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TUTANAK DERGİSİ 
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105 nci Birleşim 

31 . 5 . i 971 Pazartesi 

İÇİNDEKİLER 

Sayfa 
I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 628 

II. — GELEN KAĞITLAR 628:629 

III — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 630,665 

1. — Vazife ile yurt dışına giden Millî 
Savunma Bakanı Ferid Melen'e Adalet 
Bakanı İsmail Arar'ın vekillik etmesi
nin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/546) 630 

2. — Vazife ile yurt dışına giden Dış
işleri Bakanı Osman Olcay'a Devlet Baka
nı ve Başbakan Yardımcısı Sadi Koçaş'ın 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/547) 630 

3. — Sosyal Hizmetler Kurumu kuruluş 
kanunu tasarısının geri verilmesine dair 
Başbakanlık tezkeresi (1/281, 3/549) 630 

4. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair 8/8/1961 
tarihli ve 341 sayılı Kanun ile 3201 sayılı 
Emniyet Teşkilât Kanununa geçici üç mad-

Sayfa 
de eklenmesine dair 8/8/1961 tarih ve 342 
sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun tasarısının geri verilme
sine dair Başbakanlık tezkeresi (1/84, 
3/550) 630:631 

5. — Emniyet Teşkilâtı Mensupları 
Yardımlaşma Kurumu kanun tasarısının 
geri verilmesine dair Başbakanlık tezke
resi (1/224, 3/548) 631 

6. — Genel Sağlık Sigortası kanunu 
tasarısının geri verilmesine dair Başbakan
lık tezkeresi (1/187, 3/551) 631 

7. — Umumi Hıfzıssıhha Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısının geri verilmesine dair Başkan
lık .tezkeresi (1/217, 3/553) 631 

8. — Otel, motel, han ve pansiyonlar
da oturan ve çalışanlar ile bina kapıcıla-" 
nnın kimliklerinin bildirilmesi hakkındaki 
kanun tasarısının geri gönderilmelerine 
dair Başbakanlık tezkeresi (1/134, 3/552) 681: 
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Plân komisyonundaki gruplarına ait bir 
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Sajfa 
fazla üyeliğin boşaltılmasını temin için 
İzmir Milletvekili Mustafa Akan'a ait 
istifa dilekçesinin ekli olarak sunulduğu
na dair önergesi. (4/171) 

10. — Grup Başkanvekillerinin, Pazar
tesi günleri hacim itibariyle büyük tasa
rı ve tekliflerin, Çarşamba günleri soru
larla genel görüşme ve araştırmaların, 
Perşembe ve Cuma günleri de önemleri 
ve sıraları Başkanlıkça tesbit olunacak 

632 

Sayfa 
tasarı ve tekliflerin görüşülmesine dair 
önergesi 632 

11. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye 
seçimi 632:635,665:666 

IV _^ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 635,666 

1. — iş kanunu tasarısı ve 23 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (1/347) (S. Sa
yısı : 239 ve 239 a 1 nci ve 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihi: ) 635:665,666:682 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Türkân 
Akyol, Bingöl ve çevresinde vukulbulan deprem 
felâketi ve yapılan yardımlar hakkında gün
dem dışı bir demeçte bulundu. 

Verilen önergeler üzerine Burdur ve Bingöl 
depremlerinde canlarını kaybeden vatandaşla
rın ruhlarını taziz için bir dakikalık saygı du
ruşunda bulunuldu. 

25 . 5 . 1971 Salı günü saaJt 16,00 te T. B. 
M. M. Birleşik toplantısının yapılacağı açık
landı. 

Gruplar başkanvekillerinin, Genel Kurul 
çalışmalarına 26 . 5 . 1971 Çarşamba gününden 
31 . 5 . 1971 Pazartesi günü saat 15,00 e kadar 
ara verilmesine dair önergesi kabul olundu. 

Birlikte yapılmaları onaylanan seçimler ve 
açık oylama sonucunda; 

(Sanayi ve Ticaret ve Dış Ekonomik ilişkiler 
komisyonlarına gösterilen adayların seçilmiş 
oldukları, 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
/Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler ek
lenmesine ve bu kanun ile diğer kanunların bâzı 
hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun tasa
rlısının kabul edildiği ve, 

Yüksek Hâkimler Kuruluna 3 asıl ve 1 ye
dek üye seçimlerinde ise gerekli çoğunluk sağ
lanamadığı bildirildi. 

İş Kanunu tasarısının, yapılan görüşmeler 
Sonunda, 17 nci maddesinıe kadar kabul olundu. 

31 . 5 . 1971 Pazartesi günü saat 15,00 te 
'toplanılmak üzere Birleşime saalt H9,25 te son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Talât Köseoğlu 

Kâtip 
Manisa 

M. Orhan Daut 

Kâtip -
Çankırı 

Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

II - GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev

let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih 
ve 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçidi 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı (1/485) (Plân Komisyonuna) 

Teklifler 
2. — Cumhuriyet Senatosu idare Âmirleri 

ve 304 arkadaşının 9 . 7 . 1961 tarihli ve 334 

sayılı T. C. Anayasasının 82 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/524) 
(Anayasa Komisyonuna) 

3. — Eskişehir Milletvekili Orhan Oğuz ile 
Kocaeli Milletvekili Sabri Yahşi'nin, 7334 sa
yılı İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/525) (Millî Eğitini ve Plân komisyonlarına) 
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Raporlar 
4. — Çocuklara karşı nafaka mükellefiyeti

ne uygulanacak Kanuna dair Sözleşmenin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasamsı ve Adalet ve Dışişleri kom'isyoları 
raporları (1/080) (S. Sayısı : 324) 

5. — Bâzı ölümlerin tesbitime ait Sözleşme
nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/379) (S. Sayısı : 325) 

6. — Türkiye ile İngiltere arasındaki 28 Ka
sım 1931 tarihli Adlî Yardımlaşma Sözleşmesi
nin Swaziland Kırallığına teşmiline dair (4 Ey
lül 1970 ve 29 Ocak 1971) tarihli notaların tea
tisi ite yapılan Andlaşmanm onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/433) (ıS." Sayısı : 326) 

7. — Hukukî veya ticari mevzularda adlî ve 
mahkeme dışı evrakın yabancı memleketlerde 
tebliğine dair Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri (komisyonları raporları 
(1/383) (S. Sayısı : 327) 

S. — Harb Akademileri kanunu talsanısı ve 
İstanbul Milletvekili llhami Sancar ile 15 arka
daşının, Harb Akademileri kanun teklifi ve 
Maliye, Millî Savunma ve Plân komisyonların
dan seçilen 5 er üyeden kurulu 22 numaralı Ge
çidi Komisyon raporu (1/159, 2/143) (S. Sa
yısı : 328) 

31 . 5 . 1971 O : 1 

I 9. — Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Ka
nununun 12 . 2 . 1963 tarihli 172 sayılı Kanun
la değişik 69 ncu maddesinin (b) bendinin 3 ncü 

i fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarı
sı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/236) 
(S. Sayısı : 329) 

I 10. — T. B. M. M. Saymanlığının Aralık 
1970, Ocak, Şubat 1971 -ayları hesabına ait Mec
lis Hesaplarını İnceleme Komisyonu faporu 
(5/15) (S. Sayısı : 330) 

11. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 
5 . 1 . 1961 tarihli ve 231 sayılı Kanuna 1 mad
de eklenmesine dair kanun teklifi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı teskeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi 2/421; Cumhuriyet Senato
su 2/309) (Millet Meclisi S. Sayısı : 332 ve 275; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1529) 

12. — İstanbul Teknik üniversitesine bağlı 
bir teknik okul açılmasına dair 10 . 3 . 1954 ta
rihli ve 6374 sayılı Kanunun kaldırılmasına ve 
istanbul Teknik üniversitesi Kuruluş Kadro
ları hakkındaki 7 . 7 . 1948 tarih ve 5246 sa
yılı Kanuna bağlı cetvellere mühendislik - mi
marlık fakültesi başlığı altımda yeni kadrolar 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî Eği
tim ve Plân komisyonları raporları (1/409) (S. 

j Sayısı : 333) 

ı<<e»—«••• 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 105 nci Birle
şimini açıyorum. 

1. —• Vazife üe yurt dışına giden Millî Sa
vunma Bakanı Ferid Melen'e Adalet Bakanı İs
mail Arar'm vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/546) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının bir tez
keresi vardır, okutuyorum efendim. 

Millet. Meclisi Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî Sa
vunma Bakanı Ferid Melen in dönüsüne kadar; 
Millî Savunma Bakanlığına, Adalet Bakanı is
mail Arar'm vekillik etmesinin, Başbakanın 
-teklifi üzerine uygun g-örülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz 
olunmuştur. 

2. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı Osman Olcay'a Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Sadi Koçaş'ın vekillik etmesi
nin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/547) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının bir tez
keresi daha vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 
Bakanı Osman Olcay'ın dönüşüne kadar, Dışiş
leri Bakanlığına, Devlet Bakanı Başbakan Yar
dımcısı Sadi Koçaş'm vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi özerine uygun görülmüş oldu
ğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere başlı
yoruz. 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz 
olunmuşitur. 

3. —• Sosyal Hizmetler Kurumu kuruluş ka
nunu tasarısının geriveritmesine dair Başbakan
lık. tezkeresi (1/281, 3/549) 

BAŞKAN — Başbakan Nihat Erim tarafın
dan verilmiş bir tezkere vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 31 . 3 . 1970 tarih ve 71 - 321/2407 sa
yılı yazımız. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca ha
zırlanan ve ilgideki yazımızla sunulan «Sosyal 
Hizmetler Kurulu Kuruluş kanunu tasarısı» 
nın geri gönderilmesine müsaade buyurulması-
nı rica ederim. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 

BAŞKAN — Genel Kuruluna bilgilerine arz 
olunmuş, tasarı geriverilın'işitir. 

4. —• 1111 sayılı Askerlik Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair 8.8. 1961 tarihli 
ve 341 sayılı Kanun ile 3201 sayılı Emniyet Teş
kilât Kanununa geçici üç madde eklenmesine 
dair 8.8. 1961 tarih ve 342 sayılı Kanunun yü
rürlükten kaldırılmasına dair kanun tasarısının 
geriv eritmesine dair Başbakanlık tezkeresi (1/84, 
3/550) 

BAŞKAN — Başbakan Sayın Nihat Erim'-
in bir tezkeresi vardır, okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 2 . 12 . 1969 tarih ve 71 - 526/9498 sa
yılı yazımız. 

III - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

— 630 — 
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içişleri Bakanlığınca hazırlanan ve ilgideki 
yazımızla sunulmuş bulunan «1111 sayılı As
kerlik Kanununa geçici bir madde eklenmesine 
dair 8 . 8 . 1961 tarihli ve 341 sayılı Kanunla, 
3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununa geçici 
3 madde eklenmesine dair 8 . 8 . 1961 tarih ve 
342 sayılı Kanunun yürürMklten kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı» nın geri gönderilmesine 
müsaade buyurulmasmı rica ederim. 

Prof. Dr. Nihat Etim 
Başbakan 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz 
olunmuştur, tasarı geriverihniştir. 

5. — Emniyet Teşkilâtı Mensupları Yardım
laşma Kurumu Kanunu tasarısının geriverilme-
sine dair Başhamnlık tezkeresi (1/224, 3/548) 

BAŞKAN — Başbakan Sayın Nihat Erim 
tarafından verilmiş bir tezkere vardır, okutu
yorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 6 . 3 . 1970 tarih ve 71 - 878/1693 sa
yılı yazımız. 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve ilgideki 
yazımızla sunulmuş bulunan «Emniyet Teşki
lâtı Mensupları Yardımlaşma Kurumu kanun 
tasarıısı» nm gen gönderilmesine müsaade bu
yurulmasmı rica ederim. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz 
olunmuş, tasarı geriverilmişitir efendim. 

6. — Genel Sağlık Sigortası kanunu tasarı
sının geriverilmı^ne dair Başbakanlık tezkere
si. (1/187, 3/551) 

BAŞKAN — Başbakan Sayın Nihat Erim ta
rafından verilmiş bir tezkere vardır, okutuyo
rum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 24 . 1 . 1971 tarih ve 71 - 953/684 sa
yılı yazımız. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca ha
zırlanan ve ilgideki yazımızla sunulan «Genel 
Sağlık Sigortası kanunu tasarısı» nın geri gön

derilmesine müsaade buyurulmasmı rica ede
rim. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine su
nulmuş, tasarı geriverilmiştir. 

7. — Umumi Hıfzıssıhha Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarı
sının geriverilmesme dair Başbakanlık tezkere
si. (1/217, 3/553) 

BAŞKAN — Başbakan Sayın Nihat Erim ta
rafından verilmiş bir tezkere vardır, okutuyo
rum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 27 . 2 . 1970 tarih ve 71 61/1491 sa
yılı yazımız. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca ha
zırlanan ve ilgideki yazımızla sunulan «Umumi 
Hıfzıssıhha Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı» nın geri gön
derilmesinle müsaade Duyurulmasını rica ede
rim. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz 
olunmuş, tasarı geri verilmiştir efendim. 

8. — Otel, motel, han ve pansiyonlarda otu
ran ve çalışanlar ile bina kapıcılarının kimlikle
rinin bildirilmesi hakkındaki kanun tasarısının 
geri gönderilmelerine dair Başbakanlık tezkeresi 
(1/134, 3/552) 

BAŞKAN — Başbakan Sayın Nihat Erim 
tarafından verilmiş bir tezkere vardır, okutu
yorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi 9 . 12 . 1969 tarih ve 71 - 763/9783 sa

yılı yazımız. 
içişleri Bakanlığınca hazırlanan ve ilgideki 

yazımızla sunulmuş bulunan «Otel, motel, han 
ve pansiyonlarda oturan ve çalışanlar ile bina 
kapıcılarının MmliMerinin bildirilmesi hakkın
da kanun tasarısı» nın geri gönderilmesine mü
saade buyurulmasmı rica ederim. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 
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BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz 
olunmuş, tasarı geriyerılmiştir. 

9. — A. P. Grup Başkanv eklilerinin, Plân 
Komisyonundaki gruplarına ait bir fazla üyeli
ğin boşaltılmasını temin için İzmir Milletvekili 
Mustafa Akan'a ait istifa dilekçesinin ekli ola
rak sunulduğuna dair önergesi (4/171) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grup Başkan
vekilleri tarafından verilmiş bir tezkere vardır, 
tezkere ve ekini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

26 . 4 . 1971 tarih ve 3532 sayılı yazıları kar
şılığı. 

Son Hükümet değişikliği dolayısiyle Büt
çe - Plân Komisyonundaki grupumuza ait faz
la bir üyeliğin boşaltılmasını temin bakımın
dan, komisyon üyesi İzmir Milletvekili Sayın 
Mustafa Akan'a ait istifa dilekçesi ilişikte su
nulmuştur, arz ederiz. 

Saygılarımla. 

Millet Meclisi A. P. Grup Başkanvekilleri 
îbnahıim, Aytaç Orhan Dengiz 

Millet Meclisi Başkanlığıma 

Son Hükümet değişikliği dolayısiyle Ko
misyondaki fazla bir üyeliğin boşaltılmasını 
teminen Bütçe - Plân Komisyonu üyeliğinden 
istifa ediyorum. 

(Saygılarımla. 
İzmir Milletvekili 

Mustafa Akan 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz 
olunmuştur. 

10. — Grup Başkanv eklilerinin, Pazartesi 
günleri hacim itibariyle büyük tasarı ve teklif
lerin, Çarşamba günleri sorularla genel görüş
me ve araştırmaların, Perşembe ve Cuma gün
leri de önemleri ve sıraları Başkanlıkça tesbit 
olunacak tasarı ve tekliflerin görüşülmesine dair 
önergesi. 

BAŞKAN — Grup Başkanvekilleri tarafın
dan verilmiş bir takrir vardır, okutuyorum. 

Yüksek! Başkanlığa 

11. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçi
mi. 

BAŞKAN — Yüksek Hâkimler Kurulunda 
münhal bulunan üyeliklere, seçime geçiyoruz 
efendim. 

Yüksek Hâkimler Kurulundaki açık asil ve 
yedek üyeliklere, süre içinde müracaat edenle
rin listesi tabedilmiş ve sayın milletvekillerine 
dağıtılmış bulunmaktadır. («Dağıtılmadı» ses
leri) 

Dağıtılmamış olduğunu ifade eden beyan
lar var, bu beyanlara cevap verebilmek için bu 
listeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi gündemine girmiş veya gire
cek olanlarla, müzakerelerine sıra gelmiş veya
hut biran evvel kanunlaşması gerekli görülmüş 
mühim ve büyük tasarı veya tekliflerin yanışı-
ra diğer tasarı veya tekliflerin de kanunlaşma
larına imkân vermek maksadiyle bugünden iti
baren hacım itibariyle büyük bulunan ve önce
den kararlaştırılacak olan (iş kanunu dâhil) 
tasarı ve tekliflerin Pazartesi birleşimlerinde, 
sorularla genel görüşme ve araştırmaların bu
güne kadar olduğu gibi Çarşamba günlerinde, 
önemleri ve sıraları Başkanlıkça tesbit olunacak 
diğer tasarı ve tekliflerin de Perşembe ve Cu
ma günlerinde görüşülmelerine karar verilme
sini arz ve teklif ederiz. 

A. P. Millet Meclisi C. H. P. Millet Meclisi 
Grupu Başkanlığı Grupu Bagkanhğı Y. 

Orhan Dengiz Kemal önder 
D. P. Millet Meclisi M. G. P. Millet Meclisi 
Grupu Başkanlığı Grupu Başkanlığı 

Vedat önsal Vefa Tanır 
BAŞKAN — Grup Başkanvekilleri tarafın

dan verilmiş bulunan ve bugünden itibaren 
Meclis çalışmalarını düzenliyen takriri oyları
nıza arz ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul 
etmjyenler... Kabul edilmiştir efendim. 
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Yüksek Hâkimler Kurulundaki açık asıl üyeliklerin adaylan 
(Soyadı alfaibetik sıraya göre) 

Adı Soyadı 

09 

1 — Naci Ağ&oğlu 
2 — Mustafa Akalın 
3 — Necati Benderlioğlu 
4 — Cemalettdn Bulak 
5 — Kadir Danişoğlu 
6 — Mehmet Nedim Derici 
7 — Ahmet Cevdet Ercan 
8 — LütfiErdemir 
9 — Celâl Erdoğan 

10 — Rahmi Ergil 
11 — Fuat Eribol 
12 — Hasan Basri İnce 
13 — Nezihi Kâhyaoğlu 
14 — Hasan Kancaoğlu 
15 —i Enver Karahan 
16 — Enver Koçak 
17 — ismail Mutluay 
18 — Celâl öncel 
19 — Demir Ali özakmcı 
20 — M. Sabri Özbek 
21 — M. Fevzi Peşkircioğlu 
22 — Abdülgani Seyithanoğlu 
23 — Osman Tolun 
24 — Ömer Faruk Tuğcu 
25 — Arslan Yılmaz 
26 — Ekrem Yurdakos 

G Ö R E V İ 

Tarsus Hukuk Hâkimi 
Afyon Barosu Avukatlarından 
T. K. i. Genel Müdür Muavini 
Samsun Avukatlarından 
Altındağ Hâkimi 
Kayseri Hâkimi 
Adana C. Savcısı 
Ankara Hâkimi 
Ankara Hâkimi 
Yüksek Hâkimler Kurulu tJyesi 
Ankara Hâkimi 
Sivas Ceza Hâkimi 
istanbul Barosu Avukatlarından 
Ankara Hâkimi 
Çivril Ceza Hâkimi 
Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi Bşk. 
Altındağ Ağır Ceza Mah. Üyesi 
Urfa Barosu Avukatlarından 
Afyon Barosu Avukatlarından 
Ankara Hâkimi 
Kayseri Ağır Ceza Mah. Bşk. 
Ordu Ağır Ceza Mahkemesi Bşk. 
Enerji ve Tabiî Kay. Bak. Petrol Dai. Bşjk 
T. Emlâk Kredi Bank. Huk. Müşaviri Av. 
Kalecik Ceza Hâkimi 
Ankara Hâkimi 

Sicil 
No. 

10374 

8572 
12399 
10610 

8782 
11438 
7493 

10842 
11694 

12110 
7148 

12699 
9452 

7435 
8438 

12017 

12696 
12041 

Seçilm 

BAŞKAN — Yüksek Hâkimler Kurulundaki açık yedek üyeliklerin adaylarının listesin 



Yüksek HâMmler Kurulundaki açık yedek üyeliklerin adayları 
(Soyadı alfabetik sıraya göre) 

1 
2 
3 
4 

Adı Soyadı 

— Mehmet Akıncı 
— Mesut Alpbaz 
— Hasan Mestçi 
— Ragıp Oltu 

G ö B E V i 

Samsun Hakimli 
Yüksek Hakimler Kurulu Yedek Ü. 
Afyon Hâkimi 
Yargıtay üye Yardımcısı 

Sicil 
No. 

8335 
. 7887 

11486 
8394 

Seçilm 
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BAŞKAN — Bir husus hakkında Genel Ku
rulun kararını istihsal edeceğim. 

Yüksek Hâkimler Kurulu asil ve yedek üye-
Kklerinin tasnif heyetinin bir heyet tarafından 
yapılması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
KaJbul buyuranlar... Kabul eianiyenler... kabul 
edilmiştir. 

Tasnif Komisyonunun «Ad çekme» sini ya
pıyorum. 

Sayın Hüseyin Baytürk? Yok. 
Sayın Nihat Kale? Burada. 
Sayın Şemsettin Sönmez? Yok. 
Sayın Hamdı Mağden? Burada. 
Sayın Mehmet Kılıç? Yok. 
Sayın Hüseyin Balan?.. Burada. 
Oylamaya nereden bağlıyacağımızı tesibit 

için ad çekiyorum : Mustafa Kemal 'Güneş (Kır
şehir). 

Oy puslalan dağıtılmıştır. Bir mühürlü oy 
pUslasına Yüksek Hâkimler Kurulu asil üye
liği için ülç isim yazılacaktır, fki mühıürltü kâ
ğıda yedek üye olarak 'bir isim yazılacaktır. Kür
süye göre sol taraftaki asil, sağ taraftaki ye
dek üye sepetidir. 

Bir hususu arz edeyim; bir mühürlü oy pus-

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

BAŞKAN — iş kanunu tasarısı üzerindeki 
müzakerelere devam ediyoruz. 

Sayın Komisyıoaı ve Hükümet yerlerini alsın
lar efendim. 

18 nci maddeyi okutuyorum. 

Akdi fesih hakkını kullanma öneli 
Madde 18. — 16 ve 17 nci maddelerde gös

terilen ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymıyan 
hallere dayanarak işçi veya işveren için tanın
mış olan akdi fesih yetkisi, iki taraftan birinin 
bu çeşit davranışlarda bulunduğunu ölbür tara
fın öğrendiği günden başlııyarak altı İşıgümü geç
tikten ve her nalde fiilin vukuundan itibaren bir 
sene sonra Inıllanılamaz. 

Bu haller sebebiyle işçi yahut işverenden hiz
met akdimi yukardaki fıkranın öneli içinde fes
hedenlerin diğer taraftan tazminat hakları sak
lıdır. 

lasına üç isim yazılacak iken sehven bir ya
zılsa dahi muteberdir. 'Bununla beraber sayın 
milletveMllerindn dikkat etmesi tasnifte rahat
lığı temin edecektir. 

Zarfların kapatılmasını, zarfın afçık kısmının 
zarfın içine sokulmasını rica edeceğim. 

Oy puslalan ve zarflar dağıtılırken asil ve 
yedek olarak müracaat etmiş olan adayların 
isimlerini tekrar okutuyorum. 

(Yüksek Hâkimler Kurulundaki açık asil ve 
yedek üyelik «adaylarının isimleri tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Oy verme işlemine başlıyoruz. 
Muhterem milletvekillerinin tek tek kürsüye 
çıkmalarını ve kullandıkları oyum Başkanlıkça 
görülecek şekilde atılmasını istirham edeceğim. 

(Oylar toplanıldı.) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmryan sayın üye

lerin acele etmelerini rica ediyorum. 
Oyunu kullanmıyan var mı? Yok. 
Oy verme işlemi bitmiştir efendim. 
Tasrnif heyetinin yerini almasını rica ediyo

rum, Sayın Kale, Sayın (Maden ve Sayın Balan 
Lütfen yerlerini alsınlar. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. 

BAŞKAN — 18 nci madde üzerinde tadil 
takriri yoktur. Bu sebeple maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler. 
Kabul edilmiştir. 

19 ncu maddeyi okutuyorum 

Yeni iş arama iizni 
Madde 19. — Bildirim önelleri sırasında iş

veren, işçiye yeni iş bulması için gerekli olan iş 
arama sünesini i« saatleri içinde ve ücret kesin
tisi yapmadan vermaye mecburdur. Bu iş arama 
izninin süresi günde iki saatten az olamaz ve 
işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek 
toplu kullanabilir. Ancak iş arama iznimi toplu 
kullanmak istiyen işçi, bunu işten ayrılacağı 
günden evvelki günlere rastlatmak ve bu du
rumu işverene bildirmek zorundadır. 

BAŞKAN — Son faslın tadili ile ilgili Sa
yın Rıza Kuas ve Sayın Mehmet Ali Atybar ta
rafından verilmiş bir takrir vardır. Bu sebeple 
madde üzerinde görüşmek istiyen »ayın üye var 
mı? Yok. 

IV - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Takriri okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
19 ncu maddenin son cümlesinin aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
«Ancak iş (ariyan işçi ihbar önellerine ait 

ücretini çalışmış gibi peşin almak suretiyle hiz
met akdini feshedebilir.» 

İstanbul istanbul 
Mehmet Ali Aybar Rıza Kuas 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu 
önergeye katılmıyorllar. Takriri oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyodum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum. 
Çalışma belgesi 

Madde 20. — işinden layrılan işçiye, işveren 
tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve sü
resini gösteren bir belge verilir. İşverenin 
belgedeki imzası, işçi dilerse o yerdeki muhtar 
veya mülki âmir tarafından onaylanır. 

Grene! ve katma bütçeli dairelerle mahallî 
idareledden veya Kamu İktisadi Teşebbüslerin
den yahut özel kanuna veya özeıl kanunla veril
miş yetkiye dayanılarak kurulan banjka ve ku
ruluşlardan veya bunlara bağlı işyerlerinden 
yahut kamu yanarına yardımcı derneklerle bağ
lı işyerlerinden çıkan işçinin aldığı bölgeler 
hakkında yukarılki onama hükmü uygulanmaz. 

İşveren, işçinin istediği belgeyi vermemekte 
direnirse veyahut belgeye işçi için doğru oılmı-
yan yazılar yazarsa, işçinin yahut yeni işime 
girdiği işverenin isteği üzenine, o yerdeki muh
tar ve mülki âmir tarafından yapılacak incele
me sonucunu gösteren bir belge, işçiye veya ye
ni işverene verilir. Muhtar ve mülki âmir ta
rafından yapılacak inceleme bir haftada biti
rilir. Vıe gere|kl!i belge muhtar veya mülki amir
likçe verilir. 

Genel ve katma bütçeli dairelerle mahallî 
idarelerden veya Kamu İktisadi Teşebbüslerin
den yahut özel kanuna veya özel kanunla veril
miş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve !ku-
rulluşlardan veya bunlara bağlı işyerlerinden 
çıkan işçilere belge verilmek istenmez ve yahut 
belgeye doğru olmıyan yazılar yazılırsa, gerek
li incelemenin yapılması için bu işyerlerinin 
bağlı oldukları makamlara başvurulur. 
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Belgenin vatkbinde verilmemesinden veyahut 
belgede doğru olmıyan yazılar bulunmasından 
zarar gören işçi veyahut bu işçiyi işine alan 
yeni işveren eski işverenden zarar ve ziyan is-
tiyebilir. 

Bu belgeler her türlü resim ve harçtan mu
aftır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Kuas ve 
Sayın Aybar tarafından verilmiş bulunan tadil 
teklifi vardır. 

Ayrıca, Sayın Enver Turgut tarafından ve
rilmiş bulunan önergede son tadil şeklinde 
kabul edilmiştir. O bakımdan onu nruamelteye 
koymuyorum. 

20 nci madde üzerinde görüşmek (istiyen 
sayın üye var mı? Yok. 

Bu durumda Sayın Kuas ve Sayın Aybar'm 
vermiş oldukları takriri okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
20 nci maddenin 1 nci ve 3 ncü madde

lerde yazılı (muhtar veya mülki âmir) ibaresi
nin (muhhtar veya zabıta) şeklinde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

İstanbul İstanbul 
Mehmet Aîıi Aybar Rıza Kuas 

BAŞKAN — Bu takrire Komıisyon ve Hü
küm©!; katılmamaktadır. Tajkriri oylarınıza 
ara ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenrjsr... 
Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmişıtir. 

21 noi maddeyi okutuyorum. 

Çalışma ve kimlik karnesi 
Madde 21 — İşveren işe aldığı her işçiye en 

geç onbeş gün içinde «işçi çalışma ve kimlijk 
karnesi» vermek zorundadır. Deneme süresine 
bağlı tutulan işçiler için bu onbeş günlük süne, 
deneme süresinin bitiminden sonra basılar. Bu 
karne ancak İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafın
dan tek tip olarak bastırılır ve parası karşılı
ğında işverenlere verilir. Sözü edilen (karnele
rin şekli, içine nelerin yazılacağı ve nasıl alınıp 
verileceği ve kullanılacağı Çalışma Bakanlığı 
tarafından çıkarılacak bir tüzükte gösterilir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde tadil tekli
fi yoktur. Bu sebeple maddeyi oylarınıza arz 
«diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir -
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22 nci maddeyi okutuyorum. 

Kantin açılması 
Madde 22. — Bölge Çalışma Müdürlüğünün 

tetkiki neticesinde: 
ıa) işçiler için daha faydalı olacağı anla

şılırsa, 
b) Şehir ve kasabalardan uzak işyerlerinde 

işçiler veya bunlarla birilikte işveren tanafından 
açılmamışsa, 

Asgari işçi adedi, işyeri hususiyeti, satıla
cak maddelerin cinsleri, vasıfları ve masraf 
karşılıkları Çalışma ve Ticaret Bakanhlküıarı ta
rafından en geç bir yıl içinde çıkarılacak bir 
yönetmelikte belirtilen 'esaslara göre, işçilere 
veya bunların iadelerine yiyecek, içecek, giye
cek ve yakacak gibi gerekli maddeleri ısıaıtmak 
üzere kantinler açılması mecburidir. 

İşçiler kantinlerden alış - vertiş etmeye zor
lanamaz. 

Sözü edilen yönetmeliğin yürürlüğünden ön
ce açılmış kantinler veya benzeri satış yerleri 
için, işveren yöraatmellüğin yürürlük gününden 
başlıyarak üç ay içinde Bölge Çalıbma Müdür
lüğüne başvurup bu satış yerlerinin yönetmelik 
hükümlerine uygunluğunu teısbit ettirmek zo
rundadır. Bu gibi yerlerde yapılması gereken de
ğişiklikler ve düzeltmeler yetkili makamca ve
rilecek uygun öneller içinde işveren tarafından 
i anlamlanır. 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde ıtadil 
teklifi yok. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOPÇUBAŞI (Çorum) — Sayın Başkan bir hu
susu tashih etmek gerekli.. 

BAŞKAN — Buyurun, tabı hatası mı, yok
sa kelime hatası mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOPÇUBAŞI (Devamla) — Hayır efendim, 
sonradan hadis olmuş bir durum. Malûmuâli-
niz, tasarı Komisyonda müzakere edilirken, 
ra:>7cııt duruma göre, Ticaret Bakanlığı vardı. 
"Halbuki 12 Mart'tan sonra Ticaret Bakanlığı, 
«Sanayi ve Ticaret Bakanlığı» olarak birleşti
rilmiştir. Bu hususu Yüce Meclislin takdirlerine 
sunmak suretiyle tashihini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, kanunun kabulü ta
rihinde yetkiler nasıl olsa devredilmiş bulun
maktadır. Başkanlık olarak biz bir sabanca 
göremiyoruz, bir tadil imkânını da göremiyo

ruz. Yeni kuruluş nizamı içerisinde Ticaret 
Bakanlığının yetkisini almış olan teşekkül,-bu 
madde ile verilmiş olan yetki ve görevleri kul
lanır. Bu bakımdan bir sakınca yok, Sayın 
Topçubaşı. 

Maddeyi oylarınıza iarz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edinmiştir. 

İşverenin ödeme sorumluluğu 
Madde 23. — İşveren, işçinin iş sebebiyle 

yok olan veya bozulan âlet, taşıt ve sakatlaman 
hayranlarını ödemekle yükümlüdür. Şu kadar 
ki; işveren, işçinin kendi kusur ve ihmali ile 
sebeboMuğu yok olma veya sakatlanmaları ve 
bozulmaları ödemekle yüjkümlü değildir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde tadil teklifi 
yoktur. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul e&enbr... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Toplu işçi çıkarma 
Madde 24. — İşverenler kanundan doğan 

ödevlerini yerine getirerek de olsa ancalk işle
rini daraltmak veya işçilerini azaltmak amaciy-
le işyerinden topiu olanak veya kısa aralıklar
la ondan az olmamak üzene onda biri kadar ve 
daha fazla işçiyi işten çıkarmak istedıijkleri hal
lerde durumu, işçileri çıkarmadan en az bir ay 
önce ilgili çalışma müdürlüğüne yazılı olarak 
bâidirmek zorundadırlar. 

Yukadaki fıkda hükmüne göre toplu işçi 
çıkaran, veya bu gibi işyerlerini aynı şartlar
la işleten veya işletmeye başlıyan işverenler, 
çıkarma tarihinden itibaren 6 ay içinde aynı 
işyerlerine aynı iş için dışardan işçi alma zo
runda kalırlarsa işverenler durumu uygun araç
larla yayınlıyarıak ve işçinin kaydettirdiği 
adresine taahhütlü mektupla bildirerek daha 
önce işten çıkardıkları işçilerden çalışmaîk istıi-
yenleri günün şartlarına göre işe lalmak zorun
dadırlar. 

BAŞKAN — 24 ncü madde ile ilgili Sayın 
Enver Turgut'un bir tekriri vardır, son metin
de düzelmiştir. Bu sebeple işleme koymuyo
rum. 

'Sayın Rıza Kuas ve Mehmet Ali Aybar'm, 
Sayın Asutay'ın, yine iSayın Aybar ve Rıza Ku
as'm yine ©ayın Aybar ve Kuas'ın takrirleri bu
lunmaktadır. 
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Verilen tadil takrirleri sebebiyle 24 ncü 
madde üzerinde görüşmek istiyen sayın üye?.. 
Yok. 

Takrirleri okutuyorum. 

(Millet Meclisi Başkanlığına 
24 ncü maddenin metinden çıkarılmasını arz 

ve teklif ederiz. 
Mehmet Ali Aybar Rıza Kuas 
İstanbul Milletvekili istanbul Milletvekili 

ıMillet Meclisi Başkanlığına 
14 ncü maddenin 1 nci fıkrasındaki son iba

renin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini; 
«İşçileri çıkarmadan en az 6 ay önce ilgili 

Çalışma Müdürlüğüne ve işçinin üyesi bulun
duğu sendikaya yazılı olarak bildirmek zorun
dadırlar.» 

Ve 2 nci fıkrasına aşağıdaki cümlenin eklen
mesini ; 

«Bu işlem tamamlanmadan işçi işten çıkarı
lamaz.» 

Ve 3 ncü fıkradaki «işveren durumu uygun 
araçlarla yayınlıyarak...» ibaresinin, «işveren 
en az 6 ay evvel durumu mahallî iki gazeteyle 
ilân ederek ve iUgili sendikaya noter vasıtasiyle 
tebligatta bulunarak» şeklinde değiştirilmesini; 

Aynı fıkradaki, «ıgünün şartlarına göre...» 
ibaresinin metinden çıkarılmasını; 

3 niü fıkraya, «Ancak işveren en son çıkar
ma tarihinden itibaren 6 ay geçmedikçe yeni 
işçi alamaz.» cümlesinin ilâvesini arz ve teklif 
ederiz. 
Mehmet Ali Aybar Rıza Kuas 
istanbul Milletvekili istanbul Milletvekili 

(Sayın Başkanlığa 
(Müzakeresi yapılmakta olan kanunun 24 ncü 

maddesinin 2 nci bendinin aşağıdaki şekilde ta
dilini arz ve teklif ederim. 

(Saygılarımla. 
Burhanettin Asutay 
İzmir Milletvekili 

Madde 24. — işverenler kanundan doğan 
ödevlerini yerine (getirerek de olsa, ancak işle
rini daraltmak veya işçilerini azaltmak ama
ciyle işyerinden toplu olarak veya kısa aralık
larla 10 dan az olmamak üzere 10 da 1 i kadar 
ve daha fazla işçiyi işten çıkarmak istedikleri 
hallerde, durumu, işçileri çıkarmadan en az 1 
ay önce ilgili Bölge Çalışma Müdürlüğüne yazılı 
olarak bildirmek zorundadırlar. 
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Yukarıki fıkra hükmüne göre toplu işçi çı
karan veya bu gibi işyerlerini aynı şartlarla 
işleten veya işletmeye haşlıyan işverenler, çıkar
ma tarihinden itibaren bir yıl içinde aynı işyer
lerine aynı iş için dışarıdan işçi almak zorun
da kalırlarsa, işveren durumu uygun araçlarla 
yayınlıyarak ve işçinin kaydettirdiği adresine 
taahhütlü mektupla bildirerek, daha önce işten 
çıkardıkları işçilerden çalışmak istiyenleri gü
nün şartlarına göre işe almak zorundadırlar. 

(Millet Meclisi Başkanlığına 
24 ncü maddenin 1 nci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
«işverenler işlerini daraltmak veya işçilerini 

azaltmak amaciyle işyerlerinden toplu olarak 
işçiyi işten çıkarmak istedikleri hallerde duru
mu ilgili sendikalara açıklamak ve iş mahke
mesine bildirerek çıkarma sebeplerinin doğrulu
ğunu ispat etmekle yükümlüdürler, işverenler, 
ancak bu mahkeme kararından sonra, kanundan 
doğan ödevlerini yerine getirerek işlerini daral
tabilir veya işçilerini azaltabilirler. 

İkiden ziyade işçinin çıkarılması, toplu çı
karma addedilir.» 
istanbul Milletvekili İstanbul Milletvekili 
Mehmet Ali Aybar Rıza Kuas 

BAŞKAN — Aykırılık derecelerine göre 
takrirleri tekrar okutup oylarınıza arz edece
ğim. En aykırı teklif 24 ncü maddenin metin
den çıkarılmasını öngörmektedir. Okutuyorum. 

(istanbul Milletvekilleri Mehmet Ali Aybar 
ve Rıza iKuas'ın 24 ncü maddenin metinden çı
karılması hakkındaki önergesi tekrar okutuldu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARİSLAN 

TOPÇUİBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLA ıSAV — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet takrire 
katılmamaktadırlar. Takriri oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

24 ncü maddenin 1 nci fıkrasının değiştiril
mesine mütaallik Sayın Ayhar ve Sayın Kuas 
tarafından verilmiş olan takriri okutuyorum. 

(istanbul Milletvekilleri Mehmet Ali Aybar 
ve Rıza Kuas tarafından verilmiş olan takrir 
yeniden okundu) 
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[BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet?.. 
'GEÇİCİ KOMİSYON İSÖZCÜSÜ ARJSLAN 

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

mıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mamaktadırlar. Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Yine Sayın Kuas ve Aybar tarafından veril
miş olan, «24 ncü maddenin 1 nci fıkrasındaki 
son ibarenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini» 
şeklinde başlıyan önergeyi tekrar okutuyorum. 

İstanbul Milletvekilleri Rıza Kuas ve Meh
met Ali Aybar tarafından verilmiş olan önerge 
tekrar^ okundu) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Hükümet?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON ISÖZCÜSÜ ARISLAN 

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

mıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mıyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

İSayın Asutay tarafından verilmiş olan tak
riri tekrar okutuyorum. 

(İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay'm 
takriri tekrar okundu) 

BAŞKAN — ISaym Komisyon ve Hükümet?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 

TOPÇITBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 
ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Katıl

mıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mamaktadırlar. Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

24 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Sakat ve eski hükümlü çalıştırma 
Madde 25. — İşverenler işyerlerinde aşağı

daki esaslar ve ölçüler içinde sakat kimse ile 
eski hükümlü kimse çalıştırmak ve bunlara mes
lek, beden ve ruh durumlarına göre iş vermek 
zorundadırlar. 

a) Yüz işçiye kadar işçi çalıştıran işyerle
rinde her tam elli işçiye karşılık bir sakat ve bir 
eski hükümlü kimse, 
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fb)1 işçi sayısının yüzden fazlası için her yüz 
işçiye karşılık iki sakat ve iki eski hükümlü 
kimse, 

Çalıştırılır. 
Bu maddeye göre çalıştırılacak sakat ve eski 

hükümlülerin çeşitleri ile hangi cins sakat ve 
eski hükümlülerin hangi iş kollarında ve hangi 
işlerde çalıştırılabileceği ve bunların işyerlerin
de genel hükümler dışında bağlı olacakları özel 
ve ücret şartları ile bunların işverenlerce nasıl 
işe alınacakları; Çalışma, Adalet, iSanayi, Millî 
Eğitim, Sağlık ve IS'osyal Yardım ve Ulaştırma 
bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak yönetme
likte gösterilir. 

ISakatlann işyerlerine alınmalarında o işye
rinin işçisi iken sakatlanmış olanlara öncelik 
hakkı tanınır." 

!Bir işyerinden malulen ayrılmak zorunda 
kalıp da sonradan maluliyeti ortadan kalkan 
işçiler eski işyerlerine alınmalarını istedikleri 
takdirde, işveren bunları, boş yer varsa derhal, 
yoksa yer boşaldığında, o andaki şartlarla eski 
işyerlerine veyahut eski işlerine uygun diğer 
bir işe, sair isteklilere tercih ederek almaya 
mecburdur. 

Genel ve katma bütçeli dairelerle mahallî 
idareler veya Kamu İktisadi Teşebbüsleri yahut 
özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye 
dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlara veya 
bunlara bağlı işyerlerinin İş Kanununa tabi ol-
mıyan daire ve kurumlarında çalıştırılan kim
selerin de sakat ve eski hükümlüler arasından 
ayrılması hakkındaki gerekli usul ve şartlar1 

ile bunun oran ve tutarları ve hangi işlerde ça
lıştırılacakları yukarda sözü geçen yönetmelik
te gösterilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde tâdil teklifle
ri vardır ve Sayın Turhan Özgüner madde üze
rinde söz istemaşlerdiır. 

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

kan, sayın milletvekilleri; 
İşverenin bâzı şartlar ve ölçüler içinde iş

yerinde sakat kimse ve eski hükümlülerden iş
çi çalıştırması mecburiyeti koyan bıiır madde 
üzerinde görüşüyoruz. 

Şimdi bu maddenin (a) ve (b) fıkralarını 
el'3 aldığımız zaman, tatbikatta göze çarpacağı 
üzere, bâzı aksaklıklar taşıdığı görülüyor. Şöy
le ki: 
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100 işçiye kadar işçi çalıştıran işyerinde, 
her tam 50 işçiye kadar 1 sakat, 1 hükümlü... 
Demek ki, bunun neticesi itibariyle 100 adedi 
tıam ise 2 sakat, 2 hükümlü oluyor. 

(b) fıkrasında işçi sayısının 100 den fazla
sı için, her 100 işçiye karşılık 2 iSiakat, 2 eski 
hükümlü... O halde 199 işçisi bulunan bir işye
ri sadece 1 sakat, 1 de hükümlüden gayrı hiç 
kimseyi alamayacak. Yâni 99 un aded olarak 
(b) fıkrasında hiç kıymeti yok. Maddeye elas
tikiyet getirmek lâzım, (a) fıkrasında «her 
tam elli işçi için bir sakat, fair hükümlü...» de
diğine göre, önada yüz kişi varsa, iki tane tıam 
©İÜ var demektir; iki sakat, ttfei hükümlü de-
mektnr bu. Ancak, 199 kişi varsa, 100 kişi ile 
199 un hiç bir farkı olmuyor, 200 olursa ter
den bire dört sakat, dört hülkümlü gibi, 199 u 
200 e tamamlayan bir tek işçinin tesiri olabi
lecek, çünkü iki ısakat, ilki hükümlü getiriyor. 
B'r t?;k işçi faırfkıyla bu kadar büyük sıçrama 
yapmak, maddede elastikiyet olmadığını ortaya 
koyuyor, ama hakkaniyet ve adalet de yok. 

Bu sebeple (a) ve (b) fıkralarında 100 den 
203 e sıçrarken bu aradaki her 50 farkını da 
«bir salkat bir hükümlü» şeklinde yumuşatmak 
sabetül olur. Aksi takdirde «100 işçide iki sa-
>;M, ild hükümlü; 199 işçinin çalıştığı yerde 
yine iki sakat iki hülkümlü, 200 işçi çalışırsa 
dört sakat, dört hükümlü olması» hiç de hak
kaniyete uygun değildir kanısındayım. 

Bunu arz etmek istedim, saygılar sunarım. 
BAŞKAN" — Sayın Turgut, buyurun. 

ENVER TURGUT (Kayseri) — Sayın Bıaş-
Ikan, muhterem milletvekilleri, söz almıya-
oaktım, fakat muhterem milletvıekillıerıini belki 
v^n'ftır düsünceısiyle, Sayın Özgüner'in fikrine 
i^i'.rak etmediğimi belirtmek için huzurunuza 
rktıra. 

Eski Komisyon Başkanı olarak da maddıe-
?'n (kabulünü talebettikten sonra, (b) fıkrası 
üs^rfiîdeM görüş ve düşüncelerine katılmamızın 
mümkün olmadığını beyan etmek istenim. Şu 
balkımdan; 50 işçiye kadar bir ısakat, bir hü-
l':i.r*r:ii, 100 işçiye kadar ilki ısakat, iki hükümlü 
- - rn/ıpTi noııra, yani (a) bendinden sonraki 
(b) bendine göre de 100 den sonra... 

Şimdi Sayın özgüner'in görüşü, tahmin edi
yorum şurada: 150 kişi veya 199 kişi çalıştırır

ca ne olur? Ben her yüz işçi için o mânayı ta
şımadığını görüyorum, o kanaatte değilim. Bu
gün Türkiye'de, «100 den fazla» denildiği za
man, 1 000 - 1 500 işçi çalıştıran işyerlerini 
dikkate almamız gerekir. Bu ballımdan mad
denin aynen kabulünde büyük faydalar var, 
değiştirilmeden îkabulünü arz ve talebederim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Müderrisoğlu. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlar, 

25 nci maddenin ilgili fıikrasında, «sakatla
rın alacakları özel ücret şartları ile bunların 
işverenfjerce nasıl işe alınacaklarını Çalışma, 
Adalet, Sanayi, Millî Eğitim, Sağlık ye Sosyal 
Yardım ve Ulıaştırmia bakanlıkları ille birlikte 
hazırlianıaoalk yönetmelikle gösterilir» denilmek
te diir ki, burada zikredilen yönetmeliğin müd
deti bildirilmemiştir; bir ayda mı, İM ayda 
mı, üç ayda mı, beş ayda mı?.. Burada müp-
bemiyet vardır, bunu ya Hükümetin bildirme
sini. veya zabıtlara geçmesi suretiyle buraya bir 
müddet konmaısını faydalı mülâhaza ediyorum.. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sorguç. 
ORHAN DEMÎR SORGUÇ (îzmir) — Sa

yın Başkan, muhterem milletvekilleri, 
Görüşülmekte olan maddenin (b) fıkrasın

da, «Bu maddeye göre çalıştırılacak sakat ve 
eski hükümlülerin çeşitlen ile hangi cins sakat 
ve eski hükümlülerin hangi iş kollarında ve 
hangi şartlarda çalıştırılabileceği ve bunların 
işyerlıerinde genel hükümler dışında bağlı ola
cakları özel ücret şartları ile bunların işveren-
leroe nasıl çalıştırılacağı halkkında bir tüzük 
çıkarılır» deniliyor. 

Elimizde toplu iş sözleşmesi kanunları var, 
banlıar sendikalara üye olabilirler. Sendikaya 
üye olan işçinin, o sendikanın getirmiş olduğu 
haklardan istifadesi mevzuubahistir. Bu fıkra 
ile «sakatlar veya hükümlüler işyerlerine alın
dıkları takdirde sendikalara üye olamazlar» 
diye bir kayıt, Sendikalar Kanununda yok. 
Bunun dışında mı mütalâa edilecekler? Bu tü
zükle sendikalara girmeleri men mi edilecek? 
Bu tüzükte özel ücret ve çalışma şartları tes-
bit edilecek, ayrıca Sendikallar Kanunu gereği, 
yeni baştan, diğer işçiler mıisüllû yeni şart
larla mı gelecek? 
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Bu hususlarda Komisyonun lütfen açıkla
mada bulunmasını rica ediyorum. Aksi halde 
çalışan işçilerle, sağlam işçilerle sakatların ve 
mahkumların ya daha dûn seviyede çalışmaları 
veyahut daha ö^el ve iyi şartlarla çalışmaltarı 
gibi bir durum karşımıza çıkar. Bu husus açık
landıktan ısonna biz de madde hakkında oma gö
re teklifte bulunmuş oluruz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Başkaca görüşmek dstiyen sa
yın üye var mı?.. Yok. 

Sayın Müderrisoğlu ve Sayın Orhan Demir 
Sorguç'un görüşmeelri bir nevi sual Mahiyeti
mi taşıyor. Açıklama ve zabta geçme bakımın
dan Komisyon iadıma Sayın Topcubaşı, buyuru-
nua, 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOPCUBAŞI (Çorum) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlar, müzakeresini yaptığımı?,, îş 
Kanununun bu 25 nci maddesinin istihdaf et
tiği esas gaye bir sosyal yardım espiriısinıi ta
şımaktadır. Burnunla ilgili olarak konuşan Sa
yın özgünıer arkadaşımızın beyanlarından baş
layacak arzı cevaJbedeceğim. 

• Maddenin muhtevasında bir yönetmelik ba
his konusudur. Yönetmelikle, sayın Özgüner ar
kadaşımızın ileri sürdüğü hususların izahı ka
bildir. Bunun dışında, îş Kanunumuzun tüm 
esprisi içinde de yarımların tama iblağ edilme
si bakımından da mesele hallolabilir. 

Sayın Müderrisoğlu arkadaşımızın ileri sür
düğü husus, «yönetmeliğin ne zaman çıkarıla
cağı hakkında bir müddet kaydı yoktur» şek
linde idi. 

Geçici 1 inci maddede, «bu Kanunun yürür
lük tarihinden başlamak üzere en geç bir yıl 
İçinde bunların çıkartılacağı» sarahati vardır. 
Binaenaleyh, gerek yönetmelik ve gerek bunun
la ilgili Bakanlığın çalışmaları bu süre içinde 
tamamlanacaktır. 

Diğer arkadaşımızın beyanı ise, gerek mah
kûmların, gerek sakatların iş yerlerine alınma 
şeklini ifade ediyor. İş yerlerine girdikten son
ra bunların tamamen bir işçi statüsü içinde ol
maları itibariyle mevzuatımızın işçilere tanı
mış bulunduğu bütün hakları aynen iktisap 
edeceklerdir. Başkaca diyecek bir husus yoktur. 

Maddenin aynen kabulünü rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Karaman, 
MUSTAFA KARAMAN (Gümüşane) — Sa

yın Başkan, saygı değer Milletvekilleri, sakat 
ve eski hükümlülere iş verilmesi hakikaten sos
yal. adalet yönünden fevkalade bir hadisedir. 
Şahsen ben de bunu tasvip ediyorum. Yalnız, 
benim zihnime takılan bir husus vardır, bunu 
yüksek huzurlarınızda halletmek üzere söz al
mış bulunuyorum. 

Hükümlülerden maksat nedir? Malum ol
duğu üzere çeşit çeşit hükümlü vardır; rüşvet, 
ihtilas, irtikâp, yani yüz kızartıcı suçlar ve bir 
de Devlet ve rejim aleyhine suç işleyerek mah
kûm olmuş kişiler de bu haklardan istifade ede
cekler mi? Bu madde bunlarla ilgili bir ayı
rım yapıyor mu? Benim kanaatime göre, bu 
maddede böyle bir sarahat mevcut değildir. 

Şayet Hükümet bu mevzuda bir açıklama 
yaparsa, bu husus tavazzuh etmiş olur. Aksi 
takdirde Devlet aleyhine, rejim aleyhine suç 
işlemiş, mahkûm olmuş veya yüz kızartıcı bir 
suçtan dolayı mahkûm olmuş bir kimse o iş ye
rinde çalışma hakkına sahip olduğu takdirde 
bâzı sakıncalar doğar mı̂  doğmaz mı? Bu 
hususu endişe ile karşılıyorum ve bir izahat bek
liyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Buyurun sayın özgüner. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım, yönetmelikler hangi 
hallerde kanunla çelişirler? Evvelâ bunu sapta
mak, bunun üzerinde durmak ve bilmek lâzım
dır. Bir kanun yapılır, kanunun tatbikcisi yö
netmelikle mi amel eder, kanunla mı? Yönet
melikler hiç bir şekil ve suretle kanuna aykırı 
olamaz arkadaşlar. Bu anlayışı kabul etmek, 
kanunu, kanun anlamından çıkrmak olur. Yö
netmelik kanunun üzerine çıkamaz. 

Şimdi ben diyorum ki, (a) ve (b) fıkra
ları arasında 100 rakamı ile 199 rakamının tat
bikatta hiç bir hükmü olmayacaktır, (a) fık
rası gereğince 100 isçiye kadar işçi çalıştıran 
işverenlerin iş yerinde her tam 50 isçiye karşı
lık bir sakat ve ibir eski hükümlü kimse is alır. 
Yani, 100 kilide iki sakat, iki eski hükümlü ola
rak dört kişi iş alacak demektir. Ama, (b) fık
rasında, işçi sayısı 100 den fazla ise, her tam 
100 isçiye karşılık... O halde 199 işçi varsa ilk 
100 kişi için iki sakat, iki eski hüküralü, yani 
dört kişi çalıştırılabilinecek. Ondan sonra yüz 
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tamamlanmadığı, 99 da kaldığı için hiçbir kıy
met ifade etmiyecektir. 

Bu husus maddede açıkça belirtilmekle be
raber Komisyon Sözcüsü arkadaşımız diyorlar 
ki, bunu yönetmelikle elbette yumuşak bir şek
le getireceğiz. Olmaz böyle şey. Kanunun bu 
sarih hükmüne karşılık, Yönetmelik ile «Her ne 
kadar kanun böyle diyorsa da 99 rakamını da 
biz 100 kabul ettik» diyemezsiniz. Biraz evvel 
konuşan bir arkadaşımız der M, «hükümlüler 
tâbiri» içine hangileri girecektir? iste ancak 
onu tâyin edersiniz Yönetmelikte. Yani, «yüz 
kızartıcı suçlardan mahkûm olanlar, Devlet 
aleyhine suç işliyerek bundan hükümlü olanlar 
bu hükmün dışındadır» diyebilirsiniz. Yönetme
likte bunu demeye hakkınız var. Ancak, kanunda 
«Her tam 100» dendiği halde, Yönetmelikle 
«biz bunu 99 veya 89 saydık» diyemezsiniz. Hü
kümlünün tarifini yaparsınız, Yönetmelikte bu 
hakkınız var. Ama Yönetmelikle kanunu tadil 
edemezsiniz. Bu noktaya bir kere daha dikkati 
çekerim. Burada istirhamım, bu derece açık olan 
bu durum muvacehesinde Yüce Mecliste «Yö
netmelikle bu işi hallederiz» demek ve geçiştir
mek mümkün değildir. Bunu yumuşatmak ve 
kademeli bir şekilde getirebilmek için - şüphe
siz değiştirge önergesi yok ama - şu sarahat mu
vacehesinde Yüce Mecliste Komisyonun veya 
Hükümetin, bu savunmamıza iltifat buyurarak, 
lütfen bu maddeyi geri almalarını ve yeniden 
düzenliyerek tekrar getirmelerini rica eder, say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Sorguç, Komisyon yetki
lisinden bir sorunuz vardı, fakat yetkili erken 
ayrıldılar. Sorunuzu Başkanlığa tevcih etseniz, 
kendilerine duyurmuş olsak. 

ORHAN DEMİR SORGUÇ (İzmir) — Sa
yın Başkan, «Hangi işlerde çalışabileceği ve 
bunların işyerlerinde genel hükümlerin dışında 
bağlı olacakları özel ücret şartları ile...» diyor. 

BAŞKAN — Evet, Yönetmelikte tâyin edile
ceği ifade ediliyor. 

ORHAN DEMİR SORGUÇ (izmir)— «üc
ret şartlan ve diğer özel şartlar Yönetmelikte 
belirtilir.» deniliyor, madde sarih değildir. Ko
misyon Sözcüsünün bu hususta açıklama yap
masını rica ederim. 

BAŞKAN — Bu hususları açıklasınlar, bu
yuruyorsunuz. 

Sayın Topçubaşı, buyurunuz. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 

TOPÇUBAŞI (Çorum) — Sayın Başkan, sayın 
arkadaşlar; 

Sayın özgüner arkadaşımızın üzerinde dur
duğu hususu, daha evvelki konuşmamızda ifa
de etmiştik. Orada dedik ki, «İşçi adedi yüzde 
50 yi aştığı zaman tama iblâğ edilir.» Kanunun 
esprisi bu. Kanunumuzun birçok maddelerinde 
bu prensip kabul edilmiştir. Tatbikat bu yön
de yapılmaktadır. Binaenaleyh, burada da ya
rımı aştıktan sonra adedi tâyinde, yarının üs
tündeki miktarlar tama iblâğ edilecektir. Sayın 
arkadaşımızın ifade ettiği gibi, 199 ise bu 200 
farz edilecektir. Burada zihinleri tereddüde 
sevk edecek bir husus yoktur. 

Diğer taraftan Sayın Mustafa Karaman bey 
arkadaşımız sorularını «Hangi suçlardan mah
kûm olanlar işe alınacaklardır? Devlet aleyhin
de ve yahut yüz kızartıcı suçlardan dolayı hü
kümlüler işe alınacak mıdır?» şeklinde ifade bu
yurdular. 

Maddenin (c) fıkrasında, «Bu maddeye göre 
çalıştırılacak sakat ve eski hükümlülerin çeşit
leri ile hangi cins sakat ve eski hükümlülerin 
hangi iş kollarında ve hangi işlerde çalıştırıla
bileceği Çalışma, Adalet, Sanayi, Millî Eğitim, 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ulaştırma bakan
lıklarınca birlikte hazırlanacak Yönetmelikte 
gösterilir.» sarahati vardır. Bu sarahat karşı
sında, evleviyetle işe alınma, şüphesiz taksirli 
suçlara aidolacaktır. Sayın arkadaşımızın işaret 
buyurduğu gibi, gerek yüz kızartıcı ve gerekse 
Devlet aleyhine işlenmiş suçlardan mahkûm 
olanlar hakkında yukarıda sayılan bakanlıkla
rın müştereken yapacakları toplantı neticesi 
meydana gelecek Yönetmelikte bu tâyin edile
cektir. 

Sayın Sorguç arkadaşımızın sualine de de
ğinmek isterim. 

Sakatların veya hükümlülerin işe alınma 
keyfiyeti, usulü bakımından, formalitesi bakı
mından, süresi bakımından... 

Sanıyorum, bunları soruyorsunuz. 
ORHAN DEMİR SORGUÇ (izmir) — Hayır 

efendim, öyle değil. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 

TOPÇUBAŞI (Devamla) — Şu halde sualinizi 
tekrar ediniz, rica ediyorum. 
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BAŞKAN — Saym Sorguç, sualinizi tekrar 
edin, efendim. 

ORHAN DEMiPv SORGUÇ (tamir) — Efen
dim, «... Hangi, cins sakat ve eski hükümlülerin 
hangi iş kollarında ve hangi işlerde çalıştırılabi
leceği ve bunların işyerlerinde, genel hükümler 
dışında, bağlı olacakları özel ücret şartları, mad
dede vaz'edilmiştir. Bu takdirde işçi, iş Kanu
nuna, 274 sayılı Sendikalar Kanununa tavi ola
caktır. Şimdi, normal şartlar altında çalışan iş
çi haklarına mı tabi olacaklar, yoksa Yönetme
likle bu haklar kısıtlanacak mıdır? Buradan bu 
mâna çıkmaktadır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖE0Ü5Ü ASSLAN 
TOPÇUBAŞÎ (Devamla) — Efendim, bendeniz 
biraz evvelki konuşmamda ifade etmiştim. 

Burada çeşitleri ile hangi cins, sakat ve eski 
hükümlülerin hangi is kollarında, hangi Herde 
çalıştırılacağı, belli edilmiştir. Şimdi, işyerine 
bir sakat veyahut hükümlü girdikten sonra, ar
tık o işçidir. Bir işçiye tatbik edilecek hüküm 
ne ise o statüye tabi olacaktır. Burada, bu mad
denin tedvininde düşünülecek hedef, po^yal ada
let mefhumunun gereğini yerine getirmeye ma
tuf bir hükümdür. Binaenaleyh, buradaki hük
mü de bu espri içinde anlamak lâzımdır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Saym Topçubaşı, Sayın Demir 

Sorguç'im sormak istediği hususu şn sebilde ifa
de edebilirim: «Genel hükümler drmfla bu bi
bilere özel hükümlerin uygulanacağı ifade edil
mektedir. Ücret şartlan bakımından da, çalış
ma şartları bakımından da.» Bu hususu soruyor
lar. Maddenin bu kısmına açıklık vermenizi ri
ca ediyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ABSLAN 
TOPÇUBAŞÎ (Devamla) — Saym Balkanım, 
burada Çalışma, Adalet Millî Eğitim, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Ulaştırma bakanlıkları müş
terek toplanarak, bu Yönetmelikte sakat ve hü
kümlülerin işe alınış şartlarını, yani hangi iş 
kollarında çalışacaklarını özel ve genel şartla
rını, mevzuat muvacehesinde t^yin ve tesMt ede
cekleri için, sualin burada iradı isa^etais oluyor. 
Yönetmelikte bunlar sarahat bulacaktır, Bu sa
rahat muvacehesinde bir sakat veya hükümlü 
işçi olarak işyerine girdikten sonra artık o işçi
dir. 

BAŞKAN — Yani buyuruyorsunuz: İd, ge
nel hükümler dışında, bü gibiler özel hükümle

re de tabi tutulacaktır ve bu, Yönetmelikte be
lirtilecektir. öyle mi efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOPÇUBAŞÎ (Devamla) — Evet, efendim. 

BAŞKAN — Sorular cevaplandırılmıştır. 
Madde üzerinde başkaca görüşmek istiyen 

sayın üye?.. Yok. 

Verilmiş bulunan takrirleri okutuyorum. 
Saym Burhanettin Asutay tarafından veril

miş bir takrir Komisyonca kabul edilmiş ve me
tinde yer almış bulunduğu cihetle işleme koy
muyorum. 

Diğer önergeleri okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
25 nci maddenin 1 nci fıkrasının (a) ve (b) 

bendlerinin, 

«a) 50 işçiye kadar işçi çalıştıran işyerle
rinde 3 sakat ve 3 eski hükümlü ki'sme, 

b) İşçi sayısının 50 den fazlası için her iş
çiye karşılık 6 sakat ve 6 eski hükümlü kimse 
çalıştırır» şeklinde değiştirilmesini; 

2 nci fıkranın «işveren, sakatların işyerine 
müracaatlarında o işyerinin işçisiyken sakat
lanmış olanları öncelikle almaya mecburdur» 
şekline getirilmesini, 

3 ncü fıkradaki «boş yer varsa derhal, yok
sa yer boşaldığında, o andaki şartlarla» ibare
sinin metinden çıkarılmasını, 

Arz ve teklif ederiz. 
İstanbul îstanfbul 

Mehmet Ali Aybar Rıza Kuas 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

iş Kanunu tasarısının 25 nci maddesinin 
3 ncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve (teklif öderim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

«Bir işyerinden*mâlûlen ayrılmak zorunda 
kalıp da, sonradan maluliyeti kalkan işçiler, eski 
işyerlerine alınmalarını istedikleri takdirde, 
keyfiyeti bir ay önce yazı ile işverene bildirir
ler. işveren (bunları o andaki şartlarla eski iş
yerlerine, yahut eski işyerlerine uygun diğer 
bir işe almak sorundadır.» 
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Yüksek Başkanlığa 
iş kanunu tasarısının 25 nci ımaddesinin aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve talebe-
derim. 

iSaygılanmla 
İstanbul 

Hasan Türkay 

Teklifim : 
«ıSakat çalıştırma : 
İşverenler çalıştırdıkları her 50 işçiye karş> 

hık Ibir sakat kimseyi işyerinde çalıştırmak ve 
bu kimselere meslek, (beden ve ruh durumları
na göre iışvermek zorundadırlar. 

iBu kimselerin işe alınmalarında, işyerinde 
•evvelce sakatlanılmış olanlara öncelik hakkı ta
nınır. 

Malulen işten ayrılmak zorunda kalanların, 
maluliyeti ihali sonradan kalktığı takdirde ve 
talepleri vukuunda, işveren (bu işçileri; ayrıl
dıkları işyerine veya eski işlerine uygun bir 
işe tercihan almak zorundadır. 

Bu maddeye ıgıöre işyerlerinde çalıştırılacak 
hangi nevi sakatların işkollarında çalııştırılma-
sının mümkün olacağı ve bunların bağlı ola
cakları özel çalışıma şartları ile ücret şartlan! 
ve işe nasıl alınacakları Çalışma Bakanlığınca 
hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu kararı ile 
yürürlüğe girecek Ibir yönetmelikle te^bit edi
lir. 

Kanunun suiç saydığı bir fiilin işlenmesi sı
rasında sakat kalmış olanlar bu hükmün dışın
dadır.» 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
İş kanunu tasarısının 25 nci maddesindeki 

«tüzük» sözcüklerinin «yönetmelik» biçiminde 
değişltirilniıesini öneririm. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Takrirleri tekrar okutup oy
larımıza sunacağım. 

Sayın Reşit Ülker'in önergesinde, '«yönet
melik» ibaresinin yerine gelmiş olması dıolayı-
siyle bunu da tekrar işleme koymıyacağım. 

Sayın Aybar ve Sayın Rııza Kuas'ın birlikte 
verdikleri önergesini tekrar okutup oylarınıza 
sunacağım. 

(İstanbul milletvekilleri Mehmet Ali Ayfbar 
ve Rıza Kuas'ın önergesi tekrar okundu). 

31 . 5 . 1971 O : 1 
BAŞKAN — önerigeye sayın Hükümet ve 

komisyon katılıyor mu? 
ÇALIŞMA BAKANI ATİLA SAV — Ka

tılmıyoruz. 
GEÇİCİ KOMİSYON ISÖZCÜSÜ ARSLAN 

TOPÇUBAŞ (Çorum) — İştirak etmiyoruz 
efendim. 

BAŞKAN" — Komisyon ve Hükümet takri
re katılmıyor. 

Takriri aylarınıza arz ediyorum. Kabul bu
yuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

Sayın Ülker'in diğer takririni tekrar oku
tuyorum. 

(istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in önerge
si tekrar okundu). 

BAŞKAN — ISayın komisyon ve Hükümet 
[bu önergeye katılıyor mu? 

ÇALIŞMA BAKANI ATILA SAV — Ka
tılmıyoruz, efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOPÇUBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon takrire 
katılmıyorlar. 

Oylarınıza arz ediyorum. Kabul buyuranlar.. 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Hasan Türkay tarafından verilmiş 
olan takriri tekrar okutuyorum. 

(İstanbul Milletvekili Hasan Türkay'm 
Önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Sayın komisyon ve Hükümet, 
önergeye katılıyor musunuz? 

ÇALIŞMA BAKANI ÂTILA ıSAV — Ka
tılmıyoruz efendim. 

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

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon takrire 
katılmıyorlar. 

Takriri oylarınıza arz (ediyorum. Kabul bu
yuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

25 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, bir hususu arz etmek istiyorum. 
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BAŞKAN — Oylama esnasında görüşme 
yoktur efendim. Oylama esnasında görüşmeyi 
usulümüz önlüyor. 

26 ncı maddeyi okuituyorum. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ücret 

Tarif 
Madde 26. —Genel anlamda ücret, bir kim

seye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü 
kişiler tarafından sağlanan ve nakden ödenen 
meblâğı kapsar. 

Ancak 13 üncü maddenin (c) bendinde sözü 
geçen ücretle 14 ncıü maddede sözü geçen kıdem 
tazminatına esas olacak ücrettin hesabında, bi
ninci fıkrada yazılı ücrete ilâveten işçiye sağ
lanmış olan parla ve parayla ölçülmesi mümkün 
akdi ve kanundan doğan menfaatler de göz 
önünde tutulur. 

işçi ücreti en geç halitada bir yurtta geç
mesi zorunlu para ile ödenir. 

Toplu sözleşmeler veya hizmet akidleri ile 
bu ödeme süresi en geç bir aya çıkarılabilir. 

Bir işyerinde aynı nitelikte işlerde ve eşit 
verimle çalışan kadın ve erkek işçilere sadece 
cinsiyet ayrılığı sebebiyle farklı ücret verile
mez. Toplu iş 'Sözleşmelerine ve hizmet akidle-
rine Ibuna aykırı hüküm konulamaz. 

(BAŞKAN — Majdde üzerinde takrir yok
tur. Oylarınıza arz ediyorum. Kabul buyuran
lar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Askerlik ve kanundan doğan çalışma 
Madde 27. — Muvazzaf askerlik ödevi dı

şında manevra veya her hangi bir sebeple 
silâh altına alman veyahut her hangi bir 
kanundan doğan çalışma ödevi yüzünden işin 
den ayrılan işçinin hizmet akdi işinden ay
rıldığı günden başlıyarak iki ay sonra feshe
dilmiş sayılır. 

İşçinin bu haktan faydalanabilmesi için o 
işte en az bir yıl çalışmış olması şarttır. Bir 
yıldan çok çalışmaya karşılık her fazla yıl 
için, ayrıca iki gün eklenir. Şu kadarki bu sü
renin tamamı doksan günü geçemez. 

Hizmet akdinin feshedilmiş sayılabilmeSi 
için beklenilmesi gereken süre içinde işçinin 
ücreti işlemez. Ancak özel kanunların bu hu
sustaki hükümleri saklıdır. Bu süre içinde hiz
met akdinin kanundan doğan başka bir se

bebe dayanılarak işveren veya işçi tarafından 
feshedildiği öteki tarafa bildirilmiş oba bile, 
fesih için kanunun gösterdiği önel bu sü
renin bitiminden sonra işlemeye başlar. An
cak hizmet akdi esasen belirli bir süreyi 
içine alıyor da bu süre yukarda yazılı önel 
içinde kendiliğinden bitiyorsa bu madde hü
kümleri uygulanmaz. 

Her hangi bir askerî ve kanuni ödev dola-
yısiyle işinden ayrılan işçilerden bu ödevin 
sona ermesinden başlıyarak iki ay içinde işe 
girmek için başvuranları, işverenler boş yer
lere öncelikle işe alma zorundadırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerimde tadil teklifi 
yoktur. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Ücretin saklı kilsini 
Madde 28. — İşçi ücretlerinin ayda 240 

lirası haczedilemez veya başkasına devir ve 
temlik olunamaz. Ancak işçinin bakmak zo-
run'da olduğu aile üyeleri için hâkim tara
fından takdir edilecek miktar bu paraya dâ
hil değildir. Bu kayıtlamalar nafaka borcu 
alacaklılarının haklarını kaldırmaz. 

BAŞKAN — Sayın Kuas ve Sayın Aybar 
tarafından verilmiş tadil teklifi vardır. Madde 
üzerinde müzakere açıyorum. Görüşmek isıtıj-
yen milletvekili?... 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Söz istiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın ÖZgüner, buyurun. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş-

kaan, sayın arkadaşlarım; kısaca arz edeceğim 
cihet şu : Bu maddede, «haczedilemez» kısmın
da 240 lira olarak sınırlamak durumu var. 

Bu 240 lira belki işçinin aldığı yevmiye ye
kûnunun 1/4 ünden fazladır. Oysa ki, biliriz ay
lık gelirin ancak 1/4 ü haczedilebilir. O halde 
biz bunu 240 lira diye bağlasak dahi bu 240 li
ra, aylık yekûnun 1/4 ünü geçiyor ise, «1/4 e iti
bar olunur» demek, herhalde bugüne kadar 
mer'i tatbikata da uyması bakımından isabetli 
olur. 

Bunu arz etmek için söz aldım, teşekkül' 
ederim. 

BAŞKAN — Başka görüşmek istiyen sayın 
milletvekili?.. Yok. Takriri okutuyorum. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
28 inci maddedeki (tşçi ücretlerinin 240 li

rası haczedilemez) ibaresinin, (İşçi ücretlerinin 
750 lirası haczedilemez) şeklinde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

İstanbul Mv. istanbul Mv. 
Mehmet Ali Aybar Rıza Kuas 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AESLAN 
TOPÇUBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Hükümet katılıyor mu efendim? 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Ka
tılmıyoruz, 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul bu

yuranlar... Kabul etmiyenler.. Kabul edilmemiş
tir efendim. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Kamu tüzel kişilerine ve bunların bâzı 
kuruluşları ile özel sektöre ilişkin ödevler 
Madde 29. — Genel ve katma bütçeli daire

lerle mahallî idareler veya kamu iktisadi teşeb
büsleri yahut özel kanuna veya özel kanunla ve
rilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve 
kuruluşlar; mütaahhide verdikleri her türlü bi
na, köprü, hat ve yol inşası gibi yapım ve ona
rım islerinde, mütaahhitlere ödenecek her istih
kaktan önce işlerinde çalışan işçilerden mütaah-
hit veya taşaronlara ücretleri ödenmiyenlerin 
bulunup bulunmadığını kontrol edip ücretleri 
ödenmiyen varsa mütaahitten veya tasaronlar-
dan istenecek bordrolara göre bu ücretleri bun
ların istihkaklarından öderler. 

Bunun için istihkak ödeneceği ilgili idare ta
rafından işyerinde şantiye şefliği işyeri ilân tah
tası veva işçilerin toplu bulundupıı yerler gibi 
isçi1 erin görebilecekleri yerlere yazılı 
ilân asılmak suretiyle duvumlur. Ücret alacağı 
olan isçilerin ücret akacaklarının iic aylık tuta
rından fazlası hakkında adı ereçen idarelere her 
hangi bir sorumluluk düşmez, 

Anılan mutanhhitlerin bu idaredeki her çeşit 
teminat ve istihkakları üzerinde yapılacak her 
türlü devir ve el değiştirme işlemleri veya haciz 
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ve icra takibi bu işte çalışan işçilerin ücret ala
caklarından fazlası hakkında hüküm ifade 
eder. 

Bir işverenin üçüncü kişiye karşı olan borç
larından dolayı işyerinde bulunan tesisat, mal
zeme, ham, yarı işlenmiş veya tam işlenmiş mal
lar ve başka kıymetler üzerinde yapılacak ha
ciz ve icra takibi, bu işyerinde çalışan işçilerin. 
icra kararının alındığı tarihten önceki üç aylık 
dönem içindeki ücret alacaklarını kaşılayacak 
kısım ayrıldıktan sonra kalan kısmı üzerinde 
hüküm ifade eder. 

Bu madde de kamu tüzel kişilerine ve bâzı 
teşekküllere verilen yetkileri, bu kanunun birin
ci maddesinin son fıkrası gereğince sorumluluk 
taşıyan bütün işverenler de kullanmaya yet
kilidir. 

BAŞKAN — Madde terede Sa.yn Kııaa 
ve S^ym Aybar'm tadil teklifi vardır. Bu ara
da Sayın Enver Turlgut'ım da tadil teklifi bu
lunmaktadır. Ancak, komisyonca nn^arı iti
bar?. alındılı cihetle Enver Turgut'un takri
rini muameleye koymuyorum. 

Madde üzerinde tadil teklifi bulunmakla, 
görülmek ist;yen .sayın milletvekili?... Yok. 

Tadil teklifini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
29 ncu maddenin 2 nci fıkrasındaki birinci 

cüml^ve; 
(Ayrıca durum, mahallî iki gazete ile 

en az bir ay önce ilân edilir ve ilgili sendi
kaya noter vasıtasiyle bildirilir.) 

İlâvesinin yapılması; 

Aynı fıkradaki; 
(ücret alacağı olan işçilerin ücret ala

caklarının üç aylık tutarından fazlası hak
kında aidi geçen idarelere her hangi bir 
sorumluluk düşmez.) cümlesinin metinden çı
karılmasını, 

Üçüncü fıkradaki, 
(Ücret alacaklarından), ibaresinin, (Ücret 

ve her türlü alacaklarından) şekline getiril
mesini, 

Dördüncü fıkradaki, 
(Bu işyerinde çalışan işçilerin icra kara

rının alındığı tarihten önceki üç aylık dönem 
içindeki ücret alacaklarını karşılıyacak kısım 
ayrıldıktan sonra), ibaresinin, (bu işyerinde 
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çalışan işçilerin ücret ve her türlü alacak
larını karşılıyacak kısım ayrıldıktan sonra) 
şeklinde değiştirilmesini, 

Arz ve teklif ederiz. 
tstanlbul Milletvekili İstanbul Milletvekili 
Mehmet Ali Aylbar Rıza Kuas 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu, efen
dim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOFÇUBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 

'BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Hükümet katılıyor mu efendim? 
ÇALIŞMA BAKANI ATİLLÂ SAV — 

Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Kaibul etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka'bul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ücret hesap puslası 
Madde 30. — İşveren her Ödemede işçiye 

ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin 
özel işaretini taşıyan bir pusla vermek veya 
işçinin yanında bulunan ücretle ilgili bu he
sapları yine imzalı veya özel işareti altında 
kaydetmek zorundadır. 

Bu pusla veya defterde ödemenin günü ve 
ilişkin olduğu dönem ile fazla çalışma, hafta 
tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri 
gibi asıl ücrete yapılan her çeşit eklemler 
tutarının ve vergi, sigorta primi, avans mah
subu, nafaka ve icra g:lbi her çeşit kesinti
lerin ayrı ayrı gösterilmesi gerekir. 

Bu işlemler her türlü resimden muaftır. 

BAŞKAN — Madde hakkında tadil teklifi 
yoktur. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kaibul etmiyenler... Ka'bul edil
miştir. 

Zarar karşılığı kesinti 
Madde 31. — Hizmet aldtleriyle işve

renin tazminat karşılığı olarak işçi üc
retlerinden geçici olarak alıkoyacağı mik
tar on haftada eşit taksitlerle kesilmek 
üzere işçinin on günlük ücreti tutarından 
fazla olamaz. Tazminat karşılığı bu kesintiler, 
bütün iş süresi içindir ve bundan bir miktar 
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mahsup edilince yeniden aynı esaslar daire
sinde kesinti yapılabilir. 

Tazminat kesintileri, mahsup yapılmasını 
gerektirecek bir zarar yapılmadan işten ay
rılma hallerinde işçiye kesintisiz olarak geri 
verilir. Tazminat karşılığı geçici olarak alıko
nulan paradan, mahsup yapılması gerektiği 
zaman işçi isterse işveren kendisine mahsu
bun hangi esaslara göre yapıldığını anlatmak 
ve buna ait hesaplarla fatura ve başka bellge-

• leri göstermek zorundadır. 

Tazminat karşılığı alıkonulan paradan an
cak o işçi tarafından yapılan zarar için mah
sup yapılır. 

Tazminat karşılığı kesilen paralar en çok 
üç ay içinde millî bir bankaya yatırılır, işçi 
işinden ayrıldığında kesilen para faiz ve di
ğer gelirleri ile işçiye iade olunur. 

iBAŞKAN — Sayın Aybar ve Sayın Kuas 
tarafından verilmiş üo tadil teklifi vardır. 
Madde üzerinde müzakere açıyorum. Görüş
mek istiyen sayın milletvekili .. Yok. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOPÇUBAŞI (Çorum) — Sayın Başkan, «bi
rinci cümlenin başında, hizmet aktifleriyle» 
yazılı, bu; «hizmet akitleri ile» olacak galilba. 

'BAŞKAN — Tab hatası var efendim, «akit
leri ile» şeklinde değiştiriliyor. 

Takrirleri okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
31 nci maddenin metinden çıkarılmasını arz 

ve teklif ederiz. 
İstanbul Milletvekili istanbul Milletvekili 
Mehmet Ali Aybar Rıza Kuas 

Millet Meclisi Başkanlığına 
31 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiş

tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«İşyerinin bir zarara uğraması halinde, işçi 
ücretinden kesilecek tazminatı mahallî iş mah
kemesi tesbit ©der. Ancak bu tazminat, iş
çinin 10 günlük ücreti tutarından fazla ola
maz. Tazminat tutam on haftada eşit taksit
lerle kesilmek suretiyle tahsil edilir.» 

tstanlbul Milletvekili istanbul Milletvekili 
Mehmet Ali Aybar Rıza Kuas 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Sİ nci maddeye aşağıdaki fıkranın eklen

mesini arz ve teklif ederiz. 
«Tazminat karşılığı olarak işçi ücretlerin

den kesilen miktarı, işveren hiçbir zaman 
başka ihtiyaçları için kullanamaz. Kesilen taz
minattan Çalışma Bakanlığı tarafından belir
tilecek Ulusal bankalardan birine bir ay için
de yatınr. Tahakkuk edecek tazminat faizle
rini her yılbaşında işyerinde çlışan işçileri en 
çok temsil eden sendikanın emrine tatois eder.» 
istanbul MilleJfcvekili İstanbul Milletvekili 
Mehmet Ali Aybar Rıza Kuae 

BAŞKAN — Takrirleri aykırılık derecesi
ne göre oylannıza arz ediyorum., 

Birinci takrir,, maddenin metinden çıkarıl
masıdır, okutuyorum. 

(Maddenin metinden çıkanlmasına dair 
önerge tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARlSLAN 
TOPÇUBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Hükümet katılıyor mu efendim? 
ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Katıl

mıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul bu-

buranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilme
miştir efendim. 

Değişiklikle ilgili takriri okutuyorum. 
(Derişiklikle ilgili önerge tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen

dim? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AR'SLAN 

TOPÇUBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 
IBAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Hükümet katılıyor mu efendim? 
ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Katıl

mıyoruz. 

'BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

(buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

31 nci maddeye bir fıkra eklenmesi hak
kındaki takriri tekrar okutuyorum. 

'(31 nci maddeye bir fıkra eklenmesine 
dair önerge tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — Komisyon kat ıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOPÇUBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Hükümet katılıyor mu efendim? 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Katıl
mıyoruz. 

(BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

31 nci maddeyi oylannıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Ücret kesintisi 
Madde 32. — işveren toplu sözleşme veya 

hizmet akidlerinde gösterilmiş olan sebepler 
dışında işçiye ücret kesintisi cezası veremez. 

işlçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak 
kesintilerin işçiye hemen selbepleriyle beraber 
bildirilmesi gerekir, işçi ücretlerinden bu yol
da yapılacak kesintiler bir ayda üç günde
likten veya parça başına yahut yapılan iş 
miktarına göre verilen ücretlerde işçinin üç 
günlük kazancından fazla olamaz. 

iBu paralar işçilerin yararına kullanılıp 
harcanmak üzere Çalışma Bakanlığı hesabına 
Bakanlıkça belirtilecek millî bankalardan bi
rine kesildiği tarihten itibaren bir ay içinde 
yatmlır. Her işveren işyerinde bu paralann 
ayn bir hesabını tutmaya mecburdur. Bi
rikmiş bulunan ceza paralannm nerelere ve 
ne kadar verileceği Çalışma Bakanının başkan
lık edeceği ve işçi temsilcilerinin de katılacağı 
bir kurul tarafından karara bağlanır. Bu ku
rulun kimlerden teşekkül edeceği, nasıl ve 
hangi esaslara göre çalışacağı çıkanlacak bir 
tüzükte gösterilir. 

Şu kadar ki; bu konuda 274 sayılı Sendi
kalar Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci ben
di hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — Maddenin 1 inci fıkrası ile son 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında Sayın Kuas 
ve Sayın Aybar tarafından verilmiş takrir ol
duğu cihetle, madde üzerinde müzakere açı
yorum. 
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Madde üzerinde görüşmek isteyen sayın mil
letvekili?. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Suali şimdi 
sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Efendim, di

ğer maddelerde olduğu gibi, «Tüzük» kelimesi
nin «Yönetmelik» olarak değiştirilmesi düşünü
lüyor mu? Herhalde yönetmelik olsa daha isa
betli olur. Tüzüğün bir prosedürü vardır, uzun 
sürer ve gereksiz olur. 

BAŞKAN — Diğer maddelerde «Yönetme
lik» tabiri konulduğuna göre, buradaki «Tü
zük» deyiminin, «Yönetmelik» olarak tashihin
de bir mahzur var mı? 

GEÇtOÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOPÇUBAŞI (Çorum) — Arkadaşımızın bu
yurduğu doğrudur. Vakıa diğer maddelerde yö
netmelik olarak geçiyor. Burada paraya taal
lûk etmesi bakımından bu düşünülmüştü. Mev
zuu Yüce Meclisin takdirine bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Yani nakitle ilgili konu oldu
ğu için tüzük olarak kalmasında fayda mı, mü
talâa ediyorsunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖĞCÜSÜ ARSLAN 
TOPÇUBAŞI (Çorum) — Bu maksatla tüzük 
denmişti, ama şüphesiz takdir Yüce Meclisindir. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Yönetmelik 
olsa daha iyi olur. 

BAŞKAN — Meclisin takdirine de bırakıla
cak birşey yok. Sayın Özgüner'in beyanı karşı
sında sayın Komisyon cevabını vermiş ve zapta 
geçmiş durumdadır. Elimizde bu şekilde takdire 
sunulacak bir takrir bulunmuyor. 

Başka görüşmek isteyen sayın üye? Yok. 
Takriri okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
32 nci maddenin 1 inci fıkrasının, 
«İşveren mahallî iş mahkemesinin kararı ol

madan işçiye para cezası veremez» şeklinde de
ğiştirilmesini, 

Son fıkra olan, 
«Şu kadar ki, bu konuda 274 sayılı Sendi

kalar Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci bendi 
hükmü uygulanmaz» cümlesinin metinden çıka
rılmasını, 

Arz ve teklif ederiz. 
İstanbul İstanbul 

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

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

mıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

32 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Asgari ücret 
Madde 33. — Hizmet akdi ile çalışan her tür

lü işçi, gemi adamı ve gazetecilerin ekonomik 
ve sosyal durumlarının düzenlenmesi için Çalış
ma Bakanlığınca asgari ücret tesbit Komisyonu 
aracılığı ile ücretlerin asgari hadleri en geç 
iki senede bir tesbit edilir. 

Asgari ücret tesbit Komisyonu Çalışma Ba
kanlığının tesbit edeceği üyelerden birinin baş
kanlığında Çalışma Bakanlığı, Çalışma Genel 
Müdürü veya yardımcısı^ İşçi Sağlığı Genel Mü
dürü veya yardımcısı, Araştırma Kurulu Baş
kanı veya üyesi, Ticaret Bakanlığı tçticaret Dai
resi Genel Müdürü veya yardımcısı, Devlet Plân
lama Dairesinden konu ile ilgili dairenin baş
kanı veya yardımcısı ile bünyesinde en çok işçi 
ve işvereni temsil eden Ankara'daki en üst de
recedeki işçi ve işveren teşekküllerinin değişik 
iş kollarından seçecekleri beşer temsilciden ku
rulur. Asgari ücret Tesbit Komisyonu en az on 
üyesinin katılmasiyle toplanır. Üye oylarının 
çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği ha
linde Başkanın oyu kararı sağlar. 

Komisyon kararlan kesindir. Kararlar Res
mi Gazete ile yayınlanarak yürürlüğe girer. 

Komisyonun toplanma ve çalışma şekli, as
gari ücretlerin tesbiti sırasında uygulanacak 
esaslar ile, Başkan, üye ve raportörlere verille-
cek huzur hakları Çalışma ve Maliye Bakan
lıklarınca çıkarılacak bir yönetmelikte göste
rilir. 

Asgari Ücret Tesbit Komisyonunun çalışma
sını sağlamak ve kolaylaştırmak için Çalışma 
Bakanlığı içinde ayrıca bir büro kurulur. 



M. Meclisi B : 105 31 . 5 . 1971 O : 1 

BAŞKAN — 33 ncü madde üzerinde, Sayın 
Kuas, Sayın Aybar, (Sayın Tufan Doğan *Avşar-
gil ve iSayın Enver Turgut tarafından verilmiş 
takrirler vardır. 

Şu anda da, Çalışma Bakanı Sayın Atilâ 
İSav tarafından verilmiş, asgari ücret matlabı 
altında 33 ncü maddenin tadiliyle ilgili takrir 
vardır. 

Madde üzerinde söz istiyen sayın üye?.. Bu
yurun Sayın Avşargil. 

TUFAN DOĞAN AVŞABGrİL (Kayseri) — 
Sayın Başkan, 'değerli arkadaşlarım, 33 ncü 
madde, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ku
ruluş biçimiyle ilgilidir. 

Çalışma Bakanlığı bu Komisyonun aracılığı 
ile, işçilerimizin sosyal ve ekonomik durumları
nı günün koşullarına uygun olarak koruyabil
mek için en geç 2 yılda bir asgari ücret tesbiti-
ne yardım eder. Bu bakımdan da, Komisyonun 
teşekkül tarzı, işçi niteliği taşıyan bütün va
tandaşlarımızın haklarının korunması balamm-
dan önemlidir. 

33 ncü maddeyi Komisyon şöyle tesbit et
miştir : 

«Çalışma Bakanlığı Çalışma Genel Müdür 
veya Yar&ımıcısı, İşçi Sağlığı Genel Müdür ve
ya Yardımcısı, Araştırma Kurulu Başkanı Ve
ya Üyesi, Ticaret 'Bakanlığı iç Ticaret Dairesi 
Genel Müdürü veya Yardımcısı, Devlet Plânla
madan konu ile ilgili daire başkanı veya yar
dı mcısı, bünyesinde en çok işçi ve işvereni tem
sil ed-în Ankara'daki en üst derecedeki isçi veya 
işveren tevekküllerinin değişik iş kollarından 
seçecekleri Mrer temsilci.» 

Burada bilhassa son fıkra üzerinde durmak 
istiyorum. 

İşçi temsilcilerinin seçimiyle ilgili kısım, 
sendikalar ve işçiler arasında bir tefrike yol 
açmaktadır. 

ISayın Milletvekilleri; 
Sendikalar kurma, 19161 Anayasasmın Türk 

işçisine tanıdığı bir haktır. Anayasanın 46 ncı 
maddesi, çalınanlara ve işverenlere sendika kur
ma hakkını tanımıştır. Maddeyi arz ediyorum : 

«Madde 4i8. — Çalışanlar ve İşverenler ön
ceden izin almaksızın sendikalar ve sendika 
birlikleri kurma, bunlara serbestçe üye olma 
ve üyelikten ayrılma hakkına F>ah:ptir.» 

Bu Anayasa hükmü karşısında, bir kısım iş
çi sendikalarını asgari ücret tesbiti komisyon

larında temsilciğiz bırakmak haklı bir davranış 
olamaz. 

Bir sendika düşünün; 100 bin üyesi var. Ko
misyona değişik iş kollarından temsilci verebi
liyor. Başka bir sendikanın '99 bin üyesi var, 
ücret tesbit komisyonlarına üye veremiyor. Üye 
sayısı eşidolsa bile, bu sendikadan, merkezi An
kara'da olmayınca, işçi tesbit komisyonlarına 
üye almak mümkün değildir. Bu, çeşitli faali
yetler gösteren; Kayseri gibi iş merkezlerinde, 
Malatya gibi iş merkezlerinde veya daha büyük 
şehirlerdeki iş merkezlerinde bulunan sendika
lar olabilir. Yalnız bunu Ankara'daki sendika
nın en büyük merkezi olarak nitelemek, kanaa
timce Anayasanın bu hükmiyle bağdaşır nite
likte değildir. Bu yanlış bir tutumdur. Sendikal 
özgürlüğe gölge düşürmektedir. 

Bugün çalışan sendikaların tutum ve dav-
ramşlannı tasvibetmemek başka, Anayasanın 
sendikalar konusunda getirdiği demokratik hük
me saygılı olmak başkadır. 

Türkiye her zaman elbette böyle dar günler 
içinde olmıyacaktır. Kanun 2 günlük, 5 günlük 
çıkarılmadığına göre, sendikal özgürlüğe hem 
tahammül etmek, hem de çeşitli hoşa gitmiyen 
eğilimlere saplanan sendikaları bu eğilimlerden 
kurtaracak çeşitli iktisadi ve sosyal tedbirleri 
almak zorundayız. 

Eğer ":>iz yalnız bugünkü koşullar içinde dü-
Tinmek şartı ile, Ankara'daki en büyük ssndi-
k'rnm, i?çi ve işveren sendikalarının temsilci-
lernî tespit komisyonlarında görevlendirir ve 
d'ğer yerlerde çalışan sendikalardan buraya 
temsilci almaz olursak, tutum ve davranışımız 
her halde işçiler arasındaki bir tefriki körükle
miş olur. 

Bugün öyle hâdiseler cereyan edebilir ki, 
yarın daha müspet, daha olgun biçimde dav
ranmalar meydana gelebilir. İşçilerimizi şu ve
ya bu açıdan bir tefrike tabi tuttuğumuz za
man, belki işçi sendikalarının başındaki yöneti
ciler bugünkü koşullar içinde hoşumuza gitmi-
yebilir, ama bu tefrik işçiyi, ayırdığımız nokta
da daha çok bilinçlendirir ve böylece normal 
'bir ortamda, memleketin daha çok yararına ola
rak düşündüğümüz ortamda hareket etme imkâ
nına sahibolmıyabilir. 
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Bu bakımdan, mümkün olduğu takdirde, 
teklifimi kabul buyurursanız, yani «Ankara'-
daki» tabirini çıkarmak suretiyle, «En büyük iş
çi ve işveren sendikasının temsilcisini almak,» 
teklifimi kabul buyurursanız, bir önerge tak
dim etmiş bulunuyorum, foöylece işçiler arasın
daki bu tefriki önlemiş olabiliriz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Buyurun ıSayın Türkay. 
HASAN TÜRKAY (istanbul) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; görüşülmekte olan 
madde, en geç iki senede bir, Türkiye'nin kon
jonktürü dikkate alınmak suretiyle, işçilerin 
asgari ücretleri teısbit edilir, demektedir. 

931 sayılı İş Kanunu çıktıktan sonra, kanu
nun emrettiği şekilde komisyon toplanmış ve 
komisyon Türkiye'yi 6 bölgeye ayırmış; o gün
kü konjonktüre göre, o günkü şartlara göre 
asgari 15 lira ile, âzami 20 lira arasında 6 'böl
geye ayırmak suretiyle işçilerin asgari ücretle
rini tesbiıt etmişti. 

Zannediyorum bu tesbitten sonra aradan ge
çen müddet 1,5 seneyi aştı. Bu müddet içinde 
memleketimizde birtakım kararlar alındı, para 
ayarlaması yapıldı, birtakım fiyat artışları ol
du ve o gün teslbit edilen asgari ücretlerin bu
gün değeri kalmadı. 

Acaba, Sayın Çalışma Bakanlığı, ki kanun 
bu vazifeyi Çalışma Bakanlığına vermiştir, aca
ba iki seneyi beklemeden, «En geç iki sene» de
diğine göre, iki seneyi beklemeden bu fiyat ar
tışları karşısında, kanunda zikredilen komisyo
nu en kısa zamanda toplayıp, tekrar bu asgari 
ücretleri gözden geçirmeyi düşünüyor mu, dü
şünmüyor mu? 'Kendisinden bu konuda Yüce 
Meclise bilgi vermesini, mütalâa vermesini rica 
ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Çalışma Bakanı Atilâ 

Sav, buyurun. 
ÇALIŞMA BAKANI ATALÂ SAV — Sayın 

Başkan, sayın üyeler; 33 ncü maddeyle ilgili, 
uygulamadan gelme bir aksaklıkla karşı karşı
ya kaldığı için Bakanlığımızca bir değiştirge 
önergesi sunduk. O da, Komisyonun kuruluşun
da bulunan Devlet kuruluşları ile ilgili ibare
lerdedir. 

Maddede, Devlet Plânlama Teşkilâtının ko
nu ile ilgili dairesinin başkanı veya yardımcı
sının Komisyona üye olarak katılacağı belirtili-
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yor. Plânlama Teşkilâtının konu ile ilgili daire
sinin başkan yardımcısı bulunmadığı için, Ko
misyonun çalışmasında bir güçlük, bir aksama 
olmuştur. Bunu düzeltecek bir hüküm var. 

Bir de Ticaret Bakanlığı yerine, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığından yine koinu ile ilgili dai
renin başkanı veya yardımcısının katılacağı 
açıklanmış bulunmaktadır. 

Bu itibarla, esas bakımından maddenin özü
ne dokunmıyan, müesseseyi değiştirmiyen, mü
essesenin işlemesine dokunmıyan önergemiz sa
dece bu uygulama aksaklığını düzeltme yönün
de bir değişiklik getirmektedir, önergemizin bu 
bakımdan kabulünü rica ediyorum. 

Sayın Türkay'm yönelttiği soruya gelince; 
iş Kanunu halen yürürlükte odimadığı için as
gari ücret komisyonunun ne suretle kurulup 
çalıştırılacağı konusunda Bakanlığınız elbette 
ki tereddüt etmektedir. Esasen asgari ücret ko
misyonunun som yaptığı tesbitten bu yana da 
aşağı - yukarı 2 yıl geçmek üzeredir. Kanun 
çıktıktan sonra düşünülecek bir husustur. 

Bu konudaki mâruzâtım da bundan ibarettir. 
Arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sorguç. 
ORHAN DEMİR SORGUÇ (izmir) — Sayın 

Başkan, muhterem üyeler; madde metninde, 
«En çok işıçi -ve işvereni temsil eden Ankara'-
daki en üst derecedeki işçi ve işveren teşekkül
lerinin» denilmektedir. 

Türkiye'de en üst derecedeki işçi ve işveren 
teşekküllerinin, 274 sayılı Kanunda, ne şekilde 
teşekkül edeceği Meclisimizce tesbit edilmiştir. 
Burflar 'konfederasyonlardır; işçi konfederasyo
nudur, işveren konfederasyonudur. Burada, 
«En üst derecedeki işçi teşekkülünün,» tâbiri 
ileride sürtüşmelere sebebolabilir. Mümkünse, 
işçi işveren teşekküllerinin yerine, 274 sayılı 
Kanunumuzda teşekkül tarzı belirtilmiş ol
sun, konfederasyonlar olarak değiştirilmesini. 

Ayrıca «Ankara'daki en üst derecedeki işçi, 
işveren konfederasyonlarının» dersek, bilfarz 
her hangi bir işçi veya işveren Konfederasyonu 
merkezi Ankara'dan dışarıya çıkarabilir, o tak
dirde durum ne olacaktır? «Ankara'daki» yeri
ne «Türkiye'deki en yüksek veyahut en çok üye
yi bünyesinde toylayan işçi veya işveren Kon-
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federasyonu» şeklinde tadilini teklif ediyorum. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Başkaca görüşmek istiyen sa
yın üye?.. Yok. 

Tadil takrirlerini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan İş Kanunu tasarısının 33 

ncü maddesinin aşağıda yazılı olduğu şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

(Asgari ücretler, işçilerin, yaptıkları işe uy
gun ve insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış 
seviyesi sağlamalarına elverişli adaletli ölçüler 
dâhilinde her yıl tesbit edilir. 

Asgari ücretler tesbit Komisyonu on kişiden 
müteşekkil olup bunlardan beşi en büyük işçi 
teşekküllerince seçilen beş işçi temsilcisi, üçü 
en büyük işveren teşekküllerince seçilen işve
ren temsilcisi, ikisi Çalışma Bakanlığınca gön
derilecek Devlet temsilcisi olup kurula sürekli 
olarak Devlet temsilcilerinden birisi başkanlık 
eder. 

Kurul, çoğunlukla toplanır. Toplananların 
çoğunluğu ile karar verir, oyların eşitliği ha
linde başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağla
mış sayılır. 

Kararlar Resmî Gazete ile yayınlanarak yü
rürlüğe girer. Komisyon kararları kesindir. 

Anılan Komisyonun gelen üyelerinin seçim 
tarz ve usulleri ile, Komisyonun toplanma ve 
çalışma şekli asgari ücretlerin tesbiti sırasında 
uygulanacak esaslar ve göz önünde tutulacak 
hususlar, başkan, üye ve raportörlere verilecek 
huzur hakları, Çalışma Bakanlığı tarafından 
çıkarılacak bir tüzükte gösterilir.) 

İstanbul 
Mehmet Ali Aybar 

İstanbul 
Rıza Kuas 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan İş Kanunu tasarısının 33 

ncü maddesi 2 nci fıkrası 5 nci satırda; «Bün
yesinde en çok işçi ve işvereni temsil eden An
kara'daki en üst derecedeki işçi ve işveren te
şekküllerinin» cümlesinin kaldırılarak yerine; 
«İşçi ve işveren sendikalarının» cümlesinin ko
nulmasını arz ve teklif ederim. 

Kayseri 
Tufan Doğan Avşargil 

Yüksek Başkanlığa 
İş Kanunu tasarısının 33 ncü maddesinin 4 

ncü paragrafına aşağıdaki teklifimin ilâvesini 
arz ve talebederim. 

Teklifim : 
«Bu komisyonun 657 sayılı Kanun şümulüne 

giren üyeleri hakkında, mezkûr kanunun 1327 
sayılı Kanunla değiştirilen 146 nci maddesi 
hükmü uygulanmaz.» 

Geçici Komisyon Başkanı 
Kayseri 

Enver Turgut 

Sayın Başkanlığa 
İş Kanununun 33 ncü maddesinin ilişik me

tin gibi değiştirilerek kabulünü arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
Çalışma Bakanı 

Atilâ Sav 
Asgeri ücret : 
Madde 33. — Hizmet akdiyle çalışan her 

türlü işçi, gemi adamı ve gazetecilerin ekono
mik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi için 
Çalışma Bakanlığınca asgari ücret tesbiti komis
yonu aracılığı ile ücretlerin asgari hadleri en 
geç iki senede bir tesbit edilir. 

Asgari Ücret Tesbit Komisyonu, Çalışma Ba
kanlığının tesbit edeceği üyelerden birinin baş
kanlığında Çalışma Bakanlığı Çalışma Genel 
Müdürü veya yardımcısı, İşçi Sağlığı Genel Mü
dürü veya Yardımcısı, Devlet İstatistik Ensti
tüsü Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı ve
ya Yardımcısı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
Konjonktür ve Yayın Dairesi Müdürü veya 
Yardımcısı Devlet Plânlama Teşkilâtından konu 
ile ilgili dairenin başkanı veya yetki vereceği 
bir görevli ile bünyesinde en çok işçi ve işvere
ni temsil eden en üst derecedeki işçi ve işveren 
teşekküllerinin değişik i§ kollarından seçecek
leri beşer temsilciden kurulur. Asgari Ücret 
Tesbit Komisyonu en az on üyesinin katılmasiy-
le toplanır. Üye oylarının çoğunluğuyla karar 
verir. Oyların eşitliği halinde başkanının oyu 
kararı sağlar. 

Komisyon kararları kesindir. Kararlar Res
mî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer. 

Komisyonun toplanma ve çalışma şekli, as
gari ücretlerin tesbiti sırasında uygulanacak 
esaslar ile başkan, üye ve raportörlere verilecek 
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huzur hakları Çalışma ve Maliye bakanlıkla
rınca çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir. 

Asgari Ücret Tesbit Komisyonunun çalışma
sını sağlamak ve kolaylaştırmak için Çalışma 
Bakanlığı içinde ayrıca bir büro kurulur.) 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Efen
dim izin verirseniz bu bizim metinde, Sayın Sor
guç'un teklifini birleştirmek suretiyle ufak bir 
değişiklik yapalım. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ÇALIŞMA BAKANI ATtLÂ SAV — «An-

kara'daki» kelimesini çıkartalım; 
«... bünyesinde en çok işçi ve işvereni tem

sil eden en üst derecedeki işçi ve işveren te
şekküllerinin...» şeklinde sunalım. 

BAŞKAN — Peki efendim, metin o şekilde 
düzeltilmiştir. 

HASAN TÜRKAY (istanbul) — Sayın Baş
kan, eğer isterse Komisyon geriye alsın, yeni
den düzenleyip getirsin. 

BAŞKAN — Komisyonluk bir şey yok efen
dim. Çalışma Bakanının verdiği takrir, metin
de bugünkü daireler bakımından ufak bir deği
şikliği ihtiva etmektedir. 

Yüksek Başkanlığa 
33 ncü maddenin ikinci paragrafında 5 nci 

satırında, (en çok işçi ve işvereni temsil eden 
Ankana'daM en üst derecedeki işçi ve işveren 
teşekküllerinin çıkarılarak) (En çok işçi ve iş
vereni temsil eden işçi ve işveren konfederas
yonlarının) tâbirinin konulmasını rica ederim. 

İzmir 
Orhan Demir Sorguç 

BAŞKAN — Takrirleri tekrar okutup oyla
rınıza arz edeceğim efendim. 

Sayın Kuas ve Aybar'ın takririni okutuyo
rum. 

(İstanbul Milletvekilleri Mehmet Ali Aybar 
ve Rıza Kuas'in takriri tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOPÇUBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Katıl
mıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Sayın Tufan Doğan AvsargiTin takririni 
tekrar okutuyorum. 

(Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gil'in önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Avşargil, Sayın Baka
nın beyanı, «Ankara'daki» deyimin çıkması si
zi tatmin ediyorsa takririnizi geri alır mısınız 
efendim? 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 
Sayın Bakanın teklifine katılıyorum ve teklifi
mi geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Takrir geriye verilmiştir efen
dim. 

Sayın Enver Turgut'un takririni tekrar oku
tuyorum. 

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

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOPÇUBAŞI (Çorum) —- Katılmıyoruz. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. 

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

Sayın Orhan Demir Sorguç'un takririni tek
rar okutuyorum, 

(izmir Milletvekili Orhan Demir Sorguç'-
un önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOPÇUBAŞI (Çorum) — Yüksek Meclisin tak
dirine bırakıyoruz efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Kendi 
teklifimiz olduğu için katılmıyoruz Sayın Başr 
kan. 

BAŞKAN — Komisyon Yüksek Meclisin tak
dirine, bırakıyor, Hükümet ise katılmadıklarını 
ifade ediyor. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden^ 
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Çalışma Bakanı tarafından * verilmiş olan 
takriri, «Ankara daki» kelimesinin çıkarılması 
suretiyle tashihan tekrar okutuyorum. 
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(Çalışma Bakanı Altilâ Sav'ın önergesi 
«...AnkaraVIaki...» kelimesinin çıkartılması su
retiyle tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOPÇUBAŞI (Çorum) — Yüce Meclisin takdi
rine bırakıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon, Sayın Bakanca ve
rilen takriri 'takdirlerinize bırakıyor. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi, kabul ettiğiniz tadil şekliyle oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
eitmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yarım ücret 
Madde 34. — 16 ncı maddenin III ncü ben

di ile 17 nci maddenin III ncü bendinde göste
rilen zorlayıcı sebepler dolayısiyle çalışmıyan 
veya çalışıtırılmıyan işçiye bu bekleme süresi 
içinde bir haftaya kadar her gün için yarım üc
ret ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Kuas 
ve Sayın Aybar tarafından verilmiş tadil tak
riri vardır, bu sebeple müzakere açıyorum. 

Sayın özgüner, buyurun. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 
Her ne kadar bu madde eski kanunda da 

aynen bulunmakta ise de üzerinde görüşmek 
için bir sakınca yok. Şöyle ki; 16 ncı madde
nin 3 ncü bendi, malûm, işçi için zorlayıcı se
bepler mevcut iye iş akdini işçi feshedebilir; 
bu, kendi iradesi dâhilinde. Ancak, bu 34 ncü 
maddenin kapsadığı ve bahis mevzuu ettiği 
17 noi maddenin 3 ncü bendi ise işverene, zor
layıcı haller vukuunda işçinin akdini feshetme 
hakkını veriyor. 

Şimdi burada 17 nci maddenin 3 ncü bendin
deki hal vukubulursa iş akdini işveren fes
hettiğine göre, bu, işçinin iradesi dışında bir 
hal. işçinin iradesi dışında biir hal vukubuluyor 
ve işçiye sadece bir haftalık bir yarım ücret 
veriliyor. Sonramı? Sonrası yok. 

Arkadaşlarım, işyerinin bir hafta müddetle 
çalışmaması zorlayıcı hali ve bu vukubulur-
ısa işçiye sadece, ki işçinin iradesi dışında, bir 
hafta yarım ücret vermek ve ondan sonra güle 
güle demek; bu, hakkaniyete uygun değil ar

kadaşlarım. Bunu Yüce Meclisin dikkatine arz 
ederim; bu bir haftalık süre çok kısadır ve esa
sen yarım yevmiye çok azdır. Çünkü işyerinin 
ıbir haftayı aşan bir süre ile çalışmaması hali
nin ne vukuunda, ne bunun devamında işçinin 
*bir dalhli yok, iradesi yok, hiçbir kusuru yok. 
Buna, sadece yarım yevmiye ile bir hafta üc
ret verip, başının çaresine bak, deyivermek, 
işçiyi sokağa atıvermek olur ki, geride bıraktı
ğı infak ile mükellef ailesini §u maddenin mü
zakeresinde, (eski kanunda var ama) düşüne
lim, bu maddeyi ağırlığınca, maddenin getir
mek istediği espriye uygun olarak yeniden ge
tirmek için, geriye alması için hep birlikte oy 
kullanalım. 

istirham ediyorum; komisyon bu maddeyi 
geri alsın, bir kere daha gözden geçirsin. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Türkay buyurun. 
HASAN TÜRKAY (istanbul) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; 
Tatbikatta işçiyi çok mağdur eden hattâ 

zaman zaman kütleler halinde işçi arkadaşları
mızı sefil duruma düşüren bir madde üzerinde 
görüşüyoruz. 

Kanun, mücbir sebeplerden veya zorlayıcı 
ısöbeplerden dolayı işverene iş akdini fesih ve 
işi durdurma hakkını veriyor. Bu işyeri 100 
kişilik, 500 kişilik, 1 000 kişilik, 2 000 kişilik 
işyeri olabilir, tamamını durdurmuyor, kısmen 
durduruyor, müobir sebebi gösteriyor. Müobir 
sebep isabetli midir, değil midir, makul müdür 
değil midir; Çalışma Bakanlığına bağlı ilgili 
bölge çalışma müdürlükleri bunu gereği gibi 
inceliyemiyor ve işveren işçiye diyor ki; «Ben 
sana bir hafta yarım yevmiye veriyorum, on
dan sonra başının çaresine bak.» 

Şimdi, tatbikatta, bu gibi olaylarla sendika
lar karşıkarşıya geliyor ve kanunda sarahat ol
madığı için, sendika ile işveren arasında birta
kım sürtüşmeler oluyor ve yüzlerce dosya mah
kemelere intikal ediyor Mahkemeler zaman za
man lehte karar veriyor, bâzı mahkemeler de 
aleyhte karar veriyor. Yani işveren diyor ki; 
«Ben işyerimi kapattım, al sana bir hafta ya
rım yevmiye ve ondan sonra ne halin varsa 
gör.» Tasavvur edin ki, 10 - 15 seneden beri o 
işçi orada çalışıyor; işveren belki 6 ay, belki 
bir sene sonra işyerini tekrar açacak, o işçi ve
ya her hangi bir vatandaş, o işverenin 6 ay, bir 
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sene sonra o işyerini açacağı müddeti bekliye-
bilir mi, bekliyebilecek durumu var mıdır? 
Benden evvel konuşan arkadaşımızın dediği gi
bi hakikaten bunda çok büyük bir boşluk var
dır. Hakka, hukuka ve sosyal adalete uygun 
bir şekilde Komisyon ve Hükümet müştereken 
bu maddeyi geri alsınlar, biraz üzerinde çalış
sınlar, hiç olmazsa işçi : «İşveren! Ben seni 
altı ay, bir sene bekliyemem, benim kanuni 
hakkımı ver ben gideyim» dediği zaman; işve
ren o işçinin kanuni hakkını versin. Buna bir 
solüsyon bulunsun ve büyük mağduriyetlere 
sebebolan bu hüküm değiştirilsin. Ben rica edi
yorum; biraz daha insanca, biraz daha insanî 
düşüncelerle, Komisyon ve Hükümet bu mad
deyi geri alsın, biraz daha üzerinde hep bera
ber çalışalım ve bu mağduriyete meydan veril-
miyecek şekilde maddeyi tedvin edelim ve mad
de bu şekilde gelsin.* 

Teklifim, Komisyon ve Hükümetin müşte
reken maddeyi geri alması ve yeniden tedvin 
edilmesi istikametindedir. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ersoy, buyurun. 
BAHİR ERSOY (istanbul) — Muhterem 

arkadaşlar; 
Çalışma hayatında, gerçekten üzerinde 

önemle durulması lâzımgelen bir nokta üzerin
de konuşuyoruz. Sayın Hasan Türkay arkada
şım, bir işyerinde çalışan işçinin mücbir sebep
ler karşısındaki durumunu sizlere ifade buyur
dular. Ben buna bir örnekle iştirak edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bir sene önce İstanbul'da bir müessesede 

aynı olay zuhur etti. 3 008 e göre, (Ki, yanıl
mıyorsam Burhanettin Asutay arkadaşımız 
bundan evvel bir başka madde dolayısiyle bu
na yakın bir ifadede bulunmuşlardı muhterem 
Heyeti Umumiyede.) Bir fabrika mücbir se
bepten dolayı 7 günlük yarım ücreti ödedi, on
dan sonrası için işçiyi bıraktı, işçiler ne yapa
caklarını, hangi noktadan haklarını alacakla
rını, meseleyi nasıl halledeceklerini bir türlü 
kestiremediler. Sendikalar bunu halledemedi. 
Neticede iş bölge çalışma müdürlüğüne gitti. 
Bölge çalışma müdürlüğü aynı konuda - eğer 
yanlış hatırlamamışsam - işçinin lehine ifadede 
bulundu, fakat mevcut 031 e göre bu, işçinin 
aleyhinde neticeye bağlandı. Bu hal gerçekten 
tatbikatta işçiyi de, işvereni de mutazarrır 
eden bir görüntü ifade etmektedir. 
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Bu itibarla, Sayın Hasan Türkay'ın ifadesi
ne aynen iştirak ederek, Sayın Komisyondan ve 
Hükümetten rica ediyorum; bu maddeyi lütfen 
geri çeksinler ve mevcut tatbikata uygun, mas
lahata uygun bir değişiklik ile bu boşluğu hal
letsinler. 

Saygılar sunarım. Sağolun. 
BAŞKAN — Sayın Sorguç, buyurun. 
ORHAN DEMİR SORGUÇ (İzmir) — Muh

terem Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Çalışma hayatımızı tanzim eden iş Kanunu

muzun en mühim maddelerinden bir tanesini 
müzakere ediyoruz. Bundan evvelki maddelerle 
ve bundan sonraki maddelerle, istikballerini bir 
işyerine bağlamış vatandaşların o işyerlerinde
ki iş garantilerini, ücret durumlarını burada ka
nun haline getireceğiz. 

Arkadaşlarım, müşahhas birkaç delil vermek 
istiyorum. Zorlayıcı sebep nedir? Bundan evvel 
kanundaki tâbiri mücbir sebep idi. Meselâ Ça
nakkale Kepez Fabrikasında bir müdür fabri
kanın alev borularını iptal etmek suretiyle, 
mücbir sebeptir, diye işyerini kapatmıştır. Bu, 
mahkemeye intikal etmiştir, mahkeme bilirkişi 
heyeti seçmiştir; bilirkişi, alev borularının pat
lamasının mücbir sebep olmadığına karar ver
miştir, rapor hazırlanmıştır, üç gün sonra gece 
kazan dağıtılmıştır ve bu, mücbir sebebe solml-
muştur. Tasavvur edin; 1 000 - 2 000 kişilik 
bir işyeridir. Her sene için 15 günlük kıdem 
tazminatını bundan evvelki maddelerle kanun 
haline getirdik. İşverenlerimizin çoğunu tenzil 
ederim, fakat bunların içinde bu işi suiistimal 
etmek istiyenler de çıkabilir. Fabrikanın ka
zanını imha etmek suretiyle, 1 000 tane çalışan 
vatandaşın kıdem tazminatlarım ödemeksizin iş 
akdinin feshine gidebilecek bu madde bu şekliy
le kabul edilirse ilerde iş hayatımıza büyük hu
zursuzluklar getirebilir. 

Bir tarafta işçinin iş garantisini temin ama-
ciyle, işçiyi işe bağlamak amaciyle tazminatlar 
getiriyoruz, işten bilâsebep çıkarılmalarda ön 
leyici tedbirler alıyoruz, fakat bu madde ile zor
layıcı sebep değil, işvereni; 3, 5 yevmiye ile bü
tün işçiyi kapının önüne bırakacak imkâna ka
vuşturuyoruz. 

Bunun emsalleri çoktur. Bir un fabrikası ta
savvur edin; «mahsul iyi olmadı, ben un alamı
yorum, yarım yevmiye, 3, 5 yevmiye verdim, he
pinizin iş akdini feshettim» diye un fabrikala-
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rmda çalışan işçileri kapının önüne çıkanrsa 
durum ne olacaktır? 

Bu madde mutlaka geri alınmalı, bu zorla
yıcı sebep, bu mücbir sebep vuzuha kavuşturul
malıdır. İşçiyi, diğer koruyucu maddelerin üze
rinde ve koruyucu maddelere rağmen 3, 5 yev
miye vermek suretiyle sokağa çıkarabilmek im
kânını sağlayan bu madde ya geri alınmalıdır 
veyahut da diğer getdrdiğimdz maddelerle bağ
daşır hale getirilmelidir. 

Komisyondan ve Hükümetten rica ediyo
rum ; bu madde İş Kanunumuzla getirdiğimiz, ça
lışan vatandaşın teminatını ortadan kaldıran 
korkunç bir maddedir. Geri almalarını rica 
ediyorum, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca gö
rüşmek istiyen sayın üye?. Buyurun Sayın Top-
çubaşı. 

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

Müzakeresini yaptığımız 34 ncü maddenin 
muhtevasında bahis konusu olan 16 ncı ve 17 nci 
maddeler, malûmunuzdur ki, bundan evvelki 
müzakerelerde kabul edilmişti. 

Madde dikkatle tetkik edilirse görülür ki, 
ücrete taallûk etmektedir. Benden evvel konu
şan sayın arkadaşlarımızın temas buyurdukları 
noktalar sürelerle ilgilidir. Bunlar 16 ve 17 nci 
maddelerin müzakereleri esnasında konuşuldu 
ve Yüce Meclis tarafından karara bağlanmış bu
lunuyor. 34 ncü maddede yalnız bunların ücre
ti bahis konusu olarak zikredilmektedir. Bina
enaleyh, kanunun müzakeresinde tutarlı olmak 
gerekiyor. Süreyi orada tâyin ettiğimize göre, 
ücreti de burada tâyin ediyoruz. Ücret tâyin 
edilirken de sürenin daha evvel kabul edilmiş, 
tâyin edilmiş bulunması sebebiyle tekrar müza
kere konusu olmamalıdır. 

Bu arada ifade etmek istiyorum ki, mücbir 
sebebi burada ortaya koymalı. Mücbir sebep; 
önceden nazara alınmasına ve bunun neticesi 
olarak bertaraf edilmesine imkân bulunmıyan 
ve harici bir tesirden ileri gelen bir hâdisedir. 
Gerek çalışan, gerek çalıştıran ancak bu tarif 
içerisinde bir durumla karşı karşıyadır. Müza
keresini yaptığımız madde de bu husus, etraflı 
düşünmek suretiyle tâyin ve tesbit edilmiştir. 

Binaenaleyh burada, bahis konusu olan bir 
haksızlık yoktur, Komisyonumuz gerek bu ve 
gerekse 16 ve 17 nci maddeler üzerinde etraflı
ca düşünmüş, yüksek huzurunuza geldiği şekil
de tanzim etmeyi iktisadi hayatımızın bir gere
ği olarak görmüştür. Binaenaleyh maddenin 
aynen kabulünü rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Komisyon mütalâasını beyan 

etti, bâzı fikirler vardır, Başkanlıkta böyle tak
rir yoktur. Müzakeratın sürati bakımından ge
rekiyorsa takrir vermenizi rica edeceğim. 

BAHİR ERSOY (istanbul) — Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Size değil Sayın Ersoy, bütün 
konuşan arkadaşlara söylüyorum. Yani Komis
yon almıyor diyorsunuz ya... 

BAHİR ERSOY (İstanbul) — Sağ olun Sa
yın Başkan. 

Sayın Komisyon Sözcüsünün, maddenin üc
retle ilgilendiğini, yani ücret esasına göre mese
leyi tedvin ettiğini, bu bakımdan 16 ve 17 nci 
maddelerin süre ile ilgili hükümlerinin o zaman 
münakaşa ve müzakere ile karara bağlandığı 
noktasındaki beyanlarının doğruluğu gerçektir. 
Yalnız, bir hafta içerisinde yarım ücreti tâyin 
eden maddenin; bir haftanın sonundaki, yani 
devamı halindeki ücreti de tâyin etmesi icabe-
der. 

Şimdi, Sayın Hasan Türkay burada konu
şurken 6 aydan bahsetti, Sayın Sorguç 5 ay
dan bahsettiler. Böyle bir uzun süreli durum 
hâsıl olursa işçi kaderini nasıl halledecektir, 
çocuklarının ekmeğini nasıl götürecektir? Bunu 
düşünmeye ve buna göre bir hükmü getirmeye 
mecburuz. Bu itibarla Sayın Başkamn ifade bu
yurdukları şekilde takriri şimdi takdim ediyo
ruz efendim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca görüş
mek istiyen?.. Sayın Başer, buyurun. 

HüSAaVCETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; 

Önemli bir madde üzerinde arkadaşlarımız 
fikirlerini bildirdiler. Şunu söylemek isterim ki, 
iş sahibi veya işveren insanın mücbir bir se
bep yok iken işini kapatması demek, onun bü
tün ticari ve sınai itibarını kaybetmesi demek
tir. Bir iş sahibinin ben istediğim zaman işyeri-
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nin kapısını kapatıyorum demesi bütün itibarı
nı sarsar. Bu, işveren için en ağır bir külfettir. 
Bu bakımdan mücbir sebep; meselâ bir yangın 
olmuş, su baskını, deprem olmuş, iflâs veya re
kabet edememe gibi haller olmuş. Bu bakımdan 
uzun müddet işçiye bu işin neticesinde işverenin 
yevmiye vermesi de düşünülemez. Madde bence 
yerindedir. Aynen kabul edilmesinde fayda var
dır. Saygılar sunarım. 

(BAŞKAN — Madde üzerinde başka görüş
mek istiyen sayın milletvekili yok. iSayın Kuas 
ve Aybar tarafından verilmiş takriri okutuyo
rum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
134 ncü maddedeki «(bir haftaya kadar her 

gün için yarım ücret ödenir» ibaresinin «bir aya 
kadar her gün için tam ücret ödenir» şeklinde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İstanbul İstanbul 
Mehmet! Ali Aybar Rıza Kuas 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ıGEÇUCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AR&LAN 

TÖPÇUBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 
(BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
ÇALIŞMA BAKANI ATILA B3AV — Katıl

mıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mıyorlar. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Sayın iSorguç takririniz bu madde ile mi il
gili? 

IORHAN DEMİR (SOROTÇ (İzmir) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Türkay ve Sayın Sorguç 
tarafından verilen takriri okutuyorum efen
dim. 

Yüksek Başkanlığa 
16 ncı maddenin III ncü, 17 nci maddenin 

III ncü bendinde gösterilen, zorlayıcı sebepler 
dolayısiyle çalıştırılmıyan sürenin birinci haf
tası için yarım ücret, bundan sonraki günlerde, 
zorlayıcı sebepler kalkıncaya kadar tam yevmi
ye ödenmesini teklif ©deriz. 

(Saygılarımızla. 
İzmir İstanbul 

Orhan Demir İSorguç Hasan Türkay 

(BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yorlar mı efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TÖPÇUBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 

ÇALIŞMA BAKANI ATILA SAV — Katıl
mıyoruz. 

(BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yorlar. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

315 nci maddeyi okutuyorum. 
Fazla çalışma ücreti : 

Madde 35. — Memleketin genel yararları, 
yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gi
bi sebeplerle kanunda yazılı günlük çalışma 
süresinin dışında fazla çalışma yapılabilir. 

a) Fazla çalışma süresi günde üç saati ge
çemez. 

b) Fazla çalışma yapılacak günlerin topla
mı bir yılda doksan iş gününden fazla olamaz. 

c) Her bir fazla saat çalışma için verilecek 
ücret normal çalışma ücretinin saat başına dü
şen miktarının yüzde elli yükseltilmesi sure
tiyle ödenir. 

ç) 61 nci maddede yazılı sağlık sebepleri
ne dayanan kısa veya sınırlı süreli işlerde fazla 
çalışma yapılamaz. 

d) Fazla çalışma Bölge Çalışma Müdürlüğü 
iznine bağlıdır. 

e) Fazla saatlerde çalışmak için işçinin mu
vafakatinin alınması gerekir. 

f) Fazla saatlerde çalışmanın ne suretle 
uygulanacağı çıkarılacak bir tüzükte gösterilir. 

BAŞKAN — Tadil teklifleri vardır. Madde 
üzerinde görüşme açıyoruz. Görüşmek isteyen 
sayın milletvekili... Yok. Tadil tekliflerini oku
tuyorum. 

Komisyona bir hususu hatırlatacağım. Bir 
çok «Tüzükler» deyimleri geliyor. Devam ede
cekse bir takrir verseniz de tüzük deyimlerinin 
yönetmelik olarak tashihini tüm oylasak. Ka
nunda bir ahenk sağlanmış olur. Burada da tü
zük deyimi var, yine para ile alâkalıysa bilmi
yorum. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
îş Kanunu tasarısının 35 nci maddesinin (a) 

bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Zonguldak 
Hüseyin Bay «ürk 

a) Fazla çalışma süresi günde üç saati ge
çemez. 

Ancak madenlerin yeraltı işletmelerinde bay
ram tatillerinde yapılan umumi tamirat ve is
tihsali durduran arızaların giderilmesinde, su 
baskınlarında, yangınlarda ve emniyetle ilgili 
kurtarma işlerinde bu süre sekiz saat olabilir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
35 nci maddenin birinci fıkrasındaki «Ka

nunda yazılı günlük çalışma süresinin dışında 
fazla çalışma yapılabilir» ibaresinin «Kanunda 
yazılı günlük çalışma süresinin dışında, toplu iş 
sözleşmeleriyle fazla çalışma yapılabilir» şek
linde değiştirilmesini, 

(c) bendinin de: 
«c) Her bir fazla saat çalışma için verile

cek ücret, aylık para tutarının saat başına dü
şen miktarının bir katına yükseltilmesi sure
tiyle ödenir. 65 nci maddenin birinci bendine 
giren gece çalışması için verilecek ücret, yüzde 
elli yükseltilerek ödenir.» şeklinde değiştirilme
si, 

(f) bendindeki, 
«Çalışmanın ne suretle uygulanacağı çıka

rılacak bir tüzükle gösterilir» ibaresinin; «Ça
lışmanın ne suretle uygulanacağı Çalışma Ba
kanlığı tarafından çıkarılacak bir tüzükte gös
terilir» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

istanbul istanbul 
Mehmet Ali Aybar Rıza Kuas 
BAŞKAN — Takrirleri ayrı ayn oylarınıza 

arz edeceğim. 

Sayın Hüseyin Baytürk tarafından verilen 
takrire komisyon katılıyor mu efendim? 

GECtot KOMISYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOPÇUBAŞI Çorum) — Anlıyamadık. 

BAŞKAN — Tekrar okutalım. 
(Zonguldak Milletvekili Hüseyin Baytürk'ün 

takriri tekrar okundu) 

GEÇÎOÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOPÇUBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim? 

ÇALIŞMA BAKANI ATlLÂ SAV — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Sayın Aybar tarafından verilen takrire ka
tılıyor musunuz? 

GEÇfcîî KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOPÇUBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 

ÇALIŞMA BAKANI ATÎLÂ SAV — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Zorunlu sebeple fazla çalışma 
Madde 38. — Gerek bir arıza sırasında, ge

rek bir arızanın mümkün görülmesi halinde, ya
hut makinalar veya alıât ve edevat için hemen 
yapılması gerekli acele işlerde yahut zorlayıcı 
sebeplerin ortaya çıkmasında, ancak işyerinin 
normal çalışmasını sağlıyacak dereceyi aşma
mak kaydiyle işçiTerin hepsi veya bir kısmı 61 
inci madde gereğince belirli olan günlük çalış
ma sürelerinden fazla çalıştırılabilir. Şu kadar 
ki, bu olağan dışı çalışma saatleri için 35 nci 
maddenin (c) bendi gereğince ücret ödenir. 

Bu gibi hallerde işveren işin niteliğini ve 
başladığı gün ve saati işin bitiminden başlaya
rak 48 saat içinde ilgili bölge çalışma müdür
lüğüne bildirmek zorundadır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde tadil takrirleri 
vardır. Bu sebeple müzakere açıyorum. Gö
rüşme isteyen sayın milletvekili... Yok. 

Sayın Enver Turgut tarafından verilen tak
riri, Komisyonca kabul edilmiş bulunduğu cihet
le muameleye koymuyorum efendim. 

Sayın Rıza Kuas ve Saym Aybar tarafından 
verilmiş iki takrir vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
36 ncı maddenin metinden çıkarılmasını arz 

ve teklif ederiz. 
istanbul istanbul 

Mehmet Ali Aybar Rıza Kuas 
BAŞKAN — Metinden çıkarılması hususuna 

Komisyon katılıyor mu? 
GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 

TOPÇUBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Hükümet katılıyormu? 
ÇALIŞMA BAKANI ATÎLÂ SAV — Katıl-

mıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet metin

den çıkarılması teklifine katılmıyor. Takriri 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
36 ncı maddenin birinci fıkrasındaki «an

cak işyerinin normal çalışmasını sağlayacak 
dereceyi aşmamak kaydiyle işçilerin hepsi ve
ya bir kısmı 61 nci madde gereğince» ibaresinin, 
«ancak üç saati aşmamak şartiyle isteyen işçi
ler 61 nci madde gereğince» şeklinde değiştiril
mesini, 

İkinci fıkrada, 
«48 saat» ibaresinin, «24 saat» şekline geti

rilmesini arz ve teklif ederiz. 
istanbul İstanbul 

Mehmet Ali Aybar Rıza Kuas 
BAŞKAN — Tadil teklifine komisyon ka

tılıyor mu efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 

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

mıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mıyorlar. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul çtmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

36 ncı maddeyi oylarına arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Olağanüstü hallerde fazla çalışma 
Madde 37. — Seferberlik sırasında ve bu 

süreyi aşmamak şartiyle memleket savunması
nın ihtiyaçlarını temin eden işyerlerinde fazla 
çalışmaya lüzum görülürse işlerin cinsine ve ih
tiyacın şiddetine göre günlük iş müddetini, Ba
kanlar Kurulu, işçinin en çok çalışma kabiliye
tine çıkarabilir. 

Bu suretle fazla çalıştırılan işçilere her bir 
fazla saat için verilecek ücret hakkında 35 nci 
maddenin (c) bendi hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde bir takrir 
vardır, bu sebeple müzakere açıyorum. Görüş
mek istiyen sayın milletvekili.. Yok. 

Takriri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
İş Kanunu tasarısının 37 nci maddesinin bi

rinci paragrafı, ikinci satırındaki «görürse» ke
limesinin, «görülürse» olarak değiştirilmesini 
arz ve talep ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Kayseri 

Enver Turgut 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 

TOPÇUBAŞI (Çorum) — Komisyonca bu tarz
da değiştirilmiş olması gerekir sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Komisyonca kabul edilmiş bu
lunduğu cihetle takrir muameleden kaldırılmış
tır. Bu sebeple ittihaz edilen karara göre mad
deyi müzakeresiz yürütmek gerekiyor. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

Cumartesi günü ücret 
Madde 38. — Cumartesi günleri tamamen ve

ya saat 13 ten sonra çalışmanın duracağı sözleş
melerde tesbit edilen veya örf, âdet ve iklime 
göre bu türlü çalışmayı gerektiren işyerlerinde, 
gündelik ücretle çalışan işçilerin, Cumartesi gü
nüne ilişkin ücretleri haftanın öteki günlerinde 
olduğu gibi tem olarak ödenir. 

Cumartesi günleri kısmen veya tamamen ta
tile tabi tutma hali işçilerin günlük, haftalık 
veya aylık ücret tutarlarında eksiltme yapılma
sına sebep olamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde tadil teklifi 
yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Bayram genel tatil günlerinde kapanma 

Madde 39. — 2739 sayılı Kanunun 2 nci mad
desinde gösterilen genel tatil günleri ile 1 nci 
maddesinde sözü geçen 28 ve 30 Ekim günlerin
de iş yerinde çalışıp çalışılmıyacağı toplu söz
leşme veya hizmet akitlerinde gösterilir. 

Bu günlere ait ücretler 42 nci maddeye gö
re ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde tadil teklifi 
yok. Maddeyi oylannıza arz ediyorum. Kabul 
edenler. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Saklı haklar 
Madde 40. — Tolpu iş sözleşmesi veya hiz

met akidlerine hafta tatili, ulusal bayram ve 
genel tatillerde işçilere tanınan haklarla üc-
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retli izinlere ve (Yüzde) usulü ile çalışan işçi
lerin bu kanunla tanınan haklarına aykırı hü
kümler konulmaz. 

Bu hususlarda işçilere daha elverişli hak 
ve faydalar sağlıyan kanun, toplu iş sözleşmesi, 
hizmet akdi veya gelenekten doğan kazanılmış 
haklar saklıdır. 

BAŞKAN — Sayın Turgut takririniz bu mad
de ile mi ilgili? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOPÇUBAŞÎ (Çorum) — Sayın Başkanım, 
«Akitler» yazılmıştır, «akitler» olarak düzel
tilmesi lâzımdır. Yeni basılan metinde düzel
tilmişti J. 

BAŞKAN — Sayın Enver Turgut tarafın
dan verilen bir takrir vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
iş Kanunu tasarısının 40 ncı maddesinin 

birinci sıtırındaki «akitlerine» kelimesinin 
«akitlerine» şeklinde düzeltilmesini arz ve ta-
leböderim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Enver Turgu 

Kayseri 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet İsıtılı
yor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOPÇUBAŞÎ (Çorum) — Katılıyoruz. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Katı
lıyorum. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yorlar. lakriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi tadil sekli ile oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir 

Hafta tatili ücreti 
Madde 41. — Bu kanun kapsamına giren 

işyerlerinde haftanın tatilden önceki 6 işgü-
nünde bu kanunun günlük iş sürelerine uygun 
olarak çalışmış olan işçilere çalışmıyan hafta 
tatili günü için işveren tarafından bir iş kar
şılığı olmaksızın bir gündelik tutarında ücret 
ödenir. Şu kadar ki : 

a) Çalışmadığı halde kanunen iş süresin
den sayılan zamafnlarla günlük ücret ödenen ve
ya ödenmiyen kanuni*veya akdi tatil günleri ve 
38 ve 62 nci maddelere göre kısmen veya tama
men çalışılmıyan Cumartesi günleri, 

b) Evlenmelerde üç güne kadar, ana veya 
babanın, karı ve kocamın, kardeş veya çocuk
ların ölümünde iki güne kadar verilmesi gere
ken izin süreleri, 

c) Bir haftalık süre içinde kalmak üzere 
işveren tarafından verilen diğer izinlerle he. 
kini raporuyla verilen hastalık ve dinlenme 
izinleri çalışılmış günler gibi hesaba katıln\ 

Zorlayıcı ve ekonomik bir sebep olmadan iş
yerindeki çalışmanın haftanın bir veya birkaç 
gününde işveren tarafından tatil edilmesi ha 
Ende haftanın çalışılmıyan günleri ücretleri 
halta tatiline hak kazanmak için çalışması ge
reken 6 günün hesaplanmasında göz önünde tu
tulum. 

Bir işyerinde işin bir haftadan fazla bir 
süre ile tatil edilmesini gerektiren zorlayıcı 
sebepler ortaya çıktığı zaman, bu kanunun 16 
ve 17 ncı maddelerinin III ncü bendlerinds gös
terilen zorlayıcı sebeplerden ötürü çalışılmıyan 
günler için işçilere ödenen yarım ücret hafta 
tatili günü için de ödenir. 

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde 
hafta tatili ücreti işverence işçiye ödenir. 

Bu işyerlerinde hafta tatili ücreti o hafta 
içinde işçinin elde ettiği yüzde ücretlerinin al
tıya bölünmesi ile elde edilen günlük ücreti
dir 

BAŞKAN — Madde üzerinde tadil teklifleri 
vardır. Konuşmak istiyen sayın milletvekili?.. 
Yok. 

Sayın Buıhanettin Asutay ve Sayın Enver 
Turgut tarafından verilen takrirler Komis
yonca tekabbül edildiği cihetle muameleye koy 
muyorum. 

Sayın Rıza Kuas ve Sayın Aybar tarafın
dan verilmiş bulunan takriri okutup oylarını
za arz edeceğim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
41 nci maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederiz. 
«Madde 41. — Bu kanun kapsamına giren 

hyer.!er.inde haftanın tatilden önceki 6 i* günün
de bu kanunun günlük iş sürelerine uygun ola
rak çalışmış olan işçilere çalışılmıyan hafta ta
tili günü için işveren tarafından bir iş karşılı
ğı olmaksızın bir gündelik tutarında ücret öde-
nL\ 



M. Meclisi B : 105 31 . 5 . 1971 O : 1 

Ş'u kadar ki : 
a) Çalışılmadığı halde kanunen iş süresin

den sayılan zamanlarda günlük ücret ödenen 
veya ödenmiyen kanuni veya akdî tatil gibileri 
38 ve 62 nci maddelere göre kısmen veya tama
men çalışılmıyan Cumartesi günleri, 

b) Evlenmelerde, ana ve babanın, karı ve 
kocanın, kardeş veya çocuklarının ölümünde 
beş güne kadar verilmesi gereken izin sürele
ri, 

c)) İşveren tarafından verilen izinlerle 
hekim raporu ile verilen hastalık ve dinlenme 
izinleri, 

d) Zorlayıcı ve ekonomik bir sobep olsun 
.veya olmasın, işyerindeki çalışmanın işveren 
tarafından durdurulması halinde haftanın çalışıl
mıyan günleri. 

Çalışılmış günler gibi hesaba katılır ve Pa
zar ücreti, hiçbir iş karşılığı olmaksızın kesin
tisiz ödenir. 

Yüzde usulünün uygulandığı yerlerde bu 
ücret, yüzdelerden toplanan para dışında iş
veren tarafından ödenir.» 

istanbul İstanbul 
Mehmet Ali Aybar Rıza Kuas 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim?. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOPÇUBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 

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

tılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet takri

re katılmıyor. Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul. 
edenler... Etmiyenler... Kabul edlmiştir. 

Genel tatil ücreti 
Madde 42. — Bu kanun kapsamına giren iş

yerlerinde çahşan işçilere 2739 sayılı Ulusal 
Bayram ve Genel Tatiller Kanunu ile anılan 
kanuna ek 3466 sayılı Kanunda yazılı bulunan 
ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalış
mazlarsa bir iş karşılığı olmaksızın o günün üc
retleri tam olarak, tatil yapmıyarak çalışırlar
sa çalıştıkları günlerin ücretleri ücret ödeme 
şekline bakılmaksızın bir kat fazlasiyle öde
nil'. 

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde iş
çilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri iş
verence işçiye ödenir. 

Bu. işyerlerinde ulusal bayram ve genel tatil 
ücreti o hafta içinde işçinin ekle ettiği yüzde üc
retlerinin altıya bölünmesi ile elde edilen gün
lük ücrettir. 

BAŞKAN — Sayın Burhanettin Asıvtay ta
rafından verilmiş bir takrir mevcut ise de, Ko
misyonca aynen tadilde kabul edildiği cihetle 
müzakere yapılmasına kararınız veçhile imkân 
görmemekteyiz 

Bu sebeple, maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Hafta arasında hafta tatili 
Madde 43. — 394 sayılı Hafta Tatili Kanu

nunun 1, 4, 5, 6 ncı maddeleri veya 16 . 9 . 1C60 
gün ve 79 sayılı Kanunun 6 neı maddesi ge
reğince hafta tatilinden istisna olunan işyerle
rinde çahşan işçilere haftanın diğer bir günün
de hafta tatili verilmesi mecburi olup o güne ait 
gündelikleri aynı esaslara göre ve bir iş karşılı
ğı olmalîsızın ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde tadil, teklif
leri yoktur. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici işgöremerlik 
Madde 44. — işçilere geçici işgöremezlik 

ödeneği verilmesi gerektiği zamanlarda geçi
ci işgöremezlik süresine rastlıyan ulusal bay
ram, genel tatil ve hafta tatilleri, ödeme yapan 
kurum veya sandıklar tarafından geçici işgö
remezlik ölçüsü üzerinden ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde tadil teklifi 
vardır. Görüşmek istiyen sayın milletvekili?.. 
Yok. 

Sayın Kuas ve Sayın Aybar tarafından ve
rilmiş olan tadil teklifini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
44 ncü maddeye aşağıdaki ilâvenin yapılma

sını arz ve teklif ederiz. 

«İşveren, bugünler dolayısiyle kurum ve 
sandıklar tarafından ödenen geçici işgöremez
lik miktarını tama iblâğ eder.» 

İstanbul İstanbul 
Rıza Kuas Mehmet Ali Aybar 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 

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

mıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mamaktadırlar. Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. Kabul 
edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler,.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ücret şekillerine göre tatil ücreti 
Madde 45. — İşçinin tatil günü ücreti ça

lıştığı günlere göre bir güne düsen yevmiyesi-
dir. 

Parça trvjma, akort, götürü veya yüzde usu
lü ile çalışan işçilerin tatil yevmiyesi, bir ede
me süresinde kazandığı ücretin aynı süre içinde 
çalıştığı günlere bölünmesi suretiyle hesapla
nın. 

Saat ücreti ile çalışan işçilerin tatil günü üc
reti saat ücretinin sekiz katıdır. 

Hasta, izinli veya sair sebeplerle mazeretli ol
duğu hallerde dahi aylığı tam olarak ödenen 
aylık ücretli işçilere 41, 42, 43 ncü madde hü
kümleri uygulanmaz. Ancak bunlardan ulusal 
bayram ve genel tatil günleri çalışanlara ayrı
ca o gün için bir tatil yevmiyesi ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde tadil teklifi 
yoktur. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tadil ücretine girmiyen kısımlar 
Madde 46. — Fazla çalışma karşılığı olarak 

alınan ücretler, primler, işyerinin temelli işçi
si olarak normal çalışma saatleri dışında ha
zırlama, tamamlama, temizleme işlerinde çalı
şan işçilerin bu işler için aldıkları ücretler ve 
sosyal yardımlar, ulusal bayram, hafta tatili 
ve genel tatil günleri için verilen ücretlerin 
tesbitinde hesaba katılmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Enver 
Turgut'un bir takriri varsa da Komisyonca 
tabettirilen metinde matbaa hatası olduğu an
laşılmaktadır. Bu «tamamlanma» kelimesi, Ge
nel Kurula tam olarak bildirilmiştir. Bu se
beple, madde üzerinde tadil teklifi olmadığın
dan müzakere açmıyorum. 
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Maddeyi oylarınıza arz odiyorum. Kabul 

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

Yüzdelerin ödenmesi 
Madde 47. — Otel, pansiyon, lokanta, kah

vehane, gazino, açık hava lokanta ve gazino
su, çalgılı eğlence yeri, dans salonu, kulüp, 
oyun salonu, birahane, içki salonu ve benzeri 
yerlerle içki verilen ve hemen orada yenilip 
içilmesi için çeşitli yiyecek satan yerlerden 
(yüzde) usulünün uygulandığı müesseselerde; 
işveren tarafından servis karşılığı veya başka 
isimlerle müşterilerin hesap puslalanna (Yüz
de) eklenerek veya ayrı şekillerde alman pa
ralarla kendi isteği ile müşteri tarafından iş
verene bırakılan yahut da onun kontrolü al
tında bir araya toplanan bütün paraları işve
ren serviste çalışan işçilere eksiksiz olarak öde
mek zorundadır. 

İşveren veya işveren vekili, yukarıdaki fık
rada sözü edilen paraların kendisi tarafından 
alındığını, eksiksiz olarak işzilere dağıtıldığını 
belgelemekle j'-ükümlüdür. 

Yüzdelerden toplanan paralann hak sahibi 
işçiler arasında hangi esaslar ve orantılar çer
çevesinde dağıtılacağı toplu iş sözleşmelerinde 
veya hizmet akitlerinde gösterilir. 

BAŞKAN — Sayın Enver Turgut'un «Gazi
no» kelimesi ile ilgili bir tadil teklifi varsa 
da bu matbaa hatası olarak ortaya çıkmış, hata 
da giderilmiş bulunmaktadır. 

Bu sebeple, tadil teklifi bulunmıyan mad
deyi oylarınıza müzakeresiz arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yüzdelerin belgelenmesi 
Madde 48 — Hesap puslalanna yüzde eklen

mesi suretiyle müşterilerden alman paralan, 
işveren ilgili Bölge Çalışma Müdürlüğü tara
fından sayfalan mühürlenmiş ve numaralan
mış, son sayfasına tasdik şerhi konulmuş bulu
nan bir deftere günü gününe işlemekle ödevli
dir. 

Bu defterlerin dolmasından veya kapanma
sından sonra beş yıllık süre ile saklanması ge-
reklilir. 

işveren deftere geçirdiği hesapların asılla
rına uygun olduğunu kendi sorumluluğu al
tında onaylar. 

Bu defter, işyerinden dışanya çıkarılamaz. 
işçilerin kendi aralannda seçecekleri bir tem-
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silci her işgünü sonunda, hesap sonuçlarının 
kendisine bildirilmesini istiyebilir. İşverenle an
laşmak şartiyle hesapların bildirilmesini iste
me daha uzun bir zamana bırakılabilir. 

Ancak bu süre hiçbir zaman 15 günden faz
la olamaz. Her ödeme dönemiyle ilgili hesap 
puslalan o döneme ilişkin paraların işçilere 
ödenmesinden foaşlıyarak bir ay süre ile işveren 
tarafından saklanır. 

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde 
işveren, işçi isterse, her hesap puslasının ge
nel toplamını gösteren bir belgeyi işçilerin ken
di aralarından seçecekleri bir temsilciye ver
meye mecburdur. Bu belgenin şekli V3 uygu
lama usulleri hizmet akitlerinde veya toplu 
iş sözleşmelerinde gösterilir. 

Yüzde usulünü uygulıyan müesseseler, o 
yerdeki belediyelerce soğuk damga ile damga
lanmış ve cilt sayfa numaraları birbirini taki-
beden en az üç kopyalı hesap puslası kullan
mak ve müşterinin her ödemesinde bunlar
dan bir kopyasını servis yapan işçide bırak
mak zorundadır. 

BAŞKAN — Sayın Burhanettin Asutay ve 
Sayın Enver Turgut'un kelime ve harflerle il
gili iki ayrı ayrı takrirleri, gerek matbaa ha
tası giderilmek ve gerekse Komisyonca tekab-
bül edilmek suretiyle yerine getirildiğinden iş
leme konmamış ve bu suretle madde tadil tek
lifini ihtiva etmeksizin Genel Kurula geldiğin
den maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yıllık ücretli izim 
Madde 49 — Bu kanun kapsamına giren iş

yerlerinde çalışan işçilerden işyerine girdiği 
günden başlıyarak, deneme süresi de içinde ol
mak üzere en az bir yıl çalışmış olanlara, iler
deki maddelerde gösterilen esaslara göre he
saplanmak üzere aşağıdaki süreler kadar yıllık 
ücretli izin verilir. 

Hizmet süresi : 
a) Bir yıldan beş yıla kadar olanlara yılda 

12 gün, 
b) Beş yıldan fazla ve onbeş yıldan az olan

lara yıda 18 gün, 
c) Onbeş yıl ve daha fazla olanlara yılda 

24 gün, 

Ancak 18 ve daha küçük yastaki işçilere ve- | 
rilecek yıllık ücretli izin 18 günden az olamaz. | 

Bu süreler toplu iş sözleşmeleri ve hizmet 
akitleri ile artırılabilir. 

Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. 
BAŞKAN — Bu madde üzerinde verilmiş 

tadil teklifleri vardır. 
Sayın Özgüner, buyurun. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım; 
Yıllık ücretli izin için burada gösterilen sü

reler gezden geçirildiği takdirde işçinin çalış
tığı sürenin karşılığında verilen ücretli izin 
ile Türkiye'de Devlet memurlarının çalıştığı 
süre karşılığında verilen izin birbirini tutmu
yor. Niye bu durum işçinin aleyhine oluyor? 

Arkadaşlar, 657 sayılı Kanunu değiştiren 
1327 sayılı Kanunun müzakeresini hatırlıyan-
lar bilir ki, Devlet memurlarının çalıştığı sü
relerin karşılığında verilen yıllık izinler bunun 
çok üzerindedir. 

İşçi, hakikaten başka bir kanunla bu hak
kı alıyor, diye Türkiye'de yaşıyan iki insandan 
biri memur, öbürü işçidir, ama işçinin aleyhine 
bir hüküm burada bu madde ile nasıl getirilir 
arkadaşlarım? Yani, Türkiye'de Devlet me
muruna 1327 sayılı Kanun ile çalıştığı süre
lerin karşılığı nazarı itibara alınarak ne ka
dar izin veriyorsak, ahengi temin edebilmek 
için, hakkaniyeti temin edebilmek için işçiye 
de aynı sürelerin karşılığında aynı izni ver
mek lâzımdır. 

Bu izin müddetlerini de aynı memurlarda 
olduğu gibi 1327 sayılı Kanunla paralel hale 
getirebilmek için Komisyonun lütfen madde
yi geri alması çok zaruridir. 

Yüce Meclisin çok önem verdiği bu kanu
nu getirdiği esnada dikkatinden kaçmadığını 
tahmin ettiğim şu -hususa ben değindiğim gi
bi, şurada bulunan değerli arkadaşlarımın da 
ayrı ayrı değineceklerini ümidederim. 

Kanunlar işçiler için ayrı, memurlar için ay
rı haklar getirebilir; ama hakkın esasını teş
kil eden ve şu maddenin esprisini hazırlıyan 
muayyen bir sürenin karşılığında muayyen 
bir izin esas olunca, Devletin memuruna ayrı, 
işverenin işçisine, ayrı ama işçi aleyhine bir 
madde Yüce Meclisten geçer ise, işçiyi haki
katen bu kanunla incitmiş oluruz. Burada şüp
hesiz Yüce Meclisin dikkatini çekmekle bera
ber bir tadil bahis mevzuu olacaksa Komisyo-
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nun da buna ağırlık vermesi için maddeyi ge
ri almasını rica eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Müderris oğlu, buyurun. 
BAHA MÜBEEItiSOĞLU (Konya) — Sa

yın Balkan, muhterem arkadaşlarım; 
Yıllık ücretli izin meselesi, benden evvel 

konuşan arkadaşımın da dediği gibi, hakika
ten ehemmiyetlidir ve istatistikler de göster
miştir ki, çalışan bir kimsenin istiraihatten 
sonra randımanı artmıştır. 

öyle tahmin ediyorum ki, bir yıldan beş 
yıla kadar olan Devlet memurlarının yıllık 
mn süresi 40 gündür; buna mukabil bir yıl
dan beş yıla kadar olan iğcilere verilen yıllık 
ücretli izin 12, en fazla da 18 gündür. Bu, hak
kaniyete, sosyal adalete uygun değildir. 
Bu müddetlerin de, gerek işçilerin dinlenmesi 
vo gerekse randımanlarının artması bakımın
dan çoğaltılması ve 657 sayılı Kanundaki izin 
sürelerine uygun bir şekilde ayarlanması ge
rekmektedir. 

Benim şahsi kanaatim de odur ki, Komis
yon bu maddeyi geri alsın ve o şekilde bir 
ayarlama yapsın. Bu husus daha adaletli bir 
şekilde düzeltilmelidir. Bu konu ehemmiyetli 
/bir konudur. 

Saygılarımı sunarım. 

(BAŞKAN — Başkaca görüşmek istiyen sa
yın üye bulunmadığına göre takrirleri okutu
yorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOPÇUBAŞI (Çorum) — Sayın Başkan, mü
saade eder misiniz? 

BAŞKAN — Takrirleri okutayım, ondan 
sonra size söz vereceğim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İş kanunu tasarısının 49 ncu maddesinin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Ankara 
İbrahim Cüce oğlu 

Madde 49. — Bu kanun kapsamına giren iş
yerlerinde çalışan işçilere her yıl 30 gün yıl
lık ücretli izin verilir. Bu süreler, toplu söz
leşmelerle ve hizmet akitleriyle artırılabilir 
Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilmez. 
Yıllık ücretli izinden faydalanabilmek için en 
az altı aylık işçi olmak gerekir. 

Yüksek Başkanlığa 
i} Kanunu tasarısının 49 ncu maddesinin 

sondan bir önceki paragrafındaki «akılları» 
kelimesinin «akitleri» ollarak düzeltilmesini 
arz ve talebederim. 

Kaysari 
Enyer Turigut 

Millet Meclisi Başkanlığına 
49 ncu maddenin ikinci fıkrasının aşağı

daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede-
Yİil. 

«Hizmet süresi. 
a) IBeş yıla kadar olanlara 15 gün, 
b) Beş yıldan fazla ve on yıldan az olan

lara yılda 20 gün, 
c) On yılan fazla ve onbeş yıldan az 

olanlara yılda 25 gün, 
ç) 15 yıl ve daha- fazla olanlara 30 gün. 
d) Kömür ocaklariyle ağır ve tehlikeli 

işlerde çalışanlar için yıllık ücretli izin yu
karıda sayılan müddetler yüzde elli artırıla
rak verilir. 
İstanbul Milletvekili İstanbul Milletvekili 

Melhmet Ali Aybar Rıza Kuas 
BAŞKAN — Sayın Arslon Topçubaşı, bu

yurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ABSLAN 

TOPÇUBAŞI (Çorum) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlar; 

Müzakeresini yaptığımız bu maddede, ar
kadaşlarımız, çalışanların istirahat© ihtiyaçları 
olması bakımından müddetlerin ıaz olduğunu, 
artırılması gerektiğini ifade ettiler. 

Evvelemlirde müzakeresini yaptığımız mad
denin sonradan ikinci, cümlesinde «Bu süreler 
toplu iş sözlıeşmelıeri ve hizmet akidlemiyile aır-
tınlıabilir.» kaydını taşımaktadır. Tatbikatta 
da bu izin süreleri, tesbit edilen ve arkadaşla
rımızın az gördüklerimi ifade 'ettikleri bu mik
tarların çok çok üstünde sürelerle tesbit edil
mekte ve öylece dzin hakkı (kullanılmaktadır. 
Binaenaleyh, burada ayrıca bir başka sarahat 
koymakta fayda mülâhaza etmiyoruz. Madde
nin bünyesinde mevcut bu cümle ve tesbit edi
len miktarlar günün tatbikatına da uygundur. 

Kaldı ki, Devlet memurlarına, ifade edil-
diğıi giibi, çok bir zaman içerisinde izin hakla
rı da tanınmış değildir. 1 - 5 yıl çalışmış ottan 
Devlet memurlarının kullandıkları izin süreleri 
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20 gün, 5 yıldan sonraları için 30 gündür. Za
ten çalışan arkadaşlarımızın hepsi toplu iş söz-
leşmıeHeriyle bu müddetlerin üstünde müddet
lerle izin haklarını kullanmaktadır. 

Durumu böylece arz «der, teşekkür ede
rim. Maddenin aynen kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Takrıirlerıi tekrar okutup oyla
rınıza arz edecağim. 

(Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğlu'nun 
takriri tekrar okundu.) <-

BAŞKAN — Komisyon takrire katılıyor 
mu?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOFÇUBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 

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

mıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner

geye katılmıyor, oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmıyenler... Kabul edıil-
memişîıir 

(Kaysıeri Milletvekili Enver Turgut'un tak
riri tekrar okundu.) 

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

TOPÇUBAŞI (Çorum) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Katı
lıyoruz. 

BAŞKAN — Komıiısyon ve Hükümet katıl
maktadır. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul ettniyenler... Kabul edil
miştir 

(İstanbul milletvekilleri Mehmet Ari Ay bar 
ve Rıza Kuıas'm takriri tekrar okundu.) 

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

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

mıyoruz. 
BAŞKAN — Komûsyon ve Hükümet takrire 

katılmamaktadır. Oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilme
miş bh\ 

Şu ianda Sayın Turhan Özgüner tarafından 
bir takrir verilmiştik', otkutuyorum 

Yüce Başkanlığa 
49 ncu maddeyi Komisyonun gerıi almasını 

toklaf ediyorum. 
Turhan Özgüner 

İçel 
BAŞKAN — Komisyon takrire katılıyor 

mu?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 

TOPÇUBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyorlar. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Ka-
•edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul etmiş olduğunuz «âkidleri» tâbiri 
şekliyle maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
imi edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)) 

11. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye se
çimi (Devam) 

BAŞKAN — Yüksek Hâkimler Kurulunda 
açık bulunan üyelikler için yapılan seçimin 
sonucu tasnif komisyonundan gelmiştir, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Hâkimler Kurulunda açık bulunan 

3 asil üyelik için yapılan seçime (298) üye 
katılmış ve neticede aşağıda isimleri bulunan 

adaylar hizalarında gösterilen oyları almışlar
dır. 

Arz olunur. 

Üye 
Samsun 

Nihat Kale 

Üye 
Ordu 

Hamdi Maden 

Üye 
Ankara 

Hüseyin Balan 
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Rahmi Ergil 124 
Osman T olun 109 
Lütfi Erdemir 103 
Celâl Öncel 91 
Ekrem Yurdakoş 78 
Kadir Danişoğlu 70 
Hasan Basri İnce 51 
Celâl Erdoğan 49 
Hasan Kancaoğlu 34 
Necati Benderlioğlu 30 
Abdüllgani ıSeyithanoğlu 26 
Enver Koçak 20 
TM. SaJbri ö^bek 20 
A. Cevdet Ercan 18 
CM. Nedim Derici 16 
Arslan Yılmaz 1'5 
Enver KaraJhan 6 
İsmail Mutluay 6 
Naci Ağaoğlu 3 
Oemale'titin Bulak 2 
Fuat ErÜbol 2 
M. Fevzi Feşkircioğlu 2 
Mustafa Akalın 1 
IBo$ 9 
İptal 5 
BAŞKAN — Asıl üyelik için yeter sayı (sağ

lanamamıştır. 

Yüksek Hâkimler Kurulundan acık bulunan 
yedek üyelik için yapılan seçimin sonucunu 
arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Hâkimler Kurulunda anık bulunan 

1 yedek üyelik için yapılan sieçrme 285 üye 
katılmış ve neticede aşağıda isimleri (bulunan 
adaylar hizalarında 'gösterilen oylan almışlar
dır. 

Arz olunur. 

Üye 
Samsun 

Nihat Kale 

Üye 
Ordu 

Hamdi Maden 

Üye 
Ankara 

Hüseyin Balan 

(Mehmet Akıncı 
Mesut Alpbaz 
Ragıp Oltu 
Hasan Mestçi 
Boş 
İptal 

BAŞKAN — Bu s&çjimde de adaylar ye 
terli sayıyı sağlayamamışlardır. 

101 
67 
29 
17 
19 
20 

V - GÖRÜŞÜLEN İŞLER (devam) 

1. — îş kanunu tasarısı ve 23 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (1/347) (S. •Sayısı : 
230 ve 230 a 1 nci ve ikinci ek) 

BAŞKAN — İş kanunu tasarısına devam 
ediyoruz. Madde 50 yi okutuyorum. 

Yıllık ücretli izin hakkının belirtilmesi 
Madde 50. — Yıllık ücretli izne hak kazan

mak için gerekli sürenin hesabında işçilerin, 
aynı işverenin Ibir veya çeşitli işyerlerinde 
çalıştıkları süreler birleştirilerek göz önüne 
alınır. Şu kadar ki; bir işverenin Ibu kanun 
kapsamına giren işyerinde çalışmakta olan 
işçilerin aynı işverenin işyerlerinde bu kanun 
kapsamına girmeksizin geçirmiş bulunduk-
lan süreler de hesaba katılır. 

Bir yıllık süre içinde 51 nci maddede sa
yılan haller dışındaki sebeplerle işçinin 
devamının kesilmesi halinde 'bu boşlukları 

karşılıyacak kadar hizmet süresi eklenir ve 
hu suretle işçinin izin hakkını elde etmesi için 
gereken 'bir yıllık hizmet sünesinin bitiş ta
rihi gelecek hizmet yılma aktarılır. 

İşıçinin gelecek izin hakları için geçmesi 
gereken Ibir yıllık hizmet süresi, Ibir önceki 
izin hakkının doğduğu günden başlryarak 
gelecek hizmet yılına doğru ve yufeanki fıkra 
ve 51 nci madde hükümleri gereğince hesapla
nır. 

işçi yukarı fıkralar ve 51 nci madde hü
kümlerine ıgöre hesaplanacak her hizmiet yı
lına karşılık, yıllık iznini, gelecek hizmet yılı 
içinde kullanır. 

Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren 
mevsim veya kampanya işlerinde çalışanlara 
bu Kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hü
kümleri uygulanmaz. 

Aynı hakanlığa bağlı işyerleri ile, aynı 
hakanlığa bağlı tüzel kişiliklerin işyerlerinde 
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geçen süreler ve kamu iktisadi teşebbüsleri ya
hut Özel kanuna veya özel kanunla verilmiş 
yetkiye dayanılarak kurulan (banka ve kuruluş
lar veya bunlara bağlı işyerlerinde geçen sü-
ler işçinin yıllık ücretli izin hakkının hesap
lanmasında göz önünde bulundurulur. 

BAŞKAN — (Madde üzerinde Sayın Kuas 
ve ıSayın Aybar'm tadil teklifleri vardır, mü
zakere açıyorum. Görüşmek isteyen sayın 
milletvekili?... Yok. 

Tadil teklifini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
50 nci maddenin 'birinci fıkrasının «Yıllık 

ücretli izne hak kazanmak için gerekli süre
nin hesabında işçilerin bir veya çeşitli işyer
lerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek göz 
önüne alınır.» 

Şeklinde değiştirilmesimi, 
2 nci fıkranın metinden çıkarılmasını, 
3 ncü fıkradaki «... ve yukarıdaki fıkra» 

ibaresinin tasarıdan çıkarılmasını, 
4 ncü fıkranın; 
«işçi, yukarı fıkralar ve 51 nci madde hü

kümlerine göre hesaplanacak her hizmet yı
lına karşılık,, yıllık iznûni aynı yıl içinde kul
lanır» şeklinde değiştirilmesini, 

5 nci fıkradaki «uygulanmaz» ibaresinin. 
«uygulanır» şeklinde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

İstanbul Milletvekili İstanbul Milletvekili 
Mehmet Ali Aytbar Rıza Kuas 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet okun
muş bulunan önergeye katılıyorlar mı? 

GEÇİDİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ APJSLAN 
TOPÇUBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 

HÜKÜMETADINA ÇALIŞMA BAKAN
LIĞI MÜSTEŞARI RÜÇHAN IŞIK — Katıl
mıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner
geye katılmamaktadırlar. Takriri oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

51 nci maddeyi okutuyorum. 

Çalışılmış igübi sayılan haller 
Madde 51. — Aşağıdaki süreler yıllık üc

retli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi 
sayılır : 

a) İşçinin uğradığı kaza veya tutuldu
ğu hastalıktan ötürü işine gidemediği gün
ler, 

b) Kadın işçilerin 70 nci madde gereğince 
doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadıkları 
günler, 

c) İşçinin muvazzaf askerlik hizmeti dı
şında manevra veya her hangi bir kanundan 
dolayı ödevlendirilmesi sırasında işine gide
mediği günler, (Bu sürenin yılda 90 günden 
fazlası sayılmaz.)1 

ç) Çalışmakta olduğa işyerinde, zorla
yıcı sebepler yüzünden için aralıksız bir haf
tadan çok tatil edilmesi sonucu olarak işçinin 
çalışmadan geçirdiği zamanın 15 günü, (İşçi
nin yeniden işe başlaması şartiylo) 

d) 62 nci maddede sözü :gaçen zamanlar, 
e) Hafta tatili, ulusal bayram, genel ta

til günleri, 
f) 5153 sayılı Kanuna dayanılarak çıka

rılan tüzüğe göre röntgen muayenehanele
rinde çalışanlara Pazardan başka verilmesi 
gereken yarım günlük izinler. 

g) İşçilerin uzlaştırma toplantılarına ka
tılmaları, hakem kurullarında bulunmaları, bu 
kurullarda veya iş mahkemelerinde işçi tem
silciliği görevlerini yapmaları, çalışma hayatı 
ile ilgili mevzuata 'göre kurulan meclis, 
kurul, komisyon ve toplantılara yahut işçilik 
konulan ile ilgili milletlerarası teşekküllerin 
konferans, kongre veya komitelerine işçi veya 
sendika temsilcisi olarak katılmaları sebebiyle 
işlerine devam edemedikleri günler, 

Ih) İşçilerin evlenmelerinde üç güne ka
dar, ana ve babalarının, eşlerinin,, kardeş veya 
çocuklarının ölümünde iki güne kadar verile
cek izinler, 

i) Isıveren tarafından verilen ölbür izinler, 
ı) Bu kanunun uygulanması sonucu ola

rak isçiye verilmiş bulunan yıllık ücretli izin 
süresi. 

(BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Kuas 
ve Sayın Aybar tarafından verilmiş tarkik var
dır, müzakere açıyorum. Madde üzerinde gö
rüşmek ist'iyen sayın milleltvekili var mı?.. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Söz işitiyo
rum ISayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın özgiiner. 
TURHAN öZaüNER (içel) — Sayın Baş-

, kan, sayın ımlletvekülleri; 
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'Kısaca arz eldeyim M, bu madde de birçok 
kanunlarda gördüğümüzün aksine, işçinin le
hinde olrnıyan, fakat lehine tanzim edilmiş gibi 
görülen bir durum getirmektedir. 

Bunlardan bir tanesine temas öbek kâfi : 
Maddenin (a), (b), (c) fıkraları, netice itiba
riyle bütün bu haller nazarı itibara alınarak 
(Bu sürenin yılda 90 günden fazlası sayılmaz.) 
diyor. 

«işçinin uğradığı kaza veya tutulduğu has
talıktan ötürü işine gidemediği günler. 

Kadın işçilerin 70 nci madde gereğince do
ğumdan önce ve sonra çalıştırılmadıkları gün
ler. 

İşçinin muvazzaf askerlik hizmeti dışında 
manevra veya her hangi bir kanundan dolayı 
ödevlendirilmesi. sırasında isine gidemediği 
günler..» diyor Bunlardan ancak 90 gününü sa
yıyor. 

Arkadaşlarım, iöyle bir kaza olur ki, kişiye 
90 günden daha fazla yatmak mecburiyetinde 
bırakır. Bu durum karşısında neden 90 günden 
fazlası sayılmaz? Kadın işçi doğum yapmıştır, 
flhtilât durumu hâsıl olabilir; sihhi durumu 90 
günden fazla yatması gerektirirse 90 günden 
fazlası neden verilmez? Yani, 90 günden fazlası 
haksız ise şüphesiz bunu ücretle karşılamak 
mümkün değil; ama haklı ise, bir rapora da
yanıyorsa, kaza geçirmiş, doğum yapmış ise bu 
işçinin 90 günlük sürede ayağa kalkması müm
kün değil ise neden bunu 90 günden fazlasını 
saymam diyebiliyoruz? Olur mu bu?.. Altı ay 
da sürebilir, iki ay da sürebilir... 

(MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — İşvereni 
hiç düşünmüyorsunuz. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Zaten 
işvereni düşüne düşüne işçinin lehine kanun 
getiriyoruz havası içindeyiz, ama öylesine mad
deler geçiyor ki, demin 40 ncı madde - belki 
burada değildiniz - size örnek olarak verebile
ceğim bir madde. Devlet memuruna şu kadar 
sene çalıştın ise izin hakkın şudur diyoruz. İş
çiye bunu vermiyoruz, işçi ve memur beşer se
ne çalışmışlar; memura daha fazla süreli se
nelik izfin veririz, işçiye daha az senelik izin 
vermek gibi bir davranışın içinde bulunuruz. 
İşvereni düşünelim havasını bırakalım. İşçiyi 
ayrı, işvereni ayrı düşünmüyoruz, işçi ve işve
reni terazinin kefelerine koyalım tartalım, ama 

elimizdeki terazinin dengesini bir o taraf lehi
ne bir bu taraf lehine daima bozımyalım. İşte 
önümüzden 1327 sayılı Kanun geçti. Hiç ol
mazsa Devlet memuruna yaptığımız muamele 
kadarını işçiye de yapalım istiyoruz. 

Devlet memuruna yaptığımızın aynısını is
temek, bir ülkede çalışan memura ayrı, işçiye 
ayrı muamele yapılmamasını istemek, ışüphesiz 
hepinizin istediği bir husustur ve tercüman ol
duğumuzu zannediyoruz. 

Arkadaşlarım; 
İşçi kaza geçirmiştir, işçi kadın doğum yap

mıştır. 90 gün içinde yataktan kalkamadıysa, 
90 günden fazlasını saymam demek tabiatı in
kâr etmek olur. Bu hâl işçinin iradesi dışın
dadır. işçiyi ücretten mahrum etmek, kendisi
ni değil, yavuklusunu, çoluğunu çocuğunu dü
şünmemek olur. işçinin ücreti, onun hayatını 
idame ettirebilmesi için asgari düşünebıileceği-
miz müşterek noktamız olmalıdır. 

Saygılarımı sunarım. 

BAHA MÜDERRÎSOĞLU (Konya) — Söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
öyle tahmin ediyorum M, benden evvel ko

nuşan arkadaşım bir hususu tam mânasiiyle bil
memektedir, bunu açıklamak üzere huzurlarını
zı işgal etmektenim. 

Bir bayan, ister memur olsun ister işçi ol
sun hamile ise, doğumdan altı hafta evvel dok
tor raporuyla bu durumu ıtevöik edildiğinde 
izinli sayılmaktadır. Doğumdan sonraki altı 
haftada ise esasen Ikanun kendisine bir fiıriin hak
kı tanımıştır. Bunun dışında kalan müddetlerde 
yine rapor almak suretiyle izinli addedilebilir. 

Arkadaşımla başka bir hususu da izah et
mek isterim : Kadının doğumundan sonra altı 
hafta geçmiştir, ondan sonra bir hastalığa, me
selâ pnömoniye veya kadın hastalıklarından bi
risine yakalanmıştır; bu durum karşısında alı
nacak doktor raporuyla bu müddet ayrıca uza
tılabilir. Altı hafta evvel, altı hafta sonra ka
nunen izinlidir, onun dışında da ayrı bir rapor
la izin uzatılabilir. 

Hürmetlerimi arz öderim. 

BAŞKAN ~ Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen başka üye var mı?.. Yok. 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOPÇUBAŞI (Çorum) — Sayın Başkan, bir 
noktayı tavzih etmemiz lâzım. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz Genel Ku
rula bir hususu arz edeceğim : 

Okuduğumuz tadil takrirlerinde imzası bu
lunan her iki arkadaşımız da Genel Kurulda 
bulunmamaktadırlar. Genel Kurulun ittihaz 
etmiş olduğu karara göre, biz, bilmecfburiya 
bulunmıyan bir milletvekilinin takririni oku
mak ve (müzakere açmak 'zaruretinde olduğumuz 
cihetle (giriyoruz. Elimde bu 'takrir var, konuş
ma var, fakat konuşan diğer arkadaşlarımızın 
takrirleri 'olmadığına igiöre, (konuşmaları ancak 
konuşma Ihalinde kalıyor ve esasen Genel 'Ku
rulun esa's kararına da aykırı loluyor. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Sayın Başkan, 
bundan evvelki toplantıda Başkanlık Divanının 
bir beyanı oldu : «Eğer bir takrir verilmişse, 
müzakere açılmışsa, müzakere sırasında üzerin
de görüşme açılan madde hakkında ayrıca bir 
takrir verilebilir.» denildi. Bu durumda... 

BAŞKAN — Biz aksini konuşmuyoruz za
ten. Ben, sahibi bulunmıyan takrir oya arz edi
liyor ve konuşan arkadaşlarımız takrir vermi
yorlar demek istiyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOPÇUBAŞI (Çorum) — Bendeniz zapta geç
mesi için bir hatayı tashih etmek- istiyorum, 
müsaade eder milsiniz. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
Bu arada bir hususu açıklıyayım : Efen

dim, Meclisimizin çalışmasının mutlaka önemli 
(bir safihaya girdiği, bugün Genel Kurulda it
tihaz etmiş olduğumuz kararla ortadadır. Çok 
önemli kanunların müzakeresinin bahis konu
su olduğu ve bu sebeple çalışma sistemimiz üze
rinde aldığımız bir karar var. Hassasiyetimiz 
o bakımdan. Yani biraz daha fazla ealışabilir-
sek, bu kısa süre içinde daha faydalı oluruz. 
Arkadaşlarım baışka şekilde telâkki etme'sinler. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOPÇUBAŞI (Çorum) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım; 

Turhan özigüner arkadaşımız, müzakeresi
ni yaptığımız 51 nci maddenin (c) fıkrasında 
parantez içinde zikredilen 90 günü, (a) ve (b) 
fıkralarını da şamilmiş gibi ifade ederek ko-
mışıtufar. 
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Arkadaşımız bunu yanlış anlıyor. 90 gün, 
51 nci maddenin yalnız (e) fıkrasına aittir; 
(a) ve (b) fıkralariylıe ilgili değildir. Arka
daşımızın iza'hı zapta geçtiği için, ileride zaptı 
tetkik edecek arkadaşlarımızın bir yanılmaya. 
düşmemelerini temin maks adiyle bu tavzih ve 
tashihi yapıyorum. 

Teşekkür ederim. 
NAİME İKBAL TOKGÖZ (istanbul) — Sa

yın Başkan, sayın Komisyon Sözcüsünden bir 
soru isıora'nlir »miyim? 

BAŞKAN — Buyurunuz hanımefendi. 
NAİME İKBAL TOKGÖZ (istanbul) — 

Efendim, sayın arkadaşımla, Komisyon Sözcü
sünün izahları ve Sayın Doktor Müderri&oğlu'-
nun beyanları karşısında ben bocalamada kal
dım. Şimdi bilhassa kadınlar zaviyesinden, nor
mal olarak doğumdan evvel altı hıfia, doğum
dan sonra da altı hafca bu 90 ^'dnün dışında 
mı mütalâa ediliyor noktasının aydınlatılma
sını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Topıçulbaşı. 
ARSLAN TOPÇUBAŞI (Devamla) — Sayın 

arkadaşımızın suali 70 nci maddede sarih. İzin 
\ verirlerse okuyayım, her halde tatmin olur

lar. «Kadın işçilerin doğumdan önce altı vs 
doğumdan sonra altı hafta olmak üzere oniki 
haftalık süre içinde çalıştırılmaları yasaktır.» 

BAŞKAN — Hanımefendinin öğrenmek is
tediği husus; bu 90 günlük süre buna dâhil 
midir, değil midir hususudur. O da 90 gün, o 
da 90 gün; bu 180 gün mü oluyor diyorlar, de
ğil mi efendim. 

ARSLAN TOPÇUBAŞI (Devamla) — Ha
yır, hayır efendim. Kadın işçilerin çalıştırılma
dıkları günler, 70 nci maddede bahsedilen gün
lerin kendisidir. O maddeye atıf yapılıyor. 

BAŞKAN — Yani, 52 nci maddeyle 70 nci 
madde birbirine muvazidir mi diyorsunuz. 

ARSLAN TOPÇUBAŞI (Devamla) — Muva
zidir, ek süreler değildir. 

BAŞKAN — Sorunuz cevaplandırıldı efen
dim; 180 gün değil 90 gün. Yani 70 nci madde
de doğum haliyle ilgili 90 gün ile buradaki GO 
günün birbirine denk olduğunu, muvazi olduğu
nu, atıf yaptığını ifade ettiler. Yani, bu genel 
hüküm, hanımlar hakkındaki de ezel hüküm. 
Kapsam bir. 

ISaym Kuas ve Sayın Aybar'm takrirlerini 
okutuyorum : 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
151 nci maddenin (0) bendindeki «Bu süre

nin yılda 90 günden fazlası sayılmaz» ibaresi
nin, «Bu sürenin bir yıldan fazlası sayılmaz» 

> şeklinde değiştirilmesini, 
(Ç) bendinin, «Çalışmakta olduğu işyerinde, 

zorlayıcı sebepler yüzünden işin aralıksız bir 
haftadan çok tatil edilmesi sonucu olarak işçi
nin çalışmadan geçirdiği zamanlar» şekline geti
rilmesini, 

(G) bendindeki «Komisyon ve toplantılara» 
ibaresinin «Komisyon kongre, meslekî eğitim 
ve benzeri toplantılara» şeklinde değiştirilme
sini, 

iAynı benddeki «kongre veya komitelere» iba
resinin «kongre, komite, meslekî eğitim ve ben
zeri çağrılara» şekline getirilmesini ve madde
ye son bend olarak, 

(J) İşçinin yurt dışında geçirdiği çalışma 
zamanları» ilâvesinin yapılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

istanbul İstanbul 
Rıza' Kuas Mehmet Ali Aybar 

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

TOFÇUBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 
HÜKÜMET ADINA ÇALIŞMA BAKANLI

ĞI MÜSTEŞARI RÜÇHAN IŞIK — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Yıllık ücretli iznin uygulanması 
Madde 152. — Yıllık ücretli izin işveren ta

rafından bölünmez. 
'Bu iznin 49 ncu maddede gösterilen süreler 
içinde işveren tarafından devamlı bir şekilde 
verilmesi zorunludur. 

Ancak 49 ncu maddenin (b), (c) fıkraların
da gösterilen izin süreleri tarafların rızası ile, 
bir bölümü 12 günden aşağı olmamak üzere iki
ye bölünebilir. Bu takdirde işveren işçiye 7 
günden fazla ücretsiz yol izni vermeye mecbur 
tutulamaz. 

İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulu
nan başka ücretli ve ücretsiz izinler veya din-

I lenme ve hastalık izinleri yılık izne mahsubedi-
lemez. 

Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin 
süresine rastlıyan ulusal bayram, hafta tatili 
ve genel tatil günleri izin süresinden sayıla
maz. 

I Yıllık ücretli izinlerini işyerinin kurulu bu-
I lunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olan

lara eğer isterlerse, gidiş ve dönüşlerinde yolda 
geçecek süreleri karşılamak üzere işveren 7 gü
ne kadar gereken ücretsiz izni vermek zorunda
dır. 

BAŞKAN — ISayın Kuas ve sayın Aybar 
tarafından verilmiş bir takrir vardır. Müzake
re açıyorum. Madde üzerinde görüşmek isteyen 
sayın üye... Yok. Takriri okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
52 nci maddenin ikinci fıkrasının metinden 

çıkarılmasını, üçüncü fıkranın «İşçi tarafın
dan yıl içinde kullanılmış bulunan ücretli ve 
ücretsiz izinler veya dinlenme hastalık izinle
ri yıllık izine mahsube dilemez» şeklinde değiş
tirilmesini, 

ıBeşinci fıkradaki, «İşveren yedi güne kadar 
gereken ücretsiz izni» ibaresinin, «işveren işçi-

I nin istediği kadar ücretsiz izni» şekline getiril-
I meşini arz ve teklif ederiz. 

İstanbul İstanbul 
Mehmet Ali Aybar Rıza Kuas 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet.. 
GEÇİCİ KOMİSYON ISÖZCÜSÜ ARSLAN 

TOPÇUBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 
İBÜKÜMET ADINA ÇALIŞMA BAKANLI

ĞI MÜSTEŞARI RÜÇHAN IŞÜK — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Takriri oylarınıza arz ©diyorum. Kabul 
e deneri... Etmeyenler... İKabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler... İKabul edilmştir. 

İşverenin değişmesi 
Madde 53. — İşyerinin el değiştirmesi veya 

i başkasına geçmesi bu işyerinde çalışan işçilerin 
yıllık ücretli izin haklarının ortadan kalkması
na ssbebolamaz. 

Aksine bir sözleşme olsa bile yıllık! ücretli 
izin süresine ilişkin ücretler yeni işveren tara-

I fından ödenir. 
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fcAŞKAN — ISaym Kuas ve Sayın Aybar 
tarafından verilmiş takrir vardır. Müzakere 
açıyorum. Madde üzerinde görüşmek istiyen 
milletvekili. Yok. Takriri okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İ53 ncü maddenin birinci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve tekilif ederiz. 
«İşyerinin başka yere taşınması, yeni hisse

darların meydana gelmesi, el değiştirmesi veya 
başkasına geçmesi, bu işyerinde çalışan işçile
rin yıllık ücretli izin haklarının ortadan kalk
masına sebebolamaz.» 

İstanbul istanbul 
Rıza Kuas Mehmet Ali Aybar 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet... 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARE3LAN 

TOFÇUBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 

HÜKÜMET ADINA ÇALIŞMA BAKANLI
ĞI MÜSTEŞARI RÜÇHAN IŞIK — Katılmıyo
ruz. 

'BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. KaJbul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İzin ücreti 
(Madde 54. — İşveren, yıllık ücretli iznini 

kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin 
ücretini; ilgili işçinin izne başlamasından önce 
peşin olarak ödemek! veya avans olarak vermek 
zorundadır. 

IBu ücretin hesabında 46 ncı madde hükmü 
uygulanır. 

Günlük, haftalık veya aylık olarak belirli 
bir ücrete dayanmayıp da akort, komisyon üc
reti, kâra katılma ve yalnız servis karşılığı 
(yüzde) gibi belirli olmıyan süre ve tutar üze
rinden ücret alan işçinin izin süresi için verile
cek ücret, son bir yıllık süre içinde kazandığı 
ücretin fiilî olarak çalıştığı günlere bölünmesi 
suretiyle bulunacak ortalama üzerinden hesap
lanır. 

(Yüzde) usulünün uygulandığı yerlerde bu 
ücret, yüzdelerden toplanan para dışında işve
ren tarafından ödenir. 

Yıllık ücretli izin süresine rastlıyan hafta ta
tili; ulusal bayram ve genel tatil ücretleri ay
rıca ödenir. 
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IBAŞKAN — Madde üzerinde tadil teklifi 
yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İzinde çalışma yasağı 
Madde 55. — Yıllık ücretli iznini kullan

makta olan işçinin izin süresi içinde ücret kar
şılığı bir işte çalıştığı anlaşılırsa, bu izin süresi 
için kendisine ödenen ücret işveren tarafından 
geri alınabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Kuas1 

ve Aybar'ın, maddenin metinden çıkarılmasını 
istiyen bir tahriri vardır. Müzakere açıyorum. 
Madde üzerinde görüşmek istiyen sayın millet
vekili... Yok. Takriri okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
55 nci maddenin metinden çıkarılmasını arz 

ve teklif ederiz. 
İstanbul İstanbul 

Rıza Kuas Mehmet Ali Aybar 

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

TOPÇUBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 
HÜKÜMET ADINA ÇALIŞMA BAKANLI

ĞI MÜSTEŞARI RÜÇHAN IŞIK — Katılmıyo
ruz. 

(BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl
mıyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Akdin feshinde izin ücreti 
Madde 56. — İşçinin hak Mazanıp da kullan

madığı yıllık izin süresi için ödenecek olan üc
reti hizmet akdinin işveren veya işçi tarafından 
feshedilmesi halimde kendisine ödenir. 

İŞu kadar ki, 17 nci maddenin 2 numaralı 
bendindeki durum sebebiyle hizmet akdinin iş
veren tarafından feshedilmesi halinde bu hü
küm uygulanmaz. İşveren tarafından hizmet 
akdinin feshedilmesi halinde 13 ncü maddede 
belirtilen bildirim süresiyle, 19 ncu madde ge
reğince işçiye verilmesi mechuri yeni iş arama 
izinleri yıllık ücretli izin süreleri ile içice gire
mez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Kuas ve 
Aybar'ın vermiş olduğu tadil teklifi vardır. Mü
zakere açıyorum. Görüşmek istiyen sayın mil
letvekili... Yok. Takriri okutuyorum. 
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Millet Meclisi 'Başkanlığına I 
©8 ncı maddenin 2 nci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
«Hizmet akdinin bozulması halinde 13 ncü 

maddede belirtilen bildirim süresiyle 19 ncu 
madde gereğince işçiye verilmesi mecburi yeni 
iş arama izinleri, yıllık ücretli izin süreleri ile 
içice 'giremez,» 

İstanbul istanbul 
Rıza' Kuas Mehmet Ali Aybar 

IBAŞKAN — Komisyon ve Hükümet... 
IGEÇİCİ KOMSSYON SÖZCÜĞÜ AR3LAH 

TOPÇUBAŞi (Çorum) — Katılmıyoruz. | 
HÜ&ÎÜIMİET ADINA ÇALIŞMA BAKANLİ-

Ğî MÜSTEŞARI RüÇHAN IŞIK — Katılmıyo
ruz. 

[BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul buyuranlar... Kabul etrniyenîer... 
Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etrniyenîer... Kabul edilmiştir. 

Yönetmelik 
Madde 57. — Yıllık ücretli izinlerin, yürü

tülen işlerin niteliğine göre yılın hangi dönem
lerinde kullanılacağı, izinlerin ne suretle ve 
kimler tarafından verileceği veya sıraya bağlı 
tutulacağı, yılkk izin faydalı olması için işve
ren tarafından alınması gereken tedbirler ve 
izinlerin kullanılması konusuna ilişkin usuller 
ve şart]ar Çalışma Bakanlığı tarafından hazır
lanacak bir yönetmelikle gösterilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde tadil teklifi 
yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etnıiyönler... Kabul edilmiştir. 

İzin defteri 
Ma.ddee 58. — Her işveren, işyerinde çalışan 

işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir bir k,'a-
yıt tutmak zorundadır. Bu kayıtların şekli 57 
nci maddede sözü geçen yönetmelikte belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde tadil teklifi 
yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etrniyenîer... Kabul edilmiştir. 

ISigorta primi 
Madde 59. — (Sigortalılara yıllık ücretli 

izin süresi için ödenecek ücretler üzerinden iş-
kazaları ile meslek hastalıkları primleri îıariç, 
diğer sigorta primlerinin, I 
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Sosyal Sigortalar Kanunundaki esaslar çer
çevesinde işçi ve işverenler yönünden ödenme
sine devam olunur. 

BAŞKAN -— Bu hususta İSayın Enver Tur
gut'un bir takriri bulunmakla beraber, Komis
yonca k)abul edilmiş bulunduğu cihetle işleme 
koymuyorum. Bu sebeple maddede tadil teklifi 
bulunmamaktadır. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etrniyenîer... IKabul edilmiştir. 

Ücretten indirme yapılamıyacaığı 
Madde 60. — Her türlü işde uygulanmakta 

olan günlük veya haftalık çalışma sürelerinin 
kanunen daha aşağı sınırlara indirilmesi ve bu 
kanunun hükümleri gereğince işverene düşen 
hsı'hangi bir yükümlülüğün yerine getirilmesi 
sebebiyle veyahut bu kanun hükümlerinden her
hangi birinin uygulanması sonucuna dayanıla
rak işçi ücretlerinden her ne şeklilde olursa ol
sun eksiltme yapılamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde tadil teklifi 
yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etrniyenîer... Kaibul edilmiştir. 

Dördüncü IBölüm 
işin düzenlenmesi 

İş süresi 
Madde 61. — &)• ;Genel babımdan iş süresi 

hrftada en çok 48 saattir. 
!Bu süre, haftada 6 iş gün'ıi çalışılan işlerde 

günde 8 saati geçmemek üzere ve 'Cumartesi 
günleri kısmen veya tamamen tatil eden işyer
lerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde 
bölünerek uygulanır. 

İş müddetlerinin yukarıdaki esaslar çerçeve
sinde, uygulama şekilleri Çalışma Bakanlığınca 
çıkarılacak iş süreleri tüzüğünde belirtilir. 

!b) ISağlık kuralları bacımından günde an
cak 8 saat veya daha az çalışılması gereken iş
ler, Çalışma Bakanlığı ile ISağlık ve ISosyal Yar
dım. Bakanlığının ortaklaşa hazırlıyaıcakları bir 
tüzükte belirtilir. 

(BAŞKAN — Madde üzerinde İSayın Küâs ve 
Aybar'm tadil teklifi bulunduğu cihetle müzake
reye vaz'ediyorum. Konuışmıak istiyen sayın mil
letvekili. Yok. 'Tadil teklifini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
161 nci maddenin (a) ibendinin birinci ve ikin

ci fıkralarının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederiz. 
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(a) İş süresi haftada en çok 40 saattir. Bu 
süre haftada beş iş günüdür ve sekiz saati ge
çemez. Bunun için işçinin 'haftalık para tuta
rında hiçbir indirim yapılamaz. 

İstanbul İstanbul 
Mehmet Ali Aybar Rıza; Kuas 

[BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet... 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARISLAN 

TOPÇUBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 
HÜKÜMET ADINA ÇALIŞMA BAKANLI

ĞI MÜSTEŞARI RÜÇHAN IŞIK — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyorlar. Takrirr oylarınıza arz ediyorum... Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İş süresinden sayılan haller 
Maddee 62. — I - a) Madenlerde, taşocak-

lannda, yahut her ne çeşit olursa olsun yeral
tında veya sualtında çalışacak işlerde işçilerin 
kuyulara, dehlizlere veya asıl çalışma yerlerine 
inmeleri veya girmeleri ve bu yerlerden çıkma
ları için gereken süreler, 

Ib) İşçilerin işveren tarafından işyerlerin
den başka bir yerde çalıştırılmak üzere gönde
rilmeleri halinde yolda geçen süreler, 

c) İşçinin, işinde ve işverenin her an buyru
ğuna hazır bir halde bulunmakla beraber çahş-
tırılmaksızın ve çıkacak işi bekliyerek boş ge
çirdiği süreler, 

ç) İşçinin, işveren İtarafmdan başka bir-

yere gönderilmesi veya işveren evinde veya bü
rosunda yahut işverenle ilgiıli her hangi bir yer
de meşfgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmak
sızın geçirdiği süreler, 

II - İşin mahiyetinden doğmayıp da işveren 
tarafından sırf sosyal yardım gayesiyle işyerine 
götürülüp getirilme esnasında araçlarda geçen 
zaman iş süresinden sayılmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde tadil teklif
leri vardır. Sayın Osman Soğukpınar, Sayın 
Bahir Ersoy, Sayın Emir Postacı, Sayın Tur
han Özgüner söz istemişlerdir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOPÇUBAŞI (Çorum) — Sayın Başkan, mad
de metninde bir matbaa hatası var. 

BAŞKAN — Nerede efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 

TOPÇUBAŞI (Çorum) — 62 nci madde 
şifr - Romen I in (A) bendinin ikinci cümle
sinde «çalışacak» diye yazılmıştır. Bu kelime 
«çalışılacak» olacaktır. «Çalışılacak işlerde...» 
diye tashüh edilmesini rica ediyoruz. 

BAŞKAN — «Çalışılacak» olarak kelime 
düzeltileceMir. 

Sayın Ersoy, buyurunuz efendim. 
BAHİR ERSOY (istanbul) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; 
62 nci maddenin iki noktasına temas etmek 

istiyorum. 
Bunlardan birisi, birinci hendiıı (e) fıkra-

sıdır. Bu fıkranın biz şu şekilde nazarı itibara 
alınmasında isabet görüyoruz: 

«Belde sınırlarına 10 Km. ve daha uzak me
safede olup, belirli tarifeye bağlı ve kanunun 
yararlandığı taşıt çalışmıyan ve sağlık kuralla
rına uygun nitelikte konut ve sosyal tesisleri 
bulunmıyan işyerlerine işçilerin oturdukları 
yerden toplu olarak mukannen surette götürü
lüp getirilmesi sırasında geçen süreler...» 

Muhterem arkadaşlar, 
Meskûn mahaller dışında, şehirlerden uzak 

birtakım işyerleri vardır; oturacak sıhhi bir 
yer bulmak mümkün değildir. Buraya beledi
ye vasıtaları veya muayyen vasıtalar çalışma
maktadır. Bu tip yerlere işçinin geliş ve gidiş
lerini nazarı itibara almakta fayda mütalâa ede
riz. Bunun bir sosyal mesele, naklin bir sosyal 
ihtiyaçtan doğduğundan ziyade işin kendi ka
rakterinden doğduğunu kabul etmeye bilhassa 
mecburuz. Bu bakımdan bu yolda geçen sürele
rin, bilhassa 3008 sayılı Kanunun 40 nci mad
desiyle tezada düşen bugünkü durumunu, bu 
yeni oylıyacağımız şekliyle halletmiş olacağız. 

d) Emzikli kadın işçilerin çocuklarına süt 
verme için belirtilecek süreler, 

e) Demiryolları ve sair yollar ve köprülerin 
yapılması, muhafazası yahut tamir ve tadili gibi 
işlerde vâki olduğu veçhile, işçilerin ikamet et
tikleri mevkilerden uzak bir mesafede bulunan 
işyerlerine hep birlikte nakledilmeleri icabeden 

•her türlü işlerde bunların toplu ve mukannen 
surette götürülüp getirilmeleri esnasında geçen 
süreler, 

İşçinin günlük kanuni iş sürelerinden sayı
lır. ~ 

— 673 — 
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Değerli arkadaşlar, 
Bu mevzuda benim bildiğim kadariyle 5 bin

den fazla açılmış dâva vardır. Konu, 5 bin dâ
va konusu olmaktan öteye, işçi olarak 25 bini 
aşkın insanı ilgilendirmektedir. Eu meseleyi na
zarı itibara alarnk 62 nci maddenin (e) fıkrası 
hakkında verdiğimiz tadil teklifine muhterem 
arkadaşlarımızın iltifat buyurmalarını istirham 
ederim. 

Değerli arkadaşlarım, bir başka konu daha 
var. O da, aynı bendin sonuna bir (f) fıkrası 
ilâvesi ricasıdır. Bu hususta da bir takririmiz 
mevcuttur. 

Değerli arkadaşlarım. 
İş Kanununun tümü üstünde konuşan parti 

sözcüsü hatip arkadaşlarımızın veya kendi adı
na konuşan arkadaşların, hastaneler önünde 
vizitede sıra beknyen işçilerin orada gecen za
manlarının heder edilmemesi ve bunun değer
lendirilmesi konusunda bu mikrofondan temen
nilerinin olduğunu zannediyorum. Bu konuda, 
vizitede geçen zamanın, bilhassa askerî işyer
leri için önem taşıdığını da işaret etmek isterim. 
Bu hususun da halledilmesi inin verdiğimiz tak
rire iltifat buyurulması ricasiyie saygılarımı su
narım. 

BAŞKAN — Sayın Emir Postacı? Yok. Sa
yın Turhan özgıiner? 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sarfınazar 
'ettim, efendim. 

BAŞKAN — Sayın özgüner sarfınazar 'etti
ler. Sayın Enver Turgut, buyurunuz efendim. 

ENVER TURGUT (Kayseri) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; 

Görüşülmekte bulunan kanunun 62 nci mad
desi üzerinde konuşmak için söz aldım. 

Bu konuda, daha evvel komisyonumuzda ve
rilmiş (bulunan önergeler üzerinde uzun tartışıma 
ve müzakereler yapılmıştı. Bu tartışma ve (mü
zakereler neticesinde maddede her hanfn. bir 
değişiklik yapılmamıştır; yani kabul edilmedi
ği için, böylece bu hüküm tedvin edilmiş bulunu
yor. 

'Şimdi meseleyi Meclise getiriş ve şu anda 
size takdim edişimizin ıseibebi - göstereceğimiz 
mesnetleri her halde takdir edeceksiniz, o ümit 
içerisinde zaten konuşuyoruz - bugün memleke
timizde (birçok işyerleri vardır. Bunlar şehir 
merkezlerinden kilometrelerce uzaktadır. Mese

lâ (bir ıbaraj düşününüz, şehir merkezinden en 
az '20 veya 30 kilometre mesafede bulunur. Bir 
NATO işyerini düşününüz; bunlar tamamen se
hiv merkezlerinin en az 50 veya 60 kilometre me
safesinde bulunmaktadır. YSE, Kara Yolları, 
Devlet 'Su işleri işyerleri bu şekilde şehir mer
kezlerinin kilometrelerce uzağındadır. 

Biz 'burada 62 nci maddenin son fıkrasının 
çıkarılması ve yerine bir maddenin tedvin edilme
si için arkadaşlarımız tarafından bir teklif ya
pılmıştı, ki bu hususta Sayın Turgut Toker'-
in bir teklifi olduğunu tahmin ediyorum. Teklif 
şöyledir: 

«işin mahiyetinden doğmayıp da, işveren 
tarafından sırf sosyal yardım gayesiyle işyeri
ne götürülüp getirilmesi esnasında araçlarda ge
çen zaman iş süresinden sayılmaz. Ancak, işyeri 
•şehir dışında, kanunun istifadesine elverişli 
araçların bulunmadığı ahvalde ve işyeri şehir 
merkezine en az 10 kilometre mesafede ise ve 
işveren de işçiye işyerinde yatacak ve yiyecek 
temin etmiyorsa, bu ahvalde bu taşıma iş sü
resinden sayılır.» 

Bugün şehir merkezinden uzak sayılan işyer-
lerimize belediye vasıtaları izlememektedir, iş
veren araçlar temin etmiştir. Bu işyerlerine ka
dar asfalt yolların gitmediğini biliyorsunuz. Bu 
ham yollarda 15 veya 20 kilometrelik mesafeye 
45 dakikadan aşağı gidilmediği için bu işyer
lerinde çalışan işçilerin yolda geçen sürelerinin 
eğer 10 kilometre mesafeden - yani bir tahdit ko
yalım - fazla ise, 10 kilometreyi aşıyorsa bunu 
işyerinde geçen is zamanından olması teklifi
nin lehinde oy kullanmanızı rica eder, saygıları
mı sunarım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın önder, buyurunuz efen
dim. 

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

Benim üzüntüm özellikle bir noktada top
lanmaktadır. O da, 3008 sayılı Kanunun işçiye 
sağladığı hakların bâzıllarının 931 sayılı Kanun
la geri alınması gibi bir durumun ortaya çık
masıdır. 

Yolda geçen sürelerin d§ saatinden sayılma
dı konusu içtihatlarla neticeye bağlanmış "bir 
konudur. Benden evvel konuşan arkadaşları
mla örnJkler verdiler. Yolda geçen sürelerin 
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ücretıe tabi tufedlduğu, iş saatinden sayıldığı 
yolundaki içtihatlar nereden çıkıyor? Bu içti
hatlar -&Ö08 sayılı Kanundan çıkıyor. Şimdi 
tez ne yapıyoruz? BLz, 62 nci maddenin ikinci 
İaiktfasiyle içtihatlarla ortaya çıkan bir hakkın 
ortadan Ikaldırılmasmı sağlıyoruz. Halbuki, 
3008 »ayılı Kanunlla sağlanan hakların, 931 sa
yılı Kanunla iyileştirilmesi, yani daha iyiye 
doğru gidilmesini sağlayacak hükümlerin geti
rilmesi ve tedvin edilmesi ioabediyor. Demek 
ki, bir noktada bir çelişki var. 

Şimdi, bu, haklı bir mesele midir veya haksız 
Ibir mesele midir? Bu ayrı bir tartışma konusu
dur. Ancak, bir kimsenin çalışmasından ne
yi tanlarız? 

Düşününüz ki, bir işyeri, bir patron işçisini 
dört saat çalıştırır, dört saat de oturtur, onun 
hürriyetini tahdit eder. Şimdi, «bu dört saat 
için patron ücret ödemez» diye bir kaide düşü
nülebilir mi? işçinin hürriyetini tahdidetmeye 
başladığımız iandan itibaren, o işe başlamış adde
dilmesi gerekir. 

Elbetteki bir hakkaniyet ölçüsü içerisinde 
olmalıdır. Kabul ediniz ki, belediye hudutları 
dışında önümüzdeki yıllarda da büyük çapta 
kurulması muhtemel tesisler lojmansız, baraka-
sız, işçinin orada yatıp kalkmasını sağlayacak 
her türlü sıhhi tesislerden uzak, sadece bir fab
rika olarak kurulmuş otlan böyîıe bir yene işçi lâ
zım... Nereden gelecek?.. En yakın bölgelerden 
veya ehliyetli işçi olarak getirilen işçilerin en 
yakın bölgelerde ikametini sağlanmak suretiyle... 

Şimdi bu işçiyi lalacaksınız, yarım saat, bir 
saat, «yolda geçen süre» dediğimiz zaman için
de vasıtalarla taşıyıp, getirip götüreceksiniz ve 
bu bir saat o işçinin hürriyeti tahdidedileoek, 
vasıtada geçecek; bedelsiz olacak.. Böyle şey ol-
mıaz. 

Meselâ Ankara'da Etlik'te fabrika vardır, 
«idam Sıhhiye'de oturur. - Anlaşılsın diye kaba 
dfıadıe ediyorum - îşçinlin Etlijk'te de oturması 
mümkündür... O halde, «Ben Sıhhiye'den oraya 
gidiyorum, 10 Km. dir» diye bir işçinin ücret 
tı""obetmesi elbette ki bahis konusu alamaz. Amıa, 
belediye hudutları dışında NATO işyerlerinde 
olduğu gibi - özellikle emsal oradan doğmuştur -
hiçbir vasıta yok, lojman yok, oturulacak yeır 
yok, ikamet edilecek yer yok, taşınması zarureti 
var, hiç olmazsa en yakın yerden taşınması za
rureti var, Böylesine bir zaruret var diye işçiye 

angarya yüklemeye de hakkımız yok. Ya fab
rikayı lojmanı ile beraber kurar veyahut da yol
da geçen süreyi sekiz saat içerisinde mütalâa 
ederek öder. 

Bugün için ekonomik şartlanmamız içerisinde 
lojmanı ile beraber işyerini kurma imkânımız 
yok.. Yoksa, işçiye mi angarya yükleyeceğiz? 

Arkadaşlar, 
Milletlerle beraber yaşıyoruz. Gözümüzü ka

pamaya imkân yok. Ne Anayasa bakımından, ne 
insan hakları bakımından ne de dış dünya ba
kımından kendi işçimizi böylesine bir durumda 
göstermeye hakkımız yoktur. 

Bu itibarla verilen önergeler açısından 62 nci 
maddenin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi, Türk 
Milletinin medeni bir millet olma vasfı bakımın
dan doğrudur. 

Saygıîarımı sunarım. 

BAŞKAN — Bir hususu oylarınıza arz ıacJ3-
oeğim. Bu maddenin müzakeresi sonuna kadar 
Birleşimin devamı hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul buyuranlar... Kabul eıtmiyenler... 
62 nci madde bitinceye kadar EMıeşim devam 
edeoektiı". 

Buyurun, Sayın Sorguç. 
ORHAN EMÎR SORGUÇ (İzmir) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
62 nci maddenin (e) bendi ile ikametleri iş

yerlerinden uza|k olan işçilerin durumları aşağı -
yukarı halledilmiş. 

Ancak, şöyle bir tâbir var: «İşçilerin ikamet 
ettikleri mevkilerden uzak bir mesafede bulunan 
işyerlerine hep birlikte nakledilmeleri icabeden 
her türlü işlerde bunların toplu ve mukannen 
surette götürülüp getirilmeleri esnasında geçen 
süreler...» 

Mesıelâ, bir misal vermek istiyorum; Uşak 
Şeker Fabrikası bir kısım işçiyi kendi vasıtala-
riyle götürüp getirir ve bugün tatbikatta bu 
vasıtalariyle götürüp getirdiği işçilerine yolda 
geçen müddetlerin ücretlerini öder. Kampanya 
açılır, kendi vasıtası yetmiedıiği için, işçilere bir 
banliyö treni konur; işçi, Uşak ile Şeker Fabri
kası arasında bu banliyö treni ile gidip gelmeye 
başlar. O takdirde işçilerin kendisi gidip gelir, 
götürülüp getirilmez. Yani işveren kendi vası
tası ile götürüp getirmez, işçi kendi gidip gelir.. 

Meselâ İzmir'de Çamaltı Tuzlasında - ki, şeh
re 35 Km. dir - Çiğl'den itibaren Tekel, işçileri-
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ne otobüsler tahsis «itmiştir. İşçiler belli mev
simlerde bu otobüslerle gider gelirler; Tekel 
idaresi yolda geçen müddetlerin ücretini öder. 
Ama, kampanya laçılır, tuz istihsal zamanı işçi 
çoğalır, Tekelin elinde yeterince vasıtası yok
tur, işçilerin mensubu sendika, dışarıdan oto
büs tutar, kendi taşır. İşveren taşımaz. 

İşverenin taşımaması, işçilerin kendi kuru
luşlarının tuttuğu vasıtalarla gidip gelmeleri ve
ya işçinin kendi vasıtası ile gidip gelmesi halin
de durum ne olacaktır? Maddede 'bu tasrih edil
memiştir. 

Bu husus ile ilgili bir takrir verdim; «İcalbe-
den her türlü işlerde, bunların toplu ve mukan
nen surette götürülüp getirilmeleri...» ilâve; 
«..veya gidip gelmeleri esmasında geçen süreler, 
işçinin günlük kanuni iş süresinden sayılır» 
dersek, o takdirde işçinin bir kısmını işveren gö
türürse, yolda geçen süre bir saat ise bir saatlik 
öder, işçi kendi vasıtası ile gidiyorsa - ki, zaman 
zaman bulamıyor; Uşak'ta vâkidıır, İzmir 
Çamaltı'da vardır, İstanbul'da vardır - o ahval
de de yolda geçen süreler, çalışılmış süreler gi
bi telâkki edilir ve tatbikatta sürtüşmeye se-
bebolmaa. 

Meselâ, şimdi aksini düşünelim; adam 5 Km. 
ileride, diyelim ki Uşak'ın Akça köyünde oturu
yor, fakat işyeri Uşak'ın içindedir, vilâyet mer
kezindedir. «Efendim, ben vilâyet merkezindeki 
işyerine, köyden geliyorum» diye işçinin işve
renden yolda geçen süre için bir ücret talebet-
mesi kanunumuzda yok. Zaten hakkaniyet kai
delerine uymaz. Kanun onlar dçin bir şey dü
şünmemiş, zaten düşünülmesine de imkân yok. 

Şehir merkezindeki işyerlerine isterse 30 Km. 
60 Km. uzaktan gelsin yolda geçen sürelerin iş 
müddetinden sayılmaması lâzım -ki, tatbikatı
mız öyledir - fakat şehir merkezleri dışında var
ışa - ki, tatbikatımızda böyle işyerleri biraz ev
vel iarz ettiğim gibi var - bunlar iş müddetle
rinden sayılmalıdır. Bilfarz; İstanbul'da veya 
İzmir'de vilâyet merkezi, kaza merkezi içinde 
bulunan işyerlerine diyelim, işçiyi İzmir'de Ko-
nak'tan alıyor, Tıepeoik'teki işyerine vasıtası 
ile götürüyor. Bu, mevcut tatbikatımıza göre, 
zaten iş müddetinden sayılmıyor. Sayılmasına 
imkân yok.. İzmir vilâyet merkezi içinde bu
lunan bir işyerine, işçinin bilfarz Menemen'den 
gelmesi, «Menemen'den geliyorum» diye yolda 

geçen süreyi talebetme haikkı yok. İşverenin 
kaza merkezi içindeki bir işyerine başka bir yer
den işçiyi taşıması için de işçiye bir ücret öde
mesi mevzuubahis değil. Uygulama senelerden 
beri, 3008 sayılı Kanunun meri olduğu tarihten 
beri böyle olduğuna göre, biz 62 nci maddenin 
2 nci fıkrası olarak; işin mahiyetinden doğma-
yıp, işveren tarafından sırf sosyal yardım ama
cı ile götürülüp getirilen zamanlar iş müddetin
den sayılmaz hükmünü getirdik mi, çatışmalar 
bu sefer tekrar başlayacaktır. 

Bilfarz; Uşak Şeker Fabrikasına Uşak'tan 
götürdüğü işçiye yolda geçen zamanı, şu 2 nci 
fıkra olmadığı vakit, iş müddetinden sayan iş
veren; «Efendim, ben sosyal yardım yapıyo
rum, bu amaçla götürüyorum» derse, işyeri me
selesi yeniden iş huzursuzluklarına sebebolur. 

Onun için vermiş olduğum takririmde, «iş
çilerin götürülüp getirlülmıeleri veya gidip gel
meleri» cümlesinin eklenmesini ve 2 noi bendin 
çıkarılmasını arz ve talebe diyor um. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Bayan Tokgöz, buyurun. 
NAİME İKBAL TOKGÖZ (İstanbul) — Sa

yın Başkan, sayın arkadaşlarım; 
İşçinin işe başladığı saati ben, bir arkadaşı

mın zikrettiği gibi hürriyetinin tahdidi anlamı
na almıyorum, iş hürriyetinin devamı mânasına 
alıyorum. 

Ancak, hakikaten işyeri, evinden uzak bir 
mesafede bulunan isçinin çıktıktan sonra yaşa-
yışmdaki serbestiye kavuşabilmesi için, yani ga
zete okuması, alış - veriş yapması, radyo dinle
mesi, spor yapması, eğlenebilmesi, yatması - uyu
ması, yemek yemesi için, yani kendi hayatına/ 
kendi kendisinin hükmedeceği zamana kadaı' 
geçecek aralıkların, ilk bakışta ödenmesinde 
hakikaten adalet var. Çünkü o da, kendisinin 
işinin bir devamı, işi ile özel yaşantısı arasında 
bir köprü kuruyor. Yalnız bunun birçok ilti
baslara mahal vereceği de düşünülebilir. 

Şu husus üzerinde düşünelim ki, işçi işyerin
de ne yapıyor? Götürüp getiriyor, boya yapı
yor, çakıyor, bedenî ve fikrî işi birlikte yu.a-
tüyor, birçok işler yapıyor. Yani, hem fikren, 
hem bedenen yorulduğu halde, vasıtada geçen 
müddete hiç olmazsa bedenen dinlenmiş oluyor. 

Şimdi, gidiş - gelişte geçen müddetle işte ge
çen müddeti emek ve randıman bakımından ay
nı telâkki edemezsiniz. 

676 -^ 



M. Meclisi B : 105 

Bir de bunun şöyle bir suiistimali olabilir. 
O halde, çalışmaksızın bir müddeti vasıtada ge
çirmek suretiyle iş yevmiyelerini, saat adedin
deki kazanç miktarını artırmak suretiyle ora
da fiilen çalışan arkadaşlarına takaddüm etmek 
suretiyle de bir adaletsizlik doğuyor. İşyerinin 
civarında oturan bir işçi arkadaşımız, bir va
tandaşımız işyerine gittiği zaman sekiz saat ça
lışarak, o sekiz saat üzerinden yevmiyesini al
dığı halde, diğeri daha uzakta oturduğu için 
dokuz saat' üzerinden yevmiye almak suretiyle, 
arkadaşı ile arasında istihsal bakımından bir 
adaletsizlik doğuyor hissini veriyor. 

Şu halde ben, burada gayet ince bir kriter-
yumu getirmek mecburiyetini hissediyorum. Bu
nu mesahanın dakikası ile, kilometresi ile ve 
ikamet mecburiyeti olup olmaması ile sınırlan
dırmak suretiyle işçinin hürriyetinin tahdidi 
olarak kabul etmiyorum. Hepimizin de evimize 
giderken geçirdiğimiz birçok zamanlar vardır; 
bilhassa istanbul, Ankara, izmir gibi büyük şe
hirlerde, vasıta kıtlığı yüzünden birçok defa
lar 45 dakikayı da bulmaktadır. Bunların dışın
da ben, bu vasıtada geçen saatlerin değerlendiri- j 
lerek, çalışıyormuş gibi ellerine verilmesine fik
ren taraftarım; yalnız, bunların meydana ge
tireceği iltibasları, haksızlıkları iyi ayıklamak 
için de bunun ince bir kriteryuma tabi tutulma
sı lüzumludur. Vasıta imkânlariyle, semtte bu
lunup bulunamama zarureti ile kayıtlanmak su
retiyle bunun verilmesine fikren taraftarım, an
cak, iltibasları önliyecek kriteryumun da geti
rilmesi gereğine de inanıyorum. 

Yalnız, çalışan işçinin alnından öperken, işe 
başladığı dakikayı ben, hürriyetinin kapatıldığı 
mânasına almıyorum. Bunu da tekrarlamak is
terim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Baha Müderrisoğlu, bu

yurun. 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar; 
İş süresinden sayılan halleri tesbit eden 62 

nci maddenin üzerinde görüden birçok arkadaş, 
bu maddenin son fıkrasının değişmesini ister
ler. 

Benim şahsan kanaatim odur ki, madde ga
yet güzel tedvin edilmiştir, yerindedir. Aynen 
kabul edilmesi gerekir. 
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Bizim Konya'nın Seydişehir Alüminyum iş
letmesi vardır. Burada işçiler, Etibanktan sos
yal yardım bakımından otobüs tahsis etmesini 
istediler. Etibank işveren olarak; «Biz bunu 
tahsis ederiz, ama yarın yolda geçen müddet de 
çalışma müddeti içerisinde sayılır, şeklinde bir 
mütalâa ile, «isterseniz biz, otobüsleri sendika
nıza verelim, siz bunu işletin, ama bizden iste
meyin» şeklinde bir mütalâa ileri sürdü. Ben de 
işçilerin başında gitmiştim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Elbette bizim burada işçiyi düşündüğümüz 

kadar da işvereni de düşünmemiz lâzım. Onun 
için benim şahsi kanaatim odur ki; bazan bir 
sosyal yardım olarak, hizmet olarak otobüs tah
sis edilebilir. Bu madde yerindedir, doğrudur. 
Aynen kabul edilmesini arz eder, hürmetlerimi 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın özgüner, buyurun. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım; 
Görüştüğümüz tasarı bir işçi tasarısı ve iş

çiler lehine en iyi kanunu getirmeyi hepimiz ar
zu ediyoruz. . 

Ancak, bu madde üzerinde, bilhassa işçinin 
lehine görüşlerini bildiren arkadaşlarımın bâzı
larına tamamen aykırı görüşü savunurken ben 
de işçinin lehine olduğumu bir kere saptamak 
isterim. 

Şu maddede ileri sürülen ayrı ayrı görüşler 
de işçinin lehine olan bir hüsnüniyetin ifadesi
dir. 

Şöyle ki : 
Arkadaşlarım, 
Bu madde kaldırılırsa işçinin lehine mi olur? 

Evvelâ bunun üzerinde duralım. Bu madde kal
dırılırsa, benim kanıma göre işçinin aleyhine 
olur. Sebep?.. 

Şimdi, bu maddenin 2 nci paragrafı ne di
yor? «işin mahiyetinden doğmayıp da işveren 
tarafından sırf sosyal yardım gayesi ile işyerine 
götürüp getirilme esnasında araçlarda geçen za
man, iş süresinden sayılmaz.» 

Bu paragraftaki fikrin unsuru; işin mahiye
tinden doğmamak bir, mecbur olmadığı halde iş
verenin sırf sosyal yardım gayesi taşıması iki... 
iki unsuru olacak. 
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Arkadaşlarım, 
İşin mahiyetinden lohriadığı halde nasıl 

olur da Ibftz işjin mahiyetiniden olmıyan bîr sü
reyi 'bu işlin mahiyetinde im'iş (gilbi İlâve ederiz? 
Bu bir. 

İkincisi; isloisyal yaddım Igayesinden haşka 
(bir çabası olmıyan işverene (külfet yükliyen /bu 
maddeyi kaldırmakla işçiye ne getiririz? 

Arkadaşlarım, 
Evvelâ Ibu (madde kalkarsa, iki mahzur iş

çinin karşısına içıkar. Şüphesiz hepimiz (konu
şuyoruz ama, «işçinin lehime netice verir mi?» 
onun üzerinde duralım. İKanun hudur. Belki ya-
nılıyorum, (fakat (bu analdde kalkarsa 'işçinin 
aleyhine olur. 

Şöyle ki : 
Bir defa işveren (bundan (böyle Ihüçıbir şe

kil Ve suretle işyerinden uzak olan 'işçiyi ta-
sımak ıgilb'i, 'sırf sosyal yardım gayesine yönel-
mez, taşımaz, «Ne yaparsan yap» (der. «Benim 
işyerlim saaJt sekizde işe laçılır, sen Iburada bu
lunacaksın» ıder. Ama sırf isıoisyal yardım ga
yesi ile İşyerinden çlok uzak lolan fbu İşçiyi saat 
6,6 ıda, 1,5 saat 'evvel alıyor getiriyor ise, bu 
fıkrayı kaldırdığınıjz aaman, 16,5 da hiç zahmet 
etmez, Isırf sosyal yarldım gayesi olan (bu du
rumdan (tamamen (kendini tecrit öder Ve «saat 
sekizde işibaşı İşçiye açıktır, lişçi lişjine (başlar» 
der. Bu hir. Getirme (külfetinden kurtulur iş
veren. 

İkincisi, gene işveren uızak mahallerdeki iş
çileri kalkıp ıda bu işyerinin işçiyi yapmaya, 
eğer İş alımında dikkat ©derişe, katiyen yanaş
maz. işyerinin etrafındaki işçileri (özellikle 
alır. 'Bu durumda, şehrin dışında olan işyerle
rine, hele şehrin ığöibeğindeki İşçiler Veya şeh
rin (bir yakasında olan işyerine Cehrin öfbür ya-
kasınldaki gecekondularda oturan ilşiç'iler git
mek imkânını çarnaçar (bulup gidecektir ama, 
buna rağmen 'işveren, «ıGünün birinde, ıbu (ba
na taşıma (külfeti yükler, (sosyal yardımım da 
bana saatler Ve saatler içalışmryan İşçiye ücret 
verme külfeti-yükler» der ve o işçiyi işe almaz. 
Bu madde ile işçiye getirilen (hak, fbu maddeyi 
kaldırmakla elinden alınır. Bu madde yerinde 
durur ise, işin mahiyetinden (doğmadığı halde, 
kendisine külfet tahmil etmiyeceği için, işve
renle, ısırf sosyal yardım olsun 'diye, çok uzak 
mahallerden 'işçiyi getirme imkânını vefir Ve bu 
işçinin lehine olur arkadaşlarım. Bu maddeyi 

(kaldırdığımız zaman işyerinin uzakları'ndaki iş
çiler işe alınmaz, alınmış ise getirilmez Ve ken
di haline 'bırakılır, kendi imkânları İle haşhaşa 
(bırakılır. Bir (dolmuş ücretini (sabahleyin Ibula-
mıyan işçiyi işe getirmenin çok büyük fayda
ları Vardır. Bu işçiyi işveren işyerine (getiriyor 
dlse, hu imkânı da işçinin elinden almıyalım. Dol
muş ücretini dahi sabahleyin ıbulalmıyan işçile
rimiz olduğunu düşünelim iarkadaşlanim. İşçi
nin lehine bu madde (kalmalıdır. 

Ben (bu kanıdayım, Saygılar sunarım. 

ENVER TURGUT (Kayseri) — İSayın Baş
kan, söz istemiştim. 

BAŞKAN — Size söz vermedim mi (Sayın 
Turgut? 

ENVER TURGUT (Kayseri) — Verdiniz, 
ikinci defa söz İstiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun İSayın Turgut. 
ENVER 'TURGUT (Kayseri) — İSayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, Ibu konuda ikinci 
defa ısöz alıp sizi taciz ettiğim için özür dile
rim. 

Biz şurada bulunan milletvekilleri olarak 
kendimize bâzı mevzuları âdet haline getirmi
şiz ; hirisi lehte konuştu ımu hemen öbürü aleyh
te konuşur. 

Şimdi Sayın özgüner arkadaşımız, «Bu hü
küm hu şekilde gelirse işçinin aleyhine olur» di
yor. önce işçinin lehinde konuşacağından bah
setti ve dolayısiyle «Bu 2 nci fıkra çıkarıldığı. 
takdirde işçinin aleyhine olur» dedi. Biz bura
da ne işçinin lehinde, ne de işverenin aleyhin
de (müzakere yapıyoruz; (biz burada, tarafların 
âdil ölçüler içerisinde kanunlardan istifade im
kânını sağlamak için (kanun çıkarıyoruz. 

Şimdi, Kütahya'nın Seyitömer 'barajı var, 
burada 650 işçi çalışır. Seyitömer Kütahya'dan 
33 kilometre mesafededir. İşçi saibahleyin işve
ren tarafından almır; işe 1,5 saat zaman içinde 
Kütahya'dan alınır. Bunların hepsi tekniker, 
hepsi işin ehil kimseleridir; orada bulunan ya
kın köylerden, yahut o şantiyeye yakın hir yer
den temin ötmek esasında mümkün değildir. 
Şantiyede şantiye kurmamışsa, işçinin yiyeceği
ni temin etmiş ama işçinin yatacağını temin et
memişse, 33 kilometre mesafede bulunan fbir 
işyerine otobüsle veya vasıta ile 1,5 saat za
man içinde götürürse, akşam da 1,5 saat sonra 
getirirse; işçi 8 saat çalışmak mecburiyetinde 
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kaldığına göre 1,5 saat gidiş müddeti, 1,5 saat 
de dönüş müddeti 3 saat... Herkez 6 saat çalı
şıp 8 saatlik ücret alırken, orada çalışan işçiler 
11 saat çalışacak aynı parayı alacak... Bu fik
re katılmak mümkün değildir. 

Yine foaşjta söylediğim gibi, kanunun 02 nci 
maddesinin 2 nci fıkrası çıkarılırsa işçinin aley
hine tecelli edecek... Bu kanun bu hükmü şu şe
kilde tedvin edilmiş bulunmaktadır: İşin ma
hiyetinden doğmayıp da işveren tarafından sos
yal yardım gayesi ile işyerine götürülüp getiril
mesi esnasında araçlarda geçen zaman dış süre
sinden Bayılmaz... 

Orada kabul etmiş. Ancak, «İşyeri şehir 'dı
şında, kamunun, istifadesine elverişli araçların 
'bulunmadığı ahvalde ve işyeri şehir merkezin
den en az 10 kilometre mesafede ise ve işveren 
de işçiye işyerinde yatacak ve yiyecek temin et
miyorsa, bu ahvalde bu (taşıma iş süresinden sa- .. 
yılır» şeklindeki mütalâa tarafımızdan kabul 
edildiği takdirde, hem çalışanın lehinde olacak, 
hem çalıştıranın aleyhinde okuyacaktır. Zaten 
3008 sayılı İş Kanunu 1936 yılında çıktığı za
man, bu 3008 sayılı Kanuna göre, yargı organ
ları bu tip işyerlerinde çalışan işçilerin yolda 
geçen bu zamanlarını iş müddetinden saymış, fa
kat 931 sayılı Kanun 3008 sayılı Kanunu tadil 
ederken (bu hüküm ilâve edildiği için, bu çalı
şan insanlar bu hükümden istifade edememiş
tir, mutazarrır olmuşlardır. Bu çelişmeyi orta
dan kaldırmak için bu konuda Sayın Turgut Te
ker tarafından verilmiş bulunan önergenin le
hinde oy kullanmanızı rica eder, saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri gel
miştir. [Madde üzerinde sekiz sayın üyenin ko
nuşmuş olması sebebiyle okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
62 nci madde üzerinde konuşmaların kifa

yetini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Bize 
Salih Zeki Köseoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan madde sarahate kavuş

tuğundan yeterliğin kabulünü arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla, 
Hidayet İpek 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri üze
rinde görüşmek istiyen sayın milletvekili? Yok. 
Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kalbul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Takrirler vardır. Bu takrirlerden Sayın En
ver Turgut'un vermiş olduğu takrir bir matbu 
hata hakkındadır, «(c) fıkrası sehven (e) ola
rak gösterilmiştir» diyor. Bu düzeltilmiştir, bu 
sebeple muameleye koymuyorum. 

Takrirler üç kategoride mütalâa edilebilir. 
Bir; sağlık dolayısiyle 'doktor, Sosyal Si

gortalar Kurumu, hastane 'gibi hususlarla, ilgili 
bâzısı geniş kapsamlı, «bâzısı dar kapsamlı tak
rirler. 

İkincisi, 10 kilometre dışarıda bulunan te
sislerde çalışanlar hakkındaki takrirler. 

Üçüncü kısım da, münferit bâzı fıkraların 
çıkarılması hakkında ve birbirine uygun olmı-
yan lafcrirlerdir. 

Bunları ayrı ayrı okutacağım. Birbirine 
uyanlardan bir tanesini okutup, diğerlerini ne
ticeye göre oya arz etmiyeceğim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
02 nci maddenin (a) 'bendinden sonra gelen 

bendlerin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

«fb) işçilerin işveren tarafından işyerlerin
den başka bir yerde meslekileri ile ilgili bir iş
te çalıştırılmak üzere gönderilmeleri halinde 
yolda geçen süreler, 

c) İşçinin işinde çalıştınlmaksızın ve çıka
cak işi bekliyerek boş geçirdiği süreler, 

ç) Kendi rızası ile işçinin, işveren tarafın
dan başka bir yere gönderilmesi veya işyeri ile 
ilgili her hangi bir yerde mesleki dahilindeki 
işi yapmak üzere bekletilmesi suretiyle geçirdi
ği süreler, 

d) Emzikli kadın işçilerin çocuklarına süt 
vermek için geçirdikleri süreler, 

e) İşçinin işyerine gelip gitmede geçirdiği 
süreler, 

f) İşçinin hastane, mahkeme, karakol gibi 
adlî, mülkî ve sağlık işleri için işyeri dışında 
geçirdiği süreler.» 

İşçinin günlük kanuni iş sürelerine sayılır. 
İstanbul istanbul 

Rıza Kuas Mehmet Ali Ayibar 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan İş Kanununun 62 nci 
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maddesinin 11 nci bendinin metinden çıkarılma-
smı arz ©derim. 

Saygılar. 
izmir 

Orhan Sorguç 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanunun 62 nci maddesi 
(e) fıkrasının aşağıdaki şekilde tadilini rica 
ederiz. 

Saygılar. 

Madde 62. — e) Demiryolları ve sair yol
lar ve köprülerin yapılması, muhafazası yahut 
tamir ve tadili gibi işlerde vâki olduğu veçhile, 
işçilerin ikamet "ittikleri mevkilerden uzak bir 
mesafede bulunan işyerlerine hep birlikte nak
ledilmeleri icabeden her türlü işlerde bunların 
toplu ve mukannen surette götürülüp getiril
meleri veya gidip ıgelmeleri esnasında geçen 
süreler işçinin günlük kanuni iş sürelerinden sa
yılır. 

Kayseri izmir 
Enver Turgut Orhan Sorguç 

BAŞKAN — Bunları ayrı ayrı oylıyacağını. 
Şimdi Ibu 10 kilometre ile ilgili takrirleri 

okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Müzakeresi yapılmakta olan tasarının 62 nci 

maddesinin 2 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Mustafa Kulbilây imer 

işin mahiyetinden doğmayıp da, işveren ta
rafından sırf sosyal yardım gayesi ile işyerine 
götürülüp getirilmesi esnasında araçlarda ge
çen zaman iş süresinden sayılmaz. Ancak işye
ri şehir dışında, kamunun istifadesine elverişli 
araçların bulunmadığı ahvalde ve İşyeri merke
bine en az 10 kilometre mesafede ise ve işve
ren de işçiye işyerinde yatacak ve yiyecek te
min etmiyorsa bu ahvalde ıbu taşıma iş süresin-
ıden sayılır. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 931 sayılı iş Kanununun 

02/2 nci maddesinin ilişik ımetinde olduğu gibi 

değiştirilmesini teklif ederiz. 
iSaygılarımızla. 

izmir . istanbul 
Burhanettin Asutay Bahir Ersoy 

Ankara Çanakkale 
Osman Soğukpmar Mustafa Çalıkoğlu 

Ankara Adana 
H. Turgut To*er Emir Halil Postacı 

«işin mahiyetinden doğmayıp da, işveren ta
rafından sırf sosyal yardım gayesi ile işyerine 
götürülüp getirilmesi esnasında araçlarda ge
çen zaman iş süresinden sayılmaz. Ancak işye
ri şehir dışında kamunun istifadesine elverişli 
araçların bulunmadığı ahvalde ve işyeri şehir 
merkezine en az 10 kilometre mesafede ise ve 
işverence işçiye işyerinde yatacak ve yiyecek 
temin etmiyorsa bu ahvalde bu taşıma iş süre
sinden sayılır.» 

Millet Meclisi Başkanlığına 

S. Sayısı 239 da kayıtlı iş kanunu tasarısı
nın 62 nci maddesinin I numaralı bendinin (e) 
fıkrası aşağıda belirtilen şekilde değiştirilerek, 
maddenin bu değişik şekliyle oylanmasını arz 
ve teklif ederiz. 

İstanbul Ankara 
Bahir Ersoy Osman Soğukpınar 

62 nci maddenin I numaralı bendinin («) 
fıkrasının önerilen değişik metni : 

e) Belde sınırlarına 10 kilometre ve daha 
uzaJk mesafede olup, belirli tarifeye bağlı ve 
kamunun yararlandığı taşıt çalışmayan ve sağ
lık kurallarına uygun nitelikte konut ve sos
yal tesisleri bulummıyan işyerlerine, işçilerin 
oturdukları yerden toplu olarak mukannen su
rette götürülüp getirilmesi sırasında geçen sü
reler. 

Gerekçe : 
3008 ısayılı Yasanın 40 nci maddesinin (b) 

fıkrası ile 931 sayılı Yasanın 62 nci maddesinin 
I nci bendinin (c) fıkrasının uygulanmasından 
doğan çelişkilerin giderilmesi ve yine Yargıta-
ym bu konudaki çeşitli görüşlerinin birleştiril
mesi ve uygulamada açıklık «ağlanması için de
ğişiklik önerilmiştir. 

BAŞKAN — Bu grup da hastalık ve vizite 
durumu ile ilgilidir. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
tş kanunu tasarısının 62 nci maddesine aşa

ğıdaki teklifin bir (f) fıkrası olarak ilâve edil
mesini arz ve teklif ederim. 

Zonguldak 
Hüseyin Baytürk 

f) İşçilerin doktora gitmeleri halinde bu
rada geçen müddetleri de iş sürelerinden sayı
lır. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakeresi yapılan kanunun 62 nci madde

sine aşağıdaki teklif edilen (f) fıkrasının ek
lenmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İzmir 

Burhanettin Asutay 
Madde 62 
f) işçinin işyerinden vizite kâğıdı almak 

suretiyle doktora (viziteye) çıkması halinde 
muayene ve teşhis maksadiyle işinden ve işye
rinden ayrı kaldığı süreler, 

Bu gilbi hallerde işçinin doktordan muayene
sinin bittiği saati gösterir bir belge alması şart
tır. 

Sayın Başkanlığa 
iş kanunu tasarısının 62 nci maddesinin (I) 

'bendine aşağıdaki ifadenin (f) fıkrası olarak 
eklenmesini rica ederiz. 

Ankara istanbul 
Osman Soğukpmar Bahir Ersoy 

«f) Viziteye çıkışlarda geçen süreler.» 

Millet Meclisi Başkanlığına 
S. 'Sayısı 239 da kayıtlı iş kanunu tasarısı

nın (İş süresinden sayılan haller başlıklı 62 nci 
maddenin I nci bendine aşağıda belirtilen şekil
de bir (f) fıkrası eklenmesi hususunun oya su
nulmasını arz ve teklif ederiz. 

Ankara istanbul 
Osman Soğukpınar Bahir Ersoy 

62 nci maddenin I numaralı bendine eklen
mesi önerilen fıkra: 

f) işyerinden vizite kâğıdı almak suretiyle 
Sosyal Sigortalar Kurumu sağlık tesislerine ve
ya anlaşmalı hekimlere muayene için başvur
ma halinde, muayene ve tedavi eden hekim ta
rafından vizite kâğıdına işaret verilmek kaydı 
ile, muayene ve tedavi için başvurma saatinden 
işin bitimine kadar geçen süreler. 

31 . 5 . 1971 O : 1 

Gerekçe: 
Sosyal Sigortalar Kurumuna ait hastane, 

dispanser ve benzeri sağlık kuruluşlarının, sa
yıları her geçen yıl artmakta olan sigortalıla
rın, sağlık hizmetlerini yeterince karşılamaktan 
uzak oldukları bir gerçektir. 

Sağlık kuruluşlarına muayene ve tedavi için 
başvuran bir işçi çoğu kez, muayene sırasını 
'bekliyenlerin çokluğu, buna karşı hekim sayısı
nın azlığı nedeni ile saatlerce sırasını beklemek 
zorunda kalmakta, hattâ bâzı kereler sabahtan 
başvuran bir işçinin muayene sırası ancak ak
şamın geç saatlermde gelebilmektedir. 

Muayene ve tedavi amacı ile sağlık kurulu
na başvuran bir işçinin bu yolda uzun zaman 
kaybında, kendisine yükletilebilecek hiçbir ku
sur olmadığı halde, hizmetin yeterince karşı-
lanmayışmın ceaasını işçi çekmektedir. 

Bu haksızlığın giderilmesini sağlamak ama
cı ile, tasarının 62 nci maddesinin I numaralı 
bendine yukarda belirtilen bir fıkranın eklen
mesi önerilmiştir. 

BAŞKAN — Sıra ile okutup, Genel Kurulun 
oylarına arz edeceğim. 

Sayın Sorguç'un, 62 nci maddenin II nci 
bendinin metinden çıkarılmasına mütedair olan 
takririni okutuyorum: 

(İzmir Milletvekili Orhan Sorguç'un önerge
si tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?... Katılmıyor. Hü
kümet?... Katılmıyor. Takriri oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Sayın Orhan Sorguç ve Enver Turgut'a ait 
takriri okutuyorum: 

j(izmir Milletvekili Orhan Demir Sorguç ile 
Kayseri Milletvekili Enver Turgut'un önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?... Katılmıyor. Hü
kümet?... Katılmıyor. Takriri oylarınıza arz ©di
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Şimdi, Sayın Turgut Toker, Emir Halil Pos
tacı ve arkadaşlarının verdiği takriri okutuyo
rum: 

(Ankara Milletvekili H. Turgut Toker, Ada
na Milletvekili Emir Halil Postacı ve arkadaş
larının önergesi tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — Ben takririn sonucuna göre 
Sayın Osman Soğukpınar ve Balhir Ersoy'un, 
ayrıca Mustafa Kubilây tmer'in vermiş olduk
ları takrirleri oya arz etmiyeceğim. 

Okunan takrire komisyon katılıyor mu?... 
Katılmıyor. Hükümet?... Katılmıyor. Takriri 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

KaJbul edilmiyen bu metne paralel bulunan 
demin bahsettiğim iki takriri ayrıca oya arz 
etmiyorum. 

Osman Soğukpınar ve Bahir Ersoy tarafın
dan verilen vizite işleriyle ilgili önergeyi tek
rar okutuyorum.. 

(Ankara (Milletvekili Osman Soğukpınar ve 
İstanbul Milletvekili Bahir Ersoy tarafından 
verilen önerge tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?... Kotılmıyor. Hü
kümet?... Katılmıyor. Takriri oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
KaJbul edilmemiştir. 

Takririn reddedilmiş olması sebebi ile Hüse
yin Baytürk, Burhanettin Asutay, Bahir Ersoy 

~..y.-. 
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ve Osman Soğukpınar'm takrirleri viziteye çık
ma süresi ile ilgili olduğundan ayrıca oya arz 
etmiyorum. 

Sayın Rıza Kuas ve Mehmet Ali Aybar'm 
vermiş olduğu takrir çok girift olduğu cihetle 
tekrar okutup, oylarınıza arz edeceğim. 

(İstanbul milletvekilleri Rıza Kuas ve Meh
met Ali Aybar tarafından verilen önerge tek
rar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon?... Katılmıyor. Hü
kümet?... Katılmıyor. Takriri oylarınıza arz 
ediyorum. KaJbul edenleri. Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

02 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Genel Kurulun ittihaz etmiş olduğu çalışına 
süresi bitmiş bulunduğu cihetle 2 . 6 . 1971 Çar
şamba günü saat 15,00 te toplanmak üzere bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,40 

#<<f f» ı <— 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

105 NOt BİRLEŞİM 

31 . ö . 1971 Pazartesi 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1, — Yüksek Hâkimler Kurutana üyie seçimi 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X 1. — İş kanunu tasarısı ve 23 numaralı 

Geçici Komisyon raporu (1/347) (S. Sayısı : 
239 ve 239 a 1 nci ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
26 . 2 . 1971) 

X 2. — Bursa Milletvekili Kasım Önaidim'ın, 
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 Milletvekili 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'm, 
31 Temmuz 1970 tarih ve 1327 sayılı Kanu
nun 36 nci maddesi ile değiştirilen 14 Temmuz 
1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
numun 79 ncu maddesine 'bir fıkra eklenımesi 
'hakkında kanun teklifi hakkında Ouımhuriyet 

Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 2/407; Cumhuriyet Senatosu 2/310) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 241 e 1 nci >ek; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1550) (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 llhami Sancar'ın, 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 nci ek, Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 442) (Dağıtma tarihi : 10.5.1971) 

4. — Eski Amıasya 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. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'ın, 
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 
İKt DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Osman Salmankurt'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/204) (S. Sayısı : 105 ve 165 e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

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

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

4. — 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) 
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I 5. — Salihli ilçesinin, Eskicami mahallesi 
1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu 
Ayşe'den doğma 20 . 10 . 1945 doğumlu Kâmil 
Akman'ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/46) (iS. Sayısı : 30 a 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihi : 22 . 2 . 1971) 

6. — Van'ın Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı 
Işıkpınar köyü hane 37, cilt 5, sayfa 52 de ka
yıtlı Necmettinıoğlu, Emine'den olma 1.1.1947 
doğumlu Nurettin Kahraman'm, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu ('3/45) (S. Sayısı : 
46 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 22 .2 .1971) 

7. — Akyazı ilçesi 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 . 1971) 

8. — İzmir iline bağlı Çeşme ilçesinin Mer
kez Çiftlik köyü nüfusunun 1Û1 hane, 7 cilt ve 
45 nci sayfasında kayıtlı Şükrüoğlu, Zehra'dan 
doğma 10 . 8 . 1929 doğumlu Mahmut Yel'in, 

I ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/51) 
(S. Sayım : 77 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
22 . 2 . 1971) 

9. — Yalvac'ın 'TofemıakıçıJk toöyü hane 90, 
cilt 22, sayfa 146 da nüfusa kayıtlı, Ali Osman-
oğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu 
Hüseyin Sesli'nin ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/159) (S. Sayısı : 78 e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 22 . 2 . 1971) 

10. — Turgutlu'nun Hamîdiye mahallesi 846 
hane, cilt 27 ve sayfa 20 de nüfusa kayıtlı olup, 
Kurtuluş mahallesi, Yasemin sokak 8 numarada 
oturur Yakupoğlu Yaşa'dan doğma 1.9.1936 do
ğumlu Faik Vartekli, Turgutlu Hamidiye ma
hallesi 846 hane, cilt 27, sayfa 20 de nüfusa ka
yıtlı olup evlilik dolayıdyle Hamidiye mahallesi 
295 haneye gitmiş, Kurtuluş mahallesi, Yasemin 
sokak 8 numarada oturur Yakup kızı Yaşa'dan 

I doğma 1 . 4 . 1947 doğumlu Kadriye Partici'-



mu ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Baş* 
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/204) (S. Sayısı 160 a 1 mci ek) (Dağıtma 
tarihi : 22 . 2 . 1971) 

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

12. — Bor ilçesinin Kemerhisar 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'ın, ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez-. 
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/388) 
(S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 4 .3 .1971) 

13. — Mardıim iıliisnin Ömerli ilçesi (merkez bu
cağı Hırbabellik (Sivritepe) köyü hane 7, cilt 
28/1 ve sayfa 60 numarada nüfusa kayıtlı Alı-
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 Naü 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 Gölkaya bucağının Hacı Sü-
leymanbey köyü hane 106/2, cilt 19, sayfa 60 
numarasında nüfus siciline kayıtlı Mehmet Ali-
oğlu, Şerife'den doğma 1 . 8 . 1330 Tonya - îs-
kenderli doğumlu Hacı Ahmet Tonya'nm ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/233) 
(S. Sayısı : 301) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 

16. — Bartın Hlçesi Tuzcular köyü hane 15, 
cilt 19, sayfa 32 de kayıtlı Şabanoğlu Hatice'
den doğma Şubat 1946 Bartın doğumlu Ahmet-

Balıkçı'nın ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/258) (S. Sayısı : 302) (Dağıtma ta
rihi : 8 . 3 . 1971) 

17. — Kastamonu diline 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'm, 
çırak, kalfa ve ustalık kanuni teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
koanisyonlanmdan seçilen 4 «er üyeden kurulu 
5 No. lu Geçici 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 alinin 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 Kasım önadını'-
in, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunum 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) (Dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

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

X 24. — Mardin 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, Maliye ve Plân komisyonlarından seçilen 4 
er üyedetn kurulu 9 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/92) (S. Sayısı : 130 a 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 17 . 4 . 1971) 

26. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
8 arkadaşımın, 17 . 7 . 1967 tarihli 506 sayılı 
Kanunun 123 ncü (maddesinin 2 ve 3 ncü fıkra
sının kaldırılması ve bir fıkra eklenmesi ile 
lamıir Milletvekili Burhanettin Asutay ve 4 ar
kadaşının, 606 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun 123 ncü maddesıinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifleri ve Çalışma ve Plân komisyon
larından 8 <eır üyeden kurulu 41 numaralı Ge
çici Komisyon raporu (2/496, 2/323) (S. Sa
yısı : 310) (Dağıtma tarihi : 27 . 4 . 1971) 

X 27. — Köy İşleri Bakanlığı Kuruluş ve gö
revleri hakkında 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 İstanbul Milletvekili Or
han Cemal Fersoy'un, ekspres yollar ve İstan
bul çevre yolu projesi sahasındaki gecekondu
ların tasfiyesi hakkında kanun teklifi ve Ana
yasa, Maliye, imar 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) 
(S. Sayısı : 212 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
3 . 5 . 1971) 

30. — 6785 sayılı İmar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkında kanun tas anısı 
ille İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Millî 

kıyılar kanunu teklifi ve imar ve îskân, içişleri 
ve Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek ku
rulan 7 numaralı Geçici Komisyon raporu (1/161, 
2/294) (S. Sayısı : 137 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 5 . 5 . 1971) 

31. — 24 . 2 . 1970 tarilh ve 1235 sayılı 
' 3 . 6 . 1959 tarilh ve 7334 sayılı kanunlarda de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/436) (S. Sayısı : 314) (Dağıtma tarihi : 
7 . 5 . 1971) (Gündeme) 

X 32. — 29.7.1970 tarihli ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna 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 
Yiğit Köker ile Ankara Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz'm, Şehit Komando eri Mevrut Meric'in 
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
si Kuruluş Kadroları Kanununa ek kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları (1/417)' (S. Sayısı : 317) (Dağıtma ta
rihi : 13 . 5 . 1971) 

35. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinde astsubay 
nasbe dil eni ere giyecek ve teçhizat verilmesi 
hakkında kanun tasarısı ile Trabzon Milletve^ 
kili Ahmet Şener ve 3 arkadaşının, muvazzaf 
astsubaylara verilecek elbise ve teçhizat hak
kında kanun teklifi ve içişleri, Millî Savunma 
ve Plân komisyonları raporları (1/269, 2/376) 
(S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 14.5.1971) 

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

X 37. — Deniz Kuvvetlerine yabancı memle
ketlerden dört muhrip satınalınması için gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkım
da kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Plân ko
misyonları raporları (1/31) (S. Sayısı : 320) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 5 . İ971) 
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38. — 17 Ocak 1963 tarifti ve 144 sayılı Uçuş 
hizmetleri tazminat Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine dair 28 Nisan 1970 tarih 
ve 1256 sıayı'lı Kamunun geçici 2 nıci maddesinin 
ıson fıkrasının değiştirüımesi hakkımda kanun 
•tasarısı ve Mi'lllî Savunma ve Plân- komisyonları 
(raporları (1/384) (S. Sayısı : 321) (Dağıtma 
-tarihi : 14 . '5 . Iİ971) 

39. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Ozıer, Eskişehir Milletvekili ismet Angı, 
Çanakkale Milleltvekili Zekiye Gülsen ve 10 ar-
!kada§ı, Cumruriyet Senatosu Afyon Üyesi Ke-
ımıal Şenoeak, Cumhuriyet Senatosu istanbul 
Üyeisıi Melbrure Aksoley ve ts'tanbull Milletvekili 
Reşit Ülker'in, Eminsuların zararlarının gideril-
ımıesi hakkında kanun (teklifleri ve Majliye ve 
Pllân komiısyomılanndan seçilen 8 er üyeden ku

rulu 37 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(2/153, 2/214, 2/230, 2/290, 2/300, 2/361) (S. 
Sayısı : 322) (Dağıtıma tarihi : 115 . S . 1971) 

X 40. — Tralbzon Milletvekili Ahmet Şener 
ve 9 arkadaşının, Türkiye Çay işletmeleri Kuru
mu kanunu teklifi ve Ticaret, Maliye, Tanım, ve 
Plân komisyonlarından! seçilen 4 er üyeden ku
rulu 12 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/316) 
(S. Sayısı : 203 e 1 nci ek) (Dağıitma tardihi : 
15 . 5 . l'97'l) 

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

* • 

(Millet Meclisi 105 nci Birleşim) 




