
ediyor. Müzakerenin selâmetle devamı bakı
mından içtüzük hükümlerine riayetlerini sayın 
milletiveklillerinden rica edeceğim. Oylama devam 
ettiği esnada söz vermek imkânsızdır. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Komis
yon ve Hükümet katılmıyor. 

Takriri kabul edenler lütfen işaret etsinler.. 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
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Sayın Mustafa Kuibilay imer'in önergesini 
tekrar okutacağım. 

(Sayın 'Başkanlığa 
Müzakeresi yapılmakta olan kanunun 1 nci 

maddesinin birinci bendinin aşağıdaki şekilde 
tadilini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Mustafa Kuibilay imer 

«Madde 1. — Bu hizmet aktine dayana
rak her hangi bir işte ücret karşılığı çalışan 
ve Devlet veya diğer kamu tüzel kişilerince 
yürütülen hizmetlerde yahut iktisadi Devlet 
Teşekkülleriyle müesseseleri ve iştiraklerinde 
veya özel kanunlarla kurulmuş kurum, mües
sese ve işyerlerinde bedenen veyahut bedenen 
ve fikren çalışanlardan bedenî çalışmaları fikrî 
çalışmalarına galip olan kişiye işçi, işçi çalıştı
ran tüzel veya gerçek kişiye işveren, işin yapıl
dığı yere işyeri denir. 

Bir kimsenin işçi olup olmadığının tâyini 
Yüksek Hakem Kuruluna aidolup bu kurulun 
kararı kesindir. 

Adı geçen kurulun niteliğini tesibit ettiği 
kimse tabi olduğu statüden derhal çıkarılır 
ve hakkında bu kanun ve diğer iş mevzuatı 
uygulanır. 

Yüksek Hakem Kurulu niteliğin tesbitinde 
o kimseye verilen unvana değil fiilen gördüğü 
işe göre niteliği tesbit eder. 

işçinin yaptığı işin bedenî ve fikrî vasfının 
eşidolması halinde de o kimse bu kanuna göre 
işçi sayılır.» 

BAŞKAN — Takriri okuttum. Komisyon 
ve Hükümet katılmadıklarını evvelki birleşim
de ifade etmişlerdi. Okutmamın sebebi, sayın 
milletvekillerinin takrire tekrar muttali olma
ları bakımındandır. 

Takririn kabulünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Sayın Mehmet Ali Aybar ve Rıza Kuas'm 
müştereken vermiş oldukları takriri okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1 nci maddenin 3 ncü fıkrasındaki birinci 

cümlenin : 
a) »«işveren sayılan gerçek ve tüzel kişiler 
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adına, işletmenin bütününü sevk ve idareye 
yetkili olan kimselere işveren Vekili denir» şek
linde değiştirilmesini; 

b) Bu kanunla öngörülen her çeşit sorum
luluk ve zorunluluklar, özel teşebbüs halinde 
bulunan işyerlerinde doğrudan doğruya işve
rene aittir. Devlet sermayesi ile kurulmuş iş
yerlerinde bu sorumluluk ve zorunluluklar, iş
veren vekilleri hakkında uygulanır, işveren ve
killiği sıfatı, bu kanunla işçilere tanınan hak 
ve vecibeleri ortadan kaldırmaz.» 

Aynı maddeye son fıkra olarak; 
«c) işçi veya sendika; işçi veya işyerleri 

ile ilgili her hangi bir dâva veya konuda işve
rene muhatabolabilir. Muhatabolan işveren bu
na uymak zorundadır» ilâvesinin yapılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

istanbul istanbul 
Mehmet Ali Aybar Rıza Kuas 

BAŞKAN — Sayın Kuas ve Sayın Aybar 
tarafından verilmiş bulunan takriri okuttum. 

Takrire Komisyon katılıyor mu efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 

TOFÇUBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Takrire Hükümet katılıyor mu 
efendim? 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Ka
tılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet takrire 
katılmadıklarını ifade ediyorlar. Takriri oyla
rınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Sayın Mehmet Ali Aybar tarafından veril
miş başka bir takrir vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Müzakere edilmekte olan iş Kanununun 

1 nci maddesinin 4 ncü fıkrasının aşağıdaki bi
çimde değiştirilmesini; «İşveren, işyerinde ken
disini temsile yetkili kılındığını önceden ilân 
ettiği ve işin tümünü veya işbölümü dolayısiy-
le bir birim teşkil eden kesiminin tümünü işve
ren adına yöneten kişiye işveren vekili denir. 
işveren vekilinin işyerinde işçilerle ilgili bütün 
işlemlerinden doğrudan doğruya işveren so
rumludur. 

5 nci fıkranın da; «Bu kanunla işveren için 
öngörülen yükümler ve sorumluluklar, işveren 

\r. 
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vekili veya vekilleri hakkında da uygulanır. 
Şu kadar var ki; işçi veya işçi sendikası sorum
lu muhatabolarak karşısına işvereni alır. İşve
ren, işveren vekilini ileri sürerek sorumluluk
tan kurtulamaz, işveren ile işveren vekili ara
sındaki ilişkiler vekâlet ilişkileridir. Bu ilişki
leri Borçlar Kanunu düzenler.» biçimlinde de
ğiştirilmesini ve son fıkra olarak; 

«işbu kanunda işçi lehine olan haklar taban 
niteliğinde olup, toplu sözleşmelerle bu hakla
rın genişletilmesine bu kanun engel değildir,» 
ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

istanbul istanbul 
Mehmet Ali Aybar Rıza Kuas 

BAŞKAN — Sayın Aybar ve Sayın Kuas 
tarafından verilmiş bulunan takriri okutmuş bu
lunuyorum. 

Takrire Komisyon ve Hükümet katılıyor 
mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOPÇUBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Ka
tılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet takrire 
katılmıyor. 

MEHMET ALİ AYBAR (istanbul) — Sa
yın Başkan, eklenmesini istediğimiz son fıkra
yı 108 nci madde gereğince ayrı oylayınız efen
dim. 

BAŞKAN — Yani, 5 nci fıkrada vâki olan 
tadil teklifinizi ayrı, son fıkradaki olanı ayrı 
ayrı oylayınız, diyorsunuz; öyle mi efendim? 

MEHMET ALİ AYBAR (istanbul) — 5 nci 
fıkradan evvelkiler var; onların da ayrı oylan
masını istiyorum. Fakat son fıkra olarak eklen
mesini istediğimiz bir husus var. 

BAŞKAN — Zannederim birinci cümleniz 
izahtır; «5 nci fıkranın da» diye başlıyorsunuz. 
Onu kasdediyorsunuz, değil mi efendim? 

Bu 5 nci fıkranın da ayrı mı oylanmasını is
tiyorsunuz? 

MEHMET ALİ AYBAR (istanbul) — Hayır 
efendim. Birinci cümleden, «5 nci fıkranın da» 
ibaresine kadar olan kısım tüm olarak oylan
sın. 

Yalnız, son fıkra olarak, (İşbu kanunda işçi 
lehine olan haklar taban niteliğinde olup, top
lu sözleşmelerle bu hakların genişletilmesine 
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bu kanun engel değildir) kısmının ayrı olarak 
oylatılmasmı rica ediyoruz efendim, 

BAŞKAN — Tamam efendim-
Takrirde, «son fıkra» namı altında, sayın 

takrir sahipleri bir kısım eklemiş durumdadır
lar. Bu kısmı bu oylama hududu dışında müta
lâa ediyorum. O kısma kadar okunan takrirde 
yazılı olan hususa Komisyon ve Hükümet katı
lıyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜS3Ü ARSLAN 
TOPÇUBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Ka
tılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Bu kısma kadar olan tadil teklifini oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Aynı takrirde, son fıkradaki vâki tadilât ile 
alâkalı olan kısma Komisyon ve Hükümet ka
tılıyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOPÇUBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Ka
tılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Bu hususu da, yani son fıkrada vâki ola
cak tadil teklifini oylarınıza trz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etnıiyenler... Kabul edilme
miştir. 

Takririn tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Sayın Abdullah Baştürk tarafından verilmiş 
bir takrir vardır, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakeresi yapılmakta olan kanunun 1 nci 

maddesinin aşağıdaki şekilde tadilini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Abdullah Baştürk 

Yozgat 

Bir hizmet akdine dayanarak her hangi bir 
işte ücret karşılığı çalışan kişiye işçi, işçi ça
lıştıran tüzel veya gerçek kişiye işveren, işin 
yapıldığı yere işyeri denir. 

«Devlet veya diğer kamu tüzel kişilerinin 
genel idare esaslarına göre yürütmekle yüküm
lü oldukları aslî görevler dışındaki hizmetlerde 
bedenen veyahut bedenen ve fikren çalışanlar-
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dan bedenî çalışması fikrî çalışmasına galip 
olan kimseler sürekli hizmet görseler, kadro 
karşılığı aylık alıp T. 0. Emekli Sandığına tabi 
olsalar bile bu kanun bakımından işçi sayılırlar. 
Bu fıkra hükmü gereğince işçi niteliğinin tes-
bitinden doğacak uyuşmazlıklar, Sendikalar 
Kanunundaki esaslar dâhilinde Yüksek Hakem 
Kurulu tarafından kesin olarak karara bağla
nır.» 

Tadil gerekçesi: Anayasanın 117 nci madde
si memurlarla ilgili hükümler getirmiş, «Dev
letin ve diğer kamu tüzel kişilerinin, genel ida
re esaslarına göre yürütmekle yükümlü olduk
ları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sü
rekli görevler, memurlar eli ile görülür.» de
nilmiştir. Bu hükme paralel olarak çıkarılan 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 ncü 
maddesinin (A) bendi de memuru; «Devlet ka
mu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli 
görevlere devamlı vazife görmek üzere atanan 
genel ve katma bütçelerle bunlara bağlı döner 
sermayeli kuruluşlardan, kefalet sandıkların
dan, Beden Terbiyesi bölge müdürlükleri bütçe
lerinden aylık alan kişiler» olarak tanımlamış
tır. 

Şu halde açık ve kesin olan bu hükümler 
muvacehesinde; aslî görevi ifa edenler dışın
da kalanların, sürekli hizmet ifa etseler bile bu 
kanun bakımından işçi sayılmaları, gerektiği 
metne ilave edilmiştir. Onun için komisyonca 
kabul edilip benimsenen metinden «Aslî ve sü
rekli görev» tâbiri çıkarılmış, bunun yerine 
«Aslî» kelimesi konulmuştur. Zira, Devlet me
murunun yukarıya aynen alınan Anayasa ve 

kanun hükümleri karşısında, aslî ve sürekli ka
mu hizmeti gördüğü, zaten açıktadır. Ancak, 
uygulamada gördüğü hizmet sürekli ve fakat 
niteliği yönünden bedenî faaliyeti üstün olan
lar memur sayılmak istenmektedir. Bu neden
le bir kimse sürekli görev görse bile bedenen 
veyahut fikren çalışıp bedenî çalışmayı fikrî 
çalışmasından üstün ise işçi kabul edildiğine 
açıklık getirilmiştir. 

Diğer taraftan komisyonca benimsenen «Be
denî çalışmaları fikrî çalışmasına galip olan
lar» deyimi yerine mülga 3008 sayılı İş Kanu
nunun değişik 1 nci maddesinde benimsenen 
«Bedenen veyahut bedenen ve fikren çalışan
lar» tâbirinin getirilmesi uygun görülmüştür. 
Zira, tatbikatta yalnız bedenî çalışması faik 
olanlar yanında, hem bedenî hem de fikrî faa
liyet gösteren, memur tanımı dışında kalabile
cek, işçi niteliği taşıyan çalışanların da tatbi
katta büyük bir yekûn teşkil ettikleri bilinen 
bir gerçektir, örneğin, temizlik işlerinde görev 
alan ekip başının bedenî faaliyeti yanında, ıaz 
da olsa, fikrî faaliyette bulunduğu, bir fabrika
da tezgâh posta basılarının aynı durumu gös
terdikleri de inkâr edilemez bir durumdur. Ko
misyonca benimsenen metnin kabulü halinde, 
bu durumda bulunan haddizatında işçi olan 
kimselerin memur kavramına sokulmaları ve 
hattâ işveren vekili durumunda bırakılmaları, 
kaçınılmaz olacaktır. Kaldı M, işçi niteliğini 
tesbit ile görevlendirilen Yüksek Hakem Ku
ruluna bu suretle katı ve sert hükümlerle bağlı 
kalmadan çalışma ve reel bir karar verme ola
nağı da ancak bu şekli ile sağlanabilir kanısın
dayız. 

III - YOKLAMA 

ABDULLAH BAŞTÜRK (Yozgat) — Sayın 
Başkan, ekseriyet yoktur, yoklama yapılmasını 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim. 
Takrir okundu, oylıyayım; ondan sonra yokla
ma yaparız. 

BURHANETTIN ASUTAY (izmir) — Oy
lamaya geçmeden evvel, «ekseriyet yoktur» de
nildi. Oylıyamazsınız. 

BAŞKAN — öyle mi?.. (O. H. P. sıraların
dan «Tabiî» sesleri) 

BUBHANETT1N ASUTAY (İzmir) — Ka
rar safhasına gelmedi. 

BAŞKAN — öyle mi Sayın Asutay? Siz de 
yoklama istiyenler arasında var mısınız? 

BURHANETT1N ASUTAY (İzmir) — Va
rım. isterseniz bir ihtar da siz verin. Nasıl olsa 
alıştım. 

BAŞKAN — Ne İhtan efendim? Nereden 
çıkıyor Sayın Asutay? 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Ge
çen oturumda oldu da, bir de siz lütfedin. 
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BAŞKAN — Geçen oturum başka, bu otu
rum başka efendim. 

Sayın Burhanettin Asutay, Sayın Bahir Er-
soy, Sayın Çetin Yılmaz, Sayın Barboras Tur
gut Boztepe, Sayın Osman Soğukpmar, Sayın 
Abdullah Baştürk çoğunluk olmadığını ifade 
etmişlerdir. 

Sayın Baştürk tarafından verilmiş takrir 

V - GÖRÜŞÜLEN 

1. — tş kanunu tasarısı ve 23 numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/347) (S. Sayısı : 239 
ve 239 al nci ve 2 nci ek) 

BAŞKAN — Sayın Abdullah Baştürk tara
fından verilen takrir okunmuş, Hükümet ve ko
misyondan gerekli mütalâalar sorulmuş idi ki, 
bu esnada çoğunluk olmadığı ifade edildi. Ço
ğunluğumuzun bulunduğu yapılan yoklama ile 
tesbit edilmiş bulunduğundan müzakerelere 
devam ediyoruz. Hükümet ve komisyon takrire 
katılmadıklarını ifade etmişlerdi. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Takriri 
kabul buyuranlar lütfen işaret etsinler. Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

1 nci maddeyi kabul buyurduğunuz tadil 
şekliyle oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 

Uygulama alanı 
Madde 2. — Bu kanun, beşinci maddedeki 

istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu iş
yerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve 
işçilerine faaliyet konularına bakılmaksızın uy
gulanır. 

BAŞKAN — Genel Kurulun ittihaz etmiş 
olduğu karar veçhile üzerinde tadil teklifi bu
lunmaması hasebiyle maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 

işyerini bildirme 
Madde 3. — Bu kanunun kapsamına girecek 

nitelikte bir işyerini kuran, her ne suretle olur
sa olsun devralan, çalışma konusunu kısmen 
veya toptan değiştiren, yapılan işin tamamlan
ması yüzünden veya her hangi bir sebeple sü
rekli olarak çalışmasını bırakan işveren, işyeri-

okunmuştur. Hükümet- Katılmıyor. Komisyon? 
Katılmıyor. Oya arz etmiyorum. Çoğunluk yok 
denildiğine göre kimseye de söz vermem. 

Ad okumak suretiyle yoklama yapacağım. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza
kerelere devam ediyoruz. 

İŞLER (Devam) 

nin unvan ve adresini, çalıştırılan işıçi sayısını, 
çalışma konusunu, işin başlama veya bitme gü
nünü, kendi adını, soy adını ve adresini, varsa 
işveren vekili veya vekillerinin adı, soyadı ve 
adreslerini, sürekli işlerde bir ay içinde bölge 
çalışma müdürlüğüne bildirmek zorundadır. 

Bölge çalışma müdürlüğü mesul memuru ise 
bildirimin alındığına dair belge vermek zorun
dadır. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde Sayın 
Reşit Ülker ve Sayın Mehmet Ali Aybar söz al
mış bulunmaktadır. 

Sayın Reşit Ülker? Yok. 
Sayın Mehmet Ali Aybar, buyurunuz efen

dim. 
MEHMET ALİ AYBAR (istanbul) — Vaz

geçtim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Aybar, gö
rüşmekten vazgeçmiştir. Zaten 3 ncü madde 
üzerinde görüşmek istiyen başka üye yoktur. 

[Madde ile ilgili iki önerge vardır, önergeleri 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan iş kanunu tasarısının 

3 ncü maddesinin 1 nci fıkrasındaki «sürekli iş
lerde bir ay» ibaresinden sonra «süreksiz işler
de 10 gün» ibaresinin ilâvesini arz ve teklif 
ederiz. 

istanbul istanbul 
Mehmet Ali Aybar Rıza Kuas 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
iş kanunu tasarısının 3 ncü maddesinin 

1 nci fıkrasında «adı, soyadı ve adreslerini,» 
ibaresinden sonra «sürekli veya süreksiz işler
de» ibaresinin konulmasını öneririm. 

İstanbul 
Reşit Ülketf 
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BAŞKAN — Sırası ile önergeleri oya arz 
edeceğim, 

Sayın Aybar'm önergesine komisyon ve Hü
kümet katılmamaktadır. 

önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir efen
dim. 

Sayın Reşit Ülker tarafından verilen takri
re komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. Tek
lifi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

3 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okuJtuyiorum. 

Uygulama başlangıcı 
Madde 4. — işyerleri, işverenler, işveren 

vekilleri ve işçiler, üçüncü maddedeki bildirim 
gününe bakılmaksızın, ikinci madde de göisteri-
len niteliğin edinildiği günden başlıyarak bu 
kanun hükümlerine bağlı olurlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen salyın Üye yok. Aynı zamanda tadil tek
lifi de yok. 

Maddeyi oylarımıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 

İstisnalar 
Madde 5. — Aşağıda belirtilen hususlarda 

bu kanun hükümleri uygulanamaz : 
1. Deniz ve hava taşıma işlerinde, 
2. Tarım işlerinde (Orman tâli yolları dâ

hil), 
3. Bir ailenin üyeleri veya hısımları ara

sında dışardan başka biri katıhnıyarak evlerde 
ve el sanatlarının yapıldığı işlerde, 
4. Ev hizmetlerinde, 

5. 907 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar 
Kanununun 2 nci maddesinin tarifine uygun üç 
kişinin çalıştığı işyerlerinde, 

6. 18 yaşını (bitirmemiş çıraklar hakkında, 
7. Aile ekonomisi hududu içinde kalan ta

rımla ilgili her çeşit yapı işlerinde, 
8. Konutların kapıcılık hizmetlerinde, 
9. iSporcululk hakkında, 
10. Yarldım Sevenler Derneği merkez ve 

taşra atelyelerinde çalışanlar hakkında, 
11. Rehabilite edilenler hakkında, 
Şu kadar ki, 
a) Kıyılarda veya liman ve iskelelerde ge-

I milerde karaya ve karadan gemilere yapılan 
yükleme ve boşaltma işleri, 

b) Havacılığın bütün yer tesislerinde yü
rütülen işler, 

e) Tarım sanatları ile tarım aletleri makina 
ve parçalarının yapıldığı ateiye ve fabrikalarda 
görülen işler, 

ç) Tarım işletmelerinden yapılan yapı iş
leri, 

d) Halikın faydalanmasına açık veya iş
yerlerinin müştemilâtı durumunda olan park 
ve ıhalhçe işleri, 

e) Kaloriferli konut kapıcıları ile çalışma
sını aynı işverene veya aynı konuta hasreden 
konut kapıcıları, 

f) Deniz iş Kanunu kapsamına girmiyen ve 
tarım işlerinden ısayılmıyan, denizlerde çalışan 
su ürünleri müsitahsıiları ile ilgili işler, 

Bu kanun hükümlerine tabidir. 
BAŞKAN — 5 nci maddıe üzerinde tadil tek

lifleri ile söz alan üyeler de vardır. Şimdi, görüş
mek isteyen bu üyelerin isimlerini arz ediyorum. 

ISaym ihsan Kabadayı, Sayın Reşit Ülker, 
Sayın Mehmet Ali Aybar, Sayın Hasan Tosyalı, 
Sayın İbrahim Cüceoğlu söz almış bulunmak
tadırlar. 

Başka söz istiyen var mı efendim?.. Yok. 
Sayın İhsan Kabadayı... Yok. Sayın Reşit 

Ülker... Yok. Sayın Mehmet Ali Ayfbar, buyu
run. 

MEHMET ALİ AYBAR (istanbul) — Sayın 
Başkan, sayın Milletvekilleri; 

I Matîabından da anlaşıldığı üzere 5 nci mad
de bir istisnalar maddesidir. Bu madde 11 tane 
istisna ısayıyor. Altı tane de istisnanın istisnası 

I var. Bu yol, kanun tekniği bakımından son dere
ce sakıncalı bir yoldur. Yani, evvelâ umumî bir 

I prensip açıklanacak, ondan sonra bu umumî 
prensipte bu kadar çok is'tisna yapılacak, son
ra da istisnanın istisnası yoluna gidilecek. Bu, 
kanun tekniği bakımından sakıncalıdır. Fakat 
istisnalar ıgiözden geçirildiği zaman 1 nci mad
dedeki işçi tarifiyle bu istisnalar karşılaştırıl
dığı zaman bu istisnaların neden istisna olarak 
sayıldığını anlamak cidden güçtür. Anayasamı
zın Sosyal devlet ilkesine dayilı hükmü ve gö
rüşü muvacehesinde de, düpedüz hakkaniyet 
ölçüleri muvacıeheısinde de bu sayılan altı tane 
istisnayı kabul etmek ve haklı görmek mümkün 

I değildir. 
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Herşeyden evvel iki büyük grup istisna edil

miş... ıBu iki büyük gruptan bir tanesi tarım iş
çileri... Bunun gerekçesi alarak da, hep biliyo
ruz; ayrıca bir Tarım İş Kanunu getirilecektir, 
onun için bu kanunda tarım işçilerine yer ver-
miyelim, denilir. Ama yıllardan beri de Tarım 
ig Kanunu gelmez... 

iSayın milletvekilleri; tarım işçilerinim ne 
şartlar altında çalıştıkların], öyle zannederim ki, 
hep b'Uiriz. [Sayılarının çok kabarık olduğunu ela 
hep biliriz. Taran işyerinde iş emniyeti yoktur, 
çalışma saptleri son derece uzundur, .ücretlerin 
ödenmedi keyfîdir, sağlık şartlarına riayet edil
mem ve bu büyük kütle bir ağanın insafına, onun 
ara-cr.mm, elçisinin insafına bırakılmış olarak 
yıIılarJan beri kıt kanaat yaşamaya, sürünerek 
yaşamaya çalışır durur. 

Binaenaleyh, iş Kanunu, Tarım iş Kanunu 
ga'ene kadar fbu kütleyi kapsasın... Tarım işçi
lerinin iş Kemimi kapsamına .alınmalarının ger
çekte tevlide deceği mahzur da yok... Eğer mah
zurlar .çıkarsa, hiç şüphe etmeyiniz ki, o tatbi
katta çıkacak ma^hunları, şimdi bunların her 
hangi bir kanuni temünattan uzak bırakılmış ol-
EMmîn doğuracağı mahzurlardan çok ehven 
olur. 

Kaldı, ki, fil hal bâzı Devlet çiftliklerinde; 
fidanlıklarda., haralarda çalışan tarım işçileri
ne, lıidbir kanuni mükellefiyet olmadığı halde 
iş Kanunu hükümleri tatbik edilegelmekte idi. 
Bu iti'harla biz, Eıza Kua.s arkadaşımla Başkan
lığa- sım'duğumuz ve Komisyonun iltifatına maz-
har olmıyan önergemize, tarım işçilerinin istis
nalardan çıkarılmasını ve böylece kanunun 
kapsamına alınmasını istedik. 

İkinci büyük grupu ilgilendiren istisna, kü
çük esnaf ve sanatkârları, daha doğrusu bunla
rın yanında, çırak olarak, işçi olarak çalışan 
vatan dağlarımızı ilgilendirir. 

Bunların iş Kanununun himayesinden mah
rum bırakılmaları ise ,hiç izah edilebilecek, 
mazur gösterilebilecek "bir veçhe arz etmez. Fil
hakika 1 nci maddenin tarifine uygun olarak, 
5D7 sayrılı Esnaf ve Küçük sanatkârlar Kanunu
nun kapsamına giren işyerlerinde üç kişiye ka
dar çalıştırılan kimselerin nitelikleri aynıdır. 
Yani bunlar emek güçlerini ücret .mukabilinde 
satarlar ve böyle yaşarlar. 

Denilebilir ki, «Bir meslek öğrenirler»; çün
kü bu kategoriye ben, 18 yaşından küçük olan 
çırakları da ithal ediyorum. Meslek öğrenirler, 
doğrudur. Bir meslek öğrenir, ama herkes, ha
yatının her safhasında birşey öğrenir. Fabrika
ya aldığınız işçi de meslek öğrenir. Binaena
leyh, meslek öğreninceye kadar bunları iş Ka
nununun himayesinden mahrum bırakmak vic
dana sığmaz, hakkaniyete sığmaz. Sosyal ada
lete ve .sosyal Devlet ilkelerine ters düşer. 

(Küçük esnafın ve sanatkârın himaye görme
si lâzımdır. Doğru. Biz de katılıyoruz, himaye 
germesi lâzımdır. Küçük esnaf ve sanatkârın 
dertleri nelerdir, hep biliyoruz. Bu dertler, 
hammaddenin fıkdanı ve pahalılığı, kiraların 
yükseldiği, pazarlama şartlarının zorluğu v.s. 

Binaenaleyh İHükümet, bu mahzarları orta
dan kaldıracak yefde küçük esnaf ve sanatkâr
ları iş Kanununun kendilerine yükliyeceği mü
kellefiyetlerden berî kılmak, azade kılmak su
reciyle bunlara prim vermesi, hole bir reförm
en hükümetten beklenilen bir iş değildir. 

Demin de söyledim; şüphesiz küçük esnaf 
ve sanatkârların himaye edilmeleri lâzımdır. 
ÇŞliukü küçük esnaf ve sanatkâr da aslında 
emekçidir. Küçücük bir sermayesi vardır, o kü
çücük sermayesine kendisi de emeğini katarak 
hayatını sürdürmeye ç alışmakta dır ve bunlar 
aracıların elinde istismar vasıtası olarak kulla
nılmaktadır. Bunlar doğru... Ama bunların için
de bulundukları müşkül şartların yükünü yan
larında çırak sıfatiyle çalıştırdıkları üç kişinin 
sırtına yüklemekte her halde isabet yoktur, hak
kaniyet yoktur. 

Binaenaleyh, bizim teklifimizde evvelemirde 
bu iki kategorinin istisnalar meyanmdan çıka
rılması teklifi ve talebi var. 

(Bunun yanında hava nakliyatında çalışanlar 
da istisna edilmiştir. Kanun tasarısı metninde 
şöyle deniliyor : «Deniz ve hava taşıma, işle
rinde» 

Sayın milletvekilleri; hava taşıma işlerinde 
çalışan ücretliler çok ağır ve o nisbette de teh
likeli bir üş görüyorlar. Bunların iş Kanunu
nun himayesinden yoksun bırakılmasında isabet 
olmadığı kanaatindeyim. Kaldı ki, havayolu ile 
taşıma işleri bâzı özel şirketler tarafından da 
yapılıyor. Binaenaleyh, burada uçucu personelin 
iş Kanunu himayesi dışında bırakılması doğru 
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değildir ve sosyal adalet, hakkaniyet fikirleriy
le asla bağdaşmaz. Bu itibarla bunun da metin
den çıkarılması yolunda teklifte bulunduk. 

Bir de konutların kapıcılık hizmetlerinde 
çalışanlar veyahut da gündelikle hizmet gören
ler de istisna edilmiş... Beri yandan kaloriferci 
olanlar da iş Kanununun kapsamına alınmış... 
Bu tefriki anlamak da güç. Kaloriferli bir apart
manda çalışan kapıcı ile kalorifersiz bir apart
manda çalışan kapıcı - evet, kalorifer yakar, 
cürufu temizler, böyle munzam bir işi vardır 
ama - niteliği itibariyle başka bir işçi niteliğinde 
değildir, her ikisi de kara işçisidir. Bundan do
layı bunların da kanun kapsamına alınmaları 
icabederdi.. 

Beri yandan rehabilitasyona tabi tutulan 
kimseler de kanunun kapsamı dışında bırakıl
mış... 

Hemen sırası gelmişken söyl'iyeyim; tş Ka
nununda, hitabettiği vatandaşlarımızın kavrıya-
mıyacağı, anlıyamıyacağı birçok terimler var. 
Bu da kanunun sakıncalı taraflarından biri.,. 
Meselâ «rehabilitasyon» kelimesi... Rehabilitas
yon kelimesini bizim isçi vatandaşımız anlıya-
cak... Kaldı ki, rehabilitasyon kelimesi, pek iyi 
bilindiği gibi, birçok mânaya geliyor... 

Burada kastedilen şey, bir kazadan sonra 
sakat kalmış bir insanın tekrar bir iş bulması 
için yapılan tedavi süresi ise ve o tedavideki 
çalışma ise - bu rehabilitasyona tabi kimseler
den muradolunan şey - doğru... Ama, hapisane-
lerde mahkûm bulunan vatandaşlarımız da bir 
ölçüde rehabilitasyona tabidirler; onları da mı 
kapsıyor? 

O itibarla biz, istisnalarım istisnasında - şim
di takdim edeceğim önergede - rehabilitasyona 
tabi olup da bir mübadele değeri yaratan du
rumda olanların kanun kapsamına alınmasını 
teklif ediyoruz. Meselâ hapisanede çalışanlar 
bu durumdadır. Bunlar .mübadele değeri olan 
mallar üretirler. Binaenaleyh, özel durumları 
nazarı itibara alınarak bunların da kanunun 
himayesinden istifade ettirilmeleri hakkaniyete, 
sosyal adalet ilkelerine uygun düşer kanaatin
deyiz. 

•Sayın milletvekilleri; böylece görüşülmekte 
olan İş Kanununun 5 ncd maddesinin 1 nci fık
rasındaki «ve hava» sözcüğünün çıkarılmasını 

ve 2, 4, 5, 6 ve 8 nci numaralardaki istisnaların 
metinden çıkarılmasını arz ve teklif ediyoruz. 

Bir de ayrıca madde metnine (g) bendi ola
rak şöyle bir ibarenin eklenmesini arz ediyo
ruz :' 

«Devletin Devlet üretme çiftlikleri, hara
lar, fundalıklar ve benzeri Devlet kuruluşla
rında çalışanlarla, rehabilitasyona tabi tutul
makla birlikte, bedenî veya zihnî faaliyetleri 
nonucu mübadele değeri olan herhangi bir mal 
yaratanlar veya bir hizmet görenler» 

Bunun ayrı bir (g) bendi olarak metne alın
masını arz ediyoruz, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tosyalı. 
HAiSAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

'5 nci madde ile ilgili alarak önerge verdim. 
Birisi. 5 nci maddenin 5 nci fıkrasındaki esnaf 
ve küçük sanatkârlar yananda çalışan üç kişiye 
kadar olanların bu kanun hükümlerine tabi tu
tulmaması hakkındaki üç kişinin 5 e çıkanlma-
SITII zamfinmda verdiğim bir ö-ner̂ re ile teklif 
etmiştim. Bu teklifime iltifat buyurmanızı isti
yorum. Çünkü muhterem aarkadaşlanm, mem
leketimizin ilçeüerinde, nahiyelerinde esnaf ve 
sanatkârımızın yanında çalışan, çeşitli sanatlar 
öğrenen kimseler vardır. Memleketimizde sanat 
okulları henüz yaygın halde değildir. Memle
ketimizin kalkınması için büyük sanayie des
tek olan küçük sanayiin yükselmesi lâzımdır. 
Bunun da usta elemanlar elinde, çırak, kalfa 
emsinden çok adedde memleket yavrusunun ye
tişmesi ile mümkün olacağı inancındayım. Eğer 
biz, esnaf ve sanatkâr yanında, teknik bakım
dan mümkün olduğu kadar çok kişi çalıstırmaz-
sak, bu yavrucaklar, o bölgelerde de kâfi mik
tarda teknik okular olmadığından, yetişeme
mektedirler. Hal böyle olunca işsiz kalmakta, 
sanat sahibi olamamakta, hem kendileri, hem 
aileleri perişan olmakta ve hem de büyük sana
yiimizin temeli olan küçük sanayiimiz bu gibi 
elemanllardan mahrum olmaktadırlar. 

Ben, 5 nci maddenin 5 nci fıkrasındaki bu 
üç kişinin beşe çıkarılmasını arz ve teklif edi
yorum, umarım ki, kabul edersiniz. 

îkinci husus : 11 nci fıkradan sonra 12 nci 
fıkra olarak şu hususun ilâvesini arz ve teklif 
ediyorum. 
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Muhterem arkadaşlarım; Anadolu'muzun 
kasaba, köy veya nahiyelerinde kendi evini, 
oturacağı meskenini, içinde çalışacağı dükkâ
nını, mağazasını yapan, bu yapışa hem kendi 
emeğini katan, hem de geçici bir müddet için 
üç - beş günlüğüne bir duvarcı ustası, iki gün
lüğüne bir badanacı, bir günlüğüne bir elektrik
çi gibi gelip geçici işçi çalıştıran kimselerin bu 
çalıştırmadan dolayı iş kanununa tabi tutulma-
masmı arz ve teklif ediyorum. 

Bunun sebebi; hepiniz görüp takdir etmiş
sinizdir ki, ticari maksat dışında kendi otura
cağı evini yapan, mağazasını, dükkânını yapan 
kimselerin başına Sosyal Sigorta dikiliyor, ada
mı bin türlü müşkülâta, pek çok formalitelere 
tabi kılıyor ve bu vatandaşımızın iş ve mesken 
hayatı akamete uğruyor, içinden çıkamıyacağı 
müşküllerle karşılaşıyor. 

ıBu sebeple istirham ediyorum; buraya 12 nci 
fıkra olarak, kendi mesken, ev ve dükkânını 
yapanların bu kanun şümulüne girmemesini ih
tiva edecek şekilde yeni bir fıkrayı havi önerge 
vermiştim, iltifat buyurmanızı arz ve istirham 
©derim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Cüceoğlu, buyu
run efendim. 

ÎBRAHÎM CÜOHîOftLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaslanm, 

ts kanunu tasarısının tümü üzerindeki müza
kereler vesilesivle huzurunuzu işgal etmiş ve 
şimdi, değineceğim konuya o zaman da bir kere 
değinmiştim. Arz edeceğim husus, tasarının 5 
nci maddesindeki istisnalarla ilgilidir. 

'Genel istisnalar üzerinde durmak ve burada 
sıralanan istisnaların hatalarını belirtmek müm
kün. Fakat ben bunların hepsine değil, üzerin
de durduğum hususa, evlerde çalışan hizmetçi 
kadınların durumuna, değineceğim. 

Büyük Meclis geçen yıl kapıcıları, kalorifer 
hizmetlerinde çalışandan îş Kanunu kapsamına 
almakla ileri bir adım atmış ve bu hizmetlerde 
çalışan yurttaşlarımızı güvenlik altına almıştır. 
Ancak, düşününüz ki, bir apartmanda kapıcılık 
yapan, kalorifer hizmetinde çalışan insan îş Ka
nunu kapsamı içindedir, ama o apartmanın bir 
dairesinde ömrünü yemek pişirmek, çamaşır yı
kamak, ev temizlemekle geçiren bir hizmetçi ka
dın îş Kanununun kapsamı içine alınmamıştır. 

Değerli arkadaşlarım; Ankara, istanbul, İz
mir gibi büyük idlerimizde yapılan bir kaba he
saba göre bugün 80 000 i aşkın yurttaşımız 
apartmanların bu kabîl hizmetlerinde çalışmak
tadırlar. Bunlar bir baskı grupu haline henüz 
gelmemişlerdir. Bunlar, bizim Meclislerimizin 
kapılarına dayanarak, koridorlarına girerek 
bizden hak istemek durumunda değillerdir. 
Evin beyinden kahır çeker, hanımından kahır 
çeker, küçük beyinden, küçük hanımından ka
hır çeker, sürekli olarak bu hizmetlerde ömür 
törpülerler. Fakat yaşlan geçip çalışamaz hale 
geddikleri zaman ya gecekondularının dört du-
van arasına, ya da, evlâtlık adı altında köyle
rinden toplanıp getirilen bu insanlar köylerine 
geri çevrilirler. 

Komisyonda bu hususlan ileri sürdüğümüz 
zaman da söylendi; «bunların hakları Borçlar 
Kanunu ile teminat altına alınabilir» deniliyor. 

Değerli arkadaslanm, bu husus geçerli bir 
mütalâa olmasa gerektir. Borçlar Kanunu ile 
mıesffleler halledilmiş olsaydı iş mevzuatında ele 
aldığımız hiçbir kanuna gerek olmamak lâzım
dı. Malûmuâliniz, sosyal güvenliği ilgilendiren 
kanunlar, işçiyi çalıştırana bâzı mecburiyetler 
ve külfetler, bâzı yükümlülükler yüklemekte
dir. 

Sevgili arkadslnm, huzurunuzu daha fazla 
işgal etmek istemiyorum. Şu hususu bir kere 
daha belirterek huzurunuzdan ayrılacağım; îş 
Kanunu müzakere ediliyor. Kesin olarak emi
nim ki, eğer bugün kabul etmezsek gelecek yıl, 
ya da bir başka yıl hizmetçi kadınlar sorunu
nu bu Meclis halledecektir. Kesin olarak inanı
yorum ki, beni dinliyen değerli arkadaşlanmm 
hepsinin yüreğinde hizmetçi kadınlar mevzuun
da bir eziklik vardır. Bu duygular içinde vere
ceğim önergeye destekçi olmanızı rica ediyo
rum. 

Teklifim; 5 nci maddenin 4 ncü fıkrasının 
kaldırılması ve (f) fıkrasından sonra, «evlerin 
aşçı, temizlikçi, hizmetçi gibi namlar altında ev 
hizmetlerinde çalışanlann kanun kapsamına 
alınması» hususudur. Yoksa ben hiçbir zaman 
gündelikçi olarak, haftada bir veya iki defa ge
lip temizlik yapıp giden hizmetçileri kastetmi
yorum. Sürekli olarak bütün ömürlerini bu hiz
metlere vakfetmiş yurttaşlann durumlannm 
kutanlmasını istiyorum, teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Sayın Ali Naili Erdem, buyu
run efendim. 

ALÎ NAÎLÎ ERDEM (İzmir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Müzakeresini yapmakta olduğumuz 5 nci 
madde, esasında çalışma hayatımızın düzenlen
mesiyle ilgili olan İş Kanununun en mühim 
maddelerinden birisidir. Bu kanunun Mecliste 
müzakeresi sırasında, hafızam beni yanıltmıyor
sa, münhasıran bu madde geçen dönemde bu 
Meclisin 20 gününü almıştır. 

5 nci madde üzerinde önerge veren arkadaş
ların konuşmalarını dikkatle tabe t t im. Belli 
bir mantık silsilesi içerisinde ve insani duygu
lar içinde meseleyi dinler ve mütalâa ederseniz, 
konuşan arkadaşlarımıza yerden göğe kadar 
hak vermemenin mümkün olmadığını birlikte 
tesbit ve tescil etmiş oluruz. 

Ancak, meseleyi sosyal güvenlik yönünden 
ne dereceye kadar İş Kanunu kapsamı içerisin
dedir. İş hayatının düzenlenmesiyle ilgili olan 
kısmı ne dereceye kadar 506 sayılı Kanunun 
kapsamı içindedir, diye enine boyuna, mevcut 
boyutları içerisinde tetkik ettiğimiz zaman or
taya çıkan tablo, konuşmada bulunan arkadaş
larımızın bir kısmının gerçekte 506 sayılı Kanu
nu alâkadar eden konuları, bu kanunla ilgili 
imiş gibi ortaya koyduklarını tesbit etmiş olu
ruz. 

önerge veren bir arkadaşımız, tarım kesi
minde çalışan işçilerde ev hizmetlerinde çalışan 
işçilerin, rehabilitasyonda çalışan işçilerin, de
niz ve hava nakliye işlerinde çalışan işçilerin 
ve aynı zamanda küçük esnafın yanında çalışan 
ve üç kişilik istisnaya kadar olan işçilere aido-
lan bendin maddeden çıkarılmasını talebettiler. 

Evvelâ bir hususu bu münasebetle belirte
yim: 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Ka
nununun ikinoi maddesinin tarifine uygun üç 
kişinin çalıştığı işyerlerindeki kısmin beşe çı
karılmasına mütedair bir anlayışa iltifat etmek 
gayet güçtür. Bir vakıadır, 3008 sayılı Kanun, 
yani otuz seneden fazla bir zaman evvel Parlâ
mentoda uzun müzakerelerden sonra kabul edil
miş, kanun istisna olarak beş kişi kabul etmiş. 
Biz, 30 sene sonra bunu üçe indirdik. Değerli 
arkadaşım bunu tekrar beşe çıkaralım, diyor. 
Bu doğru bir görüş tarzı değildir. Madde müna
sebetiyle söylemem icabeder, Bir değerli arka

daşım aynı fıkranın metinden çıkarılmasını sa
vundu, mühim olan şu: değerli arkadaşımız bu 
507 sayılı Kanunun 2 noi maddesinde yer alan 
ve üç kişiye kadar olan istisnai maddenin mut
laka çıkarılması ile iş hayatının düzenlenmesi 
lâzımgeldiğini söylediler. Meseleyi hakikaten 
çalışan insanların hukuku yönünden tetkik et
tiğiniz zaman buna hak vermemek mümkün de
ğil, doğru bir görüştür. Meseleyi bir de Türki
ye'deki gerçekler muvacehesinde mütalâa etti
ğimiz zaman bu görüşte isabet olmadığı ortaya 
çıkar. Bunu buradan çıkardığınız zaman çırak
lık müessesesini ortadan kaldırırsınız, bu mües
sese biter. Küçük esnafın, el sanatkârının Tür
kiye'de gelişmesine, sanayi potansiyeline katkı
da bulunmasına imkân kalmaz. 

Bu itibarla bu fıkranın çıkarılmasına imkân 
olmadığı gibi, bu istisna maddesinin 5 kişiye çı
karılmasının da hiçbir zaman mümkün olmıya-
cağnu ifade etmekliğimiz gerektiği kanaati 
içindeyim. 

Değerli bir arkaJdaşım burada ev hizmetle
rinde çalışan kimselerin kanun kapsamının is
tisnalar maddesinden çıkarılmasını ortaya koy
dular. Zannediyorum ki, bui?eklifte benim ve 
muhterem heyetinizin iltifat etmesi gereken bir 
husus var. Ev hizmetlerinde çalışan, yani bizim 
çok kere hanımefendilerin yapmakla mükellef 
oldukları işleri, bir kısmının resmî dairelerde, 
bir kısmının özel kesimde çalışmış olması sebe
biyle ev hizmetlerini yeteri kadar yapamama
larından mütevellit evlerinde yardımcı olarak 
çalışanların sosyal güvenliklerinin teminat al
tına alınması sosyal hukuk devletinin görevi. 
Ancak, müzakeresi ve halli bu kanunla ilgili de
ğildir. Çünkü, üzerinde münakaşa yaptığımız 
kanun, 508 sayılı Kanun değil, İş Kanunudur. 
İş Kanunu, çalışan insanların günlük hayatla
rını düzenliyen bir kanundur. 

Ben, o konuşmayı yapan değerli arkadaşım
dan rica ediyorum; birlikte bir metin hazırlıya-
lım ve 506 sayılı Kanun kapsamı içerisine gir
mesi, ev hizmetlerinde çalışan insanların Sosyal 
Sigortalar Kanununun kapsamı içerisine girme
si hususunda kanun teklifini biz getirelim. Bu
rada bu meseleyi halletmenize imkân yok. Çün
kü, ev hizmetlerinde çalışan kimseler, Türkiye'
de resmî bir müessese olmasına rağmen, yalnız 
ve yalnız İş ve İşçi Bulma Kurumu aracılığı ile 
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teinin edilmemektedir. Dışardan, rasgele bir ha
nımefendinin marifetiyle size tavsiye edilmek
tedir. O hanım da size gelip çalışmaktadır. 

Kabul ediniz ki, bu kanunla yürürlüğe koy
dunuz ve değerli arkadaşımızın vermiş olduğu 
önergeye iltifat buyurdunuz. Ev hizmetlerinde 
çalışan insanlar da tş Kanunu kapsamı içerisine 
girdi. Bunu nasıl, yürürlükte tutacaksınız Ça
lışma süresi 8 saat olacak, yani saat 8 de işbaşı 
yapıp 12,00 ye kadar çalışacak, 12,00 den 13,00 
e kadar tatil edecek. 13,00 ten 17,00 kadar tek
rar mesai yapacak. 4 saat öğleden evvel, 4 saat 
öğleden sonra olmak üzere 8 saat çalışmış ola
cak. Hafta tatili olacak. Hafta tatilinde çalıştığı 
takdirde de kendisine zamimeten yeniden ücret 
verilecek. Resmî tatillerde çalışmıyacak.. Bunu 
uygulamanıza imkân yok. 

Biran için diyelim ki, bunu da uyguladınız. 
Buna maddeten imkân yoktur. Bunu yürüte
mezsiniz. Ama kabul ediniz ki, yürüttünüz. Son
ra, iş Kanunu kapsamına girmiş olan bir işçinin 
iş aklinden mütevellit haklarını almak için mü
racaat edeceği iki kanun var; 274 ve 275. Diye
lim ki, 274 e göre sendika kurdu. 275 e göre 
toplu sözleşme yapacak; kimle ve nasıl? Karşı
nızda tek tek işveren var. Her ev bir işverendir. 
Her ev, toplu sözleşme yapma gibi bir duruma 
girecektir. Bunu yapmanıza imkân yok. 

Demek ki, meseleyi bu maddenin içerisinde 
halletmeye imkân yoktur. Ama değerli arkada
şımla yürekten, gönülden beraberiz. Yalnız ev 
hizmetlerinde çalışanların değil, 15 yıllık plân 
Perspektifi içerisinde Türkiye'de çalışan bütün 
insanların, bugün 15 662 000 olan aktif nüfusun 
hepsinin sigortalanması plânın hedeflerinden
dir. Binaenaleyh, 15 senelik plân devresi sonun
da herkesin sigortalanacağı plânm âmir hüküm
lerinden, ilkelerindendir. Ev hizmetlerinde çalı
şanların da Sigorta Kanunu kapsamı içerisine 
alınmasını Sayın tbrahim Cüceoğlu ile birlikte 
paylaşıyorum. Ama bu maddenin içerisinde mü
zakeresine imkân görmüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, hem mevcudolan mad
de metni üzerinde, hem de önerge veren arka
daşlarımla hangi noktalarda ittifak halinde 
bulun'duJhımu arz ediyorum, önergeleri de na
zarı itibara alarak, konuşmalarımı yapmaya de
vam ediyorum. 
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Tarım kesiminde çalışan işçilerin tş Kanu
nunun kapsamı içerisine alınmasını öngördüğü
nüz takdirde, mühim olan böyle bir maddenin 
kanunun içerisine girmesi keyfiyeti değil, ta
rım kesiminde çalışan işçileri tş Kanununun 
kapsamı içerisine aldığınız takdirde bunu işler 
halde tutabilmektir. 

Bütün değerli arkadaşlarımın çok iyi bildik
leri gibi, gerçekte birçok maddeler doğarken 
ölü doğar, sosyal hayat inkişaf halindedir, mad
de tedvin edildiği anda da ölü madde haline ge
lir. Tarım kesiminde çalışan işçileri tş Kanunu 
içerisine almanıza imkân yoktur. Alamazsınız. 
Dünyada em3ali yoktur. Şahsan, bütün araştır
malarıma rağmen görmemişimdir. Tarım kesi
minde çalışanlam müstakil bir tanm iş kanunu 
içerisinde toplandığı, bütün Batı hukuku içeri-
sin'de tetkikatım sırasında gördüğüm bir husus
tur. 

Tarım kesiminde çalışan işçilerin veya reha
bilitasyon merkezlerinde çalışanların bu iş ka
nunu kapsamı içerisine alınmasını bugün iste-
miyebiliriz. doğru. Savın Cüceoğlu gayet güzel 
bir şey söyledi. Lütfettiler, şu cümle ile bana bu 
konuşma imkânını sağladılar : îstesekte, iste-
mesekte birçok şeyleri, bugün istemesekte ya
rın birçok meseleleri bu Meclis aynen kabul 
edecektir. Onda, benim de şüphem yok. Ama, 
tarım iş kanunu uzun bir müddet evvel hazır
lanmıştır. Tanm is kanununun gazete haberle
rine göre saym Hükümet tarafından tekrar tet
kik konusu yapıldığını, uzmanlara tevdi edildi
ğini görmekteyiz, gazetelerde bunu okumakta
yız. 

Önerge sahibi, arkadaşlarımızdan bu nokta
daki temennimiz su olabilir : Bu tarım iş kanu
nu biran evvel gelmelidir, artık bu buraya gel
melidir. Bunun uzun kavgaları olacaktır, bu
nun, ideoloiik cephelerde çekiştirmeleri yapıla
bilecektir. Mühim olan, tarım iş kanununu, ta
rımda çalışan insanların iş hayatlarının düzen
lenmesine mütedair olan modern hukuk Devleti 
anlayışını, muhterem Meclisimizin aynı ümitle 
benimseyip bu kanunu çıkarmasıdır. Bu itibar
la tarım is kanununun biran evvel buraya geti
rilmesi yürekten temennimizdir. 

İstisnalar maddesi üzerinde Sayın Tosyalı 
bir 12 nci fıkranın ilâvesini ifade buyurdular. 
Değerli arkadaşım beni bağışlasınlar, bir nok-
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tada kendisinden yine ayrılmış olacağım, - çok 
sevdiğim bir arkadaşım - o ilâvesini istemiş ol
duğu fıkra bu kanunla ilgili değil, 506 sayılı 
Kanunla ilgilidir. 

Yani, süreksiz, günlük işlerde çalışan insan
ların Sosyal Sigortalara mütedair olan primle
rin ödenmesi hususu bu kanunla ilgilli değildi. 
Çünkü, bu kanun ister uygulansın, ister uygu
lanmasın 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 
'bugün zaten Türkiyette 67 ilde tek insana yö
nelecek tarzda uygulanmaktadır. 

Binaenaleyh, değerli arkadaşımızın ortaya 
koyduğu şey, 506 sayılı Kanunla ilgilidir, bu 
kanunla ilgili değildir. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Burada 
istisna yapalım ki, orada temel olsun. 

ALÎ NAİLÎ ERDEM (Devamla) — İlgisi 
yok, efendim, ilgisi yok. İstisna yapın yapma
yın. 506 sayılı Kanunun işleyişi tamamiyle ayrı
dır, İş Kanununun işleyişi ayrıdır. İş Kanu
nunda 3 kişiye kadar olan esnaflar istisnadır. 
Bu delmek değildir ki, 506 sayılı Sosyal Sigorta
lar Kanunu istisnasına da uymaktadır. İlgisi 
yoktur, o tamamiyle ayridır. 506 sayılı Kanun, 
bir tek işçi çalıştırana uygulanır. Bununla il
gili değildir. Bu, yalnız ve yalnız iş hayatını dü-
zenliyen kanundur. Sosyal Sigorta ile, sosyal 
güvenlik meselesiyle bu kanunun ilgisi yoktur. 
O, 508 sayılı Kanun içerisindedir. 

Konuşmamın sonuna gelmiş oluyorum. Esa
sen bu kadar uzun konuşma yapmak istemez
dim. Bazan önergelere, bazan kanun maddesine 
eklenmesi istenen fıkralar üzerine atıflar yapa
rak bir oraya, bir buraya gitmek suretiyle ko
nuşmamı uzatmama nedeni olmaJktadır. 

Esas itibariyle çok uzun münakaşalar sonun-
'da bu madde bu şekilde düzenlenelbilmiştir. Bu
nun üzerinde yapacağınız bir tadil ile, şu anda 
mütalâa etmiyeceğiniz bir yığın mahzur uygu
lamaya geçtiğiniz zaman meydana çıkabilir. Bu 
itibarla maddeniin aynen muhafazasında zaruret 
vardır. Arkadaşlarımın da maddenin aynen mu
hafazasına iltifat etmelerini şahsan rica etmek
teyim. 

Hürmetler ederim. (Alkışlar) 
(BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Aybar, Sa

yın Ali Naili Erldem'in görüşmesini grup adına 
tavsif ediyorsunuz. Böyle bir konu yoktur. Şali
si adına görüşüyor. Yalnız, sizi yeniden söz is
temiş kabul ediyorum. 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Yeni
den söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 

daha evvel söz istemiştim. 

BAŞKAN — Tamam, doğru, özür dilerim. 
MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Huzu

runuzu bir kere daha işgal ettiğim için özür di
lerim. Şimdi burada konuşan sayın hatip, bizim 
önergemizi, maksadımızı, niyetimizi tamamen 
aşan, o maksat ve o niyette bağdaşmıyan bir şe
kilde takdim ettiler. Bunu tavzih etmek üzere 
söz almış bulunuyorum. 

ISaym hatip, 507 sayılı Esnaf ve küçük sa
natkârlar Kanununun 2 nci maddesinden bahis
le, uzun bir mücadeleden sıonra bu istisnamın üç 
kişiye indirildiğini ifade ettiler. Şimdi, madde 
metninden bu numara çıkarılacak olursa, yine 
eskiden olduğu gibi beş kişiye kadar bu istis
nayı yükseltmiş oluruz, gibi bir mantık yürüt
tüler. 

Hiç şüphe yok ki, bizim böyle bir düşünceye 
taraf olmadığımız aşikârdır. Biz, üç kişilik is
tisnamın münasibolmadığını savunduk ve çırak 
durumunda olanların, isterse bir kişi dahi olsa 
bu kanunun kapsamına alınmasını istedik. Sa
yın eski Çalışma Bakanı pek yakından bilirler 
ki, bu bizim çalışma hayatımızın temelli dertle
rinden biridir. Bilhassa tekstil sanayiinde iki 
çırakla, üç çırakla çalışan işyerleri pek çoktur. 
Böylece büyük bir işçi kütlesi bu kanun kap
samı dışında kalacaktır. Kalması ihtimali kuv
vetli bir meyil göstermektedir. 

Bu itibarla hemen belitteyim; biz, (burada 
beş kişi istisna edilsin anlamına gelebilecek bir 
düşünce tarzı içinde elbette ki değiliz. Biz, tek
rar edelim, bir tek çırak dahi çalıştıran işyerle
rine bu kanunun tatbik edilmesi lâzımgeldiği 
kanaatindeyiz. Bumun, çıraklık müessesesini öl
düreceği, küçük sanatları öldüreceği, esnafı çok 
mutazarrır edeceği kanısında da değiliz. Arz 
ettim, küçük esnaf ve zanaatkar bizzat kendisi 
emekçidir, himayeye muhtaçtır. Onların hima
yesi hususu düşünülmelidir Hükümetçe. Yoksa 
yanlarında çalışan çırakların sırtından ıcmlara 
prim verilmesi cihetine gidilmemelidir. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) - - öyle 
'bir şey yok. Oralarda çırak yetişir. 
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BAŞKAN — ıSayın Tosyalı, çok rica ederim 
müdahale buyurmayınız. 

Sizin de takririniz var, Sayın Aybar'm da 
takriri var... 

HASAN TOiSYALI (Kastamonu) — Mektep, 
orası mektep. Sırtından geçinme diye bir şey 
yok. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, müdahale bu
yurmayım, 

Sayın Aybar, devam buyurun. 
MiHMET ALÎ AYBAR (Devamla) — Sayın 

Tosyalı'nın müdahaleleri, her zaman Mecliste 
böyle esprili hava yaratıyor. Onun için bu yap
tığı müdahaleden memnunum. 

Ev hizmetlerinde çalışan kişilerin bu kanun 
kapsamına girmesinin mümkün olamıyacağını 
ifade buyurdu, Sayın Naili Erdem. «4 saat sa
bahleyin çalışacak, 4 saat öğleden sonra çalışa
cak, bu nasıl olur?» buyurdular, itirazlarının bir 
kısmı buna aitifci. İkinci 'kısmı da, «tek tek kim
selerle toplu sözleşme yapılacaktır. Bu nasıl 
mümkün olabilir?» gibi ve ilk bakışta haklı gibi 
gözüken itiraz dermeyan ettiler. 

İBenim bildiğime göre Batı dünyasında ev 
hizmetlerinde çalışanlar bu hükme tabidir. Ya
ni 8 saat çalışırlar, 9 saat çalıştıracak olursanız, 
o zaman bir fazla mesai ücreti ödemek mecbu
riyetinde kalırsınız. 

Toplu sözleşme meselesi ise bir teknik me
seledir. Pekâlâ evinde hizmetçi çalıştıranlar ay
rıca işveren olarak teşkilâtlanabilirler. Muha
tap olarak sendikaların karşısına çıkabilirler. 
Bu, teknik bir meseledir. Meselenin özü, esası 
tek kişi de olsa bir işçinin himaye edilmesidir. 
Onun için o himayeyi, bu kanunda esirgememe
miz icabeder. 

Tarım İş Kanunu ise, burada sayın hatip ifa
de ettiler; uzun yıllar askıda kaldığını kabul 
ettiler ve halen de olgun hale gelmiş bir çalış
ma yoktur. O itibarla, mutlaka tarım işçilerinin, 
bu himayesiz ve sayıları kabarık olan vatan
daşlarımızın mutlaka himaye altına alınması 
zarureti vardır. Bunların çalışma saatleri - tek
rar ediyorum - son derece uzundur. Sağlık şart
ları hiç yoktur çalışma şartlarında. Aldıkları 
ücret çok düşüktür ve ödeme şekilleri keyfidir. 

Bu itibarla bunların da genel prensipleri 
içinde bu kanunun şümulü içine alınması zaru
reti vardır. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar, buyu
run. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

İş Kanunu tasarısının 5 nci maddesi üzerin
deki görüşlerimi arz etmeye çalışacağım. 

Daha önce konuşan bir arkadaşımızın temas 
ettiği Sosyal Sigortalar Kanunu ile iş Kanunu
nun tamamen birbiri ile hemen hemen ilgisi ol-
mıyan birer kanun gibi gösterilmiş olması üze
rine bendeniz söz almış bulunuyorum. 

Şunu hemen ifade edelim ki, Türkiye'de eme
ğin karşılığını tam olarak alabilmelerini temin 
ve işçi vatandaşlarımızın himayesini sağlıya-
bilmek için, daha doğrusu bir taraftan işçi, bir 
taraftan da işveren arasındaki münasebetleri 
iyi bir şekilde düzenleyip, bunları kanun çer
çevesi içerisinde halledebilmek için çıkarılması 
lâzımgelen yahut da bütün memleketlerde çıka
rılan kanunların başında iş kanunları gelir. Bu 
bakımdan iş kanunlarının kapsamı dışında bı
rakılan kişilerin «Sosyal Sigortalar Kanununun 
şümulü içine giriyor.» şeklindeki fikirlerini be
yan etmek suretiyle, bunların bu kanunun dı
şarısında mütalâa edilmesini hukuk tekniği ve 
hukuk anlayışı bakımından bağdaştırır bir şe
kilde göremiyoruz. 

Şunu ifade edelim ki, İş Kanunu yıllar ön
cesi burada görüşülürken, Tarım İş Kanunu 
hakkında kendi fikirlerimizi burada beyan et
tik. Çok kıymetli arkadaşlarımız yine bu kür
süden Tarım iş Kanununun biran önce buraya 
getirilmesinin yerinde olacağını söylemişler; 
fakat aradan 3 - 4 sene geçmiş olmasına rağ
men Tarım iş Kanunu bugüne kadar buraya 
gelmemiştir. Bugün dahi tarım iş kanununun 
çıkarılmasını temenni eder durumda arkadaş
larımız burada konuşmalarını yapmaktadırlar. 

Bizim memleketimizde tahmin ederim ki, 
- zamanın yetkili bir Bakanı burada beyan bu
yurmuşlardı - 10 milyona yakın tarım iş saha
sında çalışan insanların bulunduğu, tarım iş ka
nunu çıkarıldığı takdirde, bunların Devlete bü
yük bir külfet yükliyeceği, bunu da şimdilik 
Devletin kaldıramıyacağı konusu üzerinde du
rulmuştur. 

Halbuki memleketimizde en çok geçim sıkın
tısı çeken, en çok çile çeken, en çok hakları 
mağdur edilen kişilerin başında tarım sahala-
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rında çalışan insanlar, orman içinde çalışan in
sanlar gelir. Ama, onlar örgütlenmediği için, 
onların geniş çapta, bilhassa siyasette tesir ede
cek şekilde sendikaları kurulmadığı için, onla
rın hakları daima burada temenni mahiyetinde 
ele alınmak suretiyle geçiştirilir ve diğer işçi 
arkadaşlarımızın seviyesine bunlar bir türlü 
ulaştırılamaz. 

Bendenizin burada komisyon sözcüsünden 
öğrenmek istediğim bir nokta var, o da şudur: 
Tanm işçileriyle orman tâli yollarında çalışan 
kişilerin bu kanunun şümulü dışında bırakıldı
ğına dair bir fıkra var. Acaba, ormanda çalışan 
diğer orman işçileri, ki bilhassa memleketimiz
de bugün, 4,5 milyona yakın orman içinde bu
lunan orman işi köylüleri vardır ve bunların 
birçokları mevsimlik olmak üzere memleketimi
zin içerisinde orman istihsal faaliyetlerinde, 
nakliyat işlerinde çalışırlar. Bunun dışında bu 
istihsal ve nakliyata tesir edecek yerlerdeki iş 
kollarında da çalışan orman işçileri bulunmak
tadır. Bu orman işçileri, bu İs Kanununun 5 
nci maddesinin istisnası içinde midir, dışında 
mıdır? Bunun sarahate kavuşturulması için, 
sözcü arkadaşımızın burada bilhassa zabıtlara 
geçmesi yönünden beyanda bulunmasını istir
ham ediyorum. 

Çünkü, bizim memleketimizde orman içinde 
yaşıyan, - orman mmtakasmda bulunan millet
vekili arkadaşlarımızın da bildikleri veçhile -
insanların durumları çok fecidir. Bunlar senede 
ortalama olarak, - Devlet istatistiklerine göre, -
bir mevsimde bir vatandaş iki iş günü orman 
içinde çalışmak durumundadır. Fazla iş bula
mazlar. Ortalama olarak söylüyorum. Yoksa bir 
insan bir ay, iki ay, üç ay çalışabilir. Zaten 
Türkiye'nin iklim şartlarına göre, orman için
deki çalışma iş günü 45 - 50 gündür. Bu 45 - 50 
gün içerisinde çalışan kişilerin rizikolarını da 
dikkate almak suretiyle, haklarının himayesi 
yönünden bu kanunun içerisinde yer alması 
icabeder iken, bunlar kaale alınmadan bırakıl-
mıştir. 

Buradaki kıymetli milletvekili arkadaşları
mız fikirlerini söylemekte hürdür. Biz bakıyo
ruz, daima muayyen sendikası olan, Parlâmen
toyu zorlayan, milletvekillerini zorlayan küt
lelerin hakları müdafaa edilmekte, diğerleri 
üzerinde fazla durulmamaktadır. Bizim yeni 

Hükümetten en büyük temennimiz; bu şekilde 
kendi kaderlerine terk edilmiş olan insanların 
haklarının verilmesinin temini yönünden çalış
ma yapmalarıdır. 

Bu arada, şunu hemen ifade edelim M, arka
daşlarım, bu 5 nci madde içerisinde istisnai 
maddeler olarak yer alan ve ondan sonra ge
len ikinci bir yerde de bunların istisnası ola
rak iş Kanununa tabi tutulmasını öngören mad
deler arasında, bâzı arkadaşların temas ettikle
ri gibi, çelişkiler var. Bunlann başında bilhas
sa konutların kapıcılık hizmetinde çalışan ki
şilerin İş Kanununun şümulü dışında bırakıl
ması öngörülüyor. Diğer taraftan belki daha 
rahat, daha iyi imkânları olan, kaloriferi bulu
nan bir apartmanda odacılık yapan kişi, İş Ka
nununun şümulü içerisine alınmaktadır. Bunu 
bir arkadaşımız söyledi; «iş Kanununun sosyal 
adalet ve sosyal güvenlikle ilgisi yoktur.» de
diler. Esasında İş Kanunu, memleketteki sosyal 
adaleti, sosyal güvenliği getirmek için meyda
na getirilmiştir. Bir insanın sekiz saatlik me
saisini kıymetlendirmek var iken 16 saat çalış
tırıyorsunuz, hiç hak tanımıyorsunuz, ondan 
sonra da bunun sosyal adaletle ilgisi yoktur di
yorsunuz. Bu mümkün müdür? 

Bu bakımdan, ya ikisi de aynı şekilde mü
talâa edilmek suretiyle tüm istisnai olarak ka
bul edilir, ya da İş Kanununa tabi tutulur. Bu 
şekilde gayriâdil iki zümrenin tekrar bir cemi
yet içerisinde bırakılmasına ve bunlar arasın
da ahengi bozmaya bizim hakkımız olmamak 
gerekir. 

Yine, 5 nci maddede tanm işlerinde çalı
şanlar istisnai olarak kabul ediliyor, iş Kanunu 
şümulü dışında bırakılıyor. Diğer taraftan ta
rım işletmelerindeki yapılan yapı işlerinde ça
lışan kişileri iş Kanunu şümulü içerisine sok
mak gibi bir durum ortaya çıkıyor ve bu da 
yine çelişki durumunda oluyor. Bunlann telifi 
ne şekilde olacaktır? Bunları bu şekilde ayır
mak için kıstas olarak sayın Komisyonun ve 
Hükümetin neyi kabul ettiğini anlamakta da 
müşkülât çektiğimizi bilhassa beyan etmek is
terim. 

Her ne şekilde olursa olsun, Türkiye'de 
emekle iş münasebetleri yeni olduğu için ve 
bilhassa Anayasamızda yeni tatbike konuldu
ğu için, bunların tatbikatından, büyük yanlış 
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anlamalara yol açıldığı bir gerçektir. Çünkü, 
herkes Anayasa'ya dayanmaktadır, herkes Ana
yasadan bahsetmektedir, fakat hiç kimsenin 
hakları verilmiş olunmamaktadır, hiç kimse 
haklarına da razı olmamaktadır. Daima müca
dele ele alınmaktadır. 

Anayasanın 60 ncı maddesi millî savunma 
hizmetlerini ve ödevlerini bütün vatandaşlara 
eşit şartlar içerisinde yüklemektedir. Anayasa
nın 48 nci maddesini de sosyal güvenliğe önem 
veren madde olarak kabul ediyoruz. Bütün va
tandaşlarımızın, çalışanların sosyal güvenliğe 
kavuşturulmasını, sosyal adalet içerisinde on
ların emeğinin, alın terinin değerlendirilmesini 
öngören maddeleridir bunlar. 

Bu bakımdan, hem bunların ışığı altında, 
hem de insanların bünyelerine uygun olarak; 
«kimse yaşma, gücüne ve cinsiyetine uygun ol-
mıyan bir işte çalıştırılamaz» hükümlerini de 
dikkate almak suretiyle, çeşitli iş kollarında ça
lışan işçilerin iş Kanunu içerisine evvel emirde 
alınması şarttır, kaçınılmaz bir zarurettir. 

Bu şekildeki temennilerimi zamanınızı fazla 
almadan sizlere arz eder, saygılar sunarım. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Söz istiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Şener. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; benden evvel ko
nudan arkadaşım Hilmi İşgüzar'm söyledikleri
nin hepsine katılıyorum. 

Sayın Başkan, bu görüşülmekte olan 931 sa
yılı Kanunun istisnalar kısmında benim de de
ğinecek olduğum birkaç nokta olacaktır. 

Birisi; senelerden beri çeşitli Hükümetler 
geldiler ve vaktini sona erdirdiler; fakat tarım 
işçilerinin haklarını güvenlik altına almadılar. 
Anayasanın bilhassa 42 nci maddesine çalışma 
hakkı ve ödevinden bahsedilmektedir. Burada 
Devletin, Hükümetin çalışanlara, işverenlere 
karşı bir ödevi vardır. Onu yerine getirmek 
için vadetmişlerdir. Yani gelen Hükümetimiz 
de bu vaitte bulunmuştur, programında da var
dır ; bunun tahakkuku için beklemekteyiz. Gön
lümüz ister ki, tez bir zamanda getirsinler, biz 
de onlara Meclis olarak yardımcı olalım. Ama, 
bu beklememiz inşaallah geçmiş Hükümetler gi
bi böyle vakitlerini geçirip buradan gittikten 
sonra; «Eh... ne yapayım, biraz daha kalsay-
dım yapardım.» şeklinde olmaz. 

42 nci maddede: «Devlet, çalışanların insan
ca yaşaması ve çalışma hayatının kararlılık 
içinde gelişmesi için, sosyal, iktisadi ve malî ted
birlerle çalışanları korur ve çalışmayı destekler; 
işsizliği önleyici tedbirleri alır. Angarya ya
saktır.» der. 

Ama, tarım işçisi sabahleyin erken saatlerde 
kalkar. Senelerce tarım işçisi çalıştıran bir kişi 
olarak söyliyeyim; ne kadar erken gelirse o mü
dür için, o âmir için makbul. Çünkü, sabahtan 
erken gelecek ki, sulamayı yapabilsin, fidan aşı
larını yapabilsin, dikmeyi, mibzeri, dozeri, bul
dozeri v. s. sini işletsin, biçer - döveri işletsin. 
Ama mesaisi hiçbir zaman sekiz saat değildir. 
Tarım - işyerlerinde sekiz saat olamaz. Sabah
tan güneş doğmadan gelecek işçi, akşam güneş 
batarken gidecek, onun saati odur. Yaz ayla
rında sekiz saat nerede? Ancak bir yemek pay
dosu verilir bir saat, bir buçuk saat; ondan 
sonra oradaki çalıştırılma hususu işverenin em
rindedir. Ama burada Anayasa Hükümetlere 
ve Devlete bir vazife vermiştir. «Bunun sosyal 
güvenliğini, çalışma haklarını, çalışma saat
lerini tanzim edeceksin.» der. Ama şimdiye ka
dar bunu hiçbir Hükümet getirememiştir, uygu-
lıyamamıştır. Yeni Hükümetten temenni ediyo
rum ; bunu yakın bir zamanda getirsinler. 

Ormanda aynı facia mevcuttur. Düşünü
nüz: YSE Genel Müdürlüğüne bağlı bulunan 
bir yol ile Orman idaresine bağlı bir yolda işçi
ler çalışmakta ve bu yollar bir noktada birle
şiyor. Birleştikleri noktanın bu tarafında ça
lışan işçileri 931 sayılı Kanunun kapsamına alı
yoruz, bütün sosyal haklardan istifade ettiriyo
ruz ; ama öbür tarafında orman içi köylülerinin 
kalkınması için yapılan yolda çalışan o fakir 
vatandaşı bu haklardan istifade ettirmiyoruz. 
Halbuki orman içi köylerinin kalkınması için 
her gün lâf ederiz, programlarımızda yazariz, 
bütçe müzakerelerinde buna ait sözler söyleriz. 
Fakat iş tatbikata gelince YSE ye ait yolda 
çalışan Mehmet'e İş Kanununun bütün hakla
rını tanırız, aynı noktada birleşen orman içi 
yolda çalışan her hangi bir vatandaşı bundan 
istisna ederiz. Ama bu Anayasa böyle demiyor, 
hepsini kapsıyor. Biz hâlâ bunları istisnalar 
konusuna alıyoruz ve diyoruz ki, «Hayır!» 

Köy yolunda bir kompresör çalıştıran ve di
namitleyen bir işçinin - Allah göstermesin - eli 
veya kolu sakatlanmış olursa o hiçbir yere mü-
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racaat edecek hakka sahip değildir, hastaneye 
gitse dahi yer yoksa içeri alınmıyacaktır. Eli 
gitmişse, bacağı gitmişse hiçbir teminatı yok
tur. Ancak gelir işveren onun bir omuzunu 
sıvaslar ve ondan sonra, sen git, der; çocukla
rına hiçbir şey kalmaz, ölürse dahi bir şey 
kalmaz. Ama bu tarafta bulunan vatandaşın 
bütün sosyal güvenliği teminat altına alınır. 
Gönlüm istiyor ki verdiğimiz bu haklardan da
ha fazlasını verelim, ama diğerine de aynı 
hakların verilmesi zarureti vardır. 

Nedir bunun çalışması? Bu gibi çalışmalar 
için kurulan komisyonlarından haberim vardır. 
Her gelen çalışıyor, her gelen yeni bir tasarı 
yapıyor, ama bu yapılmış olanların neresine 
kadar gelindiğini, hangi taraflarının noksan 
olduğunu söylemek veya öğrenmek mümkün 
değiMir. Düşününüz; orman içi köylerin yol
larının yapımında oralı olan o fakir vatanda
şımız bir fırsat bulmuş, çalışmak istiyor; fa
kat bütün haklardan mahrumdur. Zaten mu
vakkat çalışıyor. Bu tarafta bulunan işçi va
tandaşa bütün hakları veriyoruz, ölümüne 
hayır, ona yoktur. 

Ceylanpınar Çiftliğinde, Devlet Üretme 
Çiftliklerinde çalışanlar elbette yine bu hak
lardan mahrumdur. Bunu bir polemik mevzuu 
yapmıyorum ve hiçbir Hükümet zamanını da 
ayırmıyorum, her Hükümete zamanında böyle 
idi, söylüyorum: Pamuk tarlasında akşama 
kadar çoluk - çocuğuyla, kucağındaki kunda-
ğıyla çalışan vatandaşa bir hak tanımak müm
kün değildir. Bu tarafta başka yerlerde çalı
şanlara haklar veriyoruz. Hattâ ve hattâ dak
tilo yazan bir vatandaşı da İş Kanunu kapsa
mına alıyoruz, haklar veriyoruz. Şimdi bura
da istisnalar kısmında diyoruz İd, «Ev hizme
tinde bulunanlar istisnalıdırlar.» 

Hastanede paspas yapmış olan işçiye işçi 
diyeceğiz, ama evde akşama kadar çalışana 
«hayır» diyoruz. O da yanlış. Bir de burada 
- şükür koymuşlar onu, öyle söz verilmiş, teşek
kür ederiz- (f) fıkrasında; «Deniz îş Kanunu 
kapsamına girmeyen ve tarım işlerinden sayıl-
mıyan, denizlerde çalışan su ürünleri müstah-
sılları ile ilgili işler.» 

İstirham ediyorum, Sayın Bakanlığın bu ko
nudaki mütehassısları, bunu tatbik edecek 
olan müfettişleri bu hususu nasıl tefrik edeoek-
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ler, bunu bana Sayın Bakan acaba söyleyebi
lirler mi? Ben de bir milletvekili olarak ve ken
disi de bir Sayın Çalışma Bakanı olarak gitti
ğimiz yerde; «Hayır, arkadaş sen haksızlık 
yapmışsın, bunun hududu buraya kadar idi, 
bu işyeri şu kapsama girecek, bu işyeri bu kap
ışanla girmiyecektir.» Diyebilecek miyiz? Han
gisi bunun içinde; birisi tarım işyeri sayılacak, 
diğeri sayılmıyacak. 

Ben söyliyeyim size Sayın Bakan; ecnebi 
memleketlerde su havuzlan yapılır ve balık 
üretilir. Bunlar tarımdan sayılır, doğrudur. 
Bellidir bunlar, bir çiftlik içinde bulunan su 
ürünleri balıkçılığı tarımdan sayılır, o tarı
mın bir koludur. Ama bir barajınki sayılacak 
mı? Bu hususu Sayın Sözcü tarafından açık
lanmalıdır. Şahsa veya Devlete bağlı olan bir 
göl balıkçılığı tarım işyerinden Isayılacak mı
dır, yoksa sayılmıyacak mıdr? Denizlerde ya
rın - öbürgün bir müfettişiniz, bu maddeyi ele 
aldığı zaman, siz bu kapsama girersiniz veya 
girmezsiniz demesinin hududunu ve tariflini bu
rada öğrenmek isteriz, zabıtlara geçsin. Lüzu
mu halinde hepimize lâzım olur ve sizin de mü
tehassıslarınıza lâzım olur. Bunun hududu 
belli değildir Sayın Komisyon Başkanı. 

Şimdi o halde burada istisnalar konulur
ken, bizim fakir, geri kalmış bölgelerimiz var
dır. Bizim işçilerimizin aslında; fabrika işçi
leri, maden işçileri, buna benzer birçok işye
rinin tarifine koymadığımız tarım işyerlerinde 
çalışanlar da orada duvar yapıyorlar. Ama 
sizin bayındırlıktaki bulunan duvarcı ustanız, 
beton ustanız orada tamamen bu İş Kanunu 
kapsamına giriyor. Tarım işyerindeki bir su 
duvarı, bir kanalın duvarı oradaki işçiye yap
tırılır. Sizin bu İş Kanunu içinde mütalâa et
miş olduğunuz yerler gibi birçok yerler vardır 
ki, oradaki bulunan işçileriniz aynı işi yap
maktadır. Yani tarım işçileri yapıyor. Ama 
orada bir kaza oldu mu, siz bunun hakkında 
bir muamele yapamıyacaksınız ve oradaki işçi 
bundan hiçbir hak talebedemiyeoektir. 

O halde yapılacak olan işlem, bu Tarım İş 
Kanununu iyi etüdetmek suretiyle, ömründe 
tarlaya gitmemiş, köye gitmemiş insanlara bu
nu yaptırmayınız Sayın Bakan. Bizim memle
kette ekseri böyledir. Makam işgal edilen yer-
lerdekiler her şeyi bilirim iddiasında bulunma-
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malıdırlar. Tarım İş Kanunu yapılırken orafya 
tarımdan gelen mütehaiSısıtsları dahi kâfi bulma
mak gerekir, bu çok dalgalı bir iştir. Çün
kü bunun tariflerini bilmek, buradaki işyerle
rini iyi vasıflandırmak ve bunu tarifinin içine 
koymak kolay değildir. 

Bakınız size çok iyi bir örnek verdim: Orman 
yollariyle YSE nin yolunun kavuştuğu yerde 
çalışan işçiler... Sanki biri bir başka devletin 
iadamı, diğeri de 'başka devletin adamı gibi 
muamele görmie|ktedirler. Halbuki ikisi de yol 
yapıyor ve aynı standarttaki yollardır; ikisi de 
greyderle çalışıyor, dozerle çalışıyor, |kompre-
sörle çalışıyor, dinamit atıyor ve yol yap
maktadırlar. O halde bir tarafını îş Kanunu 
kapsamına alıyorsunuz, bir tarafını kanun kap
ışanıma lalamıyorsunuz. Bu konunun layırdedil-
mesinde zaruret vardır, çok dikkatli olunma
sında ve bilhassa istirham ediyorum. Tarım îş 
Kanununun erken getirilmesinde büyük fayda
lar vardır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde başîka-
ca konuşmak istiyen sayın milletvekili... Yok. 
Komisyon Sözcüsü Sayın Aralan Topçubaşı, bu
yurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOFÇUBAŞI (Çorum) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin muhterem üyeleri; 

Müzakeresi yapılmakta olan iş Kanununun 
5 nci maddesi hakkında konuşan muhterem ar
kadaşlarımızın işaret buyurdukları hususlara 
genellikle Ali Naili Erdem arkadaşımız cevap 
verdiler. Biz bu beyanlara aynen iştirak ediyo
ruz. 

Aslında 5 nci maddenin üzerinde müzakeresi 
yapılan noktası, yalnız ve yalnız, Şener arka
daşımızın biraz evvel işaret buyurdukları gibi, 
«Şu kadar ki» den sonra başbyan (f) fıkrasın
da; «Deniz İş Kanunu kapsamına girmiyen ve 
tarım işlerinden sayılmıyan, denizlerde çalışan 
su ürünleri müstahsilları ile ilgili işler» dir. 

Komisyonumuz gerek Deniz İş Kanunu kap
samına girmiyen ve gerekse tarım işlerinden sa
yılmıyan bu mevzua ait çalışan işçilerimizin iş 
emniyetlerinin sağlanması bakımından böyle bir 
maddenin şevkini lüzumlu görmüş ve kanunun 
kapsamına almıştır. Bunun dışında bir değişik
lik yapılmamıştır. 

Bunun dışında mütalâada bulunan arkadaş
larımızın kıymetli fikirlerini 931 sayılı Kanunun 
daha evvelki müzakeresinde etraflı bir surette 
söylemişler, cevaplanmış, kanun olmuş ve Ana
yasa Mahkemesi tarafından şekil bakımından 
bozulmuştur. Binaenaleyh burada aslında söy
lenecek fazlaca bir şey yok. 

Yalnız bâzı arkadaşlarımız Tarım iş Kanu
nunun biran evvel çıkarılması lüzumu üzerinde 
durdular. Doğrudur, çıkması lâzımdır. Yalnız 
memleketimizin şartları ve memleketimizde eki
len araziyle, ekilen bu arazilerde çalışan insan
ların ne miktar olduğu bir istatistik malûmatı 
olarak teslbit edilemediğine göre, bu meselenin 
gecikmesi bahis konusu olabilir, diye düşünü
rüz. Ama inanıyoruz ki, Sayın Hükümet, Tarım 
iş Kanunu mevzuunda süratli bir çalışmanın 
içinde olacaktır. Tarım İş Kanunu muhakkak 
kısa zamanda çıkmalıdır kanaatindeyiz, biz de 
bu yöndeki ifadelere iştirak ediyoruz. 

Müzakeresi yapılan kanunun iş Kanunu ol
ması sebebiyle, iş Kanunu da istihsal unsuru 
olan hususlarda iş emniyetini sağlayıcı bir he
defi istihdaf ettiğine göre, sosyal güvenliği il
gilendiren hususlarla bunu ayırmak Jâzımgelir. 

Bâzı arkadaşlarımız sosyal güvenliği iş Ka
nununun çerçevesi içinde mütalâa etmeye gay
ret sarf ettiler; isabetsiz şüphesiz. Çünkü sos
yal sigortalar bakımından bir kişi sosyal sigor
taya tabi olur, fakat bir işyerine bağlı olmıya-
bilir, fakat bir işyerine bağlı ise zaten sosyal 
sigortaya tabidir. Binaenaleyh, bu fark muvace
hesinde sosyal güvenliğin hudut ve şümulü ile 
İş Kanununun hudut ve şümulünü ayırmak ge
rekiyor. 

Bir arkadaşımız, «istisnalar kısmına orman 
tâli yolları da dâhil mi?» diye bir sual tevcih 
buyurdular, istisnalar bölümünün ikinci fıkra
sında gayet sarih olarak: «Tarım işlerinde (Or
man tâli yolları dâhil)» demişizdir, bunun iza
ha muhtaç bir tarafını da görmüyorum. 

Bu arada, istisnalar ile istisnanın dışında 
kalan, yani, «Şu kadar ki» ibaresinden sonraki 
(c) ve (ç) fıkralarında bulunan; «c) Tarım 
sanatları ile tarım aletleri makina ve parçala
rının yapıldığı atelye ve fabrikalarda görülen 
işler,» ve «ç) Tarım işlerinde yapılan yapı iş
leri» ile tarım işlerini de karıştırmamak lâzım. 

Esasen, sanayi işleriyle tarım işleri bünye 
farkı içinde mütalâa edilmelidir. Tarım işçileriy-



M. Meclisi B : 94 3 . 5 . 1971 O : 1 

le, sanayi işçilerini ayrı ayn mütalâa etmek 
lâzımdır. Burada da bir tenakuz yoktur. Zaten 
(biraz evvel de arz ettim; komisyonumuz yalnız 
(f) fıkrasını ilâve etmiştir ve bu yüzden bir ta
dil görmüştür. Bunun dışında her hangi bir ta
dil yoktur, daha evvel müzakeratı yapılmış ve 
kanunlaşmıştır. Yüce Meclisin tasvibine mazfcar 
olmuş olması bakımından Komisyon olarak bi
zim de fazlaca söyliyeceğimiz bir şey yoktur. 
Teşekkür eder saygılar sunarım. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerindeki müza
kereler bitmiştir. Maddenin tadili ile ilgili 10 
takrir vardır, okutup oylarınıza arz edeceğim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan iş kanunu tasarısının 

5 nci maddesinin : 

1 No. sundaki «ve hava» sözcükleri ile 2, 4, 
5, 6, 8 No. larmın metinden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

İstanbul B. Milletvekili İstanbul Milletvekili 
Mehmet Ali Aybar Rıza Kuas 

Gerekçe : 
Yukarıki No. larda belirtilen ve kanun kap

samı dışında tutulan kişiler, 1 nci maddenin ta
nımladığı işçi niteliğindedir. Hepsi de emek güç
lerini ücret karşılığında satmaktadırlar. Bu is
tisnaları ilkesel bakımdan meşru ve geçerli say
mak mümkün değildir. Gerekçemizi sözlü ola
rak açıklıyacağız. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
5 nci madde metnine (g) bendi olarak aşa

ğıdaki ibarenin eklenmesini; 

«Devlet üretme çiftlikleri, haralar, fidanlık
lar ve benzeri Devlet kuruluşlarımda çalışanlar
la rehabilitasyona tabi tutulmakla birlikte be
denî veya zihnî faaliyetleri sonucu, mübadele 
değeri olan her hangi bir mal yaratanlar veya 
bir hizmet görenler.» 

Arz ve teklif ederim. 

İstanbul İstanbul 
Mehmet Ali Aybar Rıza Kuas 

iSayın Başkanlığa 
931 sayılı Kanunu yeniden düzenliyen ve ha

len görüşülmekte olan kanunnn 5 nci maddesin
de yer alan 8 nci sırada konutların kapıcılık 
hizmetlerinde çalışanların istisnasının önlenme-

! sini ve 5 nci maddeden çıkarılmasını arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Ankara 

Hüseyin Balan 

BAŞKAN — Sayın Balan?.. Yok mu efen
dim? («Yok» sesleri) Sayın Aybar'm takriri bu 
fıkrayı muhtevidir, onu bildirecektim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İş kanunu tasarısının 5 nci maddesinin 4 No. 

lu bendinin kaldırılmasını ve aynı maddeye (f) 
fıkrasından sonra aşağıdaki fıkranın eklenme
sini rica ederim. 

Ankara 
İbrahim Cüceoğlu 

g) Hizmetçi, aşçı, temizlikçi gibi adlarla 
sürekli olarak ev hizmetlerinde çalışanlar. 

BAŞKAN — Sayın Cüceoğlu, Sayın Aybar'-
ın takririnde dördüncü bendin kalkması hususu 
var. Gene zannederim ikinci takrirlerinde de, 
«bir hizmet görenler» deyimi bunu da kapsıyan 
bir ibare... Değil mi Sayın Aybar? 

MEHMET ALİ AYBAR (istanbul) — Anlı-
yamadım efendim. 

BAŞKAN — Takririnizde, «bir hizmet ge
renler» deyimi ile, ev hizmetlerini de kastedi
yorsunuz değil mi efendim? 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Evet. 
BAŞKAN — Bu bakımdan, Sayın Aybar'm 

takririni oya vaz'ettikten sonra, bunu tekrar en 
oya arz etmiyeceğim. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
931 sayılı İş kanunu tasarısının, «İstisnalar» 

başlığı altında madde 5 in beşinci fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

Fıkra 5. — 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sa
natkârlar Kanununun 2 nci maddesinin tarifine 
uygun beş kişinin çalıştığı işyerlerinde . 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
931 sayılı İş kanunu tasarısının, «İstisnalar» 

başlığı altındaki 5 nci maddesine 12 nci fıkra 
olarak aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 
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6 ııci madde, 12 nci fıkra : 
«İçinde yalnız kendi oturmak veya çalışmak 

için yaptırılan, tamir veya tâdil ©dilen ev, dük
kân, mağaza ve benzeri işyerlerinde yapıHan iş
lerde.» 

Sayın Başkanlığa 
'Görüşmekte olduğumuz iş kanununun 5 nci 

maddesinin 9 ncu fıkrasında, «Sporcular hak
kında bu kanun hükümleri uygulanmaz.» denil
mektedir. 

Bu fıkradaki, «Sporcular hakkında uygulan
maz» hükmünü, amatör ve profesyonel sporcu
lar olarak birbirinden ayırmak lâzımdır. 

Profesyonel spor adamları ve sporcular, bu 
kanunun 9 ve 11 nci maddelerinde tarif olunan 
yazılı akit şekillerine tam sadık kalmak sure
tiyle ve profesyonel kulüplerle yaptıkları akit 
gereğince ve ücret mukabilinde spor yapmakla 
ve sporu kendilerine meslek edinmiş bulunmak
tadırlar. 

Bu itibarla adedleri 3 000 i aşkın profesyo
nel kulüplere hizmet âkıd ile bağlı bulunan ve 
sporu kendilerine meslek edinmiş olan spor ada
mı ve sporcuların iş kanununun kapsamı içine 
girmesi gerekmektedir. 

Bu sebeple 5 nci maddenin 9 ncu fıkrasının, 
«amatör» kelimesinin ilâvesiyle, «amatör spor
cular hakkında» şeklinde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Bursa 
Barlas Küntay 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
İş kanunu tasarısının 5 nci maddesinin aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini öneririm. 
İstanbul 

Reşit Ülker 

Madde 5. — Deniz ve hava taşıma işleriyle 
tarım işlerinde ve aynı çatı altında birlikte ya-
şıyan bir ailenin üyeleri veya hısımları arasında 
ve aralarına dışardan başka biri katılmıyarak 
ev içinde yapılan işlere bu kanun hükümleri uy
gulanmaz. 

Şu kadar ki; 

a) Kıyılarda veya liman ve iskelelerde ge
milerden karaya ve karadan gemilere yapılan 
yükleme ve boşaltma işleri, 

b) 'Havacılığın bütün yer tesislerinde yürü-
tüHen işler, 

c) Tarım sanatlariyle tarım âlet, mıakina 
ve parçalarının yapıldığı ve onanldığı atelye 
ve fabrikalarda görülen işler, tarım işletmelerin
de yapılan her çeşit yapı işleri, 

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

Bu kanun hükümlerine tâbidir. 

Yüksek Başkanlığa 
iş kanunu tasarısının 5 nci maddesi 6 nci fık

rasında belirtilen, (18 yaşını bitirmemiş çırak-
ler) sözünden sonra (hakkında) kelimesinin ilâ
ve edilmesini ve 5 nci fıkradaki (sankarlar) 
ibaresinin «sanatkârlar» şeklinde değiştirilme
sini arz ve talebederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Kayseri 

Enver Turgut 

Sayın Başkanlığa 
Müzakeresi yapılmakta olan kanunun 5 nci 

maddesinin son paragrafına (d) fıkrasından 
sonra (e) fıkrasının eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
İzmir 

Burhanettin Asutay 

e) Deniz iş Kanunu kapsamına girmiyen 
ve tarım işlerinden sayılmıyan, denizlerde çalı
şan su ürünleri müstahsilleriyle ilgili işler. 

BAŞKAN — Sıra ile tekrar okutup oyları-
*nıza arz edeceğim. 

Sayın istanbul Bağımsız Milletvekili Meh
met Ali Aybar tarafından verilmiş takrir var
dır, ikinci isim imzayı ihtiva etmemektedir. Di
vanca yanlış okunmuştur. Çünkü Sayın Rıza 
Kuas uzun aylardan beri tedavi altında ve dış 
memlekette bulunmaktadır ve takrirde de im
zası yoktur. 

MEHMET ALİ AYBAR (istanbul) — Sayın 
Başkan, bundan evvel de verilen bir takrir var
dır, onda Sayın Rıza Kuas'in imzası vardır. Bi
naenaleyh ben imzası bulunan bir takriri geri 
almak yetkisine sahip değilim. O takrir Komis
yonda görüşülüp reddedildiği için ben aynı me
alde değişik bir önerge vererek onun ismini ha
tıra kabilinden yazdım. 

BAŞKAN — Zapta geçmiştir efendim, bunu 
tavzih etmek mecburiyetindeyim. 
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MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Sayın 
Kuas'ın imzasını ihtiva eden takriri lütfen 
okursanız... 

BAŞKAN — Zaten önemli bir konu değil 
efendim. Mesele takririn oya arz edilmesidir. 
Zatıâlmizin de ifadesinde yer aldığı veçhile, o 
takrir Komisyon Başkanlığına verilmiştir. Mec
liste şu anda müzakere edilen bu takrire filhal 
Sayın Kuas'ın imza vaz'etmesi gayrimümkün-
dür. 

Zatıâlinizin hatıra temennisi zabıtlara geçti 
efendim. 

Buyurun efendim. 
(İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar'm 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Efendim Sayın Aybar'ın tak

ririnde, 1 numaralı bentteki, «ve hava» sözcük
lerinin çıkarılması ve aynı maddede bulunan 
2, 4, 5, 6, 8 numaralı fıkraların metinden çıka
rılması teklif ediliyor. Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOFÇUBASI (Çorum) — Katılmıyoruz. 

BARKAN — Hükümet?.. 
ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Ka

tılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet teklife 

katılmamaktadır. Teklifi Genel Kurulun oyla
rına arz ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Aybar'ın ikinci takririni okutuyorum: 
(istanbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar'm 

önergesi tekrar okundu.) 

BALKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇ+Cİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 

TOPÇTJBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet? 
ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Ka

tılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı

yorlar. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Hüseyin Balan tarafından verilen tak
rir maddenin 8 inci sırasında bulunan konutla
rın, kapıcılık hizmetlerinde çalışanların istisna
sının önlenmesini ve beşinci maddeden çıkarıl
masını teklif etmektedir. Sayın Aybar'ın Genel 
Kurula arz edilen takririnde sekizinci fıkranın 
metinden çıkarılması hususu vardır ve Genel 
Kurulca bu husus reddedilmiş bulunduğu ci
hetle tekrar oya arz etmiyorum. 
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Sayın İbrahim Cüceoğlu'nun takririni tek
rar okutuyorum : 

(Ankara Milletvekili ibrahim Cüceoğlu'nun 
önregesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Cüceoğlu'nun takririnde 
de dördüncü fıkranın metinden çıkarılması tek
lif edilmektedir. Sayın Aybar'm takririndeki 
dördüncü fıkranın çıkarılması hususuna müte
dair teklif Genel Kurulun oyuna arz edilmiş ve 
reddedilmiştir, ikinci (G) fıkrasının eklenmesi 
kapsamı içinde geniş anlam ve «Her nevi hiz
metler» deyimi ile ev hizmetleri kapsamı da 
vardır. Genel Kurulca bu husus da reddedilmiş
tir. Bunun için Sayın Cüceoğlu'nun takririni 
tekrar oya arz etmiyeoeğim. 

İBRAHİM CÜCEOĞLU (Ankara) — Anla
yışınız, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Anlayış değil, sarahat vardır. 
Sayın Hasan Tosyalı'nın takririni tekrar 

okutuyorum : 
(Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 

TOPÇUBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Ka

tılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı

yor. Saym Tosyalı'nın teklifini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Saym Tosyalı'nın 5 nci maddeye onikinci 
fıkra eklenmesine mütedair olan takririni oku
tuyorum : 

(Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 

TOPÇUBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 
- BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

Saym Barlas Küntay'm, amatör sporcular 
hakkında dokuzuncu bendin değiştirilmesi hu-



M. Meclisi B : 94 3 . 5 . 1971 O : 1 

susu var. Takrir çok uzun «Amatör sporcular 
hakkında» şeklinde değiştirilmesine mütedair 
okunmuş bulunan takrire Komisyon katılıyor 
mu?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOPÇUBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Ka

tılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mıyorlar. Teklifi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir 
efendim. 

Sayın Reşit Ülker'in takririni tekrar okutu
yorum : 

(istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker maddenin, 
«Şu kadar ki» diye başlıyan kısmının başına... 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın Başka
nım tamamıdır. Maddeye yeni bir şekil veriyo
rum. 

BAŞKAN — Yani diğer fıkralar kalkacak 
mı? 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Tabiî, hapsi 
kalkıyor. 

BAŞKAN — Baştakilerin hapsi yani onlbir 
numaraya kadar olanlar kalkıyor ve yeni bir 
şekil ihtiva ediyor. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Evet hepsi kal
kıyor. Eskiden Mecliste bu kabul edilmişti. 

BAŞKAN — (Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOPÇUBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim? 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yor. Teklifi oylarınıza arz ediyorum. Kabul bu
yuranlar... Kabul etmiyenler... (Kabul edilme
miştir. 

Sayın Enver Turgut'un takririni tekrar oku
tuyorum : 

(Kayseri Milletvekili Enver Turgut'un öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Efendim, önergede bahsi geçen 
her iki husus da elimizdeki son metinde tashih 

edilerek basılmış bulunduğu cihetle yeniden oya 
arz etmiyeceğim. 

Sayın Burhanettin Asutay'm bir takriri var
dır, okutuyorum : 

(izmir Milletvekili Burhanettin Asutay'm 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bu fıkra «e» fıkrası olarak de
ğil dıe «f» fıkrası olarak metne girmiş bulundu
ğu cihetle oya arz etmiyorum. 

Sayın Kubilây İmer tarafından verilmiş bir 
takrir vardır, fakat Başkanlığa hitaben değil 
23 numaralı Geçici Komisyona hitabendir. Onun 
için Başkanlıkça tekabbül edilmemiştir. 

5 nci maddeyi metindeki yazılmış olduğu 
şekli ile oylarınıza arz ediyorum. Kabul buyu
ranlar... KaJbul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

bakımından sanayiden sayılacak işler şunlar
dır : 

a) Her türlü madenleri arama ve topraktan 
çıkarma işleriyle taş, kum ve kireç ocakları gibi 
işler, 

b) Ham, yarı ve tam yapılmış maddelerin 
işlenmesi, temizlenmesi, şeklinin değiştirilmesi, 
süslenmesi, satış için hazırlanması işleri, 

c) Her türlü kurma, onarma, sökme, dağıt
ma ve yıkma işleri, 

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

d) Yol, demiryolu, tramvay yolu, liman, 
kanal, baraj, hava alanı, dalgakıran, tünel, köp
rü, lâğım ve kuyuların yapılması ve onarımı, 
batıkların çıkarılması ve bataklık kurutma gibi 
ligler, 

e) Elektrik ve her çeşit muharrik kuvvet
lerin elde edilmesi, değiştirilmesi, taşınması, 
kurma ve dağıtma işleri, 

f) Su ve gaz tesisatı, kurma ve işletmesi 
işleri, 

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

h) Cemi ve vapur yapımı, onarımı, değiş
tirilmesi ve boızup dağıtma işleri, 

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

hayvan taşıma işleri, 
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j) Eşyanın istasyon, antrepo, iskele, liman
lar ve hava alanlarında yükletilmesi, boşaltıl
ması işleri, 

k) Basımevlerinde yapılan işler, 
II - Bu kanunun uygulanması bakımından 

ticaretten sayılan işler şunlardır : 
a) Ham, yarı ve tam yapılmış her çeşit bit

kisel, hayvani veya sınai ürün ve malların alı
mı ve satımı işleri, 

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

c) (Denişlerde çalışan su ürünleri müstasıl-
ları ile ilgili işler, 

III - Yukarda yazılı işler dışında kaftan baş
ka bir işin kanunun uygulanması bakımından 
sanayi ve ticaret işleri arasına konması gerekip 
gerekmediğini belirtmeye çalışma Bakanlığı yet
kilidir. 

BAŞKAN — Altıncı madde üzerimde Saym 
Başer buyurun. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
ym Başkan, değerli milletvekilleri; ben de iş 
Kanununun 6 ncı maddesi üzerimle söz almış 
bulunuyorum. 

Maddenin (Ç) fıkrasında, - bina yapılması 
ve onarımı, değiştirilip - bozulması ve yikilir.fr-
sı işleri ve bunlara yardımcı her türlü sınai ya
pım işleri iş yerinden sayılıyor. Ancak bilhassa 
kasabalarda, küçük ilçelerde, il merkszlsrinde 
işveren olarak mal sahibi bir usta tutuyor; 
kendisi, ailesi, yetişkin çocukları ve kızları bu 
yapmış olduğu tamiratta veya binada çalışıyor. 
Fakait arkasından bakıyorsunuz ki; bir ay, 
iki ay hattâ bir sene sonra, «Efendim, buraya 
bina yapılmış, işyeriymiş, neden sosyal sigor
talara haber verilmedi?» diye Sosyal Sigorta
ların bütün ekibi bu fakir fukaranın başında. 
Bu bakımdan ben bu fıkra ile ilgili bir öner
ge verdim. Bu önergede, bir muayyen kıy
mete kadar istisna edilmesini teklif ediyo
rum. Hiç değilse ailesinin yetişkin çocuğunun, 
kızının veya yakın akrabalarının çalışmaları
nın çıkarılması lâzımdır kanaatindeyim. Çün
kü birçok vatandaşları bu Sosyal Sigortalar 
mutazarrır etmektedir. Ama Ankara'da, İstan
bul'da, izmir'de büyük yerlerde bu hissedilmez. 
Çünkü küçük yerlerde insanlar bağ, bahçe ile 
çalışan insanlardır; kendi inşaatların'ia kendi
leri çalışırlar. Büyük yerler için dert olmadı

ğından belki burada gözümüzden kaçmış olabi
lir diye söz aldım ve bu hususta bir önerge de 
verdim. Yüce Meclis iltifat ederse büyük bir 
hizmet yapılmış olur. 

Saygılarımı sunarım, 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tosyalı. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Saym 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Bu sanayi işlerinden sayılan mevaddan, 6 ncı 

maddenin 1 nci fıkrasında «Taş, küm ve kireç 
ocakları» tâbiri var. Ben bunların çıkarılması
nı önerge ile taleb ettim. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Memleketimizde çimento ile ev yapma işi 

'başlamıştır. Bir traktörle, bir at arabasiyle de
reden kum getiriyor, sanayi işi olacak bu, taş 
getirecek bu sanayi işi olacak. Yani Anado
lu'nun kalkınması için artık benim vatandaşım 
dereden bir traktör kum getirmesin mi, iki 
amele kullanmasın mı, bir taş çektirmesin mi? 
Bunlar sanayi midir? Bu kadar teferruata bir 
İş Kanunu inerse bu memleketin hali ne olur? 

Anadolu kasabasının, köyünün veya küçük 
bir nahiyesinin kalkınmasına imkân yok. Bun
lar, sanayi tesisi olarak sayılmış. Bir küçük 
dereden, şuradan, bur aldan at arabasiyle, trak
törle, kamyonla ve saire ile taş, kum getirile
bilir. Bunların buradan çıkarılmasını arz ve 
teklif ediyorum, izahına lüzum görmüyorum. 

ikinci husus... 
AHMET ŞENER (Trabzon) — önerge ver. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Zamanın

da önerge verdim efendim. 
ikinci husus : 
Ticaretten sayılan hususlar : «Ham, yarı ve 

tam yapılmış her çeşit bitkisel, hayvani veya 
sınai ürün ve malların alımı ve satımı işleri...» 

Arkadaşlar; yarım torba bir süzme yoğurt 
getirenin yaptığı iş ticaret olacak. Yani, haki
katen bu kadar teferruata inilmemesi lâzım. 
Bir çuval buğday getiren, iki kilo tiftik geti
ren, beş kilo üzüm getiren, bir tavşan derisi 
getiren, bir koyun ölmüş, derisini çarşıda sat-
mıya çalışan... Bunların, İş Kanununun hük
müne girmemesi lâzım arkadaşlar. Vatandaş
larımızın başına belâ olur bunlar. 

Biz, biraz da iş hayatını düzenliyen, işve
ren ve iş alanların hayatını düzenliyen bu ka
nunu, temel olan bu kanunu bu kadar tefer-

http://yikilir.fr-


M. Meclisi B : 94 3 . 5 . 1971 O : 1 

ruata indirinsek, bu memlekette kendi kendi
nin işini yapan, kendi ağılında ölmüş veya ke
silmiş bir keçinin derisini çarşıya getiren ti
caretten sayılırmış tut yakasından, bir torba 
yoğurdunu getirmiş satıyor zavallı köylü ka
dını, tut yakasından... Ham, iptidai, yarıma-
mul her şey giriyor buna. Ticaret yapıyor 
diye, bir yük odun getiriyor, tut yakasından. 
Olmaz arkadaşlar böyle bir şey. Biraz da, hal
kımızın tabiî yaşayış tarzını düşünmemiz lâ
zım, kanunu buna uydurmamız lâzım. 

Binaenaleyh, yukarıda arz ettiğimiz gibi, 
sanayiden sayılan taş, kum ve kireç ocakları ile, 
ticaretten sayılan «Ham, yarı ve tam yapılmış 
her çeşit bitkisel, hayvanı veya sınai ürün ve 
malların alımı ve satımı» hususlarının mad
deden çıkarılması gereklidir. Bunun azı yok, 
çoğu yok... Miktarını kim tâyin edecek?.. 
Bunu kim takdir edecek? Biraz evvel arka
daşım bahsetti; inanın arkadaşlar bir ufacık 
kulübe yapıyor, üç sene, beş sene sonra geli
yorlar, başına dikiliyorlar, 15 bin lira diyor
lar. Bunun içinden çıkılmaz. 

Binaenaleyh, bu iki fıkranın verdiğim öner
geler istikametinde buradan çıkarılmasını is
tirham ediyorum. 

Biraz Anadolu'yu, biraz küçük kasabayı, bi
raz da vatandaşımızın kendi kendine yap
tığı işi düşünelim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın AsUtay, buyurunuz 
efendim. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) Sayın 
Hasan Tosyalı'nm bu kadar açık izahından 
sonra ben sözümden vazgeçtim. 

BAŞKAN — Zaten sizin verdiğiniz takrir 
de komisyonca kabul edilmiş, metinde yerini 
almıştır. 

Sayın Salih Aygün,, buyurunuz efendim. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
6 ncı maddedeki bütün fıkralar 1 nci mad

denin ruhuna uygun olarak tanzim edilmiş bu
lunmaktadır. 

Anayasanın koymuş olduğu espriler içeri
sinde gerek taş ocakları, gerek kum ocakları 
birer işletmedir. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Büyü
ğüne eyvallah, bunun hududunu kim tâyin 
edecek . 

SALİH AYGÜN (Devamla) — iş Kanunu
nun 1 nci maddesi ve ilgili maddeleri bunu tâ
yin ve tasrih etmiş bulunmaktadır. 

Mühim olan mesele Sayın Tosyalı'nın işa
ret ettiği mesele değil, mühim olan mesele bu 
işyerindeki işçiyi işçi Sigortalan Kanununun 
kapsamına sokmak ve oradaki işçinin gerek 
sosyal, gerek ekonomik yönden güvenliğini 
sağlamaktır. 

Bina meselesi de gayet entresan bir konu. 
Mutlak surette işçi arkadaşlarımızın emniyeti
ni, istikbâlini teminat altına almak zorundayız. 
Bu günü düşünmeyin. Bu bakımdan inşaat
ta çalışan arkadaşlarımızın da aynı şekilde.. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Devam
lılık yok. 

SALİH AYGÜN (Devamla) — Zaten mü
him olan mesele orada çalışan, devamlı olmı-
yan işçinin de istikbâlini emniyet altına al
maktır. 

Sayın Çalışma Bakanı bu konu üzerinde 
dursunlar. Çünkü, işçi gelir iki gün çalışır, 
tekrar gider. Bu iki gün kaçak iştir. Bu iş sü
resiz ve kaçaktır, işçi Sigortaları bunun para-. 
sim bâzı kanunlara göre tahsil eder; ama iş
çiye bu intikal etmez. Benim üzerinde durdu
ğum nokta; sayın Bakanın dikkatini çeki
yorum. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Balkan bir hususu belirtmek istiyorum. 

BAŞKAN — Maalesef, müsaade edemiyece-
ğim, müdahaleleriniz çok yerinde ve tatlı ol
makla beraber müsaade edemiyeceğim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Kür
süye çıkan arkadaşlarımız bizim söylediklerimi
zi cerh etmek için mi çıkıyorlar, yoksa yeni 
bir fikir mi söylemiye çıkıyorlar?.. 

BAŞKAN — Efendim, malûm^âliniz, bir 
milletvekilinin diğer bir milletvekilinin konuş
ma tarzını tahlil etmesine, ona yön vermesine 
imkân yoktur, hattâ müdahaleniz bile usule ta-
mamiyle aykırıdır. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bana 
cevap veriyor. 

IBAŞKAN — Yok efendim, size cevap yok, 
her sevi konuşabilir. 

SALİH AYGÜN (Devamla) — Sayın Ba
kandan istirham edeceğim husus şudur : Mad
deler gayet güzel tanzim, edilmiş olmasına rağ-
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men, gerek inşaatta, gerek taş ve kireç ocak
larında, gerek diğer iş yerlerinde kaçak işçi 
çalıştırmayı önleyici, aynı zamanda işverene 
bunları çalıştırmak için sigorta edilebilmeleri 
temin edecek, sigorta ile münasebetlerini kolay 
tanzim edebilecek hal çarelerini mutlak suret
te getirmeleri lâzımdır. 

Kanunun, bizim anlayışımıza göre doğru ve 
muntazam şekli de vazedildiği kanaatindeyiz. 
Sayın Bakan ve Sayın Hükümet erkânı bu ko
nuya da eğilirlerse mesele kökünden halledil
miş olur ve memleketin büyük bir derdi gerek 
işçi yönünden, gerek işveren yönünden halle
dilmiş olur. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde başkaca 
görüşmek istiyen yok. 

Takrirler vardır, okutuyorum efendim : 

Sayın Başkanlığa 
İş Kanunu tasarısının madde 6 nın (ç) fık

rasındaki «bina yapılması ve onarımı, değiştiri
lip bozulması ve yıkılması işleri ve bunlara yar
dımcı her türlü sınai yapım işleri» fıkrasına 
(kendi ihtiyacı için yapılan inşaat ve tamir için 
aile ve fertleri kendi emeği ile yapmışlarsa bu 
fıkranın dışında kalır) şeklinde ilâve yapılma
sını arz ve teklif ederim. Saygılarımla. 

Hüsamettin Başer 
Nevşehir 

Sayın Başkanlığa 
Müzakeresi yapılmakta olan kanunun 6 ncı 

maddesinin II ncı paragrafına (c) fıkrasının ek
lenmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Burhanettin Asutay 

İzmir 

«c) Denizlerde çalışan su ürünleri müs-
tahsılları ile ilgili işler.» 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
931 sayılı İş Kanunu tasarısının «Sanayi ve 

Ticaret» başlığı altındaki 6 ncı maddenin (a) 
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Hasan Tosyalı 
Kastamonu 

«Madde 6. — 
a) Her türlü madenleri arama ve toprak

tan çıkarma işleri.» 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
931 sayılı İş Kanunu tasarısının madde 6: 

II nci Bölümü; 
(a) fıkrasının maddeden çıkarılmasını arz 

ve teklif ederim. 
Hasan Tosyalı 

Kastamonu 
BAŞKAN — Sayın Burhanettin Asutay'm 

takriri, Komisyonca vâki tadilde metinde yer 
almış bulunduğu cihetle oya arz etmiyorum. 

Sayın Başer'in takririni tekrar okutup oy
larınıza arz edeceğim. 

(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer'in 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOPÇUBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Hükümet katılıyor mu efendim?.. 
ÇALIŞMA BAKANI ATILA SAV — Ka

tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. 

Sayın Başer'in takririni oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Sayın Hasan Tosyalı'nın takririni okutuyo
rum : 

(Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 

TOPÇUBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim?.. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyorlar. 

Sayın Tosyalı'nın tadil teklifini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler. Kabul edilmemiştir. 

Sayın Tosyalı'nın (a) fıkrasının çıkarılma
sına dair teklifini tekrar okutuyorum : 

(Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın 
önergesi tekrar okundu) 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 

TOPÇUBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Ka

tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. 

Teklifi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul bu
yuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Mesai süremiz sonuçlanmış olması sebebiyle 
5 Mayıs 1971 Çarşamba saat 15,00 te toplan
mak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanış saati : 18,57 

i>e*<t 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

94 NCÜ BİRLEŞİM 

3 . 5 . 1971 Pazartesi 

SaaU : 15,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X 1. — İş kanunu tasarısı ve 23 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (1/347) (ıS. Sayısı : 
239 ve 239 a 1 nci ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
26 . 2 . 1971) 

X 2. — 5434 ısayılı Türkiye 'Oumhuriytettıi 
Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici madde
ler eklenmesine ve bu kanun ile diğer kanunların 
bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/438) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma tari
hi : 3 . 3 . 1971) 

X 3. — Bursa Milletvekili Kasum Önaıdım'm, 
Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal Sigortalar kanunu 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi, Ça
lışma ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üye
den kurulu 4 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(3/13) (S. 'Sayısı : 201 e 1 nci ek) (Dağıtma ta

rihi : 18 . 3 . 1971) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
.1. — Uşak MiLletvleikili M. Fahri Uğrasız-

oğlu'nun, Millet MeclM İçtüzüğünün! 195 ve 196 
nci maddelerinin dıeğilştiriimesine dair ıtüızük 
teklifi ve (gündeme alınmasına dair önergesi. 
{2/199, 4/155) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Osman BaUmıanikuırt'aj vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/204) (S. Sayısı : 105 ve 1166 e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

'2. — Makbule kızı Ferdiye Demiroğlu'na 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/212) (S. Sayısı : 167 ve 167 
ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 23 .12 .1970) 

3. — Harcırah Kanununa efe kanun tasarısı 
ve Adalet ve Plân komisyonları raporları 
(1/198) (S. Sayısı : 219 ve 219 a 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 23 .12 .1970) 

4. — 107'6 sayılı Yeldek iSuı'bay ve yedek aske
rî memurlar Kanumıtm 3 neü maddesinin, değiş
tirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâve
sine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanımla deği
şik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun tasarıları ve Millî Savunma Komisyonu 
raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246) (Dağıt
ma tarihi : 28.1.1971) 

5. — SaıMhli ilçesinin, Eiskicamıi : mahallesi 
1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu! 
Ayşe'den doğma 20 . 10 . 119145 doğumlu Kâmil 
Akman'm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/46) (S. Sayısı : 30 a 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihi : 22 . 2 . 1971) 

6. — Van'ın G'ürpınıatr ilçesi Hoşap 'bucağı 
Işıkpınar köyü hane 37, cilt '5, sayfa '52 de ka
yıtlı NeomettiiDoğlu, Emine'den olma 1.1.1947 
doğumlu Nurettin Kahraman'm, ölüm cezasına 
çarptırılması 'hakkında Başbakanlık teskeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/45) (S. Sayısı : 
46 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 2 2 . 2 .1971) 

7. — Akyazı ilçesi Merkez Yenüköy hane 18, 
cilt 8, sayfa 125 te nüfusa kayıtlı (Hüseyintoğlu, 
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Fatma'dan olma 13 . 3 .11940 doğumlu Kemal 
Dluköylü'nün ölüm «ezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Aldalet Komis
yonu raporu (3/47) (S. Sayısı : 47 ye 1 raci ek) 
(Dağıtma itarM : 22 , 2 . 11971) 

8. — izmir l ine bağlı Çeşıme ilçesinin Mer
kez Çiftlik köyü nüfusunun 101 hane, 7 «üt ve 
45 nci sayfasında kayıtlı Şükrüoğlu, Zehra'dan 
doğma 10 . 8 . 1929 doğumlu Mahmut Yel'in, 
ölüm cezasına çarptınlmıasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu ('3/51) 
(S. Sayısı : 77 ye 1 mci ek) (Dağıtma tarihi : 
22 . 2 . 1971) 

9. — Yalvac'ın Tlorpni'afkçılk köyü hane 90, 
cilt 22, sayfa 146 da raıüfusa kayıtlı, Ali Osman-
oğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu 
Hüseyin Seslimin ölüm cezasına 'çarptırılması 
hakkında Başbakanlık teskeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/1519) (S. Sayısı : 78 e 1 nci 
ek) (Dağıtma tariJhi :EB . 2 . 1971) 

10. — Turgutlu'nun Ha/midiye maihaliliesi 846 
hane, cilt i27 ve sayfa 20 de nüfusa kayıtlı olup, 
Kurtuluş, mahallesi, Yasemin sokak 8 numarada 
oturur Yakupoğlu Yaşamdan doğma 1.9.19136 do
ğumlu Faik VarteMi, Turgutlu Hamidiye ma
hallesi 846 hane, cilt '27, ısıayfa 20 de nüfusa ka
yıtlı olup evlilik dolayısiyle Hamidiye ımahallesi 
2)95 haneye gitmiş, Kurtuluş mahallesi, Yasemin 
sokak 8 numarada oturur Yakup kıızı Yaşa'dan 
doğma 1 . 4 . 11947 doğumlu Kadriye Partici'-
nin ölüm cezasına çarptımlmaları hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/204) (S. Sayısı 160 a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 22 . 2 . 1971) 

11. — SaJkairya illine Ibağılı Akyazı kazasının 
Kanlıçay köyü 48 hane, 34/67 cilt ve sayfa nu
marasında nüfusa kayıtlı Nurioğlu Selfinaz'dan 
doğma 1927 Şavşat doğumlu Mevlût Balcı ile 
Sakarya ilinin Erenler köyü 581 hane, 88/107 
cilt ve sayfa numarasında nüfusa kayıtlı Nuri
oğlu, Selfinaz'dan doğma 1939 Şavşat doğumlu 
Zekeriya Balcı'nm ölüm cezasına çarptırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/44) (S. Sayısı : 159 a 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 22 . 2 . 1971) 

12. — Bor ilkesinin Keımerhisıar nahiyesine 
bağlı Badak köyünün hane 12, cilt 30, sayfa 8, 
numarasında kayıtlı iken aynı ilçenin Kale ma
hallesi 127 nci hanesi nüfusuna naklen kayıt ve | 

tescil edilmiş Mehmedoğlu, Hüsne'den doğma* 
6 . 5 . 1933 doğumlu Mehmet Karabaş'm, ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/388) 
(S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 .1971) 

13. — Mıaırldlim 'Minin Ömerli ilçesi merkez 'bu
cağı Hırbabellik (Sivritepe) köyü hane 7, cilt 
28/1 ve sayfa 60 numarada nüfusa kayıtlı Ah-
medoğlu, Hamdiye'deın doğma 1938 doğumlu 
Cemil Yıldız'm, ölüm cezasına çaptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu )(3/52) ı(S. Sayısı : 295) '(Dağıtma 
tarihi : 4 . 3 . 1971) 

14. — Eskişehir'in Alpu nahiyesinin Bozan 
köyü hane 66, cilt 51, sayfa 158 de nüfus sicili
ne kayıtlı Mehmet ve Habibe'den doğma 
10 . 4 . 1946 doğumlu Nail Kır'm, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/291) (S. Sayısı : 
296) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1971) 

15. — Düızıce'min Gölfeaya bucağının Hacı Sü-< 
leymanbey köyü hane 106/2, cilt 19, sayfa 60 
numarasında nüfus siciline kayıtlı Mehmet Ali-
oğlu, ıŞerife'den doğma 1 . 8 , . 1330 Tonya - Is-
kenderli doğumlu Hacı Ahmet Tonya'nm ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/233) 
(S. Sayısı : 301) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 

16. — Bartın illçesi 'Tuzcular köyü Ihane 15,. 
cilt 19, sayfa 32 de kayıtlı Şabanoğlu Hatice'
den doğma Şulbat 1946 Bartın doğumlu Ahmet-
Balikçı'nın ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/258) (S. Sayısı : 302) (Dağıtma ta
rihi : 8 . 3 . 1971) 

17. — Kastamonu iline bağlı Taşköpırü ilçe
sinin Çoroğlu köyü, 13 hane, 8 cilt ve 19 sayfa 
numarasında nüfusa kayıtlı İbrahimoğlu, Hük
metmen doğma 1 . 7 . 1948 doğumlu Hüseyin 
Bulut'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu na-
poru (3/280) (S. Sayısı : 303) (Dağıtma tari
hi : 8 . 3 . 1971) 

18. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mıahkemesinin kuru
luş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
38 nci (maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) 
(S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 



19. — Bursa Milletvekili Kasım Önadmı'ın, 
çırak, ıkaüfa ve ustalılk İkamın ttöklâfi ve Sanayi, 
Tioarett, Adalet, Millî Eğıiıtıim, Çalışma ve H â n 
Ikoanisyoınlarınıdan seçilen 4 ler üyeden kurulu 
5 No. lıı ıGeçaıci Komisyon rapoıru (2/14) (S. Sa
yısı : 126 ve 126 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
10 . !3 .1971) 

20. — Asayişe müessir bâzı fiillerin öntaı-
mesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri Komis
yonu raporu (1/80) OS. Sayısı : 123 e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 3 . 1971) 

2i. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve İçiş
leri Komisyonu raporu (2/162, 2/163) (S. Sayı
sı : 192 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15.3.1971) 

X 22. — Bursa MMİlıetVelkili Kaısım Önadım'
ın, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S. 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Dağıltıma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

23. — İstanbul Millettvelkil Nuri Eroğan'm, 
yasama ve yürütme organlarında görev alanla
rın mal bildiriminde bulunmaları hakkında ka
nun teklifi ve İstanbul Milletvekili Nuri Er
oğan'm önergesi (2/297) (S. Sayısı : 306) (Da
ğıtma tarihi : 24.3.1971) 

X 24. — Mardin M i l e t v e » Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşının, Çiftçi mallarının korun

ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun önerge
si (2/171) (S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 
25 . 3 . 1971) 

X 25. —• Noterlik [kanunu tasarısı ve Çalışma, 
Adalet, Maflöyıe ve Plân komilsıyonJlIarıınıdafli seçlülıeaı 4 
ter üydden kurultu 9 nanmıanallı ıGeçlöi Kamilsyoın 
raporu (1/92) (S. Sayısı : 130 a 1 nci «ek) (Da
ğıtma tarlilhi : 17 . 4 . 1971) 

26. — Kayseri Milletvekili Enver 'Turgut ve 
8 arkadaşının, 17 . 7 . 1967 (tarihli 1506 sayılı 
Kanunun 123 ncü ımaddesinin 2 ve 3 ncü fıkra
sının foaldırılimıaisı ve fair fıkra eklenmesi üe 
İzmiır Milletvekili Burhanettin Asutay ve 4 ar
kadaşımın, I5Û6 sayıüı Sosyal Sigortalaır Kanu-
aıunıun 123 oıcü maddeslinin ideğiştirrilmıesine dıair 
Ikanfum, teklifleri ve Çalışma ve Plân fcomıisyon-
larandıan 8 »er üyeden kurulu 41 nıumıaıraıh Ge
çidi Komisyon raporu (2/496, 2/323) (S. Sa
yısı «: 310) (Dağıtma tarihi : 27 . 4 . 1971) 

X 27.—Köy İşleri Bakanlığı 'Kuruluş ve gö
revleri nlakkımda kanun tasarısı ve Köy İşleri 
ve Plân komisyonlarından 8 er üyeden kurulu 
19 nolu 'Geçici Komisyon raporu (1/310) (S. 
iSayısı : 311) (Dağıtma tarihi : 29 . 4 . 1971) 

28. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
M. Halûk [Berkol ve İstanbul »Milletvekili Or
han Cemal 'Fersoy'un, ekspres yollar tve İstan
bul çevre yolu projesi sahasındaki gecekondu
ların tlasfiye&i hakkında kanun teklifi ve Ana
yasa, Maliye, İmar ve İskân, Bayındırlık ve 
Plân komisyonlarından 3 er üyeden kurulu 40 
nolu Geçici Komisyon raporu (2/385) (S. (Sa
yısı : 312) (Dağıtma tarihi : 29 . 4 ', İ1971) 




