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mesi hakkında Kanun tasarısı ve istanbul Mil
letvekili Reşit Ülker'in, Kıdem tazminatının 15 
günden 30 güne çıkarılmasına; Adana Millet
vekili Alparslan Türkeş ve 2 arkadaşının, 1475 
sayılı İş Kanununun 14 ncü maddesinin birinci 
fıkrasının değiştirilmesine; İstanbul Milletvekili 
Engin Ünsal'm, 1475 sayılı İş Kanununun 
14 ncü maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 
teklifleri ile Sağlık ve Sosyal işleri ve Plan Ko
misyonları raporları (1/136, 2/25, 2/187, 2/199) 
(S. Sayısı 66 ve 66'ya 1 nci ek) 246:290 

VII. — Somlar ve Cevaplar 291 
A) Yazdı sorular ve cevapları 291 
1. — istanbul Milletvekili Şükrüye Tok'un, 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Döner Sermaye 
Merkez Müdürlüğünün faaliyetlerine ilişkin so
rusu ve Turizm ve Tanıtma Bakanı Lûtfi Tok-
oğlu'nun yazılı cevabı (7/558) 291:293 

2. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Ordu iline yapılacak yatırımlara ilişkin sorusu 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhat-
tin Kılıç'ın yazılı cevabı (7/589) 293 

I — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan yoklama sonunda Genel Kurulda çoğun
luğun bulunmadığı anlaşıldığından, Birleşime ara ve
rilse de çoğunluk olacağı muhtemel görülmediğinden; 

26 Haziran 1975 Perşembe günü saat 15,00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 15,10'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

/. Etem Kılıçoğlu 

Divan Üyesi 
Sivas 

Enver A kova 

Divan Üyesi 
Yozgat 

İlhamı Çetin 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

26 . 6 . 1975 Perşembe 

Sözlü sorular 
1. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gönül'-

ün, Ordu ilinin sel fekâletinden kurtarılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/205) 

2. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö-
nül'ün, Evlenen Bayan Öğretmenlerin nakillerine iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/206) 

Yazılı sorular 
3. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ülkemiz

deki işsizliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önerge
si. (7/649) 

4. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, Devlet 
Meteoroloji Genel Müdürlüğüne yapılan atamaya 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/650) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili t. Etem Kıhçoğlu 

DİVAN ÜYELERİ: tllıami Çetin (Yozgat, Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 94 ncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla
caktır. Sayın üyelerin, ışıklar yandıktan sonra be
yaz düğmelere basmak suretiyle yoklamaya katılma
larını rica ederim. 

Yoklama işlemi devam etmektedir. Sonradan ge
len arkadaşlarımın yoklamaya katılmalarını rica ede
rim. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, gündem dışı söz talep
leri vardır; fakat biraz sonra Danışma Kurulunun 
3 önerisini görüşeceğiz; Yüksek Heyetinizce kabul 
buyurulduğu takdirde, yoğun bir çalışma dönemine 
girmiş olacağız. Bu nedenle, arkadaşlarımın bu is
temlerini yerine getiremediğim için özür dilerim, 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Ağrı Milletvekili Cemil Erhan'ın, Divan 
Üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. (4/94) 

BAŞKAN — Sunuşlara geçiyoruz. Başkanlık Di
vanından bir istifa vardır, önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Cumhuriyetçi Güven Partisinin yeniden grup kur

ma olanağına kavuşmuş olması nedeni ile, Başkanlık 
Divanındaki, Cumhuriyet Halk Partisi Grupuna men
sup bir Divan Üyesinin çekilmesi gerektiğinden, bu 

sebeple seçilmiş bulunduğum Divan Üyeliğinden isti
fa ediyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

25 , 6 , 1975 
Cemil Erhan 

C. H. P. 
Ağrı Milletvekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

— 225 — 
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2. — Hayvancılığın geliştirilmesini sağlamak ve 
hayvancılıkla geçinen yurttaşların refaha kavuşması 
için gerekli kanunî ve idarî tedbirleri tespit etmek 
üzere kurulmuş bulunan Meclis Araştırma Komisyo
nunun görev süresinin uzatılmasına dair Komisyon 
Başkanlığı tezkeresi. (10/9, 3/432) 

BAŞKAN —• Bazı araştırma komisyonlarının sü
re uzatılmasına dair önergeleri vardır, sırası ile oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Grup 

Başkanvekilleri Mardin Milletvekili Talât Oğuz ile 
Kayseri Milletvekili Mehmet Altmışyedioğîu'nun, 
hayvancılığın geliştirilmesini sağlamak ve hayvancı
lıkla geçinen yurttaşların refaha kavuşması için ge
rekli kanunî ve idarî tedbirleri tespit etmek üzere, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi üzerine, Genel Kurulun 
5 . 2 . 1 9 7 5 tarihli 35 nci Birleşiminde kurulan Meclis 
Araştırması Komisyonu, 26 .3 .1975 tarihinde çalış
maya başlamış bulunmaktadır. Ancak, Başkanlık Di
vanı 21 . 5 . 1975 tarihinde seçilebilmiştir. 

Komisyonumuz, Meclisin tatil bulunduğu günler
de de çalışacağından, Komisyonun çalışma süresinin 
bitim tarihi olan 26 . 6 . 1975 tarihinden itibaren 
1 . 1 1 . 1975 tarihine kadar uzatılması hususunun Ge
nel Kurulun tasviplerine sunulmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Komisyon Başkanı 

Çanakkale Milletvekili 
O. Orhan Çancri 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Güneydoğu Bölgemizde mayınlanarak Su
riye! ileriıt istifadesine bırakılan toprakların temizle
nerek işlenir hale getirilmesi, kısmen Devlet Üretme 
çiftlikleri olarak işletilmesi ve kısmen de topraksız 
köylülere dağıtılmasının teminini sağlamak amatıyle 
kurulmuş bulunan Meclis Araştırma Komisyonunun 
görev süresinin uzatılmasına dair Komisyon Başkan
lığı tezkeresi. (10/14, 3/433) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Güneydoğu Bölgemizde mayınlanarak Suriyelile

rin istifadesine bırakılan toprakların temizlenerek iş
lenir hale getirilmesi, kısmen Devlet Üretme çiftlikleri 
olarak işletilmesi ve kısmen de topraksız köylülere 
dağıtılmasının teminini sağlamak amacıyle Genel 

Kurulun 12 .2 .1975 tarihli 38 nci Birleşiminde ku
rulan 10/14 No. lu Meclis Araştırması Komisyonu; 
Meclisin tatil bulunduğu günlerde de çalışmalarını 
sürdüreceğinden, Komisyonun görev süresinin bitim 
tarihi olan 26 .6 .1975 tarihinden itibaren 1.11.1975 
tarihine kadar görev süresinin uzatılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
10/14 No. lu Meclis Araştırması 

Komisyonu Başkanı 
Sedat Akay 

Kocaeli Milletvekili 

BAŞKAN — Önergeyi onayınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Güney bölgelerimizde kaçakçılık olaylarını 
yaratan sosyal ve ekonomik nedenler ile bu yüzden 
olmuş ve olmakta devam eden olaylar ve alınan ted
birlerin tespiti amacıyle kurulmuş bulunan Meclis 
Araştırma Komisyonunun görev süresinin uzatılma
sına dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi. (10/13, 
3/434) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 12 arkadaşının, 

Güneydoğu bölgelerimizde kaçakçılık olaylarını ya
ratan sosyal ve ekonomik nedenler ile bu yüzden ol
muş ve olmakta devam eden olaylar ve alınan ted
birlerin tespiti amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına mütedair 
kurulan Araştırma Komisyonumuz son toplantısını 
10. 6 . 1975 tarihinde yapmıştır. Konunun aydınlan
ması bakımından mahallinde inceleme yapılması ka
rarlaştırılmış bulunmaktadır. -İncelemenin, kalan müd
det içinde sona erdirilmesi olasılığı görülmemektedir. 

Bölgedeki inceleme ve raporun hazırlanabilmesi 
bakımından, Meclisin tatile gireceği hususu da nazara 
alınarak, Komisyonumuzun çalışma süresinin bitim 
tarihi olan 26-. 6 . 1975 tarihinden 1 . 1 1 . 1975 tarihi
ne kadar uzatılması hususunu yüksek tasviplerinize 
saygılarımla arz ederim. 

10/13 No. lu Araştırma 
Komisyonu Başkanı 

İzmir Milletvekili 
Remzi Özen 

BAŞKAN — Önergeyi tasviplerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve arka
daşlarının, Gecekondu Kanununda bazı değişiklikler 

— 226 — 
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yapılması hakkında kanun teklifinin, İçtüzüğün 38 
nci maddesine göre doğrudan doğruya gündeme alın
masına dair önergesi (2/388, 4/93) 

BAŞKAN — içtüzüğün 38 nci maddesine göre 
verilmiş bir önerge vardır; okutuyorum. 

Mfll'dS Meclisi Bakanlığına 
(Gecekondu Kanununda bazı değişiklikler yapıl

ması hakkındaki) 2/388 sayılı Kanun teklifimiz, ha
vale edilmiş bulunduğu İçişleri Komisyonunda 45 gün 
geçmesine rağmen Gündeme alınamamış ve görüşü-
lemeniiştir, 

Sözü geçen kanun teklifi' ile, esasen malî sıkıntı 
içerisinde bulunan belediyelerimizin 775 sayılı Kanu
nun 12 nci maddesinin (c) bendi gereğince teşkil edi
len Gecekondu Fonuna, yıllık giderlerinin yüzde bi
rinden az olmamak üzere ödenek ayırmalarım mec
bur tutan hüküm değiştirilmekte ve bunun, belediye
lerce diğer belde hizmetlerinde kullanılmasına imkân 
verilmektedir, 

Ayrca, 1966 yılından bu yana yapılmış gece
konduların hukukîleştirılmeleri ve bu gecekondularda 
oturmakta olan vatandaşlarımızın da Kamu hizmet
lerinden faydalanmaları sağlanmaktadır. 

Yurdumuzdaki bütürt belediyeleri, milyonlarca 
vatandaşı ve yüzbinlbrce yoksul ve dar gelirli aileyi 
'ilgilendiren bu Kanun teklifimizin, biran önce kanun
laşmasının sağlanması malksadıyle, Millet Meclisi İçtü
züğünün 38 nci maddesi gereğince, doğrudan doğruya 
Genel Kurulun Gündemine alınmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 
İlhan Ersoy L Hakkı Tekinel 

Kütahya! Milletvekili İstanbul Milletvekili 
Kasum! Önadım Rıza Gençoğlu 

Bursa Milletvekili Denizli Milletvekili 
Adil Demir İhsan Toksan 

İzmil Milletvekili İstanbul Milletvekili 
Ahmet! Türkel 

Bursa Milletvekili 

BAŞKAN — Teklifi tasviplerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — Sayın üyelerden bazılarına, gösterilen sebep 
ve sürelerle izin verilmesi hakkında Başkanlık tezke
resi. (3/429) 

BAŞKAN — Başkanlığın, sayın miUetveMferinin 
izin ve ödenekleri hakkında tezkereleri vardır, sırasıyle 
okutuyorum., 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın mıüetvekillerinin hiza

larında gösterilen süre ve nedenlerle izin istemleri 
Başkanlık Divanının 26 . 6 < 1975 tarihli toplantısın-
da uygun görülmüştür, 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Kemal Güven 

Mille! Meclis! Başkanı 
Bursa Milletvekili Mehmet Turgut, 60 gün, has

talığı nedeniyle, 15 . 5 . 1975 tarihinden itibaren; 
Gaziantep Milletvekili Orhan Tokuz, 15 ün, has

talığı nedeniyle, 13 ,; 6 < 1975 tarihinden itibaren; 
Gümüşhane Milletvekili Mustafa Karaman, 15 gün 

hastalığı nedeniyle; 25 .- 6 . 1975 tarihinden itibaren, 

Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı, 15 gün maze
reti nedeniyle; 10 , 6 . 1975 tarihinden itibaren, 

Adana Milletvekili Yılmaz Hocaoğlu, 15 gün ma
zereti nedeniyle; 10 . 6 . 1975 tarihinden itibaren, 

Mardin Milletvekili İbrahim Aysoy, 20 gün maze
reti nedeniyle; 20 - Ö . 1975 tarihinden itibaren, 

Tokat Milletvekili Haydar Ulusoy, 20 gün maze
reti nedeniyle; 19 , 6 . 1975 tarihinden itibaren, 

Elâzığ Milletvekili Rasim Küçükel, 20 gün ma
zereti nedeniyle; 12 . ö . 1975 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Şimdi tdker teker okutup onayınıza 
arz! edeceğim. 

«Bursa Milletvekili Mehmet Turgut, 60 gün has
talığı nedeniyle; 15 . 5 , 1975 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

«Gaziantep milletvekili Orhan Tokuz, 15 gün 
hastalığı nedeniyle; 13 . 6 . 1975 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir,, 

«Gümüşane Milletvekili Mustafa Karaman, 15 gün 
hastalığı nedeniyle; 25 , 6 < 1975 tarihinden itiba
ren.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiş'tür. 

«Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı, 15 gün maze
reti nedeniyle; 10 , 6 . 1975 tarihinden Mbaren»K 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir., 

«Adana Milletvekili Yılmaz Hocaoğlu, 15 gün ma
zereti nedeniyle; 10 M Ö . 1975 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştik 

«Mardin Milletvekili İbrahim Aysoy, 20 gün ma
zereti nedeniyle; 19 , 6 , 1975 tarihinden itibaren»'. 

— 227 — 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
ed'iîmirşifiri 

«Tokat mii'UetveMli Haydar Ulusoy, 20 gün ma
zereti nedeniyle; 29 . 6 < 1975 tarihînden itibaren. 

BAŞKAN — Kaibul ©dertler... Etmeyenler... Kabul 
dditaistir,, 

«Elâzığ Milletvekili Raslim Küçükel, 20 gün ma
zereti nedenliyle; 12 . 6 . 1975 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir., 

7. — Bu yasama yılında iki aydan Ifazla izin -filan 
Bursa Milletvekili Mehmet Turgut'a ödeneğinin ve
rilebilmesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/430) 

BAŞKAN 
okutuyorum,. 

Başkanlığın bir tezkeresi daha var, 

Genet Kurula 

Hastalığı neden'iyle bu yasama yılında İki ay izin 
alan Bursa Milletvekili Mehmet Turgut'a ödeneğinin 
verilebilmesi, İçtüzüğün 130 ncu maddesi gereğince 
Genel Kurulun onayına sunulur. 

Kemal Güven 
iM'illet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Kabul edenler. 
edilmiştir., 

ECmeyeler... Kabul 

B) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

1. — Millet Meclisinin, 5 Temmuz 1975 günün
den başlamak ve 1 Kasım 1975 günü \ saat 15,00'te 
sona ermek üzere tatile girmesi hakkında fianışma 'Ku
rulu Önerisi. 

2. — Liste halinde tespit olunan bazı tasarı ve tek
liflerin öncelikle, bunlar arasında Komisyondan ge
lecek olanların da 48 saat beklemeksizin pelen Kâğıt
lardan gündeme alınarak öncelikle görüşülmelerine 
dair Danışma Kurulu Önerisi. 

3. — Genel Kurulun; "Cumartesi, Pazar günü de 
dahil olmak üzere her gün *> \10.00 - 14.00 ve 15.00 -
22.00 saatleri arasında çalışma yapması ye çalışmala
rın kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine ayrıl
ması hakkında Danışma Kurulu Önerisi. 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun 3 önerisi var
dır, sırasıyle okutuyorum. 

Danışma Kurulu önerisi 
No, 48' 

12 Ekim 1975 tarihinde yapılacak olan Cumhu
riyet Senatosu üyelerinin üçte bir yenileme seçimiyle 
(Millet Meclisindeki boş üyelikler için yapılacak ara 
seçimi nedeniyle sayın parlamenterlerin seçim bölge
lerindeki çalışmalarına imkân vermek amacıyle Millet 
MecMnün, 5 Temmuz 1975 gününden başlamak ve 
H Kasım 1975 Cumartesi günü saat 15.00'te sona er
mek üzere tatile girmesi önerilmiştir. 

Kemal Güven 
MiHet Mecftî Başkanı 

C. İL P< Grupu A. P. Grupu 
BaşkanveMli Başkanveküli 
Muhalifim Oğuz Aygün 

Muhalefeti şerhim! eklidir. 
Necdet Uğur 

M. S, P, Grupu D. P. Grupu 
Başkanveküli Başkanvekili 
Şevke!! Kazan (Muhalefet! şerhim eklidir.) 

Mehmet Aitınsoy 
C< G. P. Grupu Başkanvekili 

TalâıH Oğuz 

BAŞKAN — Muhalefet şerhini okutuyorum. 

Muhalefet Şerhi1 

Danışma Kurulu 22 tasarı ve önerinin Meclisler 
tatile girmeden önce sonuçlandırılması kararını almış
tır. Bu tasarı ve önerilerin büyük bir kısmı henüz kön 
misyonlardadır. Gündeme girdikçe içtüzük hükümleri 
gereğince görüşülecekleridir., 

İçişleri, çiftçileri, memurları, emeklileri büyük 
bir kısmı henüz kondisyonlardadır. Gündeme girdik
çe İçtüzük hükümleri gereğince görüşülbcek'lerdÜr. 

İşçileri, çiftçileri, memurları, emeklileri büyük öl
çüde etkileyen bu kanunların bir hafta içinde komis
yon ve Meclislerde görüşülüp yasalaşması olanağı ke
sin olarak yoktur. Meclislerin 4 Temmuzdan sonra 
tatile gireceklerini kabul etmek demek gerçekte en 
önemlileri de dahil olmak üzere bu tasarı ve öneri
lerin büyük bir kısmını yasalaştırmamak demekfir. 

Cumhuriyet Halk Partisi büyük halk kitlelerini il
gilendiren ve halktan yana olan öneri ve tasarılar ya-
salaşıncaya kadar Meclislerin yoğun bir çalışma yap
masından yanaldır. C. H. Partisi için Meclislerin tatile 
girme tarihi Danışma Kurulunda saptanmış olan 22 
tasarı ve önerinin sonuçlandığı tarih. Daha önce ta
tile girmekte hiçbir yarar görmüyoruz^ 

Sabat saat lOMan akşam saat 22'ye kadar bir 
saat ara vererek çalışma önerisini de sunî buluyo
ruz. Uygulamayacağı belli olan böyle bir çalışma dü-
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Zeni yasaların çıkarılması niyetini değil yasaları çı
karır görünme samimiyetsizliğim' gösterir. 

Bütün bu nedenlerle Meclislerim 4 Temmuzdan 
sonra tatile girmesine C. H. Partisi Grupu muhalif 
kalacaktır. 

C. H. P. Grupu Başkanvekilİ 
Neciden Uğur 

BAŞKAN — B'ir muhalefet şerhi daha vardır, 
onu da okutuyorum. 

Muhalefeti Şerhi 
1. Yurt dışı ve yut içi hadiselerin çok ehemmi

yet kazandığı bir dönemde Parlamentonun hemen ta
tile girmesini sakıncalı buluyoruz. 

2. Danışma Kurulunda biran önce çıkarılması 
öngörülen ve bir liste haîiride Yüce Meclise sunu
lan kanun tasarı ve tekliflerinin 4 . 7 ) . 1975 gününe 
kadar Meclislerden geçirilip kanunlaşacağı tasavvu
runu HealisıC bulmuyoruz, 

Bu -sebeplerle Millet Meclisinin belli bir tarihte 
sınırlı olarak tatile girmesi değil adı geçen listedeki 
teklif ve tasarıları görşüp kanun haline getirinceye 
değin devam etmesini; bu süre içinde iç ve dış olay
ların doğuracağı zaruretlerle Meclisin murakabe gö
revini ifa için toplantı halinde bulunmasını bu zaru
retlerle yeniden toplantıya çağırılmasım da önleyeceği 
kanısı ile 4 , 7 , 1975 tarihinde Millet Meclİsiniin tati
le ğirmesin'in uygun olmayacağı görüşündeyiz. 

D. P. Grupu Başkanvekilİ 
'Mehmet Altınsoy 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir açık
lama yapma zaruretini duyuyorum. Önergeler üze
rinde ayrı ayrı işlem yapıllacsıktır. 

Başkanlık olarak üç önuriyi de okutmak suretiy
le, arkadaşlarımın tümü üzerinde bir bilgi edinme
lerini ve görüşmelerde bulunurken bu hususları na
zarı itilbare almialarını düşünmüşitük. 

Bu bakımdan söz isteyen 
rum. İkinci ve üçüncü 
bu önerileri ayrı ayrı işleme 

İkinci öneriyi dkutuyoruîjı 

arkadaşlarımı görüyo-
öneri'leri de okuttuktan sonra 

koyacağım. 

Danışma Kurulu Önerisi 
No, : 49 

İlişik listede belirtilen kanun tasarı ve teklifleri
nin öncelikle görü'şüimesl, bunlar arasında komisyon
dan gelecek olanların da biran önce sonuçlandırılma
sını sağlamak için 48 saat beklemeksizin gelen kâ

ğıtlardan gündeme alınarak öncelikle görüşmelerinin 
yapılması önerilmiştir., 

Kemal Güven 
Milleti Meclisi Başkanı 

C, H., P. Grupu A. P. Grupu 
Başkanvekilİ Başkanvekİli 

Necdet Uğur Oğuz Aygün 
M. S, P, Grupu D. P. Grupu 

Başkanvekilİ Başlkanvekiii 
Şevket Kazan Mehmet Altınsoy 

C. G. P. Grupu Başkanvekilİ 
Talât Oğuz 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan bir 
yanlışlık var her halde, 49 numaralı öneridir. Evvelâ 
oylayacağınız öneri 48, sonra 50'dir. Numaralarda bir 
yanlışlık olmasın efendim. 

BAŞKAN — Sayın Aygün, biraz önce ifade ettim, 
önergeleri okutuyorum.-

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Hayır, sıra ile oku
tuyorsanız bu sırada değildir efendim. 

BAŞKAN — Değil efendim, görüşmesini sıraya 
göre yapacağız., 

İkinci önerideki görüşülmesi öncelikle karar al
tına alınan kanun tasarı ve tekliflerini okutuyorum. 

Millet Meclisinin Tatilinden Önce Sonuçlandırılması 
öngörülen Tasarı ve Tekliflerin Listesi 

1. — 171 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü 
Hakkında Kanun tasarısı (görüşmesi devam eden) 

2. — Kıdem Tazminatı ile ilgili tasarı ve teklif
ler, 

3. — Kadınların 20 yılda emekli olması hakkın
da tasarı ve teklifler, 

4. — Tabiî Afetlerden zarar gören çiftçilere yapı
lacak yardım fonu ile ilgili tasarı ve teklifler, 

5. — Köylerin elektrik katılma payları hakkında 
tasarı, 

6. — Küçük esnaf ve çiftçilerin defter tutma 
mecburiyetlerinin kaldırılması hakkında tasarı ve tek
lifler, 

7. — 926 Sayılı Askeri Personel Kanunu değişik
liği tasarısı, 

8. — Seçim ittifakı ile ilgili teklif, 
9. — Yurt dışındaki Türk işçilerinin bazı sorun

ları ile ilgili tasarı, 
10. — Diyanet İşleri Teşkilâtı hakkında kanun 

(Cumhurbaşkanlığınca geri gönderilen) 

_ 229 — 



M. Meclisi B : 94 26 . 6 . 1975 0 : 1 

11. — Emekli aylıklarında gösterilerin yeniden 
düzenlenmesi ve 1970 öncesi emeklilerin intibakları
nın yapılması hakkında teklifler, 

12. — Belediye Gelirleri Hakkındaki teklif, 
13. — Seçmen yaşının 21 den 18 e indirilmesi 

hakkındaki teklif, 
14. — Yabancı ülkelerde bulunan yurttaşlarımızın 

oy kullanmaları hakkında teklif, 
15. — Televizyonda seçim propogandasının yapıl

ması hakkında teklif, 
16. — Çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi 

Kooperatiflerine 20 bin liraya kadar olan borçlarının 
taksitlendirilmesi hakkındaki teklif, 

17. — En az geçim indiriminin yükseltilmesi hak
kında teklif, 

18. — Disiplin Cezalarının affı hakkında teklif, 
19. — Devlet Memurları. Yardımlaşma Kurumu 

MEYAK) teklifi, 
20. — PTT Hat Bakıcıları hakkında teklif, 
21. — Parlamento Üyeliği ile bağdaşmıyan iş

ler hakkında teklif, 
22. — Orman affı hakkında kanun (Cumhurbaş

kanlığınca geri gönderilen) 
BAŞKAN — 3 ncü öneriyi okutuyorum. 

Danışma Kurulu önerisi 
No. 50 
Millet Meclisi tatile girmeden önce görüşülmesi 

öngörülen kanun tasarısı ve tekliflerinin sonuçlandı-
dırılmasını sağlamak amacıyle Genel Kurulun, 
26.6.1975 Perşembe günü saat 15.00'ten başlamak 
üzere Cumartesi, Pazar dahil her gün sabah 10.00, 
öğleden sonra 15.00 - 22.00 saatleri arasında çalışma 
yapması ve çalışmaların kanun tasarı ve tekliflerine 
ayrılarak gündemde yer alan diğer işlerin ertelenmesi 
önerilmiştir. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

Hükümeti oluşturan partilerin bu çalışma saat
lerine uyacakları kanısında olmamakla birlikte bir 
olanak tanımak için katılıyorum. 
C.H.P. Grupu Başkanvekili A.P. Grupu Başkanvekili 

Necdet Uğur Oğuz Aygün 
M.S.P. Grupu Başkanvekili D.P. Grupu Başkanvekili 

Şevket Kazan Mehmet Altınsoy 
C.G.P. Grupu Başkanvekili 

Talât Oğuz 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun birinci önerisi
ni tekrar okutuyorum. 

(Danışma Kurlunun 48 numaralı önerisi tekrar 
okundu) 

BAŞKAN — Öneri üzerinde söz isteyen sayın 
üyeler?.. 

Sayın Uğur, aleyhte. 
VAH ÎT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, 

lehte. 
MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Sayın Baş

kan, aleyhte. 
BAŞKAN — Sayın Altınsoy aleyhte, sayın Ay

gün, sayın Bozatlı lehte söz istemişlerdir. 
Buyurun sayın Aygün. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Muhterem Başkan, 

muhterem milletvekilleri; 
Her sene Parlamentomuzun tatile gireceği zama

na yakın, ne zaman tatil yapılacağı hakkında Danış
ma Kurulunda bu iş müzakere edilir ve bir karara 
varılarak Yüce Heyetinizin oyuna sunulur. Geçen se
ne olduğu gibi bu sene de yine Danışma Kurulu top
lanmış ve iki ayrı toplantı yapmış olmasına rağmen, 
Meclisin tatile gireceği tarih üzerinde bir mutaba
kat temin edememiştir. 

Biraz önce Başkanlığın okutturmuş olduğu veçhi
le, grupları adına üç grup başkanvekili 5 Temmuz ta
rihinden itibaren tatile girilmesini önermiş, iki grup 
başkanvekili grupları adına, tatil tarihinin tespit edil
memesini, kanunların bitimine kadar Meclisin çalış
masını önermiş bulunmaktadırlar. 

Değerli milletvekilleri, evvela şunu ortaya koy
mak lazımdır. Biz, hangi kanunların çıkarılmasını 
istiyoruz? Bunu, aşağı yukarı ittifak halinde, 22 ta
ne kanun olarak tespit etmiş bulunmaktayız. Şimdi, 
bu kanunları Meclisin normal çalışma adabı içerisin
de müzakere ederek çıkarmak bahse konudur veya
hut Meclisin sıkı bir şekilde çalışmasıyla daha kısa 
zamanda çıkarılması bahse konudur. 

Bu senenin bir kritik tarafı var, bir mühim ta
rafı var, o da, kısmî Senato seçimleriyle, Milletvekili 
ara seçimlerinin bu sene 12 Ekimde yapılacağı ger
çeğidir. 

Pek tabiî, Senatonun 1/3'ü yenilenecek olan sayın 
mensupları, sayın üyeleri, 4)U tatile gireceğimiz tarih
ten itibaren kendi seçim bölgelerinde siyasî mücadele
lerini yapacaklardır. Parlamentoların müşterek çalış
ması esası da kaide haline gelmiştir. Millet Meclisi
nin çalışması, Senatonun tatil etmesi bu seneye kadar 
bahse konu olmamışttr.Bu sebeple, Senatonun seçimi
ni nazarı itibara alarak, bir an önce seçime gidecek 

I arkadaşlarımızı ve siyasî partileri, yurt sathında va-
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tandaşlarla, temsil etmiş oldukları kitle ile başbaşa 
bırakabilmek için, Parlamentonun erken tatile değil, 
normal zamanından biraz sonra tatile girmesini uy
gun mütalaa ettik. Bu arada, bu 22 Kanunu da sıkı 
bir çalışma ile kanunlaşabileceği görüşünü savunduk 
ve bu espri içerisinde koymuş olduğumuz bir tarihe 
kadar Yüce Parlamentomuzun normal çalışma saat
lerinin dışında daha geniş bir çalışma vakti ile ka
nunları görüşmesini esas olarak müdafaa ettik. 

Muhterem arkadaşlarım, diğer arkadaşlarımız ise, 
bu görüşün yanı başında, bu kanunların çıkmasını 
kabul etmekle beraber, bu 22 adet kanunun normal 
mesai ile görüşülmesini ileri sürdüler. Normal mesai 
nedir? Normal mesai, Salı günü, Çarşamba günü ve 
Perşembe günü, yani haftanın 3 günü, Yüce Parla
mentonun saat 15.00'ten 19.00'a kadar çalışmasıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bunların içinde bir gü
nü de, yani, Çarşamba gününü de, bu kanunların gö
rüşülme günü olarak kabul etmediğimize göre, hafta
da 2 gün çalışılacak demektir, yani, Yüce Türk Par
lamentosu açık kalacak, biz kanun çıkaracağız diye 
haftada iki gün buraya sayın parlamenterleri çağıra
cağız, seçim bölgelerine gidecek olan parlamenterler 
o haftanın iki günü burada bulunabilmek için koşup 
gelecekler. 

Muhterem arkadaşlarım, Parlamentonun tatile 
girmesi demek, arkadaşlarımızın sayfiye yerlerine 
gitmesi manasına alınmamalıdır. Bunu, bundan ön
ceki görüşmelerimizde bir arkadaşımızın ifade etmesi 
üzerine açıklamaya lüzum görüyorum. Parlamento
muzun bahusus bu sene tatile girmesi demek, Parla
mentonun vatan sathında, herkesin kendi seçim böl
gesinde gerekli siyasî münasebetleri vatandaş ile te
sis etmesi manasına gelir. Parlamenterin, bir Parla
mentoda, bir de Parlamento dışında görevi vardır. 
Kaldı ki, muhterem arkadaşlarım, geçmiş senelerden 
bizim bir tecrübemiz var. O tecrübemiz de bizi bu 
noktaya zorlamaktadır. Geçmiş senelerde, Parlamen
toda, «Kanun çıkaralım» diye ceht ile, azim ile ça
lışan grupumuzun yanı başında, bugün aksini savu
nan, Parlamentonun çalışmasını isteyen değerli siyasî 
parti grupları, başka bir siyasî taktikle burada pek az 
milletvekilini bırakmak suretiyle, kendileri, nöbetleşe 
usul ittihaz ederek, vatan sathında istedikleri gibi si
yasî münasebetlerini tesis etmişler, biz ise burada 
«kanun çıkaralım» diye canımızı dişimize takmışız, 
uğraşmışız; ama neticesinde, arkadaşlarımızın yurt 
sathında yapmış oldukları siyasî propagandaya cevap 
verebilme imkânını da bulamamışızdır. 

26 . 6 . 1975 O : t 

Bu gerçeği de nazarı itibara alarak, tamamen rea
list bir görüşle, Parlâmentoyu, arkadaşlarımızın mu
halefet şerhinde ifade etmiş oldukları tabiri kullana
rak arz edeyim. «Zaman kaydı koymadan, Parlâmen
toyu, kanunlar çıksın diye sun'i bir çalışma içerisi
ne koymak» demek suretiyle, sunî bir çalışma tarzı 
içerisine sokmanın faydalı olmadığı hususundaki ka
naatimizi sarahaten ve katiyetle ifade ediyoruz, ve 
görülecektir ki, Parlâmentoyu - şu zamanı koymuş 
olmamıza rağmen dahi, açıklıkla itiraf edeyim - grup 
idarecisi arkadaşlarımızın gayretiyle ve parlamenter
lerimizin bulundukları seçim bölgelerinden feda
kârlık etmesi suretiyle çalıştırabiliriz. Bu takdirde 
ancak, bu kanunlara eğilmek imkânı olacaktır. Ev
velâ realist olmak lâzımdır, bu gerçeği kabul etmek 
lâzımdır. Aksini düşündüğünüz an Parlâmentoyu ta
mamen birtakım gizli maksatlarla açık bırakmak 
gibi ve icabında türlü siyasî spekülâsyonlarla Parlâ
mentoyu çalışmaz göstermek gibi bir gayretin içine 
girilmiş olur. Ben bu gayreti siyasî parti grupları
nın hiç birisine şahsan yakıştırmam. Ne bize, ne mu
halefet partisindeki değerli milletvekili arkadaşları
ma yakıştırmam; ama bir görüntü ortaya çıkar, kö
tü bir görüntü ortaya çıkar ve Parlâmentoyu efkârı 
umumiye nezdinde haksız yere ithama mâruz bıra
kırız ve Parlâmentoyu zedelemiş oluruz. Muhafaza
ya mecbur olduğumuz bu kutsî müesseseyi biran ön
ce tatile sokmak, tatil zamanına kadar da her daki
kayı değerlendirmek lâzımdır. 

Değerli milletvekilleri, istediğimiz zaman, bir ara
da anlaştığımız zaman bir kanunu süratle ve çabuk
lukla çıkarmanın misallerini vermiş bulunmaktayız. 
Binaenaleyh, bu kanunları da süratle, anlaşmak su
retiyle çıkartmamız mümkündür. Kanunlar üzerin
de bir ihtilafımız yoktur. Onun için, değerli, muha
lefet şerhi veren parti gruplarını da bu noktada sa
mimiyetle çalışmaya ve süratle kanunların çıkarıl
masına gayret göstermeye davet ediyorum. 

Hepinizi sevgilerle ve saygılarla selâmlıyorum 
efendim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aygün. 
Aleyhte Sayın Uğur; buyurunuz efendim. (C. H. 

P. sıralarından alkışlar) 
NECDET UĞUR (İstanbul) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Danışma Kurulunda grupu olan siyasî partilerin 

temsilcileri toplandılar, «Meclisler ne zaman tatile 
girsin?» diye konuşmaya başladılar. Bu arada Hükü
metten, Hükümeti temsil eden bir bakandan öneri gel-
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di; elinde bir liste vardı; o listedeki kanun isimlerini 
okudu, dediki; «Bu kanunlar çıkıncaya kadar biz mec
lislerin çalışmasını istiyoruz». 

Bu kanunlar; en son toplantıyı alıyorum, daha 
evvelki toplantıda biraz daha çoktu; ama en son top
lantıdan aklımda kaldığına göre gündemde bulunan, 
kıdem tazminatiyle ilgili olanlar, kadınların 20 yılda 
emekli olması hakkındaki tasarı ve teklifler, tabiî 
âfetlerden zarar gören çiftçilere yapılacak yardım 
fonuyla ilgili tasarı ve teklifler, köylerin elektrik ka
tılma payları, küçük esnaf ve çiftçilerin defter tut
ma mecburiyetlerinin kaldırılması, Askerî Personel 
Kanunu değişikliği, seçim ittifakiyle ilgili teklif ve 
yurt dışındaki Türk işçilerinin bazı sorunlariyle ilgi
li tasarı idi > 

Hükümeti temsil etmek üzere toplantıya katılmış 
olan Bakan; «Hükümet, ancak bunlar çıktıktan sonra 
meclislerin tatile girmesini istiyor» dedi. 

Şimdi, biraz evvel okuduğum kanunlara dikkati
nizi çekerim. Bunların içinde, örneğin, seçim ittifa
kiyle ilgili kanun tasarısı da var. Oysa, hem Yüce 
Meclis, hem de kamuoyu biliyor ki, bu tasarı bir sü
reden beri komisyondadır. Bu tasarı üzerinde Adalet 
Partili arkadaşlarımız, komisyonda görüşülmesi sıra
sında devamlı olmamışlardır. Dahası da var. Komis
yon Başkanı olan Millî Selâmet Partili arkadaşımız, ta
sarının görüşülmesinin öyle pek bir önceliği de olma
dığını acelesi de olmadığını açıkça komisyon üyele
rine ifade etmiştir. Hükümet diyor ki, «Tatile girme
den evvel çok acele çıksın.» Sonra da, komisyonda 
görüşülürken, hem komisyona devam etmiyor, hem de 
Komisyonun Başkanı, bu kanunun çıkmasında pek 
öyle acele etmediklerini de ifade ediyor. 

Bunun yanında, küçük esnaf ve çiftçilerin defter 
tutma mecburiyetlerinin kaldırılması hakkındaki ta
sarı ve teklif var. «Bu mutlaka, Meclisler tatile gir
meden evvel çıksın» diyorlar. Oysa, burada bir mil
letvekili arkadaşımızın, Sayın Neccar Türkcan'ın bu 
konuda bir önerisi vardı, 45 gün geçmişti; arkadaşım 
geldi, «Gündeme gelsin, konuşalım» diye, burada oy
landı ve Adalet Partili arkadaşlarımın olumsuz oyla-
rıyle, bu gündeme alınamadı. 

Şimdi, bunları gördükten sonra, bütün bu manza
rayı, birinci kanunun serüvenini ve defter tutma mü
kellefiyetinin kaldırılması hakkındaki Kanunun bu 
Meclisteki olumsuz oylamasını gördükten sonra, Hü
kümetten gelen bu liste üzerinde, doğrusunu isterse
niz, «Gerçekten çıkmasını mı istiyorlar; yoksa, çık
masını ister görünmek mi istiyorlar?» diye bir kuş

kuya kapıldık. Zaten bu arada da, Hükümeti oluştu
ran partiler, bir an önce, değerli arkadaşımın biraz 
evvel söylediği gerçeklerle, Meclisin çok süratle tatile 
gitmesini istiyorlardı, meselâ, bu Cumartesi günü 
ayın 28'inde Meclisin tatile gitmesini istiyorlardı. 

Eğer, Hükümeti oluşturan partiler böylesine bir 
liste ile gelip, bir taraftan, «bu 8 kanun çıksın, ondan 
sonra tatile gidiniz» derken, öbür taraftan da, yine, 
oradaki o parti temsilcileri «bir an evvel gidelim» 
(Aslında biraz evvel buradaki söylenen gerçekleri) de
meseydi, böyle bir çelişik olmasaydı, biz bu mesele
yi bir başka türlü alabilirdik. Ama arkadaşlarım, 
Hükümeti oluşturan partilerin temsilcileri de Hükü
metle konuştuktan sonra, sanıyorum ki, ikinci toplan
tıda, biraz evvel adını okuduğum 8 tasarının çıkması 
üzerinde kendilerinin de arzulu olduklarını ifade etti
ler. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bu tasarıların bir ta
nesi yolda henüz; büyük çoğunluğu komisyonlarda. 
Bırakınız bizim dileklerimizi, ki onu biraz sonra size 
açıklayacağım, sadece, bunların hem de birkaç ko
misyonda görüşülüp, bir kısmının da Bütçe Komis
yonundan geçmesi lâzım, oradan Yüce Meclise inip, 
İçtüzük hükümlerine göre müzakere edildikten sonra 
bir sonuç almasına, bir hafta içinde, hem de bu en 
yoğun, en ekspres çalışma usulüyle, kesin olarak 
hiçbir olanak yoktur. Kaldı ki, eğer bir seçime gidi
yorsak, yalnız çıkarılması gereken kanunlar bunlar 
değildi. Meselâ, emekliler vardı, biliyorsunuz. 12 sa
yılı Kararname ile göstergeler değiştirildi; bu değişik
liklerin emeklilere de yansıması gerekirdi; Hüküme
tin teklifleri arasında bu yoktu. 

Yine, 1970 öncesi emeklileriyle, 1970 sonrası emek
lileri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi ve 1970 
öncesi emeklilerinin intibakları konusu vardı. Bu da, 
çok önceliği olan, en çok yardıma muhtaç ve hayat 
pahalılığının etkilerine en çok uğrayan bir kesime 
yardımcı olmak, daha doğrusu haklarını vermek me
selesi idi; önceliği vardır, çıkması gerekirdi; bu yok
tu. Biz de bunun olmasını istedik. 

Kıdem tazminatı, onlar da istiyorlardır, biz iste
dik. 

I Bundan başka defter tutma mükellefiyeti husu
sundaki bizim teklifimizi her ne kadar burada geri 
çevirdilerse de «getirirler» ümidiyle, orada dört elle 

I sarıldık. 
Bir de, Belediye Gelirleri Kanunu vardır, biz tek-

I lif etmiştik. Kendilerine, «Bakınız, muhalafet, üstelik 
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gelir artırıcı bir teklifte bulunuyor ve hiçbir beledi
yeyi ayırmadan, belediyelere verilecek, ayrılacak ge
lirlerin oranlarının yükseltilmesini teklif ediyor. Bunu 
yapalım. Belediye başkanlığına hangi partiden seçil
miş olursa olsun, belediyeler hangi partililerin yöne
timinde olursa olsun, hepsi eşit olarak yararlanacak
lardır. Bunları biran evvel sıkıntıdan kurtarmak için 
bunu da çıkaralım, öneri hazırdır.» dedik; «Kendi 
görüşleriniz varsa komisyonlarda ekleme olanağınız 
her zaman mevcuttur.» denildi. 

Çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koope
ratiflerine 20 bin liraya kadar olan borçlarının taksit-
lendirilmesi hakkında bizim uzun süreden beri gün
demde bekleyen bir önerimiz vardı, bunun ele alın
masını; bir de, en az geçim indiriminin yükseltilmesi 
hakkındaki bir önerimiz vardı, bunu söyledik. 

Her ikisini de fazla açıklamaya lüzum görmüyo
rum, adlarını söylerken, zorunlukları ortada. 

Disiplin cezalarının affı hakkında bir tararımız 
vardı. 

Bir de, Devlet Memurları Yardımlaşma Kurumu
nun biran evvel gerçekleşmesini istedik. Uzun yıllar? 
dan beri, Devlet memurlarının aylıklarından bir ke
sinti yapılmaktadır. Bu paralar birikmektedir, milyar
ları bulmaktadır. Para kıymetindeki düşüş dolayısıy-
le, devlet memurlarından yapılan bu kesintilerin de
ğeri düşmekte her geçen ay, her geçen yıl daha fazla 
düşmektedir; devlet memurlarında bir huzursuzluk 
başlamıştır. Bu müessesenin biran evvel kurulmasını 
istedik. Aslında, amaçlanan yatırımlara doğru, kesilen 
parayı kullanma amacına doğru gitmesi gerektiğini 
ve bu huzursuzluğun biran evvel kaldırılması gerek
tiğini belirttik. 

BAŞKAN — Sayın Uğur, iki dakikanız kaldı, 
hatırlatıyorum. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Kaldı ki, bütün 
bunları bırakınız, eğer önümüzde Senato seçimi var 
ise, üç tane seçimle ilgili önerimiz vardı, bunda da 
bütün siyasî partiler olarak görüş sahibi idiler. Millî 
Selâmet Partisi ile biz ortak Hükümetten, Programı
mıza yazmıştık; yeni Hükümet, Programına yazmış; 
Demokratik Parti karşısına çıkmadığını söylemişti: 
Seçmen yaşının 21'den 18'e indirilmesi meselesi. Bu 
yok, seçime gidiyoruz. 

ikincisi; yabancı ülkelerde bulunanların oy kul
lanma hakkı meselesi vardı. Bu gelmiyor, biran ev
vel bunun çıkmasını teklif ettik. Eğer, sadece seçimi 
düşünüyorduysanız, birer maddelik kanunlardır, bir 
celsede, iki celsede halledilebilir şeylerdi. 

Bunların hiç birisi yoktu. Biz bunları da istedik. 
Sırf seçimi amaçlıyorduysanız bunlar; yok, halk kit
lelerini ilgilendiren kanunların çıkmasını istiyorduysa-
nız, hem onların bir kısmı, hem bizimkilerin tümü 
birden alınmalıdır. 

Ama, «4'gün sonra, 5 gün sonra kapatacağım o 
zamana kadar bunlar çıksın!» Nasıl çıksın? Sabah 
10'da geleceğim, akşamın 10'una kadar oturacağım. 
Yıllardan beri bir tecrübesi vardır; sabah 10'da bu
rada ne zaman çoğunluk oldu ki şimdi bu zaman ola
caktır? Her zaman da İçtüzük hâkimdir. Sabah 10'dan 
akşam 10'a kadar, bir saatlik yemek tatili ile çalış
mayı öngörüyorsunuz; o da, öğle üzeri, akşam ye
meği de yok. 

Şimdi bu, belli ki, uygulanmayacak olan; fakat 
çalışır görünmek istenen ve hiç de doğru olmayan, en 
azından bu kanunların içeriğine karşı saygısızlık taşı
yan bir tekliftir. 

Bir de, bir şey daha söylemek istiyorum: Değerli 
arkadaşım Grup Başkanvekili, bizimle beraber Danış
ma Kurulunda oturup bazı kanunların çıkmasının öne
mini, gereğini bizimle beraber kabul ederken, bakı
nız, aynı günün sabahında, Adalet Partisinin bir di
ğer Grup Başkanvekili bir gazeteye ne diyor: «Meclis 
koridorunda Adalet Partisi Grup Baıkanvekillerinden 
llhami Ertem'e milletvekilleri soruyorlardı; muhalefet 
partileri ayak basmadık toprak bırakmadılar, biz hâlâ 
Ankara'da nöbet tutuyoruz, bu tatil ne zaman başla
yacak?») 

Cevap : «Siz merak etmeyin, Cumhuriyet Halk 
Partisi kanun çıkarmaya o kadar meraklı ise, toplar 
Ankara'ya milletvekilini, çıkarır kanunları». 

Şimdi siz, bu Hükümeti oluşturan partilerin bu ka
nunları çıkarmaktaki samimiyetine inanıyor musu
nuz? 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, kaldı ki, biz halktan 
yana olan kanunların çıkması için buraya geleceğiz; 
ama Hükümet olurken önce Mecliste bir çoğunluk 
oluşturdular, o çoğunluğun bir ürünü olarak bu Hü
kümet ortaya çıktı. Bu Hükümetin bir de programı 
vardı, ne dedi: «Ben bu çoğunluğumla Programımı 
uygulayacağım». Ve biz de dedik ki, «Sizin bu prog
ramınızı biz tasvip etmiyoruz». 

Bizim tasvip etmediğimiz programlarında, bizim 
tasvip etmediğimiz yasaları elbette kendi çoğunlukla-
rıyle gelip çıkaracaklar. Bizim çoğunluğumuzla mı 
çıkaracaklar? Eğer, bizim oylarımıza ihtiyacınız var-
dıysa Hükümetinizi o şekilde kurardınız, programını
zı o şekijde yazardınız. Hem bizim çoğunluğumuzu 
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politikamızda yok sayacaksınız, hem, bizim karşı ol
duğumuz görüşleri taşıyan kanunları, «Gelin beraber 
çıkaralım» diyeceksiniz. 

Hükümet olmak kolay değildir. Hükümet olmak, 
sadece memur idare etmek demek de değildir. Hükü
met olmak, yasa çıkarmaktır. Yasa çıkarmanın da 
baş yolu çoğunluğunuza sahip olmaktır. 

Bütün arkadaşlarımı saygıyle selâmlarım. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Uğur. 
Lehte sayın Bozatlı, buyurun efendim. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, Yü
ce Meclisin saygı değer üyeleri; 

Mübalâğasız söyleyebilirim, bu Parlamentoda, 
özellikle Millet Meclisinde, ilk defa, çıkarılması istenen 
kanun listesi ve bu kanunlar çıkıncaya kadar çalışma 
mecburiyeti, bu kanunları çıkardıktan sonra tatile gir
me mecburiyeti teklif halinde getiriliyor. 

Böylesine gayri ciddî, böylesine hafif, sorumsuz 
bir teklifi bu Meclisin, ilk defa, karşısında bulmuş 
olduğunu rahatlıkla iddia edebilirim. 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Aleyhte ko
nuşuyor sayın Başkan. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, rahatsız olmayın, gerçekleri çok rahat telâk
ki etmeye kendinizi alıştırın. Parlamenterliğin en şe
refli mecburiyeti budur. (C. H. P. sıralarından gürül
tüler) izin verirseniz, kendi görüşlerimi ortaya koyu
yorum; dinleyin, katılmadığınız takdirde, sizin gös
tereceğiniz daha mâkul gerekçeden dolayı, hak verip 
tebrik etmeye amadeyim. 

Değerli arkadaşlarım, bir taraftan Anayasayı sa
vunalım, Anayasadaki fikir özgürlüklerini tartışalım, 
tartışma özgürlüğünü tartışalım; bir taraftan özgür
lüklerin tatbik meydanı olan Parlamentodaki millet
vekillerine, «Şu kanunları en geç 1 Kasım 1975 ta
rihine kadar çıkarmaya mecbursunuz»' diye, hiç tatili 
dikkate almaksızın diyelim... Tatil olabilir veya olma
yabilir, bu önemli değil; ama bu Meclis her halde 
1 Kasım 1975 tarihinde toplanmak mecburiyetinde
dir, Anayasanın emridir, her halde bunu ertelemeye 
yetkiniz yoktur. 

O halde ne diyoruz? Diyoruz ki; «Şu kanunları 
en geç, toplanmak mecburiyetinde olduğunuz şu ta
rihe kadar çıkarmaya mecbursunuz». 

Arkadaşlarım, bu, insanların, özellikle parlamen
terlerin meseleleri serbestçe tartışma, sınırsız bir süre 
içerisinde tartışma özgürlüğüne konmuş bir ambargo
dur. Bu, özgürlük anlayışına ters; bu, mantıkla; bu, 

ı aklıselimle izahı mümkün olmayan bir öneridir. Onun 
için, sözlerimin başında dedim ki: «Ciddîye alınması 
mümkün olmayan bir öneri ile karşı karşıyayız». 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Sayın Başkan, 
aleyhinde konuşuyorlar. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Beyefendi, din
lediniz biraz evvel, Danışma Kurulu önerisinin lehin
de konuşuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bozatlı, karşılıklı konuşmaya
lım efendim, zaten mahdut bir süre ile konuşma hak
kınız vardır, değerlendirin efendim. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — İster beğenin, 
ister beğenmeyin; ister birtakım niyetlerimiz olsun, 
o niyetlerimizin işine yarasın veya yaramasın, aklın 
gösterdiği, Anayasanın emrettiği istikamette hiç ol
mazsa, 1 kilonun 1000 gram olduğu kadar kesin, fi
ziksel ve matematiksel kesin sonuçlarda ittifak et
meye mecburuz. 

İtimat edin, şurada, Meclisin belli bir tarihte ta
tile girmesi hususundaki Danışma Kurulu önerisine 
muhalefeti dinlediğim zaman, bu kadar kesin, mate
matiksel ve bu Meclisin öteden beri uyguladığı bir 
usulün dahi tartışma konusu olmuş olmasından ciddî 

I söylüyorum, gerçekten üzüntü duydum. 
I Bu Mecliste her zaman, «şu tarihte tatile giril

mesi» hususu belli edilir; o tarihe kadar ne çıkarılır, 
ne çıkarılmaz; parlamenterler bunun hududunu ve 
adedini takdir eder, karara bağlarlar. Bu şekilde, 
«şu kadar kanun listesi ve bunu şu süre içinde çıkar
maya mecbursun» şeklinde, özgürlükleri reddeden bir 
anlayış veya bir teklif şimdiye kadar hiç gelmemiştir. 

AZMİ YAVUZALP (Niğde) — Kendi getiriyor, 
Danışma Kurulu getirmiş. 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Sekiz gün teklif ettiri
yorsun, ne konuşuyorsun? 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Biraz eğilir dü
şünürseniz, benim söylediklerimin doğru olduğunu 
anlar ve vicdanınızda rahatsızlık hissedersiniz. Beiki 
şu anda İlişleriniz rahat düşünmenize manidir. Sabır
lı olun lütfen. 

MEHMET ZEKİ TEKÎNER (Nevşehir) — Da
nışma Kurulu raporunu okumamışsın sayın Bozatlı. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, rica 
ederim. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, Parlâmento ne zaman tatile girmeli veya ne 
süre tatil yapmalı, ne süre burada çalışmalı? Lütfe-

J din de, bir parlâmentonun en kolay ittifak edeceği bu 
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konuda olsun ihtilâfa düşmeyelim veya birtakım suni 
muhalefetlerle birbirimizin karşısına geçmeyelim. 

Tasavvur buyurun, 1975 senesinde her halde bir 
kısmî seçimin olduğu hususunda birbirimizden ayrı 
görüşümüz yoktur. Geçmiş yılların çalışmalarını tetkik 
edin. Hiç birisinin tatil süresi seçim yapılması icap 
eden bugünkü süreden daha uzun olmamıştır. Hal 
böyle iken, kalkip, tatile girelim, girmeyelim mi veya 
tatile sokmamak gibi Parlâmentoyu birtakım suni 
gerekçelerle sıkıntıya sokmadan, zannediyorum kim
seye hiçbir fayda gelmez. Sadece, bu, en basit ilke
lerde, en basit asgari müştereklerde dahi ittifak ede
meyen bir Parlâmento görüntüsü verir ki, bu evvelâ 
oturduğunuz milletvekili sandalyelerine, zannediyo-. 
rum, gösterilmesi icap eden saygı ile mütenasip ol
maz. 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Yine saçmaladın. 
BAŞKAN — Sayın Özkök, rica ederim müdahale 

etmeyin efendim. 

VAHÎT BOZATLI (Devamla) — Onun için, izin 
verirseniz, Parlâmentonun çalışması veya tatili konu
sunu, her yıl olduğu gibi, bundan evvelki yıllarda 
kesinlikle ve tereddütsüz karar altına aldığınız gibi, 
hatta altında şimdi muhalefet eden arkadaşlarımızın 
da imzasını ihtiva eden önerilerde olduğu gibi, belli 
bir tarihte tatile girme zorunluğunda ittifak edelim; 
ama bu tatil dört olurmuş veya başka olurmuş, o ay
rı iş. Ben meselenin prensibine, ilkesine muhalefet edi
yorum ve ilke yanlış diyorum. Muhalefet ilkesi yan
lış, özgürlük ilkesiyle bağdaşmayan, çelişen bir ilke
dir. Onu ifade etmek istiyorum. 

Saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Bozatlı. 
Aleyhte Sayın Altınsoy, buyurunuz efendim. 

MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Muhterem 
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; her ne kadar 
bir önerge hakkında üç konuşmacının aleyhte konuş
ması mümkün değilse de, ben hakikaten aleyhte ko
nuşacağım. (C. H. P. sıralarından gülüşmeler). 

Muhterem arkadaşlar, gerek Yüce Meclisin gün
deminde, gerek komisyonlarında, yetkililerin tespit 
ettiğine göre, 350'nin üstünde kanun teklif ve tasarısı 
vardır. Zannediyorum sayın Hükümetin tasavvurun
da ve muhterem arkadaşlarımın da tasavvurunda, 
belki bunun birkaç katı kanun teklif ve taşanları da 
tasavvur halindedir. 

Muhterem arkadaşlar, ihtiyaç hâsıl olmadıkça 
Yüce Meclise kanun teklif ve tasarısı gelmez. Bütün 

teklif ve tasarılar bir ihtiyacın mahsulüdür ve hepsi 
de bir diğerinden daha aceledir, mutlaka cemiyetin 
acele bir ihtiyacına cevap vermek için teklif ve ta
sarı haline getirilmiştir. 

Yüce Meclisimizin vazifesi, gündemine' gelmiş, 
komisyonlarına gelmiş olan bu kanun teklif ve tasa
rılarını bir an evvel kanun haline getirmektedir. An
cak, öteden beri teamül haline gelmiştir; bahusus bir 
de, üçte bir kısmî Senato seçimi de nazarı itibara 
alınarak Yüce Meclisin bir tatili mevzubahis olmuş
tur. O zaman, bir İçtüzük meselesi olan Danışma Ku
rulu toplanmış, bütün muhterem partilerin muhterem 
üyelerinin, temsilcilerinin ittifakı ile 22 adet kanun, 
diğerlerinden daha mühim olduğu için değil, sadece 
arkadaşların üzerinde ittifak ettikleri 22 kanun teklif 
ve tasarısı olduğu için, tatile gitmeden evvel 22 ka
nun teklif ve tasarısının çıkarılmasında ittifaka va
rılmıştır. Ancak, bu kanun teklif ve tasarılarının, ha
fızam beni yanıltmıyorsa, 3 veya 4'ü Meclis günde
mindedir; geriye kalanları, bir kısmı komisyonlarda 
görüşülmektedir, bir kısmı bir komisyonda görüşü
lüp, diğerine aktarılabilmiştir. Mademdi, bu 22 tane 
kanun teklif ve tasarısının görüşülmesinde ittifak hâ
sıl olmuştur, bunun tabiî ve mantıkî neticesi olarak 
da, bu kanun teklif ve tasarılarının görüşülüp kanun
laşacağı zamana kadar Meclisin çalışmaya devam et
mesidir. Ama her nedense bir kısım muhterem ar
kadaşlarımız, mermiyi evvelâ attılar, sonra etrafına 
daire çizdiler, «işte, 12'den vurduk» dediler. Dediler 
ki, 22 tane kanun çıkaracağız; ama bunu 4 Temmuz 
akşamına kadar çıkaracağız. Ben bu mantığı realist 
bulmadığım için, samimî bulmadığım için muhte
rem arkadaşlarımın bu önerilerine iştirak edemedim. 
Bu, şu sebepten realist değildir arkadaşlar; 

Muhterem arkadaşlarımız, bu 4 Temmuza kadar 
yapılacak Meclis çalışmasının da evvelâ günde 11,5 
saat, sonradan biraz daha bunu hafifleterek, 10 saat 
olmasını teklif ettiler. Bu teklife bir manada katıldık; 
ama katılırken de kendilerine ikaz ettim, şimdi de 
tekrar söylüyorum; arkadaşlar, bu faaliyette günde 
10 saat çalışma, Meclisin çalışması da realist değil
dir. Muhterem arkadaşlarım derler ki, biz bütçe 
müzakerelerinde bu tarzda bir saat içinde çalıştık, 
çalışılabiliyor. Arkadaşlar, kabul edin ki, bütçe mü
zakereleri burada ekseriyete bakılmaksızın, sabah ak
şam müstemiren toplantı ile devam eder; ama çıka
racağınız, kanun teklif ve tasarısıdır. Bir muhterem 
parti iştirak ettiği zaman herhangi bir maddeye di
ğer bir muhterem parti muhalefet edecektir. Kendi 
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önerisinin kabul edilmediğini anladığı dakikada da 
5 kişiyi ayağa kaldırmak suretiyle «Mecliste ekseriyet 
yok» diyecektir. Bu manzaranın halk efkârına efkârı 
umumiyeye nasıl aksedeceğini arkadaşlarımın düşün
mesini bir defa daha rica ederim. 

4 Temmuz akşamına kadar, günde 10 saat çalış
mayla değil, isterseniz 24 saat müstemiren çalışaca
ğız diye koyun, 22 kanunun 2 veya 3'ünden fazlasını 
çıkaramayacağımızı şimdiden kabul etmek mecburi
yetindeyiz. Üzerinde belki ihtilâf hâsıl olmayacak, 
bir iki maddeden ibaret olan bazı kanunlar var, 
bunlar belki çıkabilir; ama üzerinde ihtilâf hâsıl ola
cak kanunlar vardır; bunların çıkması mümkün ol
mayacaktır arkadaşlar. 

önerge okutuldu; önergenin iki lehinde, iki de aley
hinde, arkadaşlarıma söz verdim ve daha evvel lehte 
konuşan arkadaşlardan birisinin söz sırasını almış ol
sa idiniz, bu imkân kendiliğinden doğacaktı; fakat 
bu durum karşısında öneriyi işleme koydum, iki 
lehte, iki aleyhte söz verdim. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Erzurum) — Sayın Başkan, Hükümet adına konuş
mada musir değilim; ancak, Danışma Kurulunda 
siyasî parti grup başkanvekilleri ve temsilcileri Mec
lisin tatili hususunda ,bir kararı müzakere ederken, 
Hükümet kanadının da bir fikrinin bulunmasını arzu 
ettikleri için ve arkadaşlarımızın görüşlerini de be
lirtebilmelerinde kolaylık olur diye söz istedim. 

BAŞKAN — Sayın Karaca, aslında Danışma Ku
rulunda siyasî parti grupları temsil edilirken, Sayın 
Meclis Başkanımız Hükümeti temsilen sizleri de da
vet etmişler ve görüşleriniz öneride ifadesini bulmuş
tur. Bu bakımdan, ısrar etseniz dahi, is'af etmek 
imkânından mahrumum; yerinizden de aşağı yukarı 
düşüncelerinizi ifade etmiş oldunuz. 

Muhterem arkadaşlarım, Danışma Kurulunun, 
müzakere ettiğimiz bu önerisi, özet olarak Meclisi
mizin 5 Temmuz'dan 1 Kasım'a kadar tatile girmesi
ni öneren bir husustur. 

Lehte, aleyhte görüşmesi tamamlanmıştır. 
Bu öneriyi, yani Meclisimizin 5 Temmuz'dan 

1 Kasım'a kadar tatile girmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önerge kabul edilmiştir. 

SUDİ REŞAT SARUHAN (Rize) — Sayın Baş 
kan, biraz evvel söylemediğim bir lâf bana izafe 
edilmiştir. Tavzihi için fırsat vermenizi rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Saruhan, Danışma Kurulu
nun önerileri üzerindeki işlemleri tamamladıktan son
ra zatıâlinize söz vereceğim efendim. 

Şimdi Danışma Kumlunun ikinci önerisini tek
rar okutuyorum. 

(Danışma Kurulunun 49 numaralı önerisi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Öneri üzerinde söz isteyen?.. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Söz istiyorum 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Kazan, lehte mi, aleyhte mi? 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Lehte. 
BAŞKAN •— Buyurun efendim. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Muhterem Baş

kan, muhterem milletvekilleri; 

Şimdi, istediğiniz kadar burada, «Meclisi devam 
ettirebiliriz, bir hafta istim üzerinde tutarız» 
deyin, göreceksiniz, bir saat sonra Yüce Meclisin sa
lonlarında ekseriyet kalmayacaktır. İki maddesi kal
mış olan, şu yine gündemimizde bulunan Gösteri 
Yürüyüşleri Kanununun üç celsedir süregeldiğini 
unutmamak lâzımdır. Bir gün muhalefet kanadı, 
bir gün iktidar kanadı, kanunun 10 maddesinin ka
bulünü tam üç gün sürüklemişlerdir. Bunun gibi, 
22 tane kanun çıkaracaksınız arkadaşlar. Üç oturum
da çıkaramadığınız bir 10 ve 12 maddelik kanunu 
düşünün, ondan sonra arkasından MEYAK Kanunu 
gibi hacimli bir kanunu, bir maddelik de olsa, iki 
maddelik de olsa, üzerinde iktidarın ve muhalefetin 
çok çekişeceği kanunları düşünürseniz, bu 4 Tem
muz akşamına kadar 22 kanunu çıkarma önerisinin, 
yeni tabiriyle, realist olmadığını bir defa daha anla
mış bulunacağız. 

Ayrıca, 4 Temmuz akşamına kadar bu kanun ta
sarı ve tekliflerinin çıkarılması teklifi samimî de de
ğildir arkadaşlar. Bu teklifi yapan muhterem arkadaş
larım, bu kanun tasarı ve tekliflerin tamamının çık
masını da arzu etmemektedirler. Eğer arzu etselerdi, 
evvelâ kurşunu atıp, sonra etrafına daire çizmezler, 
«22 adet kanun tasarı ve tekjifini çıkaralım» derlerdi. 
«4 Temmuz'da tatile girelim; ama 22 kanun tasarı 
ve teklifini çıkaralım» dedikleri zaman, samimiyetsiz
lik bu ifadenin içinde mündemiçtir. 

Teşekkür ederim. (C. H. P. ve D. P. sıralarından, 
«Bravo» sesleri, alkışlar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altınsoy. 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Erzurum) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Karaca, size söz vermem 

64 ncü madde muvacehesince mümkün değil. Çünkü, 
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Demin, Sayın Başkanın, görüşülen önerge üzerin
de iki lehte ve iki aleyhte söz hakkı vermiş olmasın
dan dolayı o önerge üzerinde değil; fakat şu anda 
görüşülmekte olan önerge ile ilgili olarak Sayın 
Uğur'un Danışma Kurulu toplantısında ortaya koy
duğu veya Danışma Kurulu toplantısı sırasında sa
mimiyetle ifade edilen fikirleri bir samimiyetsizlikle 
ithama kalkışması dolayısıyle söz almış bulunuyo
rum. 

Muhterem arkadaşlar, çıkarılması istenen kanun 
teklif ve tasarıları konusunda gruplar kendi temel 
prensipleri açısından bir değerlendirme yapmak su
retiyle teklifle gelmişlerdir. Bu meyanda, Hükümet 
de bir teklif getirmiştir. 

Danışma Kurulunda, önce Hükümetin teklifi so
rulmuş; Hükümet, Meclisin tatile girmesinden önce 
8 kanunun görüşülmesini teklif etmiş, siyasî partiler 
de, bu 8 kanun içinde söz konusu teklifleri bir ke
nara bırakarak, bunlara ilâve olarak bazı tekliflerde 
bulunmuşlardır ve şu anda okunmuş olan önerge, 
siyasî partilerin ittifakıyla kabul edilmiş bir tekliftir. 

Şimdi, siyasî partilerin, Meclislerin tatile girme
sinden evvel çıkarılması hususunda ittifakla kabul 
ettikleri bir teklifi Sayın Uğur'un samimiyetsizlikle 
vasıflandırması veya bazı partiler açısından samimi
yetsizlikle vasıflandırması hakikaten üzücüdür. Şu 
bakımdan üzücüdür. 

Bize gerçi bir defa söz düşmez; Hükümetin sa
mimî olmadığı iddiası serdediîmiştir; ama bu meyan
da Hükümete destek olan partiler de bu iddianın al
tında bulunmaktadır. 

Şimdi, kanunları çıkarmaya salahiyetli olan ma
kam Yüce Meclistir. Hükümet, birtakım kanun tek
lifleriyle, tasarılarıyla «Bunlar önce çıkarılsın» diye 
Danışma Kuruluna gelmiştir. Partiler de buna paralel 
bazı isteklerini serdetmişlerdir. 

Şimdi, bu kanunların çıkarılması konusunda is
teklilik Yüce Mecliste tezahür edecektir. Kimin is
tekli olduğu, kimin istekli olmadığı, Meclisin, biraz 
sonra görüşeceğimiz önergeyle çalışma süresi olarak 
tespit edeceğiniz tarihe kadar ortaya çıkacaktır. 

Sayın Uğur konuşması sırasında, «Saat 10.00'da 
Meclisi toplayamazsınız» ifadesiyle, biraz evvel üs
tünde durduğum ifadesi açısından tenakuza düşmek
tedir. «Meclisi saat 10.00'da toplayamazsınız» de
mek, Meclisin isteksizliğini, hiç olmazsa temsilcisi 
oldukları siyasî partinin isteksizliğini ortaya koymuş 
bulunmaktadırlar. Onun için, bu nokta üzerinde 
hassasiyetle durmamız lâzım. Birbirimizi samimiyet-

I sizlikle itham etmenin mânası yoktur. Bu kanunları 
çıkarmak istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Buna is
tekli olanlar da, istekli olmayanlar da önümüzdeki 
günlerde görülecektir. Buna başka açıdan bakmanın 
hiç bir mânası yoktur. Bundan sonra yapılacak olan 
müzakerelerde, bütün kanunlara bir an evvel ger
çekleşmesi istikametinde yardımcı olabilmek için, 
arkadaşlarımızın gereken alâkayı göstereceğine ina
nıyoruz; bu konuşmalara rağmen buna inanıyoruz. 
Bu yüzden bu konuda bir tavzih yapmak zaruretini 
duyduk. 

Yüce Meclisin üyelerini saygiyle selâmlarım. 
(M. S. P. ve C. G. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kazan. 
Öneri üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
NECDET UĞUR (istanbul) — Sayın Başkan, 

hangi şekliyle, saatler hakkında mı? 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Anlaşılamadı efen
dim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bazı itiraz
lar vardır, bendeniz müsaade ederseniz özetleyeyim: 

Danışma Kurulumuz, halen gündemde olan veya 
komisyonlarda bulunan... 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — Oyla
maya geçtik Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, anlıyorum Sayın İmer; 
fakat oylamada 3 öneriden hangisinin olduğu husu
sunda itirazlar vardır. Bir yanlış anlayışa mahal ver
memek üzere, neyin oylandığı hususunun bir özetini 
yapma ihtiyacını hissettim; onu ifade ediyorum. 
Yoksa, kimseye söz vermiş değilim, îçtüzüde ihlâl 
edici bir durum içinde de değilim kanısındayım. 

Danışma Kurulumuzun bu önerisi, gündemde bu
lunan veya komisyonlarda bulunan kanun tasarı ve 
tekliflerinin, Tüzüğümüzün emrettiği öncelikle gö-
rüşülebilmesini temin için, 48 saat önce verilme hu
susundaki bu kaydın, Heyeti Umumiyenin kâran ile 
kaldırılmasını temine matuf bir öneridir. 

Bu öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... İttifakla kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun üçüncü öneri
sini. tekrar okutuyorum. 

(Danışma Kurulunun 50 numaralı önerisi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Bu öneri üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, bir 
hususu arz edeceğim. 
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BAŞKAN — Buyurunuz, sizi dinliyorum. 
JLHAMİ ERTEM (Edirne) — Saatlerle ilgili bir 

önergemiz vardı. 
BAŞKAN — Sayın Ertem, önergenize muttali-

yim. Vazifeli arkadaşlarım da bunun için ikâzda 
bulunuyorlardı. İfade edeyim efendim. 

Muhterem arkdaşlarım, Danışma Kurulunun 
şimdi okunan üçüncü önerisi, tatile girinceye kadar, 
sabahlan saat 10,00 ilâ 14,00; öğleden sonra da 
15,00 ilâ 22.00 arasında çalışmamızı öngörmektedir. 

Şimdi aldığım bir önergede, Adalet Partisi Grupu 
adına Sayın Ertem, Millî Selâmet Partisi Grupu adı
na Sayın Emre, Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu 
adına Sayın Altmışyedioğlu, bu saatlerde değişiklik 
yapılmasını ve önerideki, «Sabahları 10,00 ilâ 14,00 
arasındaki çalışma saatinin kaldırılarak, 15,00 ilâ 
22,00» arasında çalışılmasını teklif etmektedirler. 

Bir Danışma Kurulu kararı olduğuna göre, daha 
önce de bir muhalefet olmamış olduğuna göre, ben 
Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekille-
rinden ve Demokratik Parti Grup Başkanvekillerin-
den bu önergeye katılıp katılmadıklarını sormak su
retiyle, yapacağım işlemi kolaylaştırmak istiyorum. 

Buyurunuz Sayın Erverdi. 
SELÇUK ERVERDÎ (Erzurum) — Müsaade 

ederseniz bir usulü durumu hatırlatmak istiyorum. 

Danışma Kuruluna bu İçtüzüğümüz bazı vazife
ler vermiştir. Danışma Kurulu birtakım önerilerde 
bulunur. Millet Meclisinin bunu kabul etmesi veya 
etmemesi elindedir; ama Danışma Kurulunun getir
diği önerileri, birtakım değiştirge önergeleriyle, birta
kım milletvekillerinin şeklinden çıkarması ilk defa 
vaki oluyor. 

Şimdi arkadaşlarımız, oradaki önerilerini burada 
değiştiriyorlar. O zaman bunu reddederler. Bir baş
ka Danışma Kurulu toplantısında mesele görüşülür. 
O zaman burada yeniden görüşürüz. Yeni bir yol 
açacaksınız. O zaman Danışma Kurulunun hiç bir 
fonksiyonu kalmaz. Danışma Kurulu çalışma saat
lerini İçtüzüğe göre saptar. Getirdiğini burada öner
ge ile değiştirmek, bana göre, benim anlayışıma göre 
ve - benim anlayışımın doğru olduğuna inanıyo
rum - İçtüzüğe göre bu usulen mümkün değildir 
kanısındayım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erverdi. 
Sayın Altmsoy, buyurunuz. 
MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Sayın Baş

kan, arkadaşlarımızın önerileri sabahları komisyon
ların çalışmasına imkân vereceği için bize de makul 

gelmekte ise de, bizim İçtüzük anlayışımız, bir mu
vafakat ettiğimiz takdirde dahi, bu tarz bir oylama 
yapılmasına imkân olmadığı yolundadır. Şimdi bu 
3 ncü öneriyi oylarsak ve Yüce Meclis reddederse, 
muhterem arkadaşlarımızın önerisini de oylamaya-
caksınız. O zaman bu boşlukta kalacak. Bunun ye
rine, mümkünse şunu yapabiliriz; lütfedersiniz bu 
oylamayı tehir edersiniz, bir başka Danışma Kurulu 
önerisiyle tekrar yeni bir öneri huzura gelir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altmsoy. 
Muhterem arkadaşlarım, sunuşlar kısmında Da

nışma Kurulunun 3 önerisi olduğunu ifade etmiştim. 
Şimdiye kadar iki öneriyi görüştük ve bir karara 
bağladık. Takdir buyurulur ki, Başkanlık Danışma 
Kurulunun önerisini oylatma durumundadır. Bu ba
kımdan bu görüşü savunan arkadaşlara katılıyo
rum. Yalnız, biraz evvel konuyu arz ederken, bir 
kolaylık olabilir mi diye bir istifham koymuştum. 
Bu durum karşısında yapılacak iki şey kalıyor kana
atimce. Birisi, tekrar Başkanlık Divanının toplayıp, 
Danışma Kurulunu toplayıp, onun tespit edeceği, 
kararlaştıracağı bir öneriyi, burada gelip işleme koy
mak, yahut daha önce okutup müzakeresine başla
dığımız öneriyi oylamaktır. Eğer Yüksek Heyetiniz 
bu iki yoldan birisini tercih etme durumunda ise, 
evvelâ bu hususu Yüksek Heyetinizin oylarına arz 
etmek ve tavsiplerinizi almak isterim. «Hayır, za
man geçer, birinci öneriyi oylayalım ve bu öneri ka
bul edildiği takdirde ona uyulmuş olur, rededildiği 
takdirde Danışma Kurulu yeniden toplanıp bir karar 
alma durumunda kalır.» denirse, bundan evvel 
yaptığımız çalışma usulü, tespit ettiğimiz çalışma usu
lüne göre görevimizi ifaya devam ederiz. 

MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Sayın Baş
kan, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Altmsoy. 
MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Bir husus 

mümkün olabilir kanaatindeyiz. Henüz öneri oylan
mamıştır. Danışma Kurulu Sayın Başkanlığınız Baş
kanlığında, Meclis Başkanlığını temsil ettiğiniz Sa
yın Başkanlığınızda, grupların temsilcilerinden teşek
kül eder. Bu saatler üzerinde bir ittifaka varırsak, 
öneriyi değiştirirsek mümkün olacağı kanaatinde
yiz. 

BAŞKAN — Sayın Altınsoy, bir kolaylık getirdi
ğinizi kabul ediyorum. Yalnız şu anda maddeyi oku
ma durumunda değilim, hafızam beni yanıltmıyorsa, 
Meclis Başkanını temsil yetkimiz sadece şu anda 
gördüğümüz vazife ile hudutludur. Bu bakımdan 
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Danışma Kurulu zatiâlinizin de çok iyi takdir ede
ceği gibi, Başkanvekillerini, Başkan davet edip, et
meme hakkına dahi sahiptir. Bu bakımdan kendi
lerine takaddüm edip, vazifelerini burada taksim 
etme durumunda değilim. Kanaatimi tekrar ifade 
ediyorum ve Yüksek Heyetinizin oylarına başvurmak 
durumunda kalacağım. Bu gelen genel önerge Da
nışma Kurulunun almış olduğu kararı değiştirme ni
teliğini taşımaktadır. Bu bakımdan arkadaşlarımdan 
rica ediyorum, ben bu önergeyi işleme koyma duru
munda değilim. Danışma Kurulunun... 

ÎHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — ifade edeyim Sayın Ataöv, ifade 
edeyim, aşağı yukarı bir usul tartışması da açmış 
telâkki ediyorum. Eğer, Danışma Kurulu kararı 
reddedilir ise, biz eski çalışma usulümüze, daha ev
vel Danışma Kurulunun tespit edip, Yüksek Heye
tinizin tespit ettiği çalışma usulüne göre bugünkü ça
lışmalarımızı sürdürürüz, kabul edildiği takdirde ona 
uymak zorundayız. 

Buyurun Sayın Ataöv. 
ÎHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkanım, 

Danışma Kurulunun 10'dan 14, 15'ten 22'ye kadar 
olan önergesini iki bölümde oylamanızı teklif edi
yorum. 10'dan 14'e kadar olan kısmı ayrı oyla-
yıp, 15'ten 22'ye kadar olan kısmı ayrı oylar -
sanız, meseleyi halletmiş olursunuz. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, grup yetkililerinin, 
müştereken üç grup başkanvekilinin verdiği önergeyi 
oylamaya yetkim olmadığını ifade ettim. Zatiâlinizin 
bu teklifini, yani Danışma Kurulunun almış olduğu 
kararı ikiye bölme hakkım yok benim efendim, hak
kım yok efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Söz istiyorum 
efendim, ifade edeyim. 

BAŞKAN — Yerinizden ifade edin efendim. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, 

Parlamento Danışma Kurulunun ilkelerine uymaya 
mecbur değil. İnançlarına göre oy verecektir. Da
nışma Kurulunun vermiş olduğu karar iki paragraf
tır. Bunları paragraf, paragraf oya sunarsanız, o za
man göreceksiniz ki, Danışma Kurulunun kararı 
oylanmış olacak ve Meclisin yolu selâmete ulaşacak
tır. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, bir kolaylık aradığı
nızı anlıyorum. Yalnız önerdiğiniz bu yola başvu
rabilmem için yine İçtüzüğümüzde gösterilmiş usuller 
var Ben, o .usullere uygun bir teklif almadan başka 
türlü bir muameleye tevessül edemem. Biraz evvel 
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de ifade ettim; görüşmesini yaptığımız önerinin, 
Danışma Kurulu önerisi olduğunu ifade ettim. Bu 
şu demektir ki; bir manada da sizleri teyit ediyor; 
ona uymaya hiç bir milletvekilinin zorunluluğu yok
tur, zaten bir öneridir. Milletvekilleri bu öneriye ya 
katılır, ya katılmaz. 

Bu bakımdan... 
İLHAMt ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, 

bir hususa müsaade ederseniz... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ertem. 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, 

şimdi şahsen, benim kanaatime göre, Danışma Ku
rulu kararlarının sadece kabul veya reddedileceği 
hakkında İçtüzükte bir hüküm yoktur. Benim anla
yışıma göre, Danışma Kurulu bir meseleyi konuşur 
ve Genel Kurula getirir; Genel Kurul bunun üzerin
de görüşme yapar; reddeder veya kabul eder veya 
değiştirir; ama zatiâliniz, eğer bunun aksini sadece 
Danışma Kurulunun getirdiği hususların münakaşa 
edilebileceği ve başka bir değişiklik önergesi verile
meyeceği inancındaysanız o zaman da önergeyi geri 
alıyoruz. Geri alıyoruz, meseleyi kolaylaştırmak 
için. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ertem. 

NECDET ÖKMEN (İstanbul) — Danışma Ku
rulu bir müessese, zaten bu münakaşalardan kurtar
mak için yeni İçtüzüğün ihdas ettiği bir müessese
dir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sayın Er
tem, biraz önce mevzubahis ettiğim önergeyi geri 
aldıklarını ifade ediyorlar. 

Sayın Emre, siz de aynı teklife uyuyor musunuz 
efendim?.. 

SÜLEYMAN ARİF EMRE (İstanbul) — Evet. 

BAŞKAN — Sayın Altmışyedioğlu?.. 
MEHMET ALTMIŞYEDİOĞLU (Kayseri) — 

Evet. 
BAŞKAN — Uyuyorlar. 
Binaenaleyh, Danışma Kurulunun, sabahları 10.00 

ilâ 14.00, öğleden sonra 15.00 ilâ 22.00 arasında Yü
ce Heyetinizin çalışma hususundaki önerisini oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... İttifakla kabul edilmiştir. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Hayır Sayın Baş
kan, ben oy vermedim. 
BAŞKAN — Sayın Ataöv, tespit edemedim; zatiâli

nizin katılmadığını da zabıtlara geçirmiş bulunuyo
ruz. 
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İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sabahları ekseri
yet olmayacağını bildiğim için kabul etmedim. 

BAŞKAN — Oylanmış bitmiştir efendim. 
Muhterem arkadaşlarım, bundan sonraki çalış

malarımız, biraz önce kabul buyurduğunuz mesai 
saatleri içinde olacaktır. 

Anayasa Komisyonu Başkanı Sayın Saruhan. 
Danışma Kurulunun birinci önerisi görüşülürken Sa
yın Uğur tarafından Seçim ittifakı Kanunu teklifiyle 
ilgili beyanlarının kendi beyanlarına uygun olmadı
ğını ifade eden bir tezkere ile Başkanlığımıza müra
caat etmişlerdir. Bir açıklama yapmak üzere kendi
lerine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Saruhan. 
SUDİ REŞAT SARUHAN (Rize) — Muhterem 

Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Biraz önce Sayın Necdet Uğur, bir önerge dola-
yısıyle konuşması sırasında, Seçim ittifakı Kanunu
nun, Anayasa Komisyonunda görüşülmesi sırasında, 
Komisyon Başkanı olarak tarafımızdan, bu kanun 
teklifinin acele olmadığını söylediğimizi ileri sürdü. 

Bir teklifin acele olup olmadığı veya ehemmiyetli 
olup olmadığı hususunda Komisyon Başkanı bir 

kanaat beyan edemez. Binaenaleyh, böyle bir sözü 
söylememizin bir sebebi, bir mesnedi, bir icabı da 
yoktur. 

Bu itibarla, Sayın Necdet Uğur, Komisyon azası 
da olmadığı cihetle, ya yanlış duymuştur, yahut da 
kendileri yanlış bir beyanda bulunmuşlardır. 

Ben, böyle bir şey söylemediğimi katiyetle bili
yorum. Binaenaleyh, bize izafe edilen bu söz hilafı 
hakikattir. Ama, elbette ki huzurunuzda «yalan söy
lüyor» demeyeceğim; fakat bu doğru değildir. 

Ancak, Hükümeti teşkil eden siyasî partiler ara
sında belki bir ihtilâf vesilesi olur maksadıyle söy
lenmiş ise, şunu arz edelim ki; biz Millî Selâmet 
Partililer olarak tamir ile vaziyeliyiz tahriple değil. 
(M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Koalisyondan kaçmak, koalisyonları bozmak, 
bizim bugüne kadar yapmadığımız bir şeydir; bu 
başkalarının işidir. Kimlerin işi olduğunu da Heyeti 
Umumiyeniz biliyor. 

Bana bu tavzih hakkını verdiği için Muhterem 
Başkana teşekkür ederim, dinlediiğniz için size de 
tefekkür ederim. 

Saygılar. (M. S. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Saruhan. 

V. — SEÇİMLER 

/. — Başkanlık Divanında açık bulunan bir 
üyeliğe seçim. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanında boşalan bir 
üyelik için seçim yapacağız, Millî Selâmet Partisi 
Grupu, Erzurum Milletvekili Zekâi Yaylalı'yı Divan 
Üyeliğine aday göstermiştir. 

Bu hususu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Yaylalı'yı tebrik eder, başarılar dilerim. 
Muhterem arkadaşlarım, Yüce Heyetinizce alman 

karar gereğince kanun tasarı ve tekliflerinin görüş
melerine başlıyoruz. 

VI. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü 
Hürriyeti hakkındaki Kanuna bazı maddeler eklen
mesi hakkında Kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet 
komisyonları raporları (1/209) (S. Sayısı : 169) (1) 

BAŞKAN — Geçen birleşimde gündemin 6 ncı 
sırasında yer alan, 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yü
rüyüşü Hürriyetleri Hakkındaki Kanuna bazı mad
deler eklenmesi hususundaki kanun tasarısını görü
şüyorduk. Bıraktığımız yerden bu görüşmelere de
vam ediyoruz. 

(/) 169 S. Sayılı basmayan 17 . 6 . 1975 tarihli 
§9 ncu Birleşim tutanağının sonuna eklidir. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerlerini alsın efen
dim. 

Komisyon ve Hükümet hazır. 
Muhterem arkadaşlarım, geçen birleşimde kanun 

tasarısının 8 nci maddesi üzerinde müzakereler ya
pılmış, gruplar adına 2 sayın üye, şahısları adına da 
sayın 2 üye söz almış ve madde üzerindeki müzake
reler, başkaca söz isteminde bulunan olmadığı için, 
tamamlanmıştı. 

Şimdi, bu madde ile ilgili bazı önergeler vardır, 
sırasiyle okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
171 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü hakkın

daki Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında Ka-
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nun tasarısının 8 nci maddesinin 4 ncü fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

«Hükümet Komiserince toplantı veya yürüyüşün 
safahatının teknik araç ve gereçlerle tespiti için gö
revlendirilenlere, bu görevlerini yaptıkları esnada 
cebir ve şiddet veya nüfuz ve müessir kuvvet sarfet-
mek suretiyle mani olanlar hakkında, fiilleri daha 
ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde üç aydan altı 
aya kadar hapis ve bin liradan beş bin liraya kadar 
ağır para cezası hükmolunur». 

Diyarbakır Artvin 
Mahmut Uyanık Turgut Altunkaya 

Hatay Ağrı 
Malik Yılmaz Cemil Erhan 

Adana Adana 
tlter Çubukçu Hasan Cerit 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Madde 8'de yer alan 18 nci maddeye eklenen birin

ci fıkranın aşağıdaki biçimde değiştirilmesini öneri
riz. 

İstanbul İzmir 
Reşit Ülker Alev Coşkun 

İçel Artvin 
Hikmet Baloğlu Turgut Altunkaya 

Kastamonu 
Vecdi İlhan 

18 nci maddenin 1 nci fıkrası: 
«7 nci madde gereğince verilecek beyannamede 

tertip heyeti üyesi veya toplantı yöneticisi olarak 
gösterilenler, aynı maddede belîi edilen nitelikleri 
haiz bulunmaksızın gösterilmiş veya beyan edilmiş 
ise, bilerek göstermiş veya beyan etmiş olanlara bir 
aya kadar hapis ve 250 liradan 500 liraya kadar ağır 
para cezası hükmolunur.» 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
8 nci maddede yer alan 18 nci maddeye eklenen 

2 nci fıkranın aşağıdaki biçimde değiştirilmesini öne
ririz. 

İstanbul İzmir 
Reşit Ülker Alev Coşkun 

Van Çanakkale 
İhsan Bedirhanoğlu O. Orhan Çaneri 

Bursa 
Mehmet Emekli 

18 nci maddenin 2 nci fıkrası: 
«8 nci maddede yazılı görevleri yerine getirmeyen 

toplantı yöneticileri ile aynı madde gereğince yöneti

cileri toplantı yerinde bulundurmak için gerekli 
olanları yapmayan tertip heyeti üyeleri hakkında 
3 aya kadar hapis ve 250 liradan 1 000 liraya kadar 
ağır para cezası hükmolunur.» 

BAŞKAN — Aykırılık derecelerine göre önerge
leri tekrar okutup işleme koyacağım. 

(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker, ve 4 arkadaşı
nın önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YALÇIN 

OĞUZ (Sinop) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Önerge sahipleri adına Sayın Ülker, 
buyurun efendim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arkadaşla
rım, burada, «7 nci madde gereğince verilecek be
yannamede tertip heyeti üyesi olarak gösterilen veya 
toplantı yöneticisi olarak görevlendirilenlerden, aynı 
maddede belli edilen nitelikleri haiz bulunmayan
lar, toplantı veya yürüyüşün yapılması halinde, üç 
aya kadar hapis ve beşyüz liradan bin beşyüz liraya 
kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.» deniyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu yeni bir fıkra. Şimdi ne 
oluyor? Biz birisini gösteriyoruz veya görevlendiri
yoruz, bu zat orada bulunmuyor, niteliğini haiz de
ğil. Biz gösteriyoruz, niteliğini haiz değil ve o zatı, 
eğer toplantı yapılmışsa mahkûm ediyoruz. Yani baş
kası gösteriyor o bulunuyor ve mahkûm oluyor. Bu 
hukuk kurallarına ve adalete uygun bir durum de
ğildir. Burada sorumlu olabilmesi için bunu bilerek 
yapmış olması lâzım gelir. Yani orada oturmayan 
bir kimse gösteriliyor kim gösteriyor? Tertip heye
ti gösteriyor. Tertip heyeti orada ikâmetgâhı olma
dığını bile bile bir kimseyi göstermişse, buna bir ce
za verilebilir. Yoksa tertip heyeti birisini gösterecek, 
o kimsenin orada ikâmetgâhı olmayacak, tertip he
yetinin gösterdiği bu kimse orada ikâmetgâhı olma
dığı için mahkûm olacak... Böyle bir şeyin kabul edil
mesi doğru değildir. 

Kaldı ki, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı bu 
kadar karmaşık birtakım mekanizmanın içerisine so
kulursa, kullanılmaz hale gelir. Yani, her vatandaş, 
«Aman ben tertip heyetinde olmayayım, aman beni 
göstermesinler, başımıza şu kadar ceza gelir, bu ka
dar ceza gelir» diye düşündü mü, 'ilk uygulamalar 
böyle yapılıp da birçok kişi mahkemelere sevk edil
di mi, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı kullanıl
maz hale gelir. 
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Bu çıkardığımız yasa ile herkes suçlu haline ge
tirilmiştir, herkes. Yani toplantı tertibi ile ilgili her
kesi suçlu haline getirdik, bir yerinden yakalayıp 
mahkemeye sevk edilmesi mümkündür. Bu, hakkın 
özüne dokunan bir şeydir. Eğer lütfeder de Komis
yon şu beyanlardan sonra, - bilmiyorum yapması müm
kün mü - şu anlattığımız şeye hak verirse, - ki hak 
vermeleri lâzım gelir - o zaman bu değişikliği yapa
lım. Önerge bunu ifade ediyor. Değerli yardımlarınızı 
diliyorum. Yardım etmediğiniz takdirde de kısa za
manda bunun tatbikatından, burada yine bizlerin şi
kâyet ettiğini göreceğiz. Teşekkür eder, saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
8 nci madde üzerinde verilen değişiklik önergesi

ne Komisyon katılmamıştır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
İkinci önergeyi okutuyorum. 
(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 4 arkadaşı

nın önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YALÇIN 

OĞUZ (Sinop) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge sahi

bi olarak Sayın Ülker söz istiyorsunuz, buyurun efen
dim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Biraz evvel de ifade ettiğim gibi, bu maddedeki bu 
fıkra da yeni getirilen bir fıkradır. Yani 171 sayılı Ka
nun çıktığından bu yana böyle bir şey mevcut değil
di. Şimdi burada ne diyor? 

«8 nci maddede yazılı görevleri yerine getirmeyen 
toplantı yöneticileri..» 8 nci maddede bir yığın görev 
verilmiş. Beyannameye ekli belgede toplantı yönetici
si olarak bildirilenlerden en az üçü, yöneticilerin tü
mü tertip heyeti dışından seçilmişse, yöneticilerle bir
likte tertip üyelerinden en az birinin toplantı yerin
de bulunması zorunludur. En az üçü veya en az biri, 
vazife yüklenecek ve sonra da ceza ile muhatap olacak
lar. 

«Toplantı yöneticileri, toplantının sükûn ve düze
nini ve beyannamede yazılı amaç dışına çıkılmama
sını sağlamakla yükümlü ve sorumludurlar. Yani, 
bunları yapmazsa yine şu bizim fıkra ile cezalan
dırılacak. 

«Bunun için gereken tedbirleri alır ve icabında 
zabıtanın yardımını isterler. Alınan tedbirlere rağ-
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I men sükûn ve düzenin sağlanamaması halinde top
lantının dağıtılmasını Hükümet komiserinden isteye
bilirler.» 

Bütün bunlar suçtur, yani bunları yapmamak 
suçtur. Bunlar görev olarak verilmiş, bunlar suçtur. 

«Tertip heyeti, yöneticilerden en az üçünün top
lantı yerinde bulunmasını sağlamak», yine bu da gö
revdir, bunu yapmazsa suçtur; «... bunun için gere
ken hallerde kendi üyeleri arasında veya dışardan 
yöneticilerde aranan niteliğe sahip kişilerle yönetici 
sayısını tamamlamak.» Onlarda bir hata yaptığı za
man suçtur, biraz evvel kabul ettiğiniz fıkraya göre. 
«.. Tamamlamak ve sonradan görevlendirilen bu 
kişilerin açık kimlik ve imzalarını taşıyan belgeyi 
Hükümet komiserine vermek zorundadır.» 

Şimdi değerli arkadaşlarım, 8 nci maddede yöne
ticilere bu kadar- vazife verilmiştir ve bunların bir 
kısmı çok müphemdir. Sükûnu sağlamak... Bir top-
lantıda, meselâ şurada bile gürültülü sesler çıkıyor 
konuşulurken. Bu «Sükûnu sağlamak mı, sağlamamak 
mı» bir tefsir meselesidir, en azından mahkemede 
hesabı verilir bunun. 

Sükûnu sağlayamadılar dendiği zaman, dava açıl
dığı zaman bunun hesabını mahkeme beraet ettir
mek suretiyle neticeye bağlayabilir. 

Şimdi, bu görevleri yüklemişiz, bunları yapmadı
ğı zaman, yeni olarak, ceza getiriyoruz. Bu da yet
miyor, başka bir şey koyuyoruz. «Aynı madde gere
ğince yöneticileri toplantı yerinde bulundurmayan 
tertip heyeti...» 

Değerli arkadaşlarım, «Toplantı yerinde bulun
durmayan» deyimi hukukî anlamda fiilî bir durum
dur. Yani yakalayacak, oraya getirecek anlamını ta
şır. Gelmemişse ne olacak? Bu maddeye göre, yeni 
eklediğimiz fıkraya göre buna ceza verilecek. Zaten 
bir sürü ceza var tertip heyetine, yöneticilere. Bir de 
bu eklenmiş. 

Şimdi, diyoruz ki; bu madde öyle geçerse her
kes mahkemededir. Yani bu maddeler geçtikten son
ra herkes istenildiği takdirde, o günkü işbaşında 
bulunanların tutumuna göre herkes mahkemededir. 
Herkes mahkemeye gittikten sonra da bu toplantı 
hakkını yürütecek yönetici ve tertip heyeti kolay ko
lay bulmak mümkün değildir. 

Onun için burada, «üyelerini bulundurmayan ter
tip heyeti» yerine, «Bulundurmak için gereken bütün 
tedbirleri almayan» demek lâzımdır. Bulundurmak 
mümkün değildir. Tertibatı alacak, tebliğ edecek, ha
ber verecek. Mahkemeye düştüğü zaman, mahkeme 
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önünden dönecek bu. Bunun tefsiri yargı organında 
yapılacak, o zamana kadar da adam, kimse o, sürük
lenip gidecek. 

Onun için... (A. P. sıralarından «O manaya gelir» 
sesleri) Demek istiyorlarki o manaya gelir. O mana
ya geliyorsa lütfen kabul buyurun. O manaya gelir 
diyen arkadaşlarımı görüyorum ben; o manaya geli
yorsa, o açıklığı lütfedin veriniz. Aksi halde toplan
tı ve gösteri hürriyetlerinin kullanılması imkânsız ha
le gelecektir, kısa zamanda bunu göreceğiz. Lütfe
diniz, bu önergeye oy veriniz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bir önerge daha vardır, okutuyorum. 
(Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık ve 5 ar

kadaşının önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YALÇIN 

OĞUZ (Sinop) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden söz isteyen Sa
yın üye?.. Yok. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

8 nci maddeyi tasarıdaki şekliyle oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum. 
Madde 9. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü

yüşü Hürriyeti hakkında Kanunun 18, 19, 20, 21, 22, 
23 ve 24 ncü maddelerinde yazılı hapis cezaları üçte 
bir nispetinde, para cezaları da üç misli artırılarak 
hükmolunur ancak, hükmolunan hapis cezası beş yılı 
geçemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen arka
daşlarımın ismilerini okuyorum: Sayın Ülker, Sayın 
Yıldırım, Sayın Baloğlu. 

Sayın Ülker?. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın Yıldırım?... 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın Baloğlu?.. 
HİKMET BALOĞLU (İçel) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. Önerge yok. 
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I Maddeyi tasarıdaki şekliyle oylarınıza sunuyö' 
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

10 ncu maddeyi okutuyorum. 
Madde 10. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
, BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. Önerge yok. 
Maddeyi tasarıdaki şekliyle oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

11 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 11. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. Değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde sayın Yıldırım söz istemişlerdir, 
başka sayın üye?.. 

TURGUT ALTUNKAYA (Artvin) — Sayın Baş
kan, grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı
na Sayın Altunkaya, buyurun efendim. 

Sayın Yıldırım, Altunkaya'ya söz hakkınızı dev
rettiniz mi efendim? 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Hayır efendim, 
grup adına konuşuyor, ondan sonra konuşacağım. 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım'm söz hakkını size 
verdiği şeklinde anladım. Eğer vermiyorsa, rica ede
yim Sayın Yıldırım görüşün efendim. 

TURGUT ALTUNKAYA (Artvin) — Grup adı
na konuşamaz mıyım? 

BAŞKAN — Olmaz efendim. Son söz milletve
kiline ait, grupların öncelik hakkı yok. Sayın Altun
kaya özür dilerim. Arkadaşımızla anlaşsaydınız bu du
rum hasıl olmayacaktı 

Sayın Yıldırım, buyurun efendim. 
HASAN YILDIRIM (Kars) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekili arkadaşlarım; 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti Kanunu, 

bazı ikazlarımızla beraber Yüce Meclisin onayından 
çıktı. Çıkan Kanunun siyasal ve sosyal yaşantımız
da büyük bir boşluğu dolduracağına şahsen inanıyo
rum. 

Bana göre, kanunun 3 yönü var: 
Önleyici yönü, 
Koruyucu yönü, 
Dağıtıcı yönü, 
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Kanun, bu yönleriyle iyi ellerde tarafsız bir şe
kilde uygulanırsa toplantı ve gösterinin sükûnet için
de olmasını sağlar kanısındayım. Şunu önemle be
lirtmek isterim ki, kanunlar ne kadar uygar olursa 
olsun, önemli olan onu uygulayan yönetimin iyi ni
yetidir. Temenni edelim ki, birçok iyi hükümler ta
şıyan bu kanunu iş başındaki yönetim iyi uygula
mış olsun. Ancak, şimdiye kadarki tutumu ile yöne
timin bu kanunu tarafsız bir şekilde uygulayacağın
dan endişem ve kuşkum vardır. Bunu huzurlarınızda 
belirtmek zorundayım. Bir iki örnekle konuşmaları
ma son vereceğim. 

Hepimizi üzen, kişisel, anayasal haklarımıza te
cavüz edilen olaylar oldu Türkiye'de; Gerede olayla
rı, Erzurum olayları, Diyarbakır olayları bunun tipik 
örnekleridir. Şimdi bu olayların nedenleri üzerinde 
durmak istemiyorum. Gerede olaylarını kimler çıkar
dı; eli kanlı, eli sopalı, ağzı salyalı kimler çıkardı? 
Bunu tespite ve söylemeye lüzum yok.. 

Erzurum olaylarını, Diyarbakır olaylarını orada
ki provayı kimler yaptı; üzerinde durmanın faydası 
yoktur. Ancak şunu saptamada fayda vardır: Bugün 
toplantının ve gösterinin sükûnet içerisinde olmasını 
sağlayan yönetimin başındaki arkadaşımız, bunu 
sağlamadaki güçlüklerle mücehhez durumdadır. Ba
kanlık kadar milletvekilliği de haysiyetli bir iştir. 

Bu kanun iyi niyetlerle uygulansa bile, İçişleri Ba
kanının burada başarılı olacağına inancım yoktur. İs
tifa demokratik sistemlerde bir müessesedir. Bunu 
cidden arkadaşıma hatırlatmak isterim. Olaylar bir
birini takip etmesin, Diyarbakır'da iki şehit vermişiz
dir, Gerede'de ağır işler olmuştur, Erzurum'da hürri
yetler kısıtlanmıştır, İstanbul'da hâdiseler olmuştur, 
Ankara'da hadiseler olmuştur, İçişleri Bakanı Sayın 
Asiltürk'ün yönetimi memlekette asayişi ve huzuru 
tesis edecek güçte değildir. Sıkı sıkıya o koltuğa bağ
lanmanın, İçişleri Bakanlığının koltuğuna bağlanma
nın acı hatıraları yakın tarihimizde mevcuttur. 

Bunu hatırlatmak ister, cümlenize saygılar suna
rım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Sayın Başkan, 

söz talebimiz olmuştu. Zannediyorum, Sayın Yıldırım 
aleyhinde konuştular. Başka söz talebi yoksa lehinde 
konuşacağım. 

TURGUT ALTUNKAYA (Artvin) — Lehinde 
söz aldılar, ben aleyhinde konuşmak istiyorum. 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Sayın Başkan, 
lehinde mi konuştular?.. 
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BAŞKAN — Benim takip edebildiğim kadarıyie 
üzerinde gibi bir intiba hâsıl oldu. Hedefleri de.. 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Sayın Başkan, tav
zih edeyim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, ifade edeyim. 
Hedefleri de, kanunun aldığı şekil üzerinde bazı 

endişelerini belirtme yanında, Sayın İçişleri Bakanı 
oldular. Bunu lehte bir konuşma diye de kabul ede
miyorum; ama aleyhte bir arkadaşıma söz verebili
rim. 

HASAN YIDIRIM (Kars) — Sayın Başkan, tav
zih edeyim. Zatiâlinize vermiş olduğum dilekçede de 
kanunun lehinde konuşacağımı tasrih etmiştim. 
Kanunun lehinde konuştum, kişisel konuşmam, kişi
sel görüşümdür. Kanunun çıkışını beğeniyorum, an
cak yönetimdeu, bu kanunu uygulamasından kuşku
larım vardır ve bunları belirttim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, İç

tüzüğün 87 nci maddesine göre lehte - aleyhte konuş
ma yok. Ne yolda oy kullanacağını açıklama hususu 
var. Şimdi ben bu kanunun lehinde oy kullanacağım 
dedi mi, arkadaşımız lehte konuşmuş olurlar. Ko
nuşmalarında bunu söylemediler Kanunun lehinde oy 
kullanacağım derse, aleyhte konuşmak isteyene söz 
hakkı doğar. 

İçtüzüğün 87 nci maddesine göre bu hususun so
rulması lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Battal, ileri sürdüğünüz husus 
doğrudur. Yalnız takdir buyurulur ki, lehinde söz 
alan bir arkadaş beyanda bulunduktan sonra, münec
cim olmadan oyunu hangi şekilde kullanacağını kes
tirmek mümkün değildir. 

Başkanlıktan kanunun tümü üzerinde yapacağı ko
nuşmayı lehte olarak talep ettiğine göre, ümit ederim 
ki, oyu da o istikâmette olacaktır. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, bu 
arkadaşımızın meselesi değil... 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Sayın Başkan, 
müsaade eder misiniz?.. 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım, söz aldınız; ben tek
mil edesiniz diye 5 dakikayı da belki geçen bir müd
deti sağlamış bulundum. Yerinizden de 2 - 3 defa mü
dahale ettiniz. Bunu biraz daha artırdınız. 

Buyurun efendim, tamamlayın lütfedin. 
HASAN YILDIRIM (Kars) — Tavzih bakımın

dan arz ediyorum Sayın Başkan. 
Maddeler görüşüldüğü zaman grupuma rağmen 

lehinde görüştüm, lehinde oy kullandım. Görüşüm bu 
idi. 
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Tümü üzerinde de lehinde oy kullandım, yine de 
oy kullanacağım» 

BAŞKAN — Tamam efendim. Şu halde Sayın 
Battal'ın isteği de yerine gelmiş oldu. Benim temenni
mi de Sayın Yıldırım teyit ettiler. 

Aleyhinde Sayın Altunkaya, beş dakikayı geçme
mek üzere, buyurunuz. 

TURGUT ALTUNKAYA (Artvin) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

171 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştiril
mesi ve bazı fıkralar eklenmesi hakkındaki 1742 sa
yılı Kanunun, partimiz tarafından yapılan itiraz üze
rine iptal edilişi ve sonra tekrar Meclislerimize geli
şinin çok önemli bir çizgisi vardır. 

Her şeyden önce, bir kere Anayasa Mahkemesi, 
kendi Kuruluş Kanunundan aldığı hakla usul yönün
den söz konusu olan kanunu iptal etmiştir. Ondan 
sonra, Sayın Sadi Irmak Başkanlığında güvenoyu al
mamış olan Hükümet tarafından bir tasarı sevk edil
miş ve sevk edilmiş bulunan bu tasarı şimdi görüşül
mektedir. Bu noktada, size İçtüzüğün bir maddesini 
okuyacağım. 

İçtüzüğün 79 ncu maddesi, «Bakanlar Kurulunun 
her hangi bir sebeple çekilmesi halinde yeni Bakan
lar Kurulu güvenoyu alıncaya kadar, Anayasa ve İç
tüzük değişiklikleri hariç, kanun tasarı ve tekliflerinin 
komisyonlarda ve Genel Kurulda görüşülmesi erte
lenir.» der. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, yine bir şekil hatası 
içerisinde olduğumuzu peşin peşin kabul etmek zo
rundayız. Bu kanuna vaki bir şeklî itiraz bile kanu
nun iptalini gerektirecek kadar önemlidir. Bu nedenle, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak, biz, kanunun 
kabulü yönünde oy kullanmayacağız. Onun dışında 
bu kanun 1325 sayılı Tecemmüat hakkında Kanun
dan daha geri kalmış bir kanun olduğu için, Cumhu
riyet Halk Partisi adına oy kullanmayacağız. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanun karanlık bir ka
nundur, nasıl kullanılacağı belli olmayan bir kanun
dur. Esasen iktidar karanlık oyunların içerisindedir. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri) Ama bize 
hiçbir şey yapamayacaklar. Bu, kendilerine, dönüp 
dolaşıp gelecektir. Karanlıkta adalet dağıtılmaz. Ada
let isteyen, her isteyen kitleleri bir karanlığın içerisin
de muhasebeye tabi tutmak, iktidarların hakkı de
ğildir. Halkla, kamuoyuyla, iktidarla diyalog kurmak 
isteyen bir kesimi, birtakım kısıtlayıcı tedbirlere tabi 
tutmak doğru değildir ve o hakları kısıtlamış olma

nın iktidarlara hiçbir fayda vermediği de görülmüş
tür. 

Değerli arkadaşlarım... (A. P. sıralarından gürül
tüler) Biraz terbiyeli olursanız daha rahat konuşurum 
beyefendiler. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, rica ede
rim. 

Sayın Altunkaya, son cümlenizi ifade edin ve bağ
layın, arkadaşlarımın müdahalesiyle geçen bir daki
kanızı da ilâve edeyim, lütfedin. 

TURGUT ALTUNKAYA (Devamla) — Teşek
kür ederim. 

Değerli arkadaşlarım, demokrasinin sağlam
lığı duyulanın ve düşünülenin rahatça söylenme
sine bağlıdır, basın özgürlüğüne bağlıdır, TRT özgür
lüğüne bağlıdır. Bütün bunlara rağmen eğer özgür
lükleri kısıtlarsanız, herkes dilediğini ve düşündüğü
nü istediği gibi söyleyebileceği bir ortam bulamaz 
ise; o takdirde göreceğiniz reaksiyon daha fazla olur. 
Toplum bundan zarar görecektir. Fayda sağlayama
yacaksınız. Bir gün evvel söylediğim gibi, karanlık bir 
yoldasınız ve bu karanlık yol hiçbirimize fayda getir
meyecektir. 

Sizlere saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altunkaya. 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, Sa

yın sözcü, «İktidar karanlık oyunlar içindedir,» de
mek suretiyle... (C. H. P. sıralarından «Doğrudur, 
doğrudur» sesleri) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim müsaade buyu
run, arkadaşımızın ne için söz istediğini tespit etme 
durumundayım. Bunu tamamladıktan sonra başka bir 
şey varsa onu da ele alırız. 

Tekmil edin efendim. 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Adalet Partisi ve 

onun oluşturduğu koalisyonun meydana getirdiği ik
tidar, karanlık oyunların içinde değildir. 

BAŞKAN — Sayın Ertem, bunu tespit etmiş ol
duk, zabıtlara geçti. Eğer İsrar ederseniz Hükümeti, 
iktidarı oluşturan gruplara ayrı ayrı söz vermek du
rumunda kalırım. Zaten sonuna gelmiş durumdayız. 
Teşekkür ederim müdahalenize. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Ben müdahale et
miyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, İs

rar etmiyorum; yalnız bu bir sataşmadır. Karanlık 
oyunların içinde değildir. Onu söyleyenler karanlık 
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oyunların içindedir... (A. P. sıralarından alkışlar, 
C. H. P. sıralarından gürültüler) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Yani hiç eleş
tirme olmayacak mı? 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 171 sayılı 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkındaki 
Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkındaki kanun 
tasarısının Meclisimizce müzakeresi tamamlanmıştır. 

Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Adı geçen tasarı Mec
lisimizce kabul edilmiştir; hayırlı uğurlu olmasını te
menni ederim. 

2. — 1475 sayılı İş Kanununun 14 ve 24 ncü mad
deleri ile 98 nci maddesinin VII nci bendinin değişti
rilmesi ve bir geçici madde eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Kıdem tazminatının 15 günden 30 güne çıkarılması
na; Adana Milletvekili Alparslan Türkeş ve 2 arka
daşının, 1475 sayılı İş Kanununun 14 ncü maddesinin 
birinci fıkrasının değiştirilmesine; İstanbul Milletve
kili Engin Unsal'in, 1475 sayılı İş Kanununun 14 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifleri ile 
Sağlık ve Sosyal İşleri ve Plan komisyonları raporla
rı (1/136, 2/25, 2/187, 2/199) (S. Sayısı : 66 ve 66'ya 
1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Biraz önce Danışma Kurulu kararı 
ve tavsiyesi gereğince aldığımız karar üzerine günde
min 18 nci sırasında yer alan 854 sayılı Deniz iş Ka
nununun 20 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısının görüşmelerine başlıyoruz. 

ilgili Komisyon ve Hükümet lütfen yerini alsın 
efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI AHMET TEVFİK PAKSU 
(Kahraman Maraş) — Sayın Başkan, 19 ncu sırada-
kini öne alalım, çünkü bunlar birbirine bağlıdır, ikisi 
aynı mealdedir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, biz 18 nci ve 19 ncu 
sıradakileri, eski gündemimize göre sıralamıştık, 
böyle bir teklif karşısında yüksek heyetimiz bir karar 
aldığı takdirde 19 ncu sıradakini görüşmeye başlaya
biliriz. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 
NAKÎBOĞLU (Kayseri) — Efendim, esas kanun 
1475 sayılı Kanundur. Diğer 854 sayılı Kanun, ona 
bağlı bir kanundur. Tensip buyurulursa 1475 sayılı 

(1) 66 ve 66'ya 1 nci ek S. Sayılı basmayazılar tu
tanağın sonuna eklidir. 

Kanunun evvel müzakere edilmesi, bilâhara öbürüne 
geçilmesi daha normal, daha faydalı olur. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sayın Ça
lışma Bakanının ve Komisyon Sözcüsünün ifade bu^ 
yurdukları taleple ilgili, 19 . 6 . 1975 tarihini taşıyan 
Sayın Çalışma Bakanının bir önergesi de vardı, bu 
önergeyi okutup oylarınızı istihsal ettikten sonra va
rılan karara göre, 18 ile 19 arasında bir takdim - te
hir yapmak suretiyle, halen gündemimizin 19 ncu 
sırasınde yer alan kanun tasarısını görüşme imkânını 
bulacağız. 

Önergeyi okutuyorum, efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisi gündeminin 19 ncu sırasında bulu

nan 1475 sayılı tş Kanununun 14 ve 24 ncü madde
leriyle 98 nci maddesinin VII nci bendinin değiştiril
mesi ve bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun 
tasarısının, Millet Meclisinde öncelikle görüşülmesini 
saygı ile arz ederim. 

Ahmet Tevfik Paksu 
Çalışma Bakanı 

BAŞKAN — Gündemin 19 ncu sırasında yer alan 
1475 sayılı tş Kanununun 14 ve 24 ncü maddeleri ile 
98 nci maddesinin VII nci bendinin değiştirilmesi ve 
bir geçici madde eklenmesi hakkındaki kanun tasarı
sının ilk sıraya alınmasını oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, raporun okunup okun
maması hususunu oylarınıza sunuyorum. Raporun 
okunmasını kabul edenler... 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Sayın Başkan, 
olmaz. 

BAŞKAN — Sayın Kaptan, ters bir usul mü uy
gulayacağız? Evvelâ müspet olanı oyluyorum. 

Raporun okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. Rapor okunmayacaktır. 

Kanunun tümü üzerinde söz isteyenler? 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Şahsım adına söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Emre. 
SÜLEYMAN ARİF EMRE (İstanbul) — Hayır 

efendim, Sayın Gündüz Sevilgen Beye yetki verdim, 
BAŞKAN — Peki Sayın Emre. 
Şahısları adına tasarının tümü üzerinde söz iste

yen arkadaşlarımız; Sayın Ali Sanlı, Sayın Sabri Tığlı, 
Sayın İdris Arıkan, Sayın Kırbaşlı. 

Buyurun Sayın Sevilgen. 
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M. S. P. GRUPU ADINA M. GÜNDÜZ SE
VİLEN (Manisa) — Muhterem Balkan, Yüce Mecli
sin değerli üyeleri; 

Müzakeresini yapmakta olduğumuz 1475 sayılı îş 
Kanununun bazı maddelerini değiştiren kanun tasarı
sı üzerinde, Millî Selâmet Partisi Grupunun görüş
lerini arz etmek için huzurlarınızdayım. Yüce Mec
lisi ve değerli Başkanımızı şahsım ve grupum adına 
hürm'eü'erimle selâmlar um., 

İç çevrelerinde, işçiler ve işveren arasında kıdem 
tazminatı adıyl'a anılan bu değişiklik teklifi, sadece 
kıdem tazminatını düzenlemekle kalmamakta, çalış
ma hayatımıza çok büyük tesirleri olacak yeni tek
lifler de getirmektedir. Onun için Meclislerimizde 
bu tadilait teklifinin enine boyuna bütün yönleriyle 
incelenmesi, gerek sureti zânirede ve gerekse ilk ba
kışta görünmeyen bütün yönlerinin dikkatle gözden 
geçiriimesi gerektiğine kaniim. 

Değerli arkadaşlarım, önce bu kanun ne gibi de
ğişiklikler ve yenilikler getirmektedir? Bunu tama
men ortaya sermemiz, sonra da her birisi hakkında 
görüşlerimizi bildirmemiz faydalı olacaktır. Ancak ön
celikle bir husus tespit edilmeli ve diğer arkadaşları
mız da bu temel görüşte birleşerek değişiklik teklifini 
müzakere etmelidirler. Yoksa bir tar'afı yapalım der
ken, diğer bir tarafı yıkmak veya bir tarafa bazı 
imkânlar temin edelim derken, iş hayatında içinden 
çıkılması mümkün olmayacak zorluklar ve buhranlar 
meydana getirmek mümkün olabilir. 

Çalışma hayatı bir bütündür. Memur, işçi, esnaf, 
çiftçi, sanatkâr, tüccar, müteşebbis hepsi bu bütünün 
parçalarıdır. Aralarında mutlaka güzel bir ahengin, 
halk ve adalet ölçülerine bağlı münasebetlerin bu
lunması zaruridir. Keza işçi, işveren, işyeri, iş emek, 
sermaye, müteşebbis arasında da, aynı ahenk Ve aynı 
hak ve adalet ölçülerine dayalı münasebetler olma
lıdır. îş Kanununda da ve diğer mevzuatta da bir 
değişiklik yapılırken, bu temel görüşten hareket et
mek zarurî ve mecburî olmalıdır. 

Kıdem tazminatının anahedeflerini evvelemirde 
tespit etmekte fayda görüyorum. Bir defa kıdem taz
minatının, işçiyi işine bağlamak; ikinci olarak, işçiye 
çalışma emniyetini sağlamak; üçüncü olarak da, sık 
sik işçi değiştirilmesinden ileri gelen iş selâmetinin 
nalelldar olmasına mani olmak gibi büyük faydaları 
vardır. Ayrıca kıdem tazminatının ödenmesinde, ge
rek işçi bakımından garanti temin etmek ve gerek
se işveren bakımından ödeme kolaylığını sağlamak da, 
bu hüküm yeniden tedvin edilirken gözönünde bulun
durulacak hususlardandır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun tasârısıyie ğe* 
Dirilmek istenen değişiklikleri şöylece sıralamak müm
kündür; 

Kıdem tazminatının miktarı, senede 15 günden 
30 güne çıkarılmaktadır ;-

Kıdem tazminatını hak etm'e süresi, üç yıldan bir 
yıla indirilmektedir; 

Her sene başına 30 günlük kıdem tazminatının 
kanunun neşir tarihinden itibaren değil de, işçilerin 
işbaşı tarihinden itibaren geçerli sayılması sağlanmak
tadır; 

Kidem tazminatı miktarında bir tavan getiril-
mefctedlir, ancak toplu sözleşme ve hizmet aki'tleriy-
le, bu tavana kadar yükseltilebileceği hükmü saklı tu
tulmaktadır. 

Kıdem tazminatını, işverenin ödemesinde bir tı
kanıklık veya sıkıntı olursa, işçi lehine bir teminat 
unsuru olarak fon tesis edilmekte, ancak işverenin 
bunu sigorta ettiremeyeceği hükmü getirilmektedir. 

Kamu sektöründe kıdem tazminatında süreklilik 
getirilmektedir. Eskiden herhangi bir sebeple işveren 
iş hacmini daraltmak mecburiyetinde kaldığında, top
lu işçi çıkarmalarında tatbikedilmtkte olan, çıkarılan 
işçilerin yerine 6 ay müddetle yeni işçi almama hük
mü yeniden' düzenlenmektedir. Bu esasa uymayan iş
verenlere cezaî hüküm olarak para cezası fconımakta-
dır. Kıdem tazminatının en son ücret üzerinden ola
cağı da tabiî hükme bağlanmakta, tazminatın değişik 
ödeme sekililerine göre nasıl hesaplanacağı tarif edil
mektedir. 

işyerinin devre esnasındaki eski ve yeni işveren
lerinin mesuliyet hudutları tespit edilmektedir. Kanu
nun birinci maddesi için yürürlük tarihi 1 . 2 . 1974 
olarak tespit edilmektedir. Böylece, umumiyetle iş
çileri memnun edecek! ve işverenlerin de itiraz et
meyecekleri şekilde hak ve adalet ölçülerine uygun 
değişiklikler getirilmektedir. Kıdem tazminatlarının, 
sene başına 15 günden 30 güne çıkarılması, son se
nelerin bütün iktidarları tarafından işçilerimize vaat 
edilmiştir. Bu konuda bütün siyasî teşekküllerimiz ara
sında ittifak hasıl olmuştur, işçilerimizin uzun zaman
dır bekledikleri bu artış, şayanı şükrandır ki, işve
renlerimiz tarafından da anlayışla karşılanmıştır. Ar
tık bu konunun daha fazla beklemeye ve gecikmeye 
tahammülü kalmamıştır. Bunun işçilerimize verilme
sinin bir hak olduğu hakkında bir ittifak olduğuna 
göre, esasen birçok işyerlerinde toplu sözleşmelerle 
bu sürenin 30 güne çıktığı da bir realite olduğuna 
göre, elbet bu meselenin biran evvel çözülmesinde bü-
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yük faydalar vardır. Böylece işyerlerinin bazılarında 
15 gün, bazılarında daha fazla, bazılarında 30 gün 
olarak meydana çıkan farklı tatbikatlar da önlen
miş olacaktır. Bu sebepten dolayı, şu anıda sözcülü
ğünü yapmakta bulunduğum partimin, «kıdem taz
minatının 30 güne çıkarılmasına karşı olduğu» tarzın
da, bir muarızımız siyasî parti mensuplarının asılsız 
iddiaları, Meclis kürsüsünden bir kere daha reddedil
miş olmaktadır^ 

Millî Selâmet Partisi, başlangıçtan beri kıdem 
tazmina'Harınm 30 güne çıkarılmasına taraftar ol
muştur. Gene söylenenlerin hilafına bu kanun tasa
rısının çıkışını Millî Selâmet Partisi engellememiştir. 
Bu kanun tasarlısının görüşülemedlğlni elbet simidi 
anlatacak değiliz. Ama şunu belirtmekte fayda görü
yoruz; geçen yasama döneminin sonuna doğru, Millî 
Selâmet Partisinin aksiyonu ile gelen bazı teklifler 
görüşülmesin diye, iktidar olduğu halde ortağımız si
yasî parti Mecliste engellemeler yapmamış olsa idi 
bu kanun tasarısı çıkalı şimdiye kadar bir seneye yak
laşmış olacaktı., 

'Millî Selâmet Partici aleyhine bu çeşit asılsız 
liltihamlarda bulunanlara derim ki; muarızınız da olsa, 
muhalifiniz de olsa başkalarına düşüncelerinin hilâfına 
görüşler izafe etmek, iftira etmek mugalata yapmak 
hiç kimseye menfaat sağlamaz, sonunda üstlerinde 
ancak müfteri sıfatı kalır. 

Kıdem tazminatını hak etme süresinin üç yıldan 
bir yıla indirilmesi, her ne kadar kıdem mafhumu-
na zıt düşmekte ise de, İstisna kabilinden de olsa bir 
kısım işyerlerinde sık sık işçi değiştirmek suretiyle 
İşin sevk ve idaresi bakımından da doğru olmayan 
bir durum ortaya çıkmaktadır. 

Bir kısım işverenlerin, kıdem tazminatından kaçma
sını önleyici bîr tedbir alması, yani işçilerimizin iş 
emniyetinin sağlanması bakımından bu sürenin bir 
seneye inmesinin faydalı olacağına kani bulunuyoruz 
ve bu değişikliği de müspet karşılıyoruz. 

Teklif edilen değişikliğe göre, 14 ncü maddenin 
sondan ikinci fıkrasında; «30 günlük sürenin hizmet 
akitleri ve toplu sözleşmelerle artırılabileceği» hükmü 
getirilmiştir. Bu hüküm bu sürenin ilânihaye artırıla-
bilme imkânını sağlar. Çoğu kere işveren, toplu söz
leşmelerle greve gidilmemesi için, kendine ne kadar 
ağır da gelse bazı tekliflere boyun eğer, o zaman, 
bundan bir müddet sonra, yine değişik işyerlerinde 
farklı tatbikatlar doğacak, bunun meydana getire
ceği yeni tepki ve baskılar, belki ileride kanunda bir 
değişiklik yapma zarureti meydana getirecektir. Bir 

kanun değişikliği ile 30 günün yeniden artırılmasij 
bir fasit daire meydana getirecektir. Böyle bîr hü
küm bir hakkın suiistimaline kapı açabilir. Onun için 
kıdem tazminatına beihemalhal bir üst hudut getiril
melidir. Bu üst hudut değişik şekillerde getirilebilir. 
Ya meselâ bu süre ancak şu kadar artırılabilir, daha 
fazla artırılamaz denilebilir veya 10 günlük tazmi
nat miktarı toplu sözleşmelerle artırılamaz denilebilir 
veya Emekli Sandığında olduğu gibi tazminat miktarı 
şu kadar ayı aşamaz denilebilir. 

Filhakika kıdem tazminatı, memur emeklilerinin 
Emekli Sandığından aldıkları emekli ikramiyelerine 
muadi'ldir. Nasıl ki ortada bir hudut var, burada da 
muhakkak bir hudut olmalıdır., 

Kanunda bu hudut en güzel ve adil bir şekilde 
tespit edilmiştir. Kıdem tazminatına esas olacak 30 
günlük yüzde tutarının beher yıl İçin nazara alınacak 
miktarı; tş Kanununa göre tespit edilmiş bulunan gün
lük asgarî ücretin 30 günlük tutarının 7,5 katından faz
la olamaz denmek suretiyle hem bir üst hudut getiril-
mıdkte, hem bu üst hudut bulgun aşağı - yukarı birin
ci derecede Devlet memurunun maaşı seviyesinden 
yüksek tutulmakta ve hem de asgari ücret arttıkça 
bu miktarın artması da sağlanmış olmaktadır. Ayrı
ca, şayet hizmet akitleri veya toplu sözleşmelerle kı
dem tazminatı süresi 30 günden fazla olarak tespit 
edilmişse aynı nispette bu tavanın artmasına da imkân 
sağlanmaktadır. Bu hükmü de müspet mütalaa etmek
teyiz. 

Gene 14 ncü maddenin değişik son bölümü, iş
verenin kıdem tazminatlarını sigorta ettiremeyeceği 
hükmünü getirirken, bir de fon teşkilini, yaşlılık, emek
lilik, malullük, ölüm gibi hallerde kıdem tazminatı
nın bu fondan karşılanacağı hükmünü getirmektedir. 

Bir kısım arkadaşlarımızın istediği gibi fon teş
kil edilemeyecek olursa, o zaman, maddî müzayakaya 
düşen veya iflas eden bir, işveren işçilerinin kıdem 
tazminatlarını ödeyemez duruma gelince işçinin bu 
hakkı ne olacaktır? îşçl bu hakkını nereden alacaktır? 
Yoksa işyerini işçilere pay etmek mi düşünülmekte
dir? Şayet böyle birşey düşünülürse o işyerinin, hele 
iflâs durumundaki işyerinin yeni sahipleri işletme ser
mayesini nereden bulacaklardır? O zaman da çıkış 
yolu işyerinli devletleştirmek mi olacaktır? Yok eğer 
böyle bir şey düşünülm'emişse o zaman fon teşkiline 
neden karşı çıkılmakladır? Bunun manasını anlamak
ta güçlük çekiyoruz. Halbuki, işyeri ve işverenin du
rumuna bakmaksızın işçilerimizin kıdem tazminatı 
hakları teminat altında bülundurulmalidır. Bunun için 
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de muhalklkalk bir müessese geliştirilmesi düşünülmeli
dir. Hem işveren sonunda tazminatları ödemek için 
zorlanmasın, hem işçinin hakkı teminat altına alın
mış olusn. Akdin infisahında defaten ödemek yeri
ne, akdin devamı süresince her ay belli nispetlerde 
tazminat priminin bir fonda toplanıp kıdem tazminat
larını o fondan ödemelk en uygun yol olacaktır. İleri
de bu fon belki müstakil bir müessese haline getirile-
bilir. Ama başlangıçta, büyük personel ve kırtasiye 
masraflarına boğulmamak için, mevcut müesseselerden 
istifade edilebilir. Bunun için de değişik alternatifler 
düşünülebilir. Meselâ bu fon Sosyal Sigortalar Kuru
munda toplanabilir veya bir bankada toplanabilir. 
Kanun tasarısı bu fonun % 51 'den fazlası Devlerin 
olan bir banka veya herhangi bir kurumda toplanma
sını, bu hususun bir kanunla düzenlenmesini derpiş 
etmektedir. 

kıdemlerinde sürekliliği sağlamaktadır. Değişik ka
mu kuruluşu işyerlerinde çalışan işçilerimiz, son ça
lıştıkları kamu kuruluşundan kıdem tazminatlarını 
toptan alabileceklerdir. Ancak, özel sektörde çalı
şan işçilerimiz için şu anda böyle bir imkân sağlana
mamaktadır. Bu ise işçilerimiz arasında, özel ve ka
mu sektöründe çalışmış olmalarından doğan bir fark
lı muameleye sebep olabilir. Biz kamu kuruluşların
da çalışan işçilerimiz için kıdem sürekliliğini tasvip 
ediyoruz, ancak aynı hakkın özel sektörde çalışanlar 
için de sağlanması gereğine inanıyoruz. Ancak şu 
anda buna imkân olmadığını da takdir ediyoruz. Fon 
teşkiliyle bu imkânın da doğabileceğini, kanunun çı
kıp çalışan bir müessese olduğu görüldükten sonra, 
faydası ortaya çıktıktan sonra bugün itiraz eden ar
kadaşlarımızın dahi, o zaman bu imkânın doğmasın
dan dolayı memnun olacaklarına inanıyoruz. Fon 
müessesesi iyi bir şekilde çalışmaya başladıktan ve 
bu açıkça görüldükten sonra, kanunda özel sektör
de çalışanlara da kıdem sürekliliğini tanıyacak ufak 
bir değişikliğin yapılması mümkündür. Fon teşkiliy
le daha birçok meselenin kendiliğinden halledilece
ğini zaman gösterecektir. 

İş Kanununun 24 ncü maddesinde yapılan değişik
lik, işçinin elinde olmayan sebeplerle iş akdinin fes-
holması halinde, zarurî sebepler ve sağlık sebepleriy
le fesholması halinde, bu sebepler ortadan kalkarsa, 
altı ay içinde işçinin tekrar işine dönmesini imkân 
dahiline sokmaktadır. Bu husus da müspet mütalaa 
ediyor ve uygun görüyoruz. Toplu işçi çıkarmaların
da veya işçinin elinde olmayan sebeplerle akdin fes
hi halinde altı ay müddetle çıkarılan işçinin yerine 
işçi alınmaması ve şayet almacaksa, usulüne uygun 
olarak işçiye haber vererek, gene onun eski işine dön
mesi prensibine uymayan işverenler için para cezası 
konulmasını uygun görüyoruz. Tadilât kanununun 3 
ncü maddesiyle getirilen bu hükmü müspet mütalaa 
ediyoruz. 

Kıdem tazminatının, değişik ücret şekillerine gö
re nasıl hesaplanacağına dair olarak getirilmiş hü
kümleri de isabetli buluyoruz. Bu mevzudaki tedvin 
tarzını, meseleye çok iyi bir şekilde sarahat getirmiş 
olması bakımından uygun görüyoruz. 

İşyerinin devri halinde, işçinin kıdem tazminatın
dan eski ve yeni işverenin mesuliyetlerinin hudutla
rının tespitini de uygun buluyoruz. Bilhassa devir es
nasında eski işverenin mesuliyetinin, işçiyi çalıştırdığı 
süre ve miktarla sınırlı olmasını hükme bağlamasını 
da tasvip ediyoruz. 

Burada bir hususa da işaret etmek istiyorum. 
Fon teşkiliyle ilgili hususlar ileride bir kanunla dü
zenleneceğine göre, bu kanunu hazırlayacak olan il
gililere tavsiye mahiyetinde birkaç şey söylemek is
tiyorum. 

Kanunda fonun, '% 50'si Devlete ait bir banka 
veya kurumda teşkili düşünülmüştür. Bu bankanın 
yatırımcı bir banka, hususiyle sanayie dönük bir ban
ka olması faydalı olacaktır kanaatindeyim. Zira bu 
fonda çok yüksek meblağlarda para toplanacaktır. 
Bu pranın bir kurumda veya bir ticari bankada atıl 
bir şekilde durdurulması veya memleket kalkınma
sında işe yaramayacak bir şekilde kullanılması yazık 
olur. Bu para sanayi yatırımlarına tevcih edilirse, 
hem bu paralar en iyi bir şekilde değerlendirilmiş 
olur ve hem de işçilerimiz memleket kalkınmasına 
çok büyük bir katkıda daha bulunmuş olurlar. Sana
yileşmemiz için çok büyük bir finansman kaynağı 
temin edilmiş olur. Hatta isteyen işçilerimiz, tazmi
natlarını, kurulmuş sanayi teşebbüslerinin hisse se
netleri olarak da alabilirler. Böylece daha kârlı da 
olabilirler. 

Bu konuda söyleyeceğim bir ikinci husus da, fon 
teşkilini düzenleyen kanunun bir an evvel hazırlana
rak Meclislerde süratle görüşülüp kanunlaşmasını te
min etmektir. İlgililerden bu hususta istical göster
melerini ve bu hayırlı müessesnin, iş hayatımız ba
kımından çok faydalı olacağına inandığımız bu mü
essesenin bir an evvel kurulmasını sağlamalarını is
tirham ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun kamu sektö
ründe çalışan işçilerin işyeri değiştirmeleri halinde 
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Kanunun yürürlük maddesindeki, 1 nci madde hü
kümlerinin 1 . 2 . 1974 tarihinden itibaren geçerli ol
ması kaydını da, hükümetlerin devamlılığı açısından 
ve vatandaşın, devlet adamına ve hükümetlerine gü
venmesini, onların vaatlerinin ve taahhütlerinin bir 
değeri olduğuna inanması açısından uygun buluyo
ruz. Geçmiş hükümetler mademki programlarında 
bu hususta vaatte bulunmuşlar ve bu vaatlerinin ger
çekleşebilmesi için gerekli girişimlerde bulunarak ka
nun tasarısı sevk etmişlerdir. Mesele artık efkârı umu-
miyeye mal olmuştur. Şu andaki Hükümet de öyle 
sanırız ki, kanunun bazı maddelerinde gerekli düzelt
meler yapıldıktan sonra geçmiş hükümetin görüşünü 
paylaşmaktadır. O halde kanunun yürürlük tarihinin 
1 . 2 . 1974 olmasını da uygun mütalaa ediyoruz. 

Ayrıca, belki, az da olsa, bazı işyerlerinde kıdem 
tazminatı arttırılmasında işçilerimizin mağdur olacak
ları bazı muameleler yapılmış olabilir. Böylece bu 
tip mağduriyetler de kısmen telâfi imkânı bulmakta
dır. 

Değerli arkadaşlarım, öyle bazı meseleler var
dır ki, bunun istismar mevzuu yapılması doğru ol
maz. Bunlardan birisi de işçi meseleleridir. Hususen 
kıdem tazminatı konusunda, adeta Meclislerimizdeki 
bütün siyasî teşekküllerin ittifakı mevcuttur. Hal böy
le iken, bazı arkadaşların, bunu şöyle veya böyle istis
mar konusu yapması çok çirkin bir şeydir. Bilhassa bu
nu, bir şehrimizde genel greve teşebbüs eden bir grup 
politikacı sendikacının, genel grev sebebi olarak kullan
ması da çok daha çirkin bir şeydir ve hatta bazı par
lamenterlerin bu kanunsuz davranışı, bu kürsüden tas
vip ve tahrik etmesi, gene çok çirkin bir şeydir. 

Bir başka konu da, Bütçe Plan Komisyonunda bu 
mesele son defa görüşülürken, alt komisyonun bir 
teklifi vardı. «Kıdem tazminatının evvelce 12 aylık kıs
mı vergiden muafken, bu kere 24 ayı vergiden muaf 
olsun» diye bir teklif olmuştur. O zaman bir siyasî 
parti mensubu arkadaşlarımız karşı çıkmışlar ve böy
lece bu teklif metine alınmamıştır. Birkaç gün son
ra, bir de bakıyoruz, aynı partiye mensup arkadaşla
rımız, alâyıvalâ ile aynı konuda bir teklifte bulunu
yorlar. Bunu samimiyetle bağdaştırmaya imkân yok
tur. Böyle hassas ve mühim konularda meseleleri is
tismar mevzuu yapmak, onları oy hesaplarına alet et
mek doğru değildir ve bu davranışlar kimseye bir fay
da getirmez. Onun için böyie basit ve samimiyetten 
uzak davranışları terk etmek gerektiği kanaatindeyim. 

Değerli milletvekilleri, 1475 sayılı tş Kanununda 
değişiklikler yapılması hakkındaki Kanunun, eskiye 
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f nazaran getirmek istediği yenilikler hakkındaki görüş-
I lerimizi arz etmiş bulunuyoruz. Yukarıda mufassalan 
I belirttiğimiz hususlardan dolayı Millî Selâmet Parti

si Grupunun bu kanun tasarısına müspet oy kullana-
I cağını belirtir, bu kanunun işçilerimize, işverenlerimi

ze, iş hayatımıza ve topyekûn milletimize hayırlar ge-
I tirmesini dileyerek, Yüce Meclisi hürmetle selâmla

rım. (A.P., M. S. P. C. G. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sevilgen. 
Söz sırası, Demokratik Parti Grupu adına Sayın 

Altmsoy'da, buyurun efendim. 
D. P. GRUPU ADINA MEHMET ALTINSOY 

(Niğde) — Muhterem Başkan, Yüce Meclisin değer
li üyeleri; 

1475 sayılı Kanunun 14, 24 ncü maddelerinin de-
I ğiştirilmesi ve 98 nci maddesinin VII nci Bölümünün 
I değiştirilmesine dair Kanun tasarısı hakkında De-
I mokratik Parti Grupu adına görüşlerimizi arz etme-
I ye çalışacağız. 
I Muhterem arkadaşlar, yeni kanun tasarısı birta

kım değişiklikler, daha doğrusu yenilikler getirmek-
I tedir. 
I Ezcümle; kıdem tazminatına esas olan müddetin 
I 15 günden 30 güne çıkarılmasını; 

Kıdem tazminatı için esas olan 3 yıl hizmetin 1 
I yıla indirilmesini: 
I İşçilikten memurluğa geçişte eski hakkın tamn-
I masını; 
I Tazminatın sigorta edilememesini; 
I İşyeri değiştirilmesinde eski işverenle yeni işve-
I renin müteselsilen mesul olmasını, ilzam olmasını ve 
I buna benzer bazı yenilikleri öngörmektedir. -

Ancak, kanunun bu haline rağmen, gerek işçi ke-
I siminden, gerek işveren kesiminden çeşitli itirazlar be-
I lirmektedir. 
I İşçi yönünden vaki olan itiraz, işçi kesiminin iti

razı; tazminatın başlangıcının 1.2.1974 tarihi değil 
I işe başlama tarihi olması; tazminata istihkakta bazı 

kolaylıklar gösterilmesi, bu nedenle de kanunun iş-
I verenleri, patronları himaye eden bir kanun olduğu 
I yolundadır, bu şekilde itirazlar gelmektedir. Bu işçi 

kesiminin bir kısmının itirazları. 

I İşveren kesimine gelince: İş verenler de 30 gün
lük tazminatı fazla bulmaktalar; toptan ödemeyi, 

{ sermaye çevresinin yıkımı olarak telakki etmekteler. 
I Netice olarak da, kamu, özel ve tüzel kişilik sahip-
I lerinin hepsinin, cümlesinin mahfını hazırlayan bir 
I kanun olarak nitelemekte işveren çevresi. 
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Aslında bizim kanımızca gerek işveren çevresi, ge
rek işçi çevresi meseleyi fazla ilzam etmektedir. 

İşveren çevresinden bu itirazlar gelmiş olmasına 
rağmen, şu ana kadar, bilhassa son bir iki yılda ya
pılan toplu sözleşmelerde, daima 30 gün tazminata 
esas olarak alınmıştır. Bu kanun tasarısının Meclis
lere sevk edilmesi de bir hayli zaman aldığı için, bu 
polemiğe uygun işveren çevresinde toplu sözleşme
ler yapıla gelmiştir; ama kanunun müzakeresi başla
dığı sırada da sırf bir şeyler koparabilmek için işve
ren çevresinden yeni itirazlar vaki olmaktadır. Bu ba
kımdan bu tenkitlerin ve itirazların fazla ciddî olma
dığı izlenimi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

Aslında, kanun mümkün olduğu kadar işveren 
işçi ahengini temin etmeye matuf bir gayretle hazır
lanmıştır; ama kanımızca yine de tam ve kâmil de
ğildir. 

Her iki kesimin de şikâyetçi olması, kanunun 
telifçi bir kanun olduğunun da delili olmak gerekir. 

Muhterem arkadaşlar, işçi ve işveren kesiminin 
karşılıklı ithamları ağırdır. Ancak, Yüce Parlamento 
şüphesiz, baskı gruplarının tesiri altında değildir. Her 
şeyden evvel kendi inancı, kendi vicdanı istikametinde 
karar verecektir; ama bu demek değildir ki, demok
rasinin kabul ettiği baskı gruplarından da büsbütün 
haberdar olmayacak. Elbette ki baskı gruplarının hak
lı, taleplerine Yüco Parlamento da dikkatle eğilecektir 
ve fakat her halükârda kendi kanaati, kendi vicdanı 
iktizası ne istikamette ise, oyunu o istikamette kul
lanacaktır. 

Muhterem arkadaşlar biz Demokratik Parti Gru
bu olarak 30 günlük müddetin hak ve nasafet kaide
lerine uygun olduğu kanaatindeyiz. Esasen biraz ev
vel de arz ettim; bütün itirazlarına rağmen işveren 
kesimi esasen bunu kabul etmiş durumdadır. 

Toptan ödemenin sermaye çevresi için yıkım ola
cağı bir vakıadır. Bilhassa orta derecedeki işletmeler 
için toptan ödemenin hayli külfet olacağım ve hatta 
bir bakıma da yıkım olacağını kabul etmek mecburi
yetindeyiz. Bilhassa tazminatın, son müstehak olunan 
ücret esasından hesap edilmiş olması, geı̂ çi 7,5 ka
tını geçemez vesaire gibi birtakım tahditler konmuş 
olmasına, rağmen, her halükârda 20 ile 25 sene ça
lışmış bir işçi için, bugünün rayiçlerine göre 60 - 70 
bin liradan aşağı olmadığı düşünülürse, birkaç işçi 
çalıştıran küçük işletmelerde dahi, bu rakamın dahi 
büyük bir meblağ olduğunu, işvereni hakikaten sar
sacağım nazarı itibara almak lâzım gelir. Bu bakım
dan kanunun getirmiş olduğu bir fon tesisi, her şey-

J den evvel küçük işletmeyi himaye bakımından bir ye
nilik ve bir garanti teşkil etmektedir. Ayrıca büyük 
işletmeler içinde, toptan ödemelerde büyük meblağ
lar ödenmesine mani olmak bakımından faydalıdır. 
Ayrıca başka bir faydası olduğu kanaatindeyiz; 
mütehassısların yaptığı hesaba göre, bugünkü rayiç
lere göre ve bugünkü işçi adedine göre yapılan hesap
larla, 10 sene sonra bu meblağın 90 ile 100 milyar lira 
arasında bir para olacağı hesap edilmektedir. Bu ka
dar büyük bir meblağın bir fonda toplanmasının, 
eğer iyi kullanılırsa yurt kalkınmasında çok büyük 
bir faktör olacağını da hatırdan çıkarmamak lâzım
dır. Başka türlü tasarrufa alışmış olan memleketimi
zin, bilhassa işveren çevresini, bu tarzda mecburî ve 
zarurî bir tasarmfa, hem işçiyi hem işvereni alıştırmak 
bakımından da faydalı olduğu mütalaasındayız. Ancak 
biz burada bir hususa iştirak edemiyoruz. Kanunda 
bir fon teşkil edileceği ve bunun sermayesinin c/c 

51'i Devlet tarafından ödenmiş olan bir bankaya 
yatırılacağı, fon tesisi için de ayrıca bir kanun çıka
rılacağı öngörülmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, bu «kanunla düzenlenir» 
sözüne biraz takılmak istiyoruz. Anayasanın emri 
olan bazı müesseseler vardır, kanunla bu müessese
lerin çalışması ve birçoklarının da kurulması kanunla 
düzenlenecek diye Anayasada emir verilmişti, bu 
emre rağmen iki dönem Meclisten bu kanunların çık
madığı bir vakıadır. En son hatırlarda olan bir şey 

j var, biraz evvelki müzakerelerde hemen görüşülmesi 
için, tatilden evvel görüşülmesi için sıraladığınız ve 
kabul buyurduğunuz 22 kanun içersinde bir MEYAK 
kanunu vardır. Bu MEYAK kanununda memurlardan 
kesilen paraların bir kanunla düzenleneceği emredil
miş olmasına rağmen, bir başka kanunla, senelerden 
beri memurlardan bu para kesilmiş, olmasına rağ-
men, görüyorsunuz hâlâ MEYAK kanunu adı ile 
maruf olan kanun çıkarılamamıştır. Eu devrede de 
çıkarılacağından bendeniz çok şüphe etmekteyim. 
Çünkü hacimli bir kanundur, hele müddetleri de kı
saltırsak, çıkmaması mukadder olan kanunlardan bi
risi olacaktır. Şimdi korkarız ki, burada da «kanunla 

I düzenlenir» dediğimiz bu fon, bu şekilde kesilmeye 
başlayınca, sermayesinin % 51'i Devlet tarafından 
temin edilmiş bir bankada toplanacak deyince ve 
hele mütahassısların söylediği gibi 10 yıl içerisinde 
100 milyara yakın bir para olacağına göre, ticarî sa
hada büyük faizlerle para işleten millî bankalarımı
zın iştahını kabartacaktır, bunun arkasından da pek 
de hoş olmayacak bir takım talepler, rekabetler do-

j ğacaktır her şeyden evvel.. Para üzerinde bu tarzda 
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spekülasyona vesile olacak bir fonun pek hayır ge-
ıtirmeyeceği kanaatindeyiz. Biz, eğer mümkünse, bu 
kanunun içerisinde bu fonun nasıl tesis edileceğini ve 
müstakil bir fon müessesesinde, kendisi için kurula
cak bir müessesede evvelâ toplanmasını uygun bu
luyoruz. Şimdilik bir bankada kalarak bilâhara bu 
fon tesis edildiği takdirde, geriye kalan şeyin kısa za
manda tahakkuk etmeyecejine, hele büyük miktarda 
paranın toplandığı bir anda da, artık bunun kanunu
nun Meclislere gelmemesi için birtakım yeraltı faali
yetlerinin bulunacağını şimdiden hatırlatmak istiyoruz. 

Bu bakımdan bu husus sarahate kavuşturmak lâ
zım, «bir kanunla düzenlenir» deyip geçiştirmenin 
bence doğru olmadığı kanaatindeyim. Biz Demokra
tik Parti Grubu olarak bu toplanacak fonun, Demok
ratik Partinin programında mevcut olan ve daima 
müdafaasını yaptığı, halka açık anonim şirketler yo
luyla yurt kalkınmasına, memleketin sanayileşmesine 
yatırılmasında fayda mülahaza etmekteyiz. Bu, bü
yük bir meblağ olacaktır, büyük bir güç olacaktır.. 

Bu gücün bir taraftan yurt kalkınmasında, sana
yileşmesinde kullanılması, bir taraftan da işçinin taz
minatını almasında garanti olacak ciddî bir müessese 
haline gelmesi ancak bu kanunun içerisinde sarih hü
kümlerle mümkün olur. Bir başka bahara talik ettiği
miz takdirde, «bir kanunla düzenlenir» dediğimiz 
takdirde, bundan evvelkilerde olduğu gibi, biraz evvel 
misalini verdiğim gibi, iyi neticeler vermeyecektir. 

Dikkat buyurun arkadaşlar, şimdi bir kısım me
murlar MEYAK Kanunu çıkmadığı için zorla ken
dilerinden kesilen paraların kesilmemesi için direnme
ye başlamışlardır. İnşallah talihsizlik olmaz; ama bir 
talihsizliğe uğrar da bu dönemde de, şu 5 Temmuza 
kadarki müddette de MEYAK Kanununu çıkaramaz-
sak, korkarım ki Kasım ayına kadar birçok memur 
kesiminde bu parayı ödeyip ödememekten dolayı ba
zı direnişler, bazı nahoş hâdiseler olacaktır. 

Önümüzde böyle bir misal, suimisal varken yeni
den bir başka değişiklik, yeniden bir başka teşevvüş 
yaratmamak, yeniden işveren işçi arasında yeni ih-
tilâtlara sebep verecek bir hükmü bu kanuna getir
meyelim derim. Bunu iki üç maddelik sarih hüküm
lerle bu kanunun içerisine zikretmek mümkündür. 
Sonradan gelişen şartlara göre eğer tanzim etmek lâ
zım geliyorsa, bu kanuna istinaden yönetmelikler çı
kartmak suretiyle bu müesseseyi kurmak lâzım. Her 
halükârda fon müessesesinin müstakil bir müessese 
olarak bu kanunun içine koymakta zaruret var. İm
kân bulursak bu hususta hazırladığımız önergeleri de 

Yüce Meclise zamanı gelince, kanunun o maddesi gö
rüşülürken takdim edeceğiz. İltifat edilirse zannediyo
rum kanuna daha mükemmel olma imkânı tanımış 
olacağız. 

Genel hatlarıyle, lâzım olan bir kanundu, çıkarıl
ması hakikaten geç de kalmıştır. Çıkarılmasında, ka
nunlaşmasında fayda mülâhaza ettiğimiz bir kanun
dur. 

Demokratik Parti Grupu olarak, kanunun tümü 
üzerinde müspet mütalaadayız, ancak arz ettiğimiz 
bazı değişikliklerin olmasını da ayrıca temenni ediyo
ruz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Altınsoy. 
Sıra Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına sayın 

Durukan'da, buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA KENAN DURUKAN 
(Sakarya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; 

Uzun bir süreden beri kamuoyunda eleştiriye açık 
bulunan 1475 sayılı İş Yasasının 14, 24 ve 98 nci 
maddelerini değiştirmeyi amaçlayan ve kıdem tazmi
natı değişikliği diye adlandırılan konuda, Cumhuriyet 
Halk Partisinin görüşlerini arz etmek üzere söz alrmş 
bulunuyorum. Bu vesile ile Yüce Heyetinizi Gnıpum 
adına saygı ile selâmlarım. 

Değerli milletvekilleri, huzurlarınızdaki teklif, ge
çen dönem 21 Mayıs 1974 tarihinde Millet Meclisi 
gündemine gelmiş ve fakat görüşülme olanağı buluna
mamıştı. Tasarı bir yıl bir gün sonra Meclis günde
minin birinci sırasına geldiği zaman, 22 Mayıs 1975 
günü Cephe Hükümetince geri alınıp Plan Komisyo
nuna gönderilmiştir. Sebebini araştırdığımızda; Tür
kiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun bir tali
matının olduğu anlaşılmıştır. İşveren Konfederasyo
nu yayınladığı muhtıralar ve mektuplarla bir kısım se
bepler ileri sürüyor ve netice olarak da, tasarının 
Plan Bütçe Komisyonunda yeniden görüşülmesinin 
fevkalâde yararlı olacağını İleri sürüyordu. Gerçekten 
tasarının Meclis gündeminden alınıp, yeniden Plan 
Bütçe Komisyonunda görüşülmesi, hiç değilse bu saf
haya kadar İşveren Konfederasyonu açısından fev
kalâde yararlı olmuştur. 

İşveren Konfederasyonu Cephe Hükümetinden ne 
istiyordu? 

1. Kıdem tazminatı için bir fon kurulmalıdır. 
2. Ödenecek kıdem tazminatı bir tavanla sınır

landın İmalıdır. 
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3. İşverenin çıkardığı işçinin yerine 6 ay şartına 
bağlı olmaksızın ve çağrıda bulunmaksızın değişik 
işçi alınabilmelidir. 

4. Kıdem tazminatı ödemesi için işçinin en az 
3 yıl çalışma şartı konulmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, Plan Bütçe Komisyonuna 
geri alınan tasarı, daha evvelce Ecevit Hükümetinin 
hazırladığı ve komisyonlardan geçerek Yüce Meclisin 
gündemine gelen tasarı idi. 

Biraz evvel konuşan Millî Selâmet Partisi Söz
cüsü, bir yıldan beri Türkiye'de Kıdem Tazminatı 
tasarısı üzerinde, Millî Selâmet Partisinin iktidarda 
iken o tasarıyı Meclis gündemine getirmiş olmasına 
rağmen, tasarının görüşülmesini engellemek yolunda 
gösterdiği tüm çabaları saklama endişesini burada bir 
kez daha ifade etmek ihtiyacını ve zorunluğunu duy
muş, arkasından da Millî Selâmet Partisinin kıdem 
tazminatını işçiler yararına çıkarmanın çabası içinde 
olduğunu söyleyerek, aksini söyleyenleri müfteri ola
rak ilân etmiştir. 

Aslında, Millî Selâmet Partisi Sözcüsü, iftirayı bu
rada itiraf etmek cesaretini gösterebilmiştir. Millî 
Selâmet Partisi Sözcüsü, biraz sonra sıralayacağım 
nedenlerle, Ecevit Hükümetinin Millet Meclisi gün
demine kadar getirdiği tasarı üzerinden işverenlere 
nasıl ödünler verdiği ortaya çıkınca, Millî Selâmet 
Partisinin kıdem tazminatı konusundaki suiniyeti, 
hüsnüniyetsizliği ortaya çıkacak, maskesi düşecektir. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Değerli milletvekilleri, kıdem tazimnatının, bilim 
çevrelerinde, radyoda, televizyonda, basında ve ilgi
liler arasında yapılan eleştiri ve tartışmaları sonunda 
pek çok noktalarda odaklaşmalara rastlamaktayız. 

1936 yılında saptanan ve 39 yıldır uygulamada 
olan «1 yıllık hizmete 15 günlük kıdem tazminatı» 
hükmünün, Türk ekonomik ve sosyal yapısının çok 
gerisinde kaldığı bilinen bir gerçektir. 

Hele, toplu iş sözleşmeleriyle bu sürelerin çok 
aşıldığı, hatta 30 günlük ücretin de üstüne çıkıldığı 
bilinen bir gerçektir. 

1936'larda kıdem tazminatı hükmü getirilirken 
de, 1963'te özgür sendikacılık, toplu iş sözleşmesi, 
grev hakları getirilirken de Türk ekonomisinin bu 
yüke dayanmayacağı iddia olunmuştu; ama Türk 
işçisi ve iyi niyetli Türk iş adamları, bu hakları iyi 
kullanarak ekonomimize ve sanayimize canlılık ve 
güçlülük kazandırmışlardır. 

Değerli arkadaşlarım, kıdem tazminatının gerçek 
tarifini yaparsak, bu konudaki tartışmalara son ver-

I mekten başka, tazminatın 1 yıllık hizmete karşılık 
30 günlük ücret tutarına çıkarılmasının gerekliliği ve 
haklılığı daha bariz şekilde ortaya çıkacaktır. 

Bir kere, kıdem tazminatı ücret değildir. Hele, 
| işverenin işçilere bir lütfü olarak asla kabul edilemez. 

Kıdem tazminatının kanun koyucu tarafından tarifi 
daha önce de yapılmıştır; kanun koyucu, bu ödeme 
için, «işçilerin yıpranma karşılığı» deyimini kullan
mıştır. (Zabıt ceridesi Cilt 23, Dönem VIII, Birle
şim 4, S. Sayısı : 126.) 

Gerçekten, işçilerin işyerlerinde ürettikleri her 
mala emekleri geçmektedir. Giderek bu emek, kı
demleri ölçüsünde birikmektedir. Bu bakımdan kı
dem tazminatına, «birikmiş emek karşılığı» demek 
de doğru olacaktır. Bu tarife, genellekle işverenleri
miz karşı çıkmaktadır. Onlara göre kıdem tazminatı, 
işverenin işçiye bir lütfudur. 

Meseleye modern işletmecilik açısından bakıldı
ğında da, işletmelerde girdilerin «emek», «sermaye», 
«doğal kaynaklar» ve «organizasyon» olmak üzere 
dört anagrupta toplandığı bilinmektedir. Sermaye pa
yının bir kısmını makine, teçhizat, bina ve saire teş
kil etmektedir. Bunların yıpranmaları karşılığı olarak 
amortisman ayrılır. Bu amortismanlar, işletmeyi ve 
işvereni birçok gider bakımından da, müessesenin ha
yatiyeti bakımından da korur. 

Bir işletme girdisi olarak kabul edilen emeğe ise, 
bu yönden öngörülen yegâne koruyucu tedbir kıdem 
tazminatıdır. Nasıl ki makine giderek eskiyor, biti
yorsa; aynı süreçte emek de benliğini üretim içine 
katarak bitmektedir. Emeğin eksilen, yıpranan kısmı 
istihsalin içine dahil olmaktadır. O halde, kıdem taz
minatı, üretim içinde, giderek kaybolan bu emek payı 
olarak görülmelidir. Kıdem tazminatı böylece ne bir 
ücret, ne bir sosyal yardım, hele hele ne de bir lütuf 
olarak asla kabul edilemez, tşçiler, iş yerinde birik
miş emek karşılığını ve yıpranma paylarını, işten çı
karıldıklarında ya da emekli olduklarında alabilmek
tedirler. Alacakları bu birikmiş emek karşılıkları ile 
yeni hayatlarını kuracaklardır. Her işçinin gönlünde 
emekli olduğunda başını sokabileceği bir ev hayalı 
yatmaktadır.. Bugünkü ekonomik sosyal şartların 
sağlamaya elvermediği hayallerini gerçekleştirmeyi 
düşünen işçinin, eline verilecek paranın günün koşul
ları karşısında değerini, asgarî değerini bu değişiklikle 
saptayacağız. 

Ayrıca, ülkemizde millî gelir dağılımındaki ada
letsizliğin giderilmesi için alınan, alınması gereken 
tedbirlerin birisi de, işçilerin birikmiş emeklerini ve 
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yıpranma paylarını bir yıllık hizmet karşılığında 30 
günlük ücret seviyesine çıkarmak gerekecektir. Böy
lece sanıyorum ki, İşverenler Konfederasyonunun kı
dem tazminatlarının bir sınırla sınırlandırılması istek
leri karşısında, ülkemizin ekonomik ve sosyal gerek
leri, işçilerimizin durumları kıdem tazminatının yasa 
ile asgarî sınırının çizilmesini gerektirecektir. İşyerle
rinin kârlılık ve verimlilik ölçüsünde de, toplu iş söz
leşmeleri ile eibete yerâ düzenlemeler sendıkalarca 
yapılacakır. 

Değerli millevekilleri, 22 Mayıs 1975 arihinde 
Cephe Hükümeinin İşverenler Konfederasyonuna 
ödün vermek üzere geri aldığı tasarı aslında Cumhu
riyet Halk Partisinin seçim öncesi bütünü ile çalışan
dan, işçiden, çiftçiden, köylüden, esnaf ve sanatkârdan, 
hasılı tüm yoksul halktan yana olmayı taahhüt ettiği 
tedbirlerin küçük bir parçasını teşkil etmektedir. 
Cumhuriyet Halk Partisi seçim bildirgesinde demok
ratik işçi haklarına getirilen tüm kısıntıları kaldıra
cağını, çalışma hayatını düzenleyen kanunlarda zama
nın ve uygulamanın çıkardığı aksaklıkları, eksiklik
leri kısa zamanda işçi, toplum ve rejim yararına gi
dereceğini, tüm çalışanların haklarına demokratik 
planda yeni boyutlar kazandıracağını beyan etmiştir. 
Seçim bildirgesinde Cumhuriyet Halk Partisi ayrıca, 
işçilerin haksız veya kasıtlı olarak işten çıkarılmasını 
önleyici yasal tedbirler alınacağı taahhüdünde de bu
lunmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi seçim bildirge
sinin bir başka bölümünde, «Kıdem tazminatı bir 
yıla, yarım aylık yerine bir yıla, bir aylık üzerinden 
hesaplanacaktır» taahhüdünü açıkça belli etmiştir. 

Değerli milletvekilleri, şimdi Cumhuriyet Halk 
Partisi kıdem tazminatını 15 günden 30 güne çıkıyor 
diye işçinin en büyük güvencesi olan bu tazminatı bir 
fon tesisi ile işverenler lehine ve işçiler aleyhine de-
ğiştirilmesne asla razı olmayacaktır. Hele hele, bu fo
nun devlet teminatı altında tesisi ve tesis ile ilgili hu
susların Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilip dü
zenlenmesine asla katılamazdı. 

Nitekim, Bütçe Plan Komisyonuna getirilen bu 
şekildeki Alt Komisyon raporuna karşı, Cumhuriyet 
Halk Partili üyelerin yaptığı uyarılarla, ancak işveren 
sorumluluğunda ve işvereenler tarafından fon tesis 
olunabileceği değişikliği sağlanabilmiştir. 

Şimdi, Yüce Mecliste fonun sakıncaları orta}/a çı
kınca, sayın milletvekillerinin fon tesisine karşı koya
caklarından emin olmak istemekteyiz. 

Değerli milletvekilleri, işverenlerimizin hâlâ sos
yal Sigortalar Kurumuna 3 milyara varan prim borç

ları varken, yeni bir kapı daha ihdas edip, bu defa 
kıdem tazminatı fonuna yeni borçlar yaratmanın öte
sinde, özellikle küçük ve orta boy şirketlerin Sosyal 
Sigortalar Kurumu prim bildirgelerinden de sabit 
olduğu üzere, işçilerin ve aile fertlerinin kazançlarını 
asgarî hadlerde göstermektedirler. Emeklilik çağı gel
diğinde ise, yüksek ücretler gösterilerek Sosyal Si
gortalar Kurumundan yüksek emeklilik maaşı sağ
lanmaktadır. Bu durumda kurulması düşünülen fon, 
iyiniyetli olmayan işverenler açısından fona para ya
tırma yerine, fondan para çektirme vasıtası olarak 
kullanılabilecektir. 

Kamu kesimi işvereninin ödeyeceği primler ise, 
işçilerin kıdem tazminatını karşılamaya asla yeterli 
olmayacaktır. Kısa zamanda yeni formüller aranarak 
kıdem tazminatı ya devletin sırtına yüklenecek, ya da 
kıdem tazminatı müessesesi, tamamen ortadan kaldı
rılmak tehlikesiyle karkşı karşıya kalacaktır. 

Cumhuriyet Halk Partisi, işçi aleyhine, kıdem taz
minatı müessesesi aleyhine olan bu konuda uyarı gö
revini yapacaktır ve maddenin görüşülmesi sırasında 
da görüşlerini açıklayacaktır. 

Değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi, 
tasarının 2 nci maddesiyle işçiye işgüvenliği sağlamak 
ve işçinin haksız ve kasıtlı olarak işten çıkartılmasını 
önleyici yasal tedbirler alınmasını öngören düşünce
sine paralel olarak, işverenin işten çıkardığı işçileri 
işyerine, altı ay süreyle aynı vasıfta işçiye yeniden 
ihtiyaç duyulması halinde noter aracılığıyle işine da
vet zorunluğu getirmişken, Cephe Hükümeti, evvelce 
imza koyan Millî Selâmet Partisinin, kabul eden Millî 
Selâmet Partisinin iştirakiyle ve teşvikiyle, ismine uy
gun olarak, işveren cephesinin isteğiyle bu maddeyi 
de değiştirmiş çe 1475 sayılı Yasanın 13 ncü madde
sine göre işverenin işten çıkardığı işçi yerine, istediği 
işçiyi alma imkânı sağlamıştır. Tasarıda göstermelik 
olarak 16 ncı maddenin 3 ncü bendine göre zorlayıcı 
sebeplerle işçinin iş akdini feshetmesinden sonra iş 
akdini fesheden işçiyi altı aylık süre içinde noter ara
cılığıyle davet zorunluğunu muhafaza etmişlerdir. 

Cumhuriyet Halk Partisi bu maddede de, İşveren 
Konfederasyonunun muhtırasına uygun olarak veri
len ödüne karşı çıkacaktır. 

Cephe Hükümetini teşkil eden partilerin sözcüleri 
çeşitli toplantılarda bu yasa ile ilgili olarak çok çe
şitli beyanlarda bulunmuşlardır. Hele bir sayın baka
nın basına yansıyan, «işçiler platonik aşk çocukları da 
diğerleri hilkat garibesi mi?» şeklindeki beyanı, Cep
he Hükümetinin, hiç değilse o sayın bakanın men-
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subolduğu partinin işçilere, kanun himayesine muh
taç, emeği ile geçinen insanlara karşı ne ve nasıl 
düşündüğünü ortaya koyması bakımından ibret veri
cidir. Biraz evvel buradan Millî Selâmet Partisi Söz
cüsünün TÜRK - IŞ'in İzmir'de uyguladığı lokal bir 
direniş hakkında kullandığı ağır sözler de düşünülün
ce, Millî Selâmet Partisinin ve ortağı Cephe Hükü
metinin işçiler hakkındaki düşüncesini gerçekten or
taya koyması bakımından çok ibret vericidir. İşçiler 
elbette bu sözleri değerlendireceklerdir. 

Şimdi Türk kamuoyunun ve tüm çalışanların göz
leri ve kulakları Yüce Meclise çevrilmiştir. Bu yasa ile 
siyasî partilerin yeri daha iyi anlaşılacaktır. Kimin 
fakirden, kimin fukaradan, işçiden, köylüden, halk
tan yana olduğu, kimin aracıdan, tefeciden, vurgun
cudan, vergisini vermeyen, iyiniyetli olmayan patron
dan yana olduğu anlaşılacaktır. 

Basma ve kamuoyuna yansıdığı kadarıyle işveren
ler, kuruluşuna yardım ettikleri Cephe Hükümetinden 
istedikleri ödülü alabilecekler mi? Çalışanlar, emeği 
ile geçinenler bu yasanın oluşma tarzını bütün çıplak-
lığıyle izledikten sonra yine aldatılabilecekler mi? 
Akla gelebilecek yüzlerce sorunun cevabı, bu yasanın 
Yüce Meclisten geçişiyle ortaya çıkacaktır. 

Değerli milletvekilleri, İşverenler Konfederasyonu 
kıdem tazminatının bir tavanla da sınırlandırılmasını 
istemişlerdi. Cephe Hükümeti bu isteği de yerine ge
tirmiştir. Önce dokuz bin lira ile sınırlanmak isten
miş, Plan Komisyonunda bunu aşma imkânı olmadı
ğından, hiç değilse asgari ücret ayarlandıkça bunun 
da değişebilmesi önerisi ve uyarısı üzerine asgari üc
retin 7,5 katı hükmü getirilmiştir. Cumhuriyet Halk 
Partisi kıdem tazminatının hukukî tarifinden anlaşı
lacağı üzere, üretime katılan, emeğin amortismanı 
niteliğindeki yıpranma payının da bir tahditle ada
letsizliğe ve eşitsizliğe karşı bulunmaktadır.. 

Konuyu özetlersek : 
Cumhuriyet Halk Partisi kıdem tazminatının bir 

yıllık hizmet için 15 günden 30 güne çıkarılmasın
dan yanadır. 

Cumhuriyet Halk Partisi kıdem tazminatı için 
fon tesisini gerekli ve zorunlu görmemektedir, aksi
ne kıdem tazminatının bugünkü güvencesini orta
dan kaldırıcı nitelikte görmektedir, hatta giderek 
müesseseyi tehlikeye düşüreceği görüşündedir. 

Cumhuriyet Halk Partisi, İş Kanununun 13 ncü 
maddesine göre işten çıkarılan işçilerin 6 ay süre ile 
işçiye ihtiyaç duyulması halinde aynı işçinin işe alın
masını zorunlu görmektedir. 

Cumhuriyet Halk Partisi, tasarıda bulunmaması
na rağmen geçtiğimiz dönemde büyük ölçüde istis
mara sebebiyet verdiğinin anlaşılmış olması ile kötü 
hal gerekçesi ile akdin feshinde tazminat ödeme zo-
runluğunu ortadan kaldıran, tezgaha ve üretime yapı
şan işçi canının, işçi kanının bedeli olan kıdem tazmi
natının 17 nci maddenin 2 nci bendinin dahi sınırları ye
niden tespit edilerek kıdem tazminatı hakkının güvence 
altına alınmasından yanadır. Bu konularla ilgili öneri
lerimiz Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. Maddele
rin müzakeresi sırasında görüşlerimizi ayrıca açıkla
yacağız. 

Değerli milletvekilleri, şimdi bir üzüntümü ve bir 
endişemi de ifade etmek istiyorum. 

Bu kanunun müzakeresine geçmeden önce bir 
Danışma Kurulu Kararı münakaşa edildi ve karara 
bağlandı. Cephe Hükümetini teşkil eden partiler Yü
ce Meclisin sabah 10.00'dan gece 10.00'a kadar ça
lışmasını önerdiler. Bunun mümkün olmayacağını 
savundu muhalefet partilerinin sözcüleri ve şimdi 
gerçekten Türkiye için çok önemli bir yasa görüşü
lürken Cephe Hükümetini teşkil eden partilerin tem
silcileri Mecliste çoğunlukta değildirler. Düşünüyo
rum ve soruyorum; nasıl yasa çıkaracaksınız? 

Hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Durukan. 
Söz sırası Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu-

adına sayın Oğuz'da. Buyurunuz efendim. 

C. G. P. GRUPU ADINA TALÂT OĞUZ 
(Mardin) — Muhterem Başkan, değerli arkadaşla
rım; 1475 sayılı Yasanın 14, 24 ve 98 nci madde
lerinin tadili ile ilgili tasarı ve teklifler üzerinde 
Cumhuriystçi Güven Partisi Millet Meclisi Grupunun 
görüşlerini ve düşüncelerini arza çalışacağım. 

Sözlerime başlamadan evvel grupum adına ve 
şahsım adma Yüce Parlamentoya saygılar sunarım. 

Değerli milletvekilleri, evvelemirde kıdem tazmi
natı mefhumunu iş hukuku alanında belirlemekte ve 
bunu ifade etmekte yarar görmekteyim. İş hayatı
mızda gelişen ve değişen hayat koşulları karşısında 
işçilerin günbegün artan sorunları muvacehesinde 
yeni yeni tedbirler almak, yeni yeni yasalar getirmek 
ihtiyacaı ve zarureti hâsıl olmuştur. 

Kıdem tazminatı müessesesinin 45 senelik bir 
mazisi mevcuttur Türk İş Hukukunda. Geriye doğ
ru gittiğimiz takdirde 1936 tarihinde çıkan ve bir 
yıl sonra meriyete giren 3008 sayılı İş Kanununun 
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13 ncü maddesinde bu müessese yer almak suretiyle 
tarifi yapılmıştır. 

Bu kanunun 13 ncü maddesine göre, iş akdine 
dayanarak 5 yıldan fazla bir işyerinde çalışan bir 
işçiye iş akdinin kanunda gösterilen sebeplerle feshi 
halinde, kıdem tazminatı verilmesini öngörmekte 
idi. 

Kıdem tazminatı iş hayatımızda muayyen safha
lardan ve aşamalardan geçmek suretiyle safha safha, 
yeni yeni manalar ve ifadeler kazanarak tş Huku
kunda yerini almıştır. 

Evvelemirde 3008 sayılı İş Kanunda işsizlik taz
minatı olarak belirlenen kıdem tazminatı, 3008 sayılı 
İş Kanunundan sonra, 5417 sayılı İhtiyarlık Sigortası 
mefhumu olarak nazarı itibare alınmış ve 5417 sayılı 
İhtiyarlık Sigortası Kanununun 40 ncı maddesinde 
ihtiyarlık sigortasından yararlanmak isteyen şahıslara 
3008 sayılı İş Kanununun 13 ncü maddesinde yazılı 
bulunan kıdem tazminatının verilmesi şeklinde 'bir 
hüküm yer almıştı. 

İş hayatımızın daha ileri gitmek suretiyle safaha
tını tetkik ettiğimiz takdirde, bu kanun 1950 sene
sinde bazı sebeplerle yürürlükten kaldırılmıştı. Bun
dan sonra 931 sayılı İş Kanunu meriyete giriyor, 
1969 senesinde, yine kıdem tazminatı müessesesi bu 
kanunda muhafaza ediliyor. Bu kanunun hüküm
lerine göre de muayyen bir müddetle işyerinde çalı
şan bir şahsın, ölümü veya iş akdinin muayyen se
beplerle feshi halinde kıdem tazminatının verilmesini 
öngörüyordu. 

931 sayılı İş Kanununun biçim yönünden Anayasa 
Mahkemesince iptali üzerine, 1475 sayılı Yasa yürür
lüğe giriyor ve şimdi değiştirilmeye konu olan ve 
müzakere konusu bulunan bu yasa üzerinde fikirle
rimizi serdetmeğe çalışacağız. 

Değerli milletvekilleri, bir ülkenin, bir memleke
tin kalkınmasında işçilerimizin katkılarının çok fazla 
olduğu ve iş hayatımızda, isdihdam alanında yapılan 
istatistiklere göre 16,5 milyon işçi çalışmaktadır Tür
kiye'nin iktisadî ve sosyal alanında. Bu işçilerin 
hizmetlerinin, emeklerinin büyük olduğu izahtan 
varestedir. 

Bu bakımdan değişen hayat koşulları karşısında, 
sosyal hukuk devletinin anlayışı içinde işçilere ne 
kadar imkân tanırsak, ne kadar olanak tanısak, öyle 
tahmin ediyorum ki az olduğu kanısındayım. Çünkü 
bütün ülkelerin kalkınmasında işçilerin, gerek bedene 
dayanan, gerek fikre dayanan emekleri çok büyük
tür. Bunlara muhalefet olarak, iktidar olarak yar

dımcı olmak siyasî hukukî ve hatta sosyal bir vazi
femizdir. 

Değerli arkadaşlarım, yabancı mevzuatı tetkike 
tabi tuttuğumuz takdirde, gerek Batı ülkelerinde ol
sun, gerek Doğu ülkelerinde olsun ve gerekse tarafsız 
ülkelerde olsun kıdem tazminatının Türkiye'de işçi
lere tanımış olduğu imkân daha fazla, daha geniş 
tutulmuştur. 

Kıdem tazminatı, Türk iş hukukunda yasal bir 
hak olduğu halde, kanunlarla belirlendiği halde, 
yabancı ülkelerde toplu iş sözleşmeleriyle kabul 
edilmiştir. Yabancı ülkeler olsun ve Batı ülkeleri 
dışında bulunan devletler olsun, bu tazminatı, bu 
müesseseyi işten çıkarılma tazimnatı olarak kabul 
etmişlerdir. 

Bu bakımdan, getirilen müessese iş hayatımıza 
sosyal ve iktisadî yönden çok katkıda bulunacak bir 
müessesedir. Kanunun tümü itibariyle, gerek biçim 
yönünden, gerek kanun tekniği yönünden ve gerekse 
işçilere tanınması gereken haklar yönünden güzel 
hazırlanmıştır. Cumhuriyetçi Güven Partisi Millet 
Meclisi Grupu olarak kanuna müspet oy kullanaca
ğımızı ifade etmek isteriz. 

Değerli milletvekilleri, işçi kıdem tazminatının 
15 günden 30 güne çıkarılması milliyetçi partiler 
Hükümetinin programında işçiler lehine yer almış 
hükümlerden biridir. Bu kanunun bugün görüşül
mesinden memnunluk duymaktayız. İktisadî hayatı
mızı buhranlara sürükleyecek ölçüsüzlüklere gidil
meden ve kanunun özü zedelenmeden, işçiye bu ka
nunla sağlanan haklar yok edilmeden, âdil ve dengeli 
şekilde kanunun bir an önce çıkarılmasını arzu et
mekteyiz. 

Hemen ifade edeyim ki, toplu sözleşmelerle kı
dem tazminatı birçok hallerde 15 günün üstüne çıka-
nlmıştır. Bu kanunla, 30 günlük kıdem tazminatının 
kanunî bir statüye bağlanarak genelleştirilmesi söz 
konusudur. Kıdem tazminatının çalışılan her yıl 
için 30 gün üzerinden tespiti işçiler lehine atılmış 
önemli bir adım teşkil edecektir. 

İşçi emeklileri, işçi dul ve yetimleriyle ilgili ola
rak son günlerde çıkardığımız kanunla birlikte, bu 
kanunun sosyal devlet anlayışı yönünden atılmış yeni 
ve ileri bir adım teşkil edecektir. Bu adımı atarken, 
iktisadî kalkınmayı köstekleyecek ölçüsüzlüklerden 
uzak durmalıyız. 

Değerli milletvekilleri, kendi arzusu ile işten ay
rılan işçinin yerine, 6 ay süre ile işçi alınmaması gi
bi, iş ve çalışma hayatını sarsacak aşırılıkları düzelt-
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mekie Komisyon ciddî bir hizmet yapmıştır. Türk 
işçisinin meşru haklarını ve refahını savunmak zevkli 
bir vazifedir. Bunun yanı sıra, Türkiye'de teşeb
büsü yok edip, işsizlik yaratacağını, sosyal adalete 
ve işçiye hizmet edilmiş olamayacağını belirtmek is
teriz. Hem kıdem tazminatı konusunda işçinin du
rumunu iyileştirmeliyiz, hem de sonunda işçiye za
rar verecek, işsizlik doğuracak yatırımı ve üretimi 
baltalayacak, millî kalkınmaya zarar verecek müba
lâğalardan uzak, dengeli bir kanun çıkarmalıyız. 

Kanunun tümü üzerinde şimdilik söyleyecekleri
miz bu kadardır. Cumhuriyetçi Güven Partisi Gru-
pu, kanunun gecikmeden çıkmasını istemektedir. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Millet Meclisi Gru-
pu olarak saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Söz sırası, Adalet Partisi Meclis Grupu adına 

Sayın Yavaş'ta, buyurun efendim. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, 

Cemil Yavaş bey rahatsız olduğu için grup adına 
Feyzullah Değerli konuşacak. 

BAŞKAN — İfadenizi bir belge niteliğinde ka
bul ediyorum. 

Buyurun sayın Değerli. 
A.P. GRUPU ADINA FEYZULLAH DEĞER

Lİ (Tokat) — Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; işçi kıdem tazminatı konusunda Adalet Partisi 
grupunun görüşlerini arz etmek üzere karşınızda bu
lunuyorum. 

Memleketimizde ve hemen bütün dünyada işçi, 
işveren milletlerin her manada kalkınmasında, güç
lenmesinde büyük bir önem taşıyan, ruhla ceset gibi 
etle tırnak gibi ayrı ayrı ifadesi hemen mümkün 
olmayan mühim bir meseledir. 

Bu kürsüde birçok arkadaşlarımız bazı düşünce
lerle kimin işçiden yana olduğunu, kimlerin işveren
den yana olduğu şeklinde beyanlarda bulunuyorlar. 
Bu, bu kürsüde de oluyor, memleket sathında da 
oluyor, âdeta birtakım menfaatler, çıkarlar, politik 
menfaatler uğruna memleket sınıf sınıf parsellen
mek isteniyor. «Ben işçiden yanayım;-, öbürü kalka
cak «ben işverenden yanayım, diğeri» kalkacak «ben 
esnaftan yanayım», öbürü kalkacak «ben talebeden ya
nayım», diğeri «köylüden yanayım».. Böyle diye diye 
bu memleketi nereye sürükleyeceğimizin evvelâ far
kında olmamız lâzımdır. 

İşveren - işçi, Türkiye'nin kalkınmasında dahile 
karşı, harice karşı güçlü olmasında her ikisi öz evlât 
gibi mülâhaza, mütalaa edilmeli, her ikisinin hakkı 

verilmelidir. Yoksa böyle kavgalar, birtakım sınıf 
müdafaası yapmalar belki bunun müdafaasını yapan
lara geçici zaman içerisinde bazı menfaatler, bazı im
kânlar sağlar; ama memleketi felâkete götüdeceğin-
den topyekün millete telafisi mümkün olmayan za
rarlar açar. 

Türkiye'de işçinin de, işverenin de kanunlar kar
şısında hakları vardır; ama bu hakların neler oldu
ğunu bilerek o haklar çerçevesinde işçinin de, işve
renin de hakkını alması lâzımdır, hakkının müdafaa 
edilmesi lâzımdır. 

Türkiye'de bir işçi sömürücülüğü almış yürümüş
tür. Sendikacılık büyük bir kuruluştur, güzel bir ku
ruluştur, fakat bugün sendikalarda işçilerimizi, bir
takım düşünce sahipleri gibi onların sırtından geçin
meğe alışmışlardır ve birçokları bu işçilerin kanını 
emen bir durum haline gelmiştir. Saltanatlarından 
yanlarına varılmıyor. Sendikalar işçilere hak ettikleri 
haklan vermiyor. Yani, mutlaka biz bir şey savuna
cağız derken, devamlı, nereden çok menfaat görüyor
sak oraya ağırlığımızı koymamamız gerekir. Sendika
cılar da bugün eleştirilmeğe, murakabe edilmeğe muh- • 
taç olan müesseselerdir. Kimdir bunların murakıp
ları? Kime karşı sorumludur bunlar? Hasta gidiyor 
işçi gidiyor tulumu ile, yağlı elbisesi ile hastaneye 
gittiği zaman ona basit bir nazarla bakılıyor ve te
daviye bile lüzum görmeden «bir şey yok, bir şey 
yok» deyip kapı dışarı ediliyor; ama bu sendikaların 
ve bu işçinin sırtından geçinenlerin oturduğu yere. 
gezdiği yere, gittiği yere, yediğine ve altındaki araba
sına baksanız, son derece işçi savunucusu gibi görü
nüyor; fakat hem savunur görünüyor, hem de işçiyi 
rahatlıkla emiyor. Bunlar bir defa son derece mura
kabeye muhtaç. Sendikacılık bir başıboşluk olarak 
almış yürümüştür. 

BAHİR ERSOY (istanbul) — Öyleyse bir öner
ge verin. 

SABRI TIĞLI (Kastamonu) — Bir araştırma 
önergesi verelim, altından kimler çıkar görürsünüz. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Verelim. 

BAŞKAN — Sayın Tığh, müdahale etmeyin efen
dim. 

BAHİR ERSOY (İstanbul) — Getir öyleyse 
önergeyi. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Beyler 
kim çıkarsa çıksın, yani Ahmet çıkar, Mehmet çı
kar, A. Partisi, B. Partisi, C. Partisi, kim çıkarsa çık
sın; haksızlığın altında kim varsa o ezilsin. 

BAHİR ERSOY (İstanbul) — Getir önergeyi. 
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FEYZULLAII DEĞERLİ (Devamla) — Getir 
önergeyi sen ver önergeyi sen ver. 

BAHÎR ERSOY (Sstanbul) — İddia sahibi sizsi
niz, getirin. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Cesaretiniz var
sa getirin. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, müdahale etmeyin, 
FEYZULLAII DEĞERLİ (Devamla) — Madem 

ben bunu konuşurken bu hususta haklılığı ortaya koy
duğumu kabul ettiniz, bunun bir önergeye ihtiyacı 
olduğunu duydunuz, buyurun yazın önergeyi verin. 

BAHİR ERSOY (İstanbul) — Beyefendi, iddia 
sahibi sizsiniz, önergeyi yazın getirin. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Cesaretle getirin, 
destekleriz. Getiremezsiniz onu, cesaretiniz varsa ge
tirin. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Beyler, 
siz getirin bizim cesaretimiz yoksa... 

BAŞKAN — Sayın Değerli, karşılıklı konuşmaya 
imkân vermeyin, ifade buyurun efendim. 

ÖNDER SAV (Ankara) — Beyyine külfetini ter:> 
çeviremezsiniz, hukukta bir kural vardır. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Arka 
daşlar, madem müdahale ediyorsunuz; burada az 
çok 8 - 9 ay kadar bir iktidarda bulundunuz. Şu sa
vunduğunuz işçiler hakkında hangi meseleyi getirdi
niz, neyi çıkarabildiniz? 

ALİ SANLI (Burdur) — İşte bunlar. 
SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Geldiği günden 

beri sabote ediyorsunuz. 
FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Niye 

çıkarmadınız?. 
SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Biz verdik, ama 

siz sabote ediyorsunuz. 
BAŞKAN —- Sayın Tığh, rica ederim... Sayın De

ğerli, çok rica ederim, siz pas verirseniz tabiî kar
şılığı gelecek. Onun için siz fikirlerinizi ifade edin. 
Ben onlara ihtar ediyorum efendim. 

ALİ SANLI (Burdur) — Kıdem tazminatını bil
miyor ki... 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim, 
tamamlasın. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Siz ikti
darsınız, bulun çoğunluğu çıkarın diyorsunuz' bize. 
Siz iktidardınız bulup da çoğunluğu niye çıkarama
dınız; bizim sabotemizle niye kaldınız ortada?.. (C.H. 
P. sıralarından «Ortaklarına sor» sesleri) 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Ortaklarımız iha
net etti, ne yapalım? Şimdi sizin ortağınız oldu. (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, üslup meselesi efen
dim; size sual sormuyor öyle ifade ediyor. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Türkiye' 
de gerek işçi, gerek işveren, gerek köylü, gerek çiftçi, 
gerek fukara karşısında hak iddia edeceğiniz, men
faat götürdüğünüz, iyilik götürdüğünüz, hizmet gö
türdüğünüz bir tek köylü, bir tek çiftçi, bir tek işçi 
bulamazsınız. (A.P. sıralarından alkışlar) 

BAHİR ERSOY (İstanbul) — Öyleyse seçim ka
rar». verin. (Gürültüler) 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Türki
ye'de baştan başa ne varsa, işçiye de imkân dahilin
de, köylü de ne gördüyse Demokrat Parti ve onun 
divamı olan Adalet Partisi iktidarında görmüştür. 
(Gürültüler) 

ÂDİL ALİ CİNAL (Trabzon) — Seçime, seçime, 
BAŞKAN — Sayın Değerli, Heyeti Umumiyeye 

ve Başkanlığa hitap ediniz, çok rica ederim. 
FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Sayın 

Başkanım, susturun da.. Müdahale ediyorlar. 
BAŞKAN — Nasıl susta ray! m? Siz cevap ala

cakmış gibi konuşuyorsunuz, siz diyorsunuz. Baş
kanlığa hitap edin, Heyeti Umumiyeye hitap edin de, 
yine aynı şeyleri söylemiş olursunuz. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Türkive' 
de evvelâ boşta gezenlerin işçi olma hakkını ona temin 
etmenin yoiunu aramak lâzımdır. Kaç bin tane işçi
miz var, kaç bin tane işsiz olanımız var? İşçiler bu
gün az çok hakkını müdafaa edecek ve hakkını ara
yacak, birtakım yerlerde imkân sağlayacak fırsatlara 
ve kanunî haklara sahip olmuşlardır. Ama bugün 
binlerce işsiz vardır. Ne devlet kapısından, ne özel 
sektörden, hiç kimseden hak talep edecek durumu 
yoktur. Çünkü hiç bir işçilik vasfını haiz değildir. 
Sokakta. Ankara'da... 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Kıdem tazmina
tıyla ne ilgisi var bunun saym Başkan? 

BAŞKAN — Sayın Tığlı... 
FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Bunu 

ben anlatmayayım mı beyefendi? 
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde düşünce

lerini grupu adına ifade ediyorlar, dinleyin lütfen 
efendim. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Yani 
memlekette işsizlik durumunu, işçiye iş bulma du
rumunu anlatmayalım. Yani mütemadiyen bir yere 
mi yüklenelim? 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Hayır, onu an
latın ama... 
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MEHMET DEDEOĞLU (Kırklareli) — Halit 
Narin duymasın, maaşını keser. 

SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — Nedir yani? 
Sana ne oluyor? (A.P. ve C.H.P. sıraları arasında 
karşılıklı gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Çağlar... Sayın Tığlı rica ede
rim efendim. Yalandan mesele çıkarmaya lüzum yok 
efendim, hatip fikirlerini ifade ediyor. 

Sayın Değerli rica ederim... 
HÜSEYİN SUAT SUNGUR (Bursa) — Sayın 

Başkan, müdahalâ eder misiniz?... Lütfen sükuneti 
temin edin.. 

BAŞKAN — Müdahele ediyorum efendim. Mü
dahalenin başka şekli oluyor mu efendim? Sayın 
Tığh'dan 8 - 1 0 defa rica ettim, cevap vermeyiniz 
dedim, sayın Değerliden de rica ettim; cevap alacak 
bir üslup içinde konuşmayın dedim. 

HÜSEYİN SUAT SUNGUR (Bursa) - - Sayın 
Başkan, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Konuşmasını bitirsin de bir müra
caat... 

HÜSEYİN SUAT SUNGUR (Bursa) — Sükûneti 
temin edin efendim. 

BAŞKAN — Rica ederim, arkadaşımız konuşma
sını bitirsin ondan sonra bir müracaat varsa ona göre 
düşünelim. 

Devam buyurun sayın Değerli. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Arka
daşlar, memleketini seven, vatanperver olan insanlar, 
memleketin menfaatine olan her meseleyi samimiyet
le savunur. Siz, bir işçiyi savunurken, işvereni de 
savunmaya, işçinin lehine olarak kabul etmeye mec
bursunuz. Nasıl işveren olmazsa işçi olarak? Siz.. 
(C.H.P. sıralarından «Mavi boncuk» sesleri) Mavi 
boncuğa lüzum yok beyefendi, siz mavi boncuk za
ten dağıtmazsınız ki, veçheniz belli, hedefiniz belli, 
karakteriniz belli, yönünüz belli. Siz memleketi bö
leceksiniz, işçi - patron kavgasını getireceksiniz, bir
birine kırdıracaksınız. Köylü, şehirli bulanık suda 
balığı avlayacaksınız, ama Türk milleti size o balığı 
avlatmayacaktır. (A.P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

SÜLEYMAN ŞİMŞEK (İçel) — Sayın Başkan, 
hatip hazırlıksız çıkmıştır. Baştan sona kadar zırva
lamaktadır, hadise ondan meydana, geliyor. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Zırva
layan senin babandır, ben değilim, ben değilim. 

SÜLEYMAN ŞİMŞEK (İçel) — O söz senin sü
lalene yaraşır. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Terbi
yeni muhafaza et, Ben hazırlığı yapmışım da çıkmı
şım; fakat bırakmıyorsunuz ki, gelelim konuya. 

SÜLEYMAN ŞİMŞEK (İçel) — Hazırlıksız çık
mışsın, acizsin, mesele ondan doğuyor. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Aciz 
senin sülalendir. Ben aciz değilim. 

BAŞKAN — Rica ederim, sayın Değerli. 
FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Ben bu 

milletin huzuruna çıkmışım, bu noktaya gelmişim. 
BAŞKAN — Çok rica ederim beyefendi.. 
SÜLEYMAN ŞİMŞEK (İçel) — Onursuz, onur

suz. 
BAŞKAN — Rica ederim beyefendi, müdahale 

etmeyin lütfen. Lütfen müdahale etmeyin, ne de
mek bu yani? s 

SÜLEYMAN ŞİMŞEK (İçel) — Benim şahsıma 
söyle, onursuz adam. 

BAŞKAN — Ne demek o, siz sataşma yapıyorsu
nuz. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Hazır
lıksız çıkıp çıkmamasını senin gibi düşünenlerdir. 

BAŞKAN — Çok rica ederim. 
FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Ne söy

lersen cevap alırsın. 
BAŞKAN — Sayın Değerli, bir dakikanızı rica 

edeyim. 
Sayın Şimşek, hatibin hazırlıklı çıkıp çıkmaması 

size ne kazandırır. 
SÜLEYMAN ŞİMŞEK (İçel) — Olay çıkarıyor 

sayın Başkan. 
BAŞKAN — Çok rica ederim, ama bu şekilde 

Meclisin mehabetine yakışmayacak bir şekilde müda
hale ederseniz, sizi tecziye etmek zorunda kahrım. 
Çok rica ederim. 

Sayın Değerli, sizden de çok rica ediyorum bir
kaç defa da ısrar ettim, «siz, siz» diye hitap eder
ken arkadaşlarımız belki de kendilerine hitap edili
yor intibaına kapılıyorlar. Rica ediyorum, Başkanlı
ğa ve Heyeti Umumiyeye hitap ediniz ve bu şekilde 
konuşmanızı bitiriniz efendim. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Muh
terem arkadaşiar... 

ÂDİL ALİ CİNEL (Trabzon) — Ahlâksız. 
FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Ahlâk

sız, senin gibi düşünendir. Terbiyenizi muhafaza 
ediniz. 

BAŞKAN — Sayın Cinel rica ederim, rica ederim. 
FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Bak, bu

rada ne söylediğini duyuyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Cinel, sayın Cinel. 
FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Ahlâk

sız senin gibi düşünendir. 
BAŞKAN — Sayın Değerli, müsade edin efen

dim. 
Sayın Cinel... 
FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Ben ko

nuşma yaparken... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Sayın Cinel, böyle arkadaşlarımız oturdukları yer

den, milletvekillerine yakışmayacak şekilde, İçtüzüğü
müzde disiplin cezasına yol açacak bir durum yarat
mayın, çok rica ediyorum. Ben, Başkanınız olarak 
kendimi mümkün olduğu kadar bu yola gitmemeye 
zorluyorum, ama bu demek değildir ki, arkadaşlarımız 
kuralların dışına çıksınlar, birbirlerini zedeleyici, bir
birlerini kırıcı ve hiç de hoş olmayan bir üslûba ken
dilerini kaptırmasınlar. Çok *rica ediyorum, cevap 
istemiyorum. Sayın Değerli haklı olarak âni çıkışlara, 
hatip elbette cevap verir. Ben her ikisini de uygun 
bulmuyorum. Sizden tekrar rica ediyorum lütfen ta
mamlayın efendim. Lütfen tamamlayın, mademki 
işçilerimizin lehine olduğunu bütün partilerimiz kabul 
ediyor. 

HALİL KARAATL1 (Bursa) — Tecziye etmeye
cek misiniz? 

BAŞKAN — Beyefendi, tecziye edip etmeme be
nim bileceğim bir şey, benim takdirimde kalan bir 
şey, niye müdahale ediyorsunuz? 

Sayın Değerli devam edin, lütfen. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar, burada herkes samimî düşüncelerini 
ifadeye hürdür. Biz burada konuşurken ve daha he
nüz, «memleketimizde işçi ile işvereni beraber müta
lâa etmek lâzım, haksızlık nerede ise oraya birlikte 
yüklenmek lâzım, işçiden yanayım, köylüden yanayım, 
işverenden yanayım dersek Türkiye'mize zarar verir» 
şeklinde ifademi sürdürüp, hazırlık noktalarına gele
ne kadar muhterem arkadaşlarımız, kendilerine hiç bir 
sataşıcı lâf etmediğim halde, oradan müdahalelerde 
bulundular. Binaenaleyh, konuşma hakkımızı ihlâl et
tiler burada. 

BAŞKAN — Devam buyurun efendim, müddeti
nizi ben hesaplıyorum. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Arkadaş
lar, memleketimiz için işverenin de işçinin de faydalı 
olduğuna inanmamız gerektiğine inanan bir insan ola
rak söylüyorum: Eğer «işverene lüzum yoktur, işçiye 
lüzum vardır» derseniz, o zaman işçiye başka bir 

i isim bulmanız icabedecektir. Öyle ise her işveren 
belki de işçi olarak işveren durumuna gelmiştir. Bin-

I lerce işçi, belki binlerce işveren durumuna gelmiştir. 
Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında, sosyal yapısın
da, harice ve dahile karşı millî bakımdan güçlü ve 
kuvvetli olmasında, her ikisinin de büyük önem taşıdı
ğını ifade etmek istiyorum. Diyoruz ki, elimizden ge
liyorsa, bizler, binlerce boşta gezen, işçi vasfını alma
mış, henüz hiçbir sıfata dâhil olmayan; Ankara'nın 
Ulus meydanında, İstanbul'un Eminönü meydanında, 
sabahtan bin tane işçiye yüz tane işveren gider de, 
«gel ben seni çalıştıracağım» derse orada işçi hakkını 
müdafaa edemez, işçi alın terini alamaz. Çünkü bin 
işçiye yüz tane işveren düşmüştür. Siz eğer orada bin 
tane işçiye bin tane işvereni mecbur ederseniz, o za
man o işçi alnının terini de, emeğinin karşılığını da 
alacak ve sözünü işverene de geçirecek ve istediği 
hakka da sahip olacaktır. 

Binlerce insan hiç bir hakka sahip değildir, iş
sizdir. Bunlara iş bulmak için ya devlet olarak imkân 
sağlayacaksınız, yatırımlara gideceksiniz; işçi istihda
mını genişleteceksiniz, ya özel teşebbüsün yaptığı te
sisler genişleyecek, yatırımlar çoğalacak, işçi istihda
mı artacaktır. Böylelikle işçinin hem maddî, hem aile
vî, hem sosyal refaha kavuşmasına destek olacaksı
nız. Sadece bir istikamete yönelmek suretiyle işçiyi 
patronla döğüştürmenin, burada konuşan kişiye «Sen 
işçiden yanaşın, Halit Narin duymasın» diye sataş
manın manası yok. Kim duyarsa duysun. İşçinin alın-
terini hangi maksatlarla olursa olsun ihmal eden, ket-
meden, zayi eden, hakkını vermeyen insan, gerçek 
insan değildir. Çalıştığı yerde, ekmek yediği yerde ora
da memlekete, devlete hizmet edeceği yerde, hangi 
müesseseden olursa olsun ihanet düşünen insan da en 
kötü insandır. Öyle ise hem işçiyi, hem işvereni kar
deş etmenin, herbirine hakları insanî yönden verme
nin münasebetleri tesis etmenin, kaynaştırmanın yo
lunu aramak lâzımdır. 

Biz Mecliste böyle sınıfları birbirine bölerek, ta
banda da aynı bölünmeler meydana gelirse, belki siz, 
işverenlerden yanaşınız diye işvereni bir tarafa dev
rederseniz; siz de işçiden yanaşınız diye siz de o züm
reyi alırsınız; öbürü köylüye sahip çıkar, diğeri ta
lebeye sahip çıkar... Peki ne olacak bu memleketin 
hali sonra? 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Size sormalı. 

BAŞKAN — Sayın Değerli, üç dakikanız var, lüt
fen tamamlayın efendim. 
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FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Bunların 
tamamı milleti, devleti meydana getirir. Ayrı ayrı 
bunları mütalaa etmek mümkün değildir. Bu işin sö
zünü yapmak da davanın gerçek savunuculuğunun ifa
desi değildir. 

Ben demin ifadede bulundum, diyoruz ki; bu işin 
lâfını yapmaktan öte, bu işin gerçeğine yanaşmak 
ve burada onu kanun hükmü altına almak esastır ve 
hiçbir zaman işçiyi dışarda, köylüyü birtakım men
faatler uğruna istismar edenler, onların haklarını ne 
dün, ne bugün vermemiştir. Vermeleri de asarda 
onların hesabına gelmez. Öyle bir zihniyet, öyle bir 
düşünce var ki, memleketin fukara kalması, yoksul 
kalması, sefil kalması, onların aslında sermayeleridir. 
Zengin olmalarını, işçinin işveren durumuna geçmesini 
o zihniyet asla istemez. Türkiye'de fukaralık, yok
sulluk, sefalet alsın yürüsün ki o istismarcılar, o yok
sulluk fukara simsarları onları istismar ede ede, ken
dileri büyük merhaleler, büyük şöhretler, büyük mev
kiler kapsınlar. İşte bu zihniyete meydan vermeye
ceğiz. Komünizme giden bu yolu açık tutmayacağız. 
Yatırımları artıracağız, işçi - işveren münasebetini te
sis edeceğiz; köylü, işçi, fukara ayırımı yapmayacağız 
ve Türkiye'de bir kardeşlik, bir birlik meydana getire
ceğiz. (C. H. P. sıralarından anlaşılamayan müdaha
leler ve gülüşmeler.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim, rica 
ederim. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Bakın 
«birlik»» diyorum, «işçiyi, patronu birleştireceğiz» di
yorum, «kardeş yapacağız» diyorum, müdahale edi
yorsunuz. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar ve gülüşmeler) Demek ki, siz bunların böyle 
olmasını istemiyorsunuz, «işçi kalsın, onları sömüre-
lim, istismar edelim» diyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Değerli, rica ederim efendim. 
FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Türk iş

çisi de biliyor, Türk köylüsü de biliyor, maneviyatına, 
milliyetine, devletine bağlı olan bu millet hiçbir za
man dinini, fukaralığını sömürterek mel'un emellere 
meydan vermeyecektir. Bu millet işçisiyle, köylüsüy
le bir olan millettir. Yarası olanlar gocunur, «işçi 
zengin olacak» diyorum bağırıyorsunuz; demek ki 
zengin olmasını istemiyorsunuz. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Değerli. 
Gruplar adına konuşmalar bitmiştir, şahısları 

adına söz isteyen arkadaşlarıma söz veriyorum; bu
yurun Sayın Sanlı. 

ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; kıdem tazminatı konusu, Ecevit Hüküme
ti tarafından ortaya atıldığından bu yana birçok se
rüven geçirmiş ve büyük gürültüler koparılmıştır. Ta
sarının serüvenini biliyorsunuz, bunun ayrıntılarına 
girmek istemiyorum. 

Kıdem tazminatı, iş hayatına 3008. sayılı Yasa ile 
girmiş, çeşitli değişiklikler ve uygulamadaki içtihat
larla zenginlik kazanmış bir kavramdır, 935 sayılı Ya
sada tanımlanmış, mâhiyeti belirlenmiştir. 

Sermaye sözcüleri, gerçekte 1962 yılından beri 
bu tazminatın bir işsizlik güvencesi olduğunu, ekono
mik büyümeyi önlediğini ileri sürerek kurtulmak için 
sigorta tesisi, sosyal sigortalarca ödenecek tazminat, 
fon tesisi gibi kurumlar önermişler ve nihayet dev
lete yüklemek istemişlerdir. 

Değerli milletvekilleri, kıdem tazminatına ilişkin 
bu tasarı, bu biçimi ile yasalaştığı takdirde, işçiler 
aleyhine atılmış, son kapitalist hükümetin geri bir 
adımı olacaktır. Kıdem tazminatı bir işsizlik güven
cesi değildir, doğrudan doğruya bir yıpranma payıdır; 
İşçinin yıpranmasının karşılığıdır. İnsana saygılı bir 
düzende makine araç ve gereçlerin yıpranması kar
şılığı bir kısım fonun amortisman adı altında kâr -
zarar bilançosundan düşülürken, işçinin de kıdem taz
minatı yoluyle yıpranmasının karşılanması, asgari 
müşterek sosyal devlet anlayışıdır. 

Kıdem tazminatının belirgin niteliği, işçiyi işinde 
tutma güvencesidir. İşçinin geleceğe güven duyması
nı, işinden ayrıldığı zaman önemli bir maddî desteği
nin bulunduğunu belirler. Sendikalar, en azından iş
çinin iş başında kalmasını sağlamak için bu girişime 
karşı çıkacaklardır; nitekim, çıkmışlardır da. İz
mir'de düzenlenen demokratik uyarının tekrar bütün 
Türkiye'de tekrarlanacağından bahsedilmektedir. Sa
dece iki yılda bir toplu sözleşme yapmak ve enflas-
yonist konjonktürde eriyen ücret zamlarıyle işçiyi tat
min etme değildir sorunları. Türkiye'nin geri bırakıl-
mışhğı karşısında işsizliğin kol gezdiği toplumumuz
da işçinin işi başında tutulması vazgeçilemeyecek bir 
sosyal güvencedir. 

Kıdem tazminatı yükümlülüğü, kanunen, işverene 
ait olması gerekir. Bu yükümlülüğün kısmen de ol
sa riskinden kurtaran fonlar tesisi, işvereni iş sözleş
melerini bozmakta tam olmasa bile, belirli ölçüde so
rumsuz bırakacak demektir. Oysa bu yükün işveren 
sırtında kalması tam çalışmayı kolaylaştıracağı gibi, 
Anayasada öngörülen çalışma hayatının kârlılık için
de geçmesi ilkesi de içtenlik kazanmış olacaktır. 
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Değerli milletvekilleri, gerçekçi olarak söylenme- ı 
lidir ki, işçi için kıdem tazminatı dışında geçerli bir 
iş garantisi uygulanan yasalar içinde bulunmamak
tadır. I 

Soruna batılı açıdan bakmak da yanlıştır. Batı, 
sanayileşmiş, işsizlik sorununu çözümlemiş, işçi smı-
•fı siyasal karar organlarında yerini almış ve bu tür 
haklar kurumlaşmıştır. Ayrıca işsizlik sigortası da 
önemli bir güvencedir. Bunun için Batıdan farklı bir 
kıdem tazminatı doğaldır. 

Bu yasada fon tesisi ile asıl amaç, kapitalist piya
sa ekonomisinin en önemli unsurlarından biri olan 
işletmeye kaynak sağlamaktır. Kıdem tazminatları 
ödenmesi, ancak belirli koşullarda muhtemel olan 
tazminatlardır. Oysa sanki her durumda tazminat 
ödenecekmiş gibi, şirket gelirinin bir kısmının vergi 
dışı tutularak primlerle bir fonda toplanması ve 
banka ilişkileri aracılığıyle kendilerine ek kaynaklar, 
yani krediler yaratılması düşünülmektedir. 

Zaten kâra dönük piyasa mekanizmasında, kendi
sine dönük yararlar görmedikçe sermaye sözcülerinin 
böyle bir öneriye girişmesi beklenemezdi. Sanayi ke
siminde üç milyona yakın işçi bulunduğu düşünülür
se, ortaya çıkacak dev kaynağın piyasa mekanizması
na nasıl bir yarar sağlayacağı kolaylıkla anlaşılabilir. 
Asıl çözüm yolu önemli bir vergi kaybına yol açacak 
bu yola hiç başvurulmaksızın, işverenlerin modern 
teknolojiye uygun olarak daha verimli çalışıp, üreti
me katkıda bulunmak suretiyle bu sancılarını da or: 

tadan kaldırımsıdır. 

ı dördüncü yıl için 1 800 ltra olduğu kabul edilirse, son 
ücret üzerinden 7200 lira alması gerekirken, fonda bi
riktirme uygulaması halinde 6 000 TL.'sı olacaktırki, 

I uzun yıllar çalışan işçiler için önemli bir miktar kay
bı olacaktır; işçiler arasında büyük huzursuzluğa se
bebiyet verecektir. 

Değerli milletvekilleri, 931 sayılı Yasanın 14 ncü 
maddesinin görüşülmesi sırasında işçilerin gelişi gü
zel çıkarılmasının önlenmesi, iş hayatının kararlılık 
ve güvenlik içinde yürümesinin amaçlandığında birle-
şilmiştir. Bugün şartlar geriye işletilmektedir. Ger
çekte işçilerin kıdem tazminatını yine işçiler ödemek
tedir. İşverenlerin ödemesi görünürde bir ödemedir. 

Şöyle ki; Ücreti yüksek bir işçi işten atıldığı za
man yerine düşük ücretli bir işçi alınmakta ve böy
lece yeni alınan işçiye az ücret verilmek suretiyle 
ödstilmektedir. Örneğin 150 TL. alan bir işçi atılıp 
yerine 50 lira karşılığında ücret alan bir işçi alındığın
da günlük 100 liralık fark 1 ayda 3 000 lira ve yılda 
36 000 TL. eder ki, bu fark asgarî 15 -20 yıllık bir 
işçinin kıdem tazminatı tutarıdır. Bu nedenle sadece 
işveren çıkarları için bir kaynak yaratmak ve işçiyi 
her an işten atabilme olanağı sağlamaktan başka bir 
amacı olmayan fon tesisini, işçiler aleyhine «MC» 
nin attığı yeni, önemli bir geri adım sayıyorum. 

Yapılacak yasa değişikliği daha çok sendikasız iş
çileri ilgilendirmekte ve bir anlamda kıdem tazminatı 
konusunda doğan farklılığı ortadan kaldırmayı amaç
lamaktadır. Bunun ileri ve sosyal adalet, eşitlik gibi 
kurallarla uygun bir davranış olduğunda kuşku yok
tur; fakat bu Ecevit Hükümeti sırasındaki çizgidir. 
Toplu sözleşme olanaklarından yararlanan işçiler için 
bu haklar büyük ölçüde zaten gerçekleşmiştir. Ayrı
ca gazeteciler için bu ayrıcalık 1952 yılından beri 
uygulanmaktadır. Ne var ki kıdem tazminatı konu
sunda işçilerin asıl sorunu, bu hakkın yeterli bir gü
venceye sahip bulunmayışından doğmaktadır. Asıl ile
ri adım, işçinin kusurlu eylemiyle işinin sona erdiril
mesinden başka, birikmiş payını elinden alan ve ma
kable teşmil edilen kıdem tazminatının ödenmesinin 
kaldırılmasıdır. 

İşçi, kusurlu eylemi sonucu işinden atılmakla za
ten cezalandırılmaktadır. Bunun dışında, yıllarca 
emek verdiği işyerinden yıpranma payının elinden 
alınarak kovulması, çağdaş iş hukuku ahlayışıyle bağ
daşmamaktadır. Hiç bir gerekçe, yıllar boyu yıpran
mıştık payının, birikmiş emeğin elinden alınmasını 
haklı gösteremez. Kusurlu eylemin karşılığı sadece 

Geçmiş Demirel hükümetleri döneminde de, Ma
liye Bakanlığının bir kararıyle grup sigortası aracılı
ğıyle işverenler, kendilerini güvence altına almayı ve 
işçileri her zaman işyerinden kovmak imkânına bir 
ölçüde kavuşmuşlardır. Grup sigortası primlerinin ver
gi muafiyeti kapsamına alınmasıyle bu girişim destek
lenmişti. 

Şimdi daha açık ve kesin bir tavır alınmıştır ki, 
bunu yadırgamadık. Bu Hükümetin hangi sosyal güç
lerin desteğinde olmasının güzel bir yanıtıdır. İşve
renler bu yolla hem işçiler lehine getirilmiş bir ga
rantiyi ortadan kaldırmakta, hem de vergi kaçırmak
tadırlar. İşçiler için önemli ve büyük bir kayıp da kı
dem tazminatının son ücret üzerinden değil, fonda 
yıllara göre birikmiş primin ödenmesi ile doğacak 
miktar kaybıdır. 

Örneğin; bir işçinin birinci yıl ücretinin 1200 lira, 
ikinci yıl ücretinin 1 400 lira, üçüncü yıl 1 600 lira ve 
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işten atılma olmalıdır. Kıdem tazminatı birikmiş 
emek karşılığıdır, kusurluluk bunu etkilememelidir. 

Örnek olsun diye arz edeyim; Bir işçi işine 3 gün 
gelmediği veya bir işçi işverenin başka işçisine göz
dağı verirse ihbarsız, tazminatsız hemen işten atıla-
bilmektedir. Bugüne kadar hiç bir iş mahkemesi göz-
dağının ne olduğunu açık seçik karara da bağlayabil
miş değildir. İşinden atabilirsiniz, gerekirse ihbar öde
neğini de ödemeyebilirsiniz; ama kıdem tazminatını 
elinden almanın hiç bir mantığı ve adaleti yoktur. Bu
nu saklı tutan bu yasa, cephenin işçiler için düşündük
lerini göstermektedir. 

BAŞKAN — Sayın Sanlı, iki dakikanız vardır; 
ona göre konuşmanızı ayarlayınız efendim. 

ALÎ SANLI (Devamla) — Değerli milletvekilleri, 
bu yasada getirilen tavan ülkemizin koşullarıyle de 
bağdaşmamaktadır. Türkiye'de ücretler fiyat artışla-, 
rina göre otomatik ayarlanan bir oynak merdiven sis
temine bağlı değildir. Perakende fiyat indeksleri veya 
resmî hayat pahalılığı indekslerine göre ücretler ken
diliğinden anmamaktadır. Batı'da bu, sisteme bağlan
mıştır. Bu nedenle asgarî ücretlerin sabit kalması ha
linde bu tavan işçinin aleyhine olacaktır. Ülkemizde 
bir indeksleme düzeni yoktur ve üstelik de yüksek 
oranda enflasyon vardır. Ayrıca asgarî ücretlerin iş
çiler yararına değişmesi, işverenler ile bütünleşen si
yasî iktidarlar nedeniyle olanak dışıdır. Özellikle ga
zeteciler, kimya sanayii, sanatçılar, petrol sanayii, 
bazı yüksek ücret düzeyi bulunan işkollarında dahi, 
bugünkü düzenleme aleyhlerine olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, yasa Ecevit Hükümetinin 
sunduğu teklifin amaçlarını ortadan kaldırıcı, işveren
lerin çok uzun süreden beri çikâyetçi olduğu konuları 
özlemleriyle bağdaştırır biçimde hazırlanan bu tasa
rıyı olumlu bulmuyoruz. 

işveren Sendikaları Başkanı Halit Narin'in emriy
le îzmir valisi değişirken, aynı örgütün istekleri doğ
rultusunda yasa çıkarılmasını da yadırgamıyoruz. Hü
kümetin tırmanma politikasının bu ürünü de, işçi sı
nıfı üzerinde kendisini gösterecektir. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sanlı. 
Söz alma sırasına göre buyurun Sayın Tığlı. 
SABRI TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin değerli milletvekilleri; konuşmama 
başlamadan evvel hepinizi saygı ile selâmlarım. 

Değerli milletvekilleri, son bir iki yıl içinde Türk 
kamuoyunda bu kanunun üzerinde yapılan lehte ve 

! aleyhte münakaşalar nihayet bugüne kadar geldi ve 
bugün Millet Meclisi kürsüsünde bu kanun üzerinde 

i herkes görüşlerini söyleyecek ve herkesin, Türk ka
muoyunun, tüm işçilerin, tüm sendikacıların, işveren
lerin sabırsızlıkla beklediği bu kanun, kısmet olursa 
çi kaçak ve bekleyenler görecekler ki bu kanun bü
yütüldüğü kadar, gösterildiği kadar korkulu değildir; 
iddia edildiği kadar da Türkiye'de büyük iflâslara, 
büyük çöküntülere sebep olmayacaktır. Ama nedense 
bu kanunun çıkmasını istemeyenler, bu kanun çıkarsa 
Türkiye'de sanayi çöker, iflâs eder, bu tazminatlar 
ödenemez teraneleriyle iki senedir Türk kamuoyunu 
işgal etmişlerdir. 

Ecevit Hükümeti tarafından getirilen bu kanun, 
eğer Ecevit Hükümetinin ortaklarının samimiyetsiz
likleri olmasaydı, matlıkları olmasaydı, bugüne ka
dar bu kanun çoktan çıkmış, bitmiş ve işçiler hakla
rını almış olacaklardı. (A. P. sıralarından «hayırlı ol
sun» sesleri.) Hayırlı olsun, uğurlu olsun, aynı ortak 
şimdi sizin tabiî. 

Bu kanun o zaman sevk edildi, görüşüldü, ama o 
günün Hükümet ortaklan Bütçe Plan Komisyonunda 
bu kanuna karşı çıktılar ve bu kanun bazı değişiklik
lerle Meclis kürsüsünde bir seneden fazla bekledi ve 
kanunun görüşülmesine her sıra geldiği zaman da, ne
dense bu kanuna karşı olanlar, o günün muhalefeti, 
bugünün iktidarı, Mecliste çoğunluğun olmaması için 
büyük gayret gösterdi ve bunda bugüne kadar da 
muvaffak oldu, ama artık bundan vazgeçilmenin im
kânı olmadığını, bu hakkı vermemenin imkânsız hale 
geldiğine inananlar, kendi Hükümet Programlarına 
da bunu, inanmadıkları halde koydular ve bugün ka
nunu anagayesinden bir hayli uzaklaştırmış olarak 
çıkartma gayreti içindeler. 

Sayın milletvekilleri, evvelâ bunu fon getirmek, 
tavan getirmek ve vergi muafiyetini kaldırmak sure
tiyle bu kanunla neyi yapmak ve kime hizmet etmek 
istiyoruz? Bugün bu kanun toplu sözleşme düzeni ile 
yapılan toplu sözleşmelerle değerini bir hayli kaybet
miştir. Bugün sosyal hayata inanan, toplu sözleşme
ye inanan işverenler kendiliklerinden, daha bu kanun 
çıkmadan işçilerin kıdem tazminatlarını 30 gün, onun 
daha çok üstüne birtakım işkollarında 40 gün, 45 
gün, 60 gün, 70 gün, 75 gün gibi rakamlar vermeyi 
kabul etmişlerdir. Bugüne kadar işçilerin kıdem taz
minatlarından ötürü iflâs eden bir tek işyeri yoktur 
Türkiye'de. Bundan sonra da olmayacaktır. Çünkü 
işveren işçisini alırken, ücretini verirken toplu sözleş
mede, toplu sözleşme pazarlığında kıdem tazminatı-
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nın günlerini saptarken zaten maliyetine geleceği inti
kal ettirmekte, işçiye ödenen kıdem tazminatını üre
tilen malların fiyatında, zaten onu tüketen halk, Türk 
halkı ödemektedir. Bu kanunla getirilmek istenen fon, 
hiç bir fayda getirmeyecek, üstelik kıdem tazminatı
nın temelinin zedelenmesinde ve fona dayanarak bir
takım hileli iflâsların olmasına sebep olacaktır. Ka
nun görüşülürken bazı sözcülerin buradan işçi sen
dikalarını, «işçilerin kanını emmekle, işçileri sömür
mekle» itham etmelerinin sebebini ben bir türlü an
layamadım. Eğer bu isyan, işçi sendikalarına karşı 
olan bu isyan, bu ağır itham son İzmir direnişi ile 
ilgili ise, o zaman bu direniş, sendikaların haklarını 
savunmadaki direniş, anlaşılan, sizi, geri alamayaca
ğınız, ispat edemeyeceğiniz iftiraları etmeye kadar is
yana getirmiştir... (A. P. sıralarından, «ne demek, ne 
iftirası, nereden anladın» sesleri, gürültüler.) 

Burada işçi sendikalarının, işçilerin kanını em
diğini... (A. P. sıralarından, «Yalan mı» sesleri.) İş
çileri istismar ettiğini iddia etmek, işçi sendikalarına 
karşı duyulan bir isyanın neticesidir. 

SABRİ KESKİN (Kastamonu) — İspat edin. 
SABRİ TIĞLI (Devamla) — Eğer böyle bir isya

nınız yoksa söylemezdiniz bunu. Bunu söylemek ko
laydır, bunu ispat etmek vardır... 

SABRİ KESKİN (Kastamonu) — İftira ediyor
sun, ispat et. 

SABRİ TIĞLI (Devamla) — «Bunu ispat edin» 
dediğiniz zaman havada kalırsınız, müfteri olursunuz, 
düzme raporlarla, sahte raporlarla ortada kalırsınız 
sonra Sabri bey. 

SABRİ KESKİN (Kastamonu) — Zatiâlinizi kast
ediyorum. 

SABRİ TIĞLI (Devamla) — Cesaretiniz varsa, 
gücünüz varsa, inanıyorsanız... (A. P. sıralarından, 
gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, rica ederim karşılıklı 
konuşmayalım. 

SABRİ TIĞLI (Devamla) — İnanıyorsanız, sen
dikalar hakkında bir Meclis Araştırmasına gidersiniz, 
getirirsiniz, biz bunu burada destekleriz... (A. P. sıra
larından gürültüler.) 

SABRİ KESKİN (Kastamonu) — Zatiâliniz ge
tirin... (A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Keskin, rica ederim. 
SABRİ TIĞLI (Devamla) — Eğer benimle ilgili 

soracağınız bir hesap varsa... 
BAŞKAN — Sayın Tığlı, vaktiniz dolmuştur, 

lütfen bağlayınız. 

SABRİ TIĞLI (Devamla) — Bir hesabınız varsa 
ben onun hesabını verdim. O iftirayı atanlar hesap 
versinler. Onlar Türk mahkemelerinin önünde mah
kûm oldular, o hesabı onlar versinler. Varsa cesare
tiniz getirin buraya... 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Neden ko
vuldun Türk - İş'ten... (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Son cümlenizi ifade edin efendim. 

SABRİ TIĞLI (Devamla) — Kimi Türk - İş'ten 
kovdular?... (A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Devam edin efendim, devam edin 
ve bağlayın efendim. 

SABRİ TIĞLI (Devamla) — Teşekkür ederim. 
Onu size fısıldayan gelsin burada söylesin cesare

ti varsa... Kimin suflörü iseniz o gelsin. 
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın Sayın Tığlı, 

son cümlenizi ifade buyurun. 
SABRİ TIĞLI (Devamla) — Bitti mi efendim?... 

. BAŞKAN — Bitti efendim, iki dakika da fazla ol
du. 

SABRİ TIĞLI (Devamla) — Teşekkür ederim. 
Maddeler üzerinde görüşlerimizi söyleyeceğiz. Biz 
tavana karşıyız, fona karşıyız, vergi meselesine kar
şıyız, sırası geldiği zaman maddeler üzerinde ayrıca 
görüşlerimizi belirteceğiz. 

Çok teşekkür eder, saygılar sunarım. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tığlı. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Bu yasanın 

Bütçe Plan Komisyonunda görüşülmesi esnasında 
bazı noktaî nazarla muhalefet şerhi koymuştum. İzin 
verirseniz genel görüşme esnasında izah edeyim veya 
madde esnasında izah edeyim. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, kanun tasarısının tümü 
üzerindeki müzakere şu anda tamamlanmış bulunu
yor. İlgili gördüğünüz madde görüşülürken, zatiâli
niz bir söz talebinde de bulunduğunuza göre, aleyh
te söz talebinde de bulunduğunuza göre bunu değer
lendirmeye çalışırım. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Bir hususu 
daha arz etmeme izin verir misiniz Sayın Başkanım? 
Yukarıda Bütçe ve Plan Komisyonu çalışma halin
deydi. Oradaki çalışma nedeniyle buraya katılıp ge
nel görüşme esnasında söz isteme olanağı bulamadım, 
onu da arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Muhterem arkadaşlarım, kanun tasarısının tümü 

üzerindeki müzakereler bitmiştir. Maddelere geçil-
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mesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... İttifakla kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

1475 sayılı İş Kanununun 14 ve 24 ncü madde
leri ile 98 nci maddesinin 7 nci bendinin değiş

tirilmesi ve bir geçici madde eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — 1475. sayılı İş Kanununun 14 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Kıdem tazminatı: 
Madde 14. — Bu Kanuna tabi işçilerin hizmet 

akitlerinin: 
1. — İşveren tarafından bu kanunun 17 nci mad

desinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dı
şında, 

2. — İşçi tarafından bu kanunun 16 nci maddesi 
uyarınca, 

3. — Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyle, 
4. — Bağlı bulundukları, Kanunla kurulu kurum 

veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük 
aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyle; 

Feshedilmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son 
bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten iti
baren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam 
yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında 
kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler 
için de oran üzerinden ödeme yapılır. 

İşçilerin kıdemleri, hizmet akdinin devam etmiş 
veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına bakıl
maksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde 
çalıştıkları süreler gözönüne alınarak hesaplanır. İş
yerlerinin devir veya intikali yahut herhangi bir su
retle bir işverenden başka bir işverene geçmesi veya 
başka bir yere nakli halinde işçinin kıdemi, işyeri veya 
işyerlerindeki hizmet akitleri sürelerinin toplamı üze
rinden hesaplanır. Bu kanunun neşri tarihinden iti
baren işyerinin devri veya herhangi bir suretle el de
ğiştirmesi halinde işlemiş kıdem tazminatlarından her 
iki işveren sorumludur. Ancak, işyerini devreden işve
renlerin bu sorumlulukları işçiyi çalıştırdıkları süre
lerle ve devir esnasındaki işçinin aldığı ücret seviye
siyle sınırlıdır. Bu kanunun neşrinden evvel işyeri 
devrolmuş veya herhangi bir suretle el değiştirmişse 
devir mukavelesinde aksine bir hüküm yoksa işlen
miş kıdem tazminatlarından yeni işveren sorumlu
dur. 

İşçinin birinci bendin 4 ncü fıkrası hükmünden 
faydalanabilmesi için aylık veya toptan ödemeye hak 

kazanmış bulunduğu ve kendisine aylık bağlanması 
veya toptan ödeme yapılması için yaşlılık sigortası 
bakımından bağlı bulunduğu kuruma veya sandığa 
müracaat etmiş olduğunu belgelemesi şarttır. İşçinin 
ölümü halinde bu şart aranmaz. 

T. C. Emekli Sandığı Kanunu ve Sosyal Sigortalar 
Kanununa veya yalnız Sosyal Sigortalar Kanununa 
tabi olarak sadece aynı ya da değişik kamu kuruluş
larında geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesi sure
tiyle Sosyal Sigortalar Kanununa göre yaşlılık veya 
malullük aylığına ya da toptan ödemeye hak kazanan 
işçiye, bu kamu kuruluşlarında geçirdiği hizmet süre
lerinin toplamı üzerinden son kamu kuruluşu işvere-
nince kıdem tazminatı ödenir.. 

Yukarıda belirtilen kamu kuruluşlarında işçinin 
hizmet akdinin evvelce bu maddeye göre kıdem taz
minatı ödenmesini gerektirmeyecek şekilde sona er
mesi suretiyle geçen hizmet süreleri kıdem tazminatı
nın hesabında dikkate alınmaz. 

Ancak, bu tazminatın T. C. Emekli Sandığına ta
bi olarak geçen hizmeti süresine ait kısmı için öde
necek miktar, yaşlılık veya malullük aylığının başlan
gıç tarihinde T. C. Emekli Sandığı Kanununun yü
rürlükteki hükümlerine göre ikramiyesi için öngörü
len miktardan fazla olamaz. 

Bu maddede geçen kamu kuruluşları deyimi, Ge
nel, katma ve Özel bütçeli idareler ile 468 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesinde sayılan kurumları kapsar. 

Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem 
tazminatı veya ikramiye ödenmez. 

Kıdem tazminatının hesaplanması, son ücret üze
rinden yapılır. Parça başına, akort, götürü veya yüz
de usulü gibi ücretin sabit olmadığı hallerde son bir 
yıllık süre içinde ödenen ücretin o süre içinde çalışı
lan günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama 
ücret bu tazminatın hesabına esas tutulur. 

Ancak, son bir yıl içinde işçi ücretine zam ya
pıldığı takdirde, tazminata esas ücret, işçinin işten ay
rılma tarihi ile zammın yapıldığı tarih arasında alı
nan ücretin aynı süre içinde çalışılan günlere bölün
mesi suretiyle hesaplanır. 

13 ncü maddenin (c) bendinde sözü geçen tazmi
nat ile bu maddede yer alan kıdem tazminatına esas 
olarak ücretin hesabında 26 nci maddenin 1 nci fık
rasında yazılı ücrete ilâveten işçiye sağlanmış olan 
para ve para ile ölçülmesi mümkün akdî ve kanundan 
doğan menfaatler de gözönünde tutulur. 

Kıdem tazminatına esas olacak 30 günlük ücret 
tutarının beher yıl için nazara alınacak miktarı 1475 
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sayılı İş Kanununa göre tespit edilmiş olan günlük 
asgarî ücretin 30 günlük tutarının yedibuçuk katın
dan fazla olamaz. 

işçinin ölümü halinde yukarıdaki hükümlere gö
re doğan tazminat tutarı, kanunî mirasçılarına öde
nir. 

Bu maddede belirtilen kıdem tazminatı ile ilgili 
30 günlük süre hizmet akidleri veya toplu iş sözleş
meleri ile işçi lehinde değiştirilebilir. 

Kıdem tazminatından doğan sorumluluğu işveren 
özel şahıslara veya sigorta şirketlerine sigorta ettire
mez. 

İşveren sorumluluğu altında ve sadece, yaşlılık, 
emeklilik, malullük, ölüm ve toptan ödeme hallerine 
mahsus olmak kaydıyle Devlet veya en az % 51 his
sesi Devlete ait bir bankada veya bir kurumda işve
ren tarafından kıdem tazminatı ile ilgili bir fon tesis 
edilir. 

Fon tesisi ile ilgili hususlar kanunla düzenlenir. 
BAŞKAN — Made üzerinde söz isteyenleri oku

yorum. 
ÖNDER SAV (Ankara) — Grup adına söz isti

yorum. 
BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 

adına Sayın Sav, buyurunuz efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA ÖNDER SAV (An

kara) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Ben, Adalet Partisi grup sözcüsü değerli arka

daşını gibi, kıdem tazminatı müessesesi ile uzaktan 
yakından hiçbir ilgisi olmayan sözler sarf edip, za
manınızı alacak değilim. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak inancı
mız, diğer parti gruplarının da teknik konularda bi
zim gösterdiğimiz duyarlılığı göstermeleridir. Çalış
ma hayatı konularından bihaber, iş hukukunun «i» 
harfini bilmeyen, işçi - işveren ilişkileri nedir bilme
yen, bunların hangi anlama geldiğini, çalışma haya
tında ne gibi değerler taşıdığını kavramayan arkadaş
larımızın grup sözcüsü olarak bu kürsüye çıkmaları, 
gönderilmeleri gerçekten bizim çok yadırgadığımız 
bir husus oldu. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına belirtmekte yarar görüyorum. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Senin gibi. 
BAŞKAN — Sayın Sav, kendi görüşlerini ifade 

buyurursanız daha isabetli olur tahmin ederim. (A.P. 
sıralarından, «Ne alâkası var bunların? Senin ba
kanlığını da gördük» sesleri.) 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Sen bakan
lık yaptın; işçi ne demek, iş ne demek bilmiyorsun 
daha. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, rica ederim... 
Sayın Değerli rica ederim, burası imtihan yeri değil
dir efendim. 

Sayın Sav, rica ederim, siz kendi düşüncelerinizi 
ifade ediniz efendim. 

ÖNDER SAV (Devamla) — Sizin düşüncelerinizi, 
sizin nasıl değerlendirdiğinizi Yüce Meclis zabıtları 
gösterecektir. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — İşçilik ya
pan biziz, işveren biziz. 

BAŞKAN — Sayın Sav, rica ediyorum... Sayın 
Değerli siz de görüşmenizi yaptınız efendim. 

ÖNDER SAV (Devamla) — 1475 sayılı İş Yasa
sının kıdem tazmintına ilişkin 14 ncü maddesinin, 
Ecevit Hükümetinin programına uygun olarak de
ğiştirilmesi için, yasa tasarısı 21 Mayıs 1974 tarihin
de Hükümet tarafından Yüce Meclise gönderildi. 
Komisyonlarda gerekli incelemeler yapıldıktan sonra 
7 Haziran 1974 tarihinde yasa tasarısı Meclis günde 
mine girdi. Bu yasa tasarısı kıdem tazminatım 1 yıla 
15 günlük ücret yerine 1 yıla 30 günlük ücret olarak 
artırmaktan başka birçok yenilikler getiriyor. 

Grup sözcüsü olarak tasarının tümü üzerinde ko
nuşan Sayın Durukan arkadaşımız bunlara değindiği 
için ben tekrarlamayacağım. Ancak, tasarının Meclis 
gündemine girmesine kadar hükümetin o zamanki 
ortağı Millî Selâmet Partisi kanadına mensup ba
kanlıkların da görüşü alınmış, komisyonlarda bu 
partinin sözcüleri bulunmuş ve bu tasarıya karşı 
çıkmamış oldukları halde, tasarı Meclis gündemine 
girdikten sonra Sayın Erbakan, yasa tasarısının iş
verenlere tahammül edilmez yükler getirdiğinden ba
hisle, tasarının geri çekilmesini istemiştir. Ancak, bu 
istek zamanın Başbakanı Sayın Ecevit ve zamanın 
Çalışma Bakanı benim tarafımdan olumlu karşılan
mamıştır. 

Sayın Erbakan'ın tasarıyı geri çekme isteğinin, 
Türkiye Sanayicileri ve İş Adamları Derneğinin, he
pinizin kutularına atılan 11 Haziran 1974 tarihli şu 
telgrafının kutuya atıldığı güne raslaması çok ilginçtir. 

Bu telgrafta, bu büyük iş çevreleri ne istiyorlar
dı? «Ülke kalkınması ve sanayimizin gelişmesi ba
kımından kıdem tazminatı konusunun dikkatle ve ti
tizlikle ele alınıp incelenmesinde sayısız yararlar 
vardır» denildikten sonra diğer bazı isteklerin yanın
da, «yapılacak değişikliklerin makabline teşmil edil
memesi, kıdem tazminatının bir fonda ödeme im
kânına kavuşturulması» konuları vardı. 
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Kıdem tazminatı müessesesine yeni giren «fon» 
kelimesi ne Milliyetçi Cephe Hükümetini oluşturan 
partilerin buluşudur, ne de o zamanki ortağımız 
olan Millî Selâmet Partisinin buluşudur; bu ta
mamen, işçi adına kıdem tazminatını ödemek zorun
da olan büyük iş çevrelerinin, Milliyetçi Cepheyiv 
oluşturan partilere empozesidir. 

Cumhuriyet Halk Partisinin tasarıda, Millî Selâ
met Partisinin istediği şekildeki değişikliğe yanaşma
ması, zamanın Çalışma Bakanı olarak benim bu ta
sarıyı sonuna kadar savunacağımı belirtmem ve Mil
lî Selamet Partisinin de illâ bir fon teşkilinde di
renmesi üzerine, kıdem tazminatının, Millî Selamet 
Partisi - Cumhuriyet Halk Partisi ortaklığı döne
minde çıkması mümkün olmadı. 

Görülüyor ki, bu konuda hiç konuşmaması gere
ken parti Millî Selâmet Partisidir. Hem engelleye
ceksiniz, hem gelip kürsüden kıdem tazminatından 
yana olduğunuzu söyleyeceksiniz.. Millî Selâmet 
Partisinin, çalışma hayatı konularına, sendikacılığa, 
sendikalara, kıdem tazminatına bakış açısının ne 
olduğunu bugün öğreniyor değiliz. 

Geçen yıl Çalışma Bakanlığı bütçesi görüşülür
ken, Millî Selâmet Partisine mensup bir parlamen
ter bakınız ne demişti: «Bence sendikacılık, grev ve 
lokavt, uygar dediğiniz basın dünyasının hem kendi 
başına, hem de taklitçiliğin sonucu bizim başımıza 
belâ ettiği müesseselerden biridir.» 

Hem sendikacılık için «Uygar dünyanın bize be
lâ ettiği müessese» diyeceksiniz, hem de işçilerin 
kültürel, sosyal, ekonomik gelişmeleri için kurulmuş 
olan sendikalar gerçeğini çiğneyerek, burada gelip 
işçiden yana nutuklar atacaksınız. Bunu kimseye 
yutturamazsınız. 

M. GÜNDÜZ SEVİLGEN (Manisa) — Bir sen 
yutarsın. 

ÖNDER SAV (Devamla) — Kıdem tazminatı 
değişikliği Demirel Hükümeti programına da alındı. 
Nedense Milliyetçi Cepheyi oluşturan partilerin hü
kümeti, kıdem tazminatını sadece bir yıla 15 günlük 
süre olarak görmekte direnmiş, 15 günlük süreyi 30 
güne çıkartan müessese olarak benimsemiştir. Oysa 
müessesenin, 15 günü 30 güne çıkarmanın ötesinde 
getirdiği birçok yenilikler vardır. 

işçilerin bir yıldan beri dikkatle izledikleri tasarı
nın bir an önce yasalaşacağı beklenirken, Cepheci 
Partilerden oluşan çoğunluğa sahip Plan Komisyo
nu, tasarıyı ansızın gündemden çekmiş bulunmak
taydı. Elimizdeki şekil Plan Komisyonundan huzu- j 
runuza gelen şekil olmuştur. j 

Burada, birtakım teknik eksikliklerin yanında, 
kıdem tazminatı müessesesini kökünden yaralayacak 
değişiklikler de var. Maddenin 13 ncü bendinde 
«asgarî ücretin 30 günlük tutarının 7,5 katından faz
la olamaz» lâfı, kıdem tazminatı lâfı, kıdemli ve 
mesleğinde uzmanlaşmış işçilerin aleyhine bir deği
şiklik oluyor. 

15 nci benddeki «madde» tabirinin, «maddede» 
olarak düzeltilmesi gerekiyor. Bütçe Plan Komis
yonu maddeye başlıca değişiklik olarak fon tesisini 
getirmiş ve aynen «İşveren sorumluluğu altında ve 
sadece, yaşlılık, emeklilik, malullük, ölüm ve top
tan ödeme hallerine mahsus olunmak kaydıyle, % 
51 hisselden fazlası Devlete ait bir bankada veya ku
rumda kıdem tazminatıyla ilgili bir fon tesis edilir, 
fon tesisiyle ilgili hususlar kanunla düzenlenir» iba
resi, Bütçe Plan Komisyonunda maddeye monte 
edildi. Bir hususun kanunla düzenlenmesi, Demok
ratik Parti Sözcüsü Sayın Altınsoy arkadaşımızın 
da çok yerinde belirttiği gibi, bir kanuna atıf yapı
larak sağlanamaz. Ancak Anayasa, bir hususun 
düzenlenmesini kanuna bırakabilir. Bir kanun ken
di bünyesi içinde bir hususu çözümleyebilecek du
rumda iken, bunu bir başka kanuna bırakmanın 
anlamını çözmek mümkün değildir. Bu, hukukun 
genel prensiplerine, kanun yapma tekniğine de ay
kırıdır, arkasında siyasal amaçlar yatan bir de
ğişikliktir, bir atıftır. 

Fonla ilgili olarak akla gelen birçok soru ce
vapsız kalmaktadır, bir başka kanuna atıf yapıldı
ğı için cevapsız kalmaktadır. Fon nasıl yaratılacak? 
Belli bir oranda prim mi esas alınacaktır? Doğmuş 
olan kıdem tazminatı miktarı mı esas alınacaktır? 
% 51 'i Devlete ait bankada... Prim esas alınacak 
ise, % 51'i Devlete ait banka, bir sigorta mües
sesesi olarak da mı çalışacak, ya da bankacılık ya
nında o bankanın omuzlarına sigortacılık yükü de 
mi getirilecek? Prim oranı ne olacak? Aktüarya he
saplarını kim yapacak, karşılıkları kim hesaplaya
cak? Bunlar bankacılığın ötesinde, sigortacılık tek
niğini ilgilendiren hususlardır. Fonun kurulduğu an
da doğmuş olan kıdem tazminatı karşılıkları da, aca
ba bu fondan mı ödenecektir? Sorumluluğunu yeri
ne getirmeyen, işçilerin kıdem tazminatı karşılıkla
rını fona yatırmayan işverenlerden, bu yükümlülük
lerinin yerine getirilmesi nasıl istenecektir? Ban
ka esas görevini bırakıp, borçlarını ödemeyen işve
renleri mi takip edecektir? Aynen Sosyal Sigorta
lar Kurumunda olduğu gibi, prim borcu yüzbin-
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leri bulan işverenlerin takibi ile de banka mı uğraşa
caktır? 

BAŞKAN — Sayın Sav, iki dakikanız vardır. 
ÖNDER SAV (Devamla) — Ne kadar efendim? 
BAŞKAN — iki dakikanız vardır, ona göre 

toparlayınız efendim. 

ÖNDER SAV (Devamla) — Bağlıyorum efen
dim. 

Bütün bu hususlar, fonun tesisinden söz edip, ka
derini geleceğe bırakamıyacağımız konulardır. Fon 
hangi bankada tesis edilirse edilsin, zihinlerdeki so
ruların ve kuşkuların kaldırılması mümkün değildir. 
Sosyal Sigorta fonlarının geliri az da olsa, riski 
yok denecek kadar az alanlarda işletilmesi, bütün 
dünyanın benimsediği bir gerçektir. Bu riski ve fo
nun başına gelecek tehlikeyi düşünerek, Cumhuri
yet Halk Partili arkadaşlarımız Komisyonda, «bu 
fondan işverenlere kredi ve avans verilemez» şeklin
de önerge vermişlerdi. Bu önergenin benimsenme-
yişi, böyle bir fonun cepheci partilerce nasıl değer
lendirilmesinin düşünüldüğünün ilk işaretleriydi. Fon
da, bankanın öz varlığı ile toplanan gelirlerin çok 
ötesinde, milyarları bulan paralar pek çabuk birike
cektir. Bu milyarlar büyük sermaye piyasasına, uzun 
vadeli fon yaratmaktan öteye yarar sağlayamayacak
tır. Bankada işçiler adına kesilip toplanan paralar, 
tekrar büyük iş adamlarına kredi olarak verilip yeni 
olanaklar sağlanacaktır. Kısacası, işverenlerin işçiler 
adına sol ceplerinden çıkan para, kısa bir süre sonra 
sağ ceplerine kredi olarak girecektir. Fon, işçile
rin kendi yarattığı değerlerden aldığı payın azalması 
sonucunu doğuracak, emek - sermaye ilişkisini ege
men güçler lehine iyice bozacak bir gelişmedir. 
Böylece işçiler, işverenler karşısında esasen çok güç
süz olan işçiler daha da güçsüzlüğe itilecek, işve
renler daha da güçlendirilecek. 

Sonuçta; emek ile sermaye arasında kurulması 
düşünülen barış zedelenmiş olacaktır. Tasarı, hu
zurunuzdaki şekliyle yasalaşacak olursa, bu olum
suz gelişmeye olur diyenleri Türk işçi hareketi hiç
bir zaman affetmeyecektir. 

BAŞKAN — Sayın Sav lütfen bağlayın, süreniz 
bitmiştir efendim. 

ÖNDER SAV (Devamla — Bağlıyorum efendim. 
Fonun başlangıçtaki tesis ediliş amaç ve ilkeleri 

saptırılacak, kıdem tazminatı müessesesi de iyileşti -
rilemeyecek yaralar alacaktır. 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bütün bu sa
kıncalar ortada iken, böyle sorumsuz ve geleceği 

karanlık bir değişikliğe, işçilerin tamamen aleyhi
ne olacak böyle bir değişikliğe olur diyemiyeceğiz. 

Saygılar sunarım aziz arkadaşlarım. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sav. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Gün

düz Sevilgen, buyurun efendim. 
M. S. P. GRUPU ADINA M. GÜNDÜZ SEVİL 

GEN (Manisa) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Müzakeresini yapmakta olduğumuz kanunun 1 nci 
maddesi hakkındaki görüşlerimizi hulasaten arz et
mek ve Sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcülerinin 
bu arada parti grupumuza ve partimizin Genel Baş
kanına yaptıkları ithamlara da, kısaca belgelerle ce
vap vermek için huzurlarınızdayım. 

Değerli arkadaşlarım, önce bir değerli arkadaşı
mız, sanıyorum eski Çalışma Bakanı Önder Sav, Er-
bakan'ın bu tasarıyı geri çekmek teşebbüsünde bu
lunduğunu ifade ettiler. Öncelikle bu hususa cevap 
vermek istiyorum. Acaba bu değerli arkadaşımız, bu 
konuda elinde herhangi bir vesikaya istinadenm'i böy
le konuşuyorlar, yoksa sadece ve sadece, öteden be
ri adetleri olduğu veçhile, iftira ve tezvir kampan
yasına bir yeni katar daha mı eklemek istiyorlar? 
(M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Değerli arkadaşlarım, herhalde bu iftira ve tezvir 
kampanyası dizisine bir yeni halka eklemek isti
yorlar olmalı ki, Millî Selâmetin elinde yine sayın 
Cumhuriyet Halk Partisi mensubu olan, Millet Mec
lisi Başkanı Sayın Kemal Güven'in imzasını taşıyan 
bir vesika vardır. Bu vesikada, grupumuz sormuş sa
yın Meclis Başkanımıza, Meclis Başkanı: «Millet Mec
lisi gündeminin ikinci sırasında yer alan 1475 sayılı 
İş Kanununun 14 ve 24 ncü maddeleriyle, 98 nci mad
desinin 7 nci bendinin değiştirilmesi hakkındaki Ka
nun tasarısı Başkanlığımıza intikal etmiş ve Hükü
metçe geri gönderilmesi istenmemiştir. Bilginizi rica 
ederim.» Kemal Güven Meclis Başkanı böyle diyor. 
(M. S. P. ve A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Değerli arkadaşlarım, dilerseniz, bu iftiralarını
zın bir başka şekilde de vesikalarla ne derece ger
çekten uzak olduğunu ispata her zaman hazırız. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Hükümet isteme
di, Erbakan istemedi. 

M. GÜNDÜZ SEVİLGEN (Devamla) — Otur
duğunuz yerden konuşmak her zaman adetiniz; ama 
her zaman da haksız çıkıyorsunuz ne edelim, her za-
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man mahcup oluyorsunuz ne edelim? Bu sizin kade
riniz galiba. (M. S. P. ve A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri,, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bir defa Millî Selâmet Par
tisi, başlangıcından itibaren kıdem tazminatı mefhu
muna karşı çıkmadığı gibi, C. H. P. - M. S. P. Koalis
yonu esnasında hazırlanıp komisyonlardan geçen ve 
Meclis gündemine kadar gelen kanunun esas ruhuna 
katiyen muhalefet etmemiştir. 

EROL ÇEVİKÇE (Adana) — Senin haberin yok 
ki hiçbir şeyden. Sen nereden bileceksin? 

BAŞKAN — Sayın Çevikçe, rica ederim efendim, 
rica ederim. 

M. GÜNDÜZ SEVİLGEN (Devamla) — Yalnız, 
her şeyden sadece sizin mi haberiniz olacak? 

Değerli arkadaşlarım, ancak, Millî Selâmet Parti
si istismara karşıdır. İşçinin de tarafınızdan istismar 
edilmesine fırsat ve vesile vermemek istemektedir. 
(M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Bilhassa, sizin tarafınızdan, bu kanunun ruhunu 
da zedeleyen, tatbikatta da birçok güçlükler çıkara
cak olan, çalışma hayatımızı altüst edecek olan bazı 
hususlar derpiş edildiği için, bu hususlara karşı çıkıl
mıştır. Bunlardan bir tanesi de, bilhassa işçinin kı
dem tazminatı hakkını haleldar etmeyecek, temi
nat altında bulunduracak bir fon teşkili konusunda, 
Millî Selâmet Partisi Grupunun sözcüleri ve men
supları her zaman bu fikirlerini açık açık beyan et
mişlerdi. Bu fon tesisi hakkındaki fikirlerimizi, bu 
madde vesilesiyle bir kere daha izah etmek fırsatı 
doğduğu için de ayrıca memnunuz, 

Değerli arkadaşlarım, ben bir hususu daha me
rak ediyorum: Acaba, Cumhuriyet Halk Partisinin 
sayın yöneticileri, 10 ayı tecavüz eden iktidarları dö
neminde fakirden yana, yoksuldan yana, işçiden ya
na bula bula sadece kıdem tazminatı mı bulmuşlar
dı? 

Değerli arkadaşlarım, hani siz işçiden, fakirden 
yanaydınız da, vergi politikasında, o 10 aylık ikti
dar döneminde, Millî Selâmet Partili milletvekilleri ve 
bakanları bas bas bağırdıkları halde, vergi politika
sında en ufak bir girişimde bulunmadınız? 

Faize niçin karşı çıkmadınız? Faizin müdafii ol
dunuz. Özellikle sizin, bugün müdafiiliğini yapmak 
istediğiniz iktisadî sistemin, sosyalist görüşün dahi 
faize karşı olmasına rağmen, âdeta kendi kendinizi 
inkâr edercesine, en çok faizden yana s'iz olmadınız 
mı? (A. P. ve M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Şimdi iktidarda
sın şimdi yapsana. 

M. GÜNDÜZ SEVİLGEN (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, memleketin kalkınması, sanayileşmesi 
ve binleri, yüzbinleri bulan işsizler ordusuna iş bu
lunması için Millî Selâmet Partisinin bakanları, Mil
lî Selâmet Part^i Grupu milletvekilleri, çır çır çır-
pınırken siz neredeydiniz? Sadece sabotaj yapmak, 
sadece engellemekten başka ne yaptınız? (A. P., M. S. 
P. ve C. G. P. sıralarından «Bravo» sesleri alkışlar, 
C. H. P. sıralarından gürültüler) 

En az geçim indirimi konusunu da o zaman dü
şünmemiştiniz. 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Dediklerinizden 
ibaretsiniz, şimdi yapın. 

M. GÜNDÜZ SEVİLGEN (Devamla) — En az 
geçim indirimi konusunu da o zaman düşünmemiş
tiniz. Diğer işçilerimiz için, köylülerimiz için, küçük 
esnaf ve sanatkârımız için hiçbir mesele o zaman ak
lınıza gelmemişti, sadece kıdem tazminatı aklınıza 
gelmişti. 

ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Şimdi ya
pın, şimdi. 

BAŞKAN — Sayın Üretmen, rica ederim. 
M. GÜNDÜZ SEVİLGEN (Devamla) — Onun 

için, şimdi buna dört elle sarılıyorsunuz değil mi? 
REMZİ ÖZEN (İzmir) — Erbakan'ın kurduğu 

fabrikalara kaç işçi aldınız siz? 

M. GÜNDÜZ SEVİLGEN (Devamla) — Ama 
değerli arkadaşlarım, bir hususu daha burada be
lirtmekte fayda görüyorum. Siz, işçiden yana, sade
ce işçiyi istismar etmek için oluyorsunuz. (M. S. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri) 

Yoksa, sizin "işçiden yana olduğunuz da gerçek 
değildir; burada da samimiyetten uzaksınız, bura
da da sahte hareket ediyorsunuz. (A. P., M. S. P. ve 
C. G. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, şunu arz edeyim ki, siz ne 
kadar, ne söylerseniz söyleyiniz, gerek partime, ge
rek şahıslarımıza, gerek ortaklarımıza ne söylerse
niz söyleyiniz, bu cephe, bu Hükümet... 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Samimiyetsiz 
adam, siz diyorsunuz. «Mason» diyordunuz. 

M. GÜNDÜZ SEVİLGEN (Devamla) — Otur
duğun yerden konuşup durma, gelir burada konu
şursun. 

BAŞKAN — Sayın Çakmur, rica ederim. 
YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Samimiyetsiz 

adam, «Mason» diyordunuz. Seni Manisalılar tanır, 
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seni samimiyetsiz adam, «Mason» diyordunuz. Bu 
kürsüden diyordunuz, samimiyetsiz adam seni. 

BAŞKAN — Sayın Çakmur, rica ederim efen
dim. 

M. GÜNDÜZ SEVİLGEN (Devamla) — Bir defa 
dinlemeyi öğren, dinlemeyi öğren. Sizi terbiyeye da
vet ediyorum, edebe davet ediyorum. Sizin seviyeni
ze düşmek istemiyorum. 

Değerli arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Sayın Sevilgen, Sayın Sevilgen bir 
dakikanızı rica edeyim. 

M. GÜNDÜZ SEVİLGEN (Devamla) — Buyu
run efendim. 

BAŞKAN — Sayın Çakmur, hiç ilgisi olmayan 
bir istikâmete müzakereleri sevk etmeyelim, rica edi
yorum. 

Sayın Sevilgen, sizden de bir ricam olacak. 
M. GÜNDÜZ SEVİLGEN (Devamla) — Buyu

run efendim. 
BAŞKAN — Dışarıdan yapılan müdahale isti

kâmetine değil, Halk Partisi - Millî Selâmet Partisi 
ortaklığını değil de, madde üzerindeki görüşünüzü 
ifade edin ve böylece konuyu dağıtmayalım. (C. H. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

M. GÜNDÜZ SEVİLGEN (Devamla) — Kay hay 
Sayın Başkanım, ikazınıza teşekkür ederim, madde 
üzerindeki görüşlerimi arza devam edeceğim. Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Devam buyurun, rica ederim. 
M. GÜNDÜZ SEVİLGEN (Devamla) — Yalnız, 

şu hususu bir kere daha bütün açıklığı ile belirtmek 
istiyorum ki; gerek Millî Selâmet Partililer, gerek Mil
lî Selâmet Partisi Grupu, gerek Millî Selâmet Parti
sinin şu anda ortaklık yaptığı Hükümet, ortaklariyle 
beraber hepsi, sizden çok daha fazla işçiden yana
dır, fakirden yanadır, yoksuldan yanadır ve dar ge
lirliden yanadır. (A. P., M. S. P. ve C. G. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Ama, bunu sizin gibi istismar maksadiyle değil, 
haktan yana olduğu için, hakkı temin etmek için, iş
çilerin hakkını, işçilerin menfaatlerini korumak için 
yapmaktadır, istismar etmemektedir değerli arka
daşlarım. 

Değerli arkadaşlarım, bir de şu meseleye işaret et
mekte fayda görüyorum. Bu kanun 7 Haziranda, Hü
kümet tarafından Meclise verilmiş, ondan sonra mec
lisler tatil oldu; arkasından da ne yapalım ki, Sayın 
Genel Başkanımız, o Hükümetin Başkanı olduğu hal
de, dışta ve içte en fazla itibar sahibi olduğu bir dev-

] rede Hükümeti bırakıp gitmiş ve ondan sonra da ara
ya uzun bir hükümetsizlik devresi girmiş. 

REMZİ ÖZEN (İzmir) — İtibarsız ortağı oldu
ğu için gitti. 

M. GÜNDÜZ SEVİLGEN (Devamla) — Bu uzun 
Hükümet buhranı zamanında, 6-7 ayı tecavüz eden 
bu uzun Hükümet buhranı zamanında, ne Hükü
met var, ne şu masalarda oturacak komisyonlar var; 
elbette bu kanunun görüşülmesine sizin tabirinizle 

! «Olanak» kalmamış, bu olanaksızlığı yine sizin ta-
t birinizle siz yaratmışsınız değerli arkadaşlarım. Bu 
! kanun görüşülememişse, yine sizin yüzünüzden gö-
j rüşülememiş; iktidarı bırakıp kaçmışsınız, Hüküme-
j ti bırakıp kaçmışsınız onun için görüşülememiş (M. S. 

P. ve A. P. sıralarından, («Bravo» sesleri alkışlar) Ama 
işte milletin gerçek temsilcileri, bu aziz milletin 
% 67 oyuna sahip olan gerçek temsilcileri, bugün 

i bu kanunu çıkarmak istiyorlar, işçinin menfaatini İşçi-
I nin hakkını korumak istiyorlar. İşte sizin telâşınız 
• bundan. 
1 ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Gerici, yeşil 

başlı... 
j M. GÜNDÜZ SEVİLGEN (Devamla) — Sizin sı-
I kmtınız bundan, bunu anlamıyor değiliz, belki bi-
I raz hak da veriyoruz; ama değerli arkadaşlarım 
| biraz insaflı olunuz, biraz itidalli olunuz, sinirlerini

ze, asabınıza biraz hâkim olunuz. Meseleleri daha 
i güzel bir üslup içerisinde, daha... 

| BAŞKAN — Sayın Sevilgen bir dakikanız var, 
î lütfen bağlayın (M. S. P. sıralarından «Bağlıyor» ses-
I leri) 
| M. GÜNDÜZ SEVİLGEN (Devamla) — Tamam 
\ değerli Başkanım. 
i Son olarak, bir de sizin üzerinde çok büyük bir 
| hassasiyetle durduğunuz bir konu hakkında da bir 
İ açıklama yapmak İstiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, fon teşkilinden ne diye bu 
! kadar ürküyorsunuz, ne diye ,böyle sıkıntıya düşü-
i yorsunuz? Kaldı ki bu fon, işçinin kıdem tazmina-
: ti hakkını daha çok garanti altına alan müessese de 

değil mi? Ancak siz, okuduğunuzu anlamadığınızı 
] zannetmiyoruz, okuduğunuzu anlayacak kadar ka-
! biliyet ve üstün vasıflara sahip olduğunuzu kabul ve 
\ takdir ediyoruz; ama ne yapalım ki metni okuyor, 
\ metindeki ifadelerin tamamen zıttını gelip burada 

söylüyorsunuz. Değerli arkadaşlarım, siz âdeta metin
de ifadesini bulan fon teşkilinden bahsetmiyorsu
nuz da, kendi kafalarınızda, kendi hayallerinizde bir 
acaip fon mefhumu uydurmuşsunuz, onu gelip bu-
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rada anlatıyorsunuz. Size diyen var mı ki, «Fonu 
Devlet yüklenecek» size diyen varnu ki, «Kıdem taz
minatını devlet sırtına alacak?» Değerli arkadaşla
rım, metni okuyunuz, göreceksiniz ki, bu fon işve
ren tarafından tesis edilecek; burada devletin bir 
tek kuruşu dahi bu fona gitmeyecek. Bu gayet sarih 
bir şekilde maddede hükmünü bulmuş; ama ne yapa
lım ki, sizin anlamadığınızı zannetmek dahi istemi
yoruz ama, ne yapalım ki siz sadece muhayyilenizde 
ve zihninizdeki bir fon mefhumundan ter ter tepirli
yor, âdeta... (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

TANKUT AKALIN (Kırklareli) — «Tepinmek» 
ne demek. Kim tepmiyor be?. 

M. GÜNDÜZ SEVlLGEN (Devamla) — Bunu 
millete âdeta büyük, korkunç bir şey gibi empoze et
meye çalışıyorsunuz. 

TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Sayın Baş
kan, lütfen sözünü düzeltsin «Tepinmek» ne de
mek? 

M. GÜNDÜZ SEVİLGEN (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, bu fon iş hayatını gerçekten çok gü
zel bir seviyeye, düzene koyacak... 

TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Sayın Akalın, rica ederim müda
hale etmeyin. 

M. GÜNDÜZ SEVİLGEN (Devamla) — Hem işçi
nin hakkını garanti altına alacak, hem de işvereni so
nunda, defaten ödeyeceği bir şeyi senelere, günlere sa
rih olarak ödeme imkânı verdiğinden dolayı, bir ko
laylık tesis edecek müessesedir. Bundan bu kadar çe
kinmeyiniz. korkmayınız... 

BAŞKAN — Sayın Sevilgen lütfen bağlayınız efen
dim, son cümlenizi ifade edin. 

M. GÜNDÜZ SEVlLGEN (Devamla) — Bağla
yacağını. 

Değerli arkadaşlarım, öyle zannediyorum ki, bu 
fon tesis edilip de güzelce çalışmaya başladıktan 
sonra, bundan en fazla memnun olması gereken siz
lersiniz. Çünkü, biz zannediyoruz ki, siz işçiden 
yanaşınız, siz fakirden yanaşınız, siz yoksuldan ya
naşınız; onların menfaatine olan bir meselede nasıl 
muhalefet edersiniz değerli arkadaşlarım? 

Değerli arkadaşlarım, son bir meseleyi daha tes
pit ettikten sonra huzurlarınızdan ayrılacağım. Hiç
bir toplulukta genelleme mevzuubahis olamaz. Her • 
topluluğun mutlaka istisnaları olur. Hiçbir toplulu
ğu toptan namusludur, toptan haysiyetlidir, toptan 
dürüsttür, toptan şudur, toptan budur diye kabul et

mek mümkün değildir. Sendikalarda da «Sendikacı
ların hepsi şöyledir, hepsi böyledir» tarzında bir id
dia ile burada konuşan bir değerli arkadaşımızın ifa
delerini çürütmeye kalkmanın aceleciliğini ve telâ
şını da anlayamadım. Ancak, elimde bir vesika var, 
müsaade ederseniz onu da arz edivereyim. 

BAŞKAN — Sayın Sevilgen, Sayın Sevilgen, bi
zim müsaade etmemizle iş olmuyor. Ben gerekli tole
ransı gösterdim. 

M. GÜNDÜZ SEVİLGEN (Devamla) — Sayın 
Başkan, son cümlemi söylüyorum. 

BAŞKAN — Jkaz da ettim, lütfen son cümlenizi 
söyleyin, lütfen. 

M. GÜNDÜZ SEVlLGEN (Devamla) — Hay hay 
Sayın Başkanım. 

Son cümlemi arz ediyorum. Bir sendikanın kongre
sinde, kongre üyelerine takdim edilen bir raporda 
görülüyor ki, bu sendikanın eski genel başkanı geç
miş senelere ait onbin lira borçludur, 8-9 senedir bu 
borcunu ödememiştir. Yeni genel başkanı da üç se
nelik bir zaman entervali içerisinde sendikaya 240 
küsur bin lira borçlanmıştır, zimmetindedir. Bu bor
cun da nasıl ödeneceğini anlamak mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, gördüğünüz gibi, hiçbir 
topluluğu böyle istisnasız belli bir düzeyde kabul et
meye imkân yok. Her topluluk içerisinde bazı sa
kat ve yanlış tatbikatlar olabilir. Onun için siz de 
konuşmalarınızda mümkün mertebe genellemeden 
uzak kalarak, istisnaları da düşünerek, sonunda mah
cup olma ihtimalini de düşünerek genel tabirler kul
lanmayınız. Haysiyetsiz insanlar her tarafta buluna
bilir. 

BAŞKAN — Müddetiniz bitmiştir Sayın Sevil
gen. 

M. GÜNDÜZ SEVİLGEN (Devamla) — Teşek
kür ederim Sayın Başkanım. 

Değerli arkadaşlarıma, 1 nci madde üzerinde Mil
lî Selâmet Partisi Grupunun müspet mütalaasını arz 
ederken, bu konuda müspet rey kullanacağımızı da 
belirtiriz. 

Hepinizi hürmet ve muhabbetle selâmlarım. Te
şekkür ederim. (M. S. P. sıralarından «Bravo» sesle
ri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sevilgen. 
Buyurun Sayın Erverdi. 
SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Sayın Baş

kan, Gurupumuza birtakım sataşmalar ve suçlama
larda bulunuldu. Hükümetimiz tarafından yapılma-
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mış şeyler izafe edilerek töhmet altında tutulduk. İç
tüzüğün 70 nci maddesine göre söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Erverdi, bir hususu öğren
mek isterim. Gerek Gurupunuzun sözcüsü Sayın 
Sav, gerek Millî Selâmet Partisi sözcüsü Sayın Se-
vilgen Cumhuriyet Halk Partisi - Millî Selâmet Parti
si Koalisyonuyla ilgili, bizim de bilmediğimiz, ya
bancı olduğumuz bazı iddialarda bulundular. Bu 
iddialar karşılıklı oldu. Bunun dışında grupunuza, 
partinize hangi hususlarda sataşma oldu? 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Efendim, bi
zim işçiden yana olmadığımızı, işçiyi istismar ettiği
mizi; fakirden yana olmadığımızı fakiri istismar et
tiğimizi ve Hükümetimiz esnasında herhangi bir 
girişimde bulunmadığımızı, Koalisyon esnasında ken
dilerinin birtakım şeyler getirdiğini, bizim kanadın 
bunları önlediğini; Cumhuriyet Halk Partisinin daima 
istismar ettiğini, milleti birbirine kattığını, haddiza
tında hilafı hakikat olan ve bize izafe edilen asıl
sız birtakım iddialarda bulundu. Bunları açıklamak, 
cevaplamak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Erverdi, bu iddialar karşı
lıklı oluyor. Bunun dışında ben bir sataşma tespit 
edemedim. Eğer ısrar ederseniz oylarım. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Lütfedersi
niz. 

BAŞKAN — Israr ediyorsunuz?.. 
SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Evet, ısrar 

ediyorum. 
BAKAN — Sayın Sevilgen'in konuşmaları sıra

sında Cumhuriyet Halk Partisi Grupuna sataşıldığı, 
Grup Başkanvekili Erverdi tarafından ifade edilmek
tedir. Başkanlığınız böyle bir kanaate varmadığın
dan, Sayın Erverdi ısrar etmişlerdir. f 

Sataşma olup olmadığını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

Muhterem arkadaşlarım, eğer usulüne uygun bir 
itiraz vâki olursa derhal yeniden tespite giderim. , 
Fakat arkadaşlarımın oturduğu yerden kendi arzu
ları istikâmetinde itiraz etmiş olmalarını bir nevi şey 
diye kabul ediyorum, kelimeyi de tam ifade etme 
imkânını da bulamadım şu anda ama, buradan, ara
da büyük bir fark olup olmadığı hususu göze çarpı
yor, insan tespit ediyor. Arada çok büyük bir fark 
var. O bakımdan itiraz olursa... Var mı efendim iti
raz?... (C. H. P. sıralarından «Var» sesleri) 

Peki efendim, sayıma itiraz vardır. (M. S. P. sı
ralarından «Oyladınız Sayın Başkan» sesleri) 

ŞENNER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan 
şahsım adına söz istemiştim. 

BAŞKAN — Sayın Battal, ne bakımdan şahsınız 
adına söz istemiştiniz? 

ŞENER BATTAL (Konya) — Efendim, madde 
üzerinde şahsım adına söz istedim. 

BAŞKAN — Daha sizden evvel gruplar adına 
da var, şahısları adına da var. Benim tespitime göre 
ve arkadaşlarımın da tespitine göre şahısları adına 
7 nci sıradasınız, Sayın Battal. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Şimdi o halde, usu-
lî bakımdan oylamaya itiraz, 5 kişi ayağa kalkar der 
ki, sayım hatası... 

BAŞKAN — Sayın Battal, ben Başkan olarak ifa
de ettim, «Eğer sayıma usulüne uygun şekilde iti
raz ederseniz, bunu nazarı itibara alırım» dedim. 

ŞENER BATTAL (Konya) — İhsası rey olmaz 
ki Sayın Başkan. 

BAKAN — Nasıl ihsası rey efendim? Bir arka
daşımız, iki arkadaşımız itiraz etti diye ben onu 
nazarı itibara'alamam. Ama belki İçtüzüğü çok daha 
yakından tetkik etmeyen arkadaşlarımız ısrar ediyor. 
Bunların sayısı, İçtüzükteki itiraz sayısını bulmadığı-, 
için de nazarı itibara almadım. 

Çok rica ederim bilerek itiraz ediniz. Sayıma na
sıl itira7 olunur? Saymadan itiraz olunur mu? Saya
caksınız ki ona itiraz edesiniz. 

Şu halde oylamaya geçerken söz İsteme talebi 
değil bu, oylamaya itiraz. 

Şimdi, Adalet Partisi Grupu adına Sayın Kırbaşlı, 
buyurunuz efendim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

A. P. GRUPU ADINA FAİK KIRBAŞLI (Bur
dur) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Adalet 
Partisi Grupu adına görüşlerimizi beyan etmek üze
re huzurunuzda bulunuyorum. 

Kanunun konuşulmaya başladığı andan şu ana ka
dar geçen bütün müzakereler şu hususu açıkça orta
ya koymuştur: Öyle bir hava yaratılmıştır ki, parti
ler bir yarış havası içerisinde bu kanunu mütalaa et
mişler, hatta daha da ileri giderek bir açık artırma 
havasına bürünerek her parti kendi yönünden işçiye 
daha fazla yaklaşma, onun haklarını daha fazla siya-
net etme gibi bir yarış, bir artırma içerisine girmiş
lerdir. 

Türk ekonomisinin, iktisaden geri kalmış mem
leketler ekonomisi içerisinde bulunduğu ve alacağı
mız her iktisadî ve sosyal tedbirin, ekonominin bu 
vasfına ve bu bünyesine uyması lâzım geldiği hak
kındaki kanaat, indî bir kanaattir. 
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Bunun dışında alacağımız her tedbir; sadece ted
bir alan, isteyen kesimi; partiyi, iktidarı değil; bütün 
memleketi perişan edebilir, zedeleyebilir, hatta bu
nun reaksiyonları karşısında kimse duramaz, daya
namaz hale gelebilir. 

Bu bakımdan, teknik olduğu kadar açık yürekli 
ve biraz da samimî, hatta Parlamentoya yakışır bir 
vakur ve ciddiyet içerisinde meseleyi burada ele al
mamız lâzım gelmektedir. 

Memleket meselelerinin doktrin açısından çözül
mesine memleketimizin tahammülü yoktur. Meclisin 
huzuruna getirilmiş olan her mesele Türkiye'nin ken
di bünyesine, sosyal ve ekonomik bünyesine uygun 
olarak çözülmeye, ondan ihtilât yaratmadan, ikti
sadî gelişmeyi yavaşlatmadan, sosyal grupları birbi
rine düşürmeden, sosyal barışı ve sosyal güvenliği ze
delemeden çözülmeye mecburdur. 

Türkiye'de işçi de vardır, işveren de vardır. İşve
ren hem devlettir, hem özel teşebbüstür. Türkiye kar
ma ekonomi düzeni içerisinde meselelerini sadece özel 
teşebbüs açısından, sadece devlet sektörü açısından 
çözemez. 

ALt NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — İşveren dev
let değildir, işveren devlet olamaz. 

FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Evet, devlet de 
işverendir Türkiye'de, okuyun kanunları. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Devlet işve
ren olur da, işveren devlet olamaz. 

FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Kanunları oku
yunuz. Devlet adına, işveren devlet adına imza et
mektedir. Daha bundan on, onbeş gün evvel Anka
ra Karayolları Bölge Müdürü devlet adına imza et

miştir. Devlet işveren durumundadır, bunun müna
kaşasını her zaman yapabiliriz. 

Şu halde, Türkiye'de sosyal barış ve sosyal güven
lik ve iktisadî kalkınmanın teminatı; bunların akıl
cı bir yolla, idrakle bir muvazene içerisinde, birbir
lerinin hakkını yemeden çözülmesine vabestedir. 

Anayasamız açısından da bu böyledir. Sosyal hu
kuk devleti anlayışı içerisinde hem emek ve hem de 
sermaye himayeye muhtaçtır. Başka bir deyimle; sos
yal, hukukî ve iktisadî denge ekonominin vazgeçil
mez bir prensibidir. 

İşçi haklarına saygılı bir devlet anlayışı, aynı ke
simin menfaatlerinin devamını sağlayan sermaye ve 
işverenlerin de haklarını koruyup, düzenlemesini ge
rekli kılan bir anlayış içerisinde olmaya mecburdur. 

Bunların dışında, Türkiye'de bir gerçek daha var
dır, unutulan bir gerçek. Çalışanların hakkına say
gılı olmak, çalışmak isteyen, emek arz eden, yani 
gizli veya açık işsizleri de, bu büyük istihdam prob
lemini de düşünmek mecburiyetini bize yüklemek
tedir. 

Bugün manzara şudur: Ne garip tecellidir ki, bu
gün 80 ilâ 100 lira yevmiyeyi az bulup greve giden 
kesimlerin ötesinde, her gün, her birimize, asgarî 
ücretle çalışmaya razı milyonlarca adamdan 5 - 1 0 
kişi müracaat etmektedir. Türkiye'nin çözmesi lâzım 
gelen mesele budur. Eğer bunun, doktrin münaka
şası yapılırsa, en son Birleşmiş Milletlerin aldığı ka
rar şudur: «Emek arz eden herkes işçidir» Eğer 
işçinin meselesini çözecekseniz, işsizin meselesini de 
çözünüz. Onun hakkında da buraya getirin, Birleş
miş Milletler kararı var. Denge budur, bunu bu 
denge içerisinde çözmeye mecbursunuz. Biz, «İş
çinin hakkı verilmesin» demiyoruz; ama bir taraftan 
muayyen bir kesimin müdafaasını yaparken, aynı 
tarif içerisinde bulunan en az 5 - 6 milyon, 8 milyon 
adamın da haklarının ne şekilde çözüleceğini ve ko
runabileceğini de buraya getirmeye mecbursunuz. 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı, iki dakikanız var
dır, sözlerinizi ona göre tamamlayın efendim. 

FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

Burada Adalet Partisi olarak biz, işçilere 1 nci 
maddede verilmiş olan, hesabı, kitabı muayyen 
prensiplere bağlanmış olan kıdem tazminatına yüz-
deyüz inanıyoruz, savunuyoruz. 

Burada, sosyal güvenliğin büyük bir teminatı 
olan ve işçinin her zaman için normal ve devamlı 
bir kaynaktan tazminat almasını sağlayacak olan fon 

Hiç kimse bu kürsüden «Ben sizden daha fazla 
sendikacıyım, ben. sizden daha fazla işçi babasıyım» 
diyemez. 

TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) — Sebep? Niye 
diyemez? 

FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Evet efendim, 
söylenmiştir, zafiâliniz yoktunuz. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Hiç kimse de bu 
kürsülerden sendikacıların işçinin... 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, rica ediyorum efen
dim. 

FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Türkiye Anaya
sası ve Türkiye Cumhuriyetinin yapısı buna müsait 
değildir. 

Türkiye'de sosyal barışın ve sosyal güvenliğin te
mini, bunların bir denge içerisinde meselelerinin çö
zülmesine bağlıdır. 
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teşkili hususundaki muhalefet partilerinin tenkitle
rine katılamıyoruz. 

Bugün için dünyanın her tarafında bu türlü sos
yal güvenlik tedbirleri bir karara, bir esasa, bir tat
bikata bağlanmıştır. En son bir misalini vermek 
istiyorum. Meselâ, Fransa iki ay evvel, orada alı
nan bir kararla, üçlü bir cotisation, yani işçi, işve
ren ve devletin iştirakiyle kurulacak büyük bir fon
dan bütün işçilerin, emekçilerin istifade etmesini sağ
layacak bir kanun tasarısını meclise sevk etmiş bu
lunmaktadır. 

Biz yeniden hiç bir şey keşfedecek değiliz. Bugün 
dünyada bunun esasları vardır, tatbik edilen durum
lar vardır. Bunun, tazminatın 30 gün olması, tava
nının şu olması, bu olması benim kanaatime göre 
önemli değildir, tazminatı ödeyebilmek önemlidir, 
sarsmadan bunu işçiye verebilmek önemlidir. Bunun 
da teminatı, bu fonu kurmaktır. 

Bu fon kurulduğu takdirde; ama fonun kurulu
şunda, prensip kararında ittifak edersek, bir kanunla 
bunun nasıl düzenleneceği de ayrıca ittifakla, yine 
yüksek huzurunuzda konuşulur, karara bağlanır. 

Benim kanaatime göre, 1 nci maddenin teminatı 
bu fondur. Fona karşı çıkmak, işçinin, alacağı taz
minatı devamlı, müstakar ve emin olarak bir kaynak
tan almasına karşı çıkmak demektir. 

Bu bakımdan... 
BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı, bağlayın efendim. 
FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Bitiriyorum 

efendim. 
Fon tesisi ile ilgili hususlarda Adalet Partisi ısrar

lıdır, ısrarında haklıdır; hakkı, işçilerin istikballerinin 
bu fonda teminat altına alınmasında görmektedir. 

Bu yönden hepinize saygılar sunarım. (A. P. ve 
M. S. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırbaşlı. 
Demokratik Parti Grupu adına Sayın Altınsoy, 

buyurun. 
D. P. GRUPU ADINA MEHMET ALTINSOY 

(Niğde) — Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Demokrasilerde baskı grupları vardır. Baskı grup

ları organize müesseselerdir. Organize oldukları için 
de seslerini duyururlar. Ancalk, parlamentolara balcı 
gruplarının tesiri, sadece haklı işittiklerini gerçekleş
tirmek istikametinde olması gerekir. Sendikalar, işçi 
teşekkülleri, işveren birilikleri blaskı gruplarıdır. Bura
da muhterem sözcü arkadaşlarım, balkı grupu oldu
ğu için, organize bir müessese olduğu için, haklı say
dıkları işittiklerini Parlamentoya duyurma gücüne sa-
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hip oldukları için, işçi teşekküllerine muhabbet mclk-
'tupları yazdılar; ama kabul etmek lâzımdır M, Tür
kiye de sigortaya tabi olmuş sosyal haklardan istifa
de eden, işi olan işçinin sayısı 1,5 milyon civarında
dır; ama yine istatistiklerin söylediğine göre Tüıki-
ye de açık işçi sayısı 1 800 000 dir. (A. P. s «laların
dan «Bravo» sesleri) Türkiye de gizli işsiz sayısı 6,5 
milyonun üstündedir. Bunlar organize olmadıkları 
İçin, seslerini" duyuramadıkları iç'in, haklı isteklerini 
Yüce Parlamentoya kadar getiremedikleri için, onüa-
ra muhabbet mektubu yazmaya kimse lüzum hisset
memiştir. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Adresleri 
yek, bulamazlar onları. 

A)ZMÎ YAVUZALP (Niğde) — Adres bul da yol
layalım. 

MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Ben kimse
yi tefrik etmiyorum, umumî söylemeye çalışıyorum, 
Bu kadarla işaret etmekle de iktifa edeceğim. 

Meselemiz birinci maddedir. Zâten kanunun dört
te üç buçuğunu da birinci madde teşkil etmektedir., 
Tümü üzerinde gömüşlerimizi arz ederken, esasen bi
tline! maddede mevzuulbah'is olan pek çok değişiklikle
re değinmeye çalışmıştık. Yalnız 'bir hususu tekrar, 
tekrar huzurunuzda arzetmdkte fayda mülâhaza et
mekteyiz. Bu da, birinci maddenin son fıkrası olan 
fon tenkili meselesidir. 

Biz Demlo'kratik Parti grupu olarak fon teşkiline 
karşı değiliz. Fon teşlkfil'inin faydalı bir müessese ola
cağı da kanaatindeyiz. Ancak bu kanuna getirilen, bu 
maddeye konan tarzına karşıyız. Çünkü, burada ma-
ihiyeıt'i ve şümulü belli olmayan bir fondan bahsedi
liyor ve atiye talik edilen bir kanun çakmasından da 
bahsediliyor. Bu, evvelemirde kanun tekniğine uygun 
değildir. Ayrıca şimdiye kadıar sarih misalleri vardır. 
Bu şekilde atiye talik edilen kanunlardan hiç birisi 
zamanında çıkıp faydalı olamamıştır. Buna işaret et
mek işitiyoruz. Bu hususta, bir değişiklik önerges'i de 
hazırlamış, Yüce Başkanlığa takdim etmek üzere bek
letiyorduk. Ancak, burada konuşmaların ışığı altında 
Ve Saym Komisyon Sözcüsü ile özel olarak görüş
memde öyle anlıyorum ki, bir değiştirge önergesi ile 
de bu işin içinden çıkmak mümlkün olmayacaktır. 
Çünkü, kanunun sistematiğine bir değ'şH'irge önergesi 
'ile yine de yarım yamalak kalacak bir fon tesisini 
koyduğumuz zaman, kanunun zaten sakatlanmış olan 
sistematiğini büsbütün sakatlamış olacağız. Onun 
için ben bir. başka istirhamda bulurJacîağmı. Fon teş
kili doğrudur, zaruridir, yapılmasına taraftarız, an-
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cak bu şekli üe konmasında ileride tatbikatta büyük 
zararlar görülecektir. Birkaç sene içerisinde 90-100 
ıröyara baliğ olacak bir büyük potansiyeli, bir bü
yük ekonomik gücü şimdiden bu kanunda madde ha
linde getirm'ek sureliyle iyi kullanmakta memleketin 
•göreceği için büyük yarar vardır. Bu bakımdan, ileri
de çıkacak bir kanuna atfetmek suretiyle bu iş'in için
den çıkmanın faydalı olmayacağı kanaatindeyiz. Ka
nunun sistematiğinin bozulmaması için şümulünü, ma-
h'iyotini, ne zaman, nasıl kesileceğini genel hatl'arıyle 
tarif edecek, teferruatını ve idaresini bir tüzük veya 
yönetmelikle mümkün hale getirebilecek sekilide ka
nunun yeniden yazılması için Komisyonun kanunu 
geri almasını teklif ediyoruz. 

Teşekkür eder'im. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altınsoy. 
Gruplar adına başka söz isteyen?.. Yok. 
Şahısları adına söz isteyen ark adaşlarımızdan Sa

yın Sanlı söz sırasını Sayın Ölçen'e vermiş bulunu
yor, 

Sayın Ölçen, buyurunuz. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
saygı değer üyeler; 

Gerçdkte, 1475 sayılı Yasayı değiştiren yasadaki 
1 nci madde ile 14 ncü maddeyi değiştiren ve fon ku
rulmasını öngören teklif, yasa tasarısı, ciddî firmalar 
tarafından üzüntüyle karşılanabilir. Ben ciddî firma 
derken, Gümüş Motor Firmasını kastetmiyorum, bu
nu bilhassa açıklamak isterim. 

Ciddî fkmia, sırtını devlete dayanmayan, kendini 
devlete taşıtmayan firmadır; ama burada bir anımı 
sizlere arz ederek sözlerime başlamak istiyorum. 

100 metre derinlikte derin su kuyuları, yüZbinler-
ce, milyonlarca lira harcanarak Devlet Su İşiten, Top
rak Su Genel Müdürlüğü tarafından açıldığı zaman, 
bu kuyular b'irer motorla teçhüz edildi ve bu moto
run imalatçısı Gümüş Motor idi; ama bu motorların 
hepsi kurulduğu anda parçalandılar. Bugün yüzlerce
si çalışmıyor. Ben bu motor fabrikasını kuran zatın, 
Sayın Necmettin Erbakan'ın, bu firmadan vazgeçe
rek Millî Selâmet Partisini kurması karşısında fazla 
şaşırmadım; ama ben istiyorum ki, eğer kendisi bu
rada maneViyattan ve ciddî firmalardan sözcüleri bu 
kürsüye çıkartıyor ise, evvelâ Devlet Su İşlerine, Top
rak Su Genel Müdürlüğüne borcu olan paraları öde
meli veya kırılmış olan motorları yenisiyle değiştir-
rnelidlir. 

FEYZULLAİH DEĞERLİ (Tokat) — Bunun 
onunla ne alâkası var? 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Sununla alâ
kası var : Burada maneviyattan bahsetmenin, burada 
cididîyeîten bahsetmeriin ne alâkası varsa o diddiyet-
le, o maneviyatla alâkası var Sayın Feyzüllah Beye
fendi. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Hepsi yalan. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Şimdi, tabiî, 

bakır motor olmuştur; ama ben Gümüş Motor ismi
ni burada İfade etmek istiyorum. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Söylediklerinin 
hepsi yalan. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Ödeyiniz pa
rayı öyle konuşunuz, alınız gümüş motorları, kurşun 
motor getiriniz. Ben razıyım. 

Ciddî firmia, devlete sırtını dayayarak, arz ve ta
lep dengesinin bozulmasından, fiyatları artırıp spekü
lasyon yapan firma değildir. Ciddî firma, maliyet he
sabında ihtiyat akçesini ayıran, amorti'smianını ayı
ran Ve ödeyeceği kıdem tazminatını ayırıp bir tarafa 
rezerve eden firmadır. Dolayısıyle böyle yaptığı za
man, hiç biriniz işvereni koruduğunuzu zannetmeyi
niz. Böyle hareket eden diddî işveren zaten bunun 
maliyetini tüketiciden, yani bizlerden, bu arada sîz
lerden de çıkartır; ama böyle yapmazsa, tüketiciden 
de çıkartmayarak sadece fiyatları artırmakla yetinir 
ve fon kurulmasını sizlere telkin ederek fonu kurdur-
tur ise ve fonun kurulmasını da ileride kanun çıkar
tılarak kurulacak diye gelecek yıllara erteletir ise, o 
takdirde ne siz cididî firmadan yana olabilirsiniz, ne 
ciddî firmalar sizden yana olabilir. Bunu ifade etmek 
(istiyorum, 

KORKUT ÖZAL (Erzurum) — Eski hesaplan 
açarsan sen de zararlı çıkarsın Nejat Bey. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Ciddî firma 
sizi galiba gücendirdi. Ciddî firmalardan bahsetme
yelim, şimdi ciddî olmayan firmalardan bahse/delim. 

Ciddî olmayan firma bu fondan son derece mem
nun kalır, slizin memnun kaldığınız kadar. 

Bakınız neden memnun kalır aziz arkadaşlarım? 
Evvelâ şunu ifade etmek isterim k;i, sırtını devlete da-< 
yayan firmalar, devleti işveren, özel sektör haline ge
tirebilir, ama gerçekte, eğer ciddî firma, arz ve talep 
dengesine ve piyasa mekanizmasına tahammülü olan 
firma piyasada yaşamak istiyor ise, tazminatı, kıdem 
tazminatını önceden öngörür ve hesabına kaydeder. 
Bir kıdem tazminatını' finanse edecek fon nasıl ku
rulacak, ne zaman kurulacak, kaynağı nasıl sağlana
cak ve o kaynak kimden, ne oranda sağlanacak?.. 
Eğer sizlere, İşveren Sendikaları Konfederasyonu ta-

275 - -



M. Meclisi B : 94 26 . 6 . 1975 O : 1 

rafından gönderilen tebliğde, raporda 10 yılda 95 mil
yar lirayı bulacak ise, kıdem tlazminaitının toplamı 
olan bu 95 milyar lirayı kim ödeyecek? Eğer ödeye
meyen firma var ise, işveren var ise, o takdirde fo
nun teşeMcül edeceği veya etmesi gereken ban'kaida 
'bu parayı tahsil etmek için hukukî araçlar ne olacak
tır? Bunların hepsini bir tarafa bırakıyorsunuz ve ge
lecek yıllarda bu fonun 'işveren sorumluluğunda ku
rulmasını öngören muhayyel bir banka veya kurum 
tasavvur ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, bir dakikanız var, lüt
fen bağlayın. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkanım. 

Eğer gerçekten bîr fon kurulacak ise ve gerçek
ten bu fon işveren tarafından finanse edilecek ise, iki 
hususun bu yasada, 14 ncü maddede belirtilim esi lâ
zım gelir idi. 

1. — Fon Merkez Bankasında kurulmalıdır. Mer
kez Bankasında kurulması teklifimizden kaçındınız. 

2. — Merkez Bankasında kurulacak fon, özel sek
töre hiç bir şekilde avans, kredi veyahut herhangi bir 
yan ödemede bulunmamalıdır. Bununla ilgili önerge
mizi oylamadan kaçındınız. 

3. — Bu fon teşdkkül ettiği andan itibaren, bu 
fona katkı, vazifesini göremeyen firmalardan, işveren
lerden bu fon hangi aletlerle tahsil edilecektir? Dola-
yüsıyle fonda ödemesini yapamayanın kıdem tazmina
tı kimin tarafından ödenecektir? Başka işverenler ta
rafından mı? Yani bu fonda işverenler birbirler'iniin 
sigorta, h'izmeitini görecekler midir? Bunda da sara-
hata ermek gerekir idi. 

Sayın Başkan bana müsamaha ile bakmıyorlar, 
birkaç dakikam kaldı zannediyordum, ama öyle sa
nıyorum ki ciddiyetten bahsetmek lâzım geldiği za
man, ciddiyetten kimlerin bahsetmek hakkına sahip 
olduğu bu yüce çatı altında daha rahatlıkla ortaya 
çıkıyor. 

Size saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ölçen. 
Yalnız bir hususu ifade etmek isterim. Eğer saate 

(bakmış olsaydınız, beni bu açıklamayı yapma zorun
da bırakmazdınız. Çünkü, iki kaltına yakın müddet 
kullandınız; ben vazifemi ihmal ettim, ben sizlerden 
özür dilerim, Heyeti Umumiyeden. (C. H. P. sırala
rından «Bravo» sesleri). 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bu tarizinize bir teşekkürle karşılık vermek is
terim. Aslında bendeniz, özür dilemek istemiştim. 

BAŞKAN — Mesele yok efendim. Esasa mües
sir bir şey değil, 

Komisyon adına Sayın Toker, buyurun efendim. 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 

TURGUT TOKER (Ankara) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Görüşmekte olduğumuz konu cidden önemli bir 
konu. Çalışma hayatının bir bölümü yeniden düzen
leniyor. Sosyal politika alanına giren bir parçayla il
gili bir tasarı. Bu sebeple, üzerinde elbeitteki çok şey 
söylenebilir. Siyasî tarafı ağırlık taşıdığı için de istis
mar konusu da yapılabilir. 

Bu konunun istismar konusu yapılabilmesinin ve 
üzerinde çok şey söylenebilmesinin iki sebebi var. 
Birincisi; bizatihi konunun tabiatından ileri gelen ta
rafı, diğeri de Türkiye'deki, ülkemizdeki şartlar. 

Sevgili arkadaşlarım, gerçekte bu konuyu tartış
mak da zordur. Doğruları ortaya koyabilme de bizim 
ülkemizin şartları bakımından oldukça güç ve biraz 
da cesaret işidir. Özellikle, böyle sosyal güvenlikle, 
sosyal politika ile ilgili konular bir bütün halinde, 
bir denge içinde tutarlı bir halde gelmedikçe, par
çalar halinde geldikçe; lastik gibi enine boyuna sün-
dürülebilir. 

Şimdi, ekonomik gelişme olduğu için Türkiye'de, 
şartlar değiştiği için diyoruz, yeniden kıdem tazminatı 
müessesesini düzenleyelim. 

Değerli arkadaşlarım, doğru; ekonomik gelişme 
oldukça, şartlar değiştikçe yeniden düzenlemelere gi
dilir; ama bu şartlar ne? Bu şartları evvelâ kim tak
dir edecek? Bu şartlara göre yeni düzenleme ile il
gili tedbirler ne olacak ve bu tedbirler neye istinat 
ettirilerek getirilecektir ve kim getirecek? Önemli olan 
taraf bu. 

Bence bu bir yarışma mevzuu olmamalıdır. Bütçe 
Komisyonunda da ariz amik söylemişimdir. Nitekim 
bakınız, Hükümet tasarı sevk etmiştir. Hükümet tasa
rısı ile, Sosyal İşleri Komisyonunda kabul edilen me
tinle, bilâhara Bütçe Komisyonunda kabul edilen 
metin arasında da farklılıklar vardır. Görülüyor ki, 
bu bir takdir işidir; bir sosyal politika, genel görüş 
meselesidir. 

Bundan önce, malumunuz olduğu üzere, Heyeti 
Umumiyede İşçi Emeklilik Kanununu da müzakere 
ettik. Orada da biliyorsunuz, bundan önceki Hükü
met tarafından sevk edilmiş bir tasarı vardı ve tüm 
işçilere seyyanen ı% 25 oranında bir zam getiriyordu. 
Sonra Sosyal İşler Komisyonunda bu yine seyyanen 
% 40'a çıkarıldı, getirilen zam. Bilâhara Bütçe Ko-
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misyonunda, Cumhuriyet Halk Partili arkadaşımın da 
iştirak ettiği bir altkomisyonda, tabanda daha fazla 
oranda olmak üzere, tavanda azalan bir nispette yeni 
bir düzenlemeye gidildi ve işçiye de, işverene de ma
kul ölyüler içinde prim kondu. Hiç bir zaman de-
med' ki. «vahu şu kadar emekli işçimiz var, bu emekli 
işçiler uzun süreden beridir toplumda sıkıntı içinde 
kalmışlardır, bunlara çok daha fazla ücret verelim. 
İşverenin primini biraz daha artıralım, mevcut işçi
nin primini de biraz daha artıralım.» denmedi. Bir 
makul çizgide birleşildi, anlaşıldı; akıl, duygulara ha
kim oldu, duyguları frenledi, Sosyal Sigortaların im
kânları nazarı itibare alındı ve bir neticeye ulaşıldı. 

Şimdi bu konuda böyle. Meseleyi sadece bir iş
veren - işçi meselesi olarak görmek de doğru değil. 
Bu evvelâ bir denge meselesi, bir kaynak meselesi 
ve bir hesap - kitap meselesi. Çoğu defa çok iyi 
niyetle atılacak bir adımda aşırılık olursa, hak için 
yeni haksızlıkların, adalet için de yeni adaletsizlik
lerin doğacağı aşikârdır, örnekleri de vardır. 

Ülkede bir kere her vatandaşın gelir imkânına 
sahip olması bizim için başta gelen meseledir. Sa
dece gelire sahip olmak değil, sahip olunan gelirin de 
devamlılığı ve teminat altında kalması da önemlidir. 
Bugün takdir buyurursunuz, hepiniz biliyorsunuz, yüz-
binlerce insanımız işsizdir, iş bulma imkânından mah
rumdur. Ne de olsa işte Türkiye'de yatırımlar yapılır, 
program ve planlara göre kalkınma vardır, Buna göre 
günün birinde iş ümidi de doğabilir düşüncesiyle 
sabır içindedirler. Bu itibarla, herhangi bir düzenle
meyi yaparken, bu insanların ümidini de kırmamalı 
veya zayıflatmamalıyız. 

Değerli arkadaşlarım, kıdem tazminatı, şunu ifa
de edeyim ki, Batıda olduğu gibi evvelâ bir müesse
sedir. Sadece şu kadar güne çıkarılması, şu kadar veril
mesi meselesi değildir. îşgüvenliği ile ilgilidir, çalışma 
şevki ile ilgilidir, çalışma barışı ile ilgilidir. Tazminat
tan şu veya bu kadar almak derecesinde, o tazminatın 
behamahal işçiye ödenmesi gibi bir teminat altında 
bulunmasıyle de ilgilidir. 

Gerek komisyonda, gerek alt komisyonda bu dü
şünceler içinde çalışma yapılmıştır. Şunu açıklıkla 
ifade edeyim ki, hiç kimseden talimat alınmamıştır. 
Öyle bir tenezzülün içerisinde olmadığımızı açıkça 
ifade etmek isterim. 

Arkadaşlarım beyan ettiler, doğrudur; kıdem taz
minatı bir lütuf değildir; ama ancak yasa ile düzen
lendiği ve yasa ile doğan bir hak olduğu bir gerçek

tir. Nitekim, burada da bir düzenleme yaparak 15 
günü 30 güne çıkarıyoruz ve «üç yıl», kaydını kaldır
mak suretiyle, bir yıl işçilik yapmış olana da yasa ile 
kıdem tazminatı hakkını vermiş oluyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, mesele sadece hür teşebbüs 
meselesi de değildir. Bugün Türkiye'de büyük ölçüde 
işçilerimiz kamu teşebbüslerinde çalışmaktadır. Bildi
ğiniz gibi, kamu teşebbüslerinin kaynakları sadece ça
lışanların değil, tüm ülkede yaşayanların, işçisinin de, 
köylüsünün de, çiftçisinin de, memurunun da hakkı 
olan kaynaklardır ve sadece üretimle ilgili müessese
ler değildir bunlar. Aynı zamanda yeni yatırım yap
mak, yeniden iş imkânları yaratmak gibi bir vazife 
ile karşı karşıya bulunan ve kaynak yaratma duru
munda olan kuruluşlardır. Bunları da nazarı itibara 
almak mecburiyetindeyiz. 

Şimdi, biz komisyon olarak şu düşünce ile hare
ket ettik: İşçinin bir kıdem tazminatı olsun, tamam. 
30 güne çıksın, tamam. Ama, işçi kıdem tazminatına 
şu veya bu sebeple hak kazandığı zaman, bu kıdem 
tazminatını behemehal alabilsin. E, alamaz mı? Al
mayacağı ahval yok mudur? Vardır arkadaşlarım. 
Bugüne kadarki uygulamada görülmüştür. Tam kı
dem tazminatına şu kadar işçinin hak kazandığı bir 
sırada işveren iflâs edebilir, konkordato ilân edebi
lir. Onun artık kıdem tazminatı almak için başvura
cağı başka bir merci yoktur. İflâsta veya ilân edilmiş 
konkordatoda kendisine ne düşüyorsa onunla yetin
mek mecburiyetindedir. 

Malî müzayaka içerisinde olabilir. Biz sadece An
kara ve bilhassa İstanbul'da, Sakarya'da veya Kocaeli 
veya İzmir'deki sermaye sahibi büyük işletmeleri dü
şünmeyelim arkadaşlarım. Bugün Anadolu'nun birçok 
kasaba ve şehirlerinde 5 - 1 0 - 1 5 işçi çalıştıran, hü
nerini, emeğini, sanatını ve ufak sermayesini bir ara
ya getirmiş insanlarımız var, atelye sahipleri var. Dar 
kredi imkânıyle çalışan insanlarımız var. Hatta bu 
atelyeler, bu işyerleri bir bakıma bir nevi öğretim 
müesseseleri gibi çalışmaktadır. Birçok insanımıza 
ayrıca hem iş vermekte, hem ekmek vermekte, hem 
hüner sahibi, sanat sahibi yapmaktadır. Bunları da 
günün birinde sıkıntıda bırakmak doğru değildir. 

Bir örnek vereyim: Bugün belediyeleri, büyük şe
hir belediyelerini biliyorsunuz değerli arkadaşlarım; 
üç ay, dört ay, bırakınız kıdem tazminatını, aylık 
ücretlerini vermekten acizdirler. İşçiler kıdem tazmi
natına müstahak kalırsa, bu kıdem tazminatını nere
den alacaktır? 
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Değerli arkadaşlarım, bir diğer husus, Cumhuriyet 
Halk Partili arkadaşlarımızın, yahut Cumhuriyet Halk 
Partisinin üzerinde durduğu halk sektörü, ki biz bunu 
daha önce sermaye piyasasını teşvik, tanzim ve men
kul kıymetler borsası tesisi kanunu ile halka açık 
anonim şirketler şeklinde öngörmüştük, bunlar açıl
dığı zaman, halkın, bugün Türkiye'nin az gelişmiş ol
masından dolayı henüz menkul değerler, gayrimenkul 
değeri kadar kıymetli değil halkımızın nazarında. Da
ha çok, parasını gayrimenkule yatırıyor. Bir hisse se
nedi, onun için bir toprak kadar, bir daire kadar, bir 
ev kadar değerli görünmüyor. Bu insanlarımızın ta
sarruflarını çeşitli yatırımlara sevk edecek şekilde his
se senedi almasını da ya teşvik edebiliriz, yahut da 
önleyebiliriz değerli arkadaşlarım. 

Bunların hepsini hesap ederek bir fon tesisini uy
gun gördük. Fon tesisi hususunda arkadaşlarım çeşitli 
endişeler ileri sürdüler. Henüz fon ile ilgili kanun or
tada yok. Ben istirham ederim, arkadaşlarım bu en
dişeleri fon tesisi ile ilgili kanun geldiği zaman ileri 
sürsünler ve zannediyorum ki, fon tesisi ile ilgili 
kanun da çeşitli komisyonlardan geçecek ve Heyeti 
Umumiyede müzakere edilecektir. Elbetteki şimdiden 
bunların nazarı itibara alınmasında, yahut söylen
mesinde, zabıtlara geçmesinde ilerde faydalı olması 
bakımından da bir fazla taraf da görmüyorum. Fo
nun tesisinin düşünülmesi, sadece bu uygulamadaki 
meydana çıkmış olan aksaklıklara, işçinin kıdem taz
minatını tehlikeye sokan sebeplere ve iyi niyetlere is
tinat ettirilmiştir. Bunu böylece arz etmek isterim. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım sınır meselesi üzerin
de durdular. 9 000 liraya varan bir sınır meselesi. 
Gerek fon meselesinde, gerek sınır meselesinde Büt
çe Komisyonundaki tüm partilere mensup arkadaşla
rımızın, iyi niyetle ve büyük bir gayretle katkıda bu
lunarak, en iyiye yakınını tedvin etmek için yardımcı 
olduklarını burada arz etmek benim için vazife olur 
ve kendilerine şükran borçlu olduğumu da ifade et
mek isterim. 

Sınır meselesinde de, sayın Sav'ın önerisi üzerine 
bunu bir esasa bağlamak düşünülmüş ve asgarî ücret, 
1475 sayılı İş Kanununa göre en az iki yılda bir Ça
lışma Bakanlığı tarafından, mahsus komisyonuyla in
celenip ilân edildiğine göre, bu asgari ücretin 7,5 ka
tı diye bir kayıt konmuştur. Böylece 9 000 liralık 
bir sınır tespit edilmiştir. 

Bunu getirişimizin sebebi şudur: 
Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de aile şirketleri var, 

kollektif şirketler var. Türkiye'de ekonomikman güç

lü olup da, vergiden çeşitli şekilde varlığını kaçıran 
kimseler var. Bakıyorsunuz, aile efradından birisini 
müdür yapıyor, bir diğerini muhasebeci yapıyor, bir 
diğerini işletmeye tayin ediyor. Bunlara 25 000, 40 000, 
50 000 lira gibi ücretler tayin ediyor; gerçekte bu 
ücretler ödenmiyor; fakat gider olarak kaydediliyor. 
Sonra, bu ücretlere göre kıdem tazminatı tahakkuk 
ettiriliyor. Sonra, bildiğiniz üzere kıdem tazminatı sa
dece çıplak ücretle de ilgili değildir. Bu 9 000'in üze
rine (ücret olarak ödenen kıdem tazminatının üze
rine) ayrıca, ücretten gayrı sosyal haklar, para ile 
ifadesi mümkün olanlar, paraya çevrilerek kıymetlen
dirilmesi mümkün olanlar da ilâve edilmektedir. 

Böylece birçok aile şirketleri, kollektif şirketler
de 1,5 milyon, 2,5 milyon gibi meblâğlar kıdem taz
minatı şeklinde ödenmiş gibi gösteriliyor. 

BAŞKAN — Sayın Toker bir dakikanızı rica ede
yim; iki dakikanız var. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 
TURGUT TOKER (Devamla) — Bitiriyorum sayın 
Başkan. 

İşçilerin emekliliği konusunda da bir tavan, bir sı
nır koyduk ve tasarıda zannediyorum 4 000 lira 
idi, sonra Bütçe Komisyonunda bu 6 000 liraya çı
karıldı ve tavan zannediyorum hiç kimseyi rahatsız 
etmedi. 

Eğer uygulamadaki bu aksaklıklar olmasa böyle 
bir sınıra ihtiyaç duyacağımızı da alklımızdan geçir
meyi dahi düşünemezdim. 

Değerli arkadaşlarım, bunlar tamamiyle iyi niyetle 
getirilmiştir ve zannediyorum ki, tavanı 9 000 lira 
olan ücret, Türkiye'de geniş ölçüde, işçiden çok 50, 
100, 500, 1 000 kişiyi ilgilendiren bir husustur. Eko
nomikman güçsüz dediğimiz kimseler için de bir kıs
tas olmalıdır. Değerli arkadaşlarım, bugün devletin 
birinci derecedeki insanı 6 250 lira üzerinden 15 güne 
tekabül eden kıdem tazminatı almaktadır, emeklilik 
ikramiyesi almaktadır. 

Bu itibarla, herhangi bir art düşüncenin eseri ol
madan, herhangi bir talimatın, tembihatın tesiri altın
da kalmadan, iyi niyetle bir şeyler yapabiliriz düşün
cesi içinde ve uzun tartışmalar sonunda getirdiğimiz 
bu iki yeni müesseseyi ihtiva eden maddenin; zanne
diyorum ki, arkadaşlarımın biraz işi abartarak söyle
dikleri gibi «işçi yararına değil efendim» şeklinde 
ifade ettiklerinin tamamiyle tersine, işçinin yararına; 
ama bunun dışında iyi niyetli olmayan kimselerin, 
kıdem tazminatından yararlanmak gibi düşünceleri
nin hakikaten aleyhine hükmü ifade etmektedir^ 
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Benim maruzatım bu kadar, teşekkür eder, saygı
lar sunarım. (A. P., M. S. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Toker. 
Söz sırası sayın Tığlı'da. 
SABRI TIĞLI (Kastamonu) — Söz sıramı sayın 

Güneş'e veriyorum sayın Başkan. 
BAŞKAN — Peki sayın Tığlı. 
Buyurun sayın Güneş. 
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Bu kıdem tazminatı ile ilgili konuda birçok şeyler 

söylendi. Ben burada konunun yeni baştan teknik ay
rıntılarına girecek değilim. Yalnız ileriye sürülen öyle 
deliller var ki, Türkiye'de demokratik düzen hakkın
da, vatandaş hakkında, seçmen hakkında düşünceleri
mizin ne kadar derin bir uçurum şeklinde, birbirin
den ayrı olduğunu gösteriyor, bunların belitilmesinde 
fayda var. Çünkü kıdem tazminatı gibi sosyal ve eko
nomik veçhesi oldukça ağır basan bir konuda, dü
şüncelerimizin gerçekte büyük bir demokrasi ve sosyal 
düzen felsefesi farkına dayandığı anlaşılıyor. Bun
lardan birkaçını belirtmek isterim. 

işçilere bir hak verilecek, «Herkes işçinin hakkını 
savunmak iddiasında bulunuyor» dendi. Bu istismar 
konusu olmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, demokratik bir ülkede yaşı
yoruz. Burada milletvekilleri, kendileri için önemli 
saydıkları sosyal kuşakların haklarını savunurlar, is
tismardan söz edebilmek için vatandaş, seçmen ve 
işçi için, «Eh! işte bu fakir fukaranın aklı ermez. 
Bunların hakkını savunuyorsunuz, hakkını savunuyor 
göstermeye çalışıyorsunuz, bunlar da bu istismara ka
pılıyorlar.» denirse, bu vatandaşa karşı bir defa büyük 
bir saygısızlıktır. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 
Türkiye'de bu çok işitilmiştir. Benim bildiğim, bir 
zamanlar şimdi mirasçısı olduğunu iddia ettiğiniz par
ti böyle sözler söylemezdi. Çünkü onların vatandaşa 
çok daha fazla saygısı vardı. Onun için onların tem
silcisi olarak da meydana çıkmanız isabetli değil. 

Ben size siyasette istismar nedir, söyleyeyim : 
Muhalefetteyken, yapmayacağınız yüzde yüz aşi

kâr olduğu halde, getirirsiniz bütçede katsayıyı 11'e 
çıkaralım dersiniz, inanmadığınız ve iktidara geldiği
niz zaman yapmayacağınız halde bunu söylemek, ya
ni yalan söylemek, istismar budur siyasette, yoksa va
tandaşın hakkını kendi siyasî felsefesine göre dile ge
tirmek değil. 

ikinci istismar nedir? Açık açık Senato 5 Tem
muzda tatile girmeye karar verdiği ve bu kanun çık-

J mayacağı halde, işçiye kıdem tazminatı çıkartıyoruz 
gibi bir hava ile burada bu saatlere kadar münakaşa 
ettirmektir. Bunlara «siyasette istismar», derler. Yahut; 
böyle bir kanunun çıkmasını, daha önceki hükü
metler zamanında C. H. P. - M. S. P. zamanında böy
le bir kanun çıkmasın diye elinden geleni yapıp, on
dan sonra bunu «Cumhuriyet Halk Partisi çıkart
madı» demektir. 

Vatandaşı kandırmak mümkün müdür, değil mi
dir bilmiyorum ;fakat bildiğim kadarıyle Cenabı 
Hak'kı kandırmak mümkün değildir. Bu da siyasetin 

I dincisi. (C. H. P. sıralarından «Bravo»* sesleri, alkış
lar.) 

Bir noktaya daha değinmek isterim. Burada Cum
huriyet Halk Partili hiçbir hatip «işçi babası» ol
mak iddiasında değildir; çünkü işçiler çoluk çocuk 
değildir. Biz olsak olsak işçilerin haklarını savunan 
insanlar olabiliriz. Onun bunun babası olmak demok
raside kimseye yaraşmaz. 

Ha olabilir; bazı siyasî partilerin veya kişilerin bir
takım kendilerini etki altında bırakan babaları ola
bilir. Bunun örneklerini görmemiş değiliz. Vali tayin 
ettiren, fonlar kurduran insanlar olabilir. Onlara ba
ba derler, para babası derler, siyasî partilerin baba
ları derler. Ama biz işçilerin babası değiliz. 

İBRAHİM BEHRAN EKER (Balıkesir) — Sizin 
de babalarınız var. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Bizim de babala
rımız var mı? Bizim de babalarımız Türkiye'nin işçi
leridir. 

BAŞKAN — Sayın Alver, rica ederim, sayın Eker. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Yüzbinlerin hak
kını savunmayı... 

BAŞKAN — Sayın Güneş, bir dakikanız var; 
ona göre konuşmanızı bağlayın efendim. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Bir dakikalık ko
nuşayım. 

MUSTAFA KEMAL ALVER (Balıkesir) — Sizin 
de babalarınız var. 

BAŞKAN — Sayın Alver rica ederim. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Rica ederim. 
I Türkiye'deki açık işsizlik ile bunun arasında ne 

ilişki var? Yani Hükümete mensup değerli arkadaşım 
bu fon kuruldu, bundan böyle Türkiye'de açık işsiz
lik kalmayacak mı demek istiyor, ne alâkası var ki 
konunun. Yıllardan beri, uzun yıllar iktidarda bulun
dunuz, memlekette karışıklık dışında, işsizliği azaltan 

j ne tedbir aldınız da... 
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. MUSTAFA KEMAL AL VER (Balıkesir) — Ter
biyesiz herif. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Eşek. 
MUSTAFA KEMAL AL VER (Balıkesir) — Eşek 

sensin. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Eşekoğlu eşek. 
MUSTAFA KEMAL ALVER (Balıkesir) — 

«Eşek» diyor sayın Başkan. 
BAŞKAN — Rica ederim efendim. Birbirinize 

aynı şekilde hitap ediyorsunuz, sonra da şikâyetçi olu
yorsunuz. Rica ederim. Oturun lütfen efendim. 

Hocam son cümlenizi lütfen, rica ediyorum. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) —. Değerli arkadaş
larım, Türkiye'de işsizliğin... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen oturalım efendim. 
TURAN GÜNEŞ (Devamla) — ... Gizli - açık 

işsizliğin, Türkiye'de üç - beş kişinin sermayesini ar
tırmakta görenler, ne sosyal dengeyi savunuyorlar,-ne 
sosyal düzeni savunuyorlar. Bunu savunan insanlar, 
Türkiye'de sadece gayrimeşru kazançların ve çıkarcı 
bir düzenin savunucusu oluyorlar. 

MUSTAFA KEMAL ALVER (Balıkesir) — Bir 
zamanlar Celâl Bayar'ın lehinde konuşuyordun. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, lütfen hati
bi dinleyelim. 

Karşılıklı ithamlarda bulunuyorsunuz, sonra da 
şikâyetçi oluyorsunuz. Rica ederim efendim lütfen 
oturun, sayın Alver. 

MUSTAFA KEMAL ALVER (Balıkesir) — Kü
für ediyor sayın Başkan, dinliyor musunuz? 

BAŞKAN — Dinliyorum efendim, ben duyuyo
rum. Aynı şekilde mukabele ediyorsunuz birbirinize, 
aynı şeyleri söylüyorsunuz. 

Sayın Güneş, lütfen son cümlenizi ifade edin efen
dim. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Bitirmeye çalışı
yorum efendim, bir sükûnet olsa bitireceğim zaten. 

Öyle anlaşılıyor ki, kıdem tazminatı hakkında, 
fon kurarak ve sosyal dengeden bahsederek bu ülke
de... (A. P. ve C. H. P. arka sıralarında karşılıklı tar
tışmalar.) 

BAŞKAN — Son cümlenizi ifade edin sayın Gü
neş. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Efendim... Sa
yın Başkanım... 

I BAŞKAN — Hepsini, hepsini nazarı itibara aldım, 
aynı şeyleri söylemek istemiyorum, bir cümle ile 
ifade edin efendim. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Sayın Başkanım, 
değerli arkadaşlarıma son sözümü söylemek istiyorum, 

I zabıtlara geçmesi bakımından. Orada birbirlerine 
| mukabele ederlerken beni nasıl dinleyecekler? 

BAŞKAN — Sayın Güneş bir cümleyle rica edi
yorum. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Öyle anlaşılı
yor ki, kıdem tazminatı fonu tesis etmek, sosyal den
geden, hakları birbirine eşitliğe götürmekten söz eden
ler, aslında bugün Türkiye'nin bozuk düzenini ve kısa 
bir sürede kâşaneler kuracak kadar para düzenlerin, 
kazananların haklarını... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ülman rica ederim efendim, 
lütfen oturun efendim. Karşılıklı konuşmalar yüzün
den bir cümleyi ifade etmek imkânını bulamadık. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Vallahi bulama
dım efendim. 

HALÛK ÜLMAN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
arkadaşlarımı yatıştırıyorum. 

BAŞKAN — Siz yeni geldiniz efendim. Onlar de
minden beri karşılıklı devam ediyorlar artık. 

Sayın Güneş lütfen devam ediniz. 
I TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Kâşane açacak 
j kadar servet sahibi olmaları ve bazı babalara Türki

ye'nin sosyal kaderini terk etmeyi tercih ediyorlar. 
Cumhuriyet Halk Partisi, fonlar kurarak, bu yolla 
yeni kaynakları para babalarına aktararak, Türkiye' 
de işsizliğe çare bulunacağı kanaatinde değildir. Bü
tün bunların çaresinin nasıl bulunacağını da Cumhu
riyet Halk Partisi kendi seçim bildirgesinde göstermiş
tir. Bu sosyal düzenle, çok seneler daha bu sözleri 
burada söylersiniz ama, her defasında sayınız eksi
lerek ve sesiniz kısılarak söylersiniz. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

I BAŞKAN — Birinci maddenin tümü üzerindeki 
müzakereler sona ermiştir. Şu ana kadar birinci mad
de ile ilgili 12 değişiklik önergesi gelmiş bulunmakta
dır. Bunları sırası ile okutacağım ve bilâhara aykırı
lık derecelerine göre de işlem yapacağım. 

I Şimdi, saat 21.10'a kadar ve 21.10'da toplanmak 
üzere Birleşime ara veriyorum. 

I Kapanma saati: 20.55 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 21.10 

BAŞKAN : Başkanvekili t. Etem Kılıçoğlu 

DtVAN ÜYELERİ : Enver Akova (Sivas), İlhamı Çetin (Yozgat) 

BAŞKAN — 94 ncü Birleşime devam ediyoruz. 
İkinci oturumu açıyorum. Muhterem arkadaşlarımın 
yerlerini almalarını rica ederim. 

1 nci madde üzerindeki önergeleri sırasiyle oku
tuyorum. 

Meclis Başkanlığına 
«İşçinin kendiliğinden veya kusurlu eylemi nede

niyle işine son verilmesi halinde dahi, kıdem tazmi
natı saklı tutur.» 
- Yukarıdaki fıkranın 14 ncü maddenin başlangıcı 

kısmına yerleştirilmesini ve 1 - 2 nci fıkraların kal
dırılmasını arz ve teklif ederiz. 

Burdur İzmir . 
Ali Sanlı Kemal Önder 

İzmir İstanbul 
Remzi Özen A. Bahir Ersoy 

Sakarya 
Kenan Durukan 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 1475 sayılı iş Kanununun 14 

ncü maddesinin sondan bir önceki fıkrasının aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kayseri Kocaeli 
Hayrettin Nakiboğlu Sedat Akay 

Trabzon '' Manisa 
Mehmet Özgür Gündüz Sevilgen 

Kayseri 
Cemal Cebeci 

«İşveren sorumluluğu altında ve sadece yaşlılık, 
emeklilik, malullük, ölüm ve toptan ödeme hallerine 
mahsus olmak kaydıyle Devlet veya kanunla kurulu 
kurumlarda veya % 50 hisseden fazlası Devlete ait 
bir bankada veya bir kurumda işveren tarafından kı
dem tazminatı ile ilgili bir fon tesis edilir.» 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 66 sıra sayılı tasarının 15 pa

ragraf ıyle 16 nci pragrafı arasına, 
«İşçilere ödenen kıdem tazminatından vergi ke

silemez» hükmünün bir pragraf olarak eklenmesini 
arz ve teklif ederiz, 

Sakarya Kastamonu 
Kenan Durukan Sabri Tığlı 

İstanbul 
A. Bahir Ersoy 

İstanbul 
Abdullah Baştürk 

İstanbul 
Engin Unsal 

İstanbul 
Emin Sungur 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 66 sıra sayılı tasarının 1 nci 

maddesinin 18 nci paragrafında yer alan, 
«Bu maddede belirtilen kıdem tazminatı ile ilgili 

30 günlük süre hizmet akitleri veya toplu iş sözleş
meleri ile işçi lehine değiştirilebilire: hükmünün, 

«Bu maddede belirtilen haklar, hizmet akidleri 
veya toplu iş sözleşmeleriyle işçi lehine değiştirilebi
lir» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Sakarya Kastamonu 
Kenan Durukan Sabri Tığlı 

îzmir İstanbul 
Alev Coşkun Abdullah Baştürk 

İstanbul r İstanbul 
A. Bahir Ersoy Engin Unsal 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 66 sayılı tasarının 1 nci mad

desinin 18 nci bendindeki «Bu madde» olarak değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ankara Kastamonu 
Önder Sav Sabri Tığlı 
Sakarya İstanbul 

Kenan Durukan A. Bahir Ersoy 
İstanbul İstanbul 

Abdullah Baştürk İlhan Özlbay 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 66 sıra sayılı tasarının 1 nci 

maddesinin 16 nci paragrafında yer alan, 
«Kıdem tazminatına esas olacak 30 günlük ücret 

tutarının her yıl için nazara alınacak miktarı, 1475 
sayılı İş Kanununa göre tespit edilmiş olan günlük 
asgarî ücretin 30 günlük tutarının yedibuçuk katın
dan fazla olamaz» hükmünün tasarıdan çıkarılmasını 
arz ve talep ederiz. 

Sakarya Kastamonu 
Kenan Durukan Sabri Tığlı 

İstanbul İstanbul 
A. Bahir Ersoy Abdullah Baştürk 
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tstanbul 
Reşit Ülker 

istanbul 
Engin Unsal 

İstanbul 
İlhan Özbay 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 66 sayılı tasarının 1 nci mad

desindeki, 
«İşveren sorumluluğu altında ve sadece yaşlılık, 

emeklilik, malullük, ölüm ve toptan ödeme hallerine 
mahsus olmak kaydiyle Devlet veya en az % 51 
hissesi Devlete ait bir bankada veya bir kurumda 
işveren kıdem tazminatiyle ilgili bir fon tesis edilir. 
Fon tesisiyle ilgili hususlar kanunlar düzenlenir» şek
lindeki son iki fıkranın madde metininden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Ankara Kastamonu 
Önder Sav \ Sabri Tığlı 
Sakarya İstanbul 

Kenan Durukan A. Bahir Ersoy 
İstanbul İstanbul 

Abdullah Baştürk Reşit Ülker 
tstartbul j İstanbul 

İlhan Özbay Engin Unsal 

Sayın Başkanlığa 
İş Kanununun 14 ncü maddesini değiştiren tasa

rının 2 nci fıkrasına aşağıdaki cümlenin eklenmesini 
teklif ederiz. 

Yozgat ' Kırşehir 
Mustafa Asri Ünsür .' Memduh Erdemir 

Bursa İstanbul 
Hüseyin Suat Sungur ' İhsan Toksan 

İsparta 
Mustafa Cesur 

«Kıdem tazminatı 3 yıldan fazla çalışmış olmak 
şartiyle ödenir.» 

Sayın Başkanlığa 
tş Kanununun 14 ncü maddesini değiştiren tasa

rının «Kıdem tazminatiyle ilgili 30 günlük süre hiz
met akitleri veya toplu iş sözleşmeleriyle işçi lehine 
değiştirilebilir» fıkrası yerine aşağıdaki fıkrayı teklif 
ederiz, 

Bursa Yozgat 
Hüseyin Suat Sungur Mustafa Asri Ünsür 

Kırşehir istanbul 
Memduh Erdemir ihsan Toksan 

İsparta 
Mustafa Cesur 

«Kıdem tazminatının süresi ve miktarı hizmet 
akitleri veya toplu iş sözleşmeleriyle değiştirilemez.» 

Sayın Başkanlığa 
İş Kanununun 14 ncü maddesini değiştiren ta

sarının 1 nci maddesinin sigorta ettirme yasağını ve 
fon tesisini öngören son üç fıkrasının tasandan çı
kartılarak yerine aşağıdaki fıkranın konulmasını 
teklif ederiz. 

Bursa Yozgat 
Hüseyin Suat Sungur Mustafa Asri Ünsür 

Kırşehir istanbul 
Memduh Erdemir } İhsan Toksan 

İsparta 
Mustafa Cesur 

«Bu kanuna göre ödenecek kıdem tazminatları 
kurulacak bir fondan karşılanır. Fonun kuruluşu, 
kıdem tazminatını hak ediş sebeplerinden hangilerini 
karşılayacağı ve bunlar için yapılacak tahsisat ile 
ödemelerin bu kanunda gösterilen miktarın ne kadar 
olacağı, fonun yönetimi, tahsil edilecek prim tutarı, 
ödemelerin şekli ve fonla ilgili diğer hususlar Bakan
lar Kurulunca bir tüzükle düzenlenir. Bu tüzük, ka
nunun neşri tarihinden itibaren 6 ay içinde çıkartı
lır.» 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan yasa tasarının 1 nci madde

sindeki fon kurulmasına ilişkin sondan bir önceki 
paragraf ile fon kurulması ile ilgiil hususların ya
sayla düzenlenmesini öngören son paragrafın tasa
rıdan çıkarılmasını öneririz. 

Saygılarımızla. 
Balıkesir Balıkesir 

Necati Cebe Orhan Üretmen 
Muğla Antalya 

Halil Dere Fahri Özçelik 
Trabzon f Burdur 

Âdil Ali Cinel Osman Aykul 

Sayın Başkanlığa 
1475 sayılı Yasanın 14 ncü maddesini değiştiren 

madde l'in sonuna aşağıdaki fıkranın eklenmesini 
saygiyle rica ederiz. 

«Fon, işverene kredi, avans ve buna benzer bir 
işlem için geri ödeme vasıtası olarak kullanılamaz.» 

İstanbul istanbul 
Ali Nejat Ölçen Metin Tüzün 

istanbul 
Engin Unsal 

tstanbul 
ilhan özbay 

tstanbul 
A. Doğan Öztunç 
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Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
1475 sayılı tş Kanunu tasarısının 1 nci maddesine 

aşağıdaki fıkranın konmasını öneririz. 
İstanbul Kastamonu 

Reşit Ülker Sabri Tığlı 
Muğla Adana 

Ali Döğerli Mehmet Can 
İzmir Balıkesir 

A. Kemal Önder Orhan Üretmen 

«Kıdem tazminatları Gelir Vergisinden müstes
nadır.» 

BAŞKAN — Bu önergeleri aykırılık derecesine 
göre yeniden okutacağım ve gerekli işlemi yapaca
ğım. 

(Sakarya Milletvekili Kenan Durukan ve altı ar
kadaşının önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 

TURGUT TOKER (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge sa

hiplerinden Sayın Durukan buyurunuz efendim. 
KENAN DURUKAN (Sakarya) — Sayın Baş 

kan, değerli arkadaşlarım; 
Grup adına tasarının tümü hakkında yaptığımız 

konuşma sırasında arz etmiştim. Kamuoyunda bili
nen ve söylenen şudur: İşçilerin bir yıllık hizmetleri 
karşılığında, 1475 sayılı Kanuna göre verilmekte 
olan 15 günlük kıdem tazminatı, bir yıllık hizmet 
karşılığında 30 güne çıkarılacaktır. Söylenen ve ka
muoyunun bildiği, üzerinde durduğu budur. 

Şimdi bu gerçekleştirilirken, bununla birlikte kw 
dem tazminatının, işverenlerin arzuladığı istikamet
te, işçiler aleyhine büyük değişikliklere uğraması 
ihtimali ile karşı karşıyayız. 

Yine, konuşmamız sırasında arz etmiştim. Kıdem 
tazminatı; işverenin bir işletme girdisi olarak kabul 
ettiğimiz tezgahının amortismanı gibi, işçinin yıpran
ma payıdır, işçinin üretime kattığı ve tükettiği 
emeğinin karşılığıdır. İşçinin emeğinin karşılığı ol
duğuna göre, kıdem tazminatının belli bir sınırla 
tespiti, üretime katılan emek açısından bir adalet
sizlik, bir eşitsizlik yaratacaktır. Filhakika söylenen, 
bugünkü cari asgarî ücretin 1 200 lira olması ve 
katsayının, 7,5 olarak tespit edilmesi karşısında, kı
dem tazminatının 9 000 lira gibi bir rakamla ifade 
edilmesidir. 

Bugün Türkiye'de kıdem tazminatı ücreti bakı
mından da olsa, ki bu çıplak ücret değildir; kıdem 
tazminatına esas ücret, 1475 sayılı Yasanın 26 ncı 

maddesinde tarif edilen ikramiye, yemek yardımı, 
elbise, ayakkabı ve diğer bütün sosyal yardımlar
dan bir aylığa isabet eden miktar, kıdem tazmina
tına esas olan ücrete ilâve edilmektedir. 

Böylece belki bugün için değil; ama yarın enf-
lâsyonist baskılar altındaki Türkiye'de ücretler git
tikçe yükselecek ve işçiler üretime kattıkları emek 
karşılığını alma olanağını kaybedeceklerdir. 

Bugün Türkiye'de asgari ücretin tespiti piyasaya 
göre işçi, işveren ve hükümetler tarafından, üçlü 
bir komisyon tarafından tespit edilmektedir. Asgarî 
ücretlerin günün koşullarına uydurulması sırasında, 
Türkiye'de büyük kıyametler koparılmaktadır. Eğer, 
iktidarda böylesine sermayeye dayanan bir iktidar 
var ise, işverenlerle işbirliği yaparak kıdem tazmi
natını, asgarî ücreti yükseltme yolunda yapılacak 
çabayı engelleyebilmek için, yeni bir faktör daha 
ilâve edilmiş olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Durukan, bir dakikanız var
dır efendim. 

KENAN DURUKAN (Devamla) — Teşekkür 
ederim efendim. 

Değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi, 
kıdem tazminatının belli bir tavanla sınırlandırıl
masını, arz ettiğim üzere, emeğin üretime katkısını 
sınırlama bakımından, bugünkü kazanılmış haklara 
zarar getirdiği açısından, bugün halen 9 000 liranın 
üzerinde ücret alan bir işçinin, kıdem tazminatının 
azalmasına sebebiyet vereceği cihetle, karşı bulun
maktadır. Bu önergemizin desteklenmesini rica edi
yoruz. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Durukan. 

Önergeye komisyon katılmamıştır. Önergeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve dört arkadaşı

nın önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 

TURGUT TOKER (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Sayın Sanlı, önerge sahiplerinden biri olarak söz 

istiyorsunuz, buyurun efendim. 
ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; 
Kıdem tazminatı konusunda, toplu sözleşmelerle 

haklarını alabilen işçiler konusunda, bu kanun aslın-
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da bir yenilik getirmiyor. Sendikalara bağlı işçiler 
toplu sözleşmelerle zaten 30 günlük kıdem tazmina
tını garantilemişlerdir. Sendikaların, işçilerin asıl 
üzerinde durdukları sorun, onların bu hakkı yete
rince güvenceye kavuşmamasından gelmektedir. Ni
tekim, bu tasarının 17 nci maddesinin 1 nci, 2 nci 
fıkraları bu güvenceyi ortadan kaldırır mahiyettedir. 
17 nci maddenin saklı tuttuğu, işçinin kusurlu ey
lemi halinde, işine son verilmesi halinde, kıdem taz
minatını, ihbar tazminatını ödememektedir. 

Ben yasadan örnekler vererek açıklama yapmak 
istiyorum. Örneğin; 17 nci maddenin 2 nci ben
dinde yer alan, işçinin işverenin başka işçisine sataş
ması hali, işinden çıkarılmak sonucundan başka, ih
bar tazminatından başka, kıdem tazminatını da geri 
almaktadır. Yani, tüm geçmiş yıpranmışbk payını 
ve birikmiş emeğini elinden almaktadır, işçi zaten 
kusurlu eylemi sonucu işinden çıkarılmakta cezalan
dırılmaktadır. Bir de bunun ötesinde makabline teş
mil edilerek, ta işe giriş tarihinden bu yana birikmiş 
emeğini almanın hiç bir gerekçesi yoktur. Bu ne 
hukukidir, ne mantikîdir, ne de çağdaş iş hukuk ha
yatında yorumlanması mümkün bir yasa maddesi
dir. 

Nitekim kıdem tazimnatının esprisini izah eder
ken, Sayın Toker de dedi ki, «Bu bir lütuf değildir, 
bu bir haktır, yasa ile düzenlenmiştir.» Geliniz ge
ne yasayla bu hakkı onlara tescil edelim. Kıdem 
tazminatının esprisinde Yargıtay kararlarıyle de pozi-
tifleşmiştir, yıpranmışbk payı temeli vardır. Bir de 
bunun ötesinde, felsefe olarak, birikmiş emek mahi
yetini taşımasıdır. 

Bu açıdan, (Ç) fıkrasında olduğu gibi, işçinin, 
işverenin başka işçisine sataşması halinde veya işye
rine sarhoş gelmesi halinde işçiyi hem atıyorsunuz, 
hem ihbar tazminatı vermiyorsunuz, hem de o güne 
kadar birikmiş bütün kıdem tazminatını elinden alı
yorsunuz. 

Bir başka örnek daha veriyorum: İşçinin işye
rinde 7 günden fazla hapisle cezalandıran ve cezası 
ertelenmeyen bir suç işlemesi. Bu işverene yönelik 
değildir, işçiye yönelik değildir. 7 güne aşkın bir 
hapis cezası alıyor işçi kendi eyleminden dolayı, bu
nun sonucunda işinden atılmaktan başka, ihbar taz
minatını almamaktan başka, bir de kıdem tazminatını 
geri alıyorsunuz. Bu maddeyi saklı tutmanın çağ
daş iş hukuku anlayışıyle, sosyal devlet anlayışiyle ve 
bir lütuf anlayışiyle de bağdaştırmak mümkün değil
dir. 

Gene bir başka fıkra okuyorum, (f) fıkrası: «İş
çinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir se
bebe dayanmaksızın ardı ardına iki gün veya bir ay 
içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki 
iş günü, yahut bir ayda üç gün iş günü işine devam 
etmemesi, «Halinde» gene, işçinin işine son veri
yorsunuz, kıdem tazminatını alıyorsunuz ve ihbar 
tazminatını da alıyorsunuz. 

İşten atılmayı kabul ediyoruz. İhbar tazminatını 
da vermemek mümkün olabilir; ama kıdem tazmina
tının hiç bir mantığı yoktur. Ceza yasalarında bile, 
bir eylemin geçmişe şâmil olarak uygulanması imkâ
nı kalmamıştır, yoktur. 

Bu nedenle bu önergemiz kabul edildiği takdirde, 
kıdem tazminatının ödenmesi konusu, kusurluluk ey
leminden soyutlanacaktır. Kusurluluğu karşılığını iş
çiyi işyerinden kovmakla almaktadır, ihbar tazmina
tını ödememekle almaktadır. Kıdem tazminatını, 
ömrünün sonuna gelmiş 20 yıllık bir işçinin garan
tisi olabilecek bir büyük tutarı elinden alıyoruz ki, 
son derce âdil değildir. 

Burada Yüce Parlamentonun buna yaklaşımını, 
sayın Komisyonun katılmamasına rağmen diliyor, 
saygılar sunuyorum . (C. H. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sanlı. 
Önergeye Komisyon katılmamıştır. Önergeyi oy

larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

(Ankara Milletvekili Önder Sav ve 7 arkadaşının 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Aynı mahiyette bir önerge daha 
vardır, onu da okutuyorum. 

(Balıkesir Milletvekili Necati Cebe ve 5 arkadaşı
nın önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 

TURGUT TOKER (Ankara) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Her iki önergeye de Komisyon ka
tılmıyor. 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Cebe, önerge sahiplerinden 
biri olarak söz istiyorsunuz, buyurun efendim. 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Değerli arkadaş
larım; 
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Kıdem tazminatı sorununu ele alan bu madde ile 
fon kavramının getirilmiş olması, bu Hükümetin 
sosyal dayanağını açıklaması, açığa çıkarması yönün
den son derece ilginçtir. 

Fon tesisi ile aslında işverenlerce üslen ilmesi ge
reken bir yük, devletin sırtına bindirilmek istenmek
tedir. Fon, işverenler için bir kredi kaynağı, işçinin 
birikmiş hakkı, kazanılmış hakkı olarak tanımlaya
bileceğimiz kıdem tazminatının devlete yüklenmesi an
lamını taşımaktadır. (A. P. sıralarından «Okuma
mışsın» sesleri) 

Değerli arkadaşlarım, okurum rahatsızlık duydu-
nuzsa, okumanın da ötesinde.... 

BAŞKAN — Sayın Cebe, devam buyurun efen
dim. 

NECATİ CEBE (Devamla) — Evet, devam edi
yorum Sayın Başkan. 

Kendisine «Milliyetçi Cephe» adını yakıştıran, 
yerli - yabancı şirketler cephesi... (A. P. ve M. S. P. 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, rica ede
rim. 

NECATİ CEBE (Devamla) — Fon tesisini ön
gören hükümle, ödemek zorunda olduğu faturalar
dan birini ödemektedir. Bu Hükümetin dayandığı 
sosyal güçlerin kimler olduğu, hangi sosyal sınıf ve 
tabakalar olduğu, bugüne dek birkaç kez açığa 
çıkmıştır. Sayın Demirel'e yöneltilen saldırıdan son
ra, işveren derneklerinin sözcüsü bu saldırıyı «Özel 
teşebbüse yönelmiş bir saldırı» olarak yorumlamış
tır. Demek ki, Saym Demirel adı ile, özel teşebbüs 
kavramı özdeşleşmiştir Türkiye'de. 

BAŞKAN — Sayın Cebe, bir dakikanızı rica 
edeyim. 

Bir şahsın bu şekilde düşünmüş olması bir ca-
imanın fikri olarak kabul edilemez... 

NECATİ CEBE (Devamla) — Sayın Başkanım, 
ben görüşümü açıklıyorum. 

BAŞKAN — Önerge sahibi olarak önergenin üze
rindeki iddialarınızı rica edeyim; mademki bütün 
partilerin ittifak ettiği bir konuyu kanunlaştırmak 
üzere gecenin bu saatlerine kadar çalışıyoruz, bir 
sataşmaya bir hadiseye meydan vermeyin lütfen, ri
ca ediyorum yine düşüncelerinizi o üslup içerisinde 
izah edin. 

NECATİ CEBE (Devamla) — Aynı Dıblan, Oda
lar Birliğinin son genel kurul toplantısında... 
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j NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) — Ne alâkası var 
bunun önerge ile? (M. S. P. sıralarından «önerge 
üzerinde konuş» sesleri) 

NECATİ CEBE (Devamla) — ... Bu Hükümetin 
iş çevrelerine ferahlık getirdiğini açıkça söylemiştir. 
Değerli arkadaşlarım; günümüzde politikaya ilgi du
yan aklı başında herkes, her dürüst insanın bildiği 
bir gerçek vardır. O gerçek şudur: İşçi ile işverenin 
çıkarları çelişir; belli bir politik tutum ya işçiden, 
ya da işverenden yana olur; aynı zamanda her iki
sinden yana olamaz. Kuzuya zarar vermeden kurdu 
doyuramazsınız; işçiyi sıkmadan işvereni ferahlata-
mazsınız. Bir ülkede işveren örgütleri sözcüsü. 

BAŞKAN — Sayın Cebe, bir dakikanız var; ona 
göre sözlerinizi tamamlayınız. Aksi takdirde önerge 
sahibi olsanız bile, önergenin dışına çıktığınız anda 
bu hakkı kaybedersiniz. Bu bakımdan ben bir daki
kanız olduğunu hatırlatıyorum, lütfen bağlayın efen
dim. 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Yarısını sen kullanıyor
sun Sayın Başkan. 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Sayın Başkanım 
tamamlıyorum. 

Bir ülkede işveren sözcüsü, bir Hükümetin işve
renlere ferahlık getirdiğini açıkça söylüyorsa; asla 
kuşku yoktur ki o Hükümet, işverenden yana olan 
bir Hükümettir. Böyle bir Hükümet grevleri kısıt
lar, işçi ücretlerini düşük tutar, kıdem tazminatlarını, 
tıpkı bu tasarıda olduğu gibi ele alır, işçi çıkarmayı 
kolaylaştırır, işçi çıkarmayı kolaylatma yasalar ser
giler, bunları yapar; bunları yapmadan işverene ya
ranamaz, büyük işveren çevrelerinin maddî ve de 
manevî desteğini sağlayamaz. 

Değerli milletvekilleri; «devlet» adını verdiğimiz 
ebenin kucağında dünyaya gözlerini açan, devlet eli 
ile beslenen, devletçe korunan ve kollanan Türkiye 
sermaye sınıfı, asalaklığa iyiden iyiye alışmıştır. Ken
di üzerine düşen kıdem tazminatı yükünü işte bu 
ahşganlığı nedeniyledir ki, devletin sırtına yüklemeyi 
istemektedir. 

BAŞKAN — Sayın Cebe müddetiniz dolmuştur, 
bir cümle ile bağlayınız efendim. 

NECATİ CEBE (Devamla) — Önergenin aley
hinde olmayacağınıza inanıyorum. Hepinizi yürek
ten selâmlıyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum, Sayın Cebe. 
Muhterem arkadaşlarım, iki önergeye de Komis-

l yon katılmamaktadır. İkisi de aynı mahiyette ol-
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duğu için birlikte oylayacağım. Önergeyi kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Bursa Milletvekili Hüseyin Suat Sungur ve dört 

arkadaşının önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 

TURGUT TOKER (Ankara) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BA§KAN — Komisyon katılmıyor. 
ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, Hükü

mete katılıp katılmadığını hiç sormuyorsunuz. Acaba 
Hükümet ne diyor? 

BAŞKAN — Sayın Sanlı, eğer öyle bir usul ol
saydı ona da riayet ederdim. Sadece Komisyona 
soruyorum. Zaten bir tasarıdır. Bu bakımdan bu 
arzunuzu yerine getiremiyorum. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
(C. H. P. sıralarından «Anlayamadılar» sesleri) 

Önerge anlaşılamadı mı efendim? 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Kendileri 

bile oy vermiyor. 
BAŞKAN — Sayın Ölçen, önerge sahiplerinin, 

imza sahiplerinin ellerini tutup kaldırıp müspet oy 
vermeye zorlayacak durumda değiliz. Önerge ver
mişlerdir, biz İçtüzük uyarınca önergeyi okutuyoruz. 
Demek ki, sarfınazar etmişler veya sahip çıkmıyor
lar. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(İstanbul Milletvekili İhsan - Toksan ve arkadaş

larının önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 
TURGUT TOKER (Ankara) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Önerge üzerinde konuşmak isteyen?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi, okutuyorum. 
(Sakarya Milletvekili Kenan Durukan ve beş ar

kadaşının önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 

TURGUT TOKER (Ankara) — Bu husus daha ön
ce Plan Komisyonunda görüşülmüş ve kanun teklifi

ne aykırı olduğu gerekçesiyle reddedilmiştir. Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Tığlı, önerge sahiplerinden 

biri olarak söz istiyorsunuz, buyurun efendim. 
SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin değerli üyeleri; tasarının en önemli. 
kısımlarından birisine gelmiş bulunuyoruz. 

İş hukukuyla ilgili olanlar, bu işin tatbikatında 
bulunanlar çok iyi bilirler; İşçilere ödenen kıdem 
tazminatı 15 gün iken, bu tazminatın tutarının, işçi
lerin hizmet yılıyla hesabı yapılarak 12 maaşının ge
lir vergisinden muaf tutulduğu hükmü konmuştur. 
Bu, bugüne kadar böylece devam edegelmiştir. İşçi
lere ödenen kıdem tazminatlarının 12 maaşı, 12 ay
lık tutarı gelir vergisinden muaftır. 

Şimdi kıdem tazminatını 15 günden 30 güne çı
kartıyoruz. 30 güne çıkarttığımız zaman 25 hizmet 
yılında 15 günlük tazminat 12 maaş tutardı, şimdi 25 
hizmet yılında 30 günlük kıdem tazminatı 25 maaş 
tutmaktadır. Böylece işçilerin alacakları kıdem taz
minatının 30 güne çıkması ile yarısından gelir ver
gisi kesilecektir. 

Açık bir gerçek ki, işçiler çalıştıkları müddet 
içinde zaten her ay devlete en yüksek oranda gelir 
vergisini ödemektedirler. İşçilerden çok daha fazla 
kazanan birtakım gelir sahipleri, işçilerin ödediği 
vergiyi devlete ödememektedirler. Ömrünün 25 yı
lını devlete vergi olarak ödemiş bu insanlara, bu 25 
yılının alın teri karşılığı kıdem tazminatını verir
ken bari vergi almayın, bunu vergi dışı tutun; onun 
tek sermayesi, tek dayanak noktası odur. Devletin 
zaten burada bir vergi kaybı olmayacaktır. 

Bu öneri Bütçe Plan Komisyonunda görüşüldü, 
hatta şu anda Bütçe Plan Komisyonunu temsilen 
buna katıldığını bildiren sayın Turgut Toker, Alt 
Komisyon üyesi olarak 12 maaşın 24 maaşa çıkma
sını bir raporla önerdi. Sonradan bunun çıkarıldığı
nı üzülerek gördük. Gerekçede, Gelir Vergisi Ka
nununda yapılması gereken bir tadilmiş. Şimdi ha
fızalarımızı çok kısa bir zaman içinde bu Mecliste 
görüşülen ve hiç içinde olmadığı halde burada ya
pılan bir teklifle usulsüz olarak ilâve edilen, birta
kım kanunlara çevirelim. 506 sayılı Kanunun için
de olmadığı halde usulsüz ilâveler yapıldı. O ilâve
ler yapılırken usulsüz olmuyor da; işçiden, işçinin 25 
yıllık alın terinden vergi alınmaması istendiği za
man mı usulsüz oluyor? 
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Ben bunu sayın Toker'in nasıl izah edeceğini ha
kikaten merakla bekliyorum; bu mevzuda düşünce
lerini de, samimi düşüncelerini de bildiğim için, bu
nu nasıl izah eder bekliyorum, inşallah izah eder. 
Ama ben inanıyorum ki, bundan evvel yapılmıştır; 
bu da burada, bu tasarıya ilave edilebilir, hiç bir 
sakıncası yoktur. Devletin gelir kaybı yoktur, çün
kü bugüne kadar işçi tazminatlarından vergi alın
mıyordu zaten, 12 maaşı geçmiyordu 15 günlük taz
minatlarla. Son yıllarda toplu sözleşmelerle bu arttı. 
O bakımdan gerek Komisyondan, gerek Hükü
metten ve gerek Parlamentonun çok değerli men
suplarından bu hükmün bu tasarıya konmasını isti
yorum, rica ediyorum. 

Yıllardan beri işçilerin ödedikleri vergi... 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, müddetiniz bitmiştir, 
bağlayınız lütfen. 

SABRİ TIĞLI (Devamla) — Çok teşekkür ede
rim. 

Bu mevzudaki son teklifimiz, Parlamentonun de
ğerli üyelerinden bu önerimize oy vermeleridir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Tığlı. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın Başkan, ay

nı mahiyette benim de bir önergem var. Komisyon 
katılmadığına göre kısaca bir - iki dakika izahat ver
meme müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Ülker, önergenizi okutma
dan neden söz istiyorsunuz? Önergenizi bir defa 
okutalım efendim, Komisyona soralım. 

Aynı mahiyette sayın Ülker'in de bir önergesi 
vardır, onu da okutuyorum. 

(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve beş arka
daşının önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRET

TİN TURGUT TOKER (Ankara) — Sayın Başka
nım Komisyon adına konuşuyorum, Bütçe Kcmisyo 
nunda bu konu görüşülmüştür. Kanun tekniğine ay
kırı olduğu iddiasıyle reddedilmiştir. Bu itibarla ka
tılmamız mümkün değildir. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arkadaşla

rım, kanun tekniği bakımından uygun olup olmadığı 
noktasının takdirini Adalet Partili arkadaşlarıma bı
rakırım. 

Geçenlerde 10 yıl borçlanma konusunda bende
niz bu kürsüde konuştum, fikrimi muhafaza ediyo
rum. 

İşin esasına gelince; bu teklifle bir adaletsizlik 
giderilmiş olacaktır. Bugün kıdem tazminatı diye iş
çiye verdiğimiz para, bir nevi işçinin tükenmesinin 
karalığıdır; tükenmekte olan, sömürülmekte olan in
sanın varlığından verdiği şeye karşılıktır. Sonunda 
bu kıdem tazminatını aldığı veya alacağını düşün
düğü zan-un, işçi bununla bir emniyet, bir güven 
hisseder ileriye doğru ve bu toplu olan para eline geç
tiği zaman da bir şeyler yapar. Meselâ evi yoksa ev 
alır, bir ticaret yapar, çoluk çocuğunu geçindirmeye 
devam edecekse veya yeni bir işe başlayacaksa ona 
bir kaynak olur. 

Şimdi, bugün memurlara verdiğimiz benzer bir 
örnek var. Memur ikramiyesi... Bu memur ikrami
yesi gelir vergisinden tamamen muaftır ve muaf ol
ması doğrudur. Memur da aynı şekilde sömürülmek-
tedir, tükenmektedir; onun karşılığında da kendisi
ne, halk «ahir ömründe» diye ifade eder, ahir öm
ründe bir para verilmektedir, ondan da vergi alınma
maktadır. 

İşte burada biz bu sosyal adaleti ve eşitliği sağ
lamak bakımından kıdem tazminatından da Gelir 
Vergisi alınmamasını öneriyoruz. Zannediyorum ki, 
değerli arkadaşlarım bu adaleti sağlayacak öneriye 
yardımcı olacaklardır. 

Teşekkür ederim. 

.BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Ülker. 
Aynı mahiyette olan iki önergeyi birleştirerek oy

larınız:! sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler. 
Önergeler reddedilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, alman karar gereğin
ce çalışma süremiz dolmuştur. 

YASİN HATlBOĞLU (Çorum) — Sayın Baş
kan, önergemiz var. 

BAŞKAN — Sayın Hatiboğlu, ifade edeceğim. 
1 nci madce üzerinde beş değiştirge önergesi da

ha vardır. Yalnız bu arada iki tane önerge gelmiştir. 
Bunlardan birisinde, sayın Aygün ve arkadaşları, 
kanunun görüşülmekte olan maddesinin bilimine ka
dar müzakerelerin devamını istemekte; diğer bir 
önerge de, İçtüzüğün 56 ncı maddesine dayanılarak 
müzakere edilmekte olan kanun tasarısının bitimi
ne kadar müzakerelerin devamı istenmektedir. (C.H. 
P. sıralarından, «olmaz, olmaz» sesleri) Müsaade, 
buyurun efendim. Hep birden ifade edersek anlaşma
mız mümkün olmaz. 

56 ncı madde gayet sarih; bitirilmekte, bitirilmesi 
mümkün olan bir kanun tasarısı ve teklifini kapsadı-
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ğından, sayın Hatipoğlu'nun bu önergesini işleme 
koymam mümkün değil. 

ÎSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Yarım saatte biter. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde 5 değiştirge 
önergesi daha var sayın Köylüoğlu, 1 nci maddeyi 
tamamlayabilirsek, o zaman mesele kalmaz. 

Şimdi, Sayın Hatiboğlu'nun önergesini 56 nci mad
denin kapsamı içinde mütalaa etmediğim için Yüce 
Heyetin onayına sunmayacağım. Yalnız, Sayın Ay-
gün, 1 nci madde üzerinde beş önerge daha olduğunu 
ifade etmeme rağmen, ısrar ediyor musunuz efen
dim? 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Israr ediyorum. 
SELÇUK ER VER D! (Erzurum) — Sayın Baş

kan, aleyhte söz istiyorum. 
BAŞKAN — İsrar ediyorsunuz. 
Aleyhte sayın Erverdi söz istiyor, buyurun efendim. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; 

Sabahleyin Danışma Kurulunun önerileri burada 
oylanırken, yine Adalet Partili arkadaşlarımız tara
fından Danışma Kurulu önerisinin aleyhine bir öner
ge daha verilmiş idi. Onda, çalışma saatlerinin çok 
uzun olduğu, sabahleyin sat 10.00 da yapılacak top
lantının iptal edilmesinin gerekli bulunduğu yolunda 
bir teklif geldi. Yine öğleden sonra müzakereler de
vam ederken, sayın önerge sahibi tarafından verilen 
bir önerge ile veyahut bir teklifle çalışma saatleri
nin uzunluğu, yemek paydosunun verilmemiş olma
sı, bundan sonraki çalışmalarımız sırasında ara veril
mesini, bir saat tatil edilmesini önerdiler. 

Şimdi ne elde etmek istiyoruz, onu birlikte tes
pit etmemizde fayda var. 

Birlikte Danışma Kurulunda bir şeyler karar al
tına alındı; ama görüyoruz ki, sayın Turan Güneş'in 
de demin ifade ettiği gibi, ayın 5'inde bizimle bir
likte Senato da tatile girecektir. Biz buradan çıkar
sak bile Senatodan geçirmek olanağı mevcut değildir. 
Yalnızca büyük gayret gösteriyor olmaktan öteye 
ameli faydası olmayan birtakım girişimlerin içerisin
deyiz. Saat 10.00 olmuş, yangından mal kaçırır gibi 
kanun tasarısı veya kanun teklifini görüşmenin birta
kım kusurlarla, ayıplarla, noksanlıklarla muallel ka
nun çıkarmanın bu memlekete faydası yoktur. Maa
lesef her dönem bunu sayın Adalet Partililer «Tem
muz ve Haziran kanunları» diye nitelenen, müzake
resinde selâmetle fikir serdetmek imkânı bulunmayan, 
yalnızca kamuoyunda «filanı çıkardın, falanı çıkar-
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din,» şeklinde ekspres kanunlar çıkarmakla öğünen 
bir tutumun içerisine giriyorsunuz. 

Şuradaki sayıyı söylemek istemiyorum. Sükûnet
le bir meselenin müştereken halledilmesini istiyorsa
nız, lütfen daha evvel aldığınız kararlara saygılı olun. 
Bir saat içerisinde, iki saat içerisinde görüşülmesi 
mümkün olmayan bir kanunun sabahtan beri bir 
maddesi üzerinde konuşuyoruz; daha 5, 6 tane öner
genin de bulunduğu sayın Başkan tarafından ifade 
ediliyor. 

Ne istiyorsunuz? Millet biraz daha gidecek, 5 
dakika, 10 dakika içerisinde birtakım şeyleri oldu 
bittiye getirip kabul ettireceğinizi zannediyorsanız, 
o zaman mukabil tedbirlerin de geleceğinden lütfen 
şüphe etmeyiniz, endişe etmeyiniz. Eğer meselenin 
Meclisin ahenk içerisinde çalışarak bir çözüm bağlan
masını istiyorsanız, bu türlü emrivakilerden vaz ge
çiniz. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Erverdi. 
Lehte olmak üzere sayın Aygün Buyurun efen

dim. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, muh

terem milletvekilleri; 

Mesai saati 19.00'da bittiği zamanda da eğer gö
rüşülmekte olan kanun maddesi müzakere ediliyor 
ise, bugüne kadar ki teamüldür - o madde bitene ka
dar uzatılması teklifi verilir. Şimdi biz birinci mad
deyi müzakere ediyoruz. Birinci madde üzerinde bir
takım önergeler verilmiştir; ama birinci maddenin 
bitimine kadar uzatma, tıpkı saat 19.00 arefesinde 
olduğu gibi gayet normal bir işlemdir. Şimdi müsaade 
ederseniz arz edeyim efendim, biz Sayın Erverdi'yi 
sükûnetle dinledik. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, saat 22.00'de bit
mesi bizim tarafımızdan da teklif edilmiş ve Yüce 
Meclisten de bugün onayı çıkmıştır. Şimdi biz karar
larımıza saygılı mıyız, değil miyiz? Muhterem arka
daşlarım, 19.00'a kadar devamda nasıl aynı teklif 
yapılabiliyor ise ve o zaman da nasıl 19.00'a kadar 
mesai yapılmış olmasına saygı gösteriliyor ise, 22.00'ye 
kadar yapılacak olan mesaide de aynı saygı gös
teriliyordu. 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Yangından mal kaçırır 
gibi. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Şimdi muhterem 
arkadaşlarım; «yangından mal kaçırma», oldu bitti
ye getirme ve mukabil tedbirleri ben değerli arka
daşımın sürçü lisan ettiğine kanaat getirerek burada 
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ifade etmek istiyorum. Bir defa «yangından mal ka
çırma» ne demektir? Burada bir kanunu müzakere 
ediyoruz. Bir oldu bittiye getirme ne demektir? Ka
nunu müzakere eder iken bu kanun üzerinde her ar
kadaşımız hür iradesi ile hür fikri ile müzakerede bu
lunuyor, fikrini ifade ediyor. 

REŞlT ÜLKER (istanbul) — Sabah gelmeyecek 
misiniz? 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Efendim, sayın 
arkadaşımın dediği gibi «sabahı da var» tabiî. Ama 
kanunları yetiştirelim diye gayret ederken müza
kere.. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Siz sabah gelmeye
cek misiniz? 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Müsaade edin de 
ben konuşayım Sayın Ülker. Zatıâliniz konuşurken 
saygı gösteriyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; bir müzakere sırasında 
ortada bırakmamak için, maddeyi bağlamak için ya
pılmış olan bir tekliftir bizim teklifimiz. 

Şimdi kanunun bu maddesini burada muğlak bı
rakırsak yarın bu meseleyi yeni baştan müzakere et
tiğimiz sırada, yeni birtakım tedbirler ve taktiklerle 
bu kanunun müzakeresi, bu maddenin müzakeresini 
uzatmış oluruz. 

Bugün arkadaşlarımın heyecanını anlıyorum. Bel
ki ekseriyet itibariyle Adalet Partisi, Millî Selâmet 
Partisi ve Güven Partisi ile bağımsız milletvekili ar
kadaşlarımızın ekseriyette oluşundan ötürü, arzu et
tikleri istikamette netice alamayacakları düşünülebilir; 
ama, bu da bir hür iradedir. Sizin ekseriyette oldu
ğunuz, maddeleri neticelendirdiğiniz zaman da biz 
saygılı oluyoruz. 

Bunun için bilhassa rica edeceğim, değerli arka
daşlarım kürsüye çıktıkları zaman böyle «yangından 
mal kaçırma», «oldu bittiye getirme» gibi ifadelerle, 
burada çıkarılacak olan kanunları peşinen birtakım 
istihfamlar içinde bırakmasınlar. 

Değerli arkadaşlarım, bir de «mukabil tedbire» 
işaret buyurdu Sayın Erverdi arkadaşım. Mukabil ted
bir bir tehdit midir onu bilemiyorum tabiî, kendi 
şahsına ait bir ifade tarzı; ama ben bunu siyasî bir 
düşünce içerisinde mütalâa etmeyeyim de fevkalade 
samimî bir niyet içerisinde sürçü lisan olarak müta
laa edeyim ve bundan böyle kürsü hitabetinde bil
hassa hassas olunmasını rica edeyim. 

Yüce Meclis önerimize hürmetkar olursa, hiç 
olmazsa bir maddeyi daha geçirmiş, bir adım daha 
atmış, bir mesafe daha katetmiş ve burada sabahtan 

beri yapmış olduğumuz münakaşa ve müzakerelerde 
hedef göstermiş olduğumuz noktaya birazcık daha 
yaklaşmış oluruz. 

Saygılar sunarım. (A. P. ve M. S. P. sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aygün. 
Aleyhte Sayın Altınsoy. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Ben de söz iste

miştim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Ülker, Sayın Altınsoy sizden 

evvel söz talebinde bulunmuştur. 
Buyurun Sayın Altınsoy. 
MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Muhterem 

Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Ben Sayın Başkanın tutumunun aleyhinde bulu
nacağım. Şu anda Meclisin saati 22.11'dir. Yüce 
Meclisinizin aldığı karar, sat 22.00'de birleşimin ka-
panmasıdır. Arkadaşlarımızın uzatma önergeleri saat 
22.00'ye kadar muameleye konmadığı için, şu 11 da
kikada yapılan müzakere usulsüzdür. Sayın Başkanın 
hiç bir müzakere yapmadan, hiç bir önergeyi oylama
dan yarın saat 10.00'da toplanmak üzere Birleşimi 
tatil etmesi lâzım gelir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altınsoy. 

Ben saat 22.00'ye gelmeden önce cereyan eden 
yahut muameleye konulan takriri «kabul edenler... 
etmeyenler» diye bir neticeye bağlamadan «Saat 
22.00'ye gelmiştir, Birleşimi kaptıyorum» diyemezdim. 
Tam bu sırada 2 tane önerge geldi. Bu önergelerden 
birisini İçtüzüğün 56 ncı maddesinin kapsamına girme' 
diği için muameleye koymadım; Sayın Aygün'ün öner
gesini muameleye koydum. Katı davranmak isteme
dim. Aslında Sayın Altınsoy'un ileri sürdüğü müta
lâada doğruluk payı vardır. Daha da ileri giderek arz 
etmek isterim, bu çalışma temposuna uyabilmenin 
zorluğu 1 - 2 gün içinde ortaya çıkacaktır; ama biz 
Heyeti Umumiyenin verdiği karara boyun eğip, bu
rada bir vazifeyi yapma durumundayız. Ben Sayın 
Aygün'e bile önergesini geri alması için ricada bu
lundum. İsrar ettiler. O bakımdan lehte - aleyhte söz 
verdim. Bu önergeyi, yani 1 nci madde üzerindeki 
müzakerelerin bitimine kadar oturumun devam et
mesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Sayın Başkan, 
tutumunuz yanlış. 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 
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Kaldığımız yerden diğer önergeyi okutmak sure
tiyle devam ediyorum. 

(Sakarya Milletvekili Kenan Durukan ve beş ar
kadaşının önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 

TURGUT TOKER (Ankara) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Önerge üzerinde konuşmak üzere Sayın Duru

kan, buyurun efendim. 

KENAN DURUKAN (Sakarya) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Kıdem tazminatının belli bir tavanla sınırlandırıl
mış olması, çalışma hayatımıza 1963 yılında giren 
Toplu İş Sözleşmesi hakkını bir bakıma ortadan kal
dırmış bulunmaktadır. Biraz evvel, kıdem tazminatına 
esas olacak ücretin, asgarî ücretin 7,5 katı olması şek
lindeki hükmün kabul edilmesi; buna, kaldırılmasına 
dair verdiğimiz önergenin reddedilmiş olması, bugün
kü asgarî ücrete göre kıdem tazminatını - işçinin üc
reti ne olursa olsun - ancak 9 bin liralık kısmı ka
dar tazminat alabilecektir. Eğer bu fıkrayı da bu 
maddede belirtilen kıdem tazminatıyle 30 günlük sü
reyi toplu iş sözleşmeleriyle pazarlığa bırakıp, yasada 
mevcut olan, halen mevcut olan ve bu maddede be
lirtilen haklar hizmet akitleriyle, toplu iş sözleşmele
riyle işçi lehine değiştirilebilir hükmünü bu hale geti
rirseniz; 30 günlük süreye münhasır bırakılırsa, o 
takdirde her halde Sayın Sevilgen'in, hani kıdem taz
minatı konusunda Sayın Sav'la yaptığı münakaşada 
gerçekten hüsnüniyetsizliği, gerçekten müfteriliği or
taya çıkacaktır. Daha evvelce, Ecevit Hükümeti za
manında tespit edilmiş olan, Plan Bütçe Komisyonun
dan geçip Meclis gündemine gelen ve sonra işveren
lerin talimatiyle geri alınıp, kuşa çevrilerek İşçi aley
hinde katledilen kıdem tazminatı tasarısından elbette 
Millî Selâmet Partisi sorumlu olacaktır. 

" ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Geri alındığını is
pat et, geri alındığını. 

ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, ekseriyet 
yoktur; yoklama istiyoruz. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar.) 

(C. H. P. sıralarından bir grup milletvekili ayağa 
kalkarak yoklama isteğinde bulundular.) 

BAŞKAN — Sayın Kazan rica ederim müdahale 
ei meyin efendim, müdahale etmeyin efendim. Bu ken
di aranızdaki bir meseledir. 

KENAN DURUKAN (Devamla) — 22 Mayıs 
1975 günü, Cephe Hükümeti tarafından gündemin 
[ nci sırasına gelmiş olan tasarı geriye alınmıştır. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Kim almıştır? 
KENAN DURUKAN (Devamla) — Ecevit Hü

kümeti tarafından Meclis gündemine gelen.. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. Sayın 
Durukan bir dakikanız vardır, lütfen bağlayın efen
dim. 

KENAN DURUKAN (Devamla) — Kıdem taz
minatı tasarısı Meclisin 1 nci sırasına geldiği zaman 
Cephe Hükümeti tarafından, işveren cephesinin tali
matiyle geri alınmıştır ve Millî Selâmet Partisi Ece-
vit'ten koparamadığını Sayın Demirel'den koparmıştır 
ve Cephe Hükümeti sermaye çevrelerine ödün ver
mektedir. İşçiler, Türk işçisi, Türk kamuoyu haktan, 
hukuktan yana olanlar, sizin bu tutumunuzu affetme
yeceklerdir. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Durukan. 
Muhterem arkadaşlarım, bir hususu ifade etmek 

isterim. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Ne kadar rahat 

yalan konuşuyorsunuz. 
BAŞKAN — Rica ederim efendim. 
KENAN DURUKAN (Sakarya) — Yalan mı 

doğru mu? Siz aldınız, kuşa çevirdiniz. 

BAŞKAN — Sayın Kazan, Sayın Durukan rica 
ederim. 

Muhterem arkadaşlar, verilen önergeler Komis
yonca kabul edilmediği ahvalde, önerge sahiplerine 
söz veriyorum. Önerge sahiplerine verdiğim söz üze
rinde bu şekilde devam edilirse, daha titiz davranma
ya mecbur kalacağım. Çünkü, önergesi üzerinde ko
nuşan arkadaşımın, İçtüzükte tarif edilen şekilde me
ramını ifade etmesi icap eder. 

Okunan önergeye Komisyon katılmamıştır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, okunan 
ve müzakeresi tamamlanan değiştirme önergesi oy-
lanmazdan önce, 10 sayın üye ayağa kalkmak sure
tiyle ekseriyetin olmadığını ve yoklama yapılmasını 
istemişlerdir. 

III. — YOKLAMA 
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Sayın M. Rauf Kandemir, Sayın. Ali.Sanlı, Sayın 
Selçuk Erverdi, Sayın Necdet Uğur, Sayın Sabri Tığ
lı, Sayın Reşit Ülker, Sayın Orhan Yılmaz, Sayın Ha
san Vamık Tekin, Sayın Kenan Durukan, Sayın Nec-
car Türkcan ve bir de Saym A. Bahir Ersoy. (Gürül
tüler.) 

Muhterem arkadaşlarım, lütfen yoklama yapmaya 
imkân ve fırsat veriniz. Vazifeyi başka türlü ikmal 
etmemiz mümkün değil. 

Muhterem arkadaşlarım, bir hususu ifade etmek 
istiyorum : Ad okunmak suretiyle yoklama yaptığı
mız takdirde, asgari bir saatlik bir zamana ihtiyaç 
vardır. Eğer tensip buyurulursa bilâhara «düğmelere 
fazla basıldı, olmayanların yerine de yoklamaya ka
tilindi» diye bir itiraz vaki olmazsa, vaktin de gecik
miş olmasını nazarı itibare alarak otomatik cihazla 
çoğunluğumuz olup olmadığı hususunu Başkanlığın 
teklifi olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Otomatik cihazla çoğunluğumuz olup olmadığı 
kontrol edilecektir. («Lâmbalar yanmıyor» sesleri.) 

Biliyorum efendim, yaıımadığını biliyorum, kontrol 
ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, elektronik cihaz şu an
da çalışmamaktadır. Biraz önce aldığımız kararı, Baş
kanlığın takdirine bırakılırsa, müşahede üzerine ço
ğunluğumuz olup olmadığını tespit edelim, aksi tak
dirde ad okunmak suretiyle yoklama yapacağız. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Başkanlığın tak
dirine bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Takdiri Başkanlığa bıraktığınıza gö
re teşekkür ederim. 

Ad okunmak suretiyle yoklama isteyen var mı?.. 
Yok. 

Çoğunluğumuz olmadığı anlaşılmıştır. Genel Ku
rulun aldığı kadar gereğince, gündemin 18, 19, 22, 24 
ve 25 nci sıralarındaki kanun tasarı ve tekliflerini gö
rüşmek üzere, 27 . 6 . 1975 Cuma günü saat 10.00'da 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 22.30 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) Yazık Sorular ve Cevapları 

1. — İstanbul Milletvekili Şükrüye T ok'un, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığı Döner Sermaye Merkez 
Müdürlüğünün faaliyetine ilişkin sorusu ve Turizm 
ve Tanıtma Bakanı Lütfi Tokoğlu'nun yazılı cevabı 
(7/558) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Turizm ve Tanıtma Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasında aracı
lığınızı rica ederim. 

Saygılarımla. 13 . 5 . 1975 
İstanbul Milletvekili 

Şükriye Tok 

Soru : 
1. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı döner serma

ye Merkez Müdürlüğüne bağlı merkez dahil kaç adet 
satış bürosu vardır? Ve bunlar Türkiye'nin hangi iîle-
rindedir? 

2. — 1975 yılında bu satış bürolarındaki hediye
lik eşya değeri (TL.) sı olarak ne kadardır? 1974 yı
lından 1975 yılına devrolan hediyelik eşya adedi ve 
kıymet olarak ne kadardır? Kâr mı? yoksa zarar mı 
edilmiştir? 

3. — Turistik ve tanıtıcı nitelikteki Türk el sanat
larının üretimini teşvik amacıyîe bu yılda, gümüş 
kolye, bebek, kilim - cicim ve hatıra onix eşya yarış
ması açılacak mıdır? Bakanlığın kuruluşundan bugü
ne kadar derece ve ödül alan yarışmacılardan Bakan
lıkça yararlanılmış mıdır? veya kendilerine teşvik kre-

I dişi verilmiş midir? 

S 4. — Yıllardır döner sermaye müdürlüğünün ça-
; lışmaları hediyelik eşya sergilemekten ileri gideme-
I mektedir. Satış ve teşvik işlerini düzenlemek için mev-
j cut yönetmeliği ıslah etmeyi Bakanlık düşünmekte 
i midir? 
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T. C. 
Turizm ve Tanıtma 

Bakanlığı 26.6. 1975 
Özel Kalem Müdürlüğü 

344 - 9599 

Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 16 . 5 . 1975 gün ve 7/558, 2401/20066 sa

yılı yazıları. 

İstanbul Milletvekili Sayın Şükriye Tok tarafından 
Bakanlığımız Döner Sermaye Merkez Müdürlüğünün 
faaliyetlerine ilişkin olarak verilen yazılı soru öner
gesi aşağıda cevaplandırılmaktadır. 

1. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Döner Serma
ye Merkez Müdürlüğüne bağlı 24 satış bürosu vardır 
ve isimleri aşağıda sunulmuştur. 

1. Merkez Büro - Ankara 
2. Trabzon Bölge Müdürlüğü 
3. Mersin Bölge Müdürlüğü 
4. Antalya Bölge Müdürlüğü 
5. Edirne Bölge Müdürlüğü 
6. İzmir Bölge Müdürlüğü 
7. Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 
8. Adana Bölge Müdürlüğü 
9. istanbul Bölge Müdürlüğü 

10. Niğde Turizm Bürosu 
11. Ayvalık Turizm Bürosu 
12. Nevşehir Turizm Bürosu 
13. Marmaris Turizm Bürosu 
14. Ürgüp Turizm Bürosu 
15. Alanya Turizm Bürosu 
16. Silifke Turizm Bürosu 
17. Samsun Turizm Bürosu 
18. iskenderun Turizm Bürosu 
19. Bodrum Turizm Bürosu 
20. Bursa Turizm Bürosu 
21. Konya Turizm Bürosu 
22. Çanakkale Turizm Bürosu 
23. Antakya Turizm Bürosu 
24. Burdur Turizm Bürosu 
2. — 1975 yılında bu satış bürolarında hediyelik 

eşya değeri tutarı 638 572 TL. dır. 

1974 yılından 1975 yılına 826 kalem 376 088 TL. 
eşya devredilmiştir. 1974 yılında, satış bürolarımızın 
tefrişi nedeniyle 75 447 TL. zarar hasıl olmuştur. 

3. — Bakanlığımız turistik ve tanıtıcı nitelikteki 
Türk El Sanatlarının üretimi ve Yurt içinde ve Yurt 
dışında tanıtma aracı olarak kullanılmasında Yurdu
muz açısından büyük yarar görmektedir. 

El Sanatları çalışmalarını önemle ele alan Ba
kanlığımız, üretimin teşviki amacıyle bakır, onix ve 
yazma dallarında ve «En Güzel Hatıra Eşya, Dizayn 
Yarışması» açmaya, böylece eski el emeği eserlerin 
bugünün model ve kullanış biçimlerine uygulanarak 
Türk karakteri ve geleneğine uygun yeni dizaynların 
yaratılmasına imkân sağlamaya çalışmaktadır. 

Bakanlığımızın kuruluşundan bugüne kadar dere
ce ve ödül alan yarışmacılardan Bakanlıkça yararla
nılmış, yarışma kazanan veya jüri tarafından sipariş 
verilmesine karar alınan eşyalar, Döner Sermaye Mer
kez Müdürlüğünce sipariş edilerek satış bürosunda 
satışa arz edilmiştir. 

Bakanlığımıza yapılan kredi talepleri T. C. Turizm 
Bankasına iletilmekte, kredi alma şartlarına uygun 
yapımcılara kredi verilmektedir. 

4. — 10 Ocak 1974 de toplanan fakat alınmış 
bulunan kararların uygulama safhasına geçilmemiş 
bulunması nedeni ile 9 Haziran 1975 tarihinde yeni 
çağrımızla tekrar toplanan «Türk El Sanatları Danış
ma Kurulu» Türk El Sanatlarının benliğini muhafa
za ederek, geliştirilmesi, tanıtılması, üretilmesi açı
sından önemli kararlar almıştır. 

Döner Sermaye Merkez Müdürlüğü yeni dizayn
ların sergilenmesi ve satışı çalışmalarına girecek, Ba
kanlık talimatlarına göre, sergi, fuar ve festivallerde 
yeni dizaynları teşhir edecek ve Yurdumuzda el sa
natları araştırmalarının yapılması için çalışmalar ya
pacaktır. 

Mevcut büroları islâh etme ve yeni satış ve teşhir 
büroları açmak için çalışmalar sürdürülmektedir. Ba
kanlığımız tarafından 10 Ocak 1974 ve 9 Haziran 
1975 tarihinde toplanan «Türk El Sanatları Danışma 
Kurulu» nun karar ve tekliflerini gerçekleştirecektir. 
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1975 malî yılı içinde Bakanlığınızca Ordu iline 
yapılacak yatırımlar nelerdir? 

Mevcut büroları islâh etme ve yeni satış büroları 
açmak için çalışmalarını sürdürmektedir. 

Bilgilerine saygılarımla arz ederim. 
Lütfi Tokoğlu 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 

2. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Ordu 
iline yapılacak yatırımlara ilişkin sorusu ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kıhç'ın yazılı ce
vabı (7/589) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ara
cılığınızı saygı ile dilerim. 

Memduh Ekşi 
Ordu Milletvekili 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı 
Sayı : 72/053.61/626 25963 24 . 6 . 1975 

Konu : Sn. Memduh Ekşi'nin yazılı 
soru önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 5 . 6 . 1975 gün ve 7/589 - 2503/20639 sayılı 

yazınız. 
Ordu Milletvekili Sn. Memduh Ekşi'nin, 1975 malî 

yılı içinde Bakanlığımızca Ordu iline yapılacak yatı
rımlara ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı ekte su
nulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

Ordu Milletvekili Sayın Memduh Ekşi'nin 1975 malî yılı içinde Bakanlığımızca Ordu iline yapılacak yatırım
lara ilişkin yazılı soru önergesinin cevabıdır 

Soru : 1975 malî yılı içinde Bakanlığınızca Ordu iline yapılacak yatırımlar nelerdir? 
Cevap : 1975 yılı Yatırım Programında yer alan ve Bakanlığımızca Ordu iline yapılacak yatırım pro

jeleri aşağıda gösterilmiştir. 
a) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülen projeler : 

Proje adı 

Merkez Melet Irmağı taşkın koruma 
Merkez Sefersuyu ıslahı 
Merkez Kumru ilçe merkezi Elekçi Deresi taşkın 
koruma 
Ordu - Fatsa - Balaban köprüsü derivasyonu 

Keşif bedeli (TL.) 

6 500 000 
2 000 000 

1 800 000 
8 500 000 

1975 Harcama 
Programı (TL.) 

500 000 
500 000 

400 000 
2 500 000 

b) Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünce yürütülen işler : 

Proje adı 

Ünye Trafo Merkezi tadilâtı 
Dağıtım tesisleri 

Preje tutarı (TL.) 

1 500 000 
20 000 000 

1975 Yılı Yatırım 
Programı (TL.) 

1 500 000 
20 000 000 ( + ) 

( + ) Bu miktarın 5 720 000 TL., Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarılığmca karşılanacaktır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Selâhattin Kılıç 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
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1 
BAŞKANLİĞİN GENEL KURULA 

SUNUŞLAR* 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl 

üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
ve aday üstesi (3/173) (S. Sayısı : 57) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 5 . 1974) 

t 

OYLAMASI YAPILACAK ÎŞLER 
3 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS APIŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAÎR ÖNGÖ

RÜ ŞMELER 
1. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka

daşının, Basın îlân Kurumunun bugünkü çalışma ve 
tasarruflarının ilgili yasayla bağdaşmaz tutumunu sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/10) 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 10 arkadaşının, Türkiye'de açlık, besin ve bes
lenme sıkıntılarının neden ve tedbirlerinin saptanması 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 17 arkadaşının, Amerika Birleşik Devletlerince 
yapılan askerî yardımın kesilmesi halinde ortaya çı
kacak durumu incelemek, Devletlerarası çatışmada 
ülkemizin dış güvenliğinin sağlanması bakımından ye
ni tedbirlerin alınmasını tespit etmek amacıyle Ana-
yasa'nın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ve 101 
nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılması
na ilişkin önergesi (8/3) 

4. — istanbul Milletvekili H. Basri Akkiray ve 10 
arkadaşının, Ülkü Ocakları Derneği ile komando adı 
ile türemiş grupların yasa dışı tutum ve davranışları
nı saptamak, kurucu ve üyelerinin kimlerden oluştu

ğunu incelemek ve uğraşılarında yasalara aykırı ey
lemlerini araştırıp tespit etmek amacıyle Anayasa'nın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/12) 

5. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan ve 10 
arkadaşının, gübre fiyatlarının indirilerek köylümü 
ze daha ucuz verebilme imkânlarını tesbit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğü 
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16) 

6. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan ve 
9 arkadaşının, Türkiye'de açlık sorunuyle ilgili hü
kümetlerce alınan kararların tesirlerini incelemek, 
açlık tehlikesi olup olmadığını araştırmak ve bu hu
susta alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyle Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

7. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu bölgesinin çeşitli 
sorunlarını tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarmca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/18) 

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Türkiye Öğretmenler Birliği Dayanışma 
Derneğinin (TÖB - DER) çalışmaları ile siyasî an
lam taşıyan faaliyetlerini tespit etmek ve gerekli ted
birleri almak amacıyle Anayasamn 88 nci ^Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/19) 

9. — içel Milletvekili Oral Mavioğlu ve 11 arka
daşının, içel - Alata Teknik Bahçivanlık ve Ziraat 
Okulunun kuruluş ve faaliyetlerini tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci. Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş^ 
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/20) 

10. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, Anadolu Ajansı Genel Müdürünün tutumu
nu saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet 
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Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/21) 

11. — Urfa Milletvekili Celal Paydaş ve 20 ar
kadaşının, Eğitim ve öğretimde bölgeler ve okullar 
arasındaki dengesizliğin nedenlerini ve çarelerini 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/22) 

12. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, Firintaş Nakliyat ve Ticaret A. §. nin 
1970 yılından itibaren zarar etmesinin nedenlerini ve 
sorumlularının kimler olduğunun saptanması ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/23) 

13. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümervel3 
arkadaşının, Adana İktisadî ve Ticarî İlimler Akade
misinin kuruluşundan bugüne kadar yapıldığı iddia 
edilen yolsuzlukları saptamak ve gerekli tedbirleri al
mak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/24) 

14. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 11 ar
kadaşının, çeltikçiliği geliştirmek, verimi artırmak ve 
maliyeti düşürmek yolunda gerekli tedbirleri kapsa
mak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/25). 

15. — Muğla Milletvekili Ahmet Buidanlı ve 9 
arkadaşının, ilköğretim ve öğretmen yüksekokulla
rında meydana gelen olayları incelemek, her türlü fi
kir ve eylemleri tespit ederek gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

16. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
14 arkadaşının ilâç sanayiindeki aşırı kârı, maliyet 
fiyatı artışını, aynı cins ilâç ve benzeri kimyevî mad
delerin çokluğunu ve döviz kaybını önlemek için ge
rekli tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/27) 

17. — İzmir. Milletvekili Yüksel Çakmur ve 23 
arkadaşının Belediyelerin içinde bulundukları ekono
mik huzursuzluğu gidermek, Maliye Bakanlığınca ya-

| pılan yardımın kesilmesinde politik nedenlerin olup 
I olmadığını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci 
I Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele-
I ri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına üişkin 

önergesi (10/28) 
I 18. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu ve 13 
I arkadaşının, sanayimizin sınıflandırılması, harp sana-
I yünde nelerin yapılabileceği, nelerin özel sektöre bı-
I rakılabileceği ve öncelikle sanayiin hangi kısmına el 
I konulabileceğinin tespiti konularında Anayasanın 
I 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddesi 
I uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner

gesi (8/4) 

I 19. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 12 ar-
I kadaşının, fındık ürününün değeri pahasına pazarlan-
I ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesini sağ-
I lamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
I İçtüzüğünün'102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
I Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/29) 

I 20. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arka-
I daşının, resmî dili ulusallıktan, Anayasa dilinden ge-
I riye çekme ve soyutlama çabalarının önlenmesini sağ-
I lamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
I İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
I Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

I î. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, tuz fi-
I vatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Teke! Ba-
I kanından sözlü soru önergesi (6/49) (*) 
I 2. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlcin'in, mah-
I rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen-
I lerine yan ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü 
I joru önergesi (6/67) (*) 

3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil îlçm'ın, Dev-
I let memurlarından kesilen % 5 keseneklere dair Ma-
I îiye Bakanından sözlü soru önergesi (6'^S) (*) 

4. - tstanbul Milletvekili Doğan öztunç'un. iş 
I çilerin konut kredisine dair Çalışma Bakanından söz-
I !ü soru önergesi (6/20) 

I 5. — Muğla Milletvekili Ahmet BuldaaU'nın, Or-̂  
tak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/71) (*) 

6., — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'ın, 
Devlet kuruluşlarındaki israfın önlenmesine dair Baş-

( bakandan sözlü soru önergesi (6/26) 

f*> İçtüzüğün 96 na maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmişin, 
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7. — İstanbul Milletvekili Engin Unsal in, Türk 
Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/27) 

8. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdı Çelebi'nin, 
geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmenlerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/28) 

9. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
1950 yılından evvel emekli olanların özlük haklarına 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/29) 

10. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, top
rak tevzi komisyonlarına dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/32). 

11. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, temi
nindeki güçlük zammına dair Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/33),, 

12. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, MİT 
Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/34), 

13. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, 
Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına dair Devlet 
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/35) 

14. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, öğ
retmenlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/41) 

15. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Türkiye 
Şeker fabrikalarında uygulanan ihale yöntemine dau 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/42) 

16. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
ödenmemiş vergilere dair Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/118) (*) 

17i — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
orman muhafaza memurlarına dair Orman Bakamn
dan sözlü soru önergesi (6/43), 

18. — İstanbul Milletvekili Gülhis Mankut'un, 
ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/44). 

19. — Ağrı Milletvekili Kerem Şahin'in, C. H. 
P. li bazı parlamenterlerin Ağrı Belediye seçimlerin 
deki beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner 
gesi (6/141) (*) 

20. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/54) 

21. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair Baymdırlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/55) 

22. — Sivas Milletvekili Enver Akova'mn, 4. de
mir - çelik fabrikasının kurulmasına dair Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/56) 

23. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars 
Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/57) 

24. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars' 
m Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini Hanak il
çesine bağlayacak olan yolun yapımına dair Köy İş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/58) 

25. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars 
Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/59) 

26. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, Sos
yal Sigortalar Kurumu kapsamında olup emekliliğe 
hak kazanan işçilere dair Çalışma Bakamndan söz
lü soru önergesi (6/60) 

27. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars'a 
havaalanı yapılmasına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/61) 

28. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Dev
let ormanlarına dair Orman Bakanından sözlü soru 
inergesi (6/62) 

29. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Ziraat 
8anka;ı İzmir - Çiğli şubesindeki yolsuzluğa dair 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

30. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, büt-
ve tasarruflarına ilişkin Maliye Bakamndan sözlü so-
-u önergesi (6165) 

31. — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'ın, Tu-
•"iz'm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları
na dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
inergesi. (6/66). 

32. — İçel Milletvekili Nazım Baş'm, Devlet Su 
işlerinin Adana Bölgesindeki b r müteahhidine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
*oru önergesi (6/116) (*) 

33. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bulunan vakıf mallara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/72) 

34. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kin'in Kastamonu'ya televizyon imkânının sağ
lanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/74) 

3*5. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/75) 



36. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/76) 

37. — Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'ün, yurt
larda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi, (6/77) 

38. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cum
huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle istanbul'da diki 
len heykellere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/73) 

39. — îstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili 
Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/79) 

40. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'ın, 
kuru üzüm fiyatlarına ilişkin Köy İşleri Bakanındac 
sözlü soru önergesi (6/80) 

41. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
ilinin televizyona kavuşturulmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/81) 

42. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

43. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Ha
tay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/83) 

44. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, son günlerde 
meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/84) 

45. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgili ya
yınına ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/85) 

46. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Dev
let dairelerinde çalışan personelle yeni müşavir kadro
larına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/86) 

47. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, TRT 
programlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/87) 

48. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mahkemelerindeki 
davalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/88) 

49. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, mer
hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşlarının 
nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/89) 

50. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, An
kara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/90) 

51. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi (6/91) 

52. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, Di
yarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel âfetine ilişkin Baş
bakan ve İmar ve İskân bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/92) 

53. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
C. H. P. Siverek Üçe Başkanı hakkındaki gazete habe
rine ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/93) 

54. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
Vakıf gayrimenkuliere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/94) 

55. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si
vas'ın Kangal üçesindeki linyit kömürü yataklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/96) 

56. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 
«Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adını değiştirmesine 
ilişkin Adalet ve İçişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/99) 

57. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Konya'nın 
Kulu ilçesi Merkez İlkokulu öğretmenine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/100) 

58. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskirfin, 
Kastamonu'da Sosyal Sigortalar Kurumu şubesinin 
açılmasına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/102) 

59. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Koca
eli hudutları içindeki trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) 

60. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına 
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/104) 

61. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/105) 

62. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'nin, yemeklik 
margarinlere ilişkin Ticaret ve Sanayi ve Teknoloji 
bakanlarından sözlü soru önergesi (6/106) 

63. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, ilçe 
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/108) 

64. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bir fakülte açılmasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) , 



65. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/110) 

66. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nm, Türk 
Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

67. — Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/134) (*) 

68. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Başbakan Yardımcısının çalışma odasında bulunduğu 
iddia edilen parti bayrağına ilişkin Devlet Bakanın
dan (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi 
(6/114) 

69. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/115) 

70. — Kahraman Maraş Milletvekili îsmet Ağa-
oğlu'nun, Kahraman Maraş ili şuurları içindeki be
lediyelere ilişkin İmar ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi, (6/137) (*) 

71. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Cum
huriyet Halk Partisine yeni giren milletvekillerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/119) 

72. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in, 
Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü 
ioru önergesi (6/120) 

73. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Çoruh nehrinden elektrik üretiminde faydalanılması
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/122) 

74. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anarşik 
olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (-6/123) 

75. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/144) (*) 

76. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/143) (*) 

77. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
1918 sayılı Kanma hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/124) 

78. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in, 
zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda • Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/125) 

79. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagü'in, 
İstanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakamndan sözlü soru öner
gesi (6/128) 

80. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 
1965 - 1974 yılları arasında Tariş'te, Tariş'in yan ve 
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine 
ilişkin Köy İşleri Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/149) (*) 

81. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, Sosyal Si
gortalar Kurumuna kira borcu olanlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/129) 

82. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk Kıt'a Sahanlığında yapılan petrol aramalarına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/130) 

83. — Muğla Milletveküi Ahmet Buldanlı'nın, 
bazı mahkûmların yazdığı makalelerin yayımlanması
na ilişkin Adalet Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/131) 

84. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, 12 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/132) 

85. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
Bakanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararına ilişkin 
Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

86. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, canlı 
hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi (6/151) (*) 

87. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
İstanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/136) 

88. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği ile 
ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) (*) 

89. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Sü
leyman Demirerin Almanya'da yayınlanan bir gaze
teye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/139) 

90. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakamndan 
sözlü soru önergesi (6/140) 

91. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Of Lisesi İngilizce öğretmenine ilişkin Millî Eğitim 
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/142) 



92. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kıb
rıs çıkarmasında şehit düşenlerin ailelerine maaş bağ
lanmasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/146) 

93. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Şile'nin Göknaslı Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklaı Bakanından sözlü soru. 
önergesi. (6/160) (*) 

94. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel 
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) 

95. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'ın, 
Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan habere iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/161) 
(*) ' 

96. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Pa
muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele 
konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere ilişkin 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1 54) 

97. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt 
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigorta ödenti
leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik 
tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü SOMI önerge
si (6/155) 

98. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Sir
keci - Halkalı arasında işleyen elektrikli trenlerin ih
tiyacı karşılayamadığına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/171) (*) 

99. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 1974 
yılında İçel ilinde sanayide soda üretmek amacıyle ku
rulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bulunduğu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklaı Bakanından söz
lü soru önergesi (6/157) 

100. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/158) 

101. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy İşleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/162) 

102. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 
bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/163) 

103. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 
kapatılmış bulunan Askerlik şubelerinin yeniden açıl
masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/165) 
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104. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hacdan 
dönen vatandaşların getirdikleri hurmaların imhasına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/166) 

105. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 
programlarında çalınan bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/167) 

106. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/168) 

107. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hatay 
Kırıkhan ilçesine bağlı bazı köylerde vuku bulan 
depremle ilgili alınan tetbirlere ilişkin İmar ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/169) 

108. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarî'mn, İs
tanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/170) 

109. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarî'mn, 
Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/172) 

110. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/173) 

111. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri
mize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/178) (*) 

112. — Samsun Milletvekili İrfan Yankutan'ın, 
Tütün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) 

113. — Zonguldak Müietvekili Kemal Anadol'un, 
Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175) 

114. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, 
enerji nakli fiyatlarının yapımına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/181) (*) 

115. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra
mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/176) 

116. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Bolu 
ili ve ilçelerindeki elektrifikasyon projelerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/183) (*) 



117. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir 
çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/187) (*) 

118. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
İstanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin lojman
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/190) (*) 

119. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
tanbul'da Kur'an kursu olarak inşa edilen binanın 
pansiyon olarak kullanılmasına ilişkin sözlü soru 
önergesi. ((6/194) (*) 

120. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kim
yevî gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/179) 

121. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, Ur-
fa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/180) 

122. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, 
Sağlık Bankası Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/193) (*) 

123. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un çeşit
li firmalara uygulanan usulsüz yatırım indirimlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/182) 

124. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Yük
sek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan haberlere 
ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi (6/185) 

125. — Zonguldak Milletvekili Orhan Göncüoğ-
lu'nun, Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafından ha
zırlanan «Türkiye 1975» adlı kitaba ilişkin Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/197) (*) 

126. — Gaziantep Milletvekili Yusuf Öztürkmen'in, 
Sosyal Sigortalar Kurumunda memur statüsünde iken 
işçi ikramiyesi alanlara ilişkin Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/198) (*)' 

127. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık' 
in, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın bir 
şahsın işi ile ilgili konuşmasına ilişkin Devlet Baka
nından (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru öneregesi. 
(6/199) (*) 

128. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Bakan
lık eski Müsteşarına ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/202) (*) 

129. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Ankara'da sahneye konan Ana adlı oyunun yasaklan
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/188) 
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130. — Sivas Milletvekili Mustafa Timi&i'nin, Te
levizyonda yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı dizi filmde 
geçen konuşmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/189) 

131. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun, 
Çukurova'da uygulanacak enerji nakline ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/203) (*) 

132. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Millî Eğitim Bakanlığında yapılan bazı atama
lar ile Sosyal Sigortalar Kurumuna ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/204) (*) 

133. — Kahraman Maraş Milletvekili Halit Evli-
ya'nın, Bakanlığın yüksek dereceli memurlarından 
bazılarının siyasî toplantılara katıldıklarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/191) 

134. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu Genel Müdürüne ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/192) 

135. — Samsun Milletvekili Ali Acar'ın, eski Genç
lik ve Spor Bakanı Zekâi Baloğlu'nun, Spor Akade
misinin açılmasını geciktirmesine ilişkin Başbakan ve-
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/195) 

136. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Ortadoğu Teknik Üniversitesindeki bazı öğrencilerin 
eylemlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
su (6/196) 

137. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanlarından sözlü soru önergesi (6/200) 

138. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, T. 
R. T. eski Genel Müdürüyle ilgili Danıştay kararma 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/201). 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERtYLB 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER I$LER 
1. — 17 Temmuz 1963 tarih ve 278 sayılı Tür

kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurul
ması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değişti-. 
rilmesine dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu 
raporu (1/173) (S. Sayısı : 94) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1974) 

2. — İstanbul Kapalı Çarşının onarımı ve 
imarı hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonları rapor
ları (1/167) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma carini: 3.7.1974) 

3. — Atatürk Orman Çiftliği arazisinin 167 dö-
nüm 500 m2 lik kısmının Ankara Belediyesine Sa
tılması Hakkında Kanun ve Cumhurbaşkanınca Geri 



Gönderme Tezkeresi ve Plan Koraisyojıu Raporu 
(1/143) (M. Meclisi S. Sayısı : 108) (Dağıtma tarihi: 
1 i 11 . 1974) 

4. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununa 31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla 
eklenen ek 2 nci ve ek 3 ncü maddeleriyle 136 ncı 
maddesine eklenen (e) bendinin değiştirilmesi ve Ka
nuna ek geçici bir madde eklenmesi hakkında ka
nun tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklikler hakkında Millet Meclisi Plan Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 1/178; C. Senatosu : 1/332) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 101 ve 101'e 1 nci ek; C. Senatosu 
S. Sayısı : 467). (Dağıtma tarihi : 23 . 5 . 1975) 

5. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 
Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle çıkarılan 1803 sa
ydı Af Kanunundan kısmen yararlanan şoför veya 
sürücülerin, mesleklerini icra edebileceklerine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/389) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 
23 . 5 . 1975) 

6. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hür* 
riyeti hakkındaki Kanuna bazı maddeler eklenmesi 
hakkmda Kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (î/209) (S. Sayısı : 169) (Dağıtma 
Tarihi : 3 . 6 . 1975) 

7. — Konya Milletvekili Şener BattaFın, 1446 
ve 1610 sayılı kanunlarla değiştirilen 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununa geçici bir madde eklenmesi 
hakkında Kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca Gündeme alınma önergesi. (2/302) (S. Sa
yısı : 170) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1975). 

8. — 5584 sayılı Posta Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi ve bazı maddelerinin kaldırılma
sı hakkında Kanun tasarısı ve Bayındırlık, îmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporu. (1/176) (S. 
Sayısı : 171) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1975). 

9. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Abdur-
rahman Vahit oğlu 1924 İstanbul doğumlu Mehmet 
Baydar'ın eşi ve çocukları ile Mahmut Hayrettin oğ
lu İstanbul 1942 doğumlu Bahadır Demir'in eşine 
vatanî hizmet tertibinden maaş bağlanmasına dair 
Kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi (2/169) (S. Sayısı : 176) (Da
ğıtma Tarihi : 10 . 6 . 1975) 

10. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan ve 5 
arkadaşının, 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avukat
lık Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, ba

zı maddelerine fıkralar ve Kanuna geçici bir madde 
eklenmesi hakkındaki 1238 sayılı Kanunun geçici 7 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/364) (S. Sayısı : 
175) (Dağıtma Tarihi : 10 . 6 . 1975) 

11. — 22. 11 .1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler 
Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrası a bir hü
küm eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Kütahya 
Milletvekili İlhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 günlü ve 
1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci maddesin
de değişiklik yapılması hakkında Kanun teklifi ve İç
işleri ve Plan komisyonları raporları (1/39, 2/103) (S. 
Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1975) 

X 12. — Millî Savunma Bakanlığı İskân ihtiyaçları 
için sarfiyat icrası ve bu Bakanlıkça kullanılan gayri 
menkullerden ve lüzumu kalmayanların satılmasına sa
lâhiyet verilmesi hakkında Kanunun 3 ncü madde
sinin değiştirilmesine ilişkin Kanun tasarısı ve Millî 
Savunma ve Plan komisyonları raporları (2/265) (S. 
Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1975) 

13. — 2 .3 .1954 tarih ve 6303 sayılı Hava Harp 
Okuluna girmeye istekli sivil öğrencilerin geliş, gidiş 
ve kabul süresince nakil iaşe ve yatırılmalarının Dev
letçe sağlanması hakkında Kanunun yürürlükten kal
dırılmasına ilişkin Kanun tasarısı ve Millî Savunma 
ve Plan komisyonları raporları (1/258) (S. Sayısı : 
184) (Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1975) • 

X 14. — Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cum
huriyeti arasında Emlâk Sorunlarının çözümlenmesi
ne dair sözleşme ve eki ödeme protokolünün onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Plan komisyonları raporları (1/2) (S. 
Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1975) 

15. — 17.3.1969 gün ve 1135 sayılı Türk vatan
daşlarına ait olup Yugoslav Federatif Halk Cumhu-
riyetince Millîleştirilmiş bulunan mal, hak ve men
faatlerin tasfiyesi hakkında Kanunun bazı maddele
rinin değiştirilmesi ve iki geçici madde eklenmesine 
ilişkin Kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plan komisyon
ları raporları (1/237) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma ta
rihi : 16 . 6.1975) 

16. — Romanya'da Millîleştirme tedbirleri veya bu
na benzer Kanunî ve İdarî diğer tedbirlerden zarar 
görmüş Türk mal, hak ve menfaatlerinin tasfiyesi 
hakkında Kanun- tasarısı ve Dışişleri ve Plan komis
yonları raporları (1/200) (S. Sayısı : 187) (Dağıtma 
tarihi: 16 . 6 . 1975) 



17. — C. Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün, 
Anka Ajansı Muhabirlerinden Şehit Adem Yavuz'un 
annesine vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanması 
hakkında Kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu 
(2/293) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma Tarihi : 17.6.1975) 

18. — 854 sayılı Deniz İş Kanununun 20 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal İşler ve Plan Komisyonları raporları 
(1/135) (S. Sayısı : 65 ve 65 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 11 . 6 . 1974 ve 17 . 6 . 1975) 

19. — 1475 sayılı îş Kanununun 14 ve 24 ncü mad
deleri ile 98 nci maddesinin VII nci bendinin değişti
rilmesi ve bir geçici madde eklenmesi hakkında Ka
nun tasarısı ve istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Kıdem tazminatının 15 günden 30 güne çıkarılması
na; Adana Milletvekili Alparslan Tür keş ve 2 arka
daşının, 1475 sayılı îş Kanununun 14 ncü maddesinin 
birinci fıkrasının değiştirilmesine; İstanbul Milletveki
li Engin Unsalın, 1475 sayılı tş Kanununun 14 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair Kanun teklifleri ile 
Sağlık ve Sosyal İşleri ve Plan Komisyonları raporla
rı (1/136, 2/25, 2/187, 2/199) (S. Sayısı : 66 ve 66 ya 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 11 . 6 . 1974 ve 
17.6.1975) 

20. — Ülkemiz lehine yararlı hizmetlerde bulunan 
Naci Tahir Nuri'nin eşi Rüveyda Tuna Tahirova'ya 
vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu. (1/105) 
(S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 17 . 6 . 1975) 

21. — Artvin Milletvekili Sabit Osman Avcı'nın, 
Ali oğlu Asım Güleşken'e vatanî hizmet tertibinden 
aylık bağlanmasına dair kanun teklifi ve Plan Ko
misyonu raporu. (2/297) (S. Sayısı : 190) (Dağıtma 
tarihi: 17.6.1975) 

22. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun değişik 39 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında Kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu 
(1/287) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 19 .6 .1975) 

23. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ile Si
vas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 5 . 3 . 1973 
tarih ve 584 Karar numaralı Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 79 ncu maddesinin değiştirilmesine dair İçtü
zük teklifleri ve Anayasa Komisyonu raporu. (2/355, 
2/343) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1975) 

24. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun de
ğişik 60 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair Ka
nun tasarısı ve Adana Milletvekili Alparslan Türkeş 
ve 2 arkadaşının teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve 
Plan komisyonları raporları. (1/286, 2/133) (S. Sa
yısı : 194) (Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1975). 

X 25. — 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Ku
ruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna 5 Geçici Mad
de eklenmesine dair Kanun ve Cumhurbaşkanınca bir 
daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ve 
Plan Komisyonu raporu (1/290) (S. Sayısı : 195) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 . 1975) 

(94 ncü Birleşim) 





Dönem : 4 £ C 
Toplantı : i M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : Ö D 

1475 Sayılı İ§ Kanununun 14 ve 24 ncü Maddeleri İle 98 nci 
Maddesinin VII nci Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İşçinin Kıdem Taz
minatının 15 Günden 30 Güne Çıkarılmasına; Adana Milletvekili 
Alparslan Türkeş ve 2 Arkadaşının, 1475 Sayılı İş Kanununun 
14 ncü Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine; İstanbul 
Milletvekili Engin ÜnsaPın, 1475 Sayılı İş Kanununun 14 ncü Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifleri ile Sağlık ve Sosyal 

İşler ve Plan Komisyonları Raporları ( 1 / 1 3 6 , 2 / 2 5 , 2 / 1 8 7 , 2 / 1 9 9 ) 

1475 sayılı iş Kanununun 14 ve 24 ncü maddeleri ile 98 nci maddesinin VII nci bendinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı (1/136) 

T. C. 
Ba§bakanhk 21 . 5 . 1974 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

'Sayt : 71 -1804/2979 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Çalışma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
20 . 5 . 1974 tarihinde kararlastınlıan «1475 sayılı iş Kanununun 14 ve 24 ncü maddeleri ile 98 nci 
maddesinin VII nci bendinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak su
nulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

1475 sayılı iş Kanununun 14 ve 24 ncü maddeleri ile 98 nci maddesinin VII nci bendinde değişik
lik yapılması hakkındaki kanun tasarısı gerekçesi 

I - 1 nci ve 4 ncü 'maddelerin gerekçesi : 

•Bilindiği üzere, kıdem tazminatına ilişkin kanun hükümleri «işçi yararına» ve «kamu dü
zeni» 'düşüncesiyle konulmuş hükümlerdi]'. Değişen yaşama koşulları, işçilerin iş ve gelir güvenliği 
konusundaki gelişmeler ve toplu iş sözleşmelerinde ifadesini bulan yeni eğilim ve 'gereksinme kanunî 
sürelerde (bir yükseltilme yapılmasını gerektirir duruma gelmiştir. 

Devletin iş hukuku 'mevzuatı yoluyle çalışma hayatına müdahalesinin 'anasebelbinin işverenlerden 
daha zayıf durumda 'bulunan işçi grupunu korumaya yönelik olduğu açıktır. 

Kıdem ıtaızminatı müessesesinin işçilerin gelir ve iş güvenliğini sağlayıcı ve keyfî işiten çıkarılma 
işlemlerinin işçi aleyhine doğurduğu sonuçları giderici niteliği yanında, güvenlikli ve gerçek hüviyet-
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li bir sendikalaşma 'hareketine yardımcı ve hatta 'büyük katkıda hulunahiieceği de günümüzde ka
bul edilegelen bir gerçektir. 

Maddenin eski şekliyle yürürlükte olduğu dönemde her tanı yıl için .15 günlük ücret karşılığının 
kıdem tazminatı olarak verilmesi biçimindeki uygulama, değişen yaşam ve çalışma koşullan'hakıımın-
dan ye ters iz kalmaya başlamıştır. 

Bu durumu kanıtlayan sonıut örnekler geçmiş dönem içinde imzalanmış olan toplu iş sözleşmele
rinde de kendini göstermeye haşlamış hulunm ak tadır. Bu dönem içinde imzalanmış toplu iş sözleşme
lerinin 'büyük hir çoğunluğunda kıdem tazminatı süresinin 15 günlük ücretin üzerinde tespit edi'l-
aıılş olduğu görülmektedir. 

Madde 'metninde yapılan değişiklik bu gereksinme ve gerekliliğin 'bir sonucu olarak belirli kanu
nî nedenlerle hizmet ahdinin sona erdiği durumlarda kıdem tazminatını 15 'günlük ücret tutarı yeni
ne 30 'günlük ücret, tutarına çıkarmaktadır. 

Kıdem tazminatına hak kazanmak için maddenin eski »şeklinde öngörülen «3 yıldan fazla çalışmış 
olma» şartının yapılan 'değişiklikte hir yıla indirilmiş olması işverenlerin sıradan ve öneımsiiz sehep-
lerle işçilerin işlerine son verımelerini frenleyici hir etkiye sahip olacağı gibi, ayrıca işçinin daha 
erken hir sürede kıdem kapanması yoluyle o işyerine 'bağlanıması ve nitelikli 'işçi olma yolundaki amaç 
ve çabasının çeşitli iş d eğişti rimel eriyle kesintiye uğraımamasını da sağlayacaktır. 

Bu amaca yönelik olarak getirilen 'değişikliğin temelinin, özellikle hizmet akdinin devamlılığı ve iş
çinin işyerine ve işine 'bağlılığını sağlaıma esasına dayandığı düşünüldüğünden; kıdem, taıznıinaıtma 
hak kazandıracak hu bir yıllık sürenin, sadece işyerinde fiilen çalışılan süreleri değil, işçinin istira
hat, grev, izin ve diğerleri gihl hizmet 'akdinin askıda kaldığı ıbütün duru'iıi'l arı da kapsayacağı açık
tır. Zira aıslolan hizmet akdinin haşlaması ve devamıdır. Yukarıda anılan askıda, kalma durumları 
ise zaten hizmet akdini sona erdiren hukukî nedenler değillerdir. 

Kaldı ki, çağımız iş hukukundaki en modern eğilim, işçinin 'durumunu sadece çalıştığı sürece de
ğerlendirme sisteminden uzaklaşıp, onu bir işyerine ıbağlı'lığı açısından değerlendirme yoluna girmiş
tir. 

Bir işyerinin devir veya intikaliyle ilgili olarak kıdem tazminatının hesaplanmasına ilişkin hü
kümlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkan en önemli sorunlardan biri- de devir ve intikal dola-
yısıyle işçilerin kıdem tazminatını almakta güçlüklere uğramaları vakıasıdır. Bu sakıncanın gideril
mesi için, işyerinin devir veya intikali halinde hizmet akdinin devam edeceği ve oski ve yeni işve
renin kıdem tazminatlarının ödenmesi bakımından işçilere karşı müteselsil sorumluluk altında olacak
larına dair hüküm getirilmiştir. Ancak işyerini devreden işverenlerin yıllarca sonra işyerinde ça
lışanların kendi çalıştırdıkları devre ile ilgili olmayan devreden sorumlu olmamaları için sorumlu
lukları, işçileri çalıştırdıkları devre ile sınırlanmıştır. 

Devir ve intikal halinde de hizmet akdinin devam etmesi işyerinde işin devamını ve işçinin işe 
bağlılığının sağlanmasına hizmet ederek üretimin kesintiye uğramamasını ve işçinin işsizlik tehlike
sine karşı korunmasını sağlayacaktır. İşverenlerin müteselsil sorumluluğu esası ise yine işçinin ko
runması amacına yönelik olarak kıdem tazminatını alabilmenin güvencesini teşkil edecektir. 

(J eşiti i hukukî düzenlemelerle, kamu kuruluşlarında çalışmakta olan belirli grup kişilerin işçi ve 
memur statülerinden hangisine dahil olacaklarının tayin olunması ve bu konuda çeşitli değişiklik
ler yapılması vakıası da madde değişikliğinde dikkate alınmıştır. 

Uygulamada karşılaşılacak zorlukları önlemek bakımından kamu kuruluşlarının kapsamı ayrıca 
açıklanmış bulunmaktadır. 

228 sayılı Kanunun 1214 sayılı Kanunla deşişik 15 nci maddesi işçilikten memurluğa, geçenle
rin işçilikte geçen sürelere ait kıdem tazminatını güvenceye bağlamış, fakat memurken işçi olanların 
ıuemıırlukta geçen sürelerine ait kıdem hakları herhangi bir kanunda düzenlenmemiştir. 
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Memur statüsünde belirli bir süre çalışıp ta çeşitli kama kuruluşlarında işçi statüsüne geçirile

rek emeğinden yararlanılan bu kişilerin uğradıkla -i haksızlığın giderilebilmesi için değiştirilen mad
de metnine iki fıkra eklenmiş bulunmaktadır. 

Getirilen bu fıkralarla istihdam statüleri tüm hizmet süresi içinde ister rızası ile ister rızası dı
şında değişikliğe uğramış kişilerin tüm hizmetinin değerlendirilmesi sağlanmış olae;aktır. 

Ancak tüm hizmet süresi içinde T. C. Emekli Sandığına tabi olarak geçen süreler için hesapla
nacak kıdem tazminatının miktarı, halen bu sandığa tabi olanlara ödenmekte olan emeklilik ikrami
yesi tutarından fazla olmaması gerektiğinden ileride yapılabilecek değişiklikleri de kapsaması için 
T. C. Emekli Sandığı Kanununun kişinin emekli olmak suretiyle kıdem tazminatına hak kazandığı 
tarihte yürürlükte olan hükümlerine atıfta bulunulmuştur. 

Böylece 228 sayılı Kanunun 1214 sayılı Kamınla değişik 15 nci maddesi ile T. C. Emeldi Sandı
ğına tabi olanların emekliye ayrıldıklarında emekli ikramiyesi-ve kıdem tazminatı olarak elde etmiş 
bulundukları hak ile eşitlik sağlanmakta, yani hizmet birleştirilmesi suretiyle 506 sayılı Kanuna gö
re yaşlılık veya malullük aylığı alarak işinden ayrılan işçilerin de daha önce memurluk statüsünde 
geçen hizmetLerinin kıdem tazminatı bakımından bir kayba uğratılmaksızm değerlendirilmesi sağ
lanmaktadır. 

İşçilerin kıdem tazminatlarının 15 günlük ücrot tu tan yerine 30 günlük ücret tutarına yüksel
tileceği hususunun 1.2.1974 günü Millet Meclis'nde okunan hükümet programı ile kamuoyuna 
açıklanmış bulunması; bu tarihle, tasarının kanunlaşıp Resmî Gazete'de yaymlanışı arasında geçen 
süre içinde işten çıkarılarak kendilerine 15 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmiş olan 
işçilerin, yanlış ve haksız bir uygulamaya uğramış olabilecekleri ihtimalinin de dikkate alınması; 
böyle bir hükmün getirilmesini gerekli kılmıştır. Bu nedenle kanun tasarısının 1 . 2 .1974, tarihin
den geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi esası kabul edilmiştir. 

Kıdem tazminatının ödenmesinde uygulanacak ücretin tanımı yürürlükteki 1475 sayılı îş Kanu
nunun 26 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında düzeni inmiştir. Sistematik bakımdan bu tanımın yeri
nin 14 n!cü madde olması düşünülerek 26 ncı maddenin 2 nci fıkrası kaldırılarak bu fıkra 14 ncü 
maddeye ilâve olunmuştur. 

II. - 2 n'ci maddenin gerekçesi : 
Iİ47İ5 sayılı Kanunun 24 ncü maddesi toplu işçi çıkarma halini düzenlemiş bulunmaktadır. 3008 

sayılı İş Kanununda bulunmayan bu madde 3 1 . 1. 1950 tarih ve 5618 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desiyle îş Kanunumuza eklenmiştir. 

Her düzenleme bir zorunluluğun ifadesidir. 19316 yılında ihtiyaç duyulmayan bir düzenleme 
sosyal ve ekonomik hayatın zorlaması sonucu 19150 de İş Kanunumuza girmiştir. Bu madde ile toplu 
işçi çıkarmak zorunda kalan işverenlere, koşullanın elverişliliği nedeniyle tekrar işçi alınmasına 
gerek duymaları halinde eski işçilerden isteyenleri tekrar işe almak mecburiyeti yükletilmiş ve bu 
mecburiyet 6 aylık bir süre ile sınırlanmıştır. Bu suretle 6 aylık süre içinde kendisine elverişli bir 
iş bulamayan işçilere iş temin etmenin yanında, işçinin alıştığı işyeri ve işte çalışmasına olanak 
hazırlanmıştır. Aradan geçen 24 yıl içinde ekonomik ve sosyal kavramlar büyük bir anlam değişik
liğine uğramıştır. Diğer taraftan İş Kanununun sosyal muhtevasının yeterince anlaşılamaması 
nedeniyle Kanunun 13 ncü maddesi kötü niyetle kullamlagelir olmuştur. Sadece işletmenin eko
nomik gereksinmeleri nedeniyle işçinin işten çıkarılması gerektiği hallerde kullanılması gereken 13 
ncü madde, başka amaçlarla da kullanılmmaya başlanılmıştır. Çağımızda «Devlet benim» anlayışı 
nasıl çok gerilerde kalmışsa «İşletme benim» anlayışı da yeni bir işletme anlayışına dönüşmek zo
rundadır. Sanayi devrimi yıllarının oluşturduğu hukuk ve işletme anlayışının çağımızda kalan 
artıklarıyle ekonomik ve sosyal düzenin yürütülmesi sadece çalıştırılanların insanca yaşama onurlu-
luğuyle değil çalıştıranların insanca yaşama onurluluğuyle de bağdaşamaz. 

Anayasamızın 41 nci maddesi «İktisadî ve sosyal hayat, adalete, tam çalışma esasına ve herkes 
için insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlanması amacına göre düzenlenir» ve 42 
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nci maddesi de «Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların insanca yaşaması ve 
çalışma hayatının kararlılık içinde gelişmesi için, sosyal, iktisadî ve malî tedbirlerle çalışanları 
korur ve çalışmayı destekler; işsizliği önleyici tedbirler alır.» demektedir. 

Gerek içinde yaşadığımız çağın ve gerekse Anayasamızın belirttiği sosyo - ekonomik görüş 
içinde hiçjbir işverenin sadece arzu etmediği için işçiyi işinden çıkarma hakkı olmaması gerekir. 

İşçi-çıkarma ancak işyerinin ekonomik zorunluluğuna dayandığı sürece yapılmalıdır ve 13 ncü 
maddenin gerçek anlamı da budur. 

Yukarıdanıberi belirtilen anlayış çerçevesi içinde 24 neü madde yeniden düzenlenmiştir. 

İşyerini, emek ve sermayenin bütünleşerek sosyal ve ekonomik hayatı toplumun mutluluk ve 
esenliğine yönelmiş olarak gören bu anlayış, ne sermayenin emek üzerinde ne de emeğin sermaye 
üzerinde hâkimiyet kurmasını kabul etmemektedir. Bu suretle işinden çıkarılan işçi bu çıkarılışın 
haklı olduğuna ve gerektiğinde işyerine tekrar dönebileceğine inanacaktır. Bu çıkarma nedeniy
le de işverenine karşı kötü duygular beslemeyec ektir. İşveren de işyerine aynı işçiyi almakla işlet
meye yabancı birini değil, oraya alışmış işyerinin -çalışma koşullarını bilen kendisine bu sebeplerle 
daha yararlı bir işçi almış olacaktır. 

III. - 3 ncü maddenin gerekçesi : 
İş Kanununun 24 ncü maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak 98 nci maddenin VII nci 

bendinde de değişiklik yapılmıştır. 
IV. - 1476 sayılı İş Kanununun 26 nci maddecinin ikinci fıkrası 14 ncü maddeye aktarılmış ol

duğundan fıkranın 26 nci maddeden çıkarıldığı 'belirtilmiştir. 
V. - Yürürlük maddesidir. 
VI. - Yürütme maddesidir. 

İ9taüxbuü Milletvekili Eeşat Ülker'in, İşeinâaı Kıdem Talzminatunın 15 günden '30 güne çıkarılmadı 
IhaMoııldai *Kmwa. MdM (2/25) 

MiMet MeclM Yüksek EaakainJhgına 

ıGeçen Dönem 15 . 6 . Iİ97I3 günıünide MMiet Meclliısüne sunduğum «İşçjiniin Kıdem Tazminatı
nın Yılda 15 günden 30 güne çıkarılması hakkımdaki Kanun teklifim» Dönemin sona 'ermesiyle 
kadük olmuştur. 

Teklifimin İçtüzüğün 78 nci maddeisi gereğince yenilenmesini rica ederim. iSlaygılaramla. 
'î'stanibu'l Milfeltvekili' 

Reşit Ülker 

Müet MVGMİ ıSayuı Başkanlığına 

!«İşçin!in Kıdem Tazminatının Yılda 15 günden 30 güne çıkarılması! hakkında yasa önerim» ge
rekçesiyle ib'irlikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla rica edenim. 15 Haziran 1973 
<î®tanlbul Milletvekili 

Reşit Ülker 

C. H. P. İstanbul Mffiâtvdkili Reşit Ülker'din. «İşçi Kaidem Taızminatuıın /Yaflldla 15 gimĞezı 30 jgüne 
çıkjaolmaJsı halkkrnlda Yasa önenlM^ êatelklçeöü 

• H475 sayılı ve 25 Ağustos 1971 günlü iş yasa sının 14 ncü maddesinde işçliıniiln çalıştığı iş 3 yıl
dan fazla olmak şartı ile işe başladığundan- itibaren her tam yıl için 15 günlük tutarında tazmi
nat verilmtesini öngörmektedir. 
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Basm îş EJanununmı 6 neı maddesinde kıdem tazminatı bir ay e&ais atamak suretiyle kabul 

ed$ım%taır. Böylece; iki ayrı kanunda ayrı esaslar kabul ediflönsig bıûunımaıktadıır., 

Uygulamada kıdem tazminatının toplu sözleşme yoluyle daha uzun bir süne için' kalbul edildi
ğine rastlianmaktadır. Özellikle üç yıllık çalışma şartını bir yıla indiren, 15 günlük ücret tutanı
nı 90 günlüğe kadar artıran ve işlinin isteği ite işten aynıHması halinde, 5 - 10 yıl çalışması şar-
tıyle tazminata hak kazanmasıını düzenleyen toplu sözleşmeler vardır. Böylece sosyali hukuk Dev
letinin gereği alarak işçiye biraz daha fazla güvence sağlanması kaçınılmaz bir ihtiyaç haline gel
miştir. Bu nedenle, .kıdem tazminatını yılda 15 günlük ücret tutanndan yıilda 30 günlük ücret tu
tarınla değiştirillmıesini teklif ediyorum. 

İşçinin Kıdem Tazminatının Yılda 15 günden 30 güne çıkarılması hakkında Yasa önerisi 

MADDE 1. — 25 Ağustos 19711 <gün ve 1475 sayılîı iş Yasasının M ncü maddesinin birinci 
fıkrasındaki «Üç yıldan fazla çalıştmaş olmak şartı ile işe başladığımdan itübaren her tam yıl için 
işçiye İİ5 günlük ücreti tutarında tazminat verilir» ibaresi «üşe başladığından itibaren her üç tam 
yıl için işçiye 30 günlük: ücretti tutarında tazminat verilir» biçiminde değiştirilmiştir. 

MADDE 2. — Bu Yasa yayılma tarihinde yürürlüğe1 girer. 

MADDE 3. — Bu Yasa hükümlerini Bakanlar Kurulu! yürütür. 

Aidatta, Mlillletvte&M Al̂ arsföaıı Tüırfkeş ve 2 aa&jadaşınııı, 14715 öayılı İş Kaammum 14 ncü (mıaidldesa-
n'ün birimdi fıkrasının dteğüıştM ailesi haikiknıda kajatun tefeüiftij (2/187) 

17 . 4 . 1974 

'Mlill'eıt 'M̂ jcOİIjaü Btâ kaıılliığıaıia 

Aşağıda sunmakta okluğumuz 'kanını ıteiklifin in ilgili makamlarca incelenimesine deiâietJlerinizi 
rica ederiz. 

Saygılarımızla. 

Adama Milletvekili Ankara Milletvekilli Yozgat Milletvekili 
Alparslan Türkeş Mustafa Kemal Erkovan Ali Fuat Eyüpoğlu . 

M. H. P. Genel Başkanı M. H. P. Genel Sekreteri M. H. P. Genel (Sekreter Y. 

Ülkemizde 1936 yılında yürürlüğe ıgSıren 3008 sayılı îş KJanununıdan ibu yana, iş yerlerimizde 
çalınanlarla, çalıştıranlar arasında iş tanzimini sağlamaktadır. Sanayi hareketimiz ve değişen dün
ya şartlamna uyularak çalışma mevzuatımızda z aman zaman değişiklikler yapılmıştır. 1963 yılın
da çıkarılan 274 ve 275 sayılı kanunlarla, işediler sendikalaşma ve toplu pazarlık gücüne sahÜp 
o-lmuşlardır. ihtiyarî üyelik ve güçlü sendikacılığı sağlamayan bu kanunlar, ancak toplu işçi ça
lıştıran iş yerlerinde cılızca uygulama olanağı bulmuştur. (Sendikalaşma imkanından yoksun işçile
rin işverenlere karşı hiçbir sosyal güvenliği yok tur. 1475 sayılı îş Kanununun 14 ncü maddesi iş-
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çinin 'bir işyerinde kıdem tazminatına hak kazan mıak için 3 yıl1 gibi uzun bir zaman (getirmiştir. 
Devlet 'bayatı içlinde özel sektör dediğimiz kesim de 'kalifiye olmayan vasıfsız ve orta vasıftaki iş
çilerden 3 senesini dolldurmıuş çok az işçiye ra:s !İanmak!tadı,r. Üç senesini doldurmaya az bir za
manı Ikaılan vasıfsız ve orta vasıfta'ki işçi sudan Ibalıanelerle işinden atılmakta ve işverenler kitleni 
(tazminatı ödeme külfetinden kendilerini kurtarmaktadırlar. 

Ayrıca,, İşçinin her tam. yıl. çalışmasına -karşı Tık 15 günlük igib'i senibolik .'bir tazminat sosyal 
güvenlik garantisi olmamaktadır. Yarınından emin işçi, huzurlu ve verimli işç'idir. Bugünkü şart
larla her yıl için öngörülen 15 günlük kıdem ta zminatı işçiyi yarınına endişe ü'e bakmasına vesi
le olmaktadır. Ayrıca işçi işverenin emrinde 2!1 nci asırda modern 'bir köle olarak kull-anıılmak-
tadır. Çalışanlara şa/hsiyetini kazandırmak Devletin »başta gelen görevidir. Emek sermaye arasın
da dengeyi, huzur ve güveni sağlamakla kalkınma savaşında daha emin ve dalha hızdı hedefe ula
şılacaktır. 

Bir 'başka kontu ise, eşitlik ilkesinin sağlan maşıdır. İşveren işçiyi dilediği zaman sokağa at
mak 'hakkına- sahip olmakta ve bundan ötürüde kanunî 'bir sorumıluluk taşı'mamaktadır. İşveren 
•işçiyi istemeyip işinden uzaklaştırdığı gibi işçide istemediği 'bir* işverenin işinden İstifa ederek: 
ayrılma hakkına, sosyal güvenlik tazminatını! ala rak saihip olması gerekir. Aksi halde eşitlik ilkesi 
sağlanmamış olur. 

Yukardaki sebeplerden dolayı, 
, a) İşçinin 'bir iş yerinde kıdem tazminatına hak kazanması için 3 yıllık sürenin b!ir yılla indi

rilmesi. 
lh) Her itam yıl için 15 günlük kıdem tazminatının 30 güne çıkarılması ve toplu iş sözleşme

leriyle sendikaların işçiler için sağladığı kıdem tazminatı artış'lairının 30 günün üstüne ilâve edil
mesi:. 

ic) İşçi çalışmak istemediği bir işyerinden istifa ettiği tarihte ihizmeti fbir yıldan fazla ise he:r 
tam yıl içlin hak ettiği kıdem tazminatının işverence ödenmesinin sağlannıasr. 

KANUN TEKLİFİ 

1475 sayılı İş Kanununun T4 ncü maddesinin -birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir., 

Madde 1. —-'Hizmet akdinin 17 nci maddenin 2 numaralı bendinde gösterilen sebepller dışında 
işveren tarafından veya 16 ncı maddenin 1 ve 2 numaralı 'bentlerinde 'gösterilen sebeplerle işçi 
tarafından veyahutda muvazzaf askerlik hizmeti dolayısııyle veya istifa dolayısıyle feshi halinde 
bir yıldan fazla •çalışmış 'olmak şartıyle işe baş ladığından itibaren her tam yıl için işçiye 30' gün
lük ücreti tutarında tazminat verilir. Toplu iş sözleşmesi' ile alınan haklar buna ilave edilir. 

IMiadde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 1475 sayılı İs Kanununun 14 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi (2/199) 

T. B. M. M. Başkanlığım 
1475 sayılı İş Kanununun 14 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve gerekçesi 

ekte sunul'muştur. 
Gereğinin yapılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 6 . '5 . 19-74 

İstanbul Milletvekili 
Engin tînsal 
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GEREKÇE 

1475 sayılı İş Yasasının 14 ncü maddesi işçinin iş güvenliğini sağlayan kıdem ta.znniiia.ti ile 
ilgilidir. Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için işçinin işyerinde üç. yıl süre ile çalışmış ol
masa öngörülmektedir. Ancak, işyerinde üç yılı dolduran işçiler hizmet akitlerinin 17 nci madde
nin I I numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında işveren tarafından veya 16 ncı maddenin I ve I I 
numaralı bentlerinde igüsterilcın sebeplerle işçi tarafından veyahut da muvazzaf askerlik hizmeti 
dolayısıyle feshi halinde bu tazminata hak kazanabilmektedirler. 

Bugün dinamik bir yapı kazanmış olan endüstriyel ilişkiler ortamında işçinin iş güvenliğini sağ
layan unsurlardan kıdem tazminatına hak kazanaıbilm.esi için üç yıllık bir bekleme süresine tabi 
tuıtulmiasının bir anlamı kalmamıştır. Grene 'kanunda öngörülen deneme süresini işçi 30 gün içinde 
tamıamlamakta ve işyerine sürekli hizmet akdi ile •bağlanmaktadır. Öyleyse, hizmet akdinin sürek
lilik kapandığı tarihten itibaren işçinin iş güvenliği başlamalıdır. 

'Denebilir ki, işçinin işyerinıe tam intibakı ve yeteneklerini verimliliğini ortaya /koyması belirli 
bir zamana ihtiyaç duyurabilir. Bu görüşü de dikkate alarak kıdem tazminatını bir hak olanak iş
yerinde bir yıl çalışmış kimselere tanımak kanunun ve getirdiği güvencenin gerçeğe uygunluğunu 
isağlaıya çaktır. 

Ayrıca, kıdem tazminatının her çalışılmış bir yıl için -30 günlük ücreti üzerinden hesabedilme-
si zorunluluğu toplumam içinde bulunduğu ekonomik koşulların gereğidir. 

Kusuru olmadığı halde işinden çıkarılan işçinin hemen iş bulma olanağı yoktur. Yeni bir iş 
buluncayaı kadar geçecek olan süre mutlaka dikkate alınmalı .ve parasal değeri endiriimesi iyi .ya
pılmalıdır. Kıdem tazminatının her yıl için 30 (gün olarak tespiti işçinin iş güvenliğini sağlayıcı 
yeni bir faktör olacaktır. 

1475 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinde belirtilen kıdem, tazminatı işverenlerin işçiye karşı 
şahsi bir borcudur, fakat bu husus kamunda belirtilmemiştir. İşverenler bu şahsi borçlarını üçüncü 
şalhıstara; örneğin sigorta şirketlerine devretmenin yollarını adayabilirler. Böyle bir davranış iş
veren karşısında ekonomik yönde güçsüz olan işçimin daha da güçsüzlenmesi anlamını taşıyacak
tır. Öyleyse, kıdem tazminatın;! ödeme külfetini üçü ncü şahıslara devreden anlaşmaların hüküm
süz sayılması gerekir. 

»Ayrıca bu tazminatın işçinin işyerinden kendi isteği ile ayrılması halinde de1 ödenmesi işçinin 
o işyerinde geçen hizmetlerini değerlendirilmesi anlamımı taşıyacaktır. 

Kanunda işçi yararına bu değişikliklerin yukarıdaki nedenlerle yapılması zorunludur. 

1475 sayılı İş Kanununun 14 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 1475 «ayılı İş Kanununun 14 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 14. — Hizmet akdinin 17 nci maddenin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında 

işveren tarafından veya. 16 ncı maddenin I ve II numaralı bentlerinde gösterilen sebeplerle işçi 
taralından veya muvazzaf askerdik hizmeti dolaynsıyle veyahut da işçinin işyerinden kendi isteği 
ile. ayrılması dolayısıyle feshi halinde bir yıldan fazla çalışmış olmak şartıyle işe başladığından 
itibaren her tam yıl için işçiye 30 günlük ücreti tutarında, tazminat verilir. 

Altı aydan fazla süreler yıla tamamlanır. 
Ihtiya.rlık aylığı 'bakımından bağlı bulundukları kurum veya. sandıklardan aylık veya toptan 

beleme almak amacıyle hizmet akdini fesheden işçilerde' yukarıdaki fıkrada yazılı bulunan tazmi
nata hak kazanır. İşçinin bu fıkra hükmünden faydalanabilmesi için aylık veya toptan ödemeye 
hak kazanmış bulunduğunu ve kendisine aylık bağlanması veya toptanı ödeme yapılması için ih-

'tiyarlık sigortası bakımından bağlı bulunduğu kuruma veya sandığa müracaat etmiş olduğunu bel
gelemesi şarttır. 
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İşçilerin kıdemleri, hizmet akdinin devanı, etmiş veya fasılalarla yeniden aktedilmiş olmasına 

bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler göz önüne alınarak 
hesaplanır. İşyerlerinin devir veya intikali, yahut diğer bir surette işverenden başlka bir işverene 
geçmesi veya başka bir yere nakli halinde işçinin kıdemi işyerindeki hizmetlerinin toplamı üzerin
den hesaplanır. Kıdem tazminatı ise bu intikal devresindeki işverene aittir. İşyeri intikali ile be
raber devam ettiği takdirde kıdem tazminatı hilâfına hüküm olmadıkça yeni işverene aittir. 

Aynı kıdem süresi için bir defadan fazKa kıdem tazminatı ödenmez. 
İşçinin ölümü halinde bu tazminat tutarı kanunî varislerine ödenir. 
(Bu süre hizmet akitleri ve toplu iş sözleşmeleri ile 'artırılabilir. 
Kıdem tazminatı işveren için şahsî bir borç olup, Isıvereni bu sorumluluktan kurtarmak için 

özel ve tüzelkişilerle yapılacak anlaşmalar geçersizdir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kuruluı yürütür. 

üSağıhik 've (Sosyal iştiler Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
$ ağlık ife \Sosyal İşleri Komisyonu 5 . 6 . 1974 
Esas No. :• 1/135, 2/25, 2/187, 2/199 

Karar Nv. : 4 

Yüksek Başlkanlığa 

Çalışıma Bakanlığında hazırlanıp Balkanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Meıdlıisiınıe »umulan, 
1475 sayıilı İş Kanununun 14 ve 24 ncü maddeleri ile 98 nei maddeısimin VII nci bendinin değişti
rilmesi halkkımda, kanun taısarıısı, İstanbul Milletvekili Keslit Ü te r im , işçinin kıdemi tazminatının 
15 günden 30 gün<& çıkarılması hakkında kanun ıteiklifii, Adana MillettveıkiM Alpasılan Türkeş ve 
2 arkadaşının, 1475 sayılı İş Kanununun 14 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının değiiştirilmeısii hak
kında 'kanun teiklifi ille Isıtaınlbul Milletveikiılli Engin Üntsal'm, 1475 sayılı İş Kanununun 14 ncü 
maddesinin değiıştiıilmesiiıne dalir kanun teklifleri komkyoınuımuza havale oılımımaiMa, hükümet adı
na Çalışma Bakanı ile diğer bakanlık temısiilcileri ve teklif sahipleri de hazır oldukları halde ge
rekli lineelenıeleır yapıldı. 

Tasarı ve tekliflerin aynı mahiyette olması sebebiyle komisyonumuzca birleştirilerek müza-
kereye ve kapsam itıibarıyle de daha şümullü olduğu nazarı itilbane alınarak tasarının .görüşme
lere esas ailınımaısına karar verilmiştir. 

'Görüşmelere esas alınan tasarının gerekçesinde de ifade edildiği üzene, Anayasamızın 41 nci 
maddesi ile iktisadî ve sosyal hayat, adalet, tüm çalışma esasına ve herkes için insanlık haysiye
tine yaraşır bir yaşayış sağlanması amacına göre düzenledir ve yine yasanın 42 nci maddesii ille 
de çalışma herkesin haiklkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların insanca yaşaması ve çalışıma hayatının 
(kararlılık içimde gelişmesi için, iktisadî ve malî tedbirlerle çalışanları korur ve çalışmayı destek
ler ; işsizliği önleyici tedbirleri alır. denilmek: suretiyle gerek içimde yaşadığımız çağ ve gerekse 
(Sosyo - Ekonomik açısından, işçiyi işveren işinden keyfî elarak çıkarmak gibi bir hakkı olması ge
rektiği saptanamaz. 

Bu durumda çağlımızda «devlet bemıim» anlayışı nasıl çok .gerilerde kalmışsa «İşletime benim» 
anlayışıda yeni bir anlayışa dönüşmesi zorunlu hale ıgelllmliş %ulunimalktadır. 

İşte bütün bu sebeplerle; işçinin sosyal ve ekonomik açıdan daha uygun bir düzeye getMımesi 
amaeıyle 15 günlük kıdem taaminatınm 30 g^ikiB çıkarılmasını öngören 1476 sayılı İş Kanumumun 
14 ve 24 ncü maddeleri ile 98 nci maddenin VII. bendi ve 26 nci mıaddenin 2 nei fıkrasının kal-
dınimaısı ile oluşan yasa değişikliği hakkımda genekçede kısaca izah olunan hususlar kotmıiısyonu-
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MlZöa ıda yeterli görülmek prensip itAbarıryiLe kafoul edilmiş ve maddelerin müzakeresine gieçiillımaş. 
»tir. 

Birinci maddemin müzakeresi esnasında maddeye açıklık geıtirımelk ve tatbikatta mnlhtem'el 
yanlış anlalmailam meydan verıiTemıek aıtnacıyle, 

ıMialddedeki her tam yıl içlin 30 günlük öngörülen kıdem tazminatının bir yılı aşan süreliler için 
de ödenımesi kalbul edildiğinden bu sürelerin de 'aynı oran üzerinden hesaplanın alsı suretiyle fık
raya ilavesi öngörülmüştür. 

1475 sayılı İş Kanununun işçinin kendi isteği ile ayrakııası halimde kıdem tazminatı verilmıeısi 
öngörüilmeiktte ve yapılan değişiklikle işçinin kemdi islteği ile ayrılmaisı halimde çalışitığı her tem 
yıl için 10 günlük kıdem tazminatı aLmıası uygun .görülerek maddeye Ihu husus eklctnımdştir ancak, 
bu tazminatın hak edilmesinde kanunun 13 ncü maddesindeki ihbar önerilerine uyulması şart kı-
lınanıişftıır., 

Yine madde meıtniıııdeıki müteselsilıen kelimesi tatbikatta telafisi mümkün tolmayan sonuçlar ve
rebileceği gıözıöıniüne alınarak madde metninden çılkarnknıştır. 

İşçinin ödümü halıiınide birinci bendin dördüncü fıkrasından yararllaınılmiası için belge aranimaJma-
sı .gerektiği kanısına varılarak mıeıtme işçinin öflümıü 'halinde bu şart aranmaz hüikmü ilâve edil
miştir. 

işçilerin kamu kesiminde muhtelif işyerlerinde geçen hizmetlerinin kıdem tazminatı bakımın
dan lbirle§tirilmesani öngören fıkraya hizmetlerin T. C Emekli Sandığında ve Sosyal Sigortada 
geçmesi halinin yanına 'bu hizmetlerin sadece Sosyal Sigortalar Kanununa talbi olarak geçmesi ha
linde ibaresi 'eklenmişti r. 

Tatbikatta bazı işverenlerin işçilerin kıdem tazminatlarını sigorta şirketlerine sigorta ettir
dikleri görülmektedir; işverenin şahsî borcu olarak kalbul edilen kıdem tazminatlarını kanunun 
öngördüğü lamaca aykırı okluğu kabul edildiğinden kıdem tazmin ati arının sigorta ettirilemeye
ceği Ihükmü ilâve edilmiştir. 

Tasarının ikinci çerçeve maddesiyle değişikliğe talbi tutulan 1475 »ayılı Yasanın 24 ncü madde
si tasarı metninde olduğu gibi aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 3 ncü çerçeve maddesiyle değişikliğe talbi tutulan 98 nei maddesinin VII hendinde 
yapılan değişiklikteki tekerrürü halindeki para cezasının 2 katına çıkarılması hükmü tatbikatta 
bazı yanlış 'anlamla™ sebebiyet vereceği ve zaten işçi başına 1 000 lira ağır para cezasının isteme, 
amacı temin edeceği gözönünde bulundurularak ıberidin metinden çıkarılması uygun görülmüş ve 
bu değişikle kalbul edilmiştir. 

Çerçeve dördüncü maddeyle getirilmiş bulunan 'tasarının 26 ncı maddesinin 2 nei fıkrası 14 ncü 
maddeye aktarılmış bulunduğundan Komisyonumuzca bu madde tasarı metinde olduğu gibi ay
nen kalbul edilmiştir. 

Yürürlük ve yürütmeye taallûk eden 5 ve 6 ncı maddeler aynen kaıbul edilmiş olup yapılan 
bu değişikliklerle tasarı Komisyonumuzca kalbul edilmiştir. 

Işjbu raporumuz öncelikle görüşülmek üzere havalesine de uyularak Plan Komisyonuna tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Kastamonu Adıyaman Bingöl Gaziantep 

S. Tığlı K. Tabak M. C. Ezman O. Tokuz 
İçel İstanbul İzmir Kahraman Maraş 

N. Baş E. Unsal Y. Çakmur II. Evliya 
Kastamonu Konya Sakarya Samsun 

V. İlhan Bazı hususlarda söz (Muhalefet şerhim eklidir) F. Uysal 
hakikim mahfuzdur K. Durukan 

M. Demirtaş 
Ankara 

F. Pehlivanlı 
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MUHALEFET ŞERHİ 

1475 sayılı Yasanın 14, 854 sayılı Yasanını 20 nci maddesini tadil amacı ile • hazırlanan tek
liflerde parça fbaşma, akort, götürü vreya yüzde usulü gibi ücrettin salbit olmadığı hallerde kıdemi 
tazminatına esas ücretin telspitimde geriye doğru bir yıllık kazancın çalışılan sürelere bölün
mesi . suretiyle bulunacak ortalamanın saat ücretli işçilerle parçabaşı işçiler arsında pareaibaşı 
işçileri aleyhine bir durum yaratacaktır. 

Şöyle'ki : 
Aynı ücretle çalışan saat ücretli ve parçabaşı işçisine aynı Toplu İş Sözleşmesi ile sağlanan 

zamana rağmen zam uygulamasından 2 ay sonra emekli olduklarında saat ücretli işçi zamlı 
ücreti üzerimden, parçaibaşı işçisi ile 10 ay zam sız ücreti 2 ay zamlı ücreti ile yıllık kazancı o 
yılki çalışma günlerine 'bölünmek suretiyle bulunacak ortalamı a üzerinden kıdem tazminatı ala
caktır. Bu hal esasen ücrette güvencesi olmayan parçabaşı işçislinin büyük kaybına sebebolacaktır. 
Bu sebeple ilgili fıkraların : Kıdem tazminatı nın hesaplan m ası son ücreti üzerinden yapılır. 

Parçalbaşına, alkort, götürü veya yüzde usulü gibi ücretini saibit olmadığı hallerde son bir 
yıllık süre içinde, işçi ücretine yapılan zam veya terfi tarihi ile tazminat ödeme tarihi ara
sında işçiye ödenen ücretin o süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle bulunaıeak 
ortalama ücret bu tazminat hesabına esas tutulur.»' 

Şeklinde tanzimi gerektiği görüşündeyim. 
(Saygılarımla. 

30 . '5 . 1974 
Sakarya Milletvekili 

Kenan Durukan 

Bütçe Plan Komisynu raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe Plan Komisyonu 7 . 6 . 1974 
Esas No. : 1/136, 2/25, 

2/187, 2/199 
Karar No. : 9 

Millleit Meclisi Başkanılığtfısa 

Komisyonumuza havale buyurulan «1475 sayılı İş Kanununun 14 ve 24 ncü maddeleri ile 98 nci 
maddesinin VII nci 'bendinde değişiklik yapıl iması hakkındaki kamun tasarısı» Çalışma, Bakanı 
ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de katıldığı t oplantida incelendi, görüşüldü : 

1475 sayılı İş Kanununun 14 ncü maddesi, ki dem tazminatınla ilişkin hususları düzenl'e-
ımektedir. Sosyal barışın sağlanması, işçi - işveren arasında uyumlu ve adaletli bir sistemin 
Ikurulmasıyle sağlanabileceğine göre, çağlımızın değişen. koşulları içinde işçilerin iş ve gelir gü
venliği konusundaki gelişmeler ve Toplu İş Sözteşmcl'erdeki yeni eğilimlerin gereği ola
rak, kıdem taizmjinaltma ilişkin, yasa sürülerinin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Madde
nin yürürlükteki şekli, her tam yıl için 15 günlük ücret karşılığı tutarında kıdem tazminatı 
uygulaıması, değişeni yaşam koşulları bakımmd an yetersiz kalmaya 'başlaımııştır. Madde ye'nii şek
liyle, belirli yasal nedenlerle hizmet akdinin s ona erdiği durumlarda kıdem tazminatı, 15 gün
lük ücret tutarı yerine 30 günlük ücret tutarına yükseltilmekte, ayrıca kıdem tazminatına hak 
ıkazamtaa süresi, 3 yıldan 1 yıla indirilmektedir. Bu bir yıllık sürenin, yalnız fiilen çalışma sü
relerini değil aynı zamanda hizmet akdinin asıkıda kalacağı bütün durumları kapsayacağı 
acıktır. Aslında,-hizmet akdinin askıda kalma durumları akdi sona erdiren yasal nedenle değil-
dijr. 
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Bir- işyerinin devir veya f intikali halinde kıdem tazminatı hesabında meydana gelem aksak

lıkları gideırmeik anıacıyle yemi ve eski işverenin zincirleme sorumlu olacaklarıma, dair hüküm 
g-etirilmiştir. Ancak, eski işverenim sorumluluğu, işçileri' çalıştırdılkarı devre ile sımırlanımıştır. 

Kamu kesiminde çalışan belirli grup kişilerdin işçi ve memur statülerinden hangisine gireceği, 
madde değişikliğinde dikkate alımımış ve uygulanmadaki aksaklıkları önlemek ibakımındam. ka
mu kuruluşlarının kapsamı açiklanimış bulunmaktadır. 

İşçilikten memurluğa geçenlerin, işçilikte geçen sürelerine ait kıdem tazminatları güvence 
altına alınımış, fakat meımıırken işçi olanların memurlukta geçen hizmetlerine ait kıdem hakları 
herhaınıgi ıbir yasada düzeni en raemiştir. Bu haksızlığı ortadan kaldırmak gayesiyle madde met
nine iki yemi f ılkra eklenmiştir. 

•İşçilerim kıdem tazminatlarının 15 günlük ücret tutarı yerine 30 günlük ücret tutarıma yük
seldiği hususu 1 . 2 . 1974 günlü Millet Meeli simde okuman Hükümet Programı ile kamuoyu
na açıklanmıştır. Bu tarihle tasarımın kanunlaşıp. Resmî Gazetede yayımlanan tarihleri anasın
da geçecek süre içerisinde 15 gündük ücret tutarında kıdem tazminatı ödeneıreik işten çıkarılan 
işçileırim, haksız uygulamaya uğramış olacakları dikkate alınarak, tasarının 1 . 2 . 1974 tari
hinden geçerli ollnıak üzere yayım tarihimde yü rürlüğe girmesi uygun görülmüştür. 

Kıdem tazminatının ödenmesinde uygulanacak ücretin tanımı İş Kanununun 26 ncı madde
sinin 2 nci fıkrasında düzenlenmiştir. Kanun! tekniği bakımından fıkra 14 neü maddede düzen
lenmiş ve 26 ncı maddeden çikarrlmıştır. 

1475 sayılı İş Kamiunıunun 24 mıeü maddesi toplu işçi çılkarma durumunu düzenlemiş bulunmak
tadır. Her düzenleme bir zorumluğun gereğidir, içinde bulunduğumuz çağın koşulları ve Anaya
samızın sosyal ve ekonomik görüşleri, hiçlbir işverene kamunla düzenlenmiş durumlar dışında 
işçiyi işinden çıkarıma halkkı tanımamaktadır. Ancak, ekonomik zorunluluk hallerimde uygulam
aması icabeden 13 neü madde hükümleri, başka amaçlarla da kullanılmaya başlanmıştır. Bu yeııd 
görüş açısıyle 24 nıcü madde yeniden düzenlen mistir. 

Toplumun mutluluk ve esenliğini sağlamak için, emek ve sermayenin ahenk içinde bulunma
ları gerekir. İşçi, zorunlu haller nedeniyle, işten çıkmak durumunda kaldığı iş yerine, gerektiğin
de bir zorlukla karşılaşmadan dönebileceğine inammıalidır. 

işçimin bu inancı, işverene karşı iyi duygular beslemesine yol açacak ve neticede sosyal barışa 
bir adım daha atılacaktır. 

İş Kanununun 24 neü maddesinde yapılan değişikliklere uygun olarak 98 nci maddenin 7 nci 
bendinde değişiklik yapılmıştır. 

1475 sayılı iş Kanununun 26 ncı maddesinin 2 nci fıkrası 14 neü maddeye aktarılmış olduğum
dan bu fıkra 26 ncı maddeden çıkarılmıştır. 

Yukarıdaki özetlenen hususları kapsayan tasarı, önhavalesi uyarınca (Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonuna havale olunmuştur. 

Komisyon; İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in işçi kıdem tazminatının 15 günden 30 güne çı
karılması hakkında, Adana Milletvekili Alpaslan. Türkeş ve iki arkadaşının 1475 sayılı iş Kanunu
num 14 neü maddesinin 1 nci fıkrasının değiştiril mesi hakkında ve İstanbul Milletvekili Engin Un
sal'm- 1475 sayılı iş kanunumun 14 neü maddesi:;in değiştirilmesine dair kanun teklifleri, tasarı 
ile aynı mahiyette olmadan medeniyle birleştirilmiş ve görüşmelerde tasarı esas alınmıştır. 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu, gerekçede izah edilen hususları prensip olarak kabul etmiş ve 
maddelerlerin müzakeresine geçilmiştir. 

Tasarının 1 nci maddesine; maddeye açıklık getirmek gayesiyle her tam yıl için 30 ıg.ün olarak 
öngörülen kıdem tazminatının bir yılı aşan sürele ı i içinde ödenmesi kabul edilmiş ve artık sürele
rin oran dahilinde hesaplanarak bulunması hususu fıkraya eklenmiş, işçi kendi isteği ile ayrılması 
halinde çalıştığı her tam yıl için 10 günlük kıdem tazminatı alması uygum görülmüş ve bu husus 
maddeye eklenmiştir. Ayrıca müteselsil kelimesi tatbikatta aksaklıklar doğuracağı gerekçesiyle 
madde metninden çıkarılmıştır. 

Millet MecOSbî (S. Sayısı : 66) 
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İşçinin ölümü halinde 1 nci bendin 4 ncü fıkrasından yararlanılabilmesi için şart aranmaz hük
mü '©Henmiştir. 

İşçinin kamu kesiminde muhtelif işyerlerinde geçen hizmetlerinin kıdem tazminatı bakımından 
birleştirilmesini öngören fıkraya «Sadece Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olarak geçmesi halinde» 
ibaresi eklenmiştir. 

İşverenin şahsi borcu olarak kabul edilen kıdem, tazminat]arımın Sigorta edilemjeye<*eği hük
mü ilâve edilmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiş tir. , : 

Tasarının 3 ncü maddesi; 98 nci maddenin 7 nci bendinde yapılan değişiklikle, tekrarı halinde 
para cezasının 2 katma çıkarılması hükmü yanlış anlamlara yol açacağı düşüncesiyle, bu bendin me
tinden çıkarılması uygun görülmüştür. 

Tasarının 4, 5, 6 nci maddeleri aynen kabul edilerek öncelikle görüşülmek üzere {Komisyonu
muza havalle olunmuştur. 

Çalışma hayatında meydana gelen aksaklıkları gidermek gayesiyle hazırlanan bu kanun tasarı
mın olumlu bulan komisyonumuz ıgörüşmelerde bağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun değiştirişini 
esas alınarak maddelerin müzakeresine geçilmiş ve 1 nci madde ile değiştirilmesi 'öngörülen 14 ncü 
maddenin 4 numaralı fıkrasının 3 ncü prağrafı metinden çıkarılarak, 11 numaralı paragrafı «Kı
dem tazminatının hesaplanması son ücret üzerinden yapılır. Parça Ibaşma, akort, götürü veya yüz-
do usulü gibi ücretin sabit olmadığı hallerde son bir yıllık süre içinde ödenen ücretin o süre içinde 
çalışılan günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama ücret bu tazminatın hesabına esas tutu
lur; Ancak, son bir yıl içinde işçi ücretine zam yapıldığı taktirde tazminata esas ücret, işçinin işten 
ayrılma ıtarihi ile zammın yapıldığı tarih arasında alınan ücretin aynı süre içinde çalışılan ıgüınlere 
bölünmesi suretiyle hesap edilir. Şeklinde değiştiril erek, tasarının ikinci maddesi aynen, üçüncü 
maddie, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun de ğiştirişiue uyularak aynen, tasarının 4, 5 ve 6 nci 
maddeleri ise tasarıdaki şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

MİLLET MECLİSİ BÜTÇE PLAN KOMİSYONU 
Bıaşkan 
Sivas 

A. Durakoğlu 

Adana 
S. Kılıç 

İmzada bulunamadı 

Aydın 
M. Ş. Koç 

Gaziantep 
Y. öztürkmen 

Güa$ü§h,a/ne 
T. Yücel 

imzada bulunamadı 

Başkanvefcili 
ve bu rapor Sözcüsü 

Tekirdağ 
Y. Alpaslan 

Ağrı 
C. Erhan 

Elâzığ 
//. Buz 

Giresun 
/. E. Kilıçoğlu 

İstanbul 
M. Titeün 

Kâtip 
Eskişehir 

A. A. Koksal 

Artvin 
T. ATtunkaya 

İmzada bulunamadı 

Erzurum 
R. Danışman 

Söz (hakikim mahrumdur 

Giresun 
0. Yılmaz 

İzmir 
Y. ErgıeaüeJkm 

İmzada bulunamadı 

M'illet MecSri (S. Sayısı : 66) 
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İzmir îzmlk Kars 
C. Karagözoğlu A. K. Önder K. Okymj 

"* Kayseri Kütahya Malatya 
C. Cebeci A. M. Ablum M. Delikaya 

İmzada bulunamadı 

Malatya Manika Ordu 
H. Gökçe H. Otocu B. Taranoğlu 

İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 

Tıökat 
H. Abbas 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 66) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1475 sayılı İş Kanununun 14 ve 24 ncü mad
deleri ile 98 nci maddesinin VII ncı bendinin 

değiştirilmesi halikında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1475 sayılı İş Kanununun 
14 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Kıdem Tazminatı 

«(Madde 14. —• Bu Kanuna tabi işçilerin hiz
met akitlerinin : 

1. — İşveren tarafından bu Kanunun 17 nci 
maddesinin II numaralı bendinde gösterilen se
bepler dışında, 

2. — İşçi tarafından bu Kanunun 16 ncı 
maddesi uyarınca, 

3. — Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyle, 
4. — Bağlı bulundukları, kanunla kurulu 

kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik ve
ya malûllük aylığı yahut toptan ödeme almak 
amaeıyle; 

Feshedilmesi veya işçinin ölümü sebebiyle 
son bulması halinde işçinin işe başladığı tarih
ten itibaren hizmet akdinin devamı süresince 
geçen her tam yıl için işverence işçiye 30 gün
lük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. 

İşçilerin kıdemleri, hizmet akdinin devam 
etmiş veya fasılalarla yeniden aktedilmiş ol
masına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya 
değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler gözönü-
ne alınarak hesaplanır. İşyerlerinin devir veya 
intikali, yahut herhangi bir suretle bir işve
renden başka bir işverene geçmesi veya başka 
ıbir yere nakli halinde işçinin kıdemi, işyeri ve
ya işyerlerindeki hizmet akitleri sürelerinin top
lamı üzerinden hesaplanır. İşyerinin devri veya 
herhangi bir surette el değiştirmesi halinde iş
lemiş kıdem, tazminatlarından her iki işveren mü
teselsil en sorumludur. An'cak işyerini devreden 
işverenlerin bu sorumlulukları işçiyi çalıştırdık
ları sürelerle sınırlıdır. 

İşçinin birin'ci bendin 4 ncü fıkrası hükmün
den faydalanabilmesi için aylık veya toptan 
ödemeye hak kazanmış bulunduğunu ve kendi
sine aylık bağlanması veya toptan ödeme ya
pılması için yaşlılık sigortası bakımından bağlı 
bulunduğu kuruma veya sandığa müracaat et
miş olduğunu belgelemesi şarttır. 

Millet Meclfel 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

1475 sayılı İş Kanununun 14 ve 24 ncü maddeleri 
ile 98 nci maddesinin VII nci bendinin 
değiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1475 sayılı iş Kanununun 14 
ncü mladdesd aşağıdaki şdkilde değiştiril mistir. 

Kıdem tazminatı 

Madde 14. •— Bu ikanuna tabi [işçilerin hiz
met aMtleriniin : 

1. — İşveren tarafından bu Kanunun 17 ıııci 
maddesinin II numaralı bendinde gösterilen se
bepler dışında, 

2. — İşçi tarafından bu Kanunun 16 ncı miad
desi uyarınca, 

3. — Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısry-
le, 

4. — Bağlı bulundukları, kanunla 'kurulu 
kuirum veya sandıklardan yaşlılık, lemelkliliik vıe-
yıa malûllük aylığı yahut toptan ödemıe salmak 
amacıyle; 

Feshedilmesi veya işçinin ölümü sebebiyle 
son bulması halinde işçinin işe başladığı tarih
ten itibaren hizımet aikdinlin devamı sünesinde 
geçen her -tam yıl için işverence işçiye 30 ıgün-
lük ücreti tutarında Ikıdem tazminatı ödenir. 
Bir yıldan artan süneler için de aynı oran üze
rinden ödeme yapılır. 

İşçinin kendi isteği ile işten (ayrılması halin
de işçiye çalışılmış her tüm yıl için 10 günlük 
ücreti tutarında ikıdem tazminatı ödenir. İşçi
nin bu -haktan yararlanması 13 ncü maddedeki 
ihbar önellerine uymıası şartına bağlıdır. 

İşçilerim (kıdemleri, hizmıct akdinin devam 
•etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olma
sına bakılmaksızın aynı işverenin ıbir Veya de
ğişlik işyerlerinde çalıştıkları süreler gözıönünıe 
•alınıanak hesaplanır. İşyerlerinin devir veya in
tikali, yahut herhangi bir suretle bir işvierlen-
den başka bir işverente geçmesi veya başka bir 
yere nakli halinde işçinin kıdemi, işyeri veya 
işyerlerindeki hizmet akitleri sürelerinin topla
mı üzerinden hesaplanır. İşyerinin devri veya 
herhangii bir surette <el değiştirmiesi ihlalinde iş
lemiş kıdem tazminatlarından her iki işverien 
sorumludur. Ancak işyerini devreden işveren-

(S. Sayısı -.66) 
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BÜTÇE PLAN KOMİSYONU DEĞİŞTİRİŞİ 

1475 sayılı İş Kanununun 14 ve 24 ncü maddeleri ile 98 nci maddesinin 7 nci hendinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1475 sayılı İş Kanununun 14 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Kıdem tazminatı 

Madde 14. — Bu kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin : 
1. İşveren tarafından bu kamunun 17 nci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler 

dışında, 
2. İşçi tarafından ıbu kanunun 16 nci ın/aidcleüi uyarınca, 
3. Muvazzaf laskerlik hizmeti dolayısiyle, 
4. (Bağlı bulundukla rı, kanunla kurulu kurum, veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya 

malûllük aylığı yahut toptan ödeme almak amaciyle; 

Feshedilmesi veya işçinin ölümü 'sebebiyle son bulması halinde işçinin işe başladığı tarihten iti
baren hizmet akdinin devamı süresince geçen her tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti 
tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan 'süreler için de aynı oran üzerinden ödeme ya
pılır. 

İşçilerin- kıdemleri, hizmet -akdinin devam etmiş veya fasıllarla yeniden akdedilmiş olmasına, 
bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler gözönüne alınarak 
hesaplanır. İşyerlerinin devir veya intikali, yahut herhangi bir suretle bir işverenden başka 'bir iş
verene ıgeçimesi veya başka bir yere nakli halinde işçinin kıdemi, işyeri veya işyerlerindeki hizmet 
akitleri sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanır. İşyerinin devri veya herhangi bir surette el de
ğiştirmesi halinde işlemiş kıdem tazminatlarından her iki işveren sorumludur. Ancak işyerini dev
reden işverenlerin bu sorumlulukları işçiyi çalıştırdıkları sürelerle sınırlıdır. 

İşçinin birinci ibendin 4 ncü fıkrası hükmünden faydalanabilmesi için aylık veya toptan öde
meye hak kazanmış bulunduğunu ve kendisine aylık bağlanması veya toptan ödeme yapılması 
için yaşlılık sigortası bakımından bağlı bulunduğu kuruma veya sandığa müraciaat etmiş olduğu
nu belgelemesi şarttır. İşçinin ölümü halinde bu şart aranmaz. 

T. C. Emekli iSandığı Kanunu ve 'Sosyal Sigortalar Kanununa veya yalnız Sosyal Sigortalar 
Kanununa talbi olarak sadece aynı ya da değişik kamu kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin 
bir'leştirilnıesi suretiyle Sosyal Sigortalar Kanununa göre yaşlılık veya malûllük aylığına ya da 
toptan ödemeye hak kazanan işçiye, bu kamu kuruluşlarında geçirdiği hizmet sürelerinin toplamı 
üzerinden, son kamu kuruluşu işverenince kıdem tazminatı ödenir. 

Yukarıda belirtilen kamu kuruluşlarında işçinin hizmet akdinin evvelce bu maddeye ıgöre kı
dem tazminatı ödenmesini gerektirmeyecek şekilde sona ermesi suretiyle geçen hizmet süreleri, 
kıdem tazminatının hesabımda dikkate alınmaz. 

Ancak bu 'tazminatın T. C. Emekli 'Sandığıma talb'i olarak g-eçen hizmet süresine ait kısmı için 
ödenecek miktar, yaşlılık veya malûllük aylığının başlangıç tarihinde T. C. Emekli Sandığı Kanu
nunun yürürlükteki hükümlerine göre emeklilik ikramiyesi için öngörülen miktardan fazla ola
maz. 

Bu maddede geçen kamu 'kuruluşları deyimi 'genel, katma ve özel bütçeli idareler ile 468 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesinde sayılan kuramları kapsar. 

Aynı kıdem, süresi için 'bir defadan fazla kıdem tazminatı veya ikramiye ödenmez. 

Millet Meclîsi (S. Sayısı : 66) 



Hükümetin teklifi 

T. C. Emekli Sandığı Kanunu ve Sosyal Si
gortalar Kanununa tabi olarak sadece aynı ya 
da değişik kamu kuruluşlarında geçen hizmet 
sürelerinin birleştirilmesi suretiyle Sosyal Si
gortalar Kanununa göre yaşlılık veya malullük 
aylığına ya da toptan ödemeye hak kazanan 
işçiye, bu kamu kuruluşlarında geçirdiği hiz
met sürelerinin toplamı üzerinden, son kamu 
kuruluşu işverenince kıdem tazminatı ödenir. 

Yukarıda belirtilen kamu kuruluşlarında 
işçinin hizmet akdinin evvelce bu maddeye gö
re kıdem tazminatı Ödenmesini gerektirmeye
cek şekilde sona ermesi suretiyle geçen hizmet 
süreleri, kıdem tazminatının hesabında dikkate 
alınmaz. 

Ancak bu tazminatın T. C. Emekli Sandığı
na tabi olarak geçen hizmet süresine ait kısmı 
için ödenecek miktar, yaşlılık veya malullük 
aylığının başlangıç tarihinde T. C. Emekli San
dığı Kanununun yürürlükteki hükümlerine gö
re emeklilik ikramiyesi için öngörülen mik
tardan fazla olamaz. 

Bu maddede geçen kamu kuruluşları deyi
mi genel, katma ve özel bütçeli idareler ile 408 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesinde sayılan ku
rumları kapsar. 

Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla 
kıdem tazminatı veya ikramiye ödenmez. 

Kıdem tazminatının hesaplanması s'on ücret 
üzerinden yapılır. Parça başına, akort, götürü 
veya yüzde usulü gibi ücretin şahit olmadığı 
hallerde son bir yıllık süre içinde ödenen üc
retin o süre içinde çalışılan günlere bölünmesi 
suretiyle bulunacak ortalama ücret bu tazmi
natın hesaibma esas tutulur. 

13 ncü maddenin (e) bendinde sözü geçen 
tazminat ile bu maddede yer alan kıdem taz
minatına esas olacak ücretin hesabında, 26 ncı 
maddenin birinci fıkrasında yazılı ücrete ilâ
veten işçiye sağlanmış olan para ve parayla öl-
çülmeisi mümkün 'akdi ve kanundan doğan men
faatler de gözönünde tutulur. 

İşçinin ölümü halinde yukarıdaki hüküm
lere göre doğan tazminat tutarı kanunî miras
çılarına Ödenir. 

Bu maddede belirtilen haklar, hizmet akit
leri veya toplu iş sözleşmeleriyle işçi lehine de
ğiştirilebilir.» 

Mütet Mecüüsl 
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Sağlık ve Sosyali İşler Komisyonun değiştirdşi 

terin ıbu sorumlulukları işçiyi 'çalıştırdıklara sü
relerle sınırlıdır. 

İşçıindn birimci bendin 4 ncü fıkrası hükmün
den faydalanabilmesi için aylık vieya toptan ö de
lmeye hak kazanmış bulunduğunu ve kendisinle 
aylık bağlanması veya toptan «deme yapılması 
için yaşlılık sigortası bakımından bağlı bulun
duğu kuruma veya sandığa müracaat :etmiş ol
duğu belgelemesi şarttır. İşçinin ölümü halin
de bu şart aranmaz. 

T. C. Bııı'ekli Sandığı Kanunu ve Sosyal Si
gortalar Kanununa veya yanhz Sosyal Sigorta
lar Kanununa tabi olarak sadece laynı ya da de
ğişik kamu kuruluşlaranda geçen hizmıet süre
lerinin birleştirilmesi suretiyle Sosyal Sigorta
lar Kanununa göre yaşlılık veya malullük aylı-
ğma ya da toptan ödemeye İnak kazanan işçiye, 
bu kamu kuruluşlarında geçirdiği hizmıet süne
lerinin toplamı üzerinden, son kamu kuruluşu 
işverenince kıdem tazminatı ödenir. 

Yukarıda belirtilen kamu kuruluşlarında iş
çinin hizmet akdinin evvelce bu 'maddeyle göre 
krdem tazminatı ödenmesini 'gerektirm'eyeeek 
şekilde sonla ermesi suretiyle geçen hizmet sü
releri, kıdem tazminatının .hesabında dikkate 
alınmaz. 

Ancak bu (tazminatın T. C. Emekli Sandığı
na tabi olarak geçen hizmet süresinle ait kısmı 
içlin ödeneöek miktar, yaşlılık veya malullük ay
lığının başlangıç tarihinde T. C. Emekli Sandı
ğı Kanununun yürürlükteki hükümlerine göre 
iemeklilik ikramiyesi için öngörülen miktardan 
fazla olamaz. 

Bu maddede geçen kamu kuruluşları deyi
mi genel, katma ve öz;el bütçeli idareler ile 468 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesinde sayılan ku
ruluları kapsar. 

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

Kıdem tazminatının hesaplanması son ücret 
üzerinden yapılır. Barca başına, akort, 'götürü 
veya yüzde usulü gibi ücretin sabit olmadığı 
hallerde son bir yıllık süre içinde ödenen ücre
ttin o süre içinde çalışılan günlere bölünmesi su
retiyle bulunacak ortalama ücrfct bu tazminatın 
hesabına esas tutulur. 

(S. Sayısı : 66) 



Bütçe Plan Komisyonunun değiştirişi 

Kıdem tazminatının hesaplanması son ücret üzerinden yapılır. Parça başına, akort, götürü ve
ya yüzde Usulü gibi ücretiii sabit olmadığı hallerde son bir yıllık süre içinde ödenen ücretin o süre 
içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama ücret bu tazminatın hesabına esas 
tutulur; ancak, son bir yıl içinde işçi ücretine zam yapıldığı takdirde tazminata esas ücret, işçinin 
işten ayrılma tarihi ile zammm yapıldığı tarih arasında alman ücretin aynı süre içinde çalışılan gün
lere bölünmesi suretiyle hesabedilir. 

13 neü maddenin (C) bendinde sözü geçen tazminat ile bu maddede yer alan kıdem tazminatına 
esas olacak ücretin hesabında 26 ııcı maddenin birinci fıkrasında yazılı ücrete ilâveten işçiye sağ
lanmış olan para ve parayla ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler de gözönün-
de tutulur. 

İşçinin ölümü halinde yukarıdaki hükümlere göre doğan tazminat tutarı kanunî mirasçılarına 
ödenir. 

Bu maddede belirtilen haklar, hizmet akitleri veya toplu iş sözleşmeleriyle işçi lehine değiştiri
lebilir. 

Kıdem tazminatı işveren için şahsi bir borç olup işveren bu sorumluluğunu özel şahıslara veya 
sigorta şirketlerine sigorta ettiremez. 

MilJel Meclisi (S. Sayısı : 66) 
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Hükümetin teklifi 

MADDE 2. — 1475 sayılı İş Kanununun 24 
ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İşten çıkarmanın sonucu 

«Madde 24. — İşverenler bu Kanunun 13 neü 
maddesinde belirtilen şartlara uyarak işine son 
verdiği veya 1'6 ncı maddesinin I I I ncü bendi 
gereğince iş akdini fesheden işçilerin yerine, 
çıkma veya çıkarma tarihinden itibaren 6 ay 
içinde başka işçi alamaz. Bu süre içinde işyeri
ne aynı nitelikteki iş için yeniden işçi almak 
isteyen işveren durumu uygun araçlarla yayın
lar ve işçinin kaydettirdiği adresine noter ara
cılığı ile duyurur. Tebliğ tarihinden itibaren 
115 gün içinde işyerine başvurmayanların bu hak
kı düşer. 

17 ne i maddenin I ve III ncü bentleri gere
ğince işten çıkarılan işçiler hakkında da, 6 ay
lık süre içinde işten çıkarmayı gerektiren se
bepler ortadan kalkmış ise, birinci fıkra hükmü 
uygulanır. 

Bir işyerinin aynı şartlarla işletilmesi veya 
işletmeye başlanması yahut mevsim ya da kam
panya nedeniyle yeniden çalışmaya geçmesi hal
lerinde de bu madde hükmü uygulanır. Mevsim, 
ve kampanya işlerinde çalışan işçiler için noter 
tebligatı hükmü uygulanmaz. 

Bağlı bulunduğu emeklilik mevzuatı gere
ğince yaşlılık ya da emeklilik yaşını doldurmuş 
ve aynı zamanda yaşlılık veya emeklilik aylığı
na hak kazanmış olan işçiler hakkında bu mad-

Sağlık ve Sosyal îşlier Komisyonun depştürişı 

13 neü maddenin (C) bendimde sözü geçen 
tazminat ile bu maddede y»er alan kıdıem tazmi
natına esas olacak ücnetin hesabında, 26 ncı 
ımaddenin birinci fıkrasında yazılı üenetle ilâ
veten işçiye sağlanmış olan para ve parayla öl
çülmesi mümkün akdi ve Kanundan doğan mıen-
faatfer de gözönündıe (tutulur. 

İşçimin ölümü hıaOiinde yukarıdaki hükümle
re göre doğan tazminat tutar ı kanunî mirasçı-
üarana ödenir. 

Bu maddede belirtilen haklar, hizm/et akit
leri veya toplu iş sözleşmJeletriyle işçi lehine de
ğiştirilebilir. 

Kıdem /tazminatı âşvıeren için şahsî bir borç 
olup işveren bu soruınlulnğunu öztel şahıslara 
veya sigorta şirketlerime sigorta (efttirenDez. 

MADDE 2. — 1475 sayılı İş Kanununun 24 
ncü maddesi aşağıdaki gekdide değiştirilmiştir. 

İsten çıkarmanın sonucu 

Mıadd'e 24. — Tasarının 24 ncü maddesi ay
nen kabul 'edilmiştir. 

Millet MeelSsi (S. Sayısı : 66) 
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Bütçe Plân Komisyonunun değiştârişi 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Mffliet MeeSsI (S, Sayısı : 66) 
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Hükümetin teklifi 

denin tekrar işe alınma zorunluluğuna ilişkin 
hükümleri uygulanmaz. 

İşlerine son verilen işçilerin sayısı 10 ve da
ha fazla olduğu takdirde işveren, yeni bir işe 
yerleştirilebilmeleri için, bunların isimlerini ve 
niteliklerini çıkarma tarihinden en az bir ay 
önice ilgili İş ve İşçi Bulma Kurumu örgütüne 
bildirmek korundadır.» ' , 

MADDE 3. — 1475 sayılı İş Kanununun 98 
nci maddesinin VII nci bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«VII - 24 ncü (madde hükümlerine aykırı ola
rak işyerine yeni işçi »alan işverenler, işten çıkar
dığı her işçi için 1 000 liradan aşağı olmamak 
üzere ağır para cezasına ve tekrarında daha ön
ce verilen para cezasının iki katı,» 

MADDE 4. — 1475 sayılı İş Kanununun 26 
nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldı
rılmıştır. 

MADDE 5. — Bu kanunun 1 nci 'maddesi 
1 . 2 . 1974 tarihinden 'geçerli olmak üzere, diğer 
maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

20 . 5 .1974 

Başbakan 
B. Ecevit 

Devlet Balkanı 
•S. A. Emre 

Dışişleri Bakanı 
T. Güneş 

Ticaret Bakanı 
F. Adak 

Ulaştırma Bakanı 
F. Güley 

Turiizm ve Taaı. Bakanı 
O. Birgit 

Başbakan Yrd. 
Devlet Bakanı 

(2V. Erbakan 
Adalet Bakanı 

Ş. Kazan 
Maliye Bakanı 

D. Baykal 
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 

S. Cizrelioğlu 
Çalışma Bakanı 

ö. Sav 
İmar ve İskân Bakanı 

A. Topuz 

Sağlık vb Sosyal İşler Komisyonun değiştimşi 

MADDE 3. — 1475 sayılı İş Kanununun 98 
nci maddesinin VII ncü bendi iaşiağıdaki şekilde 
değiştiriilmiştiir. 

VII. — 24 ncü madde hükümlerdne aykırı 
olarak işyerine yeni işçi alan işverenler, işten 
çıkardığı her işçi iiçin 1 000 Haradan aşağı olmıa-
ımıak üziere ağır para 'cezasına, 

MADDE 4. — Tasaiihin 4 ncü maddesii ay
nen kabul 'edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi ay
nen kabul 'edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 nci' maddesi ay
nen 'kabul edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
O. Eyüboğlu 

Millî Savunma Bakanı 
H. I§ık . 

Millî Eğitim Bakanı 
M. Üstündağ 

Güm. ve Tekel Bakanı 
M. Türkmenoğlu 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
A. Doğru 

Köy Işler'i ve Koop. Bakanı 
M. Ok 

Devlet Bakanı 
1. H. Birler 

İçişleri Bakanı 
O. Asütürk 

'Bayındırlık Bakanı 
E. Çevikçe 

Gıda-Tar. ve Hay. Bakanı 
K. Özal 

En. ve Tab. Kay. Balkanı 
C. Kayra 

Ortnıan Bakanı 
A. Şener 

Genç. ve Spor Bakanı 
M. Y. Mete 

Millet Meclisi (S. Sayısı : M) 
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Bütçe Pliân Komisyonunun değdştirûşi 

MADDE 3. — Sağlık ve Sosyal işleri Komisyonunun değiştirişi aynen kabul edilmiştir 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Millet Medliisi (S. Sayısı : 66) 





Dönem : 4 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 66'ya 1 nci Ek 

1475 Sayılı İş Kanununun 14 ve 24 ncü Maddeleri ile 98 nci 
Maddesinin VII nci Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İşçinin Krdem Taz
minatının 15 Günden 30 Güne Çıkarılmasına; Adana Milletvekili 
Alparslan Türkeş ve 2 Arkadaşının, 1475 Sayılı İ§ Kanununun 
14 ncü Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine; İstanbul 
Milletvekili Engin ÜnsaFın, 1475 Sayılı İş Kanununun 14 ncü 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifleri ile Sağlık ye 
Sosyal İşler ve Plan Komisyonları Raporları (1/136, 2 /25 , 2/187, 

2/199) 

Bütçe Plan Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 16 ? 6 . 1975 

Esas No. : (1/136, 2/25, 187, 199) 
Karar No. : 9'a 1 nci ek 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Millet Meclisinin 20.5.1975 tarihli Gündeminin «Kanun Tasarısı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen 
Diğer îşler» bölümünün 2 nci sırasında yer almış olan (1475 Sayılı İş Kanununun 14 ve 24 ncü maddeleri 
ile 98 nci maddesinin VII nci bendinin değiştirilmesi hakkında Kanun Tasarısı 1/136, 2/25, 187, 199 Sıra 
Sayısı 66) Komisyonumuzun yeniden teşekkülü nedeniyle bir kere daha tetkik edilmesi gerektiği neticesine 
varılmış bu nedenle içtüzüğün 45 nci maddesi uyarınca Komisyonumuza geri alınmasına karar verilmişti. Bu 
karar bir yazıyle Millet Meclisi Başkanlığına arz olunmuş ve Başkanlıkça 20.5.1975 günü Genel Kurula 
sunulmuş. Genel Kurulun tasvipleriyle Tasarı Gündemden çıkarılarak Komisyonumuza yeniden havale bu-
yurulmuştu. 

Komisyonumuzda yeniden ele alınan Tasarı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin de hazır bulunduğu oturum
larda incelendi ve görüşüldü. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde söz alan üyeler, Tasarının önemine işaretle, iş hayatı
mızı yakından ilgilendiren ve geniş bir işçi kesimine hitap eden değişiklik önerisinin, gerek işçi ve gerekse 
işveren açısından enine boyuna tartışılması ve incelenmesi gerektiğini belirtmişler ve bunun yanında sosyal 
hukuk devleti anlayışı içinde işçi haklarını azamî derecede korurken, işverenleri de bir yerde altından 
kalkamayacakları derecede ağır mükellefiyetlere sokmadan her iki kesimin hak ve imkânları doğrultusunda 
bir düzenlemenin gerekliliğine işaret etmişlerdir. Bu görüşmeler neticesinde ortaya atılan yeni fikirleri de 
değerlendirmek ve tasarının mükemmel bir şekilde Komisyonumuzdan geçmesini temin gayesiyle konunun 
bir Alt Komisyonda görüşülmesinde yarar olacağı düşünülmüş ve üç kişilik bir Alt Komisyon kurulmuştur $ 

Alt Komisyon kısa sürede çalışmalarını tamamlamış ve düzenlediği yeni metni bir raporla Başkanlığa 
sunmuş ve gerek yeni verilmiş önergeler ve gerekse Alt Komisyon raporu doğrultusunda çalışmalara de
vamla maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Tasarının başlığı, Komisyonumuzca tasarıya yeni "eklenen bir geçici madde nedeniyle «1475 Sayılı îş Ka
nununun 14 ve 24 ncü maddeleriyle 98 nci maddesinin 7 nci bendinin değiştirilmesi ve bir geçici madde 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı» şeklinde değiştirilmiştir. 
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Komisyonumuzun daha önce kabul ettiği çerçeve 1 nci maddeye bağlı «Kıdem tazminatı» başlıklı 14 

ncü ve çerçeve 2 nci maddeye bağlı «îşten çıkarmanın sonucu» başlıklı 24 ncü maddeleri, Alt Komisyon 
Raporu ve Komisyon üyelerinin yeni önerileri doğrultusunda düzenlenerek değiştirilmiştir. 

Komisyonumuz bu defa Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonunun 3 ncü maddesi yerine Tasarının 3 ncü 
maddesini aynen kabul etmiştir. 

'Tasarının 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
14 ncü maddenin son fıkrası ile tesis edilen fonailişkin kanun çıkıncaya kadar, İşverenlerin kıdem 

tazminatlarım doğrudan doğruya ödemelerine devam etmelerini düzenleyen bir geçici madde eklenmiştir, 
Yürürlük ve yürütme ile ilgili Tasarının 5 ve 6 ncı maddeleri de aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

/. Sezgin 

Kayseri 
H. Nakiboğtu 

Gümüşhane 
T. Yücel 

İmzada bulunamadı 

İstanbul 
M. Parlar 

Kayseri 
C. C&beci 

Kütahya 
M. Ersoy 

Malatya 
Söz hakkım saklıdır 

A. Karaaslan 

Niğde 
H. Özalp 

Sivas 
V. Bozatlı 

Başkan V. 
Adıyaman 

SÖZ hakkım mahfuzdur 
A. unsal 

Aydın 
M. $. Koç 
Muhalifim 

İmzada bulunamadı 

İçel 
/. Göktepe 

İstanbul 
Muhalefet yazısı eklidir 

M. Tüzün 

Kocaeli 
S. Akay 

Malatya 
M. D el i kay a 

Muhalif 
İmzada bulunamadı 

Manisa 
H. Okçu 

İmzada, bulunamadı 

Ordu 
B. Taranoğlu 

Sivas 
Muhalefet şerhim eklidir 

A. Durakoğlu 

Tokat 
il. Abbas Ö 

Bu raporun Sözcüsü 
Ankara 

H. T. Toker 

Giresun 
Muhalifim 

Muhalefet şerhim eklidir 
O. Yılmaz 

İstanbul 
Muhalefet yazısı eklidir 

A. N. Ölçen 

Kars 
Muhalefet şerhim eklidir 

K. Okyay 

Kütahya 
/. Ersoy 

Malatya 
Muhalifim 

Muhalefet şerhim eklidir. 
H. Gökçe 

Manisa 
G. Sevilgen 

Samsun 
D. Kitaplı 

Tekirdağ 
Y. Alpaslan 

İmzada bulunamadı 

Trabzon 
Çakıroğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 66'ya 1 nci ek) 
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Ortak Karşı Oy Yazısı 

Aşağıdaki nedenlerle tasarıya karşıyız. 
1. — Tasarıya verilen yeni şekil ile özel sektörde ve kamu sektöründeki işçiler arasında ayrıcalık yaratılmış

tır, 
2. — Kıdem tazminatı için fon tesisi zorunlu değildir. 
a) işçi çıkarmaya araç olmaması, 
b) işçi haklarının güvence altına alınması, 
c) işverenin yararlarına konu yapılmaması hallerinde bir yerde tazminat alacak işçinin hakkına güvence 

olabilirdi. 
Nitekim bu amaçla ancak işveren sorumluluğu altında işveren tarafından ödenen fon kurulması, komisyon

ca kabul edilmiş ve fakat önemli olan diğer hususlar açıkta bırakılmıştır : 

3. — Kurulan fon, işçi haklarını güvenceye bağlamanın ötesinde, işverene kredi ve avans vermek için kul
lanılmamasını öngören önerimizin reddi ile fon, işverenin aşırı güçlenmesinin aracı haline getirilmiştir. 

4. — Kıdem tazminatı ve bunun için kurulacak fon esasları 1475 sayılı Yasada gösterilmesi gerekirken, kı
dem tazminatı ödemeleri, için fonun nasıl tesis edileceği geleceğe ertelenen bir yasa konusu olarak muallâkta 
bırakılmıştır. 

Fon tesisinin ayrı bir kanunla düzenlenmesi yolunu tercih etmek; doğru değildir. Kıdem tazminatını dü
zenleyen Kanun, bunun aracını, işleyişini de birlikte getirmeliydi, 

5. — «Kötü hal» gerekçesi ile sınırları çizilmemiş, kötüye kullanılması mümkün olan bir hüküm ile kıdem 
tazminatından mahrumiyet maddeleştirilmiştir. 

Bu durum, bir hakkın bertaraf edilmesine açık kapı bırakmış ve her zaman işçi aleyhine işleyecek olan bir 
hüküm haline getirilmiştir. Komisyonca geri alınan ve alt komisyonca incelenerek Bütçe Plan Komisyonunda 
tekrar müzakere edilen Kıdem Tazminatı Kanun Tasarısı bu haliyle tek yanlı bir tutum altında maddeleş
tirilmiştir. 

işçinin «kötü halinde» işverence ne yapılacağını belirten maddenin 1475 sayılı Kanundan kaldırılarak 
bu defa bununla ilgili maddeye ve gerçek kriterlere yer verilmemesi işverenin keyfî uygulamalarına yol aça
bilecektir. 

«Fon» adındaki malî müessese, mahiyetini büyük ölçüde kaybettiğinden belirttiğimiz diğer hususlarla bir
likte muhalifiz. 

îstanbul Sivas Aydın 
A. Nejat Ölçen A. Durakoğlu Ş. Koç 

istanbul Giresun Kars 
M. Tüzün O. Yılmaz K. Okyay 

Malatya Malatya 
H. Gökçe M. DeJikaya 

Millet Meclisi (S. Sayısı: 66'ya 1 uci ek) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1475 sayılı İs Kanununun 14 ve 24 ncü maddeleri ile 98 nci maddesinin VII nci bendinin değiştirilmesi hak
kında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1475 sayılı İş Kanununun 14 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Kıdem tazminatı 

«Madde 14. — Bu Kanuna tâbi işçilerin hizmet akitlerinin : 
1. — îşveren tarafından bu Kanunun 17 nci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında, 
2. — tşçi tarafından bu Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca, 
3. — Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyle, 
4. — Bağlı bulunduktan, kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı 

yahut toptan ödeme almak amacıyle; 
Feshedilmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması halinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hiz

met akdinin devamı süresince geçen her tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazmi
natı ödenir. 

tşçilerin kıdemleri, hizmet akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedUmiş olmasına bakılmaksı
zın aym işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler gözönüne ahnarak hesaplanır. İşyerlerinin 
devir veya intikali, yahut herhangi bir suretle bir işverenden başka bir işverene geçmesi veya başka bir yere 
nakli halinde işçinin kıdemi, işyeri veya işyerlerindeki hizmet akitleri sürelerinin toplamı üzerinden hesapla
nır. İşyerinin devri veya herhangi bir surette el değiştirmesi halinde işlemiş kıdem tazminatlarından her iki 
işveren müteselsilen sorumludur. Ancak işyerini devreden işverenlerin bu sorumlulukları işçiyi çalıştırdıkları 
sürelerle sınırlıdır. 

İşçinin birinci bendin 4 ncü fıkrası hükmünden faydalanabilmesi için aylık veya toptan ödemeye hak ka
zanmış bulunduğunu ve kendisine aylık bağlanması veya toptan ödeme yapılması için yaşlılık sigortası bakı
mından bağlı bulunduğu kuruma veya sandığa müracaat etmiş olduğunu belgelemesi şarttır. 

T. C. Emekli Sandığı Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi olarak sadece aym ya da değişik kamu 
kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesi suretiyle Sosyal Sigortalar Kanununa göre yaşlılık veya 
malullük aylığına ya da toptan ödemeye hak kazanan işçiye, bu kamu kuruluşlarında geçirdiği hizmet süre
lerinin toplamı üzerinden, son kamu kuruluşu işverenince kıdem tazminatı ödenir. 

Yukarıda belirtilen kamu kuruluşlarında işçinin hizmet akdinin evvelce bu maddeye göre kıdem tazminatı 
ödenmesini gerektirmeyecek şekilde sona ermesi suretiyle geçen hizmet süreleri, kıdem tazminatının hesabın
da dikkate alınmaz. 

Ancak bu tazminatın T. C. Emekli Sandığına tâbi olarak geçen hizmet süresine ait kısmı için ödenecek 
miktarı, yaşlılık veya malullük aylığının başlangıç tarihinde T. C. Emekli Sandığı Kanununun yürürlükteki 
hükümlerine göre emeklilik ikramiyesi için öngörülen miktardan fazla olamaz. 

Bu maddede geçen kamu kuruluşları deyimi genel, katma ve özel bütçeli idareler ile 468 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesinde sayılan kurumları kapsar. 

Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem tazminatı veya ikramiye ödenmez. 
Kıdem tazminatının hesaplanması son ücret üzeri iden yapılır. Parça başına, akort, götürü veya yüzde 

usulü gibi ücretin sabit olmadığı hallerde son bir yrllık süre içinde ödenen ücretin o süre içinde çalışılan 
günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama ücret bu tazminatın hesabına esas tutulur. 

13 ncü maddenin (e) bendinde sözü geçen tazırinat ile bu maddede yer alan kıdem tazminatına esas ola
cak ücretin hesabında, 26 ncı maddenin birinci fıkra: ında yazılı ücrete ilâveten işçiye sağlanmış olan para ve 
parayla ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler de gözönünde tutulur. 

İşçinin ölümü halinde yukarıdaki hükümlere göre doğan tazminat tutarı kanunî mirasçılarına ödenir. 
Bu maddede belirtilen haklar, hizmet akitleri veya toplu iş sözleşmeleriyle işçi lehine değiştirilebilir.» 
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Bütçe Plan Komisyonunun değiştirişi 

1475 sayılı İş Kanununun 14 ve 24 ncü maddeleri ile 98 nci maddesinin 7 nci bendinin değiştirilmesi ve bir 
geçici madde eklenmesi hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1475 sayılı İş Kanununun 14 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Kıdem Tazminatı -

Madde 14. — Bu Kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin : 
1. — İşveren tarafından bu kanunun 17 nci maddet'nin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında, 
2. — İşçi tarafından bu kanunun 16 nci maddesi uyarınca, 
3. — Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyle, 
4. — Bağlı bulundukları, Kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük ay

lığı, yahut toptan ödeme almak amacıyle; 
Feshedilmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulrıası hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren 

hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem taz
minatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır. 

İşçilerin kıdemleri, hizmet akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına bakılmaksızın 
ayın işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler gözönüne alınarak hesaplanır. İşyerlerinin de
vir veya intikali, yahut herhangi bir suretle bir işverenden başka bir işverene geçmesi veya başka bir yere 
nakli halinde işçinin kıdemi, işyeri veya işyerlerindeki hizmet akitleri sürelerinin toplamı üzerinden hesapla
nır. Bu kanunun neşri tarihinden itibaren işyerinin devri veya herhangi bir suretle el değiştirmesi halinde işle
miş kıdem tazminatlarından her iki işveren sorumludur. Ancak, işyerini devreden işverenlerin bu sorumluluk
ları işçiyi çalıştırdıkları sürelerle ve devir esnasındaki işçinin aldığı ücret seviyesiyle sınırlıdır. Bu kanunun 
neşrinden evvel işyeri devrolmuş veya herhangi bir sıratle el değiştirmişse devir mukavelesinde aksine bir 
hüküm yoksa işlenmiş kıdem tazminatlarından yeni işveren sorumludur. 

İşçinin birinci bendin 4 ncü fıkrası hükmünden faydalanabilmesi için aylık veya toptan ödemeye hak ka
zanmış bulunduğunu ve kendisine ayhk bağlanması veya toptan ödeme yapılması için yaşlılık sigortası ba
kımından bağh bulunduğu kuruma veya sandığa müracaat etmiş olduğunu belgelemesi şarttır. İşçinin ölümü 
halinde bu şart aranmaz. 

T. C. Emekli Sandığı Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanununa veya yalnız Sosyal Sigortalar Kanununa 
tabi olarak sadece aynı ya da değişik kamu kuruluşlar nda geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesi suretiyle 
Sosyal Sigortalar Kanununa göre yaşlılık veya malullük aylığına ya da toptan ödemeye hak kazanan işçiye, 
bu kamu kuruluşlarında geçirdiği hizmet sürelerinin toplamı üzerinden son kamu kuruluşu işverenince kıdem 
tazminatı ödenir. 

Yukarıda belirtilen kamu kuruluşlarında işçinin hizmet akdinin evvelce bu maddeye göre kıdem tazminatı 
ödenmesini gerektirmiyecek şekilde sona ermesi suretiyle geçen hizmet süreleri kıdem tazminatının hesabında 
dikkate alınmaz. 

Ancak, bu tazminatın T. C. Emekli Sandığına tabi olarak geçen hizmeti süresine ait kısmı için ödenecek 
miktar, yaşhhk veya mulullük aylığının başlangıç tarihinde T. C. Emekli Sandığı Kanununun yürürlükteki 
hükümlerine göre emeklilik ikramiyesi için öngörülen miktardan fazla olamaz. 

Bu maddede geçen kamu kuruluşları deyimi, Genel Katma ve özel Bütçeli İdareler ile 468 sayılı Kanu
nun 4 ncü maddesinde sayılan kurumlan kapsar. 

Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem tazminatı veya ikramiye ödenmez. 
Kıdem tazminatının hesaplanması, son ücret üzerinden yapılır. Parça başına, akort, götürü veya yüzde 

usulü gibi ücretin sabit olmadığı hallerde son bir yıllık süre içinde ödenen ücretin o süre içinde çalışılan gün
lere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama ücret bu tazminatın hesabına esas tutulur. 

Ancak, son bir yıl içinde işçi ücretine zam yapıldığı takdirde, tazminata esas ücret, işçinin işten ayrıhna 
tarihi ile zammın yapıldığı tarih arasında alınan ücret'n aynı süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiy
le hesaplanır. 
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(Hükümetin teklifi) 

MA.^DE 2. — 1475 sayılı İş Kanununun 24 ncü maddesi a ş ıdak i şekilde değiştirilmiştir. 

işten çıkarmanın sonucu 

«Madde 24. — İşverenler bu kanunun 13 ncü maddesinde belirtilen şartlara uyarak işine son verdiği veya 
16 ncı maddecinin III ncü bendi gereğince iş akdini fesheden işçilerin yerine, çıkma veya çıkarma tarihin
den itibaren 6 ay içinde başka işçi alamaz. Bu süre içinde işyerine aynı nitelikteki iş için yeniden işçi almak 
isteyen işveren durumu uygun araçlarla yayınlar ve işçinin kaydettirdiği adresine noter aracılığı ile duyurun 
Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde işyerine başvı ı «ayanların bu hakkı düşer. 

17 nci maddenin I ve III ncü bentleri gereğince î ten çıkarılan işçiler hakkında da, 6 aylık süre içinde 
işten çıkarmayı gerektiren sebepler ortadan kalkmış ise, birinci fıkra hükmü uygulanır. 

Bir işyerinin ayın şartlarla işletilmesi veya işletmeye başlanması yahut mevsim ya da kampanya nedeniy
le yeniden çalışmaya geçmesi hallerinde de bu madde hükmü uygulanır. Mevsim ve kampanya işlerinde çalı
şan işçiler için noter tebligatı hükmü uygulanmaz. 

Bağlı bulunduğu emeklilik mevzuatı gereğince yaşlılık ya da emeklilik yaşım doldurmuş ve aynı zamanda 
yaşlılık veya emeklilik ayhğma hak kazanmış olan işçiler hakkında bu maddenin tekrar işe alınma zorunlulu
ğuna ilişkin hükümleri uygulanmaz. 

İşlerine son verilen işçilerin sayısı 10 ve daha fazla olduğu takdirde işveren, yeni bir işe yerleştirilebilme-
leri için, bunların isimlerini ve niteliklerini çıkarma tarihinden en az bir ay önce ilgili îş ve İşçi Bulma Ku
rumu örgütüne bildirmek zorundadır.» 

MADDE 3. — 1475 sayılı İş Kanununun 98 nci maddesinin VII nci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«VII - 24 ncü madde hükümlerine aykırı elarak işyerine yeni işçi alan işverenler, işten çıkardığı her işçi 

için 1 000 liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasma ve tekrarında daha önce verilen para cezasınm iki 
katı,» 

MADDE 4. — 1475 sayılı İş Kanununun 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 5. — Bu Kanunun 1 nci maddesi 1 . 2 . 1974 tarihinden geçerli olmak üzere, diğer maddeleri 
yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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13 ncü maddesinin (c) bendinde sözü geçen tazminat ile bu maddede yer alan kıdem tazminatına esas 
olacak ücretin hesabında 26 ncı maddenin 1 nci fıkrasında yazılı ücrete ilâveten işçiye sağlanmış olan para ve 
para ile ölçülmesi mümkün akdî ve kanundan doğan menfaatler de gözönünde tutulur. 

Kıdem tazminatına esas olacak 30 günlük ücret tutarının beher yıl için nazara alınacak miktarı 1475 sa
yılı İş Kanununa göre tespit edilmiş olan günlük asgarî ücretin 30 günlük tutannın yedibuçuk katından fazla 
olamaz. 

İşçinin ölümü halinde yukarıdaki hükümlere göre cloğan tazminat tutan, kanunî mirasçılarına ödenir. 
. Bu madde belirtilen kıdem tazminatı ile ilgili 30 günlük süre hizmet akidleri veya toplu iş sözleşmeleri 

ile işçi lehine değiştirilebilir. 
Kıdem tazminatından doğan sorumluluğu işveren özel şahıslara veya sigorta şirketlerine sigorta ettiremez. 
İşveren sorumluluğu altında ve sadece, yaşlılık, emeklilik, malullük, ölüm ve toptan ödeme hallerine mah

sus olunmak kaydıyle Devlet veya en az % 51 hissesi Devlete ait bir bankada veya bir kurumda işveren ta
rafından kıdem tazminatı ile ilgili bir fon tesis edilir. 

Fon tesisi ile ilgili hususlar kanunla düzenlenir. 

MADDE 2. — 1475 sayılı îş Kanununun 24 ncü naddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

işten çıkarmanın sonucu ' 

Madde 24. — İşverenler bu Kanunun 16 ncı maddesinin III ncü bendi gereğince iş akdini fesheden işçi
lerin yerine çıkma tarihinden itibaren 6 ay içinde başka işçi alamaz. 

Bu süre içinde işyerine aynı nitelikteki iş için yeniden işçi almak isteyen işveren durumu uygun araçlarla ya
yınlar ve işçinin kaydettirdiği adresine noter aracılığı ile duyurur. Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde 
işyerine başvurmayanların bu hakkı düşer. 

17 nci maddenin II nci bendinin (b) fıkrası ve III rcü bendleri gereğince işten çıkanlan işçiler hakkında 
da 6 ayhk süre içinde işten çıkarmayı gerektiren sebep .r ortadan kalkmış ise, birinci fıkra hükmü uygulanır. 

Bir işyerinin aynı şartlarla işletilmesi veya işletme e başlanması yahut mevsim ya da kampanya nedeniy
le yeniden çalışmaya geçmesi hallerinde de bu madde hükmü uygulanır. Mevsim ve kampanya işlerinde çalı
şan işçiler için noter tebligatı hükmü uygulanmaz. 

Bağlı bulunduğu emeklilik mevzuatı gereğince yaşlı! k ya da emeklilik yaşını doldurmuş ve aym zamanda 
yaşlılık veya emeklilik aylığına hak kazanmış olan işçihr hakkında bu maddenin tekrar işe alınma zorunlulu
ğuna ilişkin hükümleri uygulanmaz. 

işlerine son verilen işçilerin sayısı 10 ve daha fazla olduğu takdirde işveren, yeni bir işe yerleştirilebilme-
leri için, bunların isimlerini ve niteliklerini çıkarma ta ihinden en az bir ay önce ilgili îş ve îşçi Bulma Kuru
mu Örgütüne bildirmek zorundadır. 

MADDE 3. — Tasannın 3 ncü maddesi aynen ka' ul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasannın 4 ncü maddesi aynen ka" ul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — 14 ncü maddenin son fıkrası rereğmce tesisi öngörülen fona ilişkin kanun çıkarılın
caya kadar, kıdem tazminatının işveren tarafından doğ adan doğruya ödenmesine devam olunur. 

MADDE 5. — Tasannın 5 nci maddesi aynen ka bul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasannın 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir, 
V9 " t i ' ı l ı »« 
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