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I. — GEÇEN Tl 

Sanayi ve Ticaret komisyonlarının bir tek 
komisyon halinde yenliden teşkili ile Dış Ekono
mik ilişkiler Komisyonu adı altında ayrı ibir 
daimî komisyonun kurulması, her iki komisyo
nun üye sayılarının 21 olması, bu komisyon se
çimlerinin birlikte yapılması ve oyların bir tas
nif komisyonu tarafından ayrılması hususları 
ve, 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklen
mesi ve bu kanun ile diğer kanunların bâzı 
hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun tasarı-

II. — GELEN 

TEKLİFLER 
1. — Manbul Milletvekilli Hüseyin Dolun'-

uıı, Türk vatandaşı olup Türk üniversitelerine 
bağlı her çeşit Fakülte ile özel ve resmî yüksek 
okul mezunlarının mecburi hizmet süreleri hak
kında kanun teklifi (2/522) (Millî Eğitim ve 
Plân komisyonlarına) 

2. — İstanbul Milletvekili Sadettin Bilgiç 
ve 9 arkadaşının, Oğuz Bakırburç'un affı hak-

TANAK ÖZETİ 

ısının yeniden açık oya sunulmasının da bu se
çimlerle birlikte yapılması kabul olundu. 

Seçimler ve oylama sonucunda çoğunluk 
sağlanmadığı anlaşıldığından; 

24 . 5 . 1971 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 15,57 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Çankırı 

Ahmet Durakoğlu Nuri Çelik Yazıctoğlu 
Kâtip 

Tunceli 
Kenan Aral 

KÂĞITLAR 

kında kanun teklifi (2/523) (Adalet Komis
yonuna) 

TEZKERE 
3. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan 

ile Tokat Milletvekili Hüseyin Abbas'ın yasama 
dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/545) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

..+-
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Talât Köseoğlu. 

KÂTİPLER : M. Orhan Daut (Manisa), Nuri Çelik Yazıcıoğlu (Çankırı) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 104 ncü Birleşimini açıyorum. 

III — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin beyaz düğmelere bas
malarını rica ederim. 

1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Tür
kân AkyoVun, Bingöl ve çevresinde vukubulan 
deprem felâketi ve yapılan yardımlar hakkında 
gündem dışı demeci 

BAŞKAN — Gündem dışı olarak, Hükümet 
adına, Bingöl'de vukua gelen zelzele dolayısiyle 
Sayın Türkân Akyol bilgi vereceklerdir. Buyu
run efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
TÜRKÂN AKYOL — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri ; 

Bildiğiniz gibi Burdur'dan sonra 22 Mayıs 
Cumartesi günü saat 18,46 da yeni bir deprem 
felâketine uğramış bulunuyoruz. Bu acı haberi 
şu ana kadar bilinen yönleriyle basın ve yayın 
araçlarından izlediğiniz muhakkak olmakla be
raber, Hükümet olarak Yüce Meclisinizi bizzat 
aydınlatmak istedik. 

Deprem haberi ıgelir gelmez 23 Mayıs Pazar 
sabahı Başbakan »Sayın Prof. Erimle beraber 
Başbakan Yardımcısı, îçişleri Bakanı, îmar ve 
îskân Bakanı, ben ve bölgenin bâzı senatör ve 
milletvekilleri deprem bölgesine hareket ettik. 
Diyarbakır'dan sonra bölgeyi helikopterlerle 
dolaşarak Bingöl'e ulaştık. 

22 Mayıs Cumartesi aksamı saat 18,46 da 
vukubulan deprem 8 nci derecede olup, takri
ben altıbin kilometrekarelik bir bölgeyi kapsa
maktadır. Bölgede Van, Bingöl, Elâzığ, Malat
ya, Adıyaman deprem hattı üzerinde bulunmak
tadır. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır, görüşme

lere başlıyoruz. 

Deprem, Mardin, Diyarbakır, Elâzığ, Muş, 
Bitlis, Erzincan ve civarında hissedilmiştir. Bu 
bölge içinde Bingöl ilimizde büyük hasara yol 
açmıştır. 

îmar ve İskân Bakanlığı Âfet. İşleri Genel 
Müdürlüğünden elde edilen bilgilere göre, bu 
deprem hattında tarihî devirlerden bu yana dep 
rem kataloglarına göre 400 den fazla deprem 
kaydedilmiştir. 

Son elîm olayda 24 . 5 . 1971 yani bugün 
sabah 10,00 a kadar elde edilen bilgilere göre; 
il merkezinde 301 ölü, köylerde ise 485 ölü tes-
bit edilmiş olup, toplam olarak 806 vatandaşı
mız hayatlarını kaybetmişlerdir. Enkas kaldır
ma işlemleri aralıksız devam etmekte olup, elde 
edilen yeni bilgiler kamu oyuna bildirilecektir. 

Konutların hasar durumuna gelince : Bin
göl merkezindeki binaların, alman ilk haberlere 
göre, % 70 kadarı ağır hasara uğramıştır. Bun
lardan ebe okulunun tamamen, lisenin bir blo-
kunun çökmüş, diğer kısımlarının ağır hasarlı 
olduğu, Devlet Hastanesinin bir bölümünün yı
kılmış, diğer binalarının ağır ve orta derecede 
hasara mâruz kaldığı tesbit edilmiştir. 

Can kurtarma ve enkaz kaldırma faaliyet
leri dolayısiyle hasar gören binaların sayısal 
olarak değerlendirilmesi henüz yapılamamıştır. 
Bingöl'ün beş ilâ on kilometre civarındaki köy
lerinin çoğunda ağır hasar mevcuttur. Köyler
deki konutların genellikle toprak damlı, duvar
larının bağlantısız taşlarla yapılışı nedeniyle 
hasar ve ölü sayısı çok daha artmıştır. 

Bölgenin ulaşım durumuna gelince : Yollar
da her hangi bir tıkanma ve yer kayması yok-

IV — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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M. Meclisi B : 104 24 . 5 . 1971 0 : 1 

tur. Genç ve Bingöl vilâyetinde 10 ncu kilomet
redeki köprünün mesnet kısımlarında hafif ha
sar mevcutur. Ancak bu durum trafik akışına 
engel olmamaktadır. 

Civar bölgenin ordu mensupları ilkyardım 
ekiplerinin Bingöl'e iletilmesinde olağanüstü 
bîr çaba göstermişlerdir, özellikle Hava Kuv
vetlerimiz yaralıların naklinde, bölgeye iliç yar
dım malzemesinin iletilmesinde., her türlü irti
bat imkânını sağlamakta fevkalâde yardımcı 
olmuşlardır ve hizmetleri devam etmektedir. 
Âcil su temin etmek, elektrik jeneratörler'iyle 
ilk ışıklandırma tedbirlerini almak, köprülerin 
hasar tesbitleri, binaların enkazının kaldırılma 
işlemlerinde yardımı hâlâ devam etmektedir. 

Alınan âcil tedbir ve diğer yardımlara ge
lince : Âfetler fonundan 23 . 5 . 1971 günü 
500 000 TL. âcil yardım ödeneği olarak Bingöl 
Valiliği emrine gönderilmiştir. 

Aynî yardımlara gelince : Çadırlardan, Ge
diz afetzedeleri elinde bulunan 1 500 çadırın 
toplanarak Ankara'ya, buradan da uçakla Bin
göl deprem bölgesine şevki için ilgililere gerekli 
talimat verilmiştir. Kızılayca merkez teşkilâtın
dan 1 500, illerden; Erzurum Valiliğinden 900 
aded, Van Valiliğinden 100, Elâzığ Valiliğinden 
50, Muş Valiliğinden 50 aded çadır; ayrıca si
vil savunma teşkilâtından her biri on kişiyi ba
rındıracak nitelikte 295 aded çadır, yani top
lam olarak 4 395 aded çadır temin edilmiştir. 
Ayrıca Kızılay Genel Merkezinden 3 000 aded, 
Erzurum Valiliğinden 870, Muş'tan 50 aded ve 
toplam 3 920 aded battaniye temin edilmiştir. 
Bundan başka Muş Valiliğinden 100 aded ya
tak, 43 aded yorgan, 120 aded yastık temin edil
miştir. Çeşitli gıda yardımları yapılmıştır. 
Bunlar arasında Muş, Erzurum, Bitlis, Mardin 
valiliklerinden ekmek, nebati yağ, süt, bezelye, 
reçel, peynir ve muhtelif gıda maddeleri yetiş
tirilmiştir. 

Bölgenin enerji ve elektrik durumuna gelin
ce : ilk tedbirlerden hemen sonra Bingöl mer
kezinin elektrik durumu normal hale getiril
miştir. Çadırların kurulduğu bölgeye de cere
yan verilmesi için İller Bankası Elâzığ Bölge 
Müdürlüğünden 10 kişilik bir ekip gerekli mal-
zemeyle birlikte çalışmalarını sürdürmektedir
ler. 

İçme suyu durumuna gelince : Bozulan su 
şebekelerinin en kısa zamanda ve süratle onarı
larak halkın ihtiyacını karşılaması için İller 
Bankasından başka bir ekip gerekli çalışmaları 
yapmaktadır. Ayrıca âcil su ihtiyacı ordunun 
tanklariyle halka iletilmektedir. Çevre sağlığı 
bakımından da suların klorlanması sağlanmış
tır ve devam edilmektedir. 

Deprem bölgesine gönderilen ekipler ise; 
İmar ve İskân Bakanı Sayın Babüroğlu Bingöl 
deprem bölgesinde ön çalışmaları yapan ekipler 
ile alınacak tedbirleri tesbit etmektedirler. Bit
lis'ten ve Van'dan sağlık ekipleri, 10 ncu Tü
men Komutanlığından seyyar hastane ile seyyar 
fırın ve kurtarma ekibi, Muş'tan da bir jandar
ma sağlık ekibi gönderilmiştir. 

Ayrıca deprem bölgesinde gerekli makrosis-
mik ve jeolojik çalışmaları yürütmek üzere... 
(Meclis salonunda karşılıklı konuşmalardan do
layı gürültüler) 

ATA TOPALOĞLU (Ordu) — Sayın Baş
kan, çok gürültü var, görüşmeyi anlıyamıyo-
ruz. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayınız 
efendim, 

Devam buyurun sayın hatip. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

TÜRKÂN AKYOL (Devamla) — Deprem böl
gesinde gerekli makrosismik ve jeolojik çalış
maları yürütmek üzere sismolog ve jeologlar
dan kurulu ekipler çalışmalara başlamıştır. 
Merkez ve mahallî Devlet teşkilâtımız bütün 
gücü ile iş başındadır. 

Sağlık hizmetlerine gelince : 
ilk önce depremden evvelki kadro durumu ile 

Bingöl ve Elâzığ bölgesindeki tabiplerimizin 
adedlerini arz etmek isterim : Bingöl'de 4 aded 
mütehassıs tabip vardır. Bir tanesi operatör, bir 
bakteriyolog, bir halk sağlığı mütehassısı ve 
bir dâhiliye mütehassisi; bunların bir kısmı ro
tasyon ile bölgeye gönderilen hekimlerdir. 11 
aded pratisyen tabip, bir aded diş tabibi, bir 
aded eczacı, 4 aded eğitimci ve diğer teknisyen 
ıSağlıik memuru, 26 aded sağlık memuru, 10 
aded hemşire, 14 aded hemşire yardımcısı ve 
58 aded köy ebesi mevcut idi. Civar Vilâyet
lerden en yakın sağlık yardımını temin eden 
Elâzığ'da isie, 13 aded mütehassıs tabip, 21 
aded pratisyen tabip, 3 aded diş tabibi, 17 eği-
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timci ve diğer teknisyen sağlık memuru, 49 
aded sağlık memuru, 23 hemşire, 51 hemşire 
yardımcısı ve 112 köy ebesi mevcuttur. Bunlar 
yanında süratle civar illerden resmî veya gö
nüllü hekim ve sağlık personeli âcil'olaraik hiz
mete yetişmiş bulunmaktadır. 

Diğer illerden yardıma koşan personelimiz
den hekim adedini veriyorum : Malatya'dan 
bir operatör ve ayrıca 7 hemşiremiz; Van'dan 
bir sağlık müdürü ve 3 tabip; Gaziantep'ten 1 
operatör tüm ekibi ile birlikte, ayrıca Gazian
tep Sosyal Sigortalar Hastanesinden bir ekip, 
Erzincan'dan 1 operatör ekip halinde 3 hemşi
resi ile beraber ve 3 pratisyen tabip, ayrıca 
100 yataklı bir seyyar askerî hastane; Muştan 
1 operatör ve 3 pratisyen tabip; Ankara'dan 
2 operatör, bir tanesi ortopedist olmak üzere; 
Bitlis'ten 1 operatör ve 1 dâhiliye mütehassısı; 
Ordu'dan bir doktor albay arkadaşımız gönül
lü olarak ve Tatvan'dan bir yüzbaşı doktor ar
kadaşımız 100 yataklı hastanesiyle yetişmişler
dir. Halen Bingöl'de dokfcor adedi lüzumundan 
da fazla olup, bir kısmını ilk yaralıların nak
ledildiği Elâzığ Hastanesine seferber ettik. 

Halen Elâzığ Hastanesinde 34 yaralı, Elâzığ 
Sosyal Sigortalar Hastanesinde 30 yaralı ve 
Elâzığ Askerî Hastanesinde 15 yaralı vardır. 
Dün yerinde gördüğüm üzere Bingöl'de 2 si 
ağır yaralı olan takriben 70 kadar ilk tedavisi 
yapılan yaralımız mevcuttur. 

Bingöl deprem bölgesinde 23 . 5 . 1971 
günü uçak ve kamyonlarla gönderilen malze
meyi dıe arz etmek isterim : 

Depo sülfamit ve kombiyotik; her türlü 
pansuman levazımı; 5 ton süt tozu; 1 ton ki
reç kaymağı; sangı, dezenfeksiyon ve süspansi
yon için gerekli malzeme ve ilâç; 100 litre tifo 
ve tetanoz aşısı; 10 litre boğmaca, difteri ve 
tetanoz aşısı; 260 aded 3 000 lik tatanoz se
rumu; 15 000 doz kızamık aşısı; 2 000 cm3 

Gamagflobilin ve 2 000 doz polio aşısı da âcil 
tedbir olarak bölgeye iletilmiş bulunmaktadır. 

Bu ilk tedbirler dışında, çevre sağlığı hiz
metlerini temin için Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı Sağlık işleri Genel Müdür Muavini 
ve Bakanlığın Sosyalleştirme Dairesi Genel Mü
dürü de, hizmetleri yerinde denetlemek ve iş
birliğini temin etmek için halen bölgede görev 
başındadırlar. 

Bu arada, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı olarak huzurlarınızda arz etmek istediğim 
bir konu daha vardır : 

Dünya Sağlık Teşkilâtı Türkiye Böljge Baş
kanlığı ile Bakanlığımız işbirliği yaparak, ta
biî âfetler vukuunda uygulanacak bir program 
düzenlemektedirler. Bu program hem âcil 
ilk tedbirleri, hem de mütaakıben vukubula-
cak çevre şartlarını ıslah etmek için alınması 
gereken tedbirleri ihtiva edecektir. 

Depremin insanca zayiatının yerine konması 
mümkün olmamakla beraber, maddi hasarların 
en kısa zamanda giderilmesi için Hükümet ola
rak gerekli tedbirlerin süratle alınacağını arz 
eder; Yüce Meclisinizin şahsında bütün Türk 
Milletine bu elîm kayıplarımızdan ötürü baş
sağlığı diler, saygilanmı sunarım. (A. P., 
0. H. P., D. P. ve M. G. P. sıralarından alkış
lar) 

2. — Son aylarda yurt içinde vukubulan 
depremlerde canlarını kaybedenler için yapılan 
saygı duruşu. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Bingöl 
ve çevresinde meydana gelen deprem sebebiyle 
hayatlarını veren vatandaşlarımızın ruhlarını 
taziz için saygı duruşunda bulunulması konu
sunda iki önerge vardır, bu önergeleri okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Bingöl ve çevresinde vukubulan depremde 

canlarım veren aziz vatandaşlarımızın ruhları
nı taziz için Yüce Meclisin saygı duruşunda bu
lunmasını arz ve teklif ederiz. 

Kars Kars 
Kemal Okyay Turgut Artaç 

Kars Kars 
Osman Yeltekin Kemal Güven 

Yüksek Başkanlığa 
Bingiöl ili ve çevresinde vukubulan feci dep

rem akıbetinde hayatlarını kaybeden vatan
daşlarımız için Genel Kurulun bir dakikalık 
saygı duruşuna davet edilmesini saygılarımızla 
arz ederiz. 

Kütahya Kütahya 
tlhan Ersoy Fuat Azmioğlu 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Burdur'u da 
unutmıyalım. 
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KEMAL DEMÎR (Bolu) — «Burfdur ve Bin
göl felâketzedeleri» olarak saygı duruşunda bu
lunulsun. 

BAŞKAN — Yüce Meclisi Burdur ve Bin
göl çevresinde meydana gelen deprem sebebiy
le hayatlarını vefen vatandaşlarımızın ruhları 
huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna davet 
ediyorum. 

('Bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.) 
BAŞKAN — Ruhları şadolsun. 
Sayın milletvekilleri bir hususu hatırlatmak 

isterim : Yarın, yani 25 Mayıs 1971 Sallı günü 
saat 15,00 Türkiye Büyük Millet Meclisi Birle
şik Toplantısı vardır. Konu, sıkıyönetimin uza
tılması hakkınidadir. 

3. — Gruplar Başkanv eklilerinin, Genel Ku
rul çalışmalarına 26 . 5 . 1971 Çarşamba gü
nünden 31 . 5 . 1971 Pazartesi günü saat 15,00 e 
kadar ara verilmesine dair önergesi. 

BAŞKAN — Bir önerge var. Araya resmî 
tatillerin girmesi sebebiyle Meclis çalışmalarına 
ara verilmesi konusunda Meclis Grup Başkan-
vekillerinin müştereken vermiş oldukları öner
geyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Hürriyet ve Anayasa Bayramı'nm 26 Mayıs 
1971 Çarşamba günü öğleden sonra başlaması 
ve 27 Mayıs 1971 Perşembe gününün de resmî 
tatil gününe raslaması sebebiyle Millet Meclisi 
Genel Kurul toplantılarına 26 Mayıs 1971 Çar
şamba gününden başlamak üzere 31 Mayıs 1971 
Pazartesi saat 15,00 e kadar ara verilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

A. P. Grup 
iBaşkanvekili 

Balıkesir 
îbrarim Aytaç 

D. P. Grup 
Başkanıvekili 

Denizli 
Hasan Korkmazcan 

C. H. P. Grup 
Başkanvekili 

Bolu 
Kemal Demir 

M. G. P. Grup 
Başkanıvekili Y. 

Yozgat 
ismet Kapısız 

BAŞKAN — Önerge hakkında söız istiyen 
saym üye? Yok. önergeyi oylarımıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

•1. — İki Daimî Komisyona üye seçimi. 
5. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçimi 

V — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 5İ34 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler ek
lenmesine ve bu kanun ile diğer kanunların bâzı 
hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı 
ve Maliye ve Plân komisyonları raporları (1/4.38) 
(S. Sayısı : 291) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz, 
Sayın milletvekilleri; gündemde iki daimî 

komisyona ve Yüksek Hâkimler Kuruluna üye 
seçimleri ile EmeMi Sandığı Kanununun tadili
ne dair kanun tasarısının açık oylama işlemi 
bulunmaktadır. Bu oylama ve seçimlerin hep 

birlikte yapılmasını oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiy enler... Seçimlerin ve 
oylamanın hep birlikte yapılması kabul edilmiş
tir. 

ıŞimdi, Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçi
mi için evvelâ adayların isimlerini zapta geç
mesi için okutuyorum. Bu adayların içinden ar
zu edilenlerin isimlerini ayrı bir kâğıda yaz
mak suretiyle milletvekilleri oylarını kullana
caklardır. Yüksek Hâkimler Kurulu için 3 asil, 
1 yedek üye seçilecektir. Kâğıtları dağıtınız. 

Adayların isim listesini okutuyorum. 
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Yüksek Hâkimler Kurulundaki açık asıl üyeliklerin adayları 
(Soyadı alfabetik! sıraya göre) 

Adı Soyadı G Ö B E V İ 
Sitil 
No. Seçilme yeterliği 

1 — Naci Ağaoğlu 
2 —* Mustafa Akalın 
3 —ı Necati Benderlioğlu 
4 — Cemalettin Bulak 
5 —• Kadir Danişoğlu 
6 — Mehmet Nedim Derici 
7 — Ahmet Cevdet Ercan 
8 — Lütf i Erdemir 
9 —» Celâl Erdoğan 

10 — Rahmi Ergil 
| 11 — Fuat Erifbol 
c* 12 — Hasan Basri İnce , 
w 13 — Nezihi Kâhyaoğlu 
I 14 — Hasan Kancaoğlu 

15 — Enver Karahan 
16 — Enver Koçak 
17 — ismail Muthıay 
18 — Celâl öncel 
19 — Demir Ali Özakıncı 
20 — M. Salbri Özbek 
21 — M. Fevzi Peşkircioğlu 
22 — Abdüigani Seyithanoğlu 
23 — Osman Tolun 
24 — Ömer Faruk Tuğcu 
25 — Arslan Yılmaz 
26 — Ekrem Yurdakoş 

Tarsus Hukuk Hâkimi 10374 
Afyon Barosu Avukatlarından 
T. K. i. Genel Müdür Muavini 
Samsun Avukatlarından 
Altındağ Hâkimi 8572 
Kayseri Hâkimi 12399 
Adana C. Savcısı 10610 
Ankara Hâkimi. 8782 
Ankara Hâkimi 11438 
Yüksek Hâkimler Kurulu üyesi 7403 
Ankara Hâkimi 10842 
Sivas Ceza HâMmi 11694 
İstanbul Barosu Avukatlarından 
Ankara Hâkimi 12110 
Çivril Ceza Hâkimi 7148 
Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi Bşk. 12699 
Altındağ Ağır Ceza Mah. Üyesi 9452 
Urf a Barosu Avukatlarından 
Afyon Barosu Avukatlarından 
Ankara Hâkimi 7435 
Kayseri Ağır Ceza Mah. Bşk. 8438 
Ordu Ağır Ceza Mahkemesi Bşk. 12017 
Enerji ve Tabiî Kay. Bak. Petrol Dai. Bşk. 
T. Emlâk Kredi Bank. Huk. Müşaviri Av. 
Kalecik Ceza Hâkimi ' 12696 
Ankara Hâkimi 12041 

> 
» 

» 

> 

» 

» 



BAŞKAN — Şimdi yedek üyelik adaylanıu da okutuyorum efendim. 
Yüksek Hakimler Kurulundaki açık yedek üyeliklerin adayları 

(Soyadı alfabetik! sıraya göre) 
Suâl 

Adı Soyadı G ö B E V i No. Seçilme 

1 — Mehmet Akıncı Samsun Hakimi 8335 
2 — Mesut Alpbaa Yüksek Hakimler Kurulu Yedek Ü. 7887 
3 — Hasan Mestçi Afyon Hakimi 11486 
4 — Ragıp Oltu Yargıtay Üye Yardımcısı 8394 
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BAŞKAN — Şimdi sayın milletvekilleri 
tekrar hatırlatıyorum: Asil üyelikler için aday
lığını koyan ve sizlere dağıtılmış bulunan lis
teden 3 isim seçeceksiniz. Dağıtmış olduğumuz 
mühürlü kâğıtlara isimleri yazacaksınız. Bir 
de, yedek üyelik için isimlerden birini seçecek 
ve onu da mühürlü kâğıda yazarak, ayrı ayrı 
zarflara koyup oy vereceksiniz. 

Şimdi tasnif heyetlerini seçiyorum. 
Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçimi için 

3 kişilik bir tasnif heyetini seçiyoruz: 
Sayın Mustafa Eona? Yoklar. Sayın Hüdai 

Oral? Burada. Sayın Kinyas Kartal? Burada. 
Sayın Naki Ulusoy? Burada. 

Tasnif heyetine Sayın Hüdai Oral, Sayın 
Naki Ulusoy, Sayın Kinyas Kartal seçilmişler
dir. 

Komisyonların seçimi için tasnif heyeti se
çiyoruz. 

Sayın Kâmil Kırıkoğlu? Burada. 
Sayın Hasan Korkmazcan? Burada. 
Sayın Veli Bakirli? Burada. 
Komisyonların seçimi için tasnif heyetine 

Sayın Kâmil Kırıkoğlu, Sayın Hasan Kork
mazcan ve Sayın Veli Bakirli seçilmişlerdir. 

Şimdi sayın milletvekilleri, bundan evvelki 
birleşimde çoğunluk olmaması sebebiyle erte
lenen Emekli Sandığı Kanununun açık oylan
ması baştaki bulunan kupa ile olacak, diğer se
petler de öteki oylamalar için kullanılacaktır. 

Şimdi oylamaya hangi seçim çevresinden 
(başlanacağına dair ad çekiyoruz. 

(Bize Milletvekillerinden bağlanarak oylar 
toplandı.) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, matbu 
kâğıt olmadığı sebebiyle olsa gerek; bâzı mil
letvekilleri açık oylarını kullanmamışlardır. 
Bu milletvekilleri başka bir kâğıda isimlerini 
yazmak suretiyle açık oylamaya katılabilirler. 
Bunu hatırlatmak isterim efendim. 

Oyunu kullanmıyan Sayın milletvekili var 
mı efendim? Yok. Oy verme işlemi bitmiştir. 
Tasnif heyetleri lütfen yerlerini alsınlar efen* 
dim. 

(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — 5434 sayılı T. 0. Emekli San

dığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklen
mesine dair kanun tasarısının yapılan oylama
sına 274 sayın üye katılmış; 258 kabul, 11 ret, 
5 çekinser oy kullanılmıştır. 

Böylece kanun tasarısı Meclisimizce kabul 
edilmiştir. 

Hayırlı olsun efendim. 
Komisyonlar için yapılan seçim sonuçlarını 

arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Sanayi ve Ticaret Komisyonu 

üyelikleri için yapılan seçime (254) üye katıl
mış ve neticede ilişik cetvelde isimleri bulunan 
üyeler hizalarında gösterilen oyları almışlar
dır. 

Arz olunur. 
üye üye 

Adıyaman Denizli 
Kâmil Kırıkoğlu Hasan Korkmazcan 

Üye 
Manisa 

Veli Bakirli) 

SANAYİ VE TİCARET KOMİSYONU (21) 

A. P. (11) 

Nevzat Güngör (Ağrı) 249 
Kasım önadım (Bursa) , 249 
FetlhullaJh Taşkesenlioğlu (Erzurum) 249 
Veyis Koçulu (Kars) 249 
FeyzulIaJh Çarıkçı (Kırklareli) 250 
Musltıafa Topçular (Kastamonu) 240 
Veysli Kadıoğlu (Maraş) 249 
Aibdülkadir özmen (Mardin) 250 
Kasım Emre (Muş) 250 
Yaşar Bir (Sakarya) 248 
Şevket Yılmaz (Adana) 249 

0. H. P. (7) 
A. Sakıp Hiçerimez (Ankara) 251 
Mehmet Aralan (Ha'tlay) 254 
Bahir Eraoy (istanbul) 254 
Mehmet Yüceler (Kayseri) 254 
İrfan Baran (Konya) 254 
Ata Topaloğlu (Ordu) 253 
OevaJt Küçük (Traibaon) 254 

D. P. (2) 
Ekrem Dikmen (Trabaon) 250 
M. Ruibilay imer (Konya) 251 

M, G. P. (1) 
İhsan Ka/badayı (Konya) 252 

BAŞKAN — Yukardakd üyeler ismi geçen 
komisyona seçilmişlerdir. 
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Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Dış Ekonomik ilişkiler Ko

misyonu üyelikleri için yapılan seçime (253) 
üye katılmış ve neticede ilişik listede isimleri 
foulunan üyeler hizalarında gösterilen oyları 
almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Adıyaman Denizli 
Kâmil Kırıkoğlu Hasan Korkmazcan 

ıtfye 
Manisa 

Veli Bakirli 

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER 
KOMİSYONU (21) 

A. P. (11) 
Sinan Bosna (iAnkaria) 
Musa Kâzım Coşkun (Ankara) 
Ferhat Nuri Yıldırım (Ankara) 
Kemal Erdem (Balıkesir) 
Mesut Hulki önür (Çanakkale) 
Yakuıp Çağlayan (Çorum) 
Süleyman Çağlar (Manisa) 
Albdurralhim Türk (Mardin) 
Esat Kıraitlıoğkı (Nevşehir) 
Bahattin Uzunoğlu (Samsun) 
Selâhattin Güven (TraJbzon) 

246 
246 
247 
248 
248 
248 
247 
247 
247 
246 
247 

IC. H. P. (7) 
Abdülkerim Bayazıt (Ağrı) 253 
Nurettin Sandıfaçıoğlu (Balıkesir) 253 
Naci Yıldırım (Erzincan) 253 
Mehmet Aralan (Hatay) 253 
M. Kâzım özeke (İstanlbul) 253 
Ata Topaloğlu (Ordu) 252 
Barfbaros Turgut Bozteye (Sakarya) 253 

D. P. (2) 
Zeki Çeliker (Siirt) 247 
Turgut Topıaloğlu (İstanbul) 251 

M. G. P. (1) 
İsmet Kapı/sız (Yozgat) 251 

(BAŞKAN — Yukardaki üyeler isimi geçen 
'komisyona seçilmişlerdir. 

BURHANETT1N ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, tasnif ilki saatten evvel bitmez. 
Çünkü matbu liste değil teker teker isim oku
nuyor. Binaenaleyh, yapılan açık oy slonucu 
ekseriyetin olduğunu da ortaya koymuştur. 

| Vakitten tasarruf için gündemin diğer madde
lerine geçelim efendim. 

BAŞKAN — İyi bir temenni, ama şimdiye 
kadarki tatbikatımızda böyle bir uygulama ol
mamıştır. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, benim bir önergem vardı. 

BAŞKAN — Bana önergeniz gelmedi efen
dim... 

Sayın özgüner, önergeniz şimdi bana inti
kal ettirildi ve okudum. Bu önergenizde bu
günkü gündemimizde bulunmıyan bir konuyla 
ilgili bir hususu öğrenmek istiyorsunuz. Usul 
itibariyle bunun Basjkanlık Divanına yöneltil
miş bir soru şeklinde olması gerekir ki, bu da 
ısoru müessesesinin usulüne tabidir. Eğer Baş
kanlık Divanından bu konu hakkında bilgi 
edinmek istiyorsanız soru müessesesinin usu
lüne uygun bir önerge vermenizi istirham edi
yorum. 

TURHAN ÖZGÜNE (İçel) — Başkanlık Di
vanına verilmiş bir önerge dahi olsa mealinin 
Yüce Meclise sunulması için okunması usule 
uygundur Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Her önergenin mealini Yüce 
Meclise duyurmaya mecbur değiliz Sayın öz
güner. Biz gündemle ilgili olan önergeleri du-

I yurmaya mecburuz. Onun dışındaki önergeler
de ise durumu sizlere hatırlatırız. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Eğer Baş
kanlıkça üye hakkında bir işlem yapılmışsa 
onun açıklanmasını istiyorum, öğrenmek isti
yorum. 

BAŞKAN — Sayın özgüner, bu şekilde bil
gi edinmeniz ancak soru müessesesini çalıştır
makla mümkün olur diyoruz. Hakkınız var, el
bette ki bunu sorabilirsiniz. Başkanlık Diva
nından soru olarak sorarsanız; Başkanlık, Tü
züğün tâyin etmiş olduğu müddet dâhilinde 
size bir cevap vermeye medburdur. Ben de bu
nu size hatırlatırım. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Yani Baş
kanlık Divanına aktarıyorsunuz. 

BAŞKAN — Tabiî... 
HASAN TÜRKAY (istanbul) — Sayın Baş

kan, zaman israfını önlemek için - bugüne ka
darki tatbikat böyledir - acaba Umumi He
yetten bir karar almak suretiyle müzakerelere 
devam etmek mümkün olamaz mı? Müzakere-

| lere devam edelim, bir - iki saat israf olmasın. 
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BAŞKAN — Biraz evvel Sayın Asutay da 
aynı şekilde bir talepte bulundu. Üzülerek be
yan ediyorum, ben de müzakerelerin devamını 
arzu ediyorum; fakat bugüne kadarki tatbika
tımız böyledir. Bunun dışına çıkmak' mümkün 
değildir, özür dilerim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, o tasnif akşama kadar bitmez. 

BAŞKAN — Bunun dışında bir teamül ya
ratılmamıştır. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sayın Başkan, 
içtüzükte sarih bir madde yoksa, bu takdirde 
tatbikatın bu şekle getirilmesi mümkün olabi
lir. Maksat Yüce Meclisin çalışması temin edil
sin. 

BAŞKAN — Elimizde böyle bir takrir yok. 
Olsa bir muameleye tabi tutarız haliyle. 

(Oyların ayrımına devam edildi) 

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

BAŞKAN — Efendim, tasnif uzun süreceği 
cihetle İş kanunu tasarısının müzakerelerine 
devam edilmesi hususunda önergeler gelmiştir, 
okutuyorum. 

ıSayın Başkanlığa 
Yüksek Hâkimler Kurulu seçimi sonucunu 

almak uzun zamanımızı alacaktır. Gerek 5434 
sayılı Kanun, gerek Komisyon seçimleri sonu
cu alımmışjtır. Bu sebeple gündemin diğer mad
delerine geçilmesini, Yüksek Hâkimler Kurulu 
seçimi sonucunun müzakereler arasında ilânını 
arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
izmir istanbul 

Burhanetıtin Asutay Hasan Türkay 

'Sayın Başkanlığa 
Seçimlerin tasnifi çok uzayacaktır. Gündem

de bulunan iş Kanununun bir an önce çıkarıla-
hilmesi için tasnif sırasında görüşmelere devam 
edilmesini arz ve teklif ederim. 24 . ö . 1971 

Antalya, 
İhsan Ataöv 

BAŞKAN — önergeler hakkında görüşmek 
istiyen sayın üye?.. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sayın Baş
kan, hattâ şunu da ilâve edebiliriz; Yüksek 
Hâkimler Kurulu üyelikleri için yapılan seçi

min tasnife başlandığından orada da ekseriyet 
var demektir. 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz var efendim. 
önergeler hakkında görüşmek istiyen sa

yın üye?.. Yok. 
Aynı hususu ihtiva eden önergeleri oyları

nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

iş Kanunu tasarısının görüşülmesine başla
nacaktır. Sayın Komisyon ve Hükümet lütfen 
yerlerini alsınlar. 

!Bu arada bir seçim sonucu gelmiştir. 

Yüksek. Başkanlığa 
Yüksek Hâkimler Kurulunda açık ıbulunan 1 

yedek üyelik üçin yapılan seçime (277) üye ka
tılmış ve neticede aşağıda isimleri bulunan aday
lar hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye üye 

Denizli Van 
Hüdai Oral Kinyas Kartal 

üye 
Çorum 

Ali, Naki. Ulus oy 

1. 
2. 
3. 
4. 

Mehmet Akıncı 
Mesut Alpibaz 
Ragıp Oltu 
Hasan Mestçi 
İptal 
Boş zarf 
Boş kâğıt 

70 
62 
60 
48 
24 
4 
9 

27Y 
'BAŞKAN — Nisap hâsıl olmadığından seçim 

tekrarlanacaktır. 
Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Tasarının 1 nci maddesinin dışındaki mad

deler üzerindeki konuşmaların 10 ar dakika ola
rak tesbit edilmesini teklif ederim. 

Saygılarımla. İstanbul Milletvekili 
Hasan Türkay 

Sayın Başkanlığa 
İş Kanunu tasarısının (maddeleri üzerindeki 

görüşmelerin 10 ar dakika ile sınırlandırılması
nı arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. Nevşehir Milletvekili 
Hüsamettin Başer 
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BAŞKAN — Konuşmaların 10 ar dakika ile 
smırlaaiıdınlnıasımı teklif eden önergeleri oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... ICalbul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

ıSaym milletvekilleri, almış olduğunuz karar 
gereğince İş kanunu tasarısının görüşülmesine 
devam ediyoruz. Daha önceki görüşmelerde 7 nci 
maddeye kadar gelinmişti. 7 inci madde üzerinde 
değiştirge önergesi yoktur. Daiha önce almış ol
duğumuz karar gereğince değiştirge önerigasi ve-
rilmiyen maddeler üzerinde görüşme yapılması 
mümkün değildir, sadece okutarak oylarınıza 
sunacağım. 

Şimdi 7 nci maddeyi okutuyorum. 
Bildirimim yazılı olması 

Madde 7. — Bildirimlerin ilgiliye yazılı ola
rak ve imza karşılığında yapılması gerekir. Bil
dirim yapılan kişi bunu imzalamazsa, durum o 
yerde tutanakla teslbit edilir. Ancak 7301 sayılı 
K&aun kapsamına giren tebligat anılan kanun 
hükümlerine göre yapılır. 

(BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum,. 
Sürekli ve süreksiz işler 

GVfadde 8. — Nitelikleri halamından en çok 
30 iş günü süren işlere süreksiz iş, bundan fazla 
sürten işlere sürekli iş denir. 

!Bu kanunun 3, 9, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 58, 59, 71, 76 ve 93 ncü maddeleri sürek
siz işlere uygulanamaz. Süreksiz işlerde bu mad
delerin konusu olan uyuşmazlıklarda Borçlar 
Kanunu hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. 

Bir önerge var'dır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
8 nci maddenin 2 nci fıkrasının aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
«İBu kanun, sürekli ve süreksiz işler için uy

gulanır.» 
İstanbul Milletvekili istanbul Milletvekili 

M. Ali Ayîbar Rıza Kuas 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet... 
'GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 

TOFÇÜBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Katıl
mıyoruz. 

'BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye katılmamaktadır, önergeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

'9 ncu maddeyi okutuyorum. 
ikinci 'Bölüm 
Hizmet Akdi 
Yazılı akit 

Madde 9. — Belirli süresi "bir yıl veya daha 
uzun olan sürekli hizmet akitlerinin yazı ile 
a özleşmeye bağlanması mecburidir. 'Bu sözleşme
ler, her çeşit resim ve harodan muaftır. Sözleş
me noterlikçe onanmışsa, noter ücretleri bu 
hüküm dışında tutulur. 

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

Bu belgeler her çeşit resimden muaftır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa

yın üye var mı?.. Yok. Bir değiştirige önergesi 
vardır, okutuyorum. 

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

süresi bir yıl» ibaresinin, «belirli süresi 30 g(ün» 
ve 

İkinci fıkrasındaki «işçinin isteği üzerine» 
ibaresinin, «her işçiye», 

iŞeklmde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

istanbul istanbul 
Mehmet Ali Aybar Rıza Kuas 

(BAŞKAN — Komisyon katılmıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON İSÖZCÜSÜ ASLAN 

TOPÇUiBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 
(BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Ka

tılmıyoruz, 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mamaktadır. önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

Takım (Sözleşmesi 
Madde 10. — Birden çok işçinin meydana 

getirdiği bir takımı temsilen bu işçilerden bi-
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rinin, takım kılavuzu srfatiyle işverenle yaptı
ğı sözleşmeye, takım sözleşmesi denir. 

Takım sözleşmesinin, süresi ne olursa olsun 
yazılı yapılması gerekir. 

'Takım sözleşmesinde isimleri yazıilı işçiler
den her birinin işe ıbaşlamasiyle, hu sözleşme o 
işçi ile işveren arasında doğrudan doğruya ya
pılmış, sayılır. Ancak, takım sözleşmesi hakkın
da Borçlar Kanununun 110 ncu maddesi hükmü 
de yürür. Takım sözleşmesine girmiş olan işçi
lerin ücretlerini işveren veya işveren vekili her 
birine ayrı ayrı ödemek zorundadır. 

9 ncu maddenin ikinci fıkrası hükmü takım 
sözleşmelerine de uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı?.. Yok. Değiştirge önergesi var
dır, okutuyorum. 

Millet Meclisi [Başkanlığına 
10 ncu maddenin metinden çıkarılmasını arz 

ve teklif ederiz. 
istanbul istanbul 

Mehmet Ali A y t o Rıza Kuas 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOTYBJSYON ISöZCüSü AEBLAN 

TOPÇUBAŞI (Çorum) — Hayır. 

BAiŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Katıl

mıyoruz. 
IBAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge

ye katılmamaktadırlar. [Değiştirge önergesini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmemiştir. Bir önerge daha 
vardır. 

Millet Meclisi (Başkanlığına 
10 ncu maddeye aşağıdaki fıkranın ilâvesini 

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

nan hakları ortadan kaldıramaz. Takım sözleş
melerinin süresi aynı iş için 30 günü aşamaz» 

İstanbul İstanbul 
Mehmet Ali Aybar Hıza Kuas 

İBAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON ISÖZCÜSÜ APJSLAN 

TOPÇUBAŞI (Çorum) — Hayır. 
İBAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Katıl

mıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mamaktadırlar. önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

10 ncu maddeyi okunan şekliyle oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 10 
ncu madde kabul edilmiştir. 

Yazılı akdiri şekli 
Madde 11. — IBu kanuna göre yapılacak ya

zılı sözleşmelerde aşağıdaki hususların (bulun
ması gerekir : 

1. İşverenin ve işçinin (Takım sözleşmele
rinde her işçinin ayrı ayrı) ad ve kimlikleri, 

2. Yapılacak iş, 
3. İşyerinin adresi, 
!4. ISüresi belirli sözleşmelerde sözleşmenin 

süresi, 
!5. Ücret, (Takım sözleşmesinde her işçi için 

ayrı ayrı) ödeme şekli ve zamanı, 
6. Var ise tarafların ileri sürlüMeri özel 

şartlar, 
7. Hizmet akdinin yapıldığı gün. 
S. Tarafların imzası, 
BAŞKAN — Madde üzerinde önerge veril

memiştir; müzakereye tabi değildir. Maddeyi 
okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Deneme süresi 
Madde 12. — İSürekli hizmet akidlerinde de

neme süresi en çok bir .aydır. 
Ancak bu süre toplu sözleşmelerle üç aya ka

dar uzatılabilir. 
(Bu süre içinde taraflar akdi bildirimsiz ve 

tazminatsız feshedebilirler. Ancak işçinin çalış
tığı ıgünler için ücret hakkı saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı?.. Yok. Değiştirge önergesi var
dır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
12 nci maddenin ikinci fıkrası olan «Ancak 

bu süre toplu sözleşmelerde üç aya kadar uzatı
labilir» cümlesinin metinden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

istanbul İstanbul 
Mehmet Ali Aybar Rıza Kuas 

İBAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yorlar mı?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON 'SÖZCÜSÜ ARfcLAN 
TOPÇUBAŞI (Çorum) — Hayır. 
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ÇALIŞMA BAKANI ATİLLA SAV — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mamaktadırlar. önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Ka'bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme
miştir, 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde oku
nan şekliyle kabul edilmiştir. 

Akdin feshinde bildirim 
Madde 13. — A) ISüresi belirli olmıyan sü

rekli hizmet akitlerinin feshinden önce duru
mun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. 

Hizmet lakdi : 
a)! tşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, 

bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlıya-
rak iki hafta sonra, 

b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sür
müş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapıl
masından başlıyarak dört hafta sonra, 

c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sür
müş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapıl
masından başlıyarak altı hafta sonra, 

iç) lişi üç yıldan fazla sürmüş olan işçi için, 
bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlıya
rak sekiz hafta sonra, 

Feshedilmiş olur. 
B) öneller asgari olup sözleşme ile artırı

labilir. 
€)' Bildirme şartına uymıyan taraf yukarda 

yazılı önellere ilişkin ücret tutarında tazminat 
ödemek zorundadır. 

İşveren, işçinin ihlbar önellerine ait ücretini 
peşin vermek suretiyle hizmet akdini feshede
bilir, 

İşçinin sendikaya üye olması, şikâyete baş
vurması gi)bi selbeplerle işinden çıkarılması hal
lerinde ve genel olarak (hizmet akdini fesih 
hakkının kötüye kullanıldığını gösteren diğer 
durumlarda (A) bendinde yazılı önellere ait 
ücretlerin üç katı tutarı tazminat olarak öde
nir. 

Tarafların ayrıca tazminat isteme hakları 
saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye var mı?.. Yok. Değiştirge önergesi 
vardır, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
S. Sayısı 239 da kayıtlı İş kanunu tasarısı

nın 13 ncü maddesinin aşağıda belirtilen şekil
de değiştirilmıeisini ve bu değişiklikle birlikte 
oya sunulmasını arz ve teklif (ederiz. 

Ankara İstanbul 
Osman Soğukpınar Bahir Ersoy 

13 ncü maddenin teklif edilen değişik şekli: 
Madde 13: 
A) Süresi belirli olmıyan sürekli hizmet 

akitlerinin feshinden önce durumun diğer ta
rafa bildirilmesi gerelkir. 

İşvenen tarafından, bu madde hükmüne gö
re iş akdinin fesholunabilmesi için işyerinin 
tasfiye nedeni ile kapatılması veya işçinin çalış
makta olduğu pozisyona ihtiyaç kalmadığının 
kesin olarak belli oması gerekir. 

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

bildirinin diğer tarafa yapılmasından başlaya
rak iki hafta sonra, 

b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sür
müş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa ya
pılmasından başlayarak dört hafta sonra, 

c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sür
müş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa ya
pılmasından başlıayarak altı hafta sonra, 

ç) İşi üç yıldan fazla sürmüş olan işçi için, 
bildirinin diğer tarafa yapilmasından başlıya
rak sekiz hafta sonra, 

Feshedilmiş oiur. 
B) öneller asgari olup sözleşme ile artırı

labilir. 
C) Bildirme şartıma uymıyan tarıaf yukar

da yazılı önellere ilişkin ücret tutarından taz
minat ödemek 7orun)dadır. 

işveren, işçinin ihbaır önellerine ait ücreti
ni peşin vermek suretiyle ve bu maddenin 
(A) bendinin ikinci fıkrasındaki şartların ınev-
cudolmaısı halinde hizmet akdi feshedebilir. 

işçinin sendilkaya üye olması, şikâyete baş
vurması gibi sebeplerle işinden çıkartılması 
ıhallerinde ve genel olarak hizmet akdini fesih 
hakkının kötüye kullanıldığını gösteren diğer 
durumlarda (A) bendinde yazılı önellere ait 
ücretlerin üç katı olarak ödenir, 

Tarafların ayrıca tazminat isteme hajkları 
saklıdır. 
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Gerekçe : 
Yasanın 17 nci maddesinde belirtilen neden

lerle, bildirimsiz fesih hakkı saklı tutulmak şar
tiyle, işveren hiçbir gerekçe göstermeye bağlı 
kalmadan ve dilediğinde işçinin iş akdini, ih
bar önellerin ve şartlar mevcutsa kıdem tazmi
natını ödemek suretiyle feshetmek yetkisi ile 
donatılmasının haklı ve inandırıcı sebebi ola
maz. 

Türkiyemizin geri kalmış ülkeler arasında 
yer aldığı, bu nedenle yeterince çalışma ola
naklarından yoksun bulunduğu bilinmejktedir. 

Yurdumuzda 1,5 milyonun üstünde işsiz, 
bundan başjka 500 bin den fazla vatandaşımızın 
yurt dışında çeşitli ülkelerde çalışmakta olduğu 
ve bu olanağa kavuşmak için yüzbinlerıin iş ve 
işçi Bulma kurumlarında sıra beklemejkte ol
dukları yine bilinen bir gerçektir. 

Böylesine kısır ve karanlık bir sosyal ve 
ekonomik ortamda, bulduğu işe dört elle sarılan 
ve yeteneklerini zorlayarak, sadakatle göre
vini yapan kişıinin, kendisine yöneltilecek hiçbir 
haklı kusuru olmadığı halde, her an isterse ya
saların öngördüğü teminatlar verilmiş olısun, 
günün birinde işyerinin kapısı önünde bırakı
lacağı kuşkusu içinde yaşamasına göz yummalk, 
her şeyden önce Anayasanın öngördüğü ijısan 
haysiyetine yaraşır bir hayat düzeyi ilkesiyle 
bağdaştırılamaz. 

Çalışanları yarınına güvenle bakacak, işsiz
lik ve onun doğal sonucu olan açlık korkusu 
çekmiyecek şekilde, haysiyetli bir insan koşulla
rı içinde yaşatmak, Devletin, özellikle Anayasa
mızda tanımını bulan sosyal bir Devletin başlı
ca ödevi ve görevi olmak gerekir. 

Bu nedenlerle, işyerinde sadakat ve dürüst
lükle çalışan bir işçinin hiçbir haklı gerekçeye 
dayanmadan ve tamamen işverenin keyfine bağ
lı olarak iş akdinin feshine imkân veren 13 ncü 
madde hükmünün teklif edilen şekilde değişti
rilmesi bir zorunluk teşkil eder. 

Bu bakımdan, yasanın 17 nci maddesinde ön
görülen sağlık ve ahlâk kuralları dışında bir iş
çinin, tazminatları ödemek şartiyle de olsa, an
cak işyerinin tasfiyesi ve işçinin çalıştığı pozis
yona ihtiyaç kalmaması halinin kesinlikle belir
mesi şartiyle iş akdinin feshi öngörülmüş bunun 
dışında keyfi olarak iş akdinin feshi önerilmiş
tir. 

I Böylesine sosyal ve haklı bir değişiklik tekli
finin Yüce Heyet tarafından da benimseneceği 
inancıyla değişiklik teklif edilmiştir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇtCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOPÇUBAŞI (Çorum) — Hayır. 

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

tılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve ve Hükümet ka

tılmamaktadır. Sayın Soğukpınar ve arkadaş
ları tarafından verilen değiştirge önergesini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Bir önerge daha var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
İş-Kanunu tasarısının 13 ncü maddesinin (C) 

fıkrasından sonra gelen ilk bendin sondan bir 
önceki (akdi) kelimesinin (akdini) şeklinde 
düzeltilmesini arz ve teklif ederim. 

Kayseri 
Enver Turgut 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 

TOPÇUBAŞI (Çorum) — Sayın Başkanım, 
madde Komisyonda bu tarzda düzeltilmiştir. Bi
naenaleyh lüzum yoktur yeni bir muameleye. 

BAŞKAN — Sayın Turgut, önergenizi geri 
alıyor musunuz? «Düzeltilmiştir» diyorlar. 

ENVER TURGUT (Kayseri) — önergem bu 
düzeltmeden evvel verilmişti efendim. 

BAŞKAN — Tamam efendim, mesele halle
dilmiştir', önergeyi muameleye koymuyorum. 

Diğer bir önerge var. 

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

rasının; 
«ç) İşi üç yıldan fazla sürmüş olan işçi için, 

bildirimin diğer'tarafa yapılmasından başlayıp, 
her yıl başına üç hafta hesabedilerek elde edile
cek toplam haftadan sonra, 

Ve (c) bendinin; 
«C)Bildirme şartına uymayan işveren yukar

da yazılı önellere ilişkin ücret tutarında tazmi
nat ödemek zorundadır.» 

Ve (a) fıkrasının da; 
«İşçinin sendikaya üye olması, şikâyete baş-

I vurması gibi sebeplerle işinden çıkarılması hal-
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lerinde ve genel olarak hizmet akdini bozmn, 
hakkının kötüye kullanıldığını gösteren diğer 
durumlarda (A) bendinde yazılı önellere ait üc
retlerin 10 katı tutarı tazminat olarak ödenir» 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İstanbul İstanbul 
Mehmet Ali Aybar Rıza Kuas 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAH 

TOPÇUBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet? 
ÇALIŞMA BAKANI ATILA SAV — Ka

tılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Aybar tara

fından verilen önergeye Hükümet ve Komisyon 
katılmamaktadır. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
iş kanunu tasarısının 13 ncü maddesinin (c) 

bendinden sonra gelen, «İşveren işçinin ihbar 
önellerine ait ücretini peşin vermek suretiyle 
hizmet aktini feshedebilir» ibaresinin madde 
metninden çıkarılmasını öneririm. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 

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

tılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker tarafından 

verilen önergeye Komisyon ve Hükümet katıl
mamaktadır. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... önerge reddedilmiştir. 

Bir önerge daha var, onu da okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
13 ncü maddenin (A) bendindeki, (a) (b), 

(c) fıkralarında sözü edilen sürelerin, 
(a) fıkrasında «dört hafta sonra», 
(b) fıkrasında «sekiz hafta sonra», 
(c) fıkrasında «oniM hafta sonra» 
Ve (ç) fıkrasının : «işi üç yıldan fazla sür

müş olan işçi için, bildiriiımin diğer taraf a yapıl
masından sonra başlayıp, beher yıl için dörder 

hafta hesaplanarak bulunacak toplam hafta 
sayısından sonra»; biçiminde değiştirilmesini; 

(C) bendinin üçüncü fıkrasının; «İşçinin 
sendikaya üye olması, şikâyete başvurması gibi 
sebeplerle işten çıkarılması yasaktır, işçinin 
bu sebeplerle işten çıkartılması hallerinde ve 
genel olarak iş sözleşmesini fesih hakkının kö
tüye kullanılması halinde işveren altı aydan az 
olmamak üzere hapis cezasına çarptırılır ve 
(A) bendinin (a), (b), (c), (ç) fıkralarında 
yazılı mehillere ait ücretlerin 10 katı tazminat 
olarak işçiye ödenir» biçiminde değiştirilmesini 
a,rz ve teklif ederiz. 

İstanbul istanbul 
Mehmet Ali Aybar Rıza Kuas 

BAŞKAN — Komisyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOPÇUBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Ka

tılmıyoruz. 
BAŞKAN — Mehmet Ali Aybar tarafından 

verilen önergeye Komisyon ve Hükümet katıl
mamaktadır. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... önerge reddedilmiştir. 

13 ncü maddeyi okunan şekliyle oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 13 
ncü madde kabul edilmiştir. 

14 ncü maddeyi okutuyorum. 

Kıdem tazminatı 
Madde 14. — Hizmet akdinin 17 nci madde

nin II numaralı bendinde gösterilen sebepler 
dışında işveren tarafından veya 16 ncı madde
nin I ve II numaralı bendlerinde gösterilen se
beplerle işçi tarafından veyahut da muvazzaf 
askerlik hizmeti dolayısiyle fesih halinde üç yıl
dan fazla çalışmış olmak şıartiyle işe başladı
ğından itibaren her bir tam yıl için işçiye 15 
günlük ücreti tutarında bir tazminat verilir. 

Altı aydan fazla süreler yıla tamamlanır. 
İhtiyarlık aylığı bakımından bağlı bulun

dukları kurum veya sandıklardan aylık veya 
toptan ödeme almak amacıyla hizmet akdini 
fesheden işçiler de yukardaM fıkrada yazılı 
bulunan tazminata hak kazanır. 

İşçinin bu fıkra hükmünden faydalanabil
mesi için aylık veya toptan ödemeye hak kazan-
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mış bulunduğunu ve kendisine aylık bağlan
ması veya toptan ödeme yapılması için ihtiyar
lık sigortası bakımından bağlı bulunduğu ku
rum ve sandığa müracaat etmiş olduğunu ala
cağı bir belge ile belgelemek zorundadır. 

İşçilerin kıdemleri, hizmet akdinin devam 
etmiş veya fasılalarla yeniden aktedilmiş ol
masına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya 
değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler göz 
önüne alınarak hesaplanır. İşyerlerinin devir 
veya intikali, yahut diğer bir suretle işveren
den başka bir işverene geçmesi veya başka bir 
yere nakli halinde işçinin kıdemi işyerindeki 
hizmetlerin toplamı üzerinden hesaplanır. Kı
dem tazminatı ise, bu intikal devresindeki işve
rene aittir, işyeri intikali ile beraber devam et
tiği takdirde kıdem tazminatı, hilâfına hüküm 
olmadıkça yeni işverene aittir. 

Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kı
dem tazminatı ödenmez. 

İşçinin ölümü halinde bu tazminat tutarı 
kanuni vârislerine ödenir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOPÇUBAŞI (Çorum) — Sayın Başkan, mad
denin 1 nci cümlesinde bir tab hatası vardır, 
bunu düzeltelim. Çünkü, aslında bir takrirle 
düzeltilmiş olması lâzımdır. Düzeltilerek Yük
sek Meclise intikali gerekirken, bu hata mev
cut gibi geldi. 

BAŞKAN — Nedir efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 

TOPÇUBAŞI (Çorum) — «17 nci maddesi* 
nin...» 

BAŞKAN — «Maddenin» olarak okuduk.. 
Madde üzerinde daha önce söz istemiş olan 

arkadaşlara söz vereceğim. 
Sayın Osman Soğukpmar? Yok. 
Sayın Bahir Ersoy? Buyurun. 
HASAN TÜRKAY (istanbul) — Sayın 

Başkan, usul hakkında kısa bir mâruzâtım ola
cak, zaman kazanmak bakımından. 

Zannediyorum, daha önceden verilen öner
gelere göre 14 ncü madde son şeklini almıştır. 
Binaenaleyh, bütün önergeleri yerine getiren 
bu 14 ncü madde tamamsa, ayrıca bu madde 
üzerinde konuşmaya lüzum kalmıyacak, dolayı-
siyle zaman kazanmış olacağız. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Olur 
mu efendim böyle şey? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Asu-
tay, siz cevap vermeyin. Başkanınıza itimade-
diniz. 

Efendim, daha önce usulü muamele tamam
lanmıştır, o bakımdan müzakere açıyoruz. 

Buyurun Sayın Ersoy. 

BAHİR ERSOY (istanbul) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlar, 14 ncü maddenin en 
sondan üçüncü sırasına şöyle bir hükmün kon
ması ricası ile huzurunuza gelmiş bulunuyo
rum. 

Aslında bu konuda bir takririmiz var, fakat 
bu takrir uzun, izahlı bir takrir olduğu için, 
vaktinizi alır korkusu ile kısaca burada izahta 
bulunmak isterim. 

Arkadaşlarım, «Aynı kıdem süresi için bir 
defadan fazla kıdem tazminatı ödenmez» cüm
lesinden evvel, «kamu kesiminde çalışan işçile
rin kıdem tazminatı, başka bir kayıt ve şart 
aranmaksızın, işçinin işe başlama tarihi göz 
önünde bulundurulmak suretiyle yeni işverene 
aittir.» diye bir hükmün konmasında büyük isa
bet olduğu kanısındayız. 

Durumu şöylece izah etmek isterim: Eti-
bankta, Sümerbankta, Devlet kesiminde çalışan 
işçiler, bu kesimdeki iki fabrikadan birinden 
diğerine gittikleri zaman, tazminatlarını al
maksızın gittikleri zaman oradaki kıdemleri 
ölüyor. Nitekim, Kayseri'den bir sendikacı ar
kadaşımızın hepinize bu konuda gelmiş bir 
mektubu olmak gerekli. Bu mektupta, «Ben 
Etibankta çalışıyordum, fakat sonra falanca 
yere geldim, burayı daha münasip buldum, 
burada kaldım, oradaki kıdemim benim yandı.» 
diyor. 

Halbuki devlet kesiminde bütün kademleri 
birleştirecek, kanunun şart koştuğu tazminatla
rı, maziyle irtibatı kesecek şartları olmadığı tak
dirde, bütün kıdemleri birleştirecek böyle bir 
hüküm konduğu takdirde işçinin Devlet kesi
minde kıdemlenmesi ve huzur içinde çalışabil
mesi mümkün hale gelecektir. 

Arz ederim, sağ olun. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Aybar?... 
Yok. 

Sayın Asütay... Buyurun. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
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14 ncü madde, işçinin iş akdinin feshedil
mesi halinde kendine verilecek tazminatla ilgili 
hususları ihtiva eder. 

Burada fesih için üç anaesas vardır: 
Biri, işverenin iş akdini feshetmesi. 
ikincisi, yine işveren tarafından, kanunun 

17 nci maddesinin 2 nci paragrafında beyan 
edilen, hüsnüniyet kaidelerine aykırı bir hare
ketin tesbiit edilmiş olması halinde tazminatsız 
iş akdinin feshedilmesi. 

işçi tarafından ise, kanunun 16 nci madde
sinin 1 ve 2 numaralı paragrafında beyan edil
miş olan sağlık sebepleriyle, işverenin hüsnü
niyetinin tescil edilmemiş olmasına dayanması... 

O halde, fesih keyfiyetini şöylece yelpazele
dikten sonra, işverenin iş akdinin feshedilmesi 
hususuna değinmeye imkân yok. Ancak, işçinin 
İhbar önellerine riayet etmeden iş akdini feshe
derek kıdem tazminatını alma meselesini ka
nun çok kısır olarak hükme bağlamıştır. 

16 nci maddenin 1 nci fıkrası ile, 2 nci fık
rasına göre işçi iş akdini feshederse kıdem taz
minatını alır. 

Birinci sebep sağlık sebepleridir, madde 
madde tadadedilmiş. 

ikinci sebep, ahlâk ve iyi niyet kurallarına 
uymıyan haller ve benzerlerinin tesbtüti halin
de işçi iş akdini fesheder. 

Üçüncü paragrafta ise zorlayıcı sebepler zik
redilmiştir, işçinin çalıştığı işyerinde bir hafta
dan fazla süreyle işin durmasını gerektirecek 
zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa, işçi iş akdini 
fesheder. 

16 nci maddede işçiye bu hak tanınırken, 
14 ncü maddede, 16 nci maddenin 1, 2 ve 3 nu
maralı paragrafları diye tadadedilmediği için, 
böyle bir zorlayıcı sebep sonunda işçi iş akdini 
feshederse, kıdem tazminatı alamaz... 

Şimdi, bir yerde işi, zorlayıcı sebeplerle dur
duracaksınız, işyerini kapatacaksınız. Ne zaman 
açacağınız belli değil; 1 ay sonra, 6 ay sonra, 
1 sene sonra, 6 sene sonra... İşçi iş akdini fes
hedecek, ihbar önellerini • de almıyacak ve kı
dem tazminatını da almıyacak... Böyle bir ada
letsizliği Yüce Meclisin kabul edeceğine inan
mıyorum. 

Nitekim, 1936 senesinde çıkarılmış, 1937 se
nesinde yürürlüğe girmiş 3008 sayılı İş Kanu
nunun 15 nci maddesinde, bütün bu husus in

celiğine ve derinliğine nazarı dikkate alınmış; 
denilmiş ki: 

«Müddeti muayyen ölsün veya olmasın, sü
rekli iş akitlerinde işçi aşağıdaki yazılı hal
lerde dilerse akdi müddetin hitamından evvel 
veya ihbar önelini beklemeksizin fesheder:» 

«1. Sihhi sebepler.» Bugün 1931 de gördü
ğümüz gttbi. 

«2. Ahlâk veya hüsnüniyet kaidelerine uy
mıyan sebepler.» 

«3. işçinin çalıştığı işyerlinde işin bir haf
tadan fazla müddetle tatil edilmiş olması.» 

Demek ki, bu üç unsurun tesbitinde, 1936 
senesinde yürürlüğe giren 3008 sayılı Kanun, 
mücbir sebeple işyerinin kapatılması halinde 
işçiye kıdem tazminatını almaya hak veriyor. 
1936 senesinde çıkarılmış olan bir kanunda 
böyle bir hak tanınınken, her gün inkişaf eden, 
her gün iş hayatının genişlediği bu devremiz
de, mücbir sebeple işyerinin kapatılması hali 
işçinin kıdem tazminatını almasına mâni bir 
husus getirmemelidir. 

Gerek 3008 de, gerek muaddel 5518 sayılı 
Kanunda, gerek 931 de, gerekse bugünkü ko
misyonumuzun tedvin ettiği maddede üç tam yı
lını dolduran işçiler için kıdem tazminatını ta
nımışız ve hak kazanmışız. 

Değerli milletvekilleri, üç tam yılı yıllar
dan beri taitbik etmişiz, üç yılın çok ağır bir 
hüküm taşıdığını arz ediyorum, inkişaf var
dır, her gün tekâmül vardır çalışma hayatın
da. Binaenaleyh, iki tam iş yılını dolduran işçi
ye bu kıdem tazminatını vermeliyiz. 

Kıdem tazminatı çekişmelere sebebolan bir 
ödemedir. Bâzıları «Yıpranma hakkıdır, yıp
ranma payıdır» derler, bâzıları «işsiz kaldığı 
için, yeni iş buluncaya kadar ödenen paradır.» 
derler, bâzıları da «ikramiyedir» derler. Ama, 
sayın milletvekilleri, 5434 sayılı Kanun tetkik 
edildiği zaman görülecektir ki, memur arkadaş
larımız, memuriyette geçen hizmetlerinin hita
mında, kanunda derpiş edilmiş olan müddetleri 
esas almak suretiyle ikramiye alırlar. 

O halde, kanunumuzun kıdem tazminatı di
ye esasa bağladığı bu yıl sonu ikramiyelerini, 
5434 sayılı Kanunda gösterilen, memurlara öde
nen ikramiye ile aynı seviyede tutmak lâzımdır. 

Sayın milletvekilleri, 
5434 sayfllı Kanun, bildiğiniz gibi, Emekli 

Sandığına tabi olan kişjilere tatbfik edilir. Bir 
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memur bir işe giıdiği zaman, onu işten atmak 
kolay bir hareket değildir. 25 veya 30 senesini 
dolduracak, sonra işten çıkaracaksınız. Nasıl M 
bizim kanunumuzda, hüsnüniyet kaidelerine uy-
mıyan, hileli hareketleri tesbit edilen adamlar 
için, memurlar için söylenecek söz yok, bizde 
de var, ama diğer memur arkadaşlarımız için 
25 sene çalışma hakkı vardır; her ne suretle 
olursa olsun işiten uzaklaştırılırca, Devlet Şûra
sına müracaat eder, hakkının elinden alındığı 
iddiasında bulunur, vazifesinin iadesini istiye-
bilir. Ama işçi böyle değildir. İşçi için her halü
kârda işveren, «al kıdem tazminatını, ihbar taz
minatını» der, işine son verir. Bu sebepledir M, 
her iş akdinin sona ermesi düşünülebilen işçi 
arkadaşlarımız için üç senelik müddetin iki se
neye indirilmesini ve mücbir sebeplerle işin 
durması halinde de, 17 nci madde ile işçi arka
daşlarımıza verilen iş akdinin feshi hakkı so
nucunda kıdem tazminatını almalarının kanuna 
ithalini ve böylece 1936 senesinde çıkarılmış 
3008 sayılı Kanundaki tanınmış hakkın, bu
gün de işçilerden esirgenmemesini arz ve rica 
ederim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Türkay, grup adı
na buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA HASAN TÜRKAY 
(İstanbul) — Sayın Başkan ve muhterem arka
daşlarım; ben Sayın Bahir Ersoy ve arkadaş
larının vermiş olduğu önerge üzerinde duraca
ğım. 

Arkadaşlarımızın önergelerinin mahiyeti, an
ladığıma göre şudur: Kamu kesiminde çalışan 
işçiler, bütçeleri ve kuruluşları ayrı ayrı olma
sına rağmen, Etibankttaıı Sümerbanka geçtiği 
zaman, oradaki olan hizmetlerin kıdem tazmi
natını alacağı gün, birleşıtiriiOmesM istiyorlar. 
Benim anladığım bu. 

BAHİR ERSOY (istanbul) — Oradan al
mamak şartiyle. 

A. P. GRUPU ADINA HASAN TÜRKAY 
(Devamla) — Gayet tabiî, oradan almamak şar
tiyle, son çalıştığı kamu kuruluşunda kıdem 
tazminatlarının birleşitirilmesini istiyorlar. 

Şimdi, sanayiimizde 1,5 milyon civarında ça
lışan işçi var. Bunların diyelim M yarısı kamu 
kesiminde çalışıyor, yarısı özel sektörde çalı
şıyor. Şimdi, özel sektörde çalışan bir işçinin 
durumu ne olacak? Vehbi Koç'un fabrikasında 

çalışan bir işçi, Kıdem tazminatını almadan 
çıktı, Çayırova Cam Fabrikalarına girdi. Girer 
ya. Oradan daha iyi bir iş bulur, kıdem tazmi
natını almadan gider orada çalışır. Şimdi o iş
çinin durumu ne olacak? Eğer, bu madde işçi
ler arasında bir ayırım yapmadan, gerek kamu 
kesiminde olsun, gerek özel sektörde olsun, bü
tün işçileri kapsamına alacak bir madde ise, 
doğru bir hareket olur. Yoksa, sadece kamu ke
siminde çalışan işçilere başka bir muamele, özel 
sektörde çalışan işçilere başka bir muamele ola
cak, bu, her şeyden evvel Anayasanın vaz'etti
ği eşitlik prensiplerine aykırıdır .işçiler arasın
da bir ayırım oluyor. Esasta mâkûl bir teklif 
ama, işçiler arasında ayırım yapmamak kayıt 
ve şartiyle komisyon ve Hükümet maddeyi ted
vin etein, uyalım. Ama sadece kamu kesiminde 
çalışan işçilere bu hak tanınıp da, özel sektörde 
çalışan işçilere tanınmazsa, bir haksızlık olur, 
eşitsizlik olur. Komisyon, maddeyi bu şekilde 
tedvin ederse memnuniyetle oy veririz. Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Şimdi söz sırası Sayın özgü-
ner'de. 

Buyurun Sayın özgüner. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri, bu madde üzerinde 
getirilmiş değiştirge önergesi henüz okunmama
sına rağmen, mahiyeti anlaşıldığı için söz almış 
bulunuyorum ve bu konu üzerinde konuşan Sa
yın Ersoy'u bir bakımdan desteklemekle bera
ber, bir bakıma ben de şimdi Sayın Türkay'm 
söylediği hususa değinerek aynı paralelde ko
nuşma yapmış olacağım. 

Şöyle ki: 
Arkadaşlarım, evvelâ, getirilen önerge sa

kıncalı değil. Şu esbabı mucibe ile getirildiği 
açık: işveren aynı... Devlet sektörünün birin
de çalışmış bir işçi başka bir Devlet sektörüne 
geçse dahi, işveren aynıdır, işveren aynı oldu
ğu için, işçi o işyerinde başka bir işyerine git
se dahi, işvereni değişmediği cihetle, kıdem taz
minatının hesabında geçen sürelerin toplamı 
hakkaniyete de uygundur. 

Ancak ne var M, bu, Devlet kesiminde böy
ledir de özel sektör kesiminde böyle olmamalı 
mıdır? 

Arkadaşlarım, özel sektörde de işveren de
ğişmiyor ise, işveren aynı olmakla beraber, iş
verenin birçok özel sektör mahiyetinde olan çe-

607 — 
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şitli işyerlerinde, ayrı ayrı zamanlarda iş almış 
olan şahsın o iş sürelerini kıdem tazminatında 
hesabeitmek de hakkaniyete uygun olur. 

Arkadaşlarım, işverenin Devlet olması ha
linde hesabı böyle yapıldığı gibi, işverenin özel 
sektör olması halinde de, ancak işverenin aynı, 
fakat işyerinin değişmesi halinde de, aynı hesa
bın yapılması hakkaniyete uygun olur. 

Bu sebeple, önergemin müzakeresi yapılır
ken, komisyonun da iltifat ötmesini, ancak eğer 
maddeyi geri alıp bu önergeyi değerlendirmek 
gerekiyor ise, yalnız Devlet kesimi için değil, 
özel sektör kesimi içinde de (işveren aynı kal
mak şartiyle) işyerindeki sıçramaların altlama
ların hesabının deminki teklifin paralelinde ol
ması isabetli olur kanısındayım. 

Bir hususa da temas etmek gerekir; o hu
sufta da bir önerge olduğu anlaşılıyor, ki ona 
da iltihak ötmek isabetli olur. 

Arkadaşlarım, kıdem tazminatının hesabın
da üç yıl esas alınmaktadır. Bu, şüphesiz eski 
kanunda da böyle. Bu üç yıllık süne iki yıla 
iner ise, işveren için bir külfet olmaz. Her sene 
için zaten 15 günlük hesabedileceğinıe göre, iş
veren içjin bir külfet olmaz ama, işçi için şüp
hesiz bir işyerlinde üç yıl kalmak mecburiyeti 
gibi, çok da kısa sayıilmıyan bir müddet tah
didinden, baskınından kurtarmak rahatlığı ve
rir. İki yıllık süre işverene külfet değildir. Çün
kü her yıl içlin 15 günlük ücret hesabedilecek-
tir. Üç yıl kalsa, üç tane 15, iki yıl kalsa iki 
tane 15. Ancak, işçi yönünden düşünülür ise, 
işçiye, bir işyerinde üç senelik müddeti dol
durmak gilbi pek de kısa olmıyan bir müddet 
sınırlaması ve tahdidi yapmaktansa, işçilere de 
külfet olmıyan iki yıllık bir müddeti tanımak 
suretiyle bu seyyaliyet ve rahatlığı vermek isa
betli olur kanısındayım. 

Bu sebeple, gelecek önergelerden buna da 
iltifat buyurulması isabetli olur. 

(Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Enver Turgut, buyurun. 
ENVER TURGUT (Kayseri) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 14 ncü madde 
üzerinde kısaca görüşümü arz etmek işitiyorum. 

Blirinci husus : 14 ncü maddenin, «Hizmet 
akdinin 17 nci maddesi» nden sonra gelen kıs
mında «16 ncı maddenin I ve II numaralı beııd-
lerinde» denilmiştir. 16 ncı «III» te bulunduğu 
cihetle sayın komisyon eğ,er mümkün görürse, 

buna «III» ün ilâvesi gerekmektedir. 
ikinci husus da; 931 sayılı Kanunun şu an

da görüşülmekte olan 13 ncü maddesinin (B) 
bendindeki, «öneller asgari olup sözleşme ile 
artırılabilir» ifadesi zannedersem sehven 14 ncü 
maddeye geçmemiş. Onun için 14 ncü mad
denin sonuna bir fıkranın eklenmesi gerekir : 
«Bu süre, hizmet akitleri ve toplu sözleşmeler 
ile artırılabilir» şeklinde eğer düzeltilirse, sa
yın komisyon ve Hükümet de buna uyarsa, 
memnun olurum. 

Sizi fazla riahatsız etmiyeyim. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Orhan Demir Sorgnç, 
buyurun efendim. 

ORHAN DEMİR SORGUÇ (izmir) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

14 ncü maddede tanzim edilen kıdem tazmi
natları, işıçi sendikaları ile işverenler arasın
da yapılan toplu iş .sözleşmeleri ile artırılmış
tır. Bu gerek kamu kesiminde, gerek özel te-
teşdbbüsteki tatbikatımız da böyledir. 

iFakat, Devlet kesimlinde birtakım muraka
be otfganlları 275 sayılı Yasaya göre tanzim 
edilmiş, yapılmış bulunan toplu sözleşmelere 
rağmen, Devlet kesimi işverenlerine bunları 
zimmet çıkarmak suretiyle, uygulamada işve^ 
renle işıçi sendikaları ve işçiler arsında çatış
maya meydan vermektedir.. 

13 ncü maddede ihbar önelleri tanzim edil
dikten sonra, (B) fıkrasında, «öneller asgari 
olup sözleşme ile artırılabilir» denilmiştir. Bu 
fıkraya takılan bu murakabe organları, 14 ncü 
madde ile tanzim edilmiş bulunan 15 günlük 
kıdem tazminatlarını, kanun sanki âzami had
dini tâyin etmiş gibi telâkki etmektedir. Ya 
13 ncü maddedeki, «öneller asgari olup sözleş
me ile artırılabilir» hükmünü çıkarıp umumi 
bir hüküm şekline getirmek suretiyle, kanun
la teslbit edilmiş müddetlerin asgari olduğunu, 
sözleşmelerle artırılabileceğini vaz'etmek lâzım 
ki, tatbikattaki bu sürtüşmeleri, çatışmaları ön-
liyebilelim. 

Onun için 14 ncü maddenin birinci paragra
fının son cümlesi olan, «15 günlük ücretleri tuta
rında Mr tazminat verilir» den sonra, «Bu as
gari olup, sözleşmelerle artırılabilir» fıkrasının 
ilâvesi tatbikatta çok kolaylık getirecek bir 
hüküm olacaktır. Bu hükmün konmasını tek
lif ediyorum. 
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Ayrıca, «işçilerin kıdemleri, akdin devam 
etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş ol
masına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya 
mütaaddit işyerlerinde geçen sürelerdir» de
nilmektedir. 

Şimdi (buradaki hüküm, Devlet işveren ol
duğuna göre, Tekelde çalışan bir işçi Sümerban-
ka geçerse, aynı işverenin, Sümerbankta devam 
eden işçiye kıdem tazminatları süreler!! intikal 
eder mânasında mı konulmuştur? Eğer bu mâ
nada değilse veya ilerde tatbikatta birtakımı 
sürtüşmelere sebelbolacağı düşüncesiyle, îbuna 
vuzulh vermek lâzımdır. Devlet kesiminde iş
veren tek olduğuna göre; «Aynı işverenin muh
telif işyerlerinde geçen süreler birleştirilir» 
ibaresini, Devlet işveren olarak gösterilmek su
retiyle tasrih etmek mecburiyeti vardır. Aksi 
halde bu iş yine hukukçularla düşer, mahkeme
lere düşer. 

Mâruzâtım bu kadar, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Ahmet Gküner, buyurun 

efendim. 
AHMET GÜNER (Zonguldak) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Kıdem tazminatı hesaplanırken, Sayın Hü

kümet, Sayın Komisyondaki bilhassa sendikacı 
arkadaşlarımız kömür havzasından olmadıkları 
için, verdiğimiz bir önergeyi nazara almadılar. 

Kıymetli vaktinizi almadan kısaca bir ör
nek vereyim : Yevmiyesi 18 lira olan bir işçi 
kıdem tazminatında; yaktığı kömür, iaşe, has
talık, ikramiye, pavyonda... Dünyanın hiçbir 
tarafında olmıyan bir usul vardır Zonguldak'ta 
takdir buyurursunuz; işçi münavebe ile çalışır. 
Bu münavebe ile çalışan işçi pavyonda yatar. 
Daimî çalışan işçilerden de, lojmanda oturan
larla otunmyanlar vardır. Eğer bunu, bu dev
rede iş Kanunu tanzim edilirken Sayın Hükü
met nazara almazsa, bu kanun yine noksan çı
kıyor ve bu kürsüden size, Zonguldak işçileri 
namına ben üzülerek kürsüden ayrıldığımı söy
lemek morunda kalıyorum. 

ikâmet her sene değiştiğine göre, pavyon
daki müstahdemin yemek masrafı dâhil, ayrı 
ıhesaJbedilir, verilir. Kuru katık primler hesap
lanır. Bakınız, 18 lira alan bir münavebeli iş
çinin bu hesapların sonunda vasatı yevmiyesi 
38 liraya çıkarken, 20 lira alan bir daimî işçi
nin, ocak içinde çalıştığı fakat kira evinde 
oturduğu için kıdem tazminatı hesabında 2805 
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kuruş üzerinden kıdem tazminatı hesaplanır. 
Bu bakımdan Sayın Komisyon üyelerinin ve 
Hükümetin bu kıdem tazminatı hususunda ver
diğimiz önergeye itibar ederek, işverenin pav
yonunda veya lojmanında oturanlara tanınan 
ikâmet hakkının kirada oturan arkadaşa da 
kıdem tazminatı olarak tanınmasını kabul et
mekle bir haksızlığın giderilmiş olacağı kanı
sındayım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Başer, buyurun efen

dim. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
14 ncü madde üzerinde açılmış olan müza

kerede bâzı noktalara temas etmek istiyorum. 
«işçilere kıdem tazminatı verilebilmek için 

üç yılını doldurmuş olması lâzımdır» deniyor, 
fakat alttaki fıkrada da; «Altı aydan fazla sü
reler yıla tamamlanır» hükmü vardır. Yani 
2,5 seneyi bir gün geçmişse üç sene sayılır. Ar
kadaşlarımızın teklifine uyarak bunu iki yıla 
indirdiğimiz zaman, bu daha aşağı bir müdde
te düşecek demektir. Bir işçinin elbette ki iş
te verimli olabilmesi, ciddî çalışabilmesi, kıde
me tazminat hak edebilmesi için asgari üç se
ne çalışması lâzımıdır. 

Bu bakımdan 14 ncü madde iyi tanzim edil
miştir. Bunun üzerinde verilmiş önergelerle 
değişiklik yapmak işçilerin belki lehine gibi 
olur ama, işverenlerin de aleyhine olur. Biz 
burada her ikisini de düşünmek mecburiyetin
deyiz. Maddenin aynen kabulünde fayda var
dır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Şevet Yılmaz, buyurun. 
ŞEVKET YIIJVEAZ (Adana) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 

'Görüşülmekte olan 14 ncü madde, devlet 
kesiminde çalışanların, bakanlıklarara^sı deği
şikliğe tabi tutulması halinde, nakledilmesi ha
linde kıdemlerinin birleştirilmesine matuftur. 
Bir de 2 sene 11 ay 29 günün akşamı işten atı
lanların durumu var. 6 aylık müddet 2,5 yıl
dan sonra ilâve edilmez, bilfiil 36 ayını ta
mamladıktan sonra, eğer kıdemi devam ediyor
sa, 6 aydan fazla olanlar tama iblağ edilir. 

Çok yerde görürüz ki, bilfarz Sümerbank 
fabrikalarında çalışan, Erzincan'da çalışan bir 
arkadaşımız Umum Müdürlüğe müracaat et-

/ 
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inek suretiyle İstanbul'a nakledilebiliyor. 
Ama nereye? Sümerbankın fabrikasına. Kıde
mi ne oluyor? Aynen devam ediyor. Niye? 
Orada kıdem tazminatını alması halinde, ora
da mükerrer kıdem tazminatının ödenmiyeceği-
ni zaten kabul etmişiz. Mükerrer kıdem tazmi
natı yok. Ancak, bu arkadaşımız daha kalifiye 
bir eleman ise, örneğin; bu arkadaşımız Dev
let Denizyolllarına veya askerî fabrikalara 
girmek istiyorsa, askerî fabrikalardaki katkısı 
daha iyi olacaksa, bu arkadaşa, «sen oraya gi
demezsin» diyoruz. Niye?. «Sen buradaki kıdem 
tazminatını, kendi isteğinle çıktığın takdirde ala
mazsın, oraya da gidemezsin diyor ve oradaki 
arkadaşımızın yapacağı iş aksıyor. Bundan kim 
kaybediyor? Memleket kaybediyor, biz kaybe
diyoruz. 

Üç yılın iki yıla inme meselesi bugün birçok 
işverenlerimiz tarafından istismar edilmekte
dir. «Kıdem tazminatı almasın» diye işçinin 
işine, 2 sene 11 ay 29 ncu günü akşamı son ve
riliyor. Gerçi sözleşmelerle bu hallediliyor; 
ediliyor ama nereye kadar? Ancak kapısından 
içeri kanun giren müesseselerde oluyor, diğer
lerinde mümkün değil, iktisadi Devlet Teşek
küllerinde olması halinde, özel kesimde olma
sı halinde ancak toplu sözleşme ile mümkün 
oluyor. 

ikilik olmaması hali doğru değildir, olsun. 
İlk önce Devlet âdil işverendir, yol gösterici
dir her sahada olduğu gibi, burada da yol gös
tersin, öncülük yapsın ve bu iş hiç olmazsa di
ğer memleketlerde olduğu gibi, geri kalmış 
'memleketlerde, Erzincan'da yetişmiş, kalifiye 
olmuş bir elemanı illâ istanbul'da, Gölcük'te 
çalıştıramazsınız, demiydim. Bu bizim zararı
mıza, sanayiimizin de ilerlemesinin zararına olu
yor. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen... 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 

TOPÇUBAŞI (Çorum) — Söz istiyorum Sayın 
Başkan. 

ENVER TURGUT (Kayseri) — Sayın Baş
kan, bir hususu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Turgut. Bir 
dakika Sayın Komisyon. 

ENVER TURGUT (Kayseri) — Hatırlana
cağı üzere daha önce değişiklik önergeleri ve
rilmişti ve bunlar bir kaideye bağlanarak, on

dan sonra verilecek değişiklik önergelerinin 
dikkate alınmıyacağını karar altına alınmış 
idi. Bu bakımdan, yeniden bir değişiklik öner
gesini kabul edip veya etmiyeceğinizi öğren
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Bundan evvel bu konuyu hal
lettik. önerge verilen maddeler üzerinde mü
zakere açılır ve müzakere açılan maddeler hak
kında her an önerge verilebilir. Daha evvelki 
tatbikat bu şekildedir. 

ENVER TURGUT (Kayseri) — Yani şimdi 
de verilebilir. 

BAŞKAN — Evet, her zaman verilebilir. 
Ancak kabul ettiğimiz esasa göre başka mad
de üzerinde değişiklik önergesi verilemez, bu 
madde üzerinde her zaman verilebilir. 

Buyurun Sayın Komisyon Sözcüsü. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 

TOPÇUBAŞI (Çorum) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin muhterem üyeleri; 

Müzarekesini yaptığımız İş Kanunu, iş ha
yatımızın nasıl temel bir kanunu ise, şu anda 
üzerinde Yüce Meclisimizin üzerinde hassasi
yetle durduğu 14 ncü madde o derece mühim 
ve hassas bir konu olarak bulunmaktadır. 

Birçok kıymetli arkadaşımız kıymetli fikir
lerini beyan ettiler ve bu arada birtakım tek
lifler yapmış bulunmaktadırlar. 

Komisyon olarak biz, bunlara lâzımlgelen 
cevabı vermeye çalışacağız. 

Bu arada Yüce Meclisin ıttılaına arz et
mek istediğimiz bir husus var ki; Komisyo-
numjuz bilhassa bu 14 ncü madde üzerinde 
ehemmiyetle, ciddiyetle durmuş ve sizlere tak
dim edilen şekliyle tedvinini iş hayatımızın 
istikrarı ve memleketimizin menfaatleri bakı
mından uygun mütalâa etmiştir. 

Evvelemirde, konuşan Bahir Ersoy arkada
şımızın yapmış olduğu teklife temas etmek 
istiyorum. 

Bu teklife Hasan Türkay arkadaşımızla 
Turhan Bey arkadaşımız, müşterek bir kanaat 
olarak tesbit ettim, birlikte cevap verdi
ler. Belki Bahir Bey arkadaşımız teklifinde 
prensibolarak haklıdırlar, fakat bu teklifi ka
bul ettiğimiz takdirde biz meseleleri birbirine 
karıştırma durumuna gireriz. 14 ncü mad
denin tanziminde, dikkat buyurulursa görü
lür ki, işyerinin devir ve temlikinde kıdem 
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tazminatı bahis konusu olarak ele alınmış ve 
tanzim edilmiş, fakat işçi olarak şahıs olarak 
meseleyi birtakım sürtüşmelere meydan verebi
lir mülâJhazaJsiyle, şahsın işyeriyle olan ilgisini 
ayırmıştır. Bunda iş hayatımız bakımından da 
faydalar vardır. 

Şimdi, kamu kesiminde çalışan işçilerin du
rumu iki bakımdan önemlidir. Bahir Ersoy 
arkadaşımız; «Etilbankta çalışan bir işçi Te
kelde bir iş bulur geçerse, bu u'c uca eklenme
lidir» diyor. 

ıŞimdi, E'tilbank müstakil bir işletmedir, Te
kel de müstakil bir işletme. İşyeri itibariyle 
bunları bir ve beraber tutmak mümkün de
ğildir ve iş hukukunun ortaya koymuş ol
duğu prensibe aykırıdır. Bütçeleri ayrı, sis
temleri ayrı, uyguladıkları metot ayrı . De
nebilir ki, her ikisi de Devlet müessesesi. 
Devlet (bir taazzuvdur. Biz, «Bütün mües
seseler Devletindir» diyerek, Devleti tek bir 
işveren olarak kaîbul edemeyiz, Buna imkân 
yoktur. Bu itibarla muhtelif işletmelerin 
•bünyesinde çalışan işçi arkadaşlarımızı o iş
letmelerin kendi statüleri içinde düşünmekte 
fayda mütalâa ederiz. 

^Binaenaleyh, bu teklifi olumlu karşılamıyo-
nuı ve gerçeklere de ters düşer kanaatindeyiz. 
Bunu, en güzel şekilde Hasan Türkay Arkadaşı
mız izah buyurdular; Anayasanın eşitlik pren
sibini de ihlâl eder mahiyette gördüler. Biz, bu 
eşitlik prensibini ihlâl eder kanaatine katılırız. 
Bu itibarla Sayın Bahir Ersoy arkadaşımızın 
teklifini isabetli bulmuypr, maaselef katılamı
yoruz. 

Bu kanaatimizi Komisyon olarak arz ederken, 
bu mevzua ilişmiş olan bütün arkadaşlarımıza 
da aynı tarzda cevab vermiş oluyoruz demektir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Meselenin en mühim noktasını Sayın Asu-

tay arkadaşımız ortaya koydu. Burada önce 
meseleyi iyi vaz'etmemiz lâzım, 14 ncü madde kı
dem tazminatını tanzim etmektedir. Birinci 
fıkrasında 16 ve 17 nci maddelere atıf vardır ve 
iddia ediyorlar ki, 16 ncı maddenin 1 ve 2 nci 
fıkralarındaki sebeblerle akit feshedilirse kıdem 
tazminatına hak iktisabedecek. üçüncü mad
desi bahis konusu olunca; «İadem tazminatı ne
den verilmeyecektir» diye sormakta ve bunun 
adaletsiz olduğunu iddia etmektedir. 

Şimdi meselenin esasına girmeden evvel, 
vazettiğimiz bu meseleyi nazari bakımdan kı
saca ele almakta zaruret görüyorum. 

«Kıdem tazminatı nedir, ne değildir,» bunu 
tesbit etmemizde fayda vardır. Kıdem tazmina
tının ne olduğu, doktrinde düşünürlerimiz ta
rafından ittifakla tesbit edilmiş bir keyfiyet de
ğildir. Bâzı müellifler kıdem tazminatını bir 
tazminat olarak nitelemişlerdir Mevzuatımızda 
tazminatın bahis konusu olabilmesi için 
bir kusurun mevcudolması lâzım, bir 
zararın mevcudolması lâzım, hukuka 
aykırı bir durumun bahis konusu olma
sı lâzım ki, tazminat olarak meseleyi tavsif et
mek mümfeün olsun. İş Hukukumuzdaki kıdem 
tazminatı, adı böyle olduğu için de tazminat 
olarak telâkki edilemez. 

Diğer bâzı düşünürler de bunu amortisman 
bedeli olarak ileri sürerler. Amostisman, huku
kumuzda cansız eşyaların tahribatı için ba
his konusudur, burada o da mevzuubahis de
ğildir. 

O, halde mesele nedir? Mesele, çalışanla 
çalıştıran arasındaki meseledir. Çalışanın çalıştı
ğı yere ve çalıştırana karşı birtakım karşılıklı 
mesuliyetleri vardır. Bu mesuliyetler iyi niyet
le, bir sadakat borcu içerisinde cereyan etmek
tedir. işveren gibi çalışan da memleketin ikti
sadi hayatına bir katkıda bulunma gayretinde, 
fakat bu gayreti yaparken de tekmil içinin gü
zelliği ile hizmet yapmaktadır, işte çalışanın1 

işyerine karşı göstermiş olduğu bu iyi hizme
tin, sadaJkaJt (borcunun iyli ifade edilmiş olmasın 
nm karşılığı olarak kıdem tazminatı bir «mü
kâfat» olarak tavsif ediliyor. Doktrinde de : 
«Kıdem ikramiyesi, işçinin sefbketmiş bulunan 
mesaisinin karşılığıdır» diye tarif edilmiştir. 
O halde biz kıdem tazminatını bu tarzda tes
bit ettikten sonra, Sayın Asultay'ın ileri sürdü
ğü gilbi ve müzakeresini yaptığımız 14 ncü mad
denin atıf yaptığı 16 ncı maddenin üçüncü fık-̂  
rasını teşkil eden zorlayıcı sebepler, yani müc
bir sebepler halinde 'bir fabrikaya çalışamazlıik 
âmz olursa, yani zelzele olur yıkılırsa, bom
bardımanda tahrübedilmiş olursa, o fabrikanın 
çalışması mümkün değildir. Asutay arkadaşı
mız diyor M; «14 ncü maddeye göre, bu halde 
dahi iş Ibeklemo süresi uzar ise, İadem tazmi
natı buna da verSilmelidir.» 
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Burada bir hususea dikkatinizi celbetmek 
istiyorum ve mıüızakeresini yaptığımız 14 noü 
maddenin birinci fıkrasını, (tahammülünüze 
sığınarak, okumak itiyorum: «Hizmet akdinin, 
17 nci maddenin 2 numaralı (bendinde gösteri
len sebepler dışmda işveren tarafından...» Bu
raya dikkatinizi cellb ediyorum, 17 nci madde
nin 2 numaralı (bendini ılttılaınıza arz ediyo
rum; işverenin bildirimsiz fesih hakkından 
bahseder 17 nci madde. Bu hak iki fıkrada tan
zim edilmiş; birisi sağlık sebebiyle bildirimsiz 
fesih yapılabiliyor işveren tarafından, ikincisi; 
ahlâk ve iyiniyet kurallarına uymıyan haller 
ve benzerleridir. Çalışanda işverene karşı ah
lâk ve iyiniyet kurallarına riayet etmeme hali 
mevcudolup da, işveren o çalışanın iş akdini 
feshederse kıdem tazminatı alamıyor, alamıya-
caıktır. Buna mukabil işçinin bildirimsiz fesih 
hakkını tanzim eden 16 ncı maddeye yapılan 
atıfta da şu durum var : işçinin de işverene pa
ralel olarak bildirimsiz iş akdini feshetme hak
kı mevcut. Bu da üç halde tanzim, edilmiş : 
Biri sağlık sebepleri, ikincisi işverenin ahlâk 
ve iyiniyet kurallarına uymıyan hallerinden 
dolayı, üçüncüsü mücbir sebepler halidir. Bu 
hallerde işçi iş akdini feshedebillir. 

Şimdi 14 ncü maddemiz birinci fıkrasiyle 
atıf yapıyor, diyor ki; 17 nci maddede bahis 
konusu edilen işverene bildirimsiz fesih hak
kı tanıyan ikinci fıkradaki ahlâk ve iyiniyet 
kurallarına aykırı hal zuhur ettiği anda işve
ren akdi feshederse, kıdem tazminatı almaz. 
ikincisini tesbit ediyor; o da «16 ncı madde
nin 1 ve 2 numaralı Ibendlerinde gösterilen se
beplerle» diyor. Burada, sağlık sebeplehi, ah
lâk ve iyinıiyet kurallarına uymıyan haller vu
kuunda iş akdi feshedildiği takdirde kıdem 
tazminatı karşılıklı olarak bahis konusu olmu
yor. 

Şimdi muhterem arkadaşlarımız, burada kı
dem tazminatına kusur gibi bir husus ilâve 
ediliyor görünüyor. Fakat kıdem tazminatı, 
biraz evvel ifade ettiğim gibi, işçinin sebket-
miş emeğinin mükâfatıdır. Burada her ne ka
dar kusur aranıyor ise ide, bir tazminat olarak 
tavsif etmek de mümkün değil. Nitekim Tem-

. yiz Mahkemesi kıdem tazmlinatı ile ilgili olan 
içtihatlarında kıdem tazminatının hukukî ma
hiyetini izah ederken, hukukî bir tavsif yap

maktan dikkatle kaçınmıştır ve bu, o sebep
ten dolayı doktrinde münakaşalıdır. Bu du
rumda, AsUtay arkadaşımızın teklif ettiği gibi, 
mücbir sebepler tahtında Borçlar Kanunumu
zun tanzim ettiği kesin bir hüküm de vardır : 
«Mücbir sebep vukufoulduğunda âkıd taraf bor-
cundan berî olur» der. 

Şimdi, işveren, tabiî âfetler dolayısiyle iş
yerini kaybetmiş.. Eğer Asutay arkadaşımızın 
teklifimi kabul edersek, bütün mal varlığı kay
bolmuş olan işverenin maddi zararı yanında, 
orada işsiz kalmış bulunan işçilere de kıdem 
tazminatını vermek gibi bir durum hâsıl ola
caktır. Bu da pek hakkaniyete uygun düşmi-
yecektir. Bu itibarla biz mücbir sebep tahtın
da Alman doktrinine göre iş akdini askıda bı
rakan bu aJkdî münasebeti belli bir süre içeri
sinde askıda tutup ondan sonra tarafları ken
di iradeleriyle fesih haline getirmek durumun
dayız. Binaenaleyh biz, mücbir sebep tahtında 
iş akdinin feshedilmesi halinden dolayı kıdem 
tazminatının kabul edilmesini hakkaniyete uy
gun bulmuyoruz, Sayın Asutay'ın teklifinin 
kabul edilmemesini komisyon olarak hassaten 
rica ediyoruz. 

Bu arada mücbir sebebin de tarifini yapma
mızda fayda vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, hukukta mücbir 
sebep; önceden nazara alınmasına ve bunun 
neticesi olarak bertaraf edilmesine imkân bu-
lunmıjyan ve haricî bir tesirden ileri gelen bir 
hâdisedir. Burada ne işverenin, ne de işçinin 
kusuru yoktur. Kusuru olmıyarak mâruz kalın
mış bir hâdiseden dolayı da kıdem tazminatı
nın verilmesini, iş hayatımızın sürekliliği ve 
emniyeti bakımından doğru bulmuyoruz. 

'Sanıyorum ki, meseleyi etrafiyle aydınlat
tım. Bu mühim noktanın, yani Asutay'ın ileri 
sürmüş olduğu teklifin reddini ve komisyonun 
Yüce Meclise sunduğu tarzda metnin kabul edil
mesini hassaten rica ediyorum. 

ıHepinize teşekkür ediyorum. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş

kan, komisyondan bir sual sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Bir dakika sayın komisyon. 
Buyurun efendim, sorun sualinizi. 

TUMAN ÖZGÜNER (içel) — Efendim, 
Asutay'ın teklifine; «mücbir sebeyler bunun 
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dışındadır» gilbli bir cümle ilâve edilirse, yani 
bu husus ayrı tutulursa, teklifi kabul eder mi 
komisyon? Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun sayın komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 

TOPÇUBAŞI (Devamla) — Sayın Başkan ve 
muhterem arkadaşlar, 14 ncü maddenin 1 nci 
fıkrasında, 17 nci maddenin 2, 16 ncı maddenin 
1 ve 2 numaralı bendleri diye zaten ayırmıştır. 
Sayın Turhan Bey arkadaşımızın sualini 14 ncü 
maddenin 1 nci fıkrası esasında cevaplıyor, 
«Mücbir sebeb»i, 14 ncü maddenin dışında mü
talâa ediyor. Bu itibarla, ayrıca bir ilâveye lü
zum görmüyoruz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Asutay, buyurunuz efendim. 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri, 

Komisyon Sözcüsü; «Görüştüğümüz kanunun 
temelini teşkil eden 14 ncü maddedir.» demesey
di huzurunuza çıkmıyacaktım ve hele hele, böy
le sudan cevaplar vermeseydi, kıymetli zamanı
nızı almıyacaktım. 

Tabiî âfetler başka, kanunda: «Bir haftadan 
fazla çalışmaktan alıkoyan sebepler» başkadır. 

Bir yerde bir tabiî âfet olur, hele hele «bom
balama» dediler, yani bir harb vukubulacak, 
memleket bombalanacak veya tabiî bir âfet ola
cak - Allah esirgesin - veya büyük bir yangın 
olacak veya bir zelzele, bir su baskını olacak, o 
işyerinde çalışan işçi, «bir haftadan fazla işten 
kaldım» diye ilk kıdem tazminatını istiyecek. O 
zaman Türk işçisinin asaletinden, necabetinden, 
vicdanından endişe etmek lâzım. Mesele bu de
ğil. 

Sayın milletvekilleri, terazi iki kefedir. Te
razinin bir kefesine dirhem koyarsınız, karşısı
na bir emtia koymasanız o dirhemin kıymeti ol
maz. Terazinin bir kefesini altın doldursanız 
öbür tarafı «şu kadar kilo» diye söylemedikten 
sonra veya saymadıktan sonra onun neticesini 
almanıza imkân yoktur. 250 gram zeytini tar
tarken bir tarafa zeytini, bir tarafa da dirhem 
koyuyor. O halde işçi ve işvereni, terazinin iki 
kefesi olarak kabul etme zorunluğu vardır. 

16 ncı maddenin değiştirilmesini rica ettiği
miz paragrafı, bakınız ne diyor: «işçinin çalış-
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tığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin 
durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler orta
ya çıkarsa, işçi iş akdini fesheder.» Fesheder; 
ama ne almaz? Kıdem tazminatını almaz, bu te
razinin bir kefesi. 

ikinci kefesi, işveren kefesidir. O, da 17 nci 
madde. 14 ncü maddenin 17 nci maddeye atıf 
yapan kısmında, 17 nci maddenin 2 nci paragra
fı hariç, diğerlerinde kıdem tazminatı vermeye 
işvereni icbar eden hüküm var. 17 nci maddenin 
3 ncü paragrafında ne diyor? «işyerinde işçiye 
bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıko
yan zorlayıcı sebep ortaya çıkarsa, işveren işçi
nin iş akdini ihbar önerilerine riayet etmeksizin 
fesheder, kıdem tazminatını öder.» diyor. 

işveren, ihbar önerilerine riayet etmeden iş 
akdini feshedecek, kıdem tazminatını ödiyecek; 
ama aynı sebepler içinde işçi, kanunun kendisi
ne tanıdığı esaslara dayanarak iş akdini feshe
decek, kıdem tazminatı almıyacak. Böyle şey 
olmaz. Ya işverene de bu hakkı tanımıyacaksı-
nız,\o da zorlayıcı bir sebep olursa iş akdini fes
hetme hakkına sahibolmıyacak ve dolayısiyle de 
işçi de olmıyacak. işverene hakkı tanıyacaksı
nız, işçiye bu hakkı tanımıyacaksınız? 

Sayın milletvekilleri; 
ilk görüşmemde arz ve işaret ettim; 1936 se

nesinde müzakeresi yapılarak 1937 yılında yü
rürlüğe giren 3008 sayılı iş Kanununda bu hu
sus vardır. Bir hafta müddetle zorlayıcı veya 
mücbir sebepler sonucu hem işçiye yarım ücreti 
tutarında işveren para ödüyordu, hem de kıdem 
tazminatı ödüyordu. O zaman iktisat Vekili 
Sayın Celâl Bayar, Mecliste kanunun müzake
resi yapılırken sorulan sorulara verdiği cevap 
aynen şu : Bu kanun, yeterli bir kanun değil
dir. Bu kanun, tarım işçilerini kapsamıyor. Bu 
kanun, on işçiye kadar işçi çalıştıran işleri kap
sıyor. Bu kanun, zaruri ihtiyaçlara cevap vere
bilecek mahiyette bir kanun değildir. Ancak, 
bunun tatbikatı sonucu ortaya çıkacak boşlukla
rı yine Yüce Meclisiniz tesbit edecek ve yenilik
lere göre yeni maddeler getireceksiniz.» diyor. 

Zabıtlar tetkik edildiği zaman görülecektir, 
o tarihte yine; «Bu kanun, 1924 senesinde ele 
alındı, 12 senedir muhtelif hükümetler değişmiş 
olmasına rağmen huzurunuza getiremedik. Çün
kü, her geçen sene iş hayatında bir yenilik tes.-
bit ettik.» diyor. ; 
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1936 senesinde o zamanın Vekili bu kanunu 
Meclise takdim ederken «Mücbir sebep sonucu 
bir haftadan fazla işin durması halinde işçi iş 
akdini feshederse kıdem tazminatı alır» hükmü
nü koymuştur. 35 sene önce, 1936 senesinde iş
çiye tanınan bu hakkı biz, 1971 senesinde elin
den alıyoruz. Buna hakkımız yok, 1936 senesin
de tanınmış bir hakkı, 35 sene sonra işçinin elin
den almaya hakkımız yok. 

Komisyon, 1936 senesinde Kanun Mecliste 
müzakere edilirken yapılan görüşmeleri incele
melidir; neler söylenmiş, kim ne demiş, Hükü
met neler söylemiş, bunları incelemelidir. 5518 
sayılı muaddel kanun gözden geçirilmelidir, ora
da da bu hüküm getirilmiş. Bunun için, 1936 
senesinden 1971 senesine kadar, - hoş zaten ka
nun ancak 1946 senesinden sonra işçiler tarafın
dan tanınmaya, öğrenilmeye başlandı - o tarih
ten bu tarihe kadar ikiyüz küsur içtihat kararı 
var. Mücbir sebep nedir, hakkı iktisabetmek için 
zaruri sebepler nedir bu mevzu üzerinde içtihat 
kararları var. Hattâ Federal Mahkemesinin bir 
karan var sayın milletvekilleri, zamanımız biraz 
boş olsaydı size şunu söylerdim: Meselâ derdim 
ki, bir yere bir mütaahhit kömür taşımak için 
bir elektrik farbikası ile mukavele yapar. Bü
yük bir su baskını olur ve köprü yıkılır, müta
ahhit vazifesini yerine getiremez. Fabrika sahi
bi mütaahhit hakkında dâva açar. Mütaahhit 
hâkim huzurunda der ki; «Efendim, kabahat be
nim değil, çünkü su baskını oldu, köprü yıkıldı, 
onun için kömürü götüremedim.» Fabrika sahi
bi, hukuk müşaviri kabul eder ve der ki; «Efen
dim, iddiasını tamamen kabul ettim; ama şehir 
meclisinden soralım, bu köprü böyle her zaman 
yıkılır mı yıkılmaz mı?» Şehir meclisinden ge
len cevap: «Her sene şu ayda bir su baskını su
retiyle köprü yıkılır.» Bu rapordan sonra mah
keme köprünün yıkılması sebebiyle kömürü gö
türme hâdisesinin mücbir bir sebebe dayanma
dığına dair karar verir. Yani, mücbir sebep 
konusunda Federal Mahkemenin verdiği karar, 
içtihat kararlan, temyiz kararlariyle tescil edil
miş hâdiseler vardır. Bunu, şimdi sayın sözcü
nün, tabiî âfetlerdir, zelzeledir, yukarıdan bom
badır, su baskınıdır falan, diye sağa, sola itmeye 
hakkı yoktur. 

Sayın milletvekilleri, bir noktaya işaret ede
rek huzurlarınızdan ayrılacağım. 

Kıdem tazminatı, ne sayın sözcünün dediği 
gibi bir amortisman meselesidir, ne bir kusur 
sebebiyle ödenmesi lâzımgelen bir paradır, ne 
de bir kaybın telâfisi için verilen bir paradır. 
Kıdem tamzinatı, 1951 senesinde Yüce Meclis
te 3008 sayılı Kanunun 13 ncü maddesini tadil 
eden 5518 sayılı Kanunun müzakeresinde tescil 
edilmiştir; kıdem tazminatı, bir iş bağıtıdır. Ya
ni, işçinin işinden kaçmaması için bir bağlama 
zinciridir. Çünkü, işçi işyerinde çalışır, ihtisas 
sahibi olur, mütehassıs olur, ehil hale gelir, 
başka bir işveren daha fazla para verir, «Ora
da bir lira mı alıyorsun, sana iki lira vereyim 
bana gel der, işte işçiyi iki liralık işe kaçırma
mak için bu kıdem tazminatı müessesesi konul
muştur. Yani, «Benim burada on, onbeş senelik 
hizmetim var, en son yevmiyemden de kıdemimi 
alacağım, hiç olmazsa son günlerde başımı ağ
rıdan kurtarırım» diye düşünmesi için bu kıdem 
tazminatı konulmuştur. Kanunun tazminatı se
bebi budur. 

Bir nokta daha var : 
Devlet, memurlar için tek işverendir, işçi

ler için de tek işveren olmalıdır. Tekelde çalı
şan memur, Etibankta çalışan memur, Sümer-
bankta çalışan memur, sair Devlet işletmelerin
de çalışan memur Emekli Sandığına bağlıdır. 
Hangi kesimde hizmeti geçmiş olursa olsun, 
müddetinin sonunda Devletten ikramiyesini alır. 
E, memur için işveren tektir de işçi için işveren 
tek olamaz. Yok, bu da sakat düşüncedir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın önder, buyurunuz efen
dim. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

İş kanunu tasarısının memleketimiz bakı
mından önemi meydandadır. Ancak, sayın söz
cünün bir tâbirini yadırgamış bulunuyorum; 
«Komisyondan geldiği şekli ile kabul edilmeli
dir. Memleket iktisadi hayatının istikrarı bakı
mından o şekli ile kabul edilmelidir» diyor. 

Değerli arkadaşlarım; elbette ki, komisyon 
tasarısının büyük bir kısmına iştirak ediyoruz, 
hattâ tamamına yalan kısmına katılıyoruz. An
cak, arkadaşlarımızın önergelerini dinledim. 
Yapmak istedikleri, bâzı daha âdil ölçüler içe
risinde işçi hayatında huzuru sağlıyacak mahi
yette tekliflerdir. Memleketin iktisadi hayatı-
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nın istikrarını sağlama bakımından işveren ile 
işçi arasındaki münasebetleri dengeli bir biçim
de düzenlemek ve işçi hayatında huzuru sağlı-
yan hükümleri en iyi şekilde tedvin etmek gö
revi içinde olduğumuzu da kabul etmek lâzım
dır. O halde, «Komisyondan gelen, hiçbir suret
te ellenmemelidir, olduğu gibi çıkmalıdır» iddi
ası, bir iktisadi istikrar tehdidi ile kabule şayan 
olamaz. 

Değerli arkadaşlarım, gelen teklifler arasın
da katıldığım ve Anayasanın genellik prensibi 
ile de alâkası olmıyan Sayın Bahir Ersoy'un 
teklifi vardır, ki yerindedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu teklifte, «Devlet 
kesiminde çalışan bir işçi işyerini değiştirirken, 
eğer tazminat almazsa, son çalıştığı Devlet ke
siminden ayrılırken, bütün Devlet kesiminde 
çalıştıklarının verilecek tazminatta toplu olarak 
esas alınması» iddia ediliyor, bunun kabul edil
mesi isteniyor ki doğrudur. 

Arkadaşlarım, işyeri değişikliği; bir işveren 
esasına göre özel sektörde kabul ediliyor, bir 
özel sektörde, işyeri esası değiştiği zaman ka
bul ediliyor. İşveren değiştiği zamanda iş
yeri esasına göre kabul ediliyor. Değerli 
arkadaşlarım, Devlet kesiminde Sümer-
banktan rızaen ayrılıp Tekele geçerken 
- eğer Sümerbankta tazminat almamışsa -
Tekelde iş hayatına son verirken elbette ki 
geçmiş bütün sürelerinin, dikkate alınması ka
dar adalete uygun bir icraat olamaz. En âdil 
sistem budur. Bunun adedi de zaten fazla de
ğildir. 

Değerli arkadaşlarım; çok kaliteli bir işçi, 
Sümerbankta çalışırken Etibanka teknisyen ola
rak geçmesi, her iki dairece de, her iki kuruluş
ça da uygun görülmüş; ama işçi bunu kabul 
edecek noktada değil. Çünkü, oradan ayrılırken 
eline bir tazminat verilecektir. Yeni iş hayatına 
geçtiği zaman, yeniden başlıyan bir süre içinde 
tazminata hak kazanmak yoluna gidecektir ki, 
işçinin işyerini değiştirmesi mümkün olmıya-
caktır. Halbuki, bu usul geldiği zaman, - işveren 
bakımından da düşünelim, mecbur edilmiyor. 
Sümerbank, Tekelden gelecek olan bir işçiyi, 
elbette ki, onun geçmiş iş süresini de dikkate 
alarak kabul edecektir. 

Farz edelim ki, (A) Sümerbankta altı sene 
çalışmış, Tekele geçecektir, Tekel, onun geçmiş 

hizmetinin altı sene olduğunu, yarın işten ay
rıldığı zaman o altı seneyi de hesabederek kendi 
bütçesinden tediyatta bulunacağını bilecektir. 
O halde, zorlayıcı bir faktör yoktur ki, neden 
kaçınıyoruz?.. Bunu anlamak mümkün değil
dir. Bu konu böyle. 

Bütçelerinin ayrı olması da bir sakınca teş
kil etmemektedir. Çünkü, bir mecburiyet geti
rilmemektedir. 

Değerli arkadaşlarım, mücbir sebepler ko
nusuna geliyorum. 

Mücbir sebepler konusu; Sayın Asutay'ın 
ifade ettiği gibi, 3008 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesinde Mlâhara yapılmış değişikliklerle 
düzenlenmiş, işveren tarafından iş akdinin feshi, 
işçi tarafından iş akdinin feshi bahis konusu 
edilmiştir. 3008 sayılı Kanunun sonradan ya
pılan değişikliği ile işverenin, iş akdini mücbir 
sebeplerle feshetmesi hakkının bugün - sehven 
olduğunu sanıyorum - bu kanunda sarahatle 
belirtilmemiş olmasının doğru olmadığı iddiası 
yapılabilir. 

Değerli arkadaşlarım, tasarımızı açıp baka
lım, tasarıda «Hizmet akdinin yeni intibakları, 
17 nci maddesinin 2 numaralı bendinde göste
rilen sebepler dışında işveren tarafından..» di
yor ki, sarahat yok. Halbuki, bundan evvelki, 
yani 3008 sayılı Kanunda sonradan yapılan 
değişikliklerle «1 ve 3 ncü bendleri» diye sara

haten ifade etmiş. Demek ki, işveren, mücbir 
sebepler esası içinde yedi günden fazla işçiyi 
çalıştıramaz ise ne olacaktır? İşveren, iş akdi
ni feshederek tazminat ©diyebilecektir. Ama, 
burada şimdi okuduğum şekliyle «2 nu
maralı bendinde gösterilen sebepler dı
şında...» diyor, bir ters ifade içerisinde 
giriyor ve 3008 sayılı Kanunun getirdiği sara
hati ortadan kaldırıyor. E, yeni Anayasa mu
vacehesinde iş hayatımızda huzuru getireceğiz, 
iş hayatında işçiye huzuru sağlıyacağız... O za
man 3008 den daha ileri hakları getirmek mec
buriyetinde değil miyiz? 3008 de mücbir se
bepler tahtında işverene tanınan, işten sarfı
nazar etmek suretiyle işçiye tazminat ödeme 
hakkının mukabili olan mücbir sebepler tah
tında işçinin de iş hayatından bir hafta süre 
sonunda ayrılarak tazminat alabilmek hakkı 
mütekabil olarak konmalı idi, bir ilerleme kay
dedilmesi gerekiyordu. 
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Değerli arkadaşlarım, bu konuda iktisadi 
hayatımızda getirilecek olan istikrarsızlık ba* 
his konusu olamaz. Ve bir adaletsizlik de bahis 
konusu olamaz. Bir fabrika... 

BAŞKAN — Sayın Önder, zamanınız dol
mak üzeredir efendim. 

KEMAL ÖNDER (Devamla) — Teşekkür 
ederim. Ben vaktime tecavüz etmem. Bu ka
darla bırakıyorum teşekkür ederim. 

Bu itibarla, arkadaşlarımızın verdiği öner
geler istikametinde oy kullanılmasını istirham 
ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye ol
madığına göre, önergelerin okunmasına başlı
yoruz. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İş kanunu tasarısının 14 ncü maddesinin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Ankara 
ibrahim Cüceoğlu 

«Madde 14. — Hizmet akdinin 17 nci mad
denin 2 numaralı bendinde gösterilen sebepler 
dışında işveren tarafından veya 16 ncı madde
nin 1 ve 2 numaralı bendlerinde gösterilen se
beplerle işçi tarafından veyahut da muvazzaf 
askerlik hizmeti dolayısiyle fesih halinde işçi
ye, işçiliğe başladığı ve sigortalı bulunduğu 
her yıl için bir aylık ücreti tutarında tazminat 
verilir. Altı aydan fazla süreler yıla tamamla
nır. Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla 
kıdem tazminatı ödenmez. 

İşçinin ölümü halinde bu tazminat kanuni 
vârislerine ödenir.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 

TOPÇUBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz efen
dim. 

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

tılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mamaktadırlar. Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... öner
ge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
iş kanunu tasarısının 14 ncü maddesinin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Konya 
Mustafa Kubilay imer 

«Madde 14. — Hizmet akdinin, bu kanunun 
17 nci maddesinin 2 numaralı bendinde göste
rilen sebepler dışında işveren tarafından veya 
16 ncı maddenin 1 ve 2 numaralı bendlerinde 
gösterilen sebeplerle işçi tarafından veyahut 
da muvazzaf askerlik hizmeti dolayısiyle feshi 
halinde, iki yıldan fazla çalışmış olmak şartiyle 
işe başladığından itibaren her bir tam yıl için 
işçiye 15 günlük tutarında bir tazminat verilir. 
Altı aydan fazla süreler yıla tamamlanır. 

ihtiyarlık aylığı bakımından bağlı bulun
dukları kurum veya sandıklardan aylık veya 
toptan ödeme almak amaciyle hizmet akdini 
fesheden işçiler de yukarıdaki fıkrada yazılı 
bulunan tazminata hak kazanır. 

işçinin, bu fıkra hükmünden faydalanabil
mesi için, aylık veya toptan ödemeye hak ka
zanmış bulunduğunu ve kendisine aylık bağ
lanması veya toptan ödeme yapılması için ihti
yarlık sigortası bakımından bağlı bulunduğu 
kurum ve sandığa müracaat etmiş olduğunu 
alacağı bir belge ile belgelemek zorundadır. 

İşçilerin kıdemleri, hizmet akdinin devam 
etmiş veya fasılalarla yeniden aktedilmiş ol
masına bakılmaksızın değişik işyerlerinde çalış
tıkları süreler göz önüne alınarak hesaplanır. 

İşyerlerinin devir veya ihtikali yahut diğer 
bir suretle işverenden başka bir işveren© geç
mesi veya başka bir yere nakli halinde işçinin 
kıdemi, işyerlerindeki hizmetlerinin toplamı 
üzerinden hesaplanır. 

Kıdem tazminatı ise, bu intikal devresinde
ki işverene laittir. İşyeri intikali ile beraber 
devam ettiği takdirde, kıdem tazminatı hilâfına 
hüküm olmadıkça yeni işverene 'aittir. Aynı 
kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem taz
minatı ödenmem. 

işçinin ölümü halinde bu tazminat tutarı, 
'kanuni vârislerine ödenir. 

Kıdem tazminatı karşılığı işçiye ödenen üc
ret toplu iş sözleşmeleri veya hizmet lakidleriy-
îe •artırılabilir.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 

TOPÇUBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Komisyon katılmamaktadır. 
Hükümet katılıyor mu efendim? 
ÇALIŞMA BAKANI ATÎLÂ SAV — Katıl

mıyoruz. --
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mamaktadır. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Önerge 
reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisti Başkanlığına 
Görüşülmekte olan İş kanunu tasarısında 

«kıdem tazminatı» adı altında düzenlenen 
14 ncü maddenin 2 nci fıkrasında yer alan «an
cak aylık veya toptan ödeme almak için aikdi 
fesheden işçiye verilecek tazminatın hesabında, 
işçinin yalnız 1 Nisan 1950 tarihinden evvelki 
hizmet süreleri nazara alınır.» hükmünün mad
deden çıkarılmasını arz ve teklif ©derim. 

Kayseri 
Tufan Doğan Avşargil 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
GEÇÎCÎ KOMISYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 

TOPÇUBAŞI (Çorum) — Sayın Başkan, bun
dan evvel Sayın Hasan Türkay ile Hüseyin 
Baytürk arkadaşlarımızın takriri vardı ve me
tsin bu tarzda tanzim edilmiştir. Katılmıyoruz 
ıef endim. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon Sözcüsü, 
bu şekli ile daha evvel nazarı itibara alınmış 
ve metne geçmiş ve ayrıca metnin bu halde 
olduğunu ifade ederek katılmadıklarını beyan 
etmişlerdir. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) -^ 
Komisyon, daha önce bu önergeden sonra 
önergeleri geri almıştı, düzeltmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Avşargil, eğer önerge
nizi geri alıyorsanız muameleye tâbi tutmayaca
ğım efendim. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 
Geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — önerge geri alınmıştır, muame
le görmemektedir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 

931 sayılı İş Kanununun 14 ncü maddesinde 
aşağıdaki ilâvenin yer almasını arz ve teklif 
ederim. 

Zonguldak 
Ahmet Güner 
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«Beşinci satırdaki (verilir) kelimesinden 

sonra..» kıdem tazminatı hesaplanırken işvere
nin lojmanında veya pavyonlannda oturanlara 
tanınan sosyal hak payı, kira evinde oturanlara 
da aynen tanınır.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 

TOPÇUBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmamaktadır. 
Hükümet katılıyor mu? 
ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Katıl

mıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mamaktadır. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Önerge red
dedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
S. Sayısı 239 da kayıtlı İş kanunu tasarısının 

14 ncü maddesinin aşağıda belirtilen şekilde oya 
sunulmasını arz ve teklif ederiz. 

Ankara istanbul 
Osman Soğukpmar Bahir Ersoy 

«Madde 14. — Hizmet akdinin işçi ya da iş
veren tarafından veyahut muvazzaf askerlik 
hizmeti nedeniyle feshi halinde, üç yıldan fazla 
çalışmış olmak şartiyle, işe başladığından itiba
ren her bir tam yıl için işçiye bir aylık ücreti 
tutarında bir tazminat verilir. 

Altı aydan fazla süreler yıla tamamlanır. 
İhtiyarlık aylığı bakımından bağlı bulun

dukları kurum veya sandıklardan aylık veya 
toptan ödeme almak amaciyle hizmet akdini 
fesheden işçiler de yukardaki yazılı bulunan 
tazminata hak kazanırlar. 

işçinin bu fıkra hükmünden faydalanabilme
si için aylık veya toptan ödemeye hak kazan
mış bulunduğunu ve kendisine aylık bağlanması 
veya toptan ödeme yapılması için ihtiyarlık si
gortası bakımından bağlı bulunduğu kurum ve
ya sandığa müracaat etmiş olduğunu alacağı bir 
belge ile belgelemek zorundadır. 

işçilerin kıdemleri; 
Hizmet akdinin devam etmiş veya fasılalar

la yeniden akdedilmiş olmasına bakılmaksızın 
aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde ça
lıştıkları süreler göz önüne alınarak hesaplanır. 

işyerlerinin devir veya intikali yahut diğer 
bir suretle işverenden başka bir işverene geç-
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mesi veya başka bir yere nakli halinde işçinin 
kıdemi, işyerindeki hizmetlerin toplamı üzerin
den hesaplanır. Kıdem tazminatı ise, bu inti
kal devresindeki işverene aittir. işyeri intikali 
ile beraber devam ettiği takdirde, kıdem taz
minatı, hilâfına hüküm olmadıkça yeni işverene 
aittir. 

Kamu kesiminde çalışan işçilerin kıdem taz
minatı, başka bir kayıt ve şart aranmaksızın, 
işçinin işe başlama tarihi göz önünde bulundu
rulmak suretiyle yeni işverene aittir.» 

BAHİR ERSOY (istanbul) — Sayın Baş
kan, bu takririm çok uzundur. Onun için yeni 
bir takrir takdim ettim. Bunu oylamanız rica-
siyle değiştirmek istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Bu önergeyi geri alıyorsunuz, 
yeni verdiğiniz önergeyi sırası geldiğinde oku
tacağım efendim. 

Bu önergeyi muameleden kaldırıyoruz. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 14 ncü maddesinin 3 ve 4 ncü fık

ralarının tasarıdan çıkartılmasını rica ederiz. 
Ankara İstanbul 

Osman Soğukpınar Bahir Ersoy 
Çanakkale Adana 

Mustafa Çalıkoğlu Emir Halil Postacı 

BAŞKAN — Sayın Ersoy, bu bir başka öner
geniz. önergeleri sırasiyle okutup, muameleye 
koyuyoruz. Son verdiğiniz önergeye de sıra ge
lecek, efendim. 

Bu okunan önergeye Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 

TOPÇUBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet .. 
ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Katıl-

mıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükü

met katılmamaktadır. Oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... önerge 
reddedilmiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
14 ncü maddenin birinci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini; 
«Hizmet akdinin 16 ncı maddede gösterilen 

sebeplerle işçi tarafından veya 17 nci maddeye 
dayanarak işveren tarafından bozulması veya 
işverenin 24 ncü maddedeki durumu kötü ni
yetle kullanması dolayısiyle sona ermesi veya 

24 . 5 . 1971 O : 1 

muvazzaf eskerlik hizmeti gereği ile çözülmesi 
halinde, işe başladığından itibaren her bir tam 
takvim yılı için işçiye 30 günlük ücret tutarında 
bir tazminat verilir ve altı aydan sonraki müd
detler yıla tamamlanır. 

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

Maddeye son olarak «işverenin iflâsı ha
linde, kıdem tazminatı işçilere öncelikle ödenir» 
cümlesinin ilâvesini, arz ve teklif ederiz. 

istanbul İstanbul 
Mehmet Ali Aybar Rıza Kuas 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOPÇUBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ?.. 
ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Katıl

mıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükü

met katılmamaktadır. Oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... önerge red
dedilmiştir. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakeresi yapılmakta olan kanunun 14 ncü 

maddesinin aşağıdaki şekilde tâdilini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
izmir 

Burhanettin Asutay 

Kıdem tazminatı : 
Madde 14. — Hizmet akdinin 17 nci madde

nin 2 numaralı bendinde gösterilen sdbepler dı
şında işveren tarafından veya 16 ncı maddenin 
ıbendlerinde gösterilen sebeplerle işçi tarafın
dan veyahut da muvazzaf askerlik hizmeti do
layısiyle feshi halinde iki yıldan fazla çalış
mış olmak şartiyüe işe başladığından itibaren, 
her bir tam yıl için işçiye 15 günlük ücreti tu
tarında bir tazminat verilir. 

Bu müddet asgari olup sözleşme ile artırıla
bilir. 

Altı aydan fazla süreler yıla tamamlanır. 
İhtiyarlık aylığı bakımından bağlı bulun

dukları kurum veya sandıklardan aylık veya 
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toptan ödeme almak amaciyle hizmet akdini 
fesheden işçiler de yukardaki fıkrada yazılı 
bulunan tazminata hak kazanır. 

İşçinin bu fıkra hükmünden faydalanabil
mesi için aylık veya toptan ödemeye hak ka^ 
zanmış bulunduğunu ve kendisine aylık bağ-
lanması veya toptan ödeme yapılması için ih
tiyarlık sigortası bakımından bağlı bulunduğu 
kurum ve sandığa müracaat etmiş olduğunu, 
alacağı bir belge ile belgelemek zorundadır. 

İşçilerin kıdemleri, hizmet akdinin devam 
etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş ol
masına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya 
değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler göz 
önüne alınarak hesaplanır. İşyerlerinin devir 
veya intikali yahut diğer bir suretle bir işve
renden başka bir işverene geçmesi ve başka bir 
yere nakli halinde işçinin kıdemi işyerindeki 
hizmetlerinin toplamı üzerinden hesaplanır. 

Kıdem tazminatı ise; bu intikal devresinde
ki işverene aittir. İşyeri intikali ile beraber 
devam ettiği takdirde kıdem tazminatı yeni iş
verene aittir. 

Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla 
kıdem tazminatı ödenmez. 

İşçinin ölümü halinde bu tazminat tutarı ka
nuni vârislerine ödenir. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, 2 senelik teklifimizin 3 yıl olarak 
tashihini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Komisyon bu önergeye katılıyor mu?.. 

VGEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOPÇUBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Katıl

mıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner

geye katılmamaktadır. Oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... önerge red
dedilmiştir. 

Sayın Başkanlığa 
14 ncü maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın 

eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Yozgat Kayseri 

Abdullah Baştürk Enver Turgut 
Bu süre, hizmet akidleri ve toplu i§ sözleşme

leriyle artırılabilir. 
ENVER TURGUT (Kayseri) .— Bu öner

geyi yalnız ben verdim, Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Bu önerge daha önce verilmiş 
olabilir. Sizin verdiğiniz önerge ayrı bir öner
ge olabilir, onu da sırası gelince okuturuz. 

Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 

TOPÇUBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Tak

dire bırakıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner

geye katılmamaktadır, («anlaşılmadı» sesleri) 
önergeyi bir daha okutuyorum. 
(Yozgat Milletvekili Abdullah Baştürk ile 

Kayseri Milletvekili Enver Turgut'un önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye ka
tılıyor musunuz?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOPÇUBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Tak

dire bırakıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılma

maktadır, Hükümet ise takdire bırakmaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... önerge kabul edilmiş
tir. 

Komisyon filhal katılıyor mu?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 

TOPÇUBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye filhal ka

tılmamaktadır. Diğer önergeleri de muame
leye koyduktan sonra madde yeniden nazarı 
mütalâaya alınmak üzere kabul edilen önerge 
ile birlikte Komisyona iade edilecektir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOPÇUBAŞI (Çorum) — Sayın Başkan, bir da
kika.. 

Yüksek Başkanlığa 
14 ncü maddenin birinci paragrafının be

şinci satırının sonuna «Bu tazminat asgari 
olup sözleşme ile artırılabilir» ibaresinin ilâve
sini rica ederiz. 

İzmir Adana 
Orhan Sorguç iŞevket Yılmaz 

Yozgat 
Abdullah (Baştürk 

!BAŞKAN — Sayın Komisyon, deminki öner
geye filhal katılmamış bulunmanız sebebiyle 
maddeyi tekrar tanzim edip getirmeniz uısulî 
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bir muameledir. O yönden ben taunu böyle 
yaptım. Eğer önengeye filhal katılıyorsanız, o 
zaman tekrar oya sunarım. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOPÇUBAŞI (Çorum) — Sayın Başkan, Yü
ce Meclis hâkimdir. Biz prensibolarak önerge
ye katılmıyoruz. Bunu uygun mütalâa etmi
yoruz, ama Yüce Meclis bu tarzda reyini iz
har etmiştir. Israr da etmiyoruz. 

BAŞKAN — Israr etmiyorsunuz, şu halde 
yeni bir metin getirmiyeceksiniz. Peki bu hu
susu sonra oya koyarız. Mesele anlaşıldı. 

'Biraz evvel okunup da muameleye koyma
dığımız önergeyi tekrar okutuyorum. 

(İzmir Milletvekili Orhan Sorguç, Adana 
Milletvekili Şevket Yılmaz ve Yozgat Milletve
kili Abdullah Baştürk'ün önergesi tekrar okun
du) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye ka
tılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOPÇUBAŞI (Çorum) — Sayın Başkan, demin 
»oylanan önergenin aynıdır. Bu bakımdan oy
lanması gereksizdir. 

ORHAN SORGUÇ (izmir) — Deminki tak
ririn aynıdır. Ona iltihak ediyoruz ve önerge
mizi geri alıyoruz. 

BAŞAKN — önerge geri verilmiştir. 
iSaym Başkanlığa 

S. Sayısı 239 da kayıtlı İş Kanunu tasa
rısının 14 ncü maddesinin beşinci paragrafın
dan sonra aşağıdaki hükmün konmasını tek
lif ederiz. 

Ankara İstanbul 
Osman Soğukpmar Bahir Ersoy 
«Kamu kesiminde çalışan işçilerin kıdem 

tazminatları, başka bir kayıt ve gart aranmak
sızın, işçinin işe başlama tarihi göz önünde bu
lundurulmak suretiyle yeni işverence ödenir.» 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOPÇUBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 

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

tılmıyoruz. 
IBAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükü

met katılmamaktadır. Oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... önerge red
dedilmiştir. 

j ıSayın Başkanlığa 
I iş Kanunu tasarısının 14 ncü maddesi bi

rinci satırındaki «17 madesinin...» sözünün, 
«17 nci maddenin» şeklinde tashih ile değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Adana 
Şevket Yılmaz 

BAŞKAN — Zaten o şekilde okunmuş ve 
tashih edilmiştir, efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İş Kanunu tasarısının 14 ncü madeıs'inden 

«ancak aylık veya toptan ödeme almak için 
akdi fesheden işçiye verilecek tazminatın he
sabında işçinin yalnız 1 Nisan 1950 tarihinden 
evvelki hizmet süreleri nazara alınır.» deyimi
nin maddeden kaldırılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Zonguldak 
Hüseyin Baytürk 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOPÇUBAŞI (Çorum) — Zaten madde o tarz
dan tanzim edilmiştir. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — 
önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — önerge geriverilmiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
931 sayılı İş Kanunu tasarısının 14 ncü mad

desinin üçüncü fıkrasında yer alan «ancak ay-
lılk veya toptan ödeme almak için akdi fesheden 
işçiye verilecek tazminatın hesabında, işçinin 
yalnız 1 Nisan 1950 tarihinden evvelki hizmet 
süreleri nazara alınır.» cümlesinin metinden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

istanbul 
Hasan Türkay 

HASAN TÜRKAY (İstanbul) — Benim 
önergem de aynı mahiyettedir. Geri alıyorum. 

BAŞKAN — önerge geri verilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Yüce Meclisimiz Sa

yın Abdullah Baştürk ve Sayın Enver Tur
gut'un.. 

ENVER TURGUT (Kayseri) — Bir defa 
önergede yalnız benlim ismam ve imzam vardır. 
Ben kendim verdim. Arkadaşımızın da var mı, 
bilmiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Abdullah Baştürk'ün de 
imzası var, efendim. Arkadaşımız önergenizi be
nimsemiş olabilir. 
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Şimdi, Sayın Abdullah Baştürk ve Sayın En
ver Turgut'un bu önergesi Yüce Meclisiniz ta
rafından kabul edilmiştir. Bendeniz, komisyona 
sordum; komisyon, filhal katılmadığını, fakat 
sonradan vâki beyanları ile «mademki Yüce 
Meclis bu şekilde kabul etmiştir, yeni bir me
tin haızırlıyarak gelmiyeceğiz» dediler, öyle de
ğil mi, Sayın Topçubaşı?... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOPÇUBAŞI (Çorum) — Sayın Başkan, beya
nım şudur: Meclis temayülünü belli etmiştir. 
Komisyon olarak bu temayül karşısında bir 

ısrarımız bahis konusu değildir. 

BAŞKAN — Komisyon bu beyanı ile «fil
hal katılıyorum» mânasını tazammun eifemekte-
dör. 

Şimdi, önergeyi tekrar okutup oylarınıza 
arz edeceğim. 

(Yozgat Milletvekili Abdullah Baştürk ile 
Kayseri Milletvekili Enver Turgut un önergesi 
tekrar okundu) 

BAŞKAN — önergeyi yeniden oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... KaJbul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. («Anlaşılmadı» sesleri) 

Müsaade buyurun, efendim. Olabilir, itiraz 
hakkınız var, efendim. Bir daha sayarız. 

Yüce Meçisin biraz önce... 
ŞEVKET YILMAZ (Adana) — Sayın Baş

kan, müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Yılmaz. 
ŞEVKET YILMAZ (Adana) — Sayın Baş

kan, bu husus zaten 274 sayılı Kanunla yapıl
maktadır, bugün mevcuttur. Bir boşluğu tashih
tin*, başka bir şey değildir. 

BAŞKAN — Oylamaya mecburuz efendim. 
ıSayın milletvekilleri; biraz önce Sayın Ge

nel Kurul bu önergeyi kabul etmiştir. Komisyo
na, filhal katılıp katılmadığı sorulmuştur; önce 
itiraz ettikleri halde, sonradan filhal katıldıkla
rı beyanında bulunmuşlardır. Bunun üzerine 
yaptığımız oylamaya itiraz vâki olmuştur, bu 
sebeple yenliden oylama yapmak mecburiyetin
deyiz. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

14 ncü maddeyi, kabul etmiş olduğunuz bu de
ğişiklik önergesi muvacehesinde oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edümiştir. 

15 nci maddeyi okutuyorum. 

Yeni işverenin sorumluluğu 
Madde 15. — Süresi belirli olan veya olmı-

yan sürekli hizmet akdi ile bir işverenin işine 
girmiş olan işçi, âkid süresinin bitmesinden ön
ce yahut bildirim öneline uymaksızın işini bıra
kıp başka bir işverenin işine girerse hizmet ak
dinin bu suretle feshinden ötürü eski işverenin 
zararından, işçinin sorumluluğu yanında, ayrıca 
yeni işveren dahi aşağıdaki hallerde hâkimin be
lirteceği derecede sorumludur: . 

a) işçinin bu davranışına, yeni işine girdiği 
işveren sebebolmuşsa, 

b) Yeni işveren, işçinin bu davranışını bile 
bile onu işine almışsa, 

c) Yeni işveren işçinin bu davranışını öğren
dikten sonra dahi onu çalıştırmaya devam eder
se. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. 

Bir değişiklik önergesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
15 nci maddenin 1 nci fıkrasındaki, «İşçinin 

sorumluluğu yanında, ayrıca yeni işveren da
hi» ibaresinin, «Yeni işveren) şeklinde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

İstanbul Milletvekili İstanbul Milletvekili 
Mehmet Ali Aybar Rıza Kuas 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu öner
geye katılıyorlar mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOPÇUBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Ka
tılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet okun
muş bulunan önergeye katılmamaktadırlar. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16 nci maddeyi okutuyorum. 

işçinin Imldirimsiz fesih hakkı 

Madde 16. — Süresi belirli olsun veya olma
sın, sürekli hizmet akitlerinde işçi, aşağıda ya-
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zili hallerde, dilerse akdi sürenin bitimlinden ön-
ce veya bildirim önelini beklemeksizin feshedi-
lebilir. 

I - Sağlık sebepleri : 
a) Hizmet akdinin konusu olan işin yapıl

ması sözleşme sırasında bilinmiyen ve işin ma
hiyetinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı ve
ya yaşayışı için tehlikeli olursa, 

b) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğ
rudan doğruya buluşup görüştüğü işveren, ya
hut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile 
bağdaşamıyan bir hastalığa tutulursa, 

II - Ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymıyan 
haller ve benzerleri : 

ia) Hizmet akdi yapıldığı sırada bu akdin 
esaslı noktalarından biri hakkında yanlış va
sıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe 
uygun olmıyan bilgiler vermek veya sözler söy
lemek gilbi hallerle işveren, işçiyi yanıltırsa, 

b) İşveren işçinin veya ailesi üyelerimden 
birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde 
sözler söyler veya davranışlarda bulunursa, 

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

ç) İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden 
birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı 
verirse, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden bi
rlini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, 
sürükler, yahut işçiye veya ailesi üyelerimden 
birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse ya
hut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asıl
sız ağır isnat veya ithamlarda bulunursa, 

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

e) Ücretin parça başına veya iş tutarı üze
rinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tara
fından işçiye, yapabileceği sayı ve tutardan az 
liş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman 
esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret 
karşılanmazsa, yahut iş şartları esaslı bir tarzda 
değişir, başkalaşır veya uygulanmazsa; (sözleş
melere bu fıkradaki haller hakkında başka tür
lü kayıt konmamak şartiyle.) 

III - Zorlayıcı sebepler : 
İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla 

süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı 
sebepler ortaya çıkarsa. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Ahmet 
Güner, buyurunuz efendim. 

AHMET GÜNER (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, kıymeti arkadaşlarım; 

16 ncı madde, iş kanunu tasarısında en çok 
tartışılan maddedir. İşverenle işçi arasındaki 
tartışılan bu maddenin aynen kabulünde elbette 
komisyon da Hükümet de ısrar edecek, fakat 
sayın Hükümetten bir hususu açıklamasını ri
ca ediyorum. 

Bugün İş ve İşçi Bulma Kurumu ve Çalış
ma Bakanlığının emrinde olan bir umum mü
dürlüğün bütün gayretlerine rağmen, İş ve İşçi 
Bulma Kurumu şubelerinde huzursuzluk devam 
edip, işçi İstanbul'dan geriye döndüğü zaman, 
iş akdini feshettiği zaman, işverenle karşılıklı 
anlaşması veya anlaşmaması halinde, sosyal 
haklarını kendi memleketinde tekrar kaybedi
yor. O halde bu maddeyle, zorlayıcı sebeplerle 
işverenden müsaade alarak işinden ayrılan bir 
işçi; Almanya veya dışarıda her hangi bir ülke
ye gidemediği için döndüğü takdirde sosyal 
haklarına kendi topraklarında tekrar sahdıbola-
bilmesi ve rüşvetle, binbir entrikalı yollarla ye
niden işe dönmesinin önüne geçecek tedbirlerin 
alınması fırsatı elimize geçmiştir. Bunu yapama
dığımız takdirde, bu dolap dönecektir ve biz 
diyeceğiz M; «Ahlâkilik prensiplerini getir
dik...» Getirmedik... Bugün kamu sektöründe, 
16 ncı maddeye göre suihallerinden dolayı ve
ya aan altında bulunmaları sebebiyle birçok 
işçinin işine son verilmiş olmasına rağmen, tür
lü sebeplerden, türlü ^an tesirlerden dolayı 
bunların hakkında tekrar kayıt açılma işlemi 
yapılmaktadır, görüyoruz bunları. Şimdi, geç
miş tatbikaltlardaki noksanlıkları ele alarak 
bir 16 ncı madde tanzim edilmemesinin acısını 
duyuyorum. 

Biraz evvel burada bir madde üzerinde ıs
rar ettiğim ve seçimle gelmiş bir arkadaşımdan 
sorduğum zaman, Sayın Bakan kızdılar; «biraz 
sonra konuşalım...» gibi sözler söylediler. Bil-
letvekili bu Mecliste azarlandığı takdirde, o mil
letvekili cevabını verir. Olmaz böyle... Ben, se
çimle gelen kendi arkadaşıma sordum, muhata
bım o idi. Sayın Bakan kızmasınlar; bu Meclis
te çok münakaşalar yapacağız, daha bütçeler 
gelecektir, daha kanunlar gelecektir.. 

Bu hususun da açıklanmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 
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BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın tiye?... 
Yok. 

Değişiklik önergesi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
İş kanunu tasarısının 16 ncı maddesinin 

2 noi fıkrasında (e) bendinin birinci satırın
daki; «kararlaştırılır» şeklinde yazılan kelime
nin, «kararlaştırılıp» şeklinde düzeltilmesini arz 
ve talebederim. 

Geçici Karma Komisyon 
Başkanı 
Kayseri 

Enver Turgut 
BAŞKAN — Tashih edilmişttir. 
ENVER TURGUT (Kayseri) — önergemi 

geri alıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önerge, sahibine geriverilmek-

tedir. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
iş Jcanunu tasarısının 16 ncı maddesinin 

II nci fıkrasının son kelimesi olan (banzerleri) 
kelimesinin, (benzerleri) olarak düzeltilmesini 
arz ve talebederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Kayseri 

Enver Turgut 
BAŞKAN — Tashih edilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
İş kanunu tasarısının 16 ncı maddesi II nci 

bendi sonundaki; (banzerleri) kelimesinin, 
(benzerleri) olarafc tashihini arz ve teklif ede
rim. 

Adana 
Şevket Yılmaz 

BAŞKAN — Tashih edilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

16 ncı maddenin, (Ahlâk ve iyi niyet kural
larına uymıyan haller ve benzerleri başlığı al
tındaki (e) fıkrasına, «iş şartları esaslı bir 
tarzda değişir» ibaresinden sonra: «işçinin rıza
sı olmadan, unvan, sınıfı derece ve işyeri değiş
tirilirse» ibaresinin eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 
istanbul Milletvekili İstanbul Milletvekili 
Mehmet Ali Aybar Rıza Kuas 
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BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu öner
geye katılıyorlar mı efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOPÇUBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Ka
tılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu öner
geye katılmamaktadırlar, önergeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 

931 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin III ncü 
bendine aşağıda yazılı ilâvenin yapılmasını tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Zonguldak Milletvekili 

Ahmet G-üner 

Cümlenin bitiminden sonra; 
a) Dış ülkelerde çalışmak için İşçi Bulma 

Kurumunca çağrılanlardan; 
1. Kömür kazı ustaları ve yedekleri, 
2. Lâğım bacası sürücü usta ve yedekleri, 
3. Yeraltı olmıyan işlerde üretimde çalışan 

usta ve uzmanlar muvafakat almaksızın işleri
ni terkleri halinde, 13 ncü madde hükümleri 
uygulanır. 

b) Muvafakatle işinden ayrılanlardan dış 
ülkeye gönderilerniyen veya sakıncası olanlar, 
İşçi Bulma Kurumunun kendisine durumunu 
bildirmesinden 15 gün sonra eski işyerine dön
düğünde işe başlattırılır. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu öner
geye katılıyorlar mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOPÇUBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Ka
tılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner
geye katılmamaktadırlar. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 
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17 nci maddey; okutuyorum. 

İşverenin bildirimsiz fesih hakkı 

Madde 17. — Süresi belirli olsun veya olma
sın, sürekli hizmet aJkidlerinde işveren aşağıda 
yazılı hallerde, dilerse hizmet akdini sürenin bi
timinden önce veya bildirim önelini beklemeksi
zin feshedebilir. 

I - Sağlık sebepleri : 
a) işçinin kendi kasdinden veya derli top

lu olmıyan yaşayışımdan, yahut içkiye düşkün
lüğünden doğacak bir hastalığa veya sakatlığa 
uğraması halinde, bu sebeple doğacak devam
sızlığın ardı ardına üc iş günü veya bir ayda 
beş iş gününden fazla sürmesi, 

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

(a) fıkrasında sayılan sebepler dışında işçi
nin kendi kusuruna yükletilmiyen hastalık, ka
za, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için 
hizmet akdini bildirimsiz fesih, hakkı: Hastalık 
işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 13 ncü 
maddedeki bildin m önellerini altı hafta aşma
sından sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerin
de bu süre 70 nci maddedeki sürenin bitimin
de başlar. Ancak işçinin işine gidemediği süre
ler için ücret işlemez. 

II - Ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymıyan 
haller ve benzerleri : 

a) Hizmet akdi yapıldığı sırada bu akdin 
esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar 
veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bun
ların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, ya
hut, gerçeğe uygun olmıyan bilgiler veya sözler 
ısöyliyerek işçinin işvereni yanıltması, 

b) işçinin, işveren yahut bunların aile üye
lerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak 
veya ahlâkını bozacak sözler sarf etmesi veya 
davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkın
da şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnat
larda bulunması, 

c) İşverenim evinde oturan işçinin yaşayı
şının o evin adabına ve usullerine veya genel 
ahlâk bakımından düzgün olmaması, 

ç) işçinin, işverene yahut onun ailesi üye
lerinden birine yahut işverenin başka bir işçi
sine sataşması veya gözdağı vermesi yahut 
77 nci maddeye aykırı hareket etmesi, 

I d) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kul
lanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sır
larını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağ
lılığa uymıyan davranışlarda bulunması, 

e) işçinin, işyerinde, yedi günden fazla ha
pisle cezalandırılan ve cezası erbelenmiyen bir 
suç işlemesi, 

I f) işçinin işverenden izin almaksızın veya 
haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki 
gün veya bir ay içinde iki defa her hangi bir 
tatil gününden sonraki işgünü, yahut bir ayda 
üç işgünü işime devam etmemesi, 

g) işçinin yapmakla ödevli bulunduğu 
I görevleri kendisi hatırlatıldığı halde yapmama

sı, 
ıh) İşçimin tendi isteği veya savsaması yü

zümden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, iş
verenin malı olan veya malı olmayıp da eli al
tında bulunan makinalan, tesisatı veya başkıa 
aşya ve maddeleri on günlük ücretinin tutarı 
ile ödiyemiyecek derecede hasar veya kayba uğ
ratması, 

III - İşyerinde işçiye bir haftadan fazla süre 
ile çalışmakta alıkoyan bir zorlayıcı sebebin 
ortaya çıkması : 

I BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Sayın Asutay buyurun. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sayın 
I Başkan, değerli milletvekilleri; 

Bu maddede tadilini istediğimiz iki husus 
vardır; hususun birisi, 17 nci maddenin (b) 
fıkrasmdadır. Fıkra şu; «İşçinin bulaşıcı veya 
işi ile bağdaşmıyacak derecede tiksinti verici 
Mr hastalığa tutulduğunun anlaşılması» işçi dai
ma İşçi Sigortaları Kurumuyla karşı karşıyadır. 
Tüm tedavileri, isçi Sigortaları Kurumunca ya
pılır. Ne gibi bir hastalığa musabolduğu Ku
rum heyeti sıhhiyesince tesbit edilir. Bundan 
evvel yine 931 sayılı Kanunun bir maddesini 
tadil etmiştik, bu madde 72 nci madde idi. O za
man işyerindeki doktorlar bir işçiye «çalışa
maz» raporu verirse iş akdi feshedilirdi. Yüce 
Meclisiniz bu gibi çalışamaz halin heyeti sıhhi
yesince tesbit edilmesini mütedeyyin bir tadili 
kaibul etti, 

Burada da talebimiz şudur ki, işveren, bir 
doktordan tiksindirici bir hastalığa müptelâdır 
diye bir rapor alırsa, işçinin iş akdini f eshetme-

I sin, İşçi Sigortaları Kurumu, işçinin bu gibi 
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tiksinti verici bir hastalığa musabolduğunu tes
bit etsin. 

îkinci talebimiz şudur; Sayın Çalışma Veki
limizin ve Komisyonumuzun bu nokta üzerinde 
biraz titizlikle durmasını ve beni dinlemesini 
rica ediyorum. Şimdi, (b) fıkrasının ikinci pa
ragrafında; «(a) fıkrasında sayılan sebepler 
dışında (yani işçinin kendi kastından veya der-
li toplu olmıyan yaşantısından veyahut içkiye 
düşkünlüğünden doğan hâdiseler dışında) işçi
nin kusuruna yükJetilmiyen hastalık, kaza, do
ğum ve gebelik gibi hallerde işveren için hiz
met akdini bildirimsiz fesih hakkı : Hastalık iş
çinin işyerindeki çalışma süresine göre 13 ncü 
maddedeki bildirim önellerini altı hafta aşma
sından sonra tatbik edilir.» diyor. Yani, bir iş
yerinde işçi üç senelik işçidir. Bunun 13 ncü 
maddede sekiz haftalık ihbarı vardır. Bu işçi 
bu işyerinde hastalanırsa. Kurum bunu tedavi 
altına alırsa, 506 sayılı Kanuna göre 18 ay te
davi edecektir. 18 ayda tedavi edemezse ya ma
lûl raporu verecektir ve sair muameleye tabi tu
tacaktır. 

Üç sene çalışan işçinin sekiz haftalık ihbar 
öneli hakkı vardır. Bu madde aynen geçerse, 
bunun üzerine altı hafta daha ekliyeceğiz, 14 
hafta olacak, tşveren 14 hafta sonunda işçinin 
iş akdini feshedecek. Kıdem tazminatını vere
rek, ihbar önellerine riayet etmeden yapacak. 
Ama bu işçi hâlâ işçi Sigortaları Kurumunca 
tedavi altındadır. İsçinin tedavisi bitmemiştir. 
Yani 14 hafta 98 gün eder. Üç ay sekiz gün.. 
Demek ki bu hüküm böyle kabul edilirse, bir 
işçi hastalanırsa üç ay sekiz gün sonra işveren, 
işçinin iş akdini fesheder. 

Şimdi, yine bir maddeye işaret edeceğim. 
3008 sayılı tş Kanununun 16 ncı maddesi, işçi
nin kendi kastından veya derbeder hayatından 
yahut işret iptilâsından veyahut suç mahiyetin
de bir hareketinden mütevellit olmaksızın bir 
hastalığa veya arızaya uğraması takdirinde, bu 
hastalık veya arıza Hükümetçe çıkarılacak bir 
nizamnamede tasrih edilen müddetten fazla sü
rerse işveren iş akdini fesheder. 

Hükümetçe çıkarılacak nizamnamede tesbit 
edilen müddeten fazla sürerse.. Hükümet bir 
nizamname çıkaracaktır. Bu nizamnamede tes
bit edilen müddeten fazla sürerse işveren işçi
nin iş akdini feshedecektir. 
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Sayın milletvekilleri; Yüce Meclisinizin tet
kikinden geçmiş, tasvibine mazhar olmuş 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu var. 
Nizamname değil, kanun var. Diyor ki; bir işçi 
derbeder hayatından ve sair sebeplerden kendi 
kasdı olmaksızın hastalanırsa, arızaya uğrarsa 
veya iş kazasına musabolursa Kurum bunu iyi 
oluncaya kadar tedavi eder. Müddetini de tâyin 
etmiş; âzami 18 ay demiş. Bir kanun bir nizam
namenin üzerindedir. 3008 savılı Kanun bir ni
zamname ile müddeti tesbit etmiş. Halbuki biz 
bu nizamnameyi kanuna çevirmişiz, tedavi müd
detini 506 sayılı Kanunda tesbit etmişiz. 

Şimdi, eğer bu madde böyle geçerse bir işçi 
hastalanırsa, altı aylık işçi 56 gün sonra, 1,5 
senelik işçi 70 gün sonra, 2 seneden fazla çalı
şan işçi 84 gün sonra, 3 seneden fazla çalışan 
işçi -10 senelik işçi olsa dahi - 98 gün sonra iş
veren işçinin iş akdini fesheder. 

Tadil talebimiz şöyle olacak - bunu her hal
de kabul buyuracaksınız - ;«(a) fıkrasında sa
yılan sebepler dışında işçinin kendi kusuruna 
yükletilmiyen hastalık, kaza, doğum ve gebelik 
gibi hallerde işveren için hizmet akdini bildi
rimsiz fesih hakkı, hastalık ve kaza hallerinde 
Sosyal Sigortalar Kurumunca tedaviye devam 
edildiği süre içinde işlemez.» Yani kanun, müd
detten evvel işverenin işçinin iş akdini feshet
memesi için işçiye bir tedavi süresi hakkı tanı
mış. Bu, ne zarar getirir? 

Bunun getirdiği zarar şudur; işçi, işyerinde 
çalıştığı müddeti ve yılı bildiği için tam tedavi 
olacağı sırada 56 günlük süre zarfında iş akdi 
feshedilecekse doktora der ki; «Sayın doktor, 
altı gün sonra işveren benim iş akdimi feshede
cek. Onun için lütfen bana işbaşı veriniz.» He
le hele bir d© bulaşıcı hastalığa musabolursa 
ayrı.. Ver der. Doktor bunun durumunu bilir, 
işbaşı, verir, işçi gider on gün işyerinde ça
lışır, yapılan tedavi masrafları bedavaya gi
der, işçi tekrar hastaneye gelir, yine doktorun 
tedavisi altına girer. 

BAŞKAN — Sayın Asutay, zamanınız ta
mamdır. 

BURHANETTÎN ASUTAY (Devamla) — 
Bağlıyorum Sayın Başkan. 

Onun içindir ki, lütfediniz, Kanundaki 13 
ncü maddede belirtilen mehilin altı hafta son
rası, ibaresini çıkarınız ve tşçji Sigortaları Ku-
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rumunoa tanınan tedavi müddetini kabul edi
niz. Yani çıkardığınız 506 sayılı Kanunda işçi
ye tanıdığınız tedavi müddetini iş Kanununun 
maddeleri içine de getiriniz. Şimdiye Ikadar bu 
hâdise Kuruma milyarlara malolmuştur. Hem 
Kurumu böyle bir zarardan kurtarınız, hem 
3008 sayılı Kanundaki müddeti kanunla yerini 
değiştirerek işçi Sigortaları Kurumuna bir im
kân veriniz. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — B>aşka söz istiyen sayın üye?. 
Sayın Avşargil, buyurun. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

16 ncı maddenin işçiye tanıdığı bildirimsiz 
fesih hakkı gibi 17 nci maddede işverenin, hiz
met akdini sürenin bitiminden önoe feshedebile
ceği hükmünü getirmektedir. Bu sebepler, ka
nunda gördüğümüz gibi, ©ağlık sebepleri, ahlâk 
ve iyi niyet kurallarına uymıyan haller ve ben
zerleri, işyerinde işçiyi bir haftadan fazla sü
re ile çalışmaktan alıkoyan bir zorlayıcı sebe
bin ortaya çıkması olanak tesbit ledilmıiştir. 

işçiyi çalışmaktan lalıakoyan zorlayıcı sebep 
ne olabilir? Sayın milletvekilleri; bu hülküm 
özellikle işçiyi, işverene fearşı kıskıvrak bağla
yan bir hükümdür, işvereni toplu sözleşme
lerde işçi örgütlerinin alacağı grev kararların
da çok keyfî bir biçimde hareket etmeye yö
neltecek bir hükümdür, işçi sayılanların sos
yal, kültürel ve ekonomik menfaatlerini koru
mak için kurulmuş olan sendikalar, bir hafta
dan fazla grev kararı aldıkları zaman icabında 
bu greve katılnııak zorunda olan işçi, geçim endi
şesiyle greve katılma imlkânma sahibolmıya-
cak. Grevin bizatihi bünyesinde topluca, lanla-
şarak bir iş kolunda veya işyerinde faaliyeti 
durdurmak, vardır. Direnme vardır, Anayasa
mızın 47 nci maddesinde yer alan toplu sözleş
me ve grev hakkına dayanarak 275 sayılı 
Grev ve Lokavt Kanunu çıkarılmıştır. Bu ka
nunun 17 nci maddesi grevi tarif etmiştir. Bu 
3 ncü fıkrayı madde kapsamından çıkarmadı
ğımız zaman Anayasanın Türk işçisine verdiği 
grev hakkını kısıtlamış olacaksınız. 

Her ne Ikadar işyeri işgallerine, işyerlerini 
tahribetme eylemlerine karşı bu fıkra bir dire
niş niteliği taşıyor ise de işlemiyeeektıir. Sen
dikalların grev kanarları işçiyi çalışmaktan alı
koyan bir ölçüde zorlayıcı bir sebeptir. Bu 
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fıkra, grev kararlan alma özgürlüğüne (karşı 
çıkan sendikacıyı eli kolu bağlı hale getirme
ye çalışan bir fıkradır. Bu fıkrayı maddeden 
çıkardığınz zaman Türk işçisini kendi hakları-
m kanunlar çerçevesinde korumak olanağından 
yoksun bırakmıyacaksınız demektir. Ve Türü 
işçisinin kendi haklarım sav anma konusunda 
grev kararı almaya gittiği zaman daha hür ve 
müstakil hareket etmeye sevk edeceksiniz de
mektir. Bu bakımdan, biraz sonra önergem de 
okunacaktır, önergemde üçüncü fıkranın mad
deden çıkarilmasını öneriyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye?.. 
Yok. Değiştirge önergeleri var. Ojkutuyorum 
efendim. 

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

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GEÇÎCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 

TOPÇUBAŞI (Çorum) — Sayın Başkanım, bu 
kanunun bir lalihsizilği var; uzun müddetten 
beri müzakere edilir, çıkmaz. Daha evvel bu 
kanun Yüce Meclisin tasvibine mıazbar olmuş, 
Senatodan geçmiş, kanuniyeıt kesbetmiş, Ana
yasa Mahîkemesi tarafından şekilden bozulmuş 
ve bu şekli tamamlıyorken birtakım tâdil öner
geleri -150 yi mütecaviz - ile bu kadar gecik
me neticesi hâsıl olmuş bulunmakta. Talihsiz
liğin birisi bu. 

Talihsizliğin ikincisi; bütün takrirler komis
yonda ariz ve ami'k görüşülüp, tetkik edilip 
neticeye bağlanmış almasına rağmen, komis
yon üyesi olan arkadaşlarımız çok acayip «Söz 
hakkımız mahfuzdur» diye kayıt düşmemeleri
ne rağmen, komisyonda tesbit edilmiş hususla
rı gelip burada ve bunun dışında beyanda bu
lunuyorlar. Bunu kaydetmek istedim. 

Meselemize gelince; müzakere mevzuu 
olan 17 nci madde daha evvel komisyonumuz
da kabul edilmiş ve Yüce Meclis de daha evvel 
bunu bu hali ile tesbit etmişti. Zannediyorum 
ki, konuşan arkadaşlarımızdan Sayın Asutay 
da bu mevzuda her hangi bir kaydı ihtirazı ile-
risürmemişti. Binaenaleyh, buradaki beyanla
rına hayret ederek, ileri sürmüş olduğu mah
zurun iki noktada giderilebileceği veyahut id
dialarının mukni olmadığı, görüşünü ileri sü
receğiz. 
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Birincisi; bahis mevzuu hususlar, 13 ncii 
maddede tanzim edilen «Akdin feshine ait öne
rilerde toplu sözleşmelerle uzatılabiliyor, kusal-
tılabiliyor. Bu toplu sözleşme müddetlerinden 
dıstlifade etmek suretiyle kendilerinin ileri sür
müş olduğu zaman uyuşması temin edilebilir. 

ikincisi; 17 nci maddenin (b) fıkrasında, iş
çinin bulaşıcı veya işi ile bağdaşamıyıaoak dere
cede tiksinti verici bir hastalığa tutulduğu 
takdirde, diyor. Bir fırında çalışan işçiyi dü
şünelim; tüberküloz olmuş, tedaviye alınmış
tır. Uzun bir tedavi geerktüriyor. Rapor ile 
«çalışabilir» olduğuna dair bir vaziyet tesbit 
edilse, Hıfzısıhha Kanunu zannediyorum bu 
insanın gıda maddeleri imalinde çalışmasına 
oevaz vermiyecelktir. Fakat hizmet de orada ak-
satılamıyacaktır, o hizmettin de görülmesi ge-
rekeoektiı*. 

Bu itibarla Yüce Meclisten ricamız; zaman 
gecikmiştir. Maddenin aynen muhafazasını ve 
ilerli sürülen fikrin reddini rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Saat 19,00 ıa gelmiş ve çalış
ma müddetimiz bitmek üzere bulunmaktadır. 
(A. P. sıralarından «Bu maddeyi de bitirelıiım» 
sesleri) 

Ancak, görüştüğümüz madde de mühim bir 
madde olduğundan müzakerelerin daha devam 
edeceği anlaşılmaktadır. O yönden saat de 
19,00 a gelmiş bulunduğundan... 

ŞEVKET YILMAZ (Adana) — Bu madde
nin kabulüne ikadar müzakereyi uzatalım efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Asutay görüşecek misi
niz efendim? 

BURHANETTlN ASUTAY (İzmir) — İki 
dakika kadar görüşeceğim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bu maddenin görüşmesinin bi
timine kadar oturumun devamı hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edillmişıtir. 

Buyurunuz Sayın Asultay. 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlar; 
Bazan insan vicdanına karşı da mesuldür. 

Birçok noktada vicdanıma karşı hesap veriyo
rum. 

Sayın komisyon başkanı; «Pırında çalışan 
bir arkadaş tüberküloz oldu. Hıfzıssıhha Ka

nunu bunun burada çalışmasına müsaade et
mez.» diyor. Peki, orada çalışan işçinin tüber
küloz olduğunu fırın sahibi mi ıtesibit edecek
tir, bu adam fırıncı im, yoksa tüberküloz mü-
tebassisı mıdır? Bunun kararını kim verecek
tir? İşçi Sigortaları Kurumuna gidecek, İşçi 
Sigortaları Kurumu Heyeti Sıhhiyesi; «Bu 
adam tüberkülozdur» diyecek ve tedavi altına 
alacaktır. Ondan sonra da adam iyi olacak, 
şiıfayabolacak; sen de ona iş vermiyeceksin. 
Peki, bu tüberkülozlu adam ne yapacak; Zin
cirli Camiin önüne oturup da mendil açıp dile
necek mi? Bir adam hastalığı geçtikten sonra, 
«Sen şu hastalığa müptelâ oldun; şimdi iyi 
oldun, ama ben seni bu işte çalıştırmam» de
mek, acaba ne dereceye kadar doğru olur? 
Toplu iş sözleşmesiyle 13 ncü maddedeki toplu 
iş sözleşmesindeki müddeti artırabiliriz. Ama 
8 haftayı 50 haftaya çıkamayız. 8 haftayı an
cak 9 veya 10 haftaya çıkarabiliriz. 10 hafta, 
6 hafta daha 16 hafta ve o da 108 gün eder. 
108 gün sonra işçinin iş akdini feshetmeyin, di
yoruz. 506 sayılı Kanunda bir işçi için 18 ay
lık tedavi müddeti tanıyorsunuz; 18 ay bu iş
çiyi iyi etmek için kanuna hüküm koyuyorsu
nuz; ama 56 gün sonra da işyerinde iş akdini 
feshediyorsunuz. O halde, 506 sayılı Kanuna 
böyle bir müddeti koymaya lüzum ve ihtiyaç 
yoktur. 

Biz diyoruz ki; kanunda tâyin ve tesbit 
edilen müddet içinde, işçinin iş akdi feshedil
mesin ve ttülberfcüliozlu toiş işçi iyi olunca, yine 
işbaşına gelsin. Yarından sonra bir kanun çı
karacaksınız ve bu kanun yani 931 sayılı ka
nun çıkınca, ki buna çok kısa bir hüküm koy
duk, Çalışma Bakanlığı bir tüzük çıkarmak 
suretiyle malûllere, sakatlara iş verecektir. 
Hapiısanede cezasını çekmiş olan bir vatanda
şı, yine sokağa dilenciliğe, hırsızlığa ve yine 
kötü yollara sevk etmemek için tüzük çıkara
caksınız. 931 sayılı Kanun, «Sakat işçileri ça
lıştıracaksınız ve rehabilitasyonu işleteceksiniz» 
diyor. Rehabilitasyonu 15 senedir - kanunda 
hüküm bulunmasına rağmen - işletmediniz. Sa
katların yansı dilenciliik yapıyor. 931 ısayılı 
Kanun, (bunların hepsine iş vereceksiniz, diyor. 
Şimdi de komisyon sözcüsü diyor ki; «İyi ol
muş bir hastayı sen işte çalıştırmayacaksın.» 
Bu durumda bilmiyorum artık ne gibi bir ka
rar vereceksiniz? 
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BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye? 
Yok. 

önergeler vardır, okutuyorum. •> 

Saym Başkanlığa 

İ§ kanunu! tasarısının 17 nci maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Konya 
Mustafa Kuibilay tmer 

Madde 17. — Süresi (belirli olsun veya olma
sın sürekli hizmet akitlerinde işveren aşağıda 
yazılı hallerde dilerse hizmet akdini sürenin 
bitiminden önce veya bildirim önelini bekle
meksizin feshedebilir. 

1. Sağlık sebepleri; 
a) İşçinin kendi kasdından veya içkiye düş

künlüğünden doğacak bir hastalığa veya sa
katlığa uğramasının tesbiti hallinde veya bu se
beple doğacak devamsızlığın ardı ardına 3 iş 
günü veya bir ayda 5 iş gününden fazla sür
mesi, 

b) İşçinin bulaşıcı veya isi ile bağdaşmıya-
cak derecede tiksinti verici bir hastalığa tutul
duğunun sağlık kurulu raporu ile anlaşılması, 

c) (a) fıkrasında sayılan sebepler dışında 
işçinin kendi kusuruna yükletilmiyen hastalık, 
kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren 
için hizmet akdini bildirimsiz fesih hakkı; 

Hastalık veya kaza hallerinde 506 sayılı Ka
nundaki tedavi sürelerinin bitiminden sonra do
ğum ve gebelik hallerinde ise bu süre 70 nci 
maddedeki sürenin bitimini takibeden 13 ncü 
maddedeki bildirim önellerini 6 hafta aşmasın
dan sonra doğar. Ancak, işçinin işe gidemedi
ği süreler için ücret işlemez. 

II - Ahlâk ve iyi niyet kurallarına uyma
yan haller ve benzerleri : 

a) Hizmet akdi yapıldığı sırada bu akdin 
esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar 
veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bun
ların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek ya
hut gerçeğe uygun olmıyan bilgiler vermek su
retiyle işçinin işvereni yanılttığının tesbit edil
mesi, 

b) İşçinin işveren yahut bunların aile üye
lerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak 
sözler sarf ettiğinin tesbit edilmesi yahut işve
ren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ih
bar ve isnatlarda bulunduğunun tesbit edilmesi, 

c) İşverenin evinde oturan işçinin yaşayış 
ve davranışlarının genel ahlâk bakımından düz
gün olmadığının tesbit edilmesi, 

ç) İşçinin, işverene yahut onun ailesi üye
lerinden birine, yahut işverenin bir başka işçi
sine gözdağı verdiğinin tesbiti, yahut 77 nci 
maddeye aykırı hareketinin tesbit edilmesi, 

d) işçinin hırsızlık yapması, işverenin mes
lek sırlarını ortaya atmak gibi davranışlarda 
bulunması, 

e) İşçinin işyerinde 7 günden fazla hapisle 
cezalandırılan ve cezası ertelenmiyen bir suç iş
lemesi, 

f) İşçinin işverenden izin almaksızın veya 
haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına 2 
gün veya bir ay içinde iki defa her hangi bir ta
til gününden sonraki iş günü veya bir ayda 5 iş 
^ünü işine devam etmemesi, 

g) işçinin yapmakla ödevli bulunduğu gö
revleri kendisine yazı ile hatırlatıldığı halde 
yapmaması, 

h) işçinin kendi isteği veya savsaması yü
zünden işin güvenliğini tehlikeye düşürdüğünün 
tesbit edilmesi, işyerindeki makina, tesisat, baş
ka eşya ve maddeleri bir aylık ücretinin tuta
rı ile ödiyemiyecek derecede hasara veya kayba 
uğratması, 

III - işyerinde işçiye bir aydan fazla süre 
ile çalışmaktan alıkoyan bir zorlayıcı sebebin 
ortaya çıkması. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu öner
geye katılıyorlar mı efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOPÇUBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Ka
tılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükü
met katılmıyor. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

17 nci maddenin tasarıdan çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

İstanbul istanbul 
Mehmet Ali Aybar Rıza Kuas 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye katılıyorlar mı efendim? 



ÎVÎ. Meclisi B : 104 24 . 5 . 1971 O : 1 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOPÇUBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Ka
tılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükü
met katılmıyorlar. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

17 nci maddenin 2 nci bendinin sonuna aşa
ğıdaki fıkranın ilâvesini arz ve teklif ederiz. 

(Yukardaki bendlerde yazılı fiilleri işlediği 
iddia edilen işçinin işine son verilmeden evvel 
bu fiillerin işlenip, işlenmediğinin tesbiti için 
işveren mahallî iş mahkemesine müracaat eder. 
Mahkeme karan olmadan işveren işçiyi işinden 
çıkaramaz.) 

istanbul istanbul 
Mehmet Ali Aybar Rıza Kuas 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu öner
geye katılıyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOPÇUBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Ka
tılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükü
met katılmıyorlar. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

17 nci maddenin 3 ncü bendinin metinden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

istanbul İstanbul 
Mehmet Ali Aybar Rıza Kuas 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükü
met katılıyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOPÇUBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Ka
tılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükü
met katılmıyorlar. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

17 nci maddenin 2 nci bendinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini 

«II - Ahlâk ve iyiniyet kurallarına uyma
yan haller : 

a) İşçinin işyerinde içki içmesi, 
b) işçinin işyerinde hırsızlık yapması, 
c) İşçinin işyerinde 7 günden fazla hapisle 

cezalandırılan ve cezası ertelenmiyen bir suç iş
lemesi, 

ç) İşçinin işverenden izin almaksızın veya 
haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına 3 
gün veya bir ay içinde 2 defa her hangi bir ta
til gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda 5 
iş günü işine devam etmemesi, 

d) işçinin kendi isteği veya savsaması yü
zünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, iş
verenin malı olup veya malı olmayıp da eli al
tında bulunan makinalar, tesisatı veya başka eş
ya ve maddeleri 10 günlük ücretinin tutarı ile 
ödemiyecek derecede hasara veya kayba uğrat
ması,» 

3. Üçüncü bendin metinden çıkartılmasını, 
Metne aşağıdaki fıkranın ilâve edilmesini; 
«Yukardaki bendlerde yazılı fiilleri işlediği 

iddia edilen işçinin işine son verilmeden evvel 
bu fullerin işlenip işlenmediğinin tesbiti için iş
veren mahallî İş Mahkemesine müracaat eder. 
Mahkeme kararı olmadan işveren işçiyi işinden 
çıkaramaz.» 

Arz ve teklif ederiz. 
İstanbul istanbul 

Mehmet Ali Aybar Rıza Kuas 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükü
met katılıyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOPÇUBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Ka
tılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükü
met katılmıyor. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

iş kanunu tasarısının 17 nci maddesinin bi
rinci fıkrasına aşağıdaki cümlenin eklenmesini; 
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«Ancak işverenin hizmet akdini feshedebil-
mesi, aşağıda sayılan sebeplerin gerçekten var 
olduğunun, kurulması bu maddece öngörülen 
disiplin kurulu tarafından verilen kararla tes-
bit edilmiş olmasına bağlıdır.» 

17 nci maddenin ikinci bendinin aşağıdaki 
biçimde değiştirilmesini; 

II - Aıhlâk ve iyi niyet kurallarına uymıyan 
haller : 

a) Hizmet akdi yapıldığı sırada bu akdin 
esaslı noktalarından biri için gerekli vasıfları 
kendisinde bulunmadığı halde bunların kendi
sinde bulunduğunu ileri sürerek işçinin işvereni 
yanıltması, 

b) İşverenin evinde oturan işçinin yaşayı
şının o evin yaşayış kurallarına uygun ya da ge
nel ahlâk bakımından düzgün olmaması, 

c) İşçinin 77 nci maddeye aykırı hareket 
etmesi, 

ç) İşçinin, işyerinde 7 günden fazla hapisle 
cezalandırılan ve cezası ertelenmiyen bir suç iş
lemesi, 

d) İşçinin, işverenden izin almaksızın ya da 
haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına 3 
gün, ya da 1 ay içinde 2 defa her hangi bir ta
til gününden sonraki iş günü, yahut 1 ay zarfın
da 5 iş günü işine devam etmemesi, 

e) işçinin kendi isteği ya da savsaması yü
zünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, iş
verenin malı olan, ya da malı olmayıp eli al
tında bulunan makinalan, tesisleri ya da başka 
eşya ve maddeleri 30 günlük ücretinin tutarı ile 
ödenmiyecek derecede kasten hasara ya da kay
ba uğratması, 

III ncü bendin metinden çıkarılmasını; 
Ve madde metnine aşağıdaki fıkranın eklen

mesini : 
Her işyerinde işbu kanunun yürürlüğe gir

mesinden en geç 15 gün sonra, ikisi, sendika, 
sendika yoksa işçilerin çoğunluğunca seçilen; 
ikisi de işveren tarafından tâyin edilen 4 kişi
den kurulu bir disiplin kurulu kurulur. Disip
lin Kurulu üyeleri kendi aralarında bir başkan 
ve bir sekreter seçerler. Disiplin Kurulu çoğun
lukla karar alır. Oyların eşit olması halinde, 
başkanın oyu iki oy olarak kabul edilir. Disip
lin Kurulunun esas görevi, hizmet akdinin işve
ren tarafından feshini gerektirecek, yukarıdaki 
fıkralarda yazılı sebeplerin, gerçekleşip gerçek

leşmediğini karara bağlamaktır. Disiplin Ku
rulu işveren tarafından ileri sürülen sebep ya 
da sebeplerin gerçekliğini tesbit etmedikçe, iş
veren hizmet aktini feshedemez: işçiyi işinden 
çıkartamaz. 

Arz ve teklif ederiz. 
istanbul istanbul 

Mehmet Ali Aybar Rıza Kuas 
BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 

TOPÇUBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Katıl

mıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komsyon önerge
ye katılmamaktadır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorumu. Kabul 
edenler... Etmiyenlei'... Önerge reddedilmiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
17 nci maddenin 2 nci bendinin aşağıdaki bi

çimde değiştirilmesini; 

II. - Ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymıyan 
haller : 

a) İşçinin işyerinde içki içmesi; 
b) işçinin işyerinde hırsızlık yapması; 
c) işçinin işyerinde 7 günden fazla hapisle 

cezalandırılan ve cezası ertelenmiyen bir suç 
işlemesi; 

ç) işçinin işyerinden izin almaksızın ve
ya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardı
na 3 gün veya 1 ay içinde 2 defa her hangi bir 
tatil gününden sonraki işgünü, yahut 1 ay zar
fında 5 işgünü işine devam etmemesi, 

d) işçinin kendi isteği veya savsaması yü
zünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, 
işverenin malı olup veya malı olmayıp da eli 
altında bulunan makinalan, tesisleri veya baş
ka eşya ve.maddeleri 10 günlük ücretinin tu
tan ile ödenmiyecek derecede hasara ve kay
ba uğratması; 

III. - ncü bendin metinden çıkanlmasını; 
Metne aşağıdaki fıkranın ilâve edilmesini: 
«Yukardaki bendlerde yazılı fiilleri işledi

ği iddia edilen işçinin işine son verilmeden ev
vel bu fiillerin işlenip işlenmediğinin tesbiti 
için işveren, mahallî iş mahkemesine başvurmak 
zonındadır. Mahkeme karan olmadan işveren 
işçiyi işinden çıkaramaz.» 
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17 nci maddenin yukarıki değişikliklerde 
kanunlaşmasını arz ve teklif ederiz. 
İstanbul Bağımsız 

Milletvekili istanbul Milletvekili 
Mehmet Ali Aybar Rıza Kuas 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 

TOPÇUBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet? 
ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Katıl

mıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mamaktadır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden-

leı\.. Etmiyenler... Önerge reddedilmiştir. 
Sayın Başkanlığa 

iş kanunu tasarısının 17 nci maddesinin 
II numaralı bendinin (b) fıkrasının tasandan 
çıkarılmasını teklif ederiz. 
Ankara Milletvekili istanbul Milletvekili 
Osman Soğukpınar Bahir Ersoy 

Adana Milletvekili 
E. Halil Postacı 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 

TOPÇUBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet? 
ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Katıl

mıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge

ye katılmamaktadır. 
Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan İş kanunu tasarısının; 

«işverenin bildirimsiz fesih hakkı» konusunu 
düzenliyen 17 nci maddenin III ncü fıkrasının 
maddeden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Kayseri Milletvekili 
Tufan Doğan Avşargil 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 

TOPÇUBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN —Hükümet? 
ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Katıl

mıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge-

mıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

İş kanunu tasarısının 17 nci maddesinin 3 
ncü fıkrasındaki «işçi» kelimesinin «işçiyi» ola
rak düzeltilmesini arz ve talebederim. 

Geçici Karma Komisyonu 
Başkanı 

Kayseri Milletvekili 
Enver Turgut 

BAŞKAN — Düzeltilmiş şekliyle okunmuş
tur. Kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
İş kanunu tasarısının 17 nci maddesinin II 

nci fıkrası (a) bendinin sondan bir evvelki sa
tırındaki (gerekçeğe) şeklindeki kelimenin, 
(gerçeğe) şeklinde düzeltilmesini arz ve tale
bederim. 

Geçici Karma Komisyonu 
Başkanı 

Kayseri Milletvekili 
Enver Turgut 

BAŞKAN — Düzeltilmiş şekliyle okunmuş
tur ve o şekilde kabul edilmiştir. 

Sayın Başkanlığa 
iş kanunu tasarısının 17 nci maddesinin II 

nci bendi (a) fıkrasındaki (gerekçeye) keli
mesinin (gerçeğe) şeklinde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Adana Milletvekili 
Şevket Yılmaz 

BAŞKAN — Düzeltilmş şekliyle okunmuş
tur ve o şekilde kabul edilmiştir. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakeresi yapılmakta olan kanunun 17 nci 

maddesinin, 
Sağlık sebepleri I bölümünün (b) fıkrası ile 
II nci bölümünün (b), (ç) fıkralarının aşa

ğıdaki şekilde tadilini aız ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

İzmir Milletvekili 
Burhanettin Asutay 

I. Sağlık sebepleri : 
b) işçinin bulaşıcı veya işi ile bağdaşmı-

yaçak derecede tiksinti verici bir hastalığa tu
tulduğunun Sosyal Sigortalar Kurumu Heyeti 
Sıhhiyesi raporu ile anlaşılması; 
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(a) Fıkrasında sayılan sebepler dışında iş
çinin kendi kusuruna yükletilmiyen hastalık, 
kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren 
için hizmet akdini bildirimsiz feshi hakkı has
talık ve kaza hallerinde, Sosyal Sigortalar Ku
rumunca tedaviye devam edildiği süre içinde, 
işlemez. Tedavinin bitimi veya Heyeti Sıhhiye 
raporu sonunda işlemeye başlar. 

Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 70 nci 
maddedeki sürenin bitiminde başlar. 

Ancak işçinin işine gidemediği süreler için 
ücret işlemez. 

II. - Ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymıyan 
haller ve benzerleri: 

b) İşçinin, işv ren yahut bunların aile üye
lerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak 
sözleri sarf etmesi veya davranışlarda bulun
ması, yahut işveren hakkında şeref ve haysi
yet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunma
sı, 

ç) İşçinin, işverene, yahut onun ailesi üye
lerinden birine, yahut işverenin başka işçisine 
sataşması veya 77 nci maddeye aykırı hareket 
etmesi . 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 

TOPÇUBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. Mad
denin mânayı medlulünde bu hususlar vardır. 

BAŞKAN — Hükümet? 
ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Katıl

mıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner

geye katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler . 12 ye 12... 
ENVER TURGUT (Kayseri) — Komisyon

dan bir hususu soracağım. 

BAŞKAN — Sual olmaz, rica edeceğim. Oy
lamaya geçtik. 

13 e 12 olduğu söyleniyor, Önergeyi bir da
ha oylıyacağim. 

+* •mmm. 

— 022 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Önerge reddedilmiştir efen
dim. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 17 nci mad
de okunan şekliyle kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Yüksek Hâkimler Ku
rulunda açık bulunan 3 asıl üyelik için yapılan 
seçime 280 üye katılmış ve neticede aşağıda 
isimleri bulunan adaylar hizalarında gösterilen 
oyları almışlardır. 

Rahmir Ergil 
Celâl Öncel 
Ekrem Yurdakoş 
Osman Tolun 
Hasan Kancaoğlu 
Necati Benderlioğlu 
Lûtfi Erdemir 
Ahmet Cevdet Ercan 
Enver Koçak 
Hasan Basri İnce 
Celâl Erdoğan 
Arslan Yılmaz 
Kadir Dânişoğlü 
Enver Karahan 
Abdülgâni Seydihanoğlu 
Fuat Eribol 
İsmail Mutluay 
Mehmet Nedim Derici 
Sabri Özbek 
Fevzi Peşkircioğlu 
Cemalettin Bulak 
Naci Ağaollu 
Ömer Faruk Tuğcu 
Mustafa Akalın 
Boş 
Bu suretle sonuç alınamamıştır. 

140 
86 
85 
59 
56 
53 
45 
40 
37 
35 
32 
29 
18 
15 
14 
14 
13 
8 
7 
7 
5 
2 
1 
1 
8 

Bu oylama 

Yüce Meclisin evvelce almış olduğu karar 
gereğince 31 Mayıs Pazartesi saat 15,00 te topla
nılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,25* 
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5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı kanununa ek ve geçici maddeler eklenmesine 
ve bu kanun ile diğer kanunların bâzı bükümlerinin kaldırılmasına dair kanun tasarısına kulla

nılan açık oylarn sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Rıza Gnillüoğlu 
M. Selâhattin Kılıç 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Cavit Oral 
Emir H. Postacı 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 
Şevket Yılım az 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Kâmil Kırıkoğlu 
Ali Avni Turanlı 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Şevki (Kiler 
Ham di Hamamcı oğlu 
Kâzım Uysal 

AÖRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Ay gün 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Atanman 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Musa Kâzım Coşkun 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 274 

Kabul edenler : 258 
Reddedenler : 11 

Çekinserler : 5 
Oya katılnııyanlar : 171 

Açık üyelikler : 5 

İbrahim Cüceoğlu 
Orhan Eren 
1. Sıtkı Hatipoğhı 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
^e raf ettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Ömer Eken 
Hasan Ali Gül can 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
İbrahim Aytaç 
Oühat Bilgehan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Er>dem 
Mehmet Niyazi Gürer 
Mehmet Nurettin San
dıkçı o ğhı 
Mevlüt Yılımaz 

BİLECİK 
Mehmet Erarül 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 

[Kabul edenler] 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Gadrettin Çanga 
Cemal Külah]ı 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesuıt Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nurettin Ok 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tombuş 
Arşla TI Toprnbaşı 
Ali Naki TTlnsoy 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Mehmet Emin Durul 
Hasan Korkmazcan 

Hüdai Oral 
DİYARBAKIR 

Behzat Egilli 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
tlihami Ertem 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Aıtabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perınçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araa 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdi 
Naci Gaciroğlu 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karaca§ehir 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Ali İhsan Göğüs 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 
1. Kayhan Naipoğlu 
M. Emin Turgutalp 
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GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 

HATAY 
Halil Akgöl 
Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

ÎÇEL 
Cavit Okyayu'z 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Cemal Fersoy 
Orhan KaJbilbaty 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
llhami Sancar 
Naime İkbal Tolkgöz 
Hasan Türkay 
Necdet Uğur 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Şükrü Akkan 
Burhaniettin Asutay 
Münir Daldal 
Ali Naıilıi Erdem 
İhsan Gürsan 
ÖO'skun Karagözoğlu 
Nihıad Kürşad 
Talât O r t a 
Şinaisi O'sıma 
Kemal önder 
Orhan Demir Sorguç 
Ali NaM Üner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Turgut Artaç 

Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Gün«ş 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 
Sabri Yahşi 

J KONYA 
trfan Baran 
t. Ethem Kilıçoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
Taihsin Yılmaz öztuna 
Faruk Sükan 
Mustafa Üstün d ağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Erbek 
İlhan Ersoy 
Metanet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
Muammer Erten 
C. Selçuk Gümüşpala 

Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zökeniyia Kürşad 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdulkadir özmen 

MUĞLA 
Ahmet Bulda nlı 
Ali Döğerli 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet A&aoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsametin Baş er 
Esat Kıratlı oğlu 

NlftDE 
M. Nuri Koda-ma-noğlu 
MeVİüt Ocaikçıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Ferda Gül ey 
Hamdi Mağden 
Orhan Vural 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Yasar Bir 
B. Turgut Boztepe 
Hayrettin TTvsal 

SAMSUN 
Nihat Kale 
Daları Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Bahattfn Uzun^ğlu 
İsmet Yalcmer 

SÎÎRT 
Mehmet Nebil Oktay 

Adil Yaşa 
SİVAS 

Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
Ekrem1 Kangal 
Tevfik Koraltan 
Yusuf Ziya önd'er 
M. Kemal Palaoğlu 

TOKAT 
İsmail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 
Yusuf UliTsoy 

TRABZON 
Mehmet ArsTantürk 
Ahmet İhsan B'irincioğlu 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Kenan Arail 

URFA 
Necati Aksıoy 
Mehmet Ali Gökliü 
Ba'hni Kara/keçilıi 
Vöhbi Melik 

UŞAK 
Orhan Detngiız 
Adil Turan 
M. Fahri Usrasııaoğlu 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türko'fflu! 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
tsımaül Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizam oğlu 
Neşet Tanrıda ğ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Cahit Kara'kaş 
Kevni Nediımıoğlu 

— 624 — 



M. Meclisi B : 104 24 . 5 , 1971 O : 1 

ANKARA 
Emin Paiksüt 
Suna Tural 

AYDIN 
ismet Sezgin 

İSTANBUL 
Lebit Yurdoğlu 

ANKARA 
Osman Bölükba§ı 
A. Sakıp Hiçerimez 

[Reddedenler] 
KAYSERİ 

Turhan Feyzioğlu 
KONYA 

ihsan Kabadayı 
NİĞDE 

;M. Naci Çerezci 
II. Avni Kavurmacıoğlu 

[Çekinserler] 
İÇEL 

Turhan özgüner 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

YOZGAT 
ismet Kapısız 

ZONGULDAK 
Bülent Eeevit 
Ahmet Güner 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Kemal Satır 
Hüsamettin Uslu 
AFYON KARAHÎSAR 
Süleyman Mutlu 
Ali İhsanı Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Orhan Alp 
Orhan Birgit 
Sin'an Bosna 
Osman Soğukpmar 
H. Turgut Toketr 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Hasan Akçalı oğlu 
Süleyman Çiloğlu 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Balkan) 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Yüksel Menderes 
Kemal Ziya öztürk 
(Bek. V.) 
Fikret Turhanjgil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
ATımet İhsan Kırımlı 
d) 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

[Oya kattîmıyanlar] 
ELÂZIĞ 

Mehmet Aytuğ 
Samct Güldoğan 
Hayrettim Hanağan 
Ömer Faruk Sanaç 
Ali Rıza Septioğhı 

ERZURUM 
T u r t a . Bilgin ' 
Rasim Oinisli 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 
Fetullah Taşkesenlioğln| 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Orhan Oğuz 

GAZİANTEP 
1. Hüseyin tncioğlu 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ocak 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

GtÎMÜŞANE 
Nurettin özdemir 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 
Talât. Köseoğlu 
((Bşk. V.) 

M. Sait Resa 
İSPARTA 

Hüsamettin Akmumcu 

Osiman T a n 
BİLECİK 

Sadi Binay 
BİNGÖL 

Mehmet, Sıddık Ay dar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Zeynel AbMin İnan 
(D 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 

BURSA 
Nail Atlı 
Ahmet Dallı (1) 
Barlas Küıntay 
ibrahim Öktem 
Mustafa Tayyar 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğhı 

ÇORUM 
Cahit Angın 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalm 
Fuat Avcı 
Ali Uslu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
ismail Arar 
Mehmet Ali Aybar 
(1) 
Sadettin Bilgiç 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
ibrahim Elmalı 
Orhan Eyüboğlu 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Haydar özdemir 
Osman öızer (I) 
Âkgün Silâvrili 
Ismoıail Halklkı Teikinel 
Turgut Topal'oğkı 
Reşit Üüker 

IZMlR 
Muzaffer Fazla Arınç 
Şeref Balcşık 
M. Hulusi Çakır 
Akın özdemir 
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K^IRS 
îsm'ail Hakkı Alaoa 
(D 
Musa Doğan 
Vehis Koç/ulu (î) 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Ali Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Toplular 

KAYSERİ 
Hayrettin Nakipoğhı 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KOCAELİ 
Oevat Ademoğlu 
Nihat Erim 
(Başbakan) 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Erbakan 
Sezaî Ergun (B.) 
Mustafa Kuibilay Imer 
Necati Kalaycıoğlu 
Sadi Koçaş (B.) 

Özer ölçmen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mesut Erez ı 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
ismet İnönü 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Vehbi Sınmaz 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ Imamoğlu 
Mehmet özdal 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 

ORDU 
Kemal Şensoy 
i t a Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal (B.) 
Hasan Basri Albayrak 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
il yas Kılıç 
Nafiz Yavuz Kurt 
.(•1 Ü.) 

SİİRT 
Zeki Oeliker 
Sclâhattin Oran 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Enver Akova 

[Açık üyelikler] 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

Yekûn 5 

Mustafa Timisi 
TEKİRDAĞ 

Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 
Orhan Öztra'k 
Mustafa Sabri Sözeri. 
(D 

TOKAT 
ismet Hilmi Balcı 
Reşit Önder 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Ali Rıza Uzrmer 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet Aksoy (1) 
Neemeittin 'Cevheri 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
Celâl Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
S. Tekin Müftüoğlu 

>••-<« 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

104 NOÜ BİRLEŞİM 

24 . 5 . 1971 Pazartesi 
Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — İki Daimî Komisyona üye seçimi. 
2. — Yüksek Hâkimller Kuruluna üye Seçimi 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLEK 
X I . — 5434 sayi'lı Türkiye Cumhuriyeti 

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) 

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) (S. Sayısı : 
239 ve 239 a 1 nci ve 2 ııci ek) (Dağıtma tarihi : 
26 . 2 . 1971) 

X 2. — Bursa Milletvekili Kasım Ön aldım'in, 
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 Milletyekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun, Millet Meclisi İçtüzüğünün 195 ve 196 
ncı maddelerinin değiştirilmesine dair tüzük 
teklifi ve gündeme alınmasına dair önergesi. 
(2/199, 4/155) 

2. — Rize Milletvekili Erol Akçal'ın, 
31 Temmuz 1970 tarih ve 1327 sayılı Kanu
nun 35 tnci maddesi ile değâştiriljeaı 14 Teımımuz 

1965 tardlh ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanu-
nunum 7ı9 otıcu maddesine (bir fıkra eküJenımesi 
hakkında kanun tektlMi hakkında Oulmhunityeıt 
Senatosu ÎBaışkainJlığı tezıkereisti ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapılanı değişiklikler hakkımda 
Millet Meclisi Pllân Komisyonu raporu (Milleti 
Meclisi 2/407; Oumlhuriyet Senatosu 2/310) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : ,2)41 e 1 nci »ök; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1,550) (Dağıtma ta
rihi : 7 . 5 . 1971) 

3. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya Öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, es
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve 
İstanbul Milletvekili İlhami Sancar'm, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 3 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 1316 sayılı Kararının Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergeleri ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5 /3; Cumhu
riyet Senatosu 4/66) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 171 ve 171 e 1 ııci ek, Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 442) (Dağıtma tamhi : 10.5.1971) 

4. — Eski Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 .7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/2; Cumhu
riyet Senatosu 4/68) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 172 ve 172 ye 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı ; 523) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

5. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4. 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporları (Millet Meclisi 5/4; Cum
huriyet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 173 ve 173 e 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi : 10 . 5. 1971) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Veh
bi Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun, 22 . 5 . 1961 tarihli 



Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
si ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (Mil
let Meclisi : 5/6; Cumhuriyet Senatosu : 4/74) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 174 ve 174 e 1 nci ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 784, 784 e 1 nci ve 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

7. — îzmir Milletvekili ihsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (Millet Meclisi : 5/5; Cumhu
riyet Senatosu : 4/76) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 175 ve 175 e 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 898) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCt GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Osman Sallmanikurt'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/204) (S. Sayısı : 165 ve 165 e 1 ncıi 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 ek 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. — 1076 sayılı Yedek Subay ve yedek aske
rî memurlar Kanunuun 3 ncü maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâve
sine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla 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. — Salihli ilçesinin, Eskilcami mahallesi 
1023 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu 
Ayşe'den doğma 20 . 10 . 1945 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 Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı 
Işikpınar köyü hane 37, cilt 5, sayfa 52 de ka
yıtlı Necmettinıoğlu, Emine'den olma 1.1.1947 
doğumlu Nurettin Kahraman'ın, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/45) (S. Sayısı : 
46 ya 1 nei ek) (Dağıtma tarilhi : 22 .2 .1971) 

7. — Akyazı ilçesti Merkez Yeniköy hane 18, 
cilt 8, sayfa 125 te nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu, 
Fatma'dan olma 13 . 3 .1940 doğumlu Kemal 
Uluköylü'nün ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/47) (S. Sayısı : 47 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 22 . 2 . 19171) 

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

9. — Yalvac'ın Topmakçık köyü hane 90,. 
cilt 22, sayfa 146 da nüfusa kayıtlı, Ali Osman-
oğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu 
Hüseyin Sesli'riin ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/199) (S. Sayısı : 78 e 1 noî 
ek) (Dağıtma tarihi : 22 . 2 . 1971) 

10. — Turgutlu'nun Ha/mildiye mahallesi 846 
hane, cilt 27 ve sayfa 20 de nüfusa kayıtlı olup, 
Kurtuluş mahallesi, Yasemin sokak 8 numarada 
oturur Yakupoğlu YaşaMan doğma 1.9.1936 do
ğumlu Faik Vartefeli, Turgutlu Hamidiye ma
hallesi 846 hane, eîlt 27, sayfa 20 de nüfusa ka
yıtlı olup erlilik dolayısiyle Hamidiye mahallesi 
295 haneye gitmiş, Kurtuluş mahallesi, Yasemin 
sokak 8 numarada oturur Yakup kızı Yaşamdan. 
doğma 1 . 4 . 1947 doğumlu Kadrfye Partici '-
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nin ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/204) (S. Sayım 160 a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 22 . 2 . 1971) 

11. — Sakarya illine bağlı 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'nın 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 ilçesinin Kemerhîsar 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. — Mardin illinin Ömerli ilçesi (merkez bu
cağı Hırbabellik (Sivritepe) köyü hane 7, cilt 
28/1 ve sayfa 60 numarada nüfusa kayıtlı Ah-
medoğlu, Hamdiye'den doğma 1938 doğumlu 
Cemil Yıldız'm, ölüm cezasına çaptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/52) (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. — Düzce'nin 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'nın ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/233) 
(S. Sayısı : 301) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 

16. — Bartın ilkesi Tuzcular köyü hane 15, 
oilt 19, sayfa 32 de kayıtlı * Şabanoğlu Hatice'
den doğma Şufbat 1946 Bartın doğumlu Ahmet-

Balıkçı'nm 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 Taşköprü ilçe
sinin Çoroğlu köyü, 13 hane, 8 cilt ve 19 sayfa 
numarasında nüfusa kayıtlı İbrahimoğlu, Hik-
met'ten doğma 1 . 7 . 1948 doğumlu Hüseyin 
Bulut'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/280) (S. Sayısı : 303) (Dağıtma tari
hi : 8 . 3 . 1971) 

18. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin 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 Önadım'ın, 
çırak, ıkalfa ve ustalık teasnun (teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
kcfluisyomlamnıdan seçilen 4 \er üyeden kurulu 
5 No. lu Geçıici Komisyon raporu (2/14) (S. Sa
yısı : 126 ve 126 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
10 . 3 .1971) 

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

21. — 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 Milletvekili Kasum Önadum'-
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlıar 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) (Dağıtıma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

23. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın, 
yasama ve yürütme organlarında görev alanla
rın mal bildiriminde bulunmaları hakkında ka
nun teklifi ve İstanbul Milletvekili Nuri Er-



Oğan'ın önergesi (2/297) (S. Sayısı : 306) (Da
ğıtma tarihi : 24.3.1971) 

X 24. — Mandam Milletvekili 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, Maüiiye ve Plân komisyonlarımdan seçilen 4 
er üyeden kurulu 9 numaralı Geçiei Komisyon 
raporu (1/92) (S. «Sayısı : 130 a 1 nci ek) (Da
ğıtma tariihi : 17 . 4 . 1971) 

26. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
8 (arkadaşınım, 17 . 7 . 1967 tarihli 506 sayılı 
Kamumun 123 ıncü ımiaddesinin 2 ve 3 ncü fıkra
sının kaldırıkması ve bir fıkra eklenmesi üe 
tamlir Milletvekili Burhanettin Asutay ve 4 'ar
kadaşımın, 606 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
numun 123 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
(kanun teklifleri ve Çalışma ve Plân tooımıiısyon-
larmdan 8 cır üyeden 'kurulu 41 numıaralı Ge
çici Komisyon mapam (2/496, 2/323) (S. Sa
yısı : 310) (Dağıtma tarihi : 27 . 4 . 1971) 

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

28. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
M. Halûk Berkol ve istanbul Milletvekili Or
han Cemal Persoy'un, ekspres yollar ve İstan
bul çevre yolu projesi sahasındaki gecekondu
ların tasfiyesi 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 . 1971) 

29. —. 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) 
(ıS. Sayısı : 212 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
3 . 5 . 1971) 

30. — 6785 sayılı İmar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkımda feanun tasarısı 
dile istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Millî 
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î ikryıilar kanunu teklifi ve imar ve Iskam, içişleri 
ve Plân komisyonUarmdan '5 *er üyie seçilerek ku-
rulian 7 numaralı Geçici Komisyon naporu (1/161, 
2/294) (S. Sayısı : 137 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 5 . 5 . 1971) 

31. — 24 . 2 . 1970 tarih ve 1235 sayılı 
'8.6. 1959 tarih ve 73814 sayılı kanunlarda de
ğişiklik yapılması hakkımda kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Pfllân komisyonları raporları 
(1/4316) (S. Sayısı : 31)4) (Daığı/tma tarihi : 
7 . 5 . 1971) (Gündeme) 

X 32. — 29.7.1970 tarihli ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun ibâızı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu ıkanuna bâzı hükümler eklenme
si hakkında kanun tasarısı ve Maliye ve Plân 
'komisyonları raporları (1/437) (S. Sayısı : 315) 
(Dağıtma tarihi : 7 . 5 . 1971) 

33. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
I Yiğit Köker ile Ankara Milletvekili M. Kemal 

Yılmaz'm, Şehit Komando eri Mevlût Meric'in 
I annesine, eşine ve çocuğuna vatani hizmet ter

tibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 
ile Ankara Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm 
önergesi (2/503) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 5 . 1971) 

34. — 5246 sayılı İstanbul Teknik Üniversite-
I si Kuruluş Kadroları Kanununa ek kanun ta-
I siansı ve Mülllî Eğitim ve Plân komisyonları ra

porları (i/417) (S. Sayısı : 317) (Dağıtma ta
rihi : 13 . 5 . 1971) 

35. — Türk Silâhlı Kuvvetlilerinde astsubay 
I naisbedilenılere giyecek ve teçhizat verilmesi 

'hakkında kanun tasarısı ile Trabzon Milletve'-
kili Ahmet Şener ve '3 arkadaşınım, muvazzaf 
astsubaylara verilecek ellbise ve teçhizat (hak
ikinde ikamın teklifi ve içişleri, Mfflî Savunma 
ve Plân komisyonları raporları (1/209, 2/376) 
(S. (Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 14.5.1971) 

36. — 6996 sayılı Gülhane Askerî Tıp Akade
misi Kanununa geçici Ibir madde lekıienımıesi hak
kında kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Plân 
(komisyonları rapordan ('1/450) (S. Sayısı : 319) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 5 . 1971) 

X 37. — Deniz Kuvvetlerine yabancı memle-
I ketlerden dört muhrip sâtımalınanası için gelecek 

yıllara geçici yüklemmıelere girişilmesi hakkım
da fcanun tasarısı tve Millî Savunma ve Plân fco-
anisy omları raporları (1/31) (S. Sayısı : 320) 

I (Dağıtma tarihi : 14 . 5 . 1971) 



38. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş 
hizmetleri tazminat Kanununum bâzı maddele
rinin değiştirilmesine dair 28 Nisan İOTO tarih 
ve 1256 sayılı Kanunum geçici 2 mci maddesinin 
son fıkrasının değiştirilmesi hakkımda kanun 
tasarısı ve Millî Savunma ve Plân/ komisyonları 
ıraporlan (1/384) (iS. Sayısı : 321) (Dağıtma 
tarihi : 14 . '5 . (1971) 

39. — Cumhuriyet Senatosu Mialaıtiya Üyesi 
Hamdi öızler, Eskişehir Millleftlvekili îsmtet Angı, 
Çanaıkkale Miıllelttvekilli ZeMye Gülsen ve 10 ar-
Ikadaşı, öumruriyet Senatosu Afyon Üyesi Ke-
ımıal Şenocak, Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesıi Mehrure Aksıol'ey ve îsltanbull Milletvekili 
Eeşit Ülker'in, Emnınsularm zarıarfl'annım gideril-
muesi hakkında kanum iteMlilfleri ve Maliye ve 
Plân komisyonlarından söçMen 8 er üyeden ku-
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rulu 37 numaralı Geçici (Komisyon raporu 
(2/153, 2/214, 2/230, 2/290, 2/300, 2/361) (S. 
Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 115 . 5 . 1971) 

X 40. — Tralbzon Millletttviekili Ahmet Şener 
ve 9 'arkadaşımın, Türkiye Çaiy îşletimeleri Kuru-
ımu Tsanu/nu teklifi ve Ticaret, Malfrye, Tarım ve 
Plân feomisyonlarından seçilen 4 er üyeden ku^ 
ruılu 12 numaralı Geçici Komıisyon rapoıru (2/316) 
(S. Sayısı : '203 e 1 nıoi eik) (Dağıtma tanühi : 
15 . !5 . K97I1) 

41. — Harib okulları kanunu tasarısı ile is
tanbul Milletvekilli l'llhami Sanear ve 15 arkada
şının, Harfb okulları kanunu teklifli vie Millî Sa
vunma, Maliye ve Plân komisyonlarımdan seçi
len '5 er üyeden kurulu 22 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/160, 2/142) (S. Sayısı : 323) 
(Dağıtma tarihi : 20 . 5 . 1971) 

mm ı ı 

(Millet Meclisi 104 mcü Birleşim) 




