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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Sayın üyelerden bâzılarına Başkanlık tez
keresinde gösterilen sebep ve sürelerle izin ve
rilmesi kabul olundu. 

Bir birleşim önce yapılan seçimde oyların 
dağılımı bu birleşimde de olumlu bir sonuç 
alınmaması mümkün göstermediğinden, Yük
sek Hâkimler Kuruluna üye seçiminin ertelen
mesi kabul olundu. 

29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlâk 
Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi 
hakkındaki kanun tasarısının maddeleri kabul 
olunarak tümü açık oya sunuldu ise de, oyla
rın layrımı sonunda çoğunluğun sağlanamadığı, 
oylamanın gelecek birleşimde tekrarlanacağı 
bildirildi. 

6996 sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi 
Kanununa geçici bir madde eklenmesi ve, 

17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş hiz
metleri tazminat Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine dair 28 Nisan 1970 tarih ve 
1256 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin 
son fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki kanun 
taşanları öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul olundu. 

Deniz Kuvvetlerine yabancı memleketlerden 
dört muhrip satınalmması için gelecek yıllara 

geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki ka
nun tasarısının maddeleri kabul olunarak tümü 
açık oya sunuldu ise de, oyların ayrımı sonun
da çoğunluğun sağlanamadığı, oylamanın ge
lecek birleşimde tekrarlanacağı bildirildi. 

Cumhuriyet Senatosu Malatya üyesi Ham-
di özer, Eskişehir Milletvekili İsmet Angı, Ça
nakkale Milletvekili Zekiye Gülsen ve 10 arka
daşı, Cumhuriyet Senatosu Afyon Üyesi Kemal 
Şenocak, Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure AJksoley ve İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker'in, Eminsulann zararlarının giderilmesi 
hakkındaki kanun tekliflerinin tümü üzerimde 
görüşüldü, ancak maddelerine geçilmesi kabul 
olunmadığından tekliflerin reddolunduğu bil
dirildi. 

7 . 6 . 1971 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 18,43 te son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekilâ 

Fikret Turhangil 

Kâtip 
Kayseri 

Şevket Doğan 

Kâtip 
Sivas 

Enver Akova 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tezkere 
1. — Konya Milletvekili Baha Müderrisoğ-

lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması
na dair Başbakanlık tezkeresi (3/558) (Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyona). 

Raporlar 

2. — Gümrük kanun tasarısı ve Cumhuriyet 
Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley ve 
10 arkadaşının, hastaların memleket içinde bu
lamadıkları ilaçlan dıs memleketlerden getirt

meleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ve 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, 474 sayılı Kanuna ekü Gümrük Gi
riş Tarife cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölü
münün değiştirilmesi hakkında kanun teklifle
ri ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştır
ma, Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık" 
ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarından 
seçilen 3 er üyeden kurulu 16 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sa
yısı : 1Ö2 ye 1 nci ek) 

— 80 — 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — BaşkanveMli Talât Köseoğlu 
KÂTİPLER : Kemal Ataman (Ankara), Kenan Aral (Tunceli) 

' BAŞKAN — Millet Meclisinin 109 ncu Birleşimini açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Ooğıuıluğuımuz vardır. Müza
kerelere başlıyoruz. 

IV - BAŞKANLffi DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. —• Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ma
liye Bakanı Sait Naci Ergin'e Millî Savunma Ba
kanı Ferid Melen'in vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/559) 

BAŞKAN — Bir sunuşumuz vardır. Oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Maliye 

Bakanı Sait Naci Erginin, dönüşüne kadar, 
Maliye Bakanlığına, Millî Savunma Bakanı Fe
rid Melen'in vekillik etmesinin, Başbakanın tek
lifi üzerine uygun görülmüş olduğunu arz ede
rim. 

Cumhurbaşkanı 
Cevdet Sunay 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

Gündeme geçiyoruz. 

2. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçimi. 

BAŞKAN — Yüksek Hakimler Kurulu asil 
ve yedek üye seçiminin bir arada yapılması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi puıslalar dağıtılmaktadır. Birinci pus-
laya üç asil, ikinci pusluya bir yedek üye 
ismi yazılacaktır. Puslalar ayrı ayrı sebeplere 
atılacaktır. 

V - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 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) 

2. — Beniz Kuvvetlerine yabancı memle
ketlerden dört muhrip satınalmması için gelecek 

yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkın
da kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Plân ko
misyonları raporları (1/31) (S. Sayısı : 320) 

BAŞKAN — Yeniden açık oylarınıza sunu
lacaktır. Kupalar sıralar arasımda dolaştırıla
caktır. Sayın üyelerin kupalara oylarını atma
larını rica edeceğim. 

2. 
mi. (Devam) 

BAŞKAN 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seci- üye seçimi için üç kişilik bir tasnif heyeti seçe-

Yüksek Hâkimler Kuruluna 
cegiz. 

Sayın Hakkı Alaca?.. Yok. 
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Sayın Fazıl Güleç?... Buradalar. 
Sayın Hüsamettin AtaJbeyli?... Buradalar. 
Sayın Turhan Bilgin?... Yok. 
Sayın Kasım Küfrevi?... Yok. 
Sayın Fuat Ak?... Yok. 
Sayın Şinasi Çolakoğlu?... Buradalar. 

Sayın Fâzıl Güleç, Sayın Şinasi Çolakoğ
lu, Sayın Hüsamettin Atabeyli tasnif komisyo
nuna seçilmişlerdir. 

Şimdi, seçimlere hangi ilden başlanacağını 
tesbiıt için ad çekiyorum; İstanbul. 

Seçimlere, istanbul mOIetvekilierinden baş
lıyoruz. 

Bu arada hatırlatmak bakımından, Yüksek 
Hâkimler Kuruluna adaylığını koyanların isim
lerini okutuyorum. 

Yüksek Hâkimler Kurulundaki açık asıl 
üyeliklerin adayları (Soyadı alfabetik 

sıraya göre) 

Adı soyadı, (Görevi) 

1. Naci Ağaoğlu (Tarsus Hukuk Hâkimi) 
2. Mustafa Akalın (Afyon Barosu Avukat

larından) 
3. Necati Benderlioğlu (T. K. 1. Genel Mü

dür Muavini) 
4. Cemalettin Bulak (Samsun Avukatla

rından) 
5. Kadir DanişoğTu (Altındağ Hâkimi) 

Mehmet Nedim Derici (Kayseri Hâkimi) 
Ahmet Cevdet Ercan (Adana 0. Sav-

6. 
7. 

CliSl) 
8. 
9. 

10. 
üyesi) 

11. 
12. 
13. 

Lütfi Erdemir (Ankara Hâkimi) 
Celâl Erdoğan (Ankara Hâkimi) 
Rahmi Ergil (Yüksek Hâkimler Kurulu 

Fuat Eriıbol (Ankara Hâkimi) 
Hasan Basri İnce (Sivas Ceza Hâkimi) 
Nezihi Kâhyaoğlu (İstanbul Barosu Avu

katlarından) 
14. Hasam. Kancaoğlu (Ankara Hâkimi) 
15. Enver Karahan (Çivril Ceza Hâkimi) 
16. Enver Koçak (Erzurum Ağır Ceza Mah

kemesi Bşk.) 
17. İsmail Mutluay (Altındağ Ağır Ceza 

Mah. Üyesi) 
18. Celâl öncel (Urfa Barosu Avukatların

dan) 

Adı soyadı, (Görevi) 

19. Demir Ali özaknıcı (Afyon Barosu Avu
katlarından) 

20. M. Sabri Özbek (Ankara Hâkimi) (Çe
kilmiştir) 

21. M. Fevzi Peşkircioğlu (Kayseri Ağır Ce
za Mah. Bşk.) 

22. Albdüîgani Seyitlhanoğlu (Ordu Ağır Ce
za Mahkemesi Bşk.) 

23. Osman Tolun (Enerji ve Tabiî Kay. 
Bak. Petrol Dai. Bşk.) 

24. Ömer Faruk Tuğcu (T. Emlâk Kredi 
Bank. Huk. Müşaviri Av.) 

25. Arşlara. Yılmaz (Kalecik Ceza Hâkimi) 
26. Ekrem Yurdakoş (Ankara Hâkimi) 

Yüksek Hâkimler Kurulundaki açık yedek 
üyeliklerin adayları (Soyadı alfabetik 

sıraya göre) 

1. Mehmet Akıncı (Samsun Hâkimi) 
2. Mesut Alplbaz (Yüksek Hâkimler Kurulu 

Yedek Ü. 
3. Hasan Mestçi (Afyon Hâkimi) 
4. Ragrp Oltu (Yargıtay Üye Yardımcısı) 

BAŞKAN — Hatırlatma bakımından geçen 
birleşimde aldıkları oy miktarlarını arz ediyo
rum; 

Adı Soyadı Aldığı oy adedi 

Kadir Danifoğlu 
Rahmi Ergil 
Celâl öncel 
Ekrem Yurdakoş 
Osman Tolun 
Hasan Kancaoğlu 
Hasan Basri İnce 
Celâl Erdoğan 
Nedim Derici 
Necati Benderlioğlu 
İsmail Kutlay 
Ahmet Cevdet Ercan 
Enver Karahan 
Enver Koçak 
Abdülıgani Seyithanoğlu 
Aslan Yılmaz 
Naci Ağaoğlu 
Fevzi Peşkircioğlu 
Sabri Özbek 
Boş 

99 
98 
75 
61 
60 
42 
38 
34 
32 
22 
18 
17 
12 
10 
6 
4 
1 
1 
1 
5 

82 — 
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Yedekler 

Mehmet Akıncı 
Mesut Alpıbaız 
Ragıp Oltu 
Hasan Mestçi 
Boş 

104 
48 
24 
17 
14 

3. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'-
ın, Hazineden siyasi partilere yardım yapılması 
ve Ana/yasanın 82 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun tekliflerinden imzasını geri 
adaylığına dair önergesi 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Kaftan'in, iM 
Anayasa değişikliği teklifinden imzasını geri 
aldığına dair bir önergesi gelmiştir. Okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gerek Hazineden siyasi partilere yardım 

yapılması, gerek Anayasanın 82 nci maddesinin 
değiştirilmesi ile ilgili Anayasa değişikliği 
kanun teklifindeki imzamı geri aldığımı 
saygı ile arz ederim. 

Malatya 
Mustafa Kaftan 

(BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Seçime başlıyoruz efendim. 

(İstanbul milletvekillerinden başlanarak 
oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Burada bulunan sayın üyele
rin mutlaka oylarını kullanmalarını rica ede
ceğim. Çünkü,, bu oylamada çoğunluk ol
mazsa müzakerelere devam edilmesi mümkün 
değildir. Bu bakımdan sonradan teşrif bu
yuran sayın üyelerin mutlaka oylarını kullan
malarını tekrar rica «diyorum. 

Oyunu kulalnmıyan sayın üye var mı?. 
Oylama işlemi bitmiştir. Tasnif heyeti lüt
fen yerini alsın. 

Sayın milletvekilleri bir hususu oylarınıza 
sunacağım. Yüksek Hâkimler Kurulu üyele
rinin seçimi için atılan zarflar sayılsın, ni
sap sabit olduğu takdirde, tasnif de
vam ederken müzakerelere devam edelim. 
Bu hususu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

önce lütfen zarflar sayılsın ve nisabın 
olup olmadığı tesbit edilsin. 

Nisabolduğu takdirde iş kanunu tasarısı 
görüşülecektir. Sayın Hükümet üyesi ve sa
yın komisyonun hazır olmasını istirham edi
yorum. 

Oylamaya üçyüz küsur arkadaşımız işti
rak etmitşir, gündeme devam ediyoruz. 

V - GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

5. — 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 — Sayın Hükümet üyesi ve sayın 
Komisyon temsilcisi lütfen yerlerini alsınlar. 

63 ncü maddeyi okutuyorum. 

Saat ayarı 
MADDE 63. — Çalışma saatleri, «memleket 

saat ayarı» na göre düzenlenir. 

tşin (başlayış ve bitiş saatleri dinlenme saat
leri işyerlerine asılacak levhalarda gösterilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. önerge var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

63 ncü maddeye aşağıdaki fıkranın eklen
mesini arz ve teklif ederim. 

«işin başlangıç ve bitiş saatleri ile, dinlen
me saatleri toplu iş sözleşmeleriyle düzenlenir.» 

İstanbul Milletvekili 
Rıza Kuas 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 

ÇALIŞMA BAKANI ATÎLA SAV — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOPÇUBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önerge
ye katılmamaktadır, önergeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. önerge 
reddedilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

— 83 — 
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Ara dinlenmesi 
MADDE 64. — I - Çalışma süresinin ortala

ma bir zamanda o yerin âdet ve işin gereğine 
göre ayarlanmak suretiyle işçilere : 

a) 4 saat veya daha kısa bir süreli işlerde 
15 dakika, 

b) 4 saatten fazla ve 8 saatten az süreli iş
lerde yarım saat, 

c) 8 saat veya daha fazla süreli işlerde bir 
saat, dinlenme verilir. 

Bu dinlenme süreleri en az olup aralıksız 
verilir. 

Ancak bu süreler, iklim, mevsim, o yerdeki 
örf ve gelenekler veya işin niteliği göz önünde 
tutularak toplu iş sözleşmesi veya hizmet akit
leri ile aralı olarak kullanılabilir, 

II - Dinlenmeler, bir işyerinin aynı kısmın
daki bütün işçilerine önceden belirtilmiş olan ay
nı saate uygulanır. Şu kadar ki işin gereğine 
göre nöbetleşe dinlenme yapılması toplu iş söz
leşmeleri veya hizmet akitleri ile düzenlenebilir. 

III. - Yukarda yazılı dinlenmeler çalışma 
süresinden sayılmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? 

Sayın Osman Soğukpınar'ın önergesi vardır. 
önergenizi izah için buyurun. 

OSMAN SOĞUKPINÂR (Ankara) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

64 ncü madde zaman zaman, bilhassa özel 
sektörde istismar edilmektedir. Lokanta, gazino, 
pavyon ve benzeri işyerlerinde 1957 de yürürlük
ten kalkan «Aralı îşler Nizamnamesi» hâlâ bu 
maddenin boşluğundan faydalanılarak uygulan
maktadır Şöyleki; bir işçiye sabahleyin 
11 de işbaşı yaptırıyorlar, saat 1,5 - 2 de 
paydos veriyorlar, saat 17 de işbaşı 
yaptırıyorlar, gece 11 de paydos veri
yorlar. Yani 8 saat çalışma mecburiyetini 
aralı fasılalarla kullandırıyorlar. Bu aralı faş
larla kullanılmada işçi, işverenin emrine heran 
için hazır oluyor. Ne zaman işbaşı yapauağı 
belli değildir. O işyerinde bir tarafta oturmak
ta, 3 saat, 4 saat iş beklemektedir. Bu bekleyiş 
işyerinde çalışma saatlerine sayılmamaktadır. 
Bunun için bu konuya bir vuzuh getirmek lâzım 

Son günlerde görüyoruz ki, bu Devlet daire
lerinde de işlemeye başlamıştır. Bilhassa sa

yın Bakanın dikkatini çekerim; geçen sene 
Devlet Su işleri İzmir 2 nci Bölge Müdürlüğün
de dörder saat ara ile 8 saat doldurulmuştur. 
Sabahleyin saat 8 de işbaşı yaptırılmış 12 de 
paydos verilmiştir; aksam 4 de işbaşı yaptınl-
miş, saat 8 de paydos verilmiştir. Biz bunun 
için bir de dâva açmış bulunuyoruz. 

Bu maddeye vuzuh getirmek için bir takrir 
verdik. Bu takririmiz, lütfedilir Meclis tarafın
dan kabul edilirse bu ihtilâflar da ortadan kalk
mış olur. 

Teşekkür ederm. 
BAŞKAN — Sayın Bahir Ersoy, siz de öner

genizi izah sadedinde mi söz istiyorsunuz? 
BAHİR ERSOY (istanbul) — Evet. 
BAŞKAN — İsterseniz önergeniz okunsun, 

o zaman söz alın. 
BAHİR ERSOY (istanbul) — Olur efendim. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye? Yok. 
Önergeler vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
S. Sayısı 239 da kayıtlı îş kanunu tasarlısı

nın 64 ncü maddesinin 1 numaralı bendi aşağı
da belirtilen şekilde değiştirilerek, maddenin 
bu değişik şekli ile oylanmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Ankara Milletvekili İstanbul Milletvekili 
Osman Soğukpınar Bahir Ersoy 
64 ncü maddenin 1 numaralı bendinin öne

rilen değişik metni : 
1. — Çalışma süresinin ortalama bir ızaman-

da, o yerin aded ve işin gereğine göre ayarla
mak suretiyle işçilere : 

a. — 4 saat veya daha kısa süreli işlerde 
15 dakika, 

b. — 4 saatten fazla ve 8* saatten az süreli 
işlerde yarım saat, 

c. — 8 saat veya daha fazla süreli işlerde 
bir saat dinlenme verilir. 

Bu dinlenme ısüreleri âzami olup aralıksız 
verilir. 

Ancak, bu süreler işveren tarafından resen 
uzatıldığı takdirde âzami bir saatin üstünde 
geçen dinlenme süresi işçinin günlük çalışma 
süresinden sayılır. 

BAŞKAN — ıSayın Ersoy, Sayın ıSoğukpı-
nar izah ettiler. Siz de izah edecek misiniz 
efendim?. 

— 84 — 
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BAHİR ERSOY (Manimi) — Hayır efen
dim, sarih zaten. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 

TOPÇÜBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?. 
ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Katıl

mıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. 

'OSMAN SOĞUKPINAR (Ankara) — Zabta 
geçmesi bakımından gerekçesinin de okunıması-
nı rica edeceğim. 

BAŞKAN — Hay hay efendim. 
«Gerekçe : 
Lokanta, pavyon, gazino ve benzeri işyerle

rinde çalıştırılan işçilerin bir günlük çalışma 
süresi içinde kendilerini bağladıkları zamanın, 
anılan iş/verenlerce - bazan gereksiz dinlenme 
süreleri tanınmalk 'suretiyle - gecenin »aaıt 
23,00, 24,00 üne kadar uzatıldığı ve günlük 
çalışma süresinin bu suretle işçi aleyhine kul
lanıldığı yaşanmakta olan bir gerçektir. 

Her ne kadar işyerlerinde fiilen çalışılan 
süre toplamı 8 saati aşmıyor gözüküyorsa da, 
aslında, söz konusu İşyerlerinde çalışan işçiler, 
çoğu zaman 8 saat yerine en az 12 saatlerini 
bağh bulundukları işyeri adına harcamaktadır
lar. 

Bu bakımdan, sadece işin faal olduğu süre 
ile sınırlı çalışma süresi kabul edip, işin yavaş 
veya durgun olduğu sürelerin dinlenme süresi 
olarak (kullanılabilmesi, doğrudan doğruya iş
çiler aleythinde ve işverenler leiMnde bir durum 
yaratmaktadır. Bu husustaki haksızlığın gi
derilmesi için 64 ncü maddenin 1 numaralı ben
dindeki değişiklik önerilmiştir.» 

BAŞKAN — önergeye Hükümet ve komis
yon katılmamaktadır, önergeyi oylarınıza su
nuyorum: İCabul edenler... Etmiyenler.. önerge 
reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
İş kanunu tasarısının 64 ncü maddesinin 1 

mci fıkrasının (a) bendinde «kısa bir süreli» 
kelimeleri arasındaki «bir» kelimesinin çıka
rılmasını, 
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Aynı maddenin 1 nci fıkrasının son satırın
daki ve 2 nci fıkrasının son satırındaki «akıd-
ları» kelimesiin «akitleri» şeklinde değiştiril
mesini arz ve talebederim. 

Geçici Karma Komisyon 
Başkanı 

Kayseri Milletvekili 
Enver Turgut 

BAŞKAN — Madde bu şekilde düzeltilerek 
'okutulmuştur, 'önergeyi muameleye koymuyo
rum efendim. 

Bir önerge daha var efendim, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
64 ncü maddenin 1 nci bendinin (b) fıkra

sının; «4 saatten 8 saate kadar süreli işlerde 
1 saat» şeklinde değiştirilmesini, 

(c) fıkrasının «35 nci ve 06 nci maddelere 
göre süresi 8 saati aşan çalışmalarda, ayrıca 
15 dakika dinlenme verilir» şekline getirilme
sini, 

3 ncü benddeki «•sayılmaz» ibaresinin «sayı
lır» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

İstanbul İstanbul 
Rıza Kuas Mehmet Ali Aybar 

BAŞKAN — Komisyon?. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 

TOPÇÜBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 

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

tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mamaktadır, önergeyi oylannıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.. önerge reddedil
miştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Gece süresi 
Madde 65. — I. İş hayatında (Gece) en 

geç saat 20 de başlıyarak en erken sabah 6 ya 
kadar geçen ve her halde en fazla 11 saat sü
ren gün dönemidir. 

II - Bâzı işlerin niteliğine ve gereğine göre 
yahut yurdun bâzı bölgelerinin iklim ve âdet 
ayrılıkları bakımından, iş hayatına ilişkin (Ge
ce) başlangıcının daha geriye alınması veya 
yaz ve kış saatlerinin ayarlanması, yahut çeşit-
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li işler için erkek, kadın ve çocuk işçiler hak
kında (gece) deyiminden anlaşılacak, gün dö
neminin haşlama ve bitme saatlerinin belirtil
mesi suretiyle "bir numaralı fıkradaki genel hük
mün uygulama şekillerini tesbit etmek yahut 
bâzı gece çalışmalarına her hangi bir oranda 
fazla ücret ödenmesi usulünü koymak veyahut 
gece işletilmelerinde ekonomik bir zorunluluk 
bulunmıyan işlerde işçilerin geçe çahştınlanala-
rmı yasak etmek üzere Çalışma Bakanlığınca 
tüzükler hazırlanabilir. 

III - İşçilerin gece çalışmaları 8 saati geçe
mez. 

IV - Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe 
işçi postaları kullanılan işlerde, en fazla bir iş 
haftası gece çalıştırılan işçilerin, ondan sonra 
gelen ikinci iş haftası gündüz çalıştırılmaları 
suretiyle pastalar sıraya konur. 

Çalışma Bakanlığı, gece ve gündüz posta
larında onbeşer günlük nöbetleşmeye de izin 
verebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istâyen sa
yın üye?.. Yok. önergeler vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
65 nci maddenin son fıkrasının metinden 

çılkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
İstanbul İstanbul 

Mehmet Ali Aybar Rıza Kuas 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 

TOFÇUBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ÇALIŞMA BAKANI AKLA SAV — Katıl-

mıyoruız. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mamaktadır, önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... önerge reddedil
miştir. 

İkinci önergeyi okutuyorum, 

Millet Meclisi Başkanlığına 
931 sayılı İş Kanunu tasarısının 65 nci mad

desine aşağıdaki bendin ilâvesini arz ve teklif 
ederim. 

Madde 65. — V - Gece çalıştırılan işçilere 
verilecek ücret, ödeme şekline bakılmaksızın 
normal çalışma ücretinin % 10 yükseltilmesi 
suretiyle ödenir. 
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Gece çalışma süresi saat 22,00 ilâ 06,00 ya 
kadardır. 

İstanbul 
Hasan Türkay 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇÎOÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 

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

mıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mamaktadır, önerge sahihi önergesini izah ede
cektir. Buyurun, Sayın Hasan Türkay. 

HASAN TÜRKAY (istanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; 

önergemde de ifade ettiğim gibi, bugün Tür
kiye'de çalışan işçi adedi; aşağı - yukarı 1,5 
milyon civarındadır. Bu 1,5 milyon civarında 
işçinin 250 bin kadarı devamlı vardiya tutar, 
yani 250 bin işçi 3 vardiya halinde çalışır. 

Gece vardiyalarında çalışan işçiler gündüz 
çalışmalarına nazaran çok daha yıpranmakta
dır. Gece 8 saat devamlı mesai sarf ettikten 
sonra sabahleyin işten çıkan bir işçi o gün, gün
düz normal uykusunu alamaması, normal gıda
sını alamaması yüzünden sıhhatinden kaybet
mektedir. Binaenaleyh, gece çalışan işçilerin 
sarf etmiş olduğu enerji, gündüz çalışan işçiye 
nazaran daha fazladır. Bu itibarla, gece çalışan 
işçilerin ücretlerinde bir farklılık olması lâzım
dır. Bunu Batı ülkelerinde tatbik eden memle
ketler vardır. Yunanistan'da bu, kanunla düzen
lenmiştir. Ağır işlerde çalışan işçilere gece var
diyalarında % 25 zamlı ödenir, hafif işlerde ça
lışan işçilere % 15 zamlı ödenir. Çekoslovakya 
işçilerine kanunla uygulanmıştır, Holânda'da 
bu hususta parlâmentolardan geçmiş kanunlar 
vardır. 

Bu itibarla Türkiye'mizde de gece yıpranan 
işçilerimizin sıhhatini kaybettiğini, onların da
ha kuvvetli gıda almalarını sağlıyabilmek için 
hiç olmazsa 3 haftada bir, geceye isabet ettiği 
bir haftalık ücretinin % 10 zamlı olarak alma
larını temin etmek bakımından önergemi ver
miş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, 
Takdir edersiniz, biz de bütçe müzakerele

rinde, hattâ çok mühim tasarılar görüşülürken 
sabahladığımız geceler olur. Bir gece sabahla-
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dığımız zaman ne duruma düştüğümüzü hepi
miz biliyoruz. Devamlı çalışan işçilerin halini 
tasavvur edin. 

O bakımdan, Yüce Meclisimiz lütfederse ge
ce çalışan işçilerin, ücretlerini % 10 fazlası ile 
alması çok isabetli, yerinde, adalete uygun olur. 

Esasen gece mesaisinde çalışan işçiler gün
düz çalışan işçilere nazaran fazla verim yap
maktadır. Yapılan istatistiklere göre; bilhassa 
seri imalât yapan fabrikalarda çalışan işçilerin 
imalâtı, gündüz çalışan işçiye nazaran yüksek
tir. O bakımdan bir külfet de getirmiyecektir. 

Bu bakımdan önergemi vermiş bulunuyorum. 
Yüce Meclisimiz lütfeder, Komisyon ve Hükü
metimiz de iştirak ederse, gece vardiyalarında 
çalışan işçileri, gece çalışmaya teşvik etme ba
kımından da bir unsur olur. Bu bakımdan öner
gemin kabulünü rica ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mamışlardır, önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Önergeyi kabul edenler... Etmiyenler... önerge 
reddedilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.., Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Hazırlama, tamamlama, temizleme işleri 
Madde 66. — Genel olarak bir işyerinde be

lirli çalışma saatlerinden önce veya sonra ya
pılması gerekli olan hazırlama veya tamamla
ma yahut temizleme işlerinde çalışan işçiler için 
işin düzenlenmesi ile ilgili hükümlerden hangi
lerinin uygulanmıyacağı yahut ne gibi değişik 
şartlar ve usullerle uygulanacağı Çalışına Ba
kanlığı tarafından hazırlanacak bir tüzükte 
gösterilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Çocukları çalıştırma yasağı 
Madde 67. — 16 yaşını doldurmamış çocuk

ların, hangi işte olursa olsun günde 8 saatten 
fazla çalıştırılması yasaktır. Bunlardan ilkokula 
gidenlerin iş saatleri okul saatlerine engel ol-
mıyacak şekilde düzenlenir ve ders saatleri 8 
saatlik çalışma süresinin içinde sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. önerge var, okutuyorum : 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
67 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederiz. 
«18 yaşını doldurmamış çocukların, hangi 

işte olursa olsun, günde 6 saatten fazla çalıştı
rılması yasaktır. Bunlardan ilkokula gidenlerin 
iş saatleri, okul saatlerine engel olmıyacak şe
kilde düzenlenir ve ders saatleri 6 saatlik çalış
ma süresinin içinde sayılır.» 

istanbul İstanbul 
Mehmet Ali Aybar Rıza Kuas 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇICÎ KOMISYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 

TOPÇUBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 

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

mıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner
geye katılmamaktadır. Önergeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... öner
ge reddedilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Yer ve su altında çalıştırma yasağı 
Madde 68. — Maden ocakları ile kablo dö

şemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer
altında veya sualtında çalışılacak işlerde 18 ya
şını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadın
ların çalıştırılmaları yasaktır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok
tur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Gece çalıştırma yasağı 
Madde 69. — Sanayie ait işlerde 18 yaşını 

doldurmamış erkek çocuklarla her yaştaki ka
dınların gece çalıştırılmaları esas itibariyle ya
saktır. 

Şu kadar M; işin özelliği icabı kadın işçi 
çalıştırılması gereken işlerde 18 yaşını doldur
muş kadın işçilerin gece postalarında çalıştırıl
malarına, Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
bakanlıkları ile Sanayi Bakanlığının müştere
ken hazırhyacaklan bir tüzükte gösterilecek 
şartlar çerçevesinde izin verilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
üye?.. Yok. önerge var, okutuyorum : 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

69 ncu maddenin birinci fıkrasının, «18 ya
şını doldurmamış erkek çocuklarla her yaştaki 
kadınların gece çalıştırılmaları yasaktır» şek
linde değiştirilmesini; 

İkinci fıkranın da metinden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

İstanbul İstanbul 
Mehmet Ali Aybar Rıza Kuas 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ARSLAN 

TOPÇUBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 

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

mıyoruz. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükü
met katılmamaktadır, önergeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler,.. Kabul etmiyenler... 
önerce reddedilmiştir. 

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

Analık halinde çalıştırma yasağı 
Madde 70. — Kadın işçilerin doğumdan ön

ce 6 ve doğumdan sonra 6 hafta olmak üzere 12 
haftalık süre içinde çalıştırılmaları yasaktır. 

Ancak, bu süreler işçinin sağlık durumuna 
ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve sonra 
gerekirse artırılabilir. 

Bu süreler hekim raporu ile belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İşçi çizelgeleri 
Madde 71. — Her işveren çalıştırdığı isçile

rin doğum yıllan itibariyle kadın ve erkek ola
rak ayrı ayrı çizelgelerini düzenlemek ve işye
rine giren her işçiyi ilgili çizelgeye kaydetmek 
ve işyerinden ayrılan işçinin karşısına gerekli 
açıklamayı yapmak, bu çizelgeleri istendiği za
man yetkili memurlara göstermek zorundadır. 

Bu çizelgelere işçinin : 
a) Adı ve soyadı, 
b) Varsa işyeri numarası, 
c) Doğum tarihi ve yeri, 
ç) Baba ve anasının adı, 
d) Tabiiyeti, 
e) Sigorta sicil numarası, 

f) İşyerine giriş tarihi, 
g) İşyerine giriş ücreti, 
h) Ücretindeki değişiklikler, 
i) İşyerinden çıkı? tarihi, 
ı) Gittiği işyeri (biliniyorsa), 

nin yazılması gereklidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Önerge var, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
71 nci maddenin birinci fıkrasındaki.. «Bu 

çizelgeleri istendiği zaman yetkili memurlara 
göstermek zorundadır» ibaresinin. «Bu çizelge
leri istendiği zaman yetkili sendika ve memur
lara göstermek zorundadır» şeklinde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

İstanbul İstanbul 
Mehmet Ali Aybar Rıza Kuas 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GFÇİCl KOMİSYON BALKANI ARSLAN 

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

mıyoruz. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükü
met katılmamaktadır. Önergeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Önerge reddedilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Tüzükler 
Madde 72. — a) 61 nci madde gereğince 

belirli çalışma süresinin bir haftanın iş günleri
ne bölünmesi suretiyle yürütülmesine nitelikleri 
bakımından imkân bulunmıyan işlere uygulan
mak kaydiyle, çalışma süresini, haftadan daha 
uzun bir döneme göre düzenliyecek ve fakat o 
döneme ayrılacak topyekun sürenin her bir iş haf
tasına düşen ortalaması kanunii çalışma süresini 
aşmıyacak şekilde, uygulanmasını sağlıyacak 
olan usuller, 

b) Nitelikleri dolayısiyle devamlı çalıştık
ları için durmaksızın birbiri ardına işçi posta
ları çalıştırılarak işletilen yahut nöbetleşe işçi 
postaları ile yapılan işlerde, çalışma sürelerine, 
hafta tatillerine ve gece çalışmalarına ve çalış
ma ortasındaki zorunlu dinlenmelere dair özel 
usul ve kurallar. 
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Çalışma Bakanlığınca çıkarılacak tüzükler
de gösterilir. 

Bu tüzükler çıkarılıncaya kadar 61 nci mad
dedeki haftalık iş süresi aşılmamak kaydiyle, 
ibu işlerde çalışma sürelerine ilişkin uygulama 
tarz ve usullerine devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Önerge var, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
72 nci maddenin (a) bendinin metinden çı

karılmasını arz ve teklif ederiz. 
İstanbul İstanbul 

Metanet Ali Aybar Rıza Kuas 

BAŞKAN — Komisyon?.. Katılmamaktadır. 
Hükümet?.. Katılmamaktadır, önergeyi oy

larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
mdyenler... Kabul edilmemiştir. 

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

Sağlık ve güvenlik şartları 
Madde 73. — Her işveren, işyerinde işçile

rinin sağlığını ve işgüvenliğini sağlamak için 
gerekli olanı yapmak ve bu husustaki şartları 
ve araçları noksansız bulundurmakla yükümlü
dür. 

İşçiler de bu yoldaki usuller ve şartlara uy
mak zorundadırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
tş Kanunu tasarısının 73 ncü maddesinin 

ikinci satırındaki (Şartları araçları) kelimeleri
nin arasına (ve) kelimesinin ilâvesini arz ve 
talebederim. 

Kayseri 
Geçici Komisyon Başkanı 

Enver Turgut 

BAŞKAN — Tashih edilmiş şekli ile okun
muştur. Bu bakımdan önergeyi muameleye koy
muyorum. 

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

Sağlık ve güvenlik tüzükleri 
Madde 74. — Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

nun 179 ncu maddesinde yazıldığı gibi işyerle
rinde ve işçilere ait yatıp kalkma yerlerinde ve 

diğer müştemilâtında bulunması gereken sağ
lık şartlarının ve işyerlerinde kullanılan alet, 
edevat, makinalar ve hammaddeler yüzünden çı
kabilecek hastalıklara engel olacak tedbir ve 
araçların, işyerlerinde işkazalarını önlemek üze
re bulundurulması lüzumlu olan araçların ve 
alınacak güvenlik tedbirlerinin neler olduğunu 
belirtmek üzere Çalışma Bakanlığı ile Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı beraberce bir veya 
birden fazla tüzük çıkarır. 

Ayrıca bu kanuna tabi işyerlerinde, işçi sa
yısı, genişlik, yapılan iş, işin özellikleri, ağırlık 
ve tehlikesi bakımından hangi işyerleri için ku
rulmaya başlamadan evvel plânların Çalışma 
Bakanlığının yetkili teşkilâtına gösterilerek 
kurma izni alınacağı bu işyerleri kurulduktan 
sonra yine aynı makama başvurularak işletme 
belgesi alınması gerekeceği, Çalışma ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım bakanlıkları tarafından çıka
rılacak bir tüzükte tesbit olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok-
tur. 

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

îşin durdurulması veya işyerinin kapatılması 
Madde 75. — Yetkili makamların verdiği 

izin üzerine bir işyeri kurularak işletmeye baş
ladıktan sonra o işyerinde başkaca tesisat yapıl
mış olmadıkça iş durdurulamaz. 

A) İlgili tüzükte belirtilen birinci derece
deki şartları yerine getirdikten sonra yetkili 
makamdan izin almak suretiyle kurulan ve iş
lemeye başlıyan her hangi bir işyerinin, tesis ve 
tertiplerinde çalışma metot ve şekillerinde, ma-
kina^e cihazlarında işçilerin hayatı için tehli
keli olan bir husus tesbit edilirse, bu tehlike gi
derilinceye kadar; üç kişilik bir komisyon ka
rarı ile iş durdurulur. 

Bu komisyon; işverenle işçilerin birer tem
silcisinden ve işgüvenliğini teftişe yetkili bir me
murdan teşekkül eder. Taraflardan birinin çağ
rısı üzerine, çağrıda belirtilen gün, yer ve sa
atte toplanır ve çoğunlukla karar verir, işgü
venliğini teftişe yetkili memurun, her toplantı
ya katılmış olması şarttır. İşçi veya işveren 
temsilcisinin çağrıya uymaması, komisyonun 
toplanmasını ve karar almasını engelliyemez. 
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İşçi temsilcisi : 
a) işyerinde çalışan işçilerin çoğunluğunu 

temsil eden sendikanın; 
b) Böyle bir sendika yoksa, o iş kolunda 

faaliyette bulunan ve işçi çoğunluğunu temsil 
eden sendikanın veya federasyonunun; 

c) Bu nitelikte bir işçi kuruluşu mevcut 
değilse, en çok üyeye sahip konfederasyonun; 

Yönetim kurulunca seçilir. 
işveren temsilcisi ise : 
a) İşverenin üyesi bulunduğu sendikanın; 
b) Böyle bir sendika yoksa, o iş kolunda 

faaliyette bulunan ve işveren çoğunluğunu tem
sil eden sendikanın veya konfederasyonun; 

c) Bu nitelikte bir işveren kuruluşu mev
cut değilse, en çok üyeye sahip bulunan konfe
derasyonun ; 

Yönetim Kurulunca seçilir. 

B) 74 ncü maddenin 2 nci fıkrasına uygun 
olarak kurma izni ve işletme belgesi alınmadan 
açılmış olan veya geçici işletme belgesi alındığı 
halde ikinci derecedeki şartlan verilen süre için
de yerine getirmemiş bulunan işyerleri; bölge 
çalışma müdürünün talebi üzerine, o yerin en 
büyük mülkiye âmirinin emri ile ve zabıta ma
rifetiyle kapatılır. 

O) Bu maddeye göre verilecek durdurma 
veya kapatma kararına karşı işverenin mahallî 
iş mahkemesinde itiraz etmek yetkisi vardır. 
Mahkeme itirazı bir hafta içinde karara bağlar. 
Bu işler acele mevaddandır. Kararlar kesindir. 

Ç) Bir işyerinde çalışan işçilerin yaş, cinsi
yet ve sağlık durumları böyle bir işyerinde ça
lışmalarına engel teşkil ediyorsa, bunlar dahi 
çalışmaktan alıkonulur. 

D) Yukardaki bendler gereğince işyerle
rinde işçiler için tehlikeli olan tesis ve tedbir
lerin veya makina ve cihazların ne şekilde işle
tilmekten alıkonulacağı ve bunların ne şekilde 
yeniden işletilmelerine izin verilebileceği Çalış
ma Bakanlığınca hazırlanacak bir tüzükte gös
terilir. 

E) Bir işyerinin kurulmasına ve işletilmesi
ne izin verilmiş olması 74 ncü maddede yazılı 
tüzük hükümlerinin uygulanmasına hiçbir za
man engel olamaz. 

P) Bu maddenin (A) ve (B) bendleri gere
ğince makina, tesisat ve tertibat veya işin dur
durulması veya işyerinin kapatılması sebebiyle 

işsiz kalan işçilere işveren, ücretlerini ödemeye 
veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere 
meslek veya durumlarına göre başka bir iş ver
meye zorunludur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
iş kanunu tasarısının 75 nci maddesinin bi

rinci fıkrasında «iş güvensizliğini teftişe yetkili 
memur» ibaresi yerine «iş emniyeti mühendisle
ri» ibaresinin konulmasını öneririm. 

istanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Komisyon?.. Katılmamaktadır. 
Hükümet?... Katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... önerge reddedilmiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu 
Madde 76. — Çalışma Bakanlığınca lüzum 

görülecek işyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenli
ği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere birer 
«İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu» kurulur. 
Bu kurulların hangi işyerlerinde kurulacağı, te
şekkül tarzlan, çalışma usulleri, ödev ve yetki
leri Çalışma Bakanlığınca çıkarılacak bir tü
zükte tesbit edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
İşçi Yasağı 

Madde 77. — A) İşyerine sarhoş olarak 
gelmek ve işyerinde ispirtolu içki kullanmak ya
saktır. 

B) işveren; işyeri müştemilâtından sayı
lan kısımlarda, ne gibi hallerde, hangi zamanda 
ve hangi şartlarla içki içilebileceğini tâyin ve 
tesbit edebilir. 

C) (A) bendi hükmü : 
1. İspirtolu içki yapılan işyerlerinde, 
2. Nitelikleri dolayısiyle müşterilerine ka

palı kablarda veya açık olarak veya kadehle 
ispirtolu içki satmak üzere izin almış olan işyer
lerinde ; 

3. içerisinde müşteriler veya işin niteliği 
icabı belirli işçiler tarafından ispirtolu içki içil
mesi mümkün olan işyerlerinde; 

Uygulanmaz. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?. Yok. önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
İş kanunu tasarısının 77 nci maddesinin so

nuna (uygulanmaz) kelimesinin ilâvesini arz ve 
teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Kayseri 

Enver Turgut 

BAŞKAN — önerge istikametinde tashih 
görmüştür, metin tashih edilmiş hali ile okutul-
muştur. O bakımdan önergeyi muameleye koy
muyorum. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Ağır ve tehlikeli işler 
Madde 78. — 16 yaşını doldurmamış çocuk

lar ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz. 
Hangi işlerin ağır ve tehlikeli islerden sayı

lacağı kadınlarla 16 yaşını doldurmamış fakat 
18 yaşını bitirmemiş çocukların hangi çeşit ağır 
ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilecekleri, Çalış
ma ve Sağlık ve Sosyal Yardım bakanlıklarınca 
hazırlanacak bir tüzükte gösterilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
78 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederiz. 
(18 yaşını doldurmamış çocuklar ve her yaş

taki kadınlar, ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırı
lamaz. 

Hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayı
lacağı, Çalışma ve Sağlık Sosyal ve Yardım ba
kanlıklarınca hazırlanacak bir tüzükte gösteri
lir. )ı 

İstanbul Milletvekili İstanbul Milletvekili 
Mehmet Ali Aybar Rıza Kuas 

BAŞKAN — Komisyon?.. Katılmıyor. 
Hükümet?.. Katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... önerge reddedilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Rapor 
Madde 79. — Ağır ve tehlikeli işlerde çalı-

ğacak işçilerin işe girişlerinde ve işin devamı 
süresince bedence bu işlere elverişli ve dayanık
lı oldukları; işyeri hekimi, işçi sağlığı dispan
serleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırası 
ile en yakm Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık 
ocağı, Hükümet veya belediye doktorları tara
fından verilmiş muayene raporları olmadıkça; 
bu gibilerin işe alınmaları veya işte çalıştırılma
ları yasaktır. 

işyeri hekimi tarafından verilen rapora itiraz 
halinde, işçi en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu 
hastanesi sıhhi kurulunca muayeneye tabi tutu
lur, verilen rapor kesindir. 

Yetkili memurlar isteyince, bu raporları iş
veren kendilerine göstermek zorundadır. 

Bu raporlar her türlü resim ve harçtan mu
aftır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
iş kanunu tasarısının 79 ncu maddesinin bi

rinci satırındaki (veya) kelimesini (ve), deva
mındaki (için) kelimesinin (işin) şeklinde de
ğiştirilmesini ve ikine satınndaJk, (bedence) 
köhnesinden sonra gelen, (ve) kelimesinin kal
dırılmasını arz ve talebederim. 

Enver Turgut 
Geçici Komisyon Başkanı 

Kayseri Milletvekili 

BAŞKAN — Metin, önerge istikametinde 
tashih görmüştür. O bakımdan muameleye koy
muyorum. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Rapor 

Madde 80. — 12 den 18 yaşına kadar (18 dâ
hil) çocukların her hangi bir işe alınmalarından 
önce; işyeri hekimi, işçi sağlığı dispanserleri 
bunlarm bulunmadığı yerlerde sırası ile en ya
kın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, hü
kümet ve belediye tabiplerine muayene ettirile
rek işin niteliğine ve şartlarına göre yapılarının 
dayanıklı olduğunun raporla belirtilmesi ve 
bunların 18 yaşı dolduruncaya kadar en az her 
altı ayda bir aynı şekilde doktor muayenesin-
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den geçirilerek bu işte çalışmaya devamlarında 
bir sakmca olup olmadığının kontrol ettirilmesi 
ve bütün bu raporların, işyerinde muhafaza etti
rilerek yetkili memurların isteği üzerien kendi
lerine gösterilmesi zorunludur. 

Bu raporlar her çeşit resim ve harçtan mu
aftır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok
tur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Tüzük 
Madde 81. — Gebe veya emzikli kadınların 

hangi dönemlerde ne gibi işlerde çalıştırılma
larının yasak olduğu ve bunların çalışmalarında 
sakınca olmıyan işlerde hangi şartlar ve usul
lere uyacaklan ne suretle emzirme odaları 
veya çocuk bakım yurdu (kreş) kurulması ge
rektiği Çalışma, Sağlık ve Sosyal Yardım ba
kanlıkları tarafından birlikte düzenlenecek bir 
tüzükte gösterilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok
tur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Çeşitli tüzükler 
Madde 82. — Çalışma veya Sağlık ve Sosyal 

Yardım bakanlıklarından birinin göstereceği 
lüzum üzerine, bu bakanlıklar tarafımdan bera
berce hazırlanmak suretiyle, 

a) Ağır ve tehlikeli olarak gösterilmiş iş
lerden başka işler için de işçilerin ilk önce dok
tora gösterilmelerini, 

b) Bâzı işlerde çalışan işçilerin belirli süre
lerde genel olarak sağlık muayenesinden geçi
rilmelerini, 

c) Çeşitli veya bir kısım işlerde çalışan iş
çilerin sağlık durumlarının aksaması, yaptıkları 
işin ürünlerine ve genel sağlığa yahut birlikte 
çalıştıkları öteki işçilere zararlı olursa, bu gibi
lerin o işlerden çıkarılmalarını, 

ç) Ne durumda ve ne gibi şartları haiz olan 
işyerlerinde banyo, uyku, dinlenme ve yemek 
yerleri ile işçi evleri ve işçi eğitimi yerleri ya
pılmasını, 

Tesbit eden tüzükler çıkarılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok
tur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... KaJbul etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

ALTINCI BÖLÜM 
iş ve işçi bulma 

îş ve işçi bulma görevi 
Madde 83. — işçilerin elverişli oldukları iş

lere yerleşmelerine ve çeşitli işler için elverişli 
işçiler bulunmasına aracılık etme hususlarının 
düzenlenmesi; kamu görevi olarak Devletçe ya
pılır. 

Bu görev 4837 sayılı Kanunla kurulan ig ve 
İşçi Bulma Kurumunca yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok
tur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

iş ve işçi Bulma Kurumunun görevi 
Madde 84. — iş ve işçi Bulma Kurumlunun 

her çeşit ekonomik işletmelerle serbest sanat ni
teliğinde olan öbür işler için bilgi toplamak, 
işçi isteme ve iş aramanın düzene bağlanması 
yolunda gerekli çalışmaları yapmak ve işçi üc
retlerinin iniş çıkışlarını izleyip, geçim şartla-
rındaki yükseklikle karşılaştırılarak sosyal sı
kıntıların önüne geçmek için bütün yurtta ya
hut bir bölgede veya belediye çevresinde alın
ması gereken tedbirleri tesbit ve bunların uy
gulanmasına yardım etmek, çeşitli iş kolların
daki işverenlerle işçileri gösteren cetvelleri ya
yınlamak, mesleke yöneltmek, işçilerin meslekî 
eğitimlerinin yükselmesi ve usta (kalifiye) iş
çi yetiştirilmesi için gerekli olan tedbrler üze
rinde çalışmak ve hizmet akitlerinin yapılma
sına aracılık etmek ödevlerini bir ücret karşılığı 
olmaksızın yapmakla yükümlüdür. 

Bu ödevlerin yapılış şekilleri bir tüzükle 
belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok
tur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

85 nci maddeyi okutuyorum. 

Yasaklar 
Madde 85. — işçilere iş ve işlere işçi bulmak 
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için (kazanç amaciyle çalışılması veya özel bü
ro açılması yasaktır. 

Ancak, tarım işlerinde ücretli iş ve işçi bul
ma aracılığına İş ve işçi Bulma Kurumu izin 
verebilir. 

Çeşitli iş ve sanat kollarındaki işverenlerin 
veya işçilerin kendi aralarında yahut çeşitli te
şekküllerince veyahut kamu yararına yardım
cı olan ve böyle olmayıp da yahuz hayır işleriy
le uğraşan derneklerce, iş ve işçi bulma işleriyle 
uğraşılması ve bunun için kendi çevreleri için
de kuracakları teşkilâtın çalışmasını ancak iş 
ve işçi Bulma Kurumundan izin almak ve bu 
kurumca her zaman denetlenmek kaydiyle 
mümkündür. Şu kadar ki; bu yolda açılacak 
büroların yapacakları işlere karşılık, işçilerden 
her hangi bir ücret almaları yasaktır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok
tur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

86 ncı maddeyi okutuyorum. 

Tüzük 
Madde 86. — iş ve işçi Bulma Kurumunca 

belirtilecek lüzum ve ihtiyaca göre, işverenlerin 
işçi isteklerini ve bâzı özel vasıfları bulunan iş
çilerin her halde İş ve işçi Bulma Kurumuna 
bildirmeleri ve genel olarak veya bâzı özel va
sıfları bulunan bir kısım işçilerin her hangi bir 
işe alınmazdan önce mutlaka iş ve işçi Bulma 
Kurumuna başvurarak kendilerini kaydettirme
leri ve «İşçi karneleri» almaları usulleriyle ta
rımda aracılığın işçi ve işveren teşekküllerinin 
yahut derneklerin yaptıkları iş ve işçi bulma 
işlerinde, iş ve işçi Bulma Kurumuna munta
zam surette rapor vermeleri zorunluğu çıkarıla
cak tüzüklerde gösterilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok
tur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

87 nci maddeyi okutuyorum. 

Taşımada öncelik 
Madde 87. — iş ve İşçi Bulma Kurumunun 

aracılığı ile iş bulmuş olan işçilerin çalışacakla
rı yerlere topluca gidişleri sırasında mümkün 
olan kolaylıklar öncelikle ele alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok
tur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

88 noi maddeyi okutuyorum. 

YEDİNCİ BöLtîM 
iş haytının denetim ve teftişi 

Devletin yetkisi 
Madde 88. — Çalışma hayatı ile ilgili mevzu

atın uygulanmasını Devlet izler, denetler ve tef
tiş eder. 

Bu ödev Çalışma Bakanlığına bağlı ihtiyaca 
yetecek sayı ve özellikte teftiş ve denetlemeye 
yetkili memurlarca yapılır. 

Askerî işyerleriyle yurt emniyeti için gerekli 
maddeler imal olunan işyerlerinin denetim ve 
teftişi konusu ve neticelerine ait işlemler Millî 
Savunma Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığınca 
müştereken tanzim olunacak bir tüzüğe göre 
yürütülür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok
tur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

89 ncu madeyi okutuyorum. 

Yetkili makam ve memurlar 
Madde 89. — 88 ııci madde hükmünün uy

gulanması için iş hayatının izlenmesi, denetlen
mesi ve teftişiyle ödevli olan makamlar veya 
yetkili memurlar, işyerlerini işin yürütülmesi 
tarzını ve ilgili defter, evrak ve hesapları, alet, 
edevat, cihaz ve makinaları ham ve işlenmiş 
maddelerle, iş için gerekli olan malzeme ve müş
temilâtı 00 ncı maddede yazılı esaslara uyula
rak, gerektiği zamanlarda ve işçilerin hayatına, 
sağlığına, güvenliğine, ilerleyip yetişmesine, 
dinlenmesine veya oturup yatmasına ilişkin te
sis ve tertipleri her zaman görmek, araştırmak 
ve incelemek ve bu kanunla suç sayılan, eylem
lere rasladığı zaman bu hususta Çalışma Ba
kanlığı tarafından çıkarılacak «İş Teftişi Tüzü
ğü» nde açıklanan şekillerde yalnız bu halleri 
önlemek yetkisine sahiptirler. 

'Teftiş ve denetleme sırasında işverenler, işçi
ler ve bu işle ilgili görülen başka kişiler izle
me, denetleme ve teftişle ödevli makamlar veya 
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memurlar tarafından çağırıldıkları zaman gel
mek, ifade ve bilgi vermek, gerekli olan belge 
ve delilleri getirip gösterip ve vermek ve 1 nci 
fıkrada yazalı yetkilerin içinde görevlerini yap
mak için kendilerine karşı her çeşit kolaylığı 
göstermek ve bu yoldaki emir ve isteklerini ge
ciktirmeksizin yerine getirmekle ödevlidirler. 

İş hayatını izleme, denetleme ve teftişe yet
kili memurlar tarafından tutulan tutanaklar, 
aksi sabit oluncaya kadar muteberdir. 

(BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 
90 ncı maddeyi okutuyorum. 

Yetkili memurların ödevi 
Madde 90. — İş hayatını izleme, denetleme 

ve teftiş yetkisi olan makamlar veya memur
lar bu görevlerini yaparlarken işin normal gi
dişini ve işyerinin işlemesini, inceledikleri 
konunun niteliğine göre mümkün olduğu ka
dar, sekteye uğratmamak, durdurmamak ve ğüç-
leştirmemekle ve resmî işlemlerin yürütülüp so
nuçlandırılması için, açıklanması gerekmedikçe, 
işverenin ve işyerinin meslek sırları ve şartları, 
ekonomik ve ticari hal ve durumlan hakkında 
gördükleri ve öğrendikleri hususları tamamen 
gizli tutmak ve kendileri tarafından bilgileri 
ve ifadeleri alınan yahut kendilerine başvuran 
veya ihbarda bulunan işçilerin ve başka kişile
rin isimlerini ve kimliklerini açıklamamakla yü
kümlüdürler. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul eden

ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 
191 nci maddeyi okutuyorum. 

Resim muafiyeti 
Madde 91. — işçi ve işverenlerle bunların 

meslek kuruluşları tarafından kendilerini ilgi
lendiren ve iş hayatına ilişkin işlerde Çalışma 
Bakanlığına yazı ile başvurma halinde bu dilek
çeler ve bunlarla ilgili tutanak, evrak, defter ve 
işlemler her çeşit resimden muaftır. 

[BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

92 nci maddeyi okutuyorum. 

Sair merciler tarafından yapılan teftişler 
Madde 92. — Devlet, il yahut belediye teş

kilâtı, işyerlerinde yapacakları, işçi sağlığı ve 
iş güvenliği ile ilgili teftiş ve denetlemelerin 
sonuçlarını ve bu yolda yapacakları işlemleri 
o yer için yetkili bölge çalışma müdürlüğüne 
bildirir. 

İşyerinin kurulup açılmasına izin vermeye 
yetkili belediyelerle diğer ilgili1 makamlar her 
ay bu hususta izin verdikleri, işveren ve işyeri
nin isim ve adresini ve yapılan işin çeşidini gös
terir listeleri gelecek ayın 16 ine kadar o yerin 
bağlı bulunduğu bölge çalışma müdürlüğüne 
bildirirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Madde ile ilgili bir önerge var
dır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
iş Kanunu tasarısının 92 nci maddesinin bi

rinci paragrafının sondan bir önceki satırında 
(işlemlerin) kelimesinin (işlemleri) olarak dü
zeltilmesini arz ve talebederim. 

öeçici Komisyon Başkanı 
Kayseri Milletvekili 

Enver Turgut 

BAŞKAN — Metin önerge istikametinde dü
zeltilmiştir. O bakımdan muameleye koymuyo
rum. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

03 ncü maddeyi okutuyorum. 

Teftiş defteri 
Madde 93. ,— İşverenler, işlettikleri işyerle

rinde ve bunların ilgili kollarında yetkili ma
kamlarca yapılan teftişlerin sonuçlarının yazıl
ması için özel bir defter bulundurmakla yüküm
lüdürler. Bu defterlerin şekli, ne yolda doldu
rulacağı ve bununla ilgili işlemlerin usulleri 
«iş teftişi tüzüğü» nde gösterilir. 

İş denetimi ve teftişine yetkili mercilerin bu 
kanunun uygulanması ile ilgili olarak gönder
dikleri (belgeleri işverenler süresi içinde ovap-
landırıp geri çevirmek zorundadır. 

İBu konu ile ilgili diğer hususlar yukarda 
sözü geçen tüzükte belirtilir. 

— 94 
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İBAŞKAN — Madde üzerinde önerge yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler.., Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 
'94 ncü maddeyi okutuyorum. 

İşçi ve işverenin sorumluluğu 
Madde 94. — İş denetimi ve teftişine yetkili 

makamlar veya memurlar tarafından ifade ve 
bilgilerine başvurulan işçilere, işverenlerin ge
rek doğrudan doğruya ve gerek dolayısiyle tel
kinlerde bulunmaları, işçileri gerçeği saklama
ya yahut değiştirmeye sevk veya her hangi bir 
suretle zorlamaları veyahut işçilerin ilgili ma
kamlara başvurmaları haber ve ifade vermeleri 
üzerine, bunlara karşı kötü davranışlarda bu
lunmaları yasaktır. 

işçilerin çalıştıkları veya ayrıldıkları işyer
leriyle işverenleri hakkında ilgili makamlar ve 
memurlara gerçeğe uygun olmıyan haberler ve
rerek ilgili makam ve memurları lüzumsuz iş
lemlerle uğraştırmaları veya işverenleri haksız 
yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları ve 
ilgili makamlarca kendilerinden sorulan husus
lar için doğru olmıyan cevaplar vererek dene
tim vee teftişin yapılmasını güçleştirmek veya 
yanlış bir sonuca vardırmak gibi kötü niyetli 
davranışlarda bulunmaları yasaktır. 

İBAŞKAN — Madde üzerinde önerge yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 
95 nci maddeyi okutuyorum. 

Zabıtanın yardımı 
Madde 95. — Bu kanun hükümlerinin tam 

ve gerektiği gibi uygulanabilmesi için işyerleri
ni teftiş ve denetlemeye yetkili makamlar veya 
memurların gerekli görmeleri ve istemeleri ha
linde, zabıta kuvvetleri, bu makamlar veya me
murların görevlerini iyi bir şekilde yapabilme
lerini sağlamak üzere kendilerine her türlü yar
dımda bulunmakla yükümlüdürler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler.,. Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 
©6 ncı maddeyi okutuyorum. 

Sekizinci Bölüm 
'Sosyal Sigortalar 

Devletin fonksiyonu 
Madde 96. — Sosyal Sigortalar Devlet tara

fından kanunla düzenlenir ve denetlenir. 

İBAŞKAN — Madde üzerinde önerge yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 
İ97 nci •maddeyi okutuyorum. 

Genel hiMimleri ilişkin cezalar 
Madde 97. — Bu kanunun 3 ncü maddesine 

aykırı hareket edenlere aşağıda yazılı cezalar 
hükmolunur : 

A) '10 veya daha az işçi çalıştıranlar hak
kında 250 liradan az olmamak, 

B) Daha fazla işçi çalıştıranlar hakkında 
500 liradan az olmamak üzere ağır para ceza
sı, 

!C) tBu maddede yazılı fiillerin tekerrürü 
halinde yukarda yazılı para cezalarının iki katı, 

Hükmolunur. 
İBAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa

yın üye?.. Yok. Madde ile ilgili önergeler var
dır, okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
İş kanunu tasarısının 97 nci maddesinin (A) 

bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve talebederim. 

Saygılarımla. 
Teklifim: 
A) 10 veya daha az işçi çalıştır anlar hak

kında 250 liradan az olmamak, 

Geçici Komisyon Başkanı 
Kayseri Milletvekili 

Enver Turgut 

BAŞKAN — Bu önerge istikametinde metin 
tashih edilmiş bulunduğumdan önergeyi muame
leye koymuyorum. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan iş Kanununun 97 nci 

maddesinin (A), (B), (0) bendlerinin aşağıda
ki yazılı şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

A) Üç kişiye kadar işçi çalıştıranlar hak
kında işçi başına 250 liradan az olmamak üze
re, 

B) Daha fazla işçi çalıştıranlar hakkında 
işçi başına 500 liradan az olmamak üzere, ağır 
para cezası ve bir günden bir aya kadar hapis 
cezası, 
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C) Bu maddede yazılı fiillerin tekerrürü 
halinde yukarda yazılı para cezalarının iki katı 
hükmolunmakla beraber ağır ve tehlikeli işyer
lerine taallûk eden hallerde ayrıca bif aydan al
tı aya kadar hapis cezası hükmolunur. 
İstanbul Milletvekili istanbul Milletvekili 
Mehmet Ali Aybar Rıza Kuas 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı
yor mu? 

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

BAŞKAN — Hükümet bu önergeye katılı
yor mu? 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Ka
tılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Bu önergeye komisyon ve Hü
kümet katılmamaktadır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... önerge reddedilmişttir. 

Bu madde üzerinde başkaca önerge olmadı
ğından maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Hizmet akdine ilişkin cezalar 
Madde 98. — 1 - 9 ncu maddenin 1 nci fık

rasında belirtilen hizmet akdini yazılı yapmıyan 
ve 2 nci fıkrada anılan belgeyi vermiyen, 

II - 10 ncu maddede anılan takım sözleşme
sini yazılı yapmıyan, 

III - 13 ncü maddenin (A) bendinde belir
tilen bildirim şartına uymadığı halde, bildirim 
Öneline ilişkin ücreti ödemiyen, 14 ncü maddede 
yazılı hallerde işçinin kıdem tazminatını öde
miyen, 

IV - 19 ncu maddede belirtilen bildirim önel 
leri içinde işçiye yeni iş arama izni vermiyen, 

V - 20 nci maddede yazılı bulunduğu üzere 
işçiye belge vermiyen veya bu belgede gerçeğe 
aykırı bilgi veren veya 21 nci maddede yazılı 
(işçi kimlik karnesi) nii vermiyen, 

VI - 22 nci maddede yazılı şartlara uyma
dan ve gerekli izni almadan kantin açan ve aynı 
maddedeki hükümlere aykırı hareket eden, 

Beş işçiye kadar çalıştıran işveren veya ve
kili hakkında 100 liradan, daha fazla işçi çalış
tıranlar için 500 liradan az olmamak üzere ha
fif para cezası ve tekerrürü hainde evvelce veri
len para cezasının iki katı, 

VII - işçilerini 24 ncü maddedeki hüküm
lere aykırı olarak bölge çalışma müdürlüğüne 
haber vermeden çıkaran veya aynı maddenin 
2 nci fıkrasındaki zorunluluklara uymıyan iş
veren veya işverenvekili hakkında 1 000 liradan 
aşağı olmamak üzere ağır para cezasına ve te
kerrürü halinde evvelce verilen para cezasının 
iki katı, 

VIII - 25 nci maddede yazılı şartları yerine 
getirmiyen ve hükümlere aykırı hareket eden, 

işveren veya vekili hakkında yükümlü oldu
ğu her sakat ve eski hükümlü için 500 liradan 
1 000 liraya kadar para cezası hükmolunur. 

BAŞKAN — önerge sahiplerinin dışında 
madde üzerinde söz istiyen?... Yok. 

önergeler vardır, okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan iş kanunu tasarısının 

98 nci madde metninin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

1. Hizmet akdine ilişkin olarak bu kanu
nun 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22 nci mad
delerinde kendisine düşen görevleri yerine ge
tirmiyen işveren veya vekiline, işçi başına 1 000 
(bin) Türk lirası ağır para cezaisi hükmolunur. 

Aynı işçiler olmasa dahi tekerrürü halinde 
para cezası iki katma çıkarılmakla beraber, bir 
ay hapis cezasına da hüfemdlunur. 

II - işçileri 24 ncü maddedeki hükümlere ay
kırı olarak, bölge çalışma müdürlüğüne haber 
vermeden çıkaran veya aynı maddenin 2 nci 
fıkrasındaki zorunluluklara uymadan işveren 
veya işverenvekili hakkında beher işçi başına-
1 000 liradan aşağı olmamak üzere ağır para 
cezasına, 

III - Her ne suretle olursa olsun bu madde
de yazılı fiillerin tekerrürü halinde işveren ve
ya vekil için beher tekerrürü hali için en az 
1 500 lira para ve bir aydan az olmamak şartiy-
le hapis cezasına hükmolunur. 
İstanbul Milletvekili istanbul Milletvekili 
Mehmet Ali Aybar Rıza Kuas 

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

TOPÇUBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 
ÇALIŞMA BAKANI ATİLLÂ SAV — Ka

tılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye katılmamaktadırlar. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... önerge reddedilmiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
İş kanunu tasarısının 98 nci maddesinin 

VIII nci fıkrasındaki «işveren veya vekili hak
kında» kelimesinden sonra (Yükümlü olduğu 
her sakat ve eski hükümlü için 500 liradan 1 000 
liraya kadar para cezası) ibaresinin eklenerek 
fıkranın bu şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Hasan Türkay 

BAŞKAN — Komisyon?... 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 

TOFÇUBAŞI (Çorum) — Bu tarzda tashöihat 
yapılmıştır. 

BAŞKAN — Metin, önerge istikametimde 
tashih edilmiştir; bu bakımıdan önergeyi mua
meleden kaldırıyorum. 

Diğetf önergeyi' okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
(Sıra sayısı 239) da kayıtlı İş kanunu tasa

rısının 98 nci maddesinin VIII numaralı ben
dinin, aşağıda belirtilen şekilde değiştirilme
sini ve bu şekm ille oylanmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Ankara Milletvekili İstanbul Milletvekili 
Osman ıSoğukpınar Bahir Ersoy 

98 nci maddenin VIII numaralı bendinin 
teklif olunan değişik metni; 

VIII - 25 nci maddede yazılı şartlan yeri
ne getirmiyem ve hükümlere aykırı hareket 
«den işveren veya vekili hakkında bir aya ka
dar hapis cezası ile birlikte 1 000 lira ağır 
para cezası ve tekerrürü halinde evvelce veri
len cezaların iki katı, 

Hükmolumur. 
Gerekçe : 
98 nci maddenin VI numaralı bendinin ikin

ci fıkrasındaki değişiklikteki nedenlerle. 

BAŞKAN — Sayın Bahir Ersoy, Sayın So-
ğukpınar; verdiğiniz bu üç önergeyi ayını mu
ameleye tabi tutalım mı efendim? 

OSMAN ISOĞUKPINAR (Ankara) —. Tultun 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Osman Soğukpmar ve 
Sayın Bahir Ersoy tarafından verilmiş, oku
man önergeden başka iki önerge daha vardır; 
üç önergenin de aynı muameleye tabi tutulma
sını oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul ediltmişltir. 

Diğer iki önergeyi okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
(Sıra sayısı 239) da kayıtlı iş kanunu tasa

rısının 98 nci maddesinin VII nci bendinin 
aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmesini ve 
bu değişik şekli ile oylanmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Ankara Milletvekili İstanbul Milletvekili 
Osman iSoğukpınar Bahir Ersoy 

Teklif edilen 98 nci maddenin VII nci ben
dindeki değişik metin : 

VII - İşçilerin 24 mcü maddedeki hükümle
re aykırı olarak bölge çalışma müdürlüğüne 
haber vermeden çıkaran veya aynı maddemin 
2 nci fıkrasındaki zorunluluklara uymıyan işve
ren veya işveren vekili hakkında bir aya ka
dar hapis cezası ile birlikte 1 000 liradan aşa
ğı olmamak üzere ağır para cezasına ve teker
rürü halinde evvelce verilen cezaların iki katı, 

Gerekçe : 
98 aci maddenin VI numaralı bendinin ikin

ci fıkrasındaki değişiklik teklif imdeki neden
lerle. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
(Sıra sayısı 239) da kayıtlı İş kanunu tasa-

nsımın 98 nci maddesinin VI numaralı ben
dinin ikinci fıkrasının, aşağıda belirtilen se
kilide değiştirilmesini ve bu şekli ile oylanması
nı arz ve teklif ederiz. 

Ankara Milletvekili İstanbul Milletvekili 
Osman iSoğukpın'ar Bahir Ersoy 

'Teklif edilen 98 nci maddenin VI numara
lı bendinin ikinci fıkrası metni : 

İşveren veya vekili' hakkında bir aya ka
dar hapis cezası ile birlikte 500 liradan aşağı 
olmamak üzere ağır para cezası ve tekerrürü 
halinde evvelce verilen cezaların iki katı, 

Gerekçe : 
İşverenin çalıştırdığı işçi sayısının suçun 

niteliği üzerinde hiçbir etkisi bulunmadığı için, 

97 — 
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©süri metindeki çalıştırılan işçi sayısına göre 
iki kademede öngürülen ceza tertibi kaldıml-
mış-tır.' 

İşveren karşısında sosyal ve ekonomik yön
lerden güçsüz ve korunmaya muhtacolan işçi
nin, kıdem tazminatını ödememek, iş arama 
izni vermemek, gerçeğe aykırı kayıtlar taşıyan 
çalışma belgeleri vermek gilbi, işçi bakımın
dan hayati önem taşıyan konularda, işveren 
veya vekili hakkında, üzerlerinde hiçbir etki 
yapmıyacağı belli olan yalnızca hafif para ce
zası vermekle yetinmenin, ceto tertibinden 
umulan sosyal yararı sağlryamıyacağı ortada
dır. 

(Bu nedenle, cezanın tertibinden beklenen 
ve umulan sosyal yararın, yeterince sağlana
bilmesi için, değiştirme teklifi sunulmuştur. 

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

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

mıyoruz. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Soğukpunar, 

önergeleri izah sadedinde. 
OSMAN SOĞUKPINAR (Ankara) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; 
Bir kanunun gerekçesinde toplumlar için 

huzur yatar, banş yatar... Görüyoruz ki; ge
tirdiğimiz teklifler, komisyonda da, Mecliste 
de Adalet Partisinin çoğunluğuyla reddedil
miştir ve reddetmeye de devam ediyorsunuz. 

MUSTAFA FEVZİ GÜNGÖR (İstanbul) — 
Adalet Partisi size oy vermeye mecbur değil. 

OSMAN SOĞUKPINAR (Devamla) — Ha
yır, mecbur değilsiniz. Tultumlarmızı kamu oyu
na tescil ettirmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Soğukpımar... 
OSMAN SOĞUKPINAR (Devamla) — 

1 200 000 insandan, meydanlara çıkıp oylarını 
istiyorsunuz... 

BAŞKAN — Sayın Soğukpınar, bir dakika. 
Umumi Heyete hitalbedin. 

OSMAN SOĞUKPINAR (Devamla) — Umu
mi Heyete hitahediyorum efendim. 

Çalışma Komisyonunda bu tadil teklifleri
nin karşısına çıktınız. En az 150 tane tadil 
teklifi vardı. E, bunlardan hiçbirisi akla, man
tığa yatkın değil miydi? Bu tadil teklifleri
nin Mecliste de karşısına çıktımız. 
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Şimdi bundan böyle tadil tekliflerini bura
ya çıkıp müdafaa etmiyeceğiz. Çünkü görüş 
ve tutumunuz belli, Kamu oyu sizin hakkınız
da gereken karan verecek. 

Sayım. Başkandan da ricamız, bundan sonra 
gelecek olan tadil tekliflerimizin gerekçesini 
okutarak zapta geçirsin. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Zaten öyle yapıyoruz Sayın So
ğukpınar. 

Sayın Soğukpınar ve Sayın Ersoy tarafın
dan verilmiş olan üç önergeyi oylarınıza sunu
yorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... önerge
ler reddedilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul 
edenler... KaJbul etmiyenler... Madde kalbul edii-
miştir. 

Ücrete iliştirin cezalar 
Madde 99. — A) işçinin bu kanundan ve

ya toplu iş sözleşmesinden yahut hizmet ak
dinden doğan ve 26 nci maddede tarif edilen 
ücretini süresi içinde kasden tam olaralk öde
miyen veya noksan ödiyen işveren veya işve
ren vekili hakkında, bu durumda olan her iş
çiye karşılıjk 50 liradan az olmamak üzıene nis
pî para cezası hükmoltuıur. 

Fiilin tekerrürü halinde evvelce verilmiş 
olan para cezasının iki katı hükmolunur. 

B) 1-30 ncu maddede yazılı ücrete ilişkin 
hööap puslalannı işçilere vermiyen, 31 nci 
maddede gösterilen tutardan fazla olarak işçi 
ücretlerinden sarar karşılığı {kesinti yapan ve
ya zarar yapmaksızın işten çıkan işçiye tazmi
nat iade etmiyen veya mahsup yaptığı halde 
istek üzerine hesap ve belgeleri göstermiyen, 
32 nci maddede anılan sebepler dışında işçiye 
ücret kesintisi cezası kesen yahut bu paraları 
aynı bendin gösterdiği müddette bu hesaba 
yatırmıyan işveren veya işveren vekili hak
kında 250 liradan az olmıama|k üzere hafif pa
ra cezası, 

II - 33 ncü maddede 'anılan komisyonun 
tttebit ettiği asgari ücretleri işçiye ödemiyen ve
ya noksan ödiyen, 34 ncü maddede işaret edi
len sebepler dolayısiyle çıalaşmıyan işçiye yarım 
ücret ödemiyen, 35 nci maddede yazılı şartlar 
dışında fazla çalışma yapan veya aynı madde
de gösterilen fazla çalışma ücretini ödemiyen 
veya noksan ödiyen 36 ve 37 nci maddelerinde-

98 — 
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ki hükümlere aykırı olanak çalışma yaptıran 
veya fazla çalışmaya ait ücretleri ödemiyen 
veya noksan ödiyen, 38, 41, 42, 43, 47 ve 54 
ncü maddelerdeki şartlar ve usullere uymıyarak 
bu maddelerde gösterilen ücretleri noksan ödi
yen işveren veya işveren vekili hakkında (B) 
bendinin 1 noi fıkrasında sözü geçen eeaalar, 

III - 48 nci maddede gösterilen yüzdele
rin hesabına ait usûller© uymıyan, 52 nci mad
denin son fıkrasında anılan ücretsiz ilâve izni 
vermiyen ve ücretli izin kullanan işçiye peşin 
olaralk bu izne lait ücretini ödemiyen veya 56 
nci maddedeki hak edilmiş izni kullanmadan 
hizmet akdinin feshi halinde bu izne ait ücreti 
ödemiyen, 57 nci maddeye dayanılarak çıka
rılacak olan yönetmelik hükümlerine aykırı 
hareket eden veya 60 nci maddede anılan se
bepler dolayısiyle işçi ücretinden indirme ya
pan işveren veya işveren vekilli hakkında 1 000 
liradan az olmamak üzere ağır para cezası, 

Hükmolunur. 

BAŞKAN — önerge sahiplerinin dışında 
söz istiyen sayın üye... Yojk. Önergeler vardır, 
okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tş kanunu tasarısının 

99 ncu madde metninin aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmclsini arz ve teklif ederiz. 

A) işçinin, bu kanunundan veya toplu iş 
sözleşmesinden yahut hizmet akdinden doğan 
ve 26 nci maddede tarif edilen ücretini süresi 
içinde tam olaralk ödemiyen veya noksan ödi
yen işverene veya işveren vekili geçen beher 
gecikme günü için ödemediği beher on lira kar
şılığında ayrıca bir lira fazla ödemeye ve işve
ren veya vekilinin, tamamen veya kısmen öden-
memesinin haklı sebebe dayandığı işveren veya 
vekili tarafından ispatlanamadığı takdirde iş
veren veya vekiline, ayrıca beher işçi için bir 
haftadan az olmamak üzere hapis cezası ve 50 
(eli) Türk lirası ile 5 000 (beşten) Türk lirası 
arasında para cezası hükmedilir. 

Fiilin tekerrürü halinde bir önceki verilmiş 
cezalar bir kat fazlaisiyle hükmedilir. 

Bu kanunun .27, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 41, 42, 
43, 47, 48, 52, 54, 56, 57, 60 nci maddelerine ay
kırı hareket eden işverene 1 000 Türk lirası 
ağır para cezası hükmolunur. 

Tekerrürü halinde başka işçiler için dabi ol
sa bu ceza iki katma çıkarılmakla beraber bir 
ay da hapis cezasına hüikmolunur. 

istanbul istanbul 
Mehmet Ali Aybar Rıza Kuas 

, BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 

TOPÇUBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 

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

tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyorlar. önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... önerge reddedilmiş
tir. 

İkinci önergeyi okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığaı 
iş Kanunu tasarısının 99 ncu maddesinin 

maüabındaki (ücretle) kelimesinin (ücrete), 
keza (B) fıkrası 1 nci bendi, birinci satırındaki 
(ücretle) kelimesinin (ücrete) kelimesi ile de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Kayseri 

Enver Turgut 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon... 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 

TOPÇUBAŞI (Çorum) — Sayın Başkan, aynı 
şekilde Komisyonda tashihat yapılmıştır. 

BAŞKAN — Metin, önerge istikametinde 
tashih edildiği cihetle önergeyi muameleye koy
muyoruz efendim. 

Diğer bir önergeyi okutuyorum. 

Millet MeclM Başkanlığına 
Görüşülmekte olan iş Kanunu tasarısının 

99 ncu madde (A) bendd ikinci satırında yer 
alan (kasten) kelimesinin cümleden çıkarılma' 
sini arz ve teklif ederim. 

Kayseri 
Tufan Doğan Avşargil 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner
geye katılıyorlar mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOPÇUBAŞI (Çorum) — Hayır. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Katıl
mıyoruz. 

— 99 — 
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BAŞKAN — önergenizi izah sadedinde Sa
yın Avşargil, buyurun. 

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

99 ncu madde ücretle ilgili cezaları tesbit 
etmektedir, «işçinin bu kanundan veya toplu 
iş sözleşmesinden yahut hizmet akdinden do
ğan ve 26 ncı maddede tarif edilen ücretini sü
resi içinde kasden tam olarak ödemiyen veya 
noksan ödiyen işveren veya işveren vekil 
hakkında...» diye devam, etmektedir. 

Burada, bir (kasten) kelimesi vardır; işve
ren bu kanunla doğan işçinin haklarını ödeme
diği zaman bunu kasten ödemediğini tesbit et
mek güçtür. Gerek iş mahkemeleri, gerek uyuş
mazlık kurulları bunların kasten ödenmediğini 
nasıl tesbit edecektir? BelM işveren, «imkânım, 
yoktu» diyecektir; işçinin ücretlerini ödeme
mek için. «imkânım olmadığı için ödemedim, 
her hangi bir kastım yoktur» dediği vakit işve
ren, bunda tesbit güçlüğünden mütevellit işçi 
mağdur olacaktır. 

Bu bakımdan, önergemde de belirttiğim gi
bi, (kasten) kelimesi çıkartılarak, maddenin, 
(süresi içinde tam olarak ödemiyen) şeklinde 
kalması daha faydalı olur kanaatindeyim, say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... önerge red
dedilmiştir. 

Diğer bir önergeyi okutuyorum, 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra sayısı 239 da kayıtlı iş Kanunu tasa

rısının 99 ncu maddesinin (B) bendinin (I) 
numaralı fıkrasının aşağıda belirtilen şekilde 
değiştirilmesini ve bu değişik şekli ile oylanma
sını arz ve teklif ederiz. 

Ankara İstanbul 
Osman Soğukpınaı' Bahir Ersoy 

©9 ncu maddenin (B) bendinin (I) numara
lı fıkrasının teklif edilen değişik metni : 

«B) I. - 30 ncu maddede yazılı ücrete iliş
kin hesap pusulalarını işçiye vermâyen, 31 nci 
maddede gösterilen tutardan fazla olarak işçi 
ücretlerinden zarar karşılığı kesinti yapan veya 
zarar yapmaksızın işten çıkan işçiye tazminat 
iade etmiyen veya mahsup yaptığı halde istek 
üzerine hesap ve belgeleri göstermiyen, 32 nci 
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maddede anılan sebepler dışımda işçiye ücret 
kesintisi cezası kesen yahut bu paraları aynı 
bendin gösterdiği sürede bu hesaba yatırmıyan 
işveren veya işveren vekili bir aya kadar hapis 
ve 1 000 Ura ağır para cezası,» 

Gerekçe : 98 nci maddenin VI ncı bendinin 
ikinci fıkrasındaki değişiklik teküfimiadeki 
nedenlerle. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yorlar mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARlSLAN 
TOPÇUBAŞI (Çorum) — Hayır. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mamaktadırlar. önergeyi oylarımıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmdyenler... Reddedil
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra sayısı 239 kayıtlı iş kanunu tasarısı

nın 99 ncu maddesinin (B) bendinin III. ncü 
fıkrasının aşağıda belirtilen şekilde değişti
rilmesini ve bu değişik şekliyle oya sunul
masını arz ve teklif ederiz. 

Ankara İstanbul 
Osman Soğufcpmar Bahir Ersoy 

99 ncu maddenin (B) bendinin III numa
ralı fıkrasının teklif edilen değişik metni : 

III - 48 nci maddede gösterilen yüzdele
rin hesabına ait usullere uymıyan, 52. nci 
maddenin son fıkrasında anılan ücretsiz ilâve 
izni vermiyen ve ücretli izin kullanan işçiye 
peşin olarak bu izne ait ücretini ödemiyen veya 
06. ncı maddedeki hak edilmiş izni kullan
madan hizmet akdinin feshi halinde bu izne 
ait ücreti ödemiyen, 57. nci maddeye daya
nılarak çıkarılacak olan yönetmelik hüküm
lerine aykırı hareket eden veya 60. ncı mad
dede anılan sebepler dolayısiyle işçi ücre
tinden indirme yapan işveren veya işveren 
vekili hakkında bir aya kadar hapis ve 
1 000 liradan az olmamak üzere ağır para ce
zası, 

Hükmolunur. 
Gerekçe : 98 nci maddenin VI, ncı bendinin 

2 nci fıkrasındaki değişiklik teklifindeki ne
denlerle. 
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BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katı
lıyorlar mı?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARlSLAN 
TOPÇUBAŞI (Çorum) — Hayır. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet ka
tılmıyorlar. önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Önerge reddedil
miştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

İşin düzenlenmesine ilişkin cezalar 
Madde 100. — Bu kanunun 61 nci madde

sinde ve bu maddeye göre çıkarılacak tüzükte 
tesbit olunan iş müddetlerine aykırı olarak 
işçilerini çalıştıran veya 64 ncü maddedeki 
ara dinlenmelerini bu maddeye göre uygu-
lamıyan veya işçileri 65 nci maddeye aykırı 
olarak geceleri sekiz saatten fazla çalıştıran, 
gece ve gündüz postalarını değiştirmiyen, 
67 nci madde hükmüne aykırı olarak onaltı 
yaşından küçük çocukları günde sekiz saat
ten fazla çalıştıran veya okul zamanını bu 
madde hükmüne göre uygulamıyan, 68 nci 
madde hükmüne aykırı olarak bu maddede 
zikredilen yerlerde onsekiz yaşını doldurma
mış erkek çocukları ve her yaştaki kadın
ları çalıştıran, 69 ncu maddede anılan tüzük 
hükümlerine aykırı olarak hareket edan ve 
aynı maddenin 1 nci fıkrasındaki yazılı ya
sağa uymıyan, 70 nci maddedeki hükme ay
kırı olarak doğumdan evvel ve sonraki müd
detlerde geibe veya doğum yapmış kadınları 
çalıştıran, 72 nci maddeye istinaden çıkarı
lacak tüzük hükümlerine uymıyan, işveren ve
ya işveren vekili hakkında 1 500 liradan az 
olmamak üzere ağır para cezası, 
ağır para cezası, 

Hükmolunur. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye var mı?. Yok. Önergeler vardır, oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan iş kanunu tasarısının 100 

ncü madde metninin aşağıdaki şekilde değiştiril- t 
meşini arz ve teklif ederiz. 

Bu kanunun 61 nci maddesinde ve bu mad
deye göre çıkarılacak tüzükte tesbit olunan iş 

müddetlerine ayları olarak işçilerini çalıştıran 
veya 64 ncü maddedeki ara dinlenmelerini bu 
maddeye göre uygulamayan veya işçileri 65 nci 
maddeye aykırı olarak geceleri sekiz saatten 
fazla çalıştıran, gece ve gündüz postalarını de
ğiştirmeyen, 67 nci madde hükmüne aykırı ola
rak 16 yaşından küçük çocukları günde sekiz 
saatten fazla çalıştıran veya okul zamanını bu 
madde hükmüne göre uygulamayan, 68 nci mad
de hükmüne aykırı olarak bu maddede zikredi
len yerlerde onsekiz yaşını doldurmamış erkek 
çocukları ve her yaştaki kadınları çalıştıran, 
69 ncu maddede anılan tüzük hükümlerine ay
lan olarak harejket eden ve aynı maddenin 1 nci 
fıkrasındaki yazılı yasağa uymayan 70 nci mad
dedeki hükme aykm olarak doğumdan evvel 
ve sonraki müddetlerde gebe ve doğum yapmış 
kadınları çalıştıran, 72 nci maddeye istinaden 
çıkanlacak tüzük hükümlerine uymayan işve
ren veya işveren vekili hakkında 3000 Türk li
rası ağır para cezası hükmolunur. 

Tekerrürü halinde başka işçiler için dahi 
olsa bu ceza iki katma çıkarılmakla beraber bir 
ay da hapis cezasına hükmolunur. 

istanbul İstanbul 
Mehmet Ali Aybar Rıza Kuas 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yorlar mı?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOPÇUBAŞI (Çorum) — Hajar. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve Hükü
met katılmıyor. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler Reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

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

nın 100 ncü maddesinin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini ve bu değişik şekli ile oya sunulma
sını arz ve teklif ederiz. 

Ankara İstanbul 
Osman Soğukpmar Bahir Ersoy 

100 ncü Maddenin teklif olunan değişik metni: 
MADDE 100 : Bu kanunun 61 nci maddesinde 

ve bu maddeye göre çıkanlacak tüzükte tesbit 
olunan iş müddetlerine aykırı olarak işçilerini 
çalıştıran veya 64 ncü maddedeki ara dinlenme-

101 — 
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lerini bu maddeye göre uygulamayan veya işçi
leri 65 nci maddeye aykırı olarak geceleri sekiz 
saatten fazla çalıştıran^ gece ve gündüz posta
larını değiştirmeyen, 67 nci madde hükmüne ay
kırı olarak onaltı yaşından küçük çocukları 
günde sekiz saatten fazla okul zamanını bu 
madde hükmüne göre uygulamıyan, 63 ncü mad
de hükmüne aykırı olarak bu maddede zikredi
len yerlerde onsekiz yaşını doldurmamış erkek 
çocukları ve her yaştaki kadınları çalıştıran 

69 ncu maddede anılan tüzük hükümlerine 
ayları olarak hareket eden ve aynı maddenin 
1 nci fıkrasındaki yazılı yasağa uymıyan, 70 n-
ci maddedeki hükme aykırı olarak doğumdan 
evvel ve sonraki müddetlerde gebe veya doğum 
yapmış kadınları çalıştıran, 72 inci maddeye is
tinaden çıkarılacak tüzük hükümlerine uymı
yan, işveren veya işveren vekili hakkında bir 
aya kadar hapis ve 1 500 liradan az olmamak 
üzere ağır para cezası, hükmolımur. 

G E R E K Ç E 

98 nci Maddenin VI nci bendinin ikinci fıkra
sındaki değişiklik teklifindeki nedenlerle. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yorlar mı? 

GEÇtCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOFOUBAŞI (Çorum) — Hayır. 

ÇALIŞMA BAKANI ATÎLÂ SAV — Katıl
mıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılma
maktadırlar. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Reddedilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Açık oylamaya oylarını kullanmayan sayın 
üye var mı?. Açık oylama muamelesi tamamlan
mıştır. 

İşçi sağlığı ve güvenliğine ilişkin cezalar 
MADDE 101. — I - Bu kanunun 74 ncü mad

desinin son fıkrasında anılan yetkili teşkilâttan 
kurma veya işletme belgesi almadan bir işyerini 
açan, 

II - 74 ncü maddenin 1 nci fıkrasındaki hük
me dayanılarak çıkarılacak tüzüklerdeki hü
kümlere uymıyan, 

işveren veya işveren vekili hakkında 1 000 
liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasına 
hükmolunur. 

III - 1 ve 2 nci bendlerdeki fiillerin tekerrü
rü halinde evvelce hükmolunan para cezası
nın iki katı hükmolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı?.. Yok. Önergeler vardır, oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan İş kanunu tasarısının] 

101 nei maddesinin 2 nci bendinin ikinci fıkra
sında, (hakkında) kelimesinden sonra (ilk de
fa) kelimelerinin, 

3 ncü bendinde, (tekerrürü halinde) keli
melerinden sonra (bir aydan altı aya kadar ha
pis) kelimelerinin, ' 

Eklenerek maddenin değiştirilmesini teklif 
ederiz. 

İstanbul İstanbul 
Mehmet Ali Aybar Rıza Kuas 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yorlar mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOPÇUBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLA SAV — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye katılmıyorlar, önergeyi oylarımıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Reddedil
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
IS. Sayısı 239 da kayıtlı îş kanunu tasarısı

nın 101 nci maddesinin aşağıda belirtilen deği
şikliklerle oya sunulmasını arz ve teklif ederiz. 

Ankara İstanbul 
Osman Soğukpınar Bahir Ersoy 

Madde 101 : 
1. Bu kanunun 74 ncü maddesinin son fık

rasında anılan yetkili teşkilâttan kurma veya 
işletme belgesi almadan bir işyeri açan, 

2. 74 ncü madlden'in 1 nci fıkrasındaki hük
me dayanılarak çıkarılacak tüzüklerdeki hü
kümlere uymıyan, 

İşveren veya işveren vekili hakkında bir ay 
hapis ve 1 000 liradan aşağı olmamak üzere 
ağır para cezasına hükmolunur. 

3. 1 ve 2 nci bendlerdeki fiillerin tekerrü
rü halinde evvelce hükmolunan cezaların iki 
katı hükmolunur. 

— 102 — 
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GEREKÇE 

Yasanın 101 nci maddesi, aynı yasanın 74 
ncü maddesinde öngörülen hususların sağlan
masını müeyyide altına almaktadır. 

Ceza tehdidi altına alınan konular; 
İşyerlerinde ve işçilere ait yatıp kalkma 

yerlerinde ve diğer müştemilâtında bulunması 
gerekli sağlık şartlan, hastalık ve iş kazaları
nı önliyecek tedbirleri kısacası hayati ve iş gü
venliğini sağlıyan koruma tedbirleri gibi konu
lardır. 

Yurt gerçekleri göz önüne alınacak olursa, 
değil yalnız şahsi çıkan ve işçiyi sömürme ih
tirası içindeki özel sektördeki işverenler, çoğu 
defa devlet kesimindeki işverenlerin bile, işçi
nin yaşama ve çalışma koşullarında ve iş emni
yeti konularında, büyük bir vurdum duymazlık 
ve savsaklamanın içinde bulundukları bir ger
çektir. 

Tehlikeli va'sııta kullanma suçlarının dahi, 
hürriyeti bağlayıcı ceza tehdidi altında bulun
durulduğu bir ortamda, çalışanların yaşantıları 
ve özellikle hayatlarının korunması konusunda, 
savsaklama suçları için yalnızca 1 000 lira gibi 
para cezası ile ye'tinilmesi suç ile ceza arasın
daki oranlar bakımından çelişki göstermekte
dir. 

Bu nedenlerle, 74 ncü madde hükümlerine 
aykırı davranışta "bulunanlar için öngörülen 
ceza hükümlerinin, para cezası ile birlikte hür
riyeti bağlayıcı ceza ile artırılması uygun müta
lâa edilmiştir. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon, önerge
ye katılıyor mu? 

ÇALIŞMA BAKANI ATÎLÂ SAV — Katıl
mıyoruz, efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOPÇUBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve Hükü
met katılmıyor, önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... öner
ge reddedilmiştir. 

önergeler tamamlanmıştır. Maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 102. — Bu kanunun 75 nci maddesi
nin (A) bendi gereğince çalışmaktan alıkonulan 
tesisat, tertibatı makina veya cihazın noksan
larını tamamlamadan ve gerekli izni almadan 

işleten veya aynı maddenin (B) bendi gereğin
ce kapatılan işyerindeki noksanları tamamla
madan ve gerekli izni almadan açan işveren ve
ya işveren vekili, 1 000 liradan az olmamak 
üzere, ağır para cezasiyle cezalandırılır. Fiilin 
tekerrürü halinde, evvelce verilen para cezası
nın iki katı hükmolunur. 

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

Madde üzerinde önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan iş kanunu tasarısının 

102 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

«Madde 102. — Bu kanunun 75 nci madde
sinin (A), (B) ve (Ç) bendleri hükümlerine 
aykırı hareket eden işveren veya işveren vekili 
hakkında 5 bin Türk lirası ağır para ile 1 ay 
hapis cezasına hükmolunur. 

Tekerrürü halinde, başka işçiler için dahi 
olsa bu ceza iki katma çıkarılmak suretiyle 
hükmolunur. 

istanbul istanbul 
Mehmet Ali Aybar Rıza Kuas 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hü
kümet, önergeye katılıyor musunuz? 

ÇALIŞMA BAKANI ATÎLÂ SAV — Ka
tılmıyoruz. 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOPÇUBAŞI (Çorum) — iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner
geye katılmıyor. Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Öner
ge reddedilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... 102 nci madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 103. — 76 nci madde hükmü gereğin
ce çıkarılacak tüzükte kurulması hükme bağ
lanan «işçi Sağlığı ve iş Güvenliği Kurulu» nu 
işyerinde kurmaktan kaçınan veya kurup da 
çalışmasına engel olan işveren veya işveren ve
kili hakkında 1 000 liradan az olmamak üzere 
ağır para cezası ve tekerrürü halinde evvelce 
hükmiolunan para cezasının iki katı hükmolu
nur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok
tur. Bu sebeple maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
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Kabul edenler... Kabul etmiyenler.., Kabul edil
miştir. 

MADDE 104. — Bu kanunun 77 nci maddesi 
'hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 
250 liradan az olmamak üzere hafif para ceza
sına, ağır ve tehlikeli işlerde 16 yaşından kü
çükleri çalıştıran veya 78 nci maddelde anılan 
tüzükte gösterilen yaş kayıtlarına aykırı işçi 
çalıştıran işveren veya işveren vekili hakkında 
1 500 liradan az olmamak üzere ağır para ceza-
'sma, 79 ncu madde hükmü gereğince işçilere 
doktor raporu aJlmıyan veya istek halinde ilgili 
memura göstermiyen, 80 nci madde gereğince 
alınması gereken raporu almıyan veya hu ra
porları istek halinde yetkili memurlara göster
miyen işveren veya işveren vekili hakkında 500 
liradan az olmamak üzere ağır para cezasına, 
81 nci maddeye dayanılarak çıkarılacak tüzük
te gösterilen şartlara uymıyan, 82 nci maddeye 
anıttan tüzük hükümlerini yerine getirmiyen iş
veren veya işveren vekili hakkında 1 500 lira
dan az olmamak üzere ağır para cezası hükmo-
lunur. 

Yukarda sayılan fillerin tekerrürü halinde 
evvelce verilen para cezasının iki katı hükmo-
lunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Madde üzerinde önerge vardır, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
'Görüşülmekte olan îş kanunu tasarısının 104 

ncü maddesine aşağıdaki fıkranın ilâvesini arz 
ve teklif ederiz. 

<̂ Bu kanunun 79 ncu, 80 nci, 82 nci madde
sine aykırı hareket eden işverene 1 000 Türk 
lirası ağır para cezası hükmolunur. 

Tekerrürü halinde, başka işçiler için dahi 
olsa hu ceza iki katma çıkarılmakla beraber 1 
ay da hapis cezasına hükmolunur.» 

İstanbul istanbul 
Mehmet Ali Aybar Rıza Kuas 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Saym Hü
kümet, önergeye katılıyor musunuz? 

OEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOPÇUBAŞI (Çorum) — Önergeye katılmıyo
ruz. 

ÇALIŞMA BAKANI ATÎLÂ SAV — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve komis
yon katılmıyor. Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... KaJbul eimiyenler... Önerge reddedil
miştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... KaJbul etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

îş ve işçi Bulma ile ilişkin cezalar 
Madde 105. — Bu kanunun 85 nci maddesi

nin 2 nci fıkrasında yazılı şartlarla izin alma
dan, aynı maddenin 1 nci fıkrası hükmüne ay
kırı olarak kazanç amaciyle özel büro açan, ve
ya 1 nci ve 2 nci fıkrası hükümlerine riayet et
mekle beraber, aynı maddenin son fıkrası hük
müne aykırı olarak işçilerden ücret alan, özel 
ve tüzel kişilerin bu işle ilgili büroları kapatıl
dığı gibi bu işlerde fiilen çalışanlar hakkında 
2 000 liradan az olmamak üzere ağır para ceza
sı ve üç aydan az olmamak üzere hapis cezası 
hükmolunur. 

Tekerrürü halinde evvelce verilen para ce
zasının iki katı ile birlikte altı aydan az olma
mak üzere hapis cezasına da hükmolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge olma
dığı cihetle oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... KaJbul etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

îş hayatının denetleme ve teftişine ilişkin cezalar 
Madde 106. — I - Bu kanunun 89 ncu mad

desinin 2 nci fıkrasında sayılan ödevleri yerine 
getirmiyen ve aynı maddenin 1 nci fıkra'sında 
kendilerine yetki verilen memurlara karşı ge
reken kolaylığı göstermiyen İşveren veya ve
killeri, 93 ncü madde gereğince çıkarılacak tü
zük hükümlerine ve aynı maddenin 2 nci fıkra
sındaki bildiri şartına uymıyan işveren veya 
vekilleri, 94 ncü maddenin 1 nci fıkrasındaki 
yasaklara riayet etımiyen işveren veya işveren 
vekilleri hakkında 2 500 liradan az olmamak 
üzere ağır para cezasına 94 ncü maddenin 2 nci 
fıkrasındaki yasaklara riayet etmiyen işçiler 
hakkında 500 liradan az olmamak üzere ağır 
para cezasına, 

Hükmolunur. 
Yukardaki fıkralardaki fiillerin tekerrürü 

halinde cezalar iki kat artırılır. 
II - Yukarda sözü geçen ilgili memurların 

bu kanundan veya diğer kanunlardan doğan 
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her çeşit teftiş ve denetleme yetki ve görevleri 
gereğince görevlerimin yerine getirilmesi sıra
sında istedikleri bilgileri vermiyen veya görev
lerini yapmaya veya sonuçlandırmaya engel 
olan kimseler hakkında 2 500 liradan az olma
mak üzere ağır para cezası hükmolunur. 

Fiilin tekerrürü halinde evvelce hükmedilen 
cezalar bir kat artırılarak uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?. Yok. Önerge vardır, okutuyorum. 

MUM Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tş kanunu tasarısının 106 

ncı maddesine aşağıdaki fıkranın ilâvesini arz 
ve teklif ederiz. 

«Bu kanunun 89 ncu maddesine aykırı ha
reket eden işverene 5 bin Türk lirası ağır para 
cezası hükmolunur. 

Tekerrürü halinde, başka işçiler için dahi ol
sa bu ceza iki katma çıkarılmakla beraber 1 ay 
da hapis cezasına hüikmolunur.» 

İstanbul istanbul 
Mehmet Ali Aybar Rıza Kuas 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Sayın Ko
misyon, bu önergeye katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOPÇUBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 

ÇALIŞMA BAKANI ATÎLÂ SAV — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... önerge reddedil
miştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 107. — Bu kanunun ceza bölümünde 
cezası ayrıca yazılmamış olan yasaklara karşı 
gelen veya zorunluklara uymıyan işveren veya 
işveren vekilleri hakkında, 100 liradan az olma
mak üzere hafif para cezası hükmolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok
tur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 108. — Bu kanunun cezai hükümle
rini tatbike mahallî Sulh Oeza Mahkemeleri 
yetkilidir. 

İşbu dâvalar acele mevaddandır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok
tur. Bu sebeple maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler.,. Madde ka
bul edilmiştir. 

Onuncu Bölüm 
Son hükümler 

Madde 109. — Yürürlükten kaldırılan 3008 
sayılı İş Kanununun 13 ncü maddesi hüküm
leri haklarında uygulanmıyanlar için, kanunun 
14 ncü maddesinde sözü geçen kıdem tazminatı 
hakkı bu kanunun yürürlüğe giriş tarihinden 
itibaren başlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok
tur. Bu sebeple maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 110. — Bu kanunun yürürlüğe girdi
ği günden haşlıyarak : 

A) 3008 sayılı Kanun ve bu kanunu değiş
tiren; 3516, 3612, 5518, 5868, 6298, 7284, 7285 
sayılı kanunlar, 

B) 5837 sayılı Kanun ve bu kanunu değiş
tiren 6734 sayılı Kanun, 

C) 6032 sayılı Kanun, 
Ç) 7467 sayılı Kanun, 
D) 1061 sayılı Kanun, 
E) 1225 sayılı Kanun, 
F) 1248 sayılı Kanun, 
G) 5953 sayılı Kanunu değiştiren 6253 sa

yılı Kanunun ek 2 nci maddesi yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde bir önerge var
dır. Söz istiyen saym üye? Yok. 

Madde üzerindeki önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
İş kanunu tasarısının 110 ncu maddesinin 

(G) fıkrasındaki (6253 sayılı Kanuna) ibaresin-
deki (kanuna) kelimesinin (kanunun) şeklinde 
düzeltilmesini talebederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Kayseri 

Enver Turgut 

BAŞKAN — Önergede istenilen husus me
tinde düzeltildiği cihetle muameleye koymu
yorum. 

Madde üzerinde söz istiyen sayın üye... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden-
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ler... Kabul etmiyenler... Madde kaJbul edilmiş
tir. 

Bir ek madde teklifi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkamlığa 
931 sayılı Kanuna aşağıda yazılı hükmün 

'ek madde olarak ilâvesini arz ve teklif ederim. 
Kayseri İstanbul 

Enver Turigut Hasan Türkây 
izmir 

Orhan Demir iSorguç 

«Ek madde — Devlet veya diğer kamu tü
zel kişilerinin genel idare esaslarına göre yü
rütmekle yükümlü oldukları aslî ve sürekli gö
revler dışında kalan işlerde bedenen yahut be
denen ve fikren çalışanlardan, bedenî çalışması 
fikrî çalışmasına galip olanlar T. C. Emekli San
dığı Kanununa tabi olsalar ve kanunlara göre 
kadro karşılığı aylık alsalar bile bu kanun ba
kımımdan işçi sayılırlar. Bu fıkra hükmü gere
ğince işçi niteliğinin tesbitindem doğacak uyuş
mazlıklar, Sendikalar Kanunundaki esaslar dâ
hilinde Yüksek Hakem Kurulunca kesin olarak 
karara bağlanır.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZOÜİSÜ ARSLAN 

TOPÇUBAŞI (Çorum) — Sayın Başkan, daha 
evvel bu mesele Yüce Mecliste müzakere edil
miş ve bir temayül belli olmuştu. Komisyonu
muzda bu temayül dikkate alınarak aynı tekli
fe iltifadedilm'edi. Aynı beyanı tekrar ediyor 
ve teklife katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayım Hükümet, katılıyor mu? 
ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Sayın 

Başkan, gerekçesini daha evvel arz etmiştim, 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner
geye katılmıyorlar. 

Önerge sahibi olarak Sayın Türkay, buyu
run. 

HASAN TÜRKAY (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; 

Malûmuâliniz, kamunun 1 nci maddesi Yüce 
Mecliste görüşülürken uzun uzun tartışmalara 
sebetooldu. Umumi Heyet tarafından reddedil
mişti. Fakat kanunun geçici maddeleri var. Bu 
reddedilmesinden mütevellit Türk sendikacılı
ğında şüphesiz bir gerileme başladı. Bu kanun 
daha yürürlüğe girmeden, Yüce Meclisten daha 
çıkmadan birtakım işverenler, bilhassa kamu ke-

isimindeki birtakım umum müdürlükler kendi
lerine bağlı olan işyerlerine, bu kanun çıkmış 
ve yürürlüğe girmiş gibi şimdiden birtakım iş
çileri memur statüsüne tabi kadrolara geçirmek 
için tamim yapmışlardır, genelge yayınlamış
lardır ve bâzı fabrikalar yıllarca işçi statüsünde 
olan kalifiye işçilerine tehdit mahiyetinde yazı
lar göndermek suretiyle memur statüsüne ge
çirmek için kendilerine tebliğ .edilmiştir. 

Demek oluyor ki, bu kanunun bu maddesi 
böyle çıkarsa Türkiye'de bugüne kadar sendika
cılık alanında kat'edilen mesafe geriye doğru gi
decektir. Ben, Sayın Komisyondan ve Hükümet
ten rica ediyorum. Bu konuda o kadar katı ol
masınlar, ileride bunun zararlarını hep bera
ber çekeceğiz. Bunu keselim, bir noktada dur
duralım. Ama bugüne kadar işçi statüsünde ça
lıştırdığımız bir işçiyi, kanunun bu hükmünden 
istifade etmek suretiyle memur statüsüne ge
çirmek için bu madde işverenler tarafından sui
istimal ediliyor. 

O bakımdan hiç olmazsa münakaşası yapı
lan 1 nci maddeye nazaran orta yolu bulalım. 
Bu teklif böyle bir yolu getirmektedir. Komis
yon ve Hükümet bir kere tezekkür etsin, okusun 
ve tetkik etsin. Hiç olmazsa bugüne kadar kat'-
©dilmiş mesafeden geriye dönmiyelim. Biz sebe-
'bolmıyalım. ileride bunun çok büyük zararla
rını hep beraber çekeriz. Teklifimiz bunu ön
lemek için verilmiştir. Kabulünü istirham edi
yoruz. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükü
met katılmıyorlar. 

KEMAL ÖNDER (izmir) — Sayın Başkan, 
söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — 123 ncü madde gereğince BOZ 
vermek imkânımız yoktur, maalesef. Ancak 
önerge sahiplerine, imza sahiplerine söz verili
yor. O bakımdan özür dilerim Sayın Önder. 

Efendim, önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılmıyor. Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Önerge reddedilmiş
tir. 

Geçici madde 1. — A) iptal edilen 931 sa
yılı Kanunun geçici 1 nci maddesine göre ha
len yürürlükte bulunan tü&ük ve yönetmelikle
rin bu kanun hükümlerine aykırı olmıyan hü
kümleri yenileri çıkarılıncaya kadar yürürlük
te kalır. 

— 106 — 
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B) Bu kanunum yürürlüğe girmesinden ön
ce 3008 sayılı Kanuna göre Maballî Asgari Üc
ret teslbit komisyonlarınca alınıp da henüz kesin
leşmemiş bulunan kararlarla bunlara ilişkin 
her türlü işlemler durdurulur. 

0) İptal edilen 931 sayılı Kanuna göre alın
mış bulunan asgari ücret kararı, bu kamunun 
33 mcü maddesine göre yeniden teslbit yapılınca
ya kadar yürürlükte kalır. 

Ç) iptal edilen 931 sayılı Kanunum 109 ncu 
maddesinden doğan kıdem tazminatı hakkı sak
lıdır. 

D) Bu kanunda sözü geçen tüzükler kanu
nun yürürlük tarihimden başlıyarak en geç bir 
yıl içinde hazırlanır ve tüzük tasarıları Danış-
taya tevdi tarihimden itibaren en geç iki ay 
içinde tetkik edilerek karara bağlanır. 

BAŞKAN — Geçici 1 nci maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler,.. Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 2. — Bu kanun yürürlüğe gir-
diğ'i tarihte iptal edilen 931 sayılı Kanunun ge
çici 2 nci maddesine göre bildiride bulunanlar 
için yeniden bildirme mecburiyeti, yoktur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Geçici madde 3. — Bu kanun yürürlüğe gir
meden önce 3008 sayılı İş Kanunu kapsamında 
olan işyerlerinde, anılan kanunun değişik 29 ncu 
maddesine uyularak yapılmış olan iç yönetme
liklerde yer alam veya iş ihtilâfları yahut ha
kem heyetleri karariyle veya sair şekillerde ke
sinleşmiş olup yürürlükte buluınan iş şartları ile 
iş düzeni ve sosyal yardımların uygulanmasına 
toplu iş sözleşmesi veya hizmet akitleri ile ye
ni iş şartları kuruluncaya kadar devam olu
nur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Geçici madde 4. — 5521 sayılı iş Mahkeme
leri Kanununun 2 nci maddesi uyarınca bu 
mahkemelere işçi veya işveren üye olarak se
çilmiş olan, işçi veya işveren temsilcilerinin gö
rev sürelerinim sona ermesi halinde, bu mahke
melere katılacak işçi üyeler,- mensuboldukları 
işçi sayısı en çok olan konfederasyonca, işveren 
üyeleri ise varsa en çok işveren mensubu olan 
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işveren konfederasyomunca yoksa Türkiye Ti
caret Odaları ve Sanayi Odaları ve Ticaret Bor
saları Birliğince seçilecek 6 şar aday arasın
dan bir asil ve üç yedek olmak üzere Adalet ve 
Çalışma bakanlıklarınca tâyin olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok
tur. Maddeyi oylarınıza sumuyorum. Kabul 
edenler... 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Sayın 
Başkan, müsaadenizle. 

BAŞKAN — Efendim, bir şey mi buyurdu
nuz Sayın Bakan? 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Efen
dim, Anayasa Mahkemesi 5521 sayılı Kanunum 
bu maddesini iptal etmiş; yani iş mahkemele
rinde işçi ve işveren temsilcilerinim bulunması
nın Anayasa'ya aykırı olduğumu dermeyan et
miş. Binaenaleyh, bu maddeyi iptal etmiş ol
duğuna göre, burada seçime ilişkin bir hüküm 
bulunuyor. Takdirimize arz ederim. 

BAŞKAN — Önerge veriniz efendim. 
ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Vere

lim efendim. 
BAŞKAN — Fakat ömergenin de zamanı 

geçmiştir, artık bunu beyan buyurun. Anayasa 
Mahkemesi bunu iptal mi etmiştir efendim? 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun efendim, siz izah edin 

zapta geçirelim, buyurunuz izah ediniz. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisim sayın üyeleri; 5521 sa
yılı iş Mahkemeleri Kanununun 2 nci madde
sinde yer alan hüküm, işçi ve işveren temsilci
lerinin katılmasına ilişkin bölümü itibariyle, 
Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş bulunmak
tadır. 

Bu itibarla, esası bakımından bu temsilcilere 
görev veren hüküm iptal edilmiş olduğuna gö
re, bunların seçim usullerini hükme bağlıyan 
geçici maddenin artık yeri ve gereği kalmamak
tadır. Bu hususu takdirlerinize sunarım efen
dim. 

BAŞKAN — Bu komuda Komisyon bir öner
ge hazırlıyacak mı efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOPÇUBAŞI (Çorum) — Sayın Bakanın bu 
izahı muvacehesinde, Anayasa Mahkemesi bu 
kanunun 2 nci maddesini iptal etmiş ise, biz bu 
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maddenin metinden çıkanlması için bir takrir 
vermeye amadeyiz. Ancak, Anayasa Mahkeme
sinin bu kanunun bildirilen maddesini iptal et
tiğime dair resmî bir ıttıla yoktur. Sanıyorum 
ki; Anayasa Mahkemesinin kararları Resmî 
öazetede gerekçeli olarak yayınlandıktan son
ra muteberiyet kesbeder ve makable de şâmil 
değildir. Şu anda bizim, Sayım Bakanın beyan
ları dışında bir bilgimiz yoktur. Şayet, bir tet-
kikat sonunda Yüce Divan bunun resmen mu
teber bir karar olduğunu beyan buyururlarsa, 
takriri şu anda vermeye ve metinden çıkartma
ya amade olduğumuzu beyan ederim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, durum 
tavazzuh etmiştir. Savın Bakan, Anayasa Mah-
ksmesimin bir kararından bahsederek, bu mad
de emsalinin iptal edildiğini ifade etmiştir. An
cak bu hususta bir takrir de verilmemiştir. Şim
di biz bu maddeyi kabul etsek dahi, Anayasa 
Mahkemesinin kararı yürürlükte olduğu cihet
le... 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Önder, bir şey 

mi var? 
KEMAL ÖNDER (izmir) — Sayın Başkam, 

bu madde Anayasa Mahkemesinin kararına rağ
men çıkarsa... 

BAŞKAN — Bu madde değil efendim, bu 
maddemin dayanağı olan bir madde. 

KEMAL ÖNDER (izmir) — O zaman orta
ya çıkacak olan durum şudur: Anayasa Mah
kemesi kararma rağmen, yeniden Meclis ted
vin etmiş olacaktır. 

BAŞKAN — önerge yok Sayın Önder. Öner
ge olmadığı cihetle biz mevzuatı tatbik ederiz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOPÇUBAŞI (Çorum) — Sayın Başkan, biz 
Anayasa Mahkemesi karan ıttılaımız dâhilin
de değil, diyoruz. Yüce Divan tetkikat netice
sinde, Anayasa Mahkemesi kararının efkârın 
ıttılaına arz edildiği beyanında bulunursa, tak
rir vermeye amadeyiz, çıkartalım bu maddeyi 
diyoruz. (C. H. P. sıralarından «Anlaşılmadı.» 
sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyursanız.. 
SİNASİ ÖZDENOÖLU (Ankara) — Sayın 

Başkan, madde oylandığına göre... 
BAŞKAN — Madde oylanmamıştır, oylana

cağı sırada Sayın Bakan söz almıştır, şimdi bir 
daha oylıyacağım. 
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SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Oylan
dı efendim. 

BAŞKAN — Şunu arz edeyim efendim: Bun
dan sonra zaten Yüce Senatoya gidecektir. 
Eğer varsa, o zaman Anayasa Mahkemesinin ka
ran getirilecektir. Yani, hukukî durumda bir 
haksızlık olmaz. O bakımdan geçici 4 ncü mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 111. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yijrürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.,. Kabul edilmiş
tir. 

Madde 112. — Bu kamun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Kanunun tümünün lehinde ve aleyhinde ko- -
nuşmak istiyen sayın üye?.. Aleyhte Sayın 
Hasan 'Türkay, lehte Sayın Başer. Daha önce 
söz istiyen sayın üyelerin temlerini okuyayım, 
önerge ile bize bildirmişlerdir, salonda olup 
olmadıklarını tesbit ettikten sonra söz verece
ğim efendim. 

Sayın Burhanettin Asutay?... Yok. Sayın 
Kubilây îmer?.. Yok. 

Buyurun Sayın Hasan Türkay, aleyhte. 
HASAN TÜRKAY (istanbul) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; kanunun aleyhinde 
oy kullanacağımın nedenerini ifade etmek üze
re huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

îş hayatımızın anakanunu dediğimiz en mü
him kanun, bir hayli zamandan beri Yüce Mec
lisimizi meşgul etti. Üç sene evvel yine bir 
hayli çalışmadan sonra bu jkanunu geçirmiş
tik, fakat Anayasa Mahkemesi tarafından 
iptal edildiği için tekrar Yüce Meclisimizde 
görüşüldü. 

Bu üç senelik tatbikat içinde iş hayatı
mızda, işçilerle işverenler arasında, sendikalar
la işverenler arasında birtakım sürtüşmelerin 
çıktığını gördük. Bu sürtüşmelere, bu ihtilâf
lara bir daha meydan vermemek için, Komis
yonda ve Yüce Mecliste muhtelif arkadaşlar 
tarafından verilmiş bulunan tadil önergelerinin 
bir kısmı değil, tamamı reddedildi. Edilebilir, 

| Parlâmentonun Yüce Heyetinin oylannın hangi 
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istikamette kullandığına karşı biç kimsenin 
söz söylemeye hakiki yoktur. 

Gönül isterdi M; Sayın Komisyon, Umumi 
Heyetin karşıteında bu kadar katı bir görüşün 
içinde olmasın. Yine gönül isterdi ki; çok bü
yük ümitlerle işbaşına gelen Hükümetimizin Sa
yın Çalışma Balkanı, şu kanuna, Yüce Meclis
te görüşülürken biraz katkıda bulunsun, ama 
bunu göremedik. 

Verilen önergelerin hepsi işverenlere külfet 
getiren önergeler değildi. İçlerinde, sadece ih
tilâfları ortadan kaldıracak, sürtüşmeleri orta
dan kaldıracak çotk haklı ve yerinde önergeler 
vardı. Ama, Meclisin bir umumi teamülü var, 
bir alışkanlığı var; Komisyon ve Hükümetin 
katılmadığı önergeler % 99 reddediliyor, Yüce 
Meclisimizde. İltifat görmedi, önergelerimiz 
reddedildi. 

Bu arada bir arkadaşımız konuşurken, bu 
önergelerin Yüce Meclis tarafından reddedil
mesini, münhasıran bir siyasi partiye yükledi. 

Halbuki bu kanuna sahip çıkan siyasi parti, 
140 kişilik kadrosunun içinden on kişiyle değil, 
hiçolmazsa 50 - 60 kişiyle bu kanun müzakere 
edilirken burada mevcudolsa idi, mutlaka veri
len önergelerin mühim bir kısmı kabul edilirdi. 

Demek oluyor ki; kanuna sahip çıkmak de
ğil, ileride, «A. P. Grupu, bütün maddelerin 
karşısına çıkmıştır» diye kanunu istismardan 
başka bir şey yapılmıyacak. 

Arkadaşlar, burada konuşurken A. P. nin 
içinde bulunan arkadaşlarımız içinde lehte ve 
aleyhte oy kullanan oldu; C. H. P. Grupu için
de bulunan arkadaşlarımızın içinde de lehte ve 
aleyhte oy kullanan oldu, ama hiçbir arkadaşı
mızın bir partiye hitabetmek suretiyle, «Göre
ceksiniz, bakın kamu oyunda size ne yapacağız» 
demeye hakkı yoktur. Türk işçisi, kimin onun 
yanında olduğunu çoktan takdir etmiş ve hük
münü vermiştir. 

O itibarla, bütün bunlara rağmen gönlüm 
razi olmadığı için ve sayın yeni Hükümetimizin 
eski Hükümet tarafından hazırlanan bu tasarı
ya en ufak bir katkıda bulunmadığı için kanu
na kırmızı oy vereceğim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Başer, buyurun. Lehin
de... 
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HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

931 sayılı Kanun A. P. iktidarı zamanında 
hazırlanıp Yüce Meclisçe kabul edilmiş bir ka
nundu. Anayasa Mahkemesinin usul bakımın
dan bozmasından sonra, Yüce Meclis tekrar ka
nunu ele aldı. 

Demokratik idarelerde işçinin, işverenin ve 
işyerinin büyük değeri vardır. Demirperde ge
rilerinde olan bir memlekette işçi hakkından ve 
işyerinden bahsetmek imkânsızdır. 

Bu bakımdan, bu tedvin edilmiş olan ka
nun işçilerimize, işverenlere ve işyerlerine bir 
açıklık, bir sarahat getirmiştir. Kanunun ilerde
ki tatbikatında belki aksaklıklar çıkabilir, fa
kat, tümü itibariyle bu memlekete hayırlı ve 
uğurlu olacağı Yüce Meclisçe kabul edilmiştir. 
Lehinde oy kullanacağım; hayırlı olmasını te
menni eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Kanun mahiyeti itibariyle açık 
oylamaya tabi olduğu cihetle, oyunun rengini 
belirtmek üzere Sayın özgüner, buyurun. Aleyh 
te oy kullanacağını beyan edeceklerdir. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; kanunun tümü üze
rinde aleyhte oy kullanacağımı, kırmızı rey 
kullanacağımı belirtmek için söz almış bulunu
yorum. Bunu belirtirken şu hususa da temas 
etmeden geçemiyeceğim : 

Arkadaşlarım, Sayın Türkay temas etmese 
idi, şüphesiz ben de buna böylece temas etmeyi 
lüzumlu görmezdim. Hakikattir, zabıtlar tetkik 
edildiğinde görülür; arkadaşlarım 931 sayılı îş 
Kanununda bir hayli değişiklikler yapan şu ta
sarıyı tetkik ettiğinizde, tasarının ilk mü
zakeresinden şu ana kadar işçi lehine 
verilmiş önergelerin çoğunluğu C. H. P. 
Grupundan geldiğini göreceksiniz. C. H. 
P. Grupundan geldiği içindir ki, çoğu iyi
ce, ciddiyetle tetkik edilmeden, oylamada, Gru-
pun aleyhine bulunmuş olmak için, dolaylı ola
rak işçinin aleyhine rey verildiğini de belirtmek 
isteriz, arkadaşlarım. Durum bu. 

Şimdi, Sayın Türkay der ki, «Madem ki iş
çinin haklarına bu derece sahipsiniz de, 140 kü
sur kişilik grupunuzdan niye 10, 15, 20 kişi 
var?..» 

Arkadaşlarım, mühim olan 10, 15, 20 ise biz 
de sizin nisbetinizi sayalım, ama mühim olan şu: 
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Bir tek kip dahi önergeyi vermiş, getirmiş ol
sa, eğer bu işçinin lehine ise, bırakınız bizim 
burada bulunup bulunmamamızı, siz neden işçi
den yana değilsiniz de, işçinin lehine olan öner
genin aleyhinde oy kullanırsınız?... Biz onu so
ralım... Bu münakaşayı siz getirdiniz ama, haki
kat bu. Yani önergelere bakınız, zabıtları tet
kik ediniz; şurada daha ziyade işvereni değil 
işçiyi korumayı hedef ittihaz eden bir kanun 
iddiasmdayız, o görüntü içindeyiz, oysaki hiç de 
öyle değil. «Ağırlık işçiden yana değil, işveren
den yana olmuştur.» iddiasındayım, onun için 
kırmızı rey vereceğim. 

Gelmiş, geçmiş cnei'gelerin, hele C. H. P. 
Grupundan geliyorsa, müzakeresinde işçinin le
hine ya da aleyhine olup olmadığının derinliği
ne tetkiki yapılmaksızın aleyhte rey verildiğini 
gördük. Zabıtlar bunu gösteriyor. Zabıtlar tet
kik edilebilir. Ancak, biz bir kişiyiz, beş kişi
yiz, on kişiyiz; eğer önerge işçinin lehine ise 
parmak kaldırsaydmız. Onun için Soğukpınar 
çok haklı. Kamu oyu önünde bu şekilde tescil 
edilmiş olduğunuz iddiasını söyliyen Soğukpı-
nar'a katılıyorum arkadaşlar. 

Şimdi, bu tasarının üç maddesi üzerinde; sa
dece bu üç maddesi üzerinde dahi durmak, bu 
tasarının aleyhinde rey vermeyi gerektirir. 

Birincisi; münakaşası yapıldı, 1 nci madde
nin 2 nci fıkrası : 

Arkadaşlarım, bu madde Yüce Meclise geldi
ği şekilde çıksaydı işçinin lehine olurdu. Yüce 
Meclise başka bir anlayış içinde gelerek, bu ta
sarının 1 nci maddesinin 2 nci fıkrasını tama
men tasarıdan çıkarıldı. Böylece, işçi ve me
mur ayırımı hiç de halledilmemiş olarak Yüce 
Meclisten bu kanun tasarısı geçiyor, inşallah 
Senato halleder, tekrar Yüce Meclise döner; 
tekriri müzakere olmadığına göre, inşallah tek
rar müzakereyi burada yaparız. 

Ancak, arkadaşlarım, bakınız 1 nci madde
nin 2 nci fıkrasında ne diyordu? Geçti şüphe
siz, çıkarıldı. Şöyleydi : 

«Devlet veya diğer kamu tüzel kişilerinin 
genel idare esaslarına göre yürütmekle yüküm
lü oldukları asli ve sürekli görevler dışında ka
lan işlerde bedenen ve fikren çalışanlardan, 
bedenî çalışması fikrî çalışmasına galip olanlar 
T. C. Emekli Sandığı Kanununa tabi olsalar ve 
kanunlara göre kadro karşılığı aylık alsalar bi
le, bu kanun bakımından işçi sayılırlar.» 

Yani, bedeni çalışması fikri çalışmasına 
göre ağırlık olan işçiler işçi sayılır; diyor. 
E! Haksız mı?.. 

Arkadaşlarım, biz bir hastanede sadece te
mizlik işleriyle uğraşan bir şahsa işçi deme
yip de temizlik memuru mu diyeceğiz? 1 nci 
maddenin müzakeresi sırasında bunların tar
tışmasını hakikaten çok yaptık. Temizlik 
memuru, araba yıkayan memur,, bahçeyi sü
püren memur; hep bunlar memur, ama Ibunun 
memurun tarifiyle uzaktan yakından da olsa 
hiç ilgisi yok,.. 

ALİ İHSAN BALIM (İsparta) — Perso
nel Kanununda öyle... 

TURHAN ÖZGÜNER, (Devamla) — Efen
dim, müdahale etmeyin d 3 fikrinizi söyleyin. 
Zaten söylediniz, önergelerimiz burada, sırf 
grupumuzdan geldi diye reddedildi, işçiden 
yana olduğunu iddia ettiğimiz bir kanun ta
sarısını çıkardığımız zaman lütfen işçiyi de bi
raz düşünelim arkadaşlar. Çünkü bu bir defa 
gelip geçiyor, ama kamuoyunda yaralan de
rin oluyor. 

Arkadaşlarım, işçi ve memur ayırımını 
böylece imkânsız hale getiren ve işçi aleyhine 
böylece çıkarılmakta olan bu maddenin, şüp
hesiz, tümüne rey vermeyi gerektiren mühim 
bir madde olduğunu belirtmekle yetiniyorum. 

Bundan başka üzerinde duracağımız, za
manı fazla israf etmemek için, iki önemli mad
de var. 

BAŞKAN — Mücmelen... 
TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Evet. 
iki önemli madde var arkadaşlarım. Bun

lar da 28 ve 49 ncu maddeler. 
28 nci madde, yine işçinin çok açık aley

hine çıktı. Belirttim, zabıtlarda var, göre
vimizi yaptığımız kanaatindeyim. 

Arkadaşlarım, ne diyor 28 nci madde? Ay
nen geldiği gilbi çıktı : «işçi ücretlerinin ay
da 240 lirası haczedilemez veya başkasına de
vir veya temlik olunamaz.» 

Şimdi, «işçi ücretlerinin ayda 240 lirası 
haczedilemez» demek, 240 liraya kadar olanı 
haczedilir demek. E! Bu işçinin lehine değil
dir, dikkatinizi çekerim, arkadaşlarım. 

Şöyle ki; 
Bir işçi bugün günde 18 - 20 lira alıyorsa, 

aylığı bunun; 500 küsur liradır, bunun 240 
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lirası haczedilelbilir bu maddeye göre. İşçi
nin lehine mi bu? Hani biz memurun maaşı
nın ancak dörttebiri haczediîebilir biliriz, me
murun maaşının dörttebiri haczediîebilir... İş
çinin neden yarısı haczediliyor arkadaşlar? iş
çinin lehine mi bu kanun tasarısı? 

Burada sendikaları temsil eden değerli mil
letvekili arkadaşlarım var. Onların da dik
katinden kaçtığını,, bu madde oylandıktan 
sonra kendilerinin ifadesine binaen söylüyorum, 
kendilerine tercüman olduğumu zannediyorum. 
Senatonun, inşallah bu Yüce Meclisin dikka
tinden kaçan hususu değerlendireceğini ve 
tekrar Yüce Meclise geldiği zaman, işçinin çok 
aleyhine olan bu maddenin üzerinde durulaca
ğını ümidediyorum. 

Arkadaşlarım, günde 18 küsur liradan 
nihayet 500 küsur lira alan bir işçinin 240 
lirası 28 nci madde gereğince haczedilir ve 
güya işçinin lehine madde getiriyoruz... Yani 
240 liradan fazlası haczedilemez, 240 lirası 
haczedilir. Yarısı haczediliyor. Yarısı 
haczedildiği zaman eline 260 lira, 270 lira, ni
hayet 300 lira kalır işçinin. Yarıya yakındır 
arkadaşlarım; % 60 ıdır bu. Memurun maaşı
nın ancak dörtte birini haczedebilirsiniz. Al
dığı ne İki bunun 240 lirasını haczedeceksiniz?.. 
Mühim değil mi bu larkadaşlarım? Bunların üze
rinde elbette duracağız ve bunların münakaşa
sını elbette yapacağız. 

işçiyi bilhassa bundan böyle icrada açlığa 
mahkûm edecek bir maddenin böylece Yüce 
Meclisten geçtiğini üzülerek söylemek isterim. 

Madde 49: 
Arkadaşlarım, yine işçinin çok aleyhine bir 

madde. Ne diyor 49 ncu madde: 
«Bu kanun kapsamına giren işyerlerinde 

çalışan işçilerden, işyerine girdiği günden baş
layarak deneme süresi de içinde olmak üzere 
en az 1 yıl çalışmış olanlara, ilerdeki madde
lerde gösterilen esaslara göre hesaplanmak üze
re aşağıdaki sürelere kadar yıllık ücretli izin 
verilir: 

Hizmet süresi 1 yıldan 5 yıla kadar olan
lara 12 gün, 

5 yıldan fazla ve 15 yıldan az olanlara 18 
gün, 

15 yıldan fazla olanlara 24 gün..,» 

Arkadaşlarım, işçiye verilen bu izin hakkı
na bakınız, işçinin senelerine tekabül eden 
izin haklarını elinizde tutunuz, bir de 1327 sa
yılı Kanunu açınız, memurun; aynı işçinin 
süresince memur olan bir memurun hakettiği 
yıllık izne bakınız. 

Arkadaşlarım, 657 »ayılı Kanunu değiştiren 
1327 (sayılı Kanunda, memurun geçirdiği sene
ler nazarı itibara alınarak ona verilen yıllık 
izin süresine göre memurun senelerine tejkabül 
eden bir çalışmayı doldurmuş olan işçinin aldı
ğı izin süresi onun çok altındadır. Neden bu?.. 
Nedeni belirsiniz. Çünkü işçinin lehine kanun 
çıkarıyoruz biz... 

Arkadaşlarım, sormak lâzım: 28 nci mad
deyle işçiyi memurdan daha farklı bir muame
leye, daha kötü bir muameleye tabi tuttuk. Me
murun maaşının dörtte biri haczediîebilir, iş
çinin yarısı kadarı hazcedilebalir. 28 nci mad
denin sarih hükmü bu. 

Yine 49 ncu madde gereğince, memurun 
nenelerine tekabül eden izin hakkı, işçinin se
nelerine tekabül eden rain hakkından fazladır. 
Neden?.. Şüphesiz kötü niyetle gelmedi bu ta
sarı, ama arkadaşlarım, tâbir belki ağır olur 
ama atlanıldı. Yoklsa, atlanılmadı ise; işçiyi 
şöylesine tarif etmek mümkün değildir; işçi, 
diğer vatandaş olan memura nazaran ikinci sı
nıf memur değildir arkadaşlarım. Vatandaş 
memur, vatandaş işçi... Vatandaş memurun 
1327 sayılı Kanunla aldığı asgari hakların, 
vatandaş işçiye de aynen verilmesi, işçi ve me
mur ayırımının yapılmaması gereklidir ve Türk 
işçisi ikinci sınıf vatandaş değildir. Bu tescil 
edilmelidir arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın özgüner... 
TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Bağlı

yorum Sayın Başkan. 
Arkadaşlarım, 28 nci ve 49 ncu maddenin 

açıkça işçi aleyhine olduğunu ve 1 nci mad
deyle, işçi Ve memur ayırımının yapılmasına 
imkân bıralkmıyan Hükümet teklifline de iltifat 
edildiği için keza işçinin aleyhine bir madde 
çıkartıldığını belirttim. Tümüyle, kamu oyun-' 
da işçi lehine çıktığı görüntüsünü vermemize' 
rağmen, işçinin aleyhine çıkan bir taisarıyı şüp
hesiz olumlu karşılamıyor ve bu sebeple kır
mızı oy vereceğimi belirtiyor, saygılar sunuyo
rum. 
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BAŞKAN — Sayın Topçubaşı, zatıâlimiz 
oyunuzun rengini lehte belirteceksiniz, değil 
mi efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ABStAN 
TOPÇUBAŞI (Çorum) — Sayın Başjkan, Ko
misyonumuzun tutumu hakkında beyanda bulu
nulmuştur... 

BAŞKAN — Buyurun izah edin. 
Usuen açık oylamaya tabi olan tasarı üze-

•rinda bir lehte, bir aleyhte söz verilir. Bıaşka 
türlü söz vermemiz mümkün değildir. O ba
kımdan siz de oyunuzun rengini belirtecesi-
niz. O anda da cevap verebilirsiniz. Yalnız 
mücmelen olsun. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOPÇUBAŞI (Çorum) — Sayın Başkan, ben
deniz Komisyonu temteil ettiğim cihetle, Ko
misyonun tutumuna da bir arkadaşımız ilişti
ğinden, biz de bundan istifade ederek aleyhte 
konuşan arkadaşlarımızın fikirlerine müdellel 
cevap vermeyi arzu ederdik. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Eiraz evvel Tür içtimai Heyetinin çalışma 

nizamına, aidoian bir kanunu mühim bir ka
nunu bitirmiş bulunuyoruz. 

İki sayın üye arkadaşımız burada, ayrı 
ayrı partilere mensubolmalarma rağmen, kişisel 
görüşlerinde menfi rey vereceklerini beyan et-
tileı-. 

Bendeniz bu arkadaşlarımızın mensuboldu-
ğu partilerin sözcülerinin 1967 senesinde be
yan ettikleri birer cümleyi ifade etmek su
retiyle, prensibinde bu sayın arkadaşlarımı
za cevap vermiş olacağım ve sonra Komisyonu
muzun tutumunu arz edeceğim. 

931 Isayılı Kanun bundan evvel Yüce Meclis 
tarafından kabul edilip Senatodan da geçtikten 
ve kanunlaştıktan sonra, Anyasıa Mahkemesi 
tarafından şekil bakımından iptal edildi ve biz 
ikinci defa şekil noksanını tamamlamak üzere 
bir çalışma yaptık. 

O zaman o kanun müzakere edilirken, C. H. 
P. Grupu adına konuşan Şeref Rakşık arkada
şımız, kanunun tümü hakkında beyanda bulu
nuyor ve son şu cümleyi ifade ediyor: 

«Sayın milletvekilleri, 
«Bu kısa konuşmamızla Cumhuriyet Halk 

Partisi Millet Meclisi Grupunun tasarıyı des
tekleme kararında olduğunu anlatmış ölüyoruz. 
Desteklememizin nedenleri de anahatları ile be-

lirtilmiştir. Gerektiğinde diğer konulara aüt gö
rüşlerimiz ilgili maddelerde açıklanacaktır.» 

Şimdi, bu kanunun daha evvel, Sayın Şeref 
Bakşık tarafından grupu adına yaptığı konuş
mada tümüyle kabul edildiği beyan ve ifade 
edilmiştir. Binaenaleyh, o grupa mensup bir 
arkadaşımızın maddeleri teker teker yeniden 
tahlil eder tarzda ifadelerini, grup adına ko
nuşan arkadaşımızın beyanları karşısında ce
vaplamayı lüzumlu görmüyorum. 

A, P. Grupuna mensubolan Hasan Türkay 
arkadaşımızın beyanlarına gelince: 

A. P. Grupu adına yaptığı konuşmada; «Ta
sarıda çalışanların asgari iş emniyetini garan
ti altına alacak ve Anayasamızın çalışanlar için 
öngördüğü tedbirlerin alınmasını sağlayacak 
prensiplerin yer aldığı muhakkaktır.» Deyip, ta
sarıyı genellikle tasvibettiğini beyan ettiği gi
bi, maddeler üzerinde de zaman zaman yaptığı 
konuşmalarda tas vibetmişitii'. 

Tasarı kanunlaştıktan sonra, şekil noksanı
nı tamamlamak için şu kanun burada ikmal 
edilirken, sayın arkadaşımızın hangi sebepte 
fikir değiştirdiğini kestirmek bizim içlin müm
kün değildir. 

Hâdiseyi böylece tesbit ettikten sonra, Ko
misyonumuzun katı tutumundan bahsedildi, bu
na esvap vermek istiyorum. 

•Muhterem arkadaşlarım, 
Kondisyonumuz Yüce Meclis adına icrai 

faaliyet ediyor. Komisyonumuz, mesaisi asma
sında 150 yi mütecaviz takrir gelmiş ve bu 
takrirlerin tümünü gözden geçirmiş, belli bir 
istikamette karara raptetmiştir. Komisyonu 
burada temsil etmemiz, bizim komisyonda alı
nan kararların aslına sadıik kalmak şartiyle 
ibeyanı mütalâada bulunmaktır ve bunu yajpmu-
'Şizdır. Bunu beyan etmemiz katı bir tutumu 
ifade etmez. «Katı tutumdur» diye beyanda 
buluaıimak da ayrıca hatadır. Biz Komisyon ka
rarlanma sadakat göstermişizdir, vazifemiziıiı 
eümlesdndendir. Binaenaleyh, katılığı, vazife 
ifasının ciddiyetle yapıldığı tarzında anlamak 
lâzımgeldiğini beyan ederim. 

ıBAŞKAN — Sayın Topçubaşı, ben zatıâli-
nize 137 ye göre söz verdim. Ona göre mücme
len reyinizin rengini belli ediniz efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOPÇUBAŞI (Devamla) — Bir dakika Sayın 
Başkan, 
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Beyanları bu tarzda izah ettikten sonra : 
İş Kanunu, iş hayatımızın temel kanunudur, 

iş hayatımızı tanzim etmektedir. 
İş hayatının tarafları vardır. İş hayatının 

tarafları arasında İş Kanununun güttüğü gaye 
dengeyi sağlamaktır. Yüce Mecliste izhar edi
len kararlar ve bu kararlarda gösterilen hassa
siyet, bu denge fikrinin bilhassa muhafazasına 
ve bozulmamasına matuf olmuştur. 

Bitirilen İş Kanununun tümü tetkik edildi
ğimde görülecektir ki, çalışanlara, bugüne ka
dar memleketimizin çalışma hayatında verilme
miş bulunan birtakım haklar tanınmıştır. Di
namik bir hayatı ifade eden iktisadi hayatımı
zın geçen zamanı içerisinde, bütün kanunların 
mükemmel olduğu ifade edilemez. Kanunların 
noksan tarafları olabilir, fakat bir hayatiyete 
sabübolan cemiyetimizin ve bilhassa iktisadi ha
yatımızın her geçen zaman içerisindeki ihtiyaç
ları yeni tarzda tedvine mevzu da olabilir. Bu
gün çalışma hayatımızın gerçeklerine ve ger
çek ihtiyaçlarına, Yüce Meclis bitirmiş bulun
duğu bu kanunla sanıyorum M, en güzel, en 
iyi ve en dengeli bir surette (kanun kalbul edil
mekle) cevap vermiş olacaktır. 

Sözlerimi bitirirken söylemek isterim ki, 
Komisyon olarak bu kanunun tam, mükemmel 
olduğu iddiasında değiliz, ama bugünün ger
çekleri içerisinde en iyi, en doğru, en güvenilir 
bir kanun olduğunu cesaretle söyliyebiliriz. 
Çünkü kanunun bünyesinde denge fikri var
dır. Denge fikri Yüce Meclisin de anafikri ol
duğuna göre, ümidediyorum ki, müzakeresi bi
tirilen bu kanun Yüce Meclis tarafından tasvi
be mazhlar olacak ve böylece 1967 den beri tat
bik edilemiyen, tatbikat görmiyen bu kanun 
ile muallakta bulunan birtakım iş ihtilâfları 
kısa zamanda bir çözüm yoluna bağlanmış ola
caktır. 

Esasen bugün iş hayatımızı tanzim eden bir 
mevzuat yoktur. İşin müstacel cephesi budur. 
Bu müstacel durumu Yüce Meclisin dikkate 
alacağını ve bu kanunun tasvibe mazhar olaca
ğını ümidediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 1§ Kanu

nu tasarısı üzerindeki görüşmeler tamiaımlan-< 
ımjştır. Kanun tasarısı mahiyeti itibariyle açık 
oylamaya tabidir, kupalar sıralar arasında gez-
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dirilecektir, sayın üyelerin oylarını kullanmala
rını istirham edeceğim. 

Oylama istemi başlamıştır. 
ıSayın Bakan, bu konuda var mı görüşece

ğiniz bir şey? 
ÇALIŞMA BAKANI AKLA SAV — Yok 

efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür konuşmasını sonra 

mı yapacaksınız? İsterseniz yapabilirsiniz efen
dim. 

ÇALIŞMA BAKANI ATILA SAV — Sonra 
yapacağım efendim, oylamadan sonra... 

BAŞKAN — Oylamadan sonra mümkün de
ğilse de, Hükümet üyesi olarak Sayın Çalışma 
Bakanı teşekkür babında, beyanda bulunacak
lar. Çalışmaların tamamlanması gerekçesiyle. 
Buyurun Sayın Bakan. 

ÇALIŞMA BAKANI ATtLÂ SAV — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Haftalardan beri süren yorucu bir çalışma
dan sonra, çalışma hayatımızda boşluğu hisse
dilen İş Kanunu üzerindeki çalışmalar tamam
lanmış bulunmaktadır. Bu kanunun çalışma ha
yatımıza hayırlı olmasını diliyoruz ve Yüce 
Meclisin bu husustaki çalışmaları dolayısiyle 
şükranlarımızı arz ediyoruz. 

Gerçekten 931 sayılı Yasa, 1 noi maddenin 
görüşülmesi sırasında da arz ettiğimiz gibi yü
rürlükte kaldığı 39 aylık süre içerisinde çalış
ma hayatının geniş, ihtiyaçlarını karşılayacak 
nitelikte, bir kanun olarak görülmüştü. Bu iti
barla daha önce Yüce Meclsce tümü görüşülen 
ve Komisyona sevk edilen ve esas itibariyle 931 
sayılı Kanundaki ilkeleri hiç değiştirmeden 
kabul eden ve bu defa görüşmeleri tamamlan
mış bulunan İş Kanununu biz de benimsedik 
ve aynı ilkelerle Meclisten çıkması için çaba 
harcadık. 

1 nci maddede beliren tartışmalar, o madde 
ile ilgili görüşmelerimiz sırasında da arz ettiği
miz gibi, bumdan kısa bir süre önce Yüce Mec
lisçe kabul edilmiş, olan Devlet Memurları Ka
nunu ile tesbit edilen ilkelerin ışığı altımda ve 
aynı doğrultuda kanunlaşmıştı. Bu itibarla iki 
memur ayırımı ile ilgili tartışmalar, iş Kanu
nundan ziyade kanunlar arasındaki dengeleme 
ile ortaya çıkacaktır ve hiç şüphesiz uygulama
da bu ayırım iyice ve hiçbir tartışmaya yer bı-
rakmıyacak kadar açık şekilde belirecektir. 
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Bunun yanışına, bir süreden beri İş Kanu
nunun yokluğu sebebiyle çalışma hayatımızda 
belirmiş olan huzursuzlukların giderilmesi 

mümkün olacaktır ki, bu kanunun çalışma ha
yatımıza getireceği asıl büyük yarar bu olacak
tır. 

iBu itibarla temennimiz odur ki, Yüce Mec
lisin, kabul oylariyle bu kanunun yürürlüğe 
girmesine imkân tanımış olması çalışma haya
tımıza büyük faydalar sağhyacaktır. 

Yüce Meclise teşekkürlerimizi tekrar arz 
edeniz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Deniz Kuvvetlerine yabancı 
memleketlerden dört muhrip satınahnması için 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi 
hakkında kanun tasarısının açık oylamasına 
229 sayın üye iştirak etmiştir; 224 kabul, 3 ret, 
2 çekinser oy çıkmıştır. Kanun tasarısı Meclisi
mizce kabul edilmiştir. 

Emlâk Vergisi Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısının 
açık oylamasına 230 sayın üye iştirak etmiştir; 
207 kabul, 22 ret, 1 çekinser oy çıkmıştır. Ka
nun tasarısı Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Açık oylamaya iştirak etmiyen sayın üye 
var mı efendim... Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçimi için 
yapılan oylamanın mazbatasını okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Hâkimler Kurulunda açık bulunan 

üç asil üyelik için yapılan seçime (278) üye ka
tılmış ve neticede aşağıda isimleri bulunan 
adaylar hizalarında gösterilen oyları almışlar
dır. 

Arz olunur. 
Adana1 Erzincan 

Fazıl 'Güleç Hüsamettin Atabeyli 
Gaziantep1 

Şinasi Çolakoğlu 

[Rahmi Ergil 
IKadir Danişoğlu 
Lütfi Erdemir 
Ekrem Yurdakoş 
iCelâl öncel 
Dsman Tolun 
'Celâl Erdoğan 
Hasan Kancaoğlu 
Hasan Basri İnce 

133 
111 
107 
73 
72 
66 
43 
37 
28 

Necati Benderlioğlu 
A. Cevdet Ercan 
Enver Koçak 
ÎAbdülkani Seyithanoğlu 
Arslan Yılmaz 
Nedim Derici 
Enver Karahan 
İsmail Mutluay 
'Fuat Erilbal 
Fevzi Peşkircioğlu 
IMustafa Akalın 
Naci Ağaoğlu 
Boş 

22 
18 
11 
10 
9 
8 
6 
8 
4 
8 
2 
1 
8 

BAŞKAN — Hiçbir üye gereken çoğunluğu 
sağlıyamadığı cihetle bu seçim yenilenecektir. 

Yüksek Başkanlığa 
'Yüksek Hâkimler Kurulunda açık bulunan 

'bir üyelik için yapılan seçime (257) üye katıl
mış ve neticede aşağıda isimleri bulunan aday
lar hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Adana Erzincan 

Fazıl Güleç Hüsamettin Atabeyli 
Gaziantep 

Şinasi Çolakoğlu 

Mehmet Akıncı 
Mesut Alpaz 
Eagıp Oltu 
Hasan Mestçi 
Boş 

132 
52 
21 
21 
27 

BAŞKAN — Hiçbir üye gereken oy çoklu
ğunu almadığı cihetle bu seçim de yenilenecek
tir. 

KASIM ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan, 
bir önerge vardı efendim... 

BAŞKAN — Bu önerge Sayın Turgut To-
ker'in verdiği önerge midir efendim? 

KASIM ÖNADIM (Bursa) — Evet Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Arz edeyim, önergede Bursa 
Milletvekili Kasım önadım'a aidolup Geçici Ko
misyonda görüşülmesi tammalanarak Heyeti 
Umumiyede müzakereye alman Esnaf ve Sanat
kârlar Kanunu teklifinin bir hafta sonraki 
14 Haziran 1971 tarihinde görüşülmesi husu
sunda karar ittihazını arz ederim.» denilmek
tedir. 
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Sayın Turgut Toker, zaten büyük kanun
ların görüşülmesi, daha önce alınan Meclis ka
rarı gereğince Pazartesi günlerine bırakılmış
tır. Yani kendiliğinden, otomatikman bu husus 
Pazartesi günü görüşülecektir. Şu anda zaten 
çoğunluğumuz olmadığı cihetle biz Pazartesi 
günü bu kanunun görüşmesini yapacağız. 

TURGUT TOKER (Ankara) — Sayın Baş
kan, eğer çoğunluk yoksa zaten bugün görüşmek 
mümkün değil. 

BAŞKAN — fş kanunu tasarısının oylama 
neticesi elimize geldi efendim. Ona göre, çoğun
luk olmadığı anlaşılıyor.. 

TURGUT TOKER (Ankara) — Müsaade 
eder misiniz efendim bir hususu arz edeyim? 

BAŞKAN — Buyuron. Takriri izah sadedin
de buyurun efendim. 

BAHA MÜDERRtSOĞLU (Konya) — Sayın 
Başkan, «Gerekli çoğunluğumuz yoktur.» de
dikten sonra söz vermeniz mümlkün mü? 

BAŞKAN — Daha oylama neticesini açıkla
madım efendim. Bir takrir vardır, takriri izah 
sadedinde takrir sahibine söz verdim efendim. 
Henüz şu anda çoğunluğun olmadığını beyan 
etmiş değilim. Şimdi müsaade buyurursanız 
nız önergesini izah etsinler, zaten muameleye 
konup konmiyacağı hususunu da kendileri tak
dir buyururlar. 

TURGUT TOKER (Ankara) — Sayın Baş
kanım, Meclis Divanında parti gurupları ara
sındaki anlaşmada Pazartesi günleri büyük ka-

I I * • » 
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nunlarm, seçilmiş olan kanun tekliflerinin gö
rüşülmesi karara bağlanmış idi. Bugün de Mec
lise geldiğimiz zaman birleşimin açılışında, tş 
Kanununun müzakeresinin bitiminde Esnaf ve 
Sanatkârlar Sosyal Sigorta Kanun teklifinin gö
rüşüleceğini söylemişlerdi. Ancak o arada saym 
Hükümetin bu konuda bir hazırlık içinde bu
lunduğunu, bu itibarla Bursa Milletvekili Ka
sım önadım arkadaşımızın vermiş olduğu tek
lif Geçici Komisyonda görüşülmüş, müzakeresi 
tamamlanmış, Yüce Meclise intikal etmiş ve 
müzakereye alınmak üzere bulunduğumdan, bu 
teklifle birlikte görüşülmesi için bir mehil ta
lebinde bulunduklarını şifahen Sayın Devlet 
Bakanı Doğan Kitaplı bize bildirdi. Bu itibar
la bu mehlin, görüşmenin devam edeceği düşün
cesi ve kanaati içinde, bir haftalık bir süre ile 
tahdidedümesi ve daha fazla uzamaması için 
bu takriri vermiştim. Ancak Yüce Başkanlık 
şu anda Mecliste çoğunluk bulunmadığı husu
suna işaret buyurursa, o takdirde zaten mesele 
yoktur. Takririmi geri almış, olurum. 

Saygılarımla. 

İBAŞKAN — Takrir geriverilmiştir. 

ISayın milletvekilleri, tş kanunu tasarısının 
açık oylamasına 50 üye katılmış olup, 43 kabul, 
7 ret oyu çıkmıştır. Çoğunluk olmadığı cihetle 
9 Haziran 1971 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16,05 

• • 
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Deniz Kuvvetlerine (bağlı yabancı memleketlerden 4 mulhrip satınalmması için gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Alla Rıza Güllüoğlu 
M. Salıâhattin Kılıç 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Cavit Oral 
Emir H. Postacı 
Ahmet Tapaloğiu 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 
Hüsamettin IMu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 

AFYON KARAHtSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dilnçer 
Haımkii Hamamcıoğlu 
Ali thsan Ulübaihşi 
Kâzım Uysal 

A.MASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Osman Soğukpınar 
H. Turgut Toker 
Suna Tural 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafıttin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

Üye sayısı 
Oy verenler 

lvabtıl edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
229 
224 

2 
216 

[Kabul 
ANTALYA 

Hasan Akçahoğlu 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet ÇeMk 
Nahit Menteşe J 

îsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınflbaş 
İbrahim Aytaç 
öiihat Bilgelhan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Ertdem 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BÎLEOÎK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydav 
Mehmet Bilgin 

BlTLÜS 
Zeynel Abidin İnan 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 

edenler] 
BURDUR 

A. Mukadder ÇAlıoğlu 
Mehmet özhey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Ertuğral Mat 
İbrahim öktem 
Kasım önadım 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Zekiye Güken 
MeBUit Hulki önûr 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Kemal Demirer 
ihsan Tomibuş. 
Arslan Topçubaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Mehmet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
NeomettSn Gönenç 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 
Veli Gülkan 

ELAZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Hayrettin Hanağtun 
Ali Rıza Septiojlu 

ERZİNOAN 
Büsalmıeitltıin Altaıb'eıyM 
Hasan Çetirukaya 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Erdem Ooak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah Izmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Aikgiöl 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirci 

İÇEL 
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Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 

İbrahim Abak 
îlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Sezai Orkunt 
îlhami Sancar 
Akgün Siüvrili 
Turgut Topaloğlu 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 

ÎZMÎB 

Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Arıne 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
Ali Nadlıi Erdeım 
Coşkun Karagözoğlu 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 
Kemal önder 
Ali Nalkd Üner 

KARS 

Lâtif Aküzüm 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Oaman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanh 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan ' 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergun 
Baha Müderrisoğlu 

KÜTAHYA 
Ali Er<bek 
Mesut Erez 
ilhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 
tsmail Hakkı Şengülcr 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
C. Selguk Gümüşpala 
Vehbi Sınmaz 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Şevki Altındağ 

Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Abdülkadir Kerınooğlu 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 

MUÇ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlı oğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavunnacıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlü 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 

SÎIRT 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Vahit Bozatlı' 
Kadri Eroğan 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltam 
Yusuf Ziya öndar 
Mustafa Timiad 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
ismail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğhı 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet ihsan Btirincioğlu 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet Ali Göklü 
Balhni Karakeçili 
Vehbi Melik 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğln 

VAN 
iMeihımtet Emim Endlinç 
Kjnyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akm 
Fevzi Fırat 
öahit KaraJkaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

İSTANBUL 
ibrahim Elmalı 

[Reddedenler] 
KONYA 

Necmettin Erfoaikan 
TOKAT 

Hüseyin Abbas 

[Çekimserler] 
ORDU 

Ata Bodur 
ZONGULDAK 

Ahmet Güner 
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[Oya katümtyanlar] 
ADANA 

Cevdet Akçalı 
Kemıal Satır 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğhı 
Ali Avni Turanlı 
Yusuf Ziya Yılma* 
AFYON KAEAHÎSAR 
Şevki Güler 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkeriım Bay azıt 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Sinan Bosna 
Osman Bölükbaşı 
Musa Kâzım Coşkun 
İbrahim Cüceoğlu 
Orhan Eren 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Emin Palksüt 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Ceıngizhan Yorulma* 

ANTALYA 
Süleyman Çiloğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Kemal Ziya öztürk 
(Bşk. V.) 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 
M. Kemal Yılmaz 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akıgık 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Kemal Demir 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURSA 
Nail Atlı 
Ahime* Dallı (t.) 
Barlas Kiintay 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Kemal1 Bağcıoğlu 
Mustafa Çalıkoğlu 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Abdurrahman Güler 

DENİZLİ 
ÎUıan Açıkalın 
Fuat Avcı 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtif Ensarioğhı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNS 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Saraet Güldoğan 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turnam Bilgin 
Rasimı CSnislî 
Selçuk Erverdî 
Naoi Gacıroğltt 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 
F. Taskesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karac&gehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Ali İhsan Göğüs 
1. Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Kılıç 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
1. Kayhan Naiboğlu 

GÜMÜŞANB 
Nurettin özdemir 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
Mehmet Aslan 
Hüsnü Öziklam, 
ıM. Sait Reşa (İ.) 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Celâl Kargılı 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
tslmail lArar (IB.) 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
Eşref Derinçay 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemâl Fersoy 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
OstaiMi özer {İ.) 
İsmail Halkkı Tekinel 
Naime İkbal Tokgöz 
Necdet Uğur 

Reşit Üüker (t.) 
Löbit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Burhanettin Asutay 
OD 
Şeref Ba'kşık 
İhsan Gürsan 
'Talât Ortıom <İ.) 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
İsmail Hakkı Alaoa 
(i.) 
Turgut Artaç 
Veyfe K'oçuilu (t.) 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Turhan Feyzioğlu 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Altsoy 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş. 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Nihat Erim 
(Başbakan) 

KONYA 
İrfan Baran 
Baıhri Dağdaş 
Mustafa Kulbilay Imer 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
1. Ethem Kılıçoğlu 
iSadl Ko'çıaş (İB.) 
Orhan Okay 
özer ölçmen 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 
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KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 

MALATYA 
Haikkı Gökçe 
İsmet İnönü 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Veli Bakirli 
Mustafa Orhan Daut 
Muammer Ertem 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Kâmil (Şafhinoğlu (I.) 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Mehmet özdal 
İbrahim öztürk 

MAEDİN 
Abdülkadir Özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Ahmet Bulda nlı 

AH Döğerli 
İzzet Oktay 

MUŞ. 
Kasım Enire 
Nermin Neftçi 

NİĞDE 
Haydar Özalp 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
(B.) 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
B. Turgut Boztepe 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 

1 Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 
Adil Yaşa ( t Ü.) 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
(Bşk.V.) 
M. Kemal Palaoğkı 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 
O'rfıaın öztrafc 
Mustafa Sabri Sözeri 
(1.) 

TOKAT 
Reşit önder 

Yusuf Ulusoy 
TRABZON 

Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattiîi Güven 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necati Aksoy 
Necmettin Gevheri 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Âdil Turan 

VAN 
Melhımieft Salâh Yıldız 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Abdullah Başlbürk (1) 
İsmet Kapısız 
Ahmet Celâl Sungur 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 

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

» - « « 
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Emlâk Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısına verilen 
oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Ali Kuza Güllüoğlu 
M. Salâhattin Kılıç 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali öavilj Oral 
Emir H. Postacı 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 
Hüsamettin Uslu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Haımidi Hamamcıoğlu 
Ali ihsan Uhı'bahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Kâzum Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Osman Soğukpmar 
H. Turgut Toker 
Ftrhat N'tri Yıldırım 
Serp-^a+tin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

. A N T A L Y A 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 

Üye sayısı : 450 
Oy verenjer : 230 

Kabul edenler : 207 
Reddedenler : 22 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 215 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 
Ömer Buyrukçu 
Ömer E\en 
Kafet Eker 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
tsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
İbrahim Aytaç 
öiıhat Bilgehan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal EıHdem 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Oaman Tan 
Mcvlüt Yılma.z 

BÎLECtK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bildin 

BİTLİS 
Zeynel Abidin İnan 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
A. Mukadder Çil oğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
İbrahim öktenı 
Kasım önadım 
Ahınet Türkel 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 
Mesult HulM önûr 

ÇANKIRI 
Hazım, Dağlı 
Nurettin Ok ' 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Kemal Demirer 
İhsan Tombuş 
Arslan Topçub&şı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 
AK Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Hayrettin Hanagası 
Ali Rıza SeptiogTu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Rıfkı DuxupaşLD. 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 

GAZİANTEP 
Erdem Ooak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkin en 
Hidayet İpek 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demire] 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Hasan Güngör 
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Mustafa Fevzi Güngör 
Sezai Orkunt 
îlhami Sancar 
Akgün Silıivrili 
Turgut Topaloğlu 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Armç 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 
Nihad Kürşad 
Şan asi Osm a 
Keım'al önder 
Ali Nalkâ Üner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Osman Yel tekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğltı 
Vedat Âli fizkn.n 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

Mehmet Atagün 
Feyzullah .Çarıkçı 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
.Sezai Ergun 
İhsan Kalbadayı 
Baha Müderrisoğlu 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaear 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şen güler 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
C. Selçuk Gümüspala 

MA BAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Abdülkadir Kermooglu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Ayni Kavurmacıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 

RİZE 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltaın 
Yus-uf Ziya önder 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Orhaın Öztrak 

TOKA? 
İsmet Hilmi Balcı 
İsmail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğhı 
Mehmet Kaızova 

TRABZON 
Mehmet Arelantürk 
Ahmet İhsan B irine i'oğlu 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmot Şener 

TUNCELİ 
Kenan Araıl 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet AH Göklü 
Bahri Karakeçili 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızıoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğhı 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Oahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

ANKARA 
Suna Tural 

AYDIN 
Mehmet Çelik 

DENİZLİ 
Sami Arslan 

GİRESUN 
Abdullah İzm en 

İSTANBUL 
Ferruıh Bozbeyli 

Hüseyin Dolun 
Bahir Ersoy 

İZMİR 
Af. Hulusi Çakır 
Coşkun Karagözoğlu 

KONYA 
Necmettin Erbafcan 
Vehbi Sınmaz 

MARDİN 
Şevki Altındağ 

[Reddedenler] 
MUĞLA 

Ahmet Buldanlı 
MUŞ 

Nimet Ağaoğlu 
ORDU 

Ata Bodur 
RİZE 

Hasan Basri Albayrak 
SAKARYA 

M. Vedat önsal 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Kadri Eroğan 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

URFA 
Mehmet Altsoy 
Vehbi Melik 
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[Çekiııs er] 
ZONGULDAK 

Ahmet Güner 

[Oya katılmıyanlar] 
ADANA 

Cevdet Akçalı 
Fazıl Güleç 
Kemal Satır 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
Kâmil Kınkoğlu 
Ali Avni Turanlı 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHlSAR 
Şevki Güler 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Koroal Ataman 
Oğuz Ay gün 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Sinan Bosna 
Osman Bölükbaşı 
Musa Kâzım Coşkun 
İbrahim Ciieeoğlu 
Orhan Eren 
İ. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiç/erimez 
Emin Paksüt 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Congizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Süleyman Çiloğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Kemali Ziya öztürk 
(Bşk. V.) 

Fikret Turhantgil 
(Bşk. V.) 
M. Kemal Yılmaz 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışıl* 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Kemal Demir 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURSA 
Nail Atlı 

Ahmet Dallı 
Barlas Kunt ay 
Ertuğrul Mat 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Mustafa Çalıkoğru 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Abdurrahman Güler 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalın 
Fuat Avcı 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abıdüllâtif -Emsıarliıoğlu 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
Covat Sayın 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rasim Oinislî 
Selçuk Erverdi 
Naci Gaciroğlıı 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 
Fetlmll ah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Ali thsan Göğüs 
t. Hüseyin încioğlu 
"Mehmet Kılıç 
Muhittin Sayın 

GÎRESUN 
t. Kayhan Naiboğlu 

GÜMÜŞANE 
Nurettin özdemir 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
Mehmet Aslan 
Talât Köseoğlu 
(B$k. V.) 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa •(]'.) 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 

ÎÇEL 
Celâl Kargılı 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
famail Arar (B.) 
Mehmet Ali Aybar 

Sadettin Bilgiç 
Eşref Derinçay 
İbrahim Elmalı 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
Osman Özer (İ.) 
ismail HaiMcı Tekinel 
N'aime İkbal Tokgöz 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker (İ.) 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şevket A dalan 
Şüilcrii Akkan 
Burhanettlin Asutay 
(I.) 
Şeref Bakşık 
İhsan Gürsan 
Talât Orfron (t.) 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
îsmail Hakkı Alaca 
(i.) 
Turgut Artaç 
Veyis Koçulu 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 
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KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
öevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
öevat Ademoğlu 
Nihat Erim 
(Başbakan) 

KONYA 
İrfan Baran 
Bahri Dağdaş 
Mustafa Kulbilay Imer 
Necati Kalaycıoğlu 
1. Etem Kılıçoğlu 
Sadi Koçaş (B.) 
Orhan Okay 
özer ölçmen 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Faruk Sokan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
İsmet İnönü 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 

Veli Bakirli 
Mustafa Orhan Daut 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Kâmil ŞahinoğLu (t.) 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Mehmet özdal 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Abdülkadir özmen 
Abdurralıim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 

NİĞDE 
Haydar Özalp (B.) 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
(B.) 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
B. Turgut Boztepe 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 
Bahattin Uzunoğm 
ismet Yalçıner 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Âdil Yaşa (î. Ü.) 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 

SÎVAS 
Enver Akova 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
(Bşk. V.) 

M. Kemal Palaoğlu 
TEKİRDAÖ 

Yılmaz Alpaslan 

[Açık üyelikler] 
Diyarbakır 1 
Edirne 
Elâzığ 
Malatya 
Nevşehir 

:ı 
1 
L 
1 

Yekûn 

Nedim Karahalil 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
Reşit Önder 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Necati Aksoy ,, 
Necmettin Cevheri 

UŞAK 
Orhan Demgiız 
Adil Turan 

VAN 
Mehmet Salih Yıldız 
(l.ü.) 

YOZGAT 
Ismalil Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürk 
(B.) 
ismet Kapısız 
Ahmet Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 

.>— 
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ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 

ANKARA 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 

AYDIN 
Nahit Menteşe 

BALIKESİR 
Mevrut Yılmaz 

BURSA 
Kasım Önadım 

ÇORUM 
Aralan Topçubaşı 

EDİRNE 
îlhami Ertem 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 

iş kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 50 

Kabul edenler : 43 
Reddedenler : 7 

Oekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 395 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

(Çoğunıkılk yoktur.) 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karacaşehir 

GAZİANTEP 
Erdem Ocak 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İSTANBUL 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Nuri Eroğaıı 

IZMlR 
Ali Nakıi Üner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 

[Reddedenler] 
ANKARA 

Kemal Ataman 
H. Turgut Tokor 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 

İÇEL 
Turhan özgüner 

Vedat Âli Özkan 
KONYA 

Baha Müderrisoğlu 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
ilhan Ersoy 

MALATYA 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Vehbi Sınmaz 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlı oğlu 

İSTANBUL 

Bahir Ersoy 

Hasan Türkay 

ZONGULDAK 

Ahmet Güner 

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

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
ismet Yalçmer 

srvAs 
Kadri Eroğan 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

UŞAK 
Orhan Dangıiız 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

Yekûn 5 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

109 NCU BİRLEŞİM 

7 . 6 . 1971 Pazartesi 
Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Yüksek Hâkimler Kuruluma üye seçimi 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1. — 29.7.1970 tarihli ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanunumun 'bâzı maddelerinim. değiş-
tdir&lmesi ve bu kamuma (bâzı hükümler eMenıme-
si hakkımda kamum tasarısı ve Maliye ve Plân 
(komisyonları raporları (1/437) (S. Sayısı : '315) 
(Dağıtma tarihi : 7 . 5 . 1971) 

X 2. — Deniz Kuvvetlerine yabancı memle
ketlerden dört muhrip satınalınması için gelecek 
yıllarıa geçici yüklenmelere glmşilmıesi hakkın
da kamum tasarısı ve Mil î Savunana ve Plân fco-
ıhıisy omları raporları (1/31) (S. Sayısı : 320) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 5 . 1971) 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
in 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ-
TLRILAN 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 Önadım'm, 
Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal Sigortalar kanunu 
teklifi ve Adalet, içişleri, 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
num 35 mci maddesi ile' değiıştirilem 14 Temmuz 
1I965 tarih ve 657 »ayık Devlet Mlemurları Kamu
nunum 79 mcu maddesime ıbir fıkra ekfenanesi 
hakkında kanun telkMi hakkında Ouımhuriyeıt 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişilkliMer hakkımda 
Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 2/407; Cumhuriyet Senatosu 2/310) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 241 ve 241 e 1 nci 
ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1550) 
(Dağıtıma tarihi 7 . 5 . 1971) 

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

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



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

6. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Veh
bi Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun, 22 . 5 . 1961 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
ni 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. Semato.su S. Sayısı : 784, 784 e 1 nci ve 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

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

8. — T. B. M. M. Saymanlığının Aralık 1970, 
Ocak, Şubat 1971 ayları hesabına ait Meclis 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/15) 
(S. Sayısı : 330) (Dağıtma tarihi: 24 . 5 . 1971) 

8. —• Millet Meclisi idare Âmirlerinin, 
5 . 1 . 1961 /tarihli ve 231 sayılı Kanuna 1 mad
de eklenmesine dair kanun teiMifi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı •tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiMMer 
hakkında Millet Meclisi H â n Komisyonu rapo
ru (Milat Meclisi 2/421; Cuhanuriyet Senato
su 2/309) (Mile* Meclisi S. Sayısı : 332 ve 275; 
Cumhuriyet Senatosu S. 'Sayısı : 1529) (Dağıt
ma tarihi : 29 . ö . 19171) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Osman Sailtaanıkuırt'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta

sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/204) (S. Sayısı : 165 ve 165 e 1 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. — 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) 

4. — 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) 

5. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm,, 
çırak, kalfa ve ustalılk (kanun teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân-
komisyonlarından seçilen 4 ıer 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) 

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

7. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve İçiş
leri Komisyonu raporu (2/162, 2/163) (S. Sayı
sı : 192 ve 192 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
15 . 3 . 1971) 

X 8. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-
ın, 507 sayılı Esnaf ve Küçük •Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddeleriaiıe 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.-
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Sayısı : 136 ya 1 nei ek) , (Dağıtıma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

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

X 10. — 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 11. — Noterlik kanunu tasarısı ve Çalışma 
Adalet, Maliye ve Plân komisyoinJlariinidajn seçilen 4 
er üyeden kurulu 9 numaralı Gegioi Komisyon 
raporu (1/92) (S. Sayısı : 130 ve 130 a 1 nei ek) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 4 .1971) 

12. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
8 arkadaşının, 17 . 7 . 1967 tarihli 506 sayılı 
Kanunun 123 mcü ımladdesimin 2 ve 3 meü fıkra
sının kaldırılması ve bir fıkra eklenmesi ile 
lamdır Milletvekili Buriıamettin Asutay ve 4 ar
kadaşımın, 506 Bayıİı Sosyal Sigortalar Kanu
numun 123 mcü maddesinin değiştirilmesine dair 
'kanun teklifleri ve Çalışma ve Plân komisyon
larından 8 er üyeden kurulu 41 numaralı Ge
çici Komisyon raporu (2/496, 2/323) (S. Sa
yısı : 310) (Dağıtma tarihi : 27 . 4 . 1971) 

X 13. — Köy İşleri Bakanlığı Kuruluş ve gö
revleri hakkımda 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) 

14. — 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 ve 212 ye 1 nei ek) (Dağıtma 
tarihi : 3 . 5 .1971) 

15. — 6785 sayılı İmar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkımda Ikanun tasarısı 
ille Istanlbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Millî 
(kıyıllar fcanumu teHiifi. ve imar ve takam, içişleri 
ve Plân komisyonlarımdan 5 er üyie seçilerek ku-
jcuflıan 7 muimarah. Geçici Komisyon raporu (1/161, 

2/294) (S. Sayısı : 137 ve 137 ye 1 nei ek) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 5 . 1971) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile Ankara Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz'm, Şehit Komando eri Mevlût Meric'in 
annesine, eşine ve çocuğuna vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 
ile Ankara Milletvekili M. Kemal Yılmaz'ın 
önergesi (2/503) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 5 . 1971) 

17. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinde astsubay 
maabediılemiere giyecek ve teejhizat verilmesi 
hakkımda kanun tasarısı ile Tralbzon Milletve
kili Ahmet Şener ve 3 arkadaşınım, muvazzaf 

. astsubaylara verilecek elbise ve teçhizat haik
ıkımda ıkanun teklifi ve içişleri, Millî Savunma 
ve Plân komisyonları raporları (1/269, 2/376) 
(S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 14.5.1971) 

X 18. —• Trabzon MilfetvdMli Ahmet Şener 
Ye 9 arkadaşmam, Türkiye Çay işletmeleri Kuru
mu kanunu teklifi ve Ticaret, Maliye, Tarım ve 
Plân komisyonlarımdan seçilen 4 er üyeden ku
rulu 12 numaralı Geçici Kofmıisyon raporu (2/36) 
(S. Sayısı : 203 ve 203 e 1 nei ek) (Dağıtma ta
rihi : 15 . 5 . 1971 

19. —• Harb olkuldarı 'kanunu tasamı ile İs
tanbul Milletvekili îlıhami Samcar ve 15 arkada
şınım, Hanb okulları kanunu teklifi ve Millî Sa
vunma, Maliye ve Plân komisyonlarımdan seçi
len '5 er üyeden kurulu 22 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/160, 2/142) (S. Sayısı : 3213) 
(Dağıtma tarihi : 20 . 5 . 1971) 

X 20. — Gocuklara karşı nafaka mükellefi
yetine uygulanacak Kanuna dair Söizleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkımda ka
mun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri ıkomisyom-
ları raporları (11/380) (S. Sayısı : 324) (Dağıt
ma tarihi : 24 . 5 . 1971) 

X 21. — Bâzı ölümlerin tesboltme ait Sözleş
menin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kamun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/3719) (S. Sayısı : 3125) (Dağıt
ma tarihi : 24 . 5 . 19711) 

X 22. — Türkiye ile İngiltere arasındaki 
'28 Kasım 1981 tarihli Adlî Yardımlaşma Sözleş
mesinin Svraziland Kıratlığına (teşmiline dair 
(4 Eylül 1970 ve 29 Ocak 1971) tarihli notala
rın teatisi ile yapılan Andllaşmanın onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
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ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/4313) (iS. Sayısı : 3>2I6) (Dağıtma tarihi : 

04 . 6 . 1971) 
X 23. — Hukukî veya ticari nnevzuılaı'da adlî 

ve mahkeme dışı -evrakın yabancı memleketler
de tebliğine dair Sözleşmenin lonaylanmasmrn 
uıyigun bulunduğu hakkında kamım tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri Ikomisyıonları raporları 
(1/388) (S. Sayısı : 327) (Dağıtlma tarihi : 
24 . B . İfllTl) 

24. —• Ilarb Ak'adcfmileri kanunu tasarısı ve 
İstanbul Milletvekili İlhamli Sancar ile 15 arka
daşının, Har!) Akademileri kanun teklifi ve Ma
liye, Millî 'Savunma ve Plân komisyonlarından 
seçilen '5 er üyeden kurulu 22 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/159, 2/143) (S. Sayısı : 
328) (Dağıtma tarihi : '25 . '5 . 197.1) 

25. — Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Ka
nununun 12 . 2 . 1963 tarihli 172 sayılı Kanun
la değişik 69 ncu maddesinin (b) (bendinin '3 ncü 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarı
sı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/235) 
(S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi: 24 . 5 . 1971) 

26. — İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı 
bir teknik okul açılmasına dair 10 . 3 . 1(95*4 
tarihli ve 6874 sayılı Kanunun (kaldırılmasına 
ve İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkındaki 7 . 7 . 1948 tarihli ve 5246 sa
yılı Kamuna 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. 
Sayısı : 333) (Dağıtma tarihi : 31 . 5 . 1971) 

27. — İzmir Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisinin Ege Üniversitesine bağlanması 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Plâri komisyonları raporları (1/372) (S. Sayı
sı : 3815) (Dağıtma tarihi : 1 . 6 . 1971) 

X 28. —• 6475 igıayılı Kanunla onaylanan Kuzey -
Atlantik Andlasmasma Taraf Devletler arasın

da Kuvvetlerin Statüsüne dair Sözleşmenin 
VIII nci maddesinin 2 nci fıkrasının «F» bendi
ne ek kararın tadiline dair Kuzey - Atlantik Kon
seyi Kararının onaylanmasının uygun bulundu
ğu hakkmda kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plân 
komisyonları raporları (1/109) (S. Sayısı :336) 
(Dağıtma tarihi : 1 . 6 . 1971) 

29. — Vatandaşlarla vatandaş oilmıyaın kimse
lere sosyal güvenlik konusunda eşit muamele ya
pılması hakkındaki sözleşmenin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dış
işleri ve Çalışma komisyonları raporları (1/105) 
(S. Sayısı : 111 ve 111 e 1 nci ek) fDağıtma ta
rihi : 2 . 6 . 1971) 

30. — SoSyaıl güvenliğin aagari noılmları hak
kındaki sözleşmenin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ça
lışma komisyonları raporları (1/153) (S. Sayısı: 
112 ve 112 ye 1 nci ok) (Dağıtma tarihi : 
2 . 6 . 1971) 

31. — fetanbul Milletvekili Eşref Derinçay 
ve Kâzım Özeke ve İzmir Milletvekili Bunhanet-
ıfcin Asutay ve 6 arkadaşı ile Denizli Milletvekili 
Hasan Korkmazcan ve 7 arkadaşının, 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun, 1186 sayılı Ka
nunla değiştirilen, 78 nci maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanuna geçici bir madde eklenme
sine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve Plân ko
misyonlarından 8 er üyeden kurulu 41 numara
lı Geçici Komisyon raporu (2/463, 2/487, 2/512) 
(S. Sayısı : 337) (Dağıtma tarihi : 2 . 6 . 1971) 

X 32. — Türkiye-İsviçre Sosyal Güvenlik 
Sö'zloşnrosiniin ve Nihai Protokolün onaylanması
nın uygun [bulunduğuna dair kanon tasarısı ve 
Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları 
(1/282) (S. Sayısı : 338) (Dağıtıma tarihi : 
3. .6 . 1971) 

33. — İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş 
Kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/443) 
(S. Sayısı : 339) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971)i 


