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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Afyon Karahisaı* Milletvekili Ahmed Vezir-

oğlu'nun, Bolvadin Belediye Başkanının yolsuz 
hareketleri hakkındaki sözlü sorusuna lensleri 
Bakanı Şükrü Sökmensüer, 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun 
Askerî ve Mülkî emekliler aylıklarına yapılan 
zam tutarlarının açıklanması hakkındaki sözlü 
sorusuna Maliye Bakanı Halid Nazmi Keşmir ve; 

Afyon Kam hisar Milletvekili Kemal özço-
ban'm, Van'da yaptırılan Asker hastanesiyle 
Hava meydanı yapımı işlerinde yolsuzluk çıktı
ğı hakkındaki haberlerin doğru olup olmadığı
na ve bu yolsuzlukları haber veren vatandaşın 
tevkif ve mahkûm edilip edilmediğine dair söz
lü sorusuna Millî Savunma Bakanı Orgl. Cemil 
Cahit Toydemir ile Adalet Bakanı Şinasi Dev
rin cevap verdiler. 

Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilât Kanu
nunun 25 nci maddesinin birinci fıkrasında de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun ile; 

Altmış milyon liralık madenî ufaklık para 
basılması hakkındaki kanun ve: 

Milletlerarası. Para Fon'u ile Kalkınma ve 
îmar Bankasına katılmak için Hükümete vetki 

verilmesine dair olan kanun kabul olundu. 
Ordu ve Jandarmaya mensup subaylarla era

tın vesair binek hakkı olanların kendi malı bi
neklerinin ve Orduya alınan ahali nakliye va
sıtalarının ödenmesine dair 1471 sayılı Kanunun 
4657 sayılı Kanunla, değiştirilen dördüncü mad
desinin değiştirilmesine ve; 

Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkında
ki 1567 sayılı Kanun süresinin uzatılmasına dair 
kanunlar da kabul edildi. 

Yargıçlar Kanununa ek kanun tasarısının 
tümü üzerinde bir müddet görüşüldü ve dinle
nilmek üzere Oturuma 15 dakika araverildi. 

îkinci Oturum 
Yargıçlar Kanununa ek kamın kabul edil

di ve; 
22 . U . 1947 Perşembe günü. saat 15 te top

lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili 
Bingöl 

r'\ F. Düşünsel 
Kâtip 

Tunceli 
Nccmcddhı Salıir 

Kâtip 
Bitlis 

M. Ertan 

Sılan 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. —• Devlet Denizyolları ve Limanları İşlet

me Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişilmesine dair 
olan 4844 sayılı Kanunda değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı (1/147) (Ulaştırma ve 
Bütçe Komisyonunlarma) ; 

2. — Gümrük Muhafaza memurlarının as
kerî teşkilâta göre tensikı hakkındaki 1841 sa
yılı Kanuna ek kanun tasarısı (1/148) (Millî 
Savunma, Gümrük ve Tekel ve Bütçe Komis
yonlarına) ; 

3. — Jandarma Kanununun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
fl/140) (Millî Savunma ve İçişleri Komisyon
larına) ; 

4. —• Türkiyede'ki düşman menfaatleriyle ti
cari ve ekonomik işlemlerine, menkul ve gayri
menkul mallarına el koyarak onları idare etmek 
üzere bir Sekestr İdaresi, kurulması hakkında 
kanun tasarısı (1/150) (Dışişleri, Ticaret, Ada

let, Maliye ve Bütçe Komisyonlarına) ; 

Raporlar 
5. —• Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu hakkın

daki 3312 sayılı Kanuna ek Kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/135) (Gündeme); 

6. — İdareci Üyeler Kurulunun, Büyük 
Millet Meclisi 1947 yılı Bütçesinde değişiklik 
yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Ko
misyonu raporu (2/25) (Gündeme) ; 

7. —• İstanbul Adalet binası yapımı için ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık ve Büt
çe Komisyonları raporları (1/144) (Gündeme); 

8. —• Jandarma Erat Kanununun 12 nci 
ve geçici 3 ncü maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanım tasarısı ve İçişleri, Millî Savunma 
ve Bütçe Komisyonları raporları (1/139) (Gün
deme) ; 

9. — Millî Eğitim Bakanlığınca idare edile-
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eek Okul Pansiyonları hakkındaki I808 sayılı 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna bazı hükümler eklenmesine dair olan 
2005 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 

Bütçe Komisyonları raporları (1/142) (Gün
deme) ; 

10. — Muğla Milletvekillerinin seçim tuta
nakları hakkında Tutanakları İnceleme Komis
yonu raporu (5/4!)) (Gündeme). 

B Î R İ N C î O T U R U M 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Tevfik Fikret Sılay 

KÂTİPLER : Muhtar Ertan (Bitlis), Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli) 

• « • » • 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır 

3. — SORULAR 

1. — Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yü-
regir'in, Türkiye ile Suriye arasında askıda kal
mış meseleler bulunup bulunmadığına ve Suri
ye'deki Türklere karşı işlenmekte olan suçlar için 
Hükümetin bir teşebbüse geçip geçmediğine dair 

. Dışişleri Hakanlığından sözlü sorusu 

BAŞKAN — Ahmet Remzi Yüregir burada 
mı? (Yok sesleri) Bir defaya mahsus olmak üze-

• re gelecek oturuma bırakıyoruz. 

1. — İşçi ve işveren Sendikaları ve Sendika 
Birlikleri hakkında kanun tasarısı ve İçişleri, 
Adalet ve Çalışma Komisyonları raporları 
(İ/125) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında soz 
istiyen var mı? 

ÇALİŞMA BAKANI Dr. SAül İRMAK 
(Konya) — Muhterem arkadaşlar; iş hayatına 
nizam verecek kanunlardan birisi olarak Yük
sek Meclise sunduğumuz Sendikalar Kanunu 
tasarısı komisyonlarda gerektiği gibi işlendik
ten ve tekemmül ettikten sonra bugün Yüksek 
Huzurunuza gelmiş bulunuyor. Bu tasarının 
kanunlaşmasında iş hayatımız bakımından bü
yük faydalar ummaktayız. Onun için tasarının 
biran evvel kanunlaşması hususnda, zamanın 
darlığı dolayısiyle, ivedilikle görüşülmesine izin 
verilmesini Yüksek Kamutaydan rica ederim. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

VEDAT DİCLELİ (Diyarbakır) — Huzuru-

[1] 88 sayılı baasmayazı tutanağın sonun-
dadir. 

nuzda söz söylemek ve vaktinizi israf etmek 
cesaretini şu anda görüşülmesine başlanan tasa
rı tim öneminden almaktayım. 

Sayın arkadaşlarım, her memlekette işçiye 
lâyık olduğu önem verilmiş ve iş hayatı düzen 
altına alınmıştır. Bizde de Cumhuriyet devri 
ile beraber bu yola gidilerek endüsterileşme yo
lunda başarılı adımlar atılmış bulunuyor. Bu
gün artık bir memleketin ziraat memleketimi 
yoksa endüsteri memleketi mi olması hakkın
da bir münakaşa zemini kalmamıştır. Bu tez 
tamamiyle nkademik mahiyet almış ve önemini 
kayıp etmiştir. İler memleket ne kadar ziraatçı 
olursa olsun, nüfusunun nispeti ne kadar zi
raatı okşarsa okşasm muayyen bir ölçüde en-
düsterileşmek zorundadır. Biz de artık dış 
ticaretimizde tonla satıp kilo ile almak duru
mundan kurtulmak istiyoruz. Biran için yal
nız çiftçi memleketi olduğumuzu düşünecek bile, 
sırf çiftçinin menfaati için muayyen bir öl
çüde endüsterileşme durumundayız. Pamuktan 
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iplik, yapağıdan kumaş, arpadan bira, pancar
dan şeker yapmak bizzat çiftçinin menfaati 
iktizasıdır. 

Şu halde, sayın arkadaşlarım, bizde endüs
trileşme zaruri midir? bunun ölçüsü nedir? gi
bi bir mesele bugün önemini kaybetmiş bulunu
yor. Gerek endüstri gerek ziraat bugün iki kar
deş gibi kolkola yürümeğe başlamıştır. Endüs
trileşmenin tabiî ve zaruri bir neticesi olarak 
bir işçi sınıfı doğmuş bulunmaktadır. Bugün 
işçi sayısı küçümsenemiyecek bir miktarı bul
muştur. Sayısı 300 bini ve aileleri efradiyle 
birlikte bir buçuk milyonu bulan işçilerin her 
hususla terfih edilmesi ve teşkilâtlandırılması 
ve işverenlere karşı vaziyetlerinin sağlanması 
için bu tasarıyı görüşmekteyiz. Yüksek Heye
tiniz, değil böyle birbuçuk milyonu bulan bir 
kitle için, hattâ bir tek yurttaş için dahi kanun 
çıkarmıştır. Bu itibarla memleketimizde işçi 
sınıfı yoktur, veya henüz endüstrileşme yolu
na girmiş değiliz, biz bir çiftçi memleketiz, 
binaenaleyh bu işi ele almıyalım gibi bir dü
şüncenin Yüksek Heyetinizde yer alamayaca
ğı tabiîdir. Bizden iki asır önce, batı memle
ketleri endüstrileşme yoluna girerken birçok 
yolsuzluklar olmuş ve aşırı liberalizm ve işve
renlerin hasis menfaatları uğrunda işçiler ha
kikaten yıpranmıştır. Bu durum karşısında 
müdafaayınefs vaziyetinde kalan bir kısım 
işçiler kendi kendilerine gizli bir şekilde ara
larında toplanmışlar ve bir mukavemet imkânı 
hazırlamıya başlamışlardır. Zamanla bu hareket 
öyle hal almıştır ki, işçilerin toplanma, mesle
ki menfaatlarmı koruma ve yardımlaşma hak
larını tanımak her memleket için bir mecbu
riyet haline gelmiştir. Patronlar da yine sırf 
mesleki menfaatlarmı korumak için onlar da 
patron sendikaları kurmuşlardır. Bu iki cephe 
teşekkül ettikten sonra Avrupa'nın sosyal ve 
ekonomik hayatı ağır ve zıt birçok mücadele
ler içinde kıvranıp kalmıştır. Nihayet Geçen 
asır sonlarında bazı Avrupa devletleri bu durum 
karşısında müdahale zorunda kalmışlar ve gerek 
işçi ve gerek patronların dernek kurma hak
larını tanımakla beraber cemiyet nizamının bo
zulmaması yolunda gereken tedbirleri de almayı 
ihmal etmemişlerdir. Bütün bu hususlar gözö-
nünde tutularak, tasarıya hem meslek men
faatlarmı sağlıyan ve hem de topluluk düze
nini koruyan bir mahiyet ve mâna ^verilmiştir. 
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Ancak ] 5 - 20 senedir endüstri yolunda ilerliyen 
memleketimiz bu alanda iki asır geri kal
mış olmasının yegâne tesellisini bu kötü misal
lerden ibaret dersi olmakla bulacaktır. 

işte arkadaşlar, bugün huzurunuza gelmiş 
olan kanun tasarısı bu gecikmenin bize verdiği 
üzüntüyü tahfif edecek durumdadır. Bu tasarı 
ile bizde de bundan sonra gerek işçiler ve 
gerek iş verenler kendi aralarında meslekî men
faatlarmı korumak üzere dernek kuracaklar
dır. 

Sayın arkadaşlarım; Doğrudan doğruya der
nek kelimesi yerine artık sendika ismini kulla
nıyoruz, bu kelimeden ürkmemek lâzımdır. 
Nasıl ki, serpuş yerine şapka demiş isek 
bugün de işçi derneği yerine sendika ke
limesini kullanacağız. Cemiyetler Kanunun
da son yapılan değişikliklerden sonra her mes
lek mensuplarına kendi aralarında dernek kur
mak hakkını tanımış bulunuyor. Bunun neti
cesi olarak arkadaşlar, memleketin birçok yer
lerinde, çeşitli dernekler kurulmuştur. 

Fakat bu dernekler gelişigüzel kurulmuş ol
duklarından ve elimizde bu teşekkülleri düzen 
altına alan bir kanun bulunmadığından bunlar 
birçok gizli menfaatlere, şüpheli cereyanlara 
alet olmuşlardır. Müsaade buyurursanız, size, 
bugüne kadar bu şekilde kurulmuş olan der
neklerin faaliyeti hakkında kısaca mâruzâtta 
bulunayım. Bunun için küçük bir vesika okuya
cağım. Bunun hangi sendika tarafından ve 
hangi Bakanlığa yazıldığını açıklamak istemem. 
Mamafih emir buyurursanız onu da arzedeyim. 
Hâdise şudur : 

Bir meslek sendikasına mensup 15 kişi başka 
bir yerde işsiz kalıyor; sendikaya müracaat 
ediyor; sendika idare heyeti o mmtakada bulu
nan bir Devlet fabrikasına başvuruyor. O da 
boş yer olmadığından kendilerine müspet bir 
cevap vermiyor. Bakınız bu sendika reisi bir 
Bakana neler yazıyor : 

«Biz yeni dikilmiş elma veya armut ağacı 
değiliz ki, filizlenelim, büyüyelim de meyve ve
relim. Biz bütün dünya işçilerinin haklarının 
korunmaları gayesiyle milletlerarası kurulmuş, 
Hükümetimizce de kabul ve tasdik edilmiş ikti
sadi bir teşekkülün şubesiyiz. Bu teşekkül fi
lizlenmek değil koskoca bir ağaç halinde buT 

günkü medeni dünyanın her tarafında meyve-
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sini vermektedir. İşte bizim de bu milletlerden 
biri olduğumuzu kimse inkâr edemez. Demok
rasi prensiplerine dayanan Cumhuriyet idare
mizde bunu ihmal edemez. Biz elimizdeki ana 
nizamname hükümlerine uyarak vazifemiz 
icabı ve salâhiyetimiz çerçevesi dahilinde işçi 
haklarını korumaya matuf müracaatlar netice
si her makama yapabiliriz.» 

Arkadaşlar; bu yazının ne bir işçi ifadesi 
ne de bir işçi düşüncesi olmadığını derhal takdir 
buyurursunuz, işte arkadaşlar; biz bu tasarıyı 
kanun halinde getirmezsek, işçilerimiz ve iş 
verenlerimizin münasebetlerini düzenlemezsek 
böyle dış cereyanlara imkân vermiş ve harici te
sirlerle birçok tehlikelerin doğmasına zemin 
hazırlamış olacağız. Bizim kurmak istediğimiz 
sendikalar işçiyi siyasi cereyanlara alet ol
maktan kurtarmayı işçilerin karşılıklı yardım
laşmaları istihdaf etmektedir. Bu derneklere 
girecek olanlar bu dernekleri siyasi bir alet 
yapamıyacak bu teşekkülleri bu yolda kullana-
mıyacaklardır. 

Fakat sayın arkadaşlarım, derhal ilâve ede
yim ki, bu derneklere giren fertlerin yurttaş 
olarak siyasi hakları baki kalacaktır. Her işçi 
veya patron şu veya bu partiye girebilecek, şu 
veya bu temayülde olmak imkânına malik bulu
nacaktır. Yalnız, şu veya bu partinin, şu veya 
bu cereyanın a Jeti olarak dernek halinde kendi
sini siyasi oyunlara alet edemiyecektir. 

Avrupa'da kurulan sendikaların üç mümey
yiz vasfı vardır : 

1. —• Legalite yani kanuni olması, vazıı ka
nunun kendisini tanıması ve bu hakkın kendisine 
verilmesi. 

2. — Egalite yani eşitlik. Bu vasıf sayesinde-
işçiler sendika kuracakları gibi iş verenler 
de bu hakkı kullanabileceklerdir. Binaenaleyh, 
işçilere tanınan bu hakkı iş verenlerden esirge
memek doğru olmıyacaktır. 

3. —• Liberte yani hürriyet esası. Bu da biz 
de sendikaya girmenin ihtiyari olması suretiyle 
belirtilmiştir, işçi ve işverenler hiç bir suretle 
sendikalara zorla kaydedilmiyecekler ve sendi
kalardan zorla çıkarılmıyacaklardır. Giriş ve 
çıkış tamamiyle ihtiyaridir. Biz bu üç mümey
yiz vasfa, m'emleektimizin bünyesi ve iş hayati
mizin körpeliği bakımından, dördüncü bir vasfı 
btT tasan ile ilâve1 jetmiş bulunuyoruz. Bu va-
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sıfta sendikaları gayfisiyasi, A politique el
malarıdır. 

Sayın arkadaşlarım; huzurunuza getirilen ta
sarının önem ve nezaketini bu kısa sözlerimle 
hulâsa etmeye çalıştım. Madem ki, muayyen bir 
ölçü ile endüstrileşme dâvasını ele aldık ve bu 
yolda hayli mesafe aldık, madem ki, endüstri
leşmenin tabiî ve zaruri bir sonucu olan işçi 
topluluğunu da inkâr etmiyoruz ve bu çalış
kan yurttaşlarla öğünüyoruz; ve nihayet ma
dem ki, endüstride çalışan vatandaşlara sınıf 
esasları üzerine sendika kurmak hakkının tanı
mış bulunuyoruz; O halde işçilerin ve işveren
lerin de kendi aralarında yardımlaşarak ve or
tak menfaatları kurmak amaciyle sendika kur
malarına imkân vermek zorundayız, işte bu ta
sarı bu imkânı sağlıyaeak ve yarının endüstri-
leşmiş Türkiyesinde iş hayatını ve topluluk men
faatini düzen altına alacaktır. 

Bu tasarı, âdeta, cebindekini valizinde cibin
liği, bataklık bir mıntakaya giden bir yurddaşm 
teennisini göstermektedir. Bizim için bu sıtma
lık mmtaka endüstri yoludur. Hakikaten en
düstrinin hem iyi tarafı, hem de fena tarafı var-
dıı. İyi tarafı biranevvel memleketin zengin
leştirilmesi, iptidai maddenin değerlendirilmesi, 
yurttaşm refaha kavuşmasıdır. Fena tarafı da 
iş ve işçi âleminde düzensizlik doğurmak ihtima
lidir. Biz bu yolda yürürken iş âleminin hu
zursuzluk veren bütün bataklıkları kurutacak 
ve endüstri hayatımızın gelişmesine elverişli 
tnünbit bir ova ve müspet bir hava yaratacağız. 
Burada hatıra şöyle bir sual gelebilir : Memle
ketinizde henüz işçi kendi menfaatini dahi idrak 
etmemişken, kültür seviyesi pek düşük olduğu 
bir sırada, acaba sendika kurmak suretiyle bun
ları hususi bir teşkilâtla bir topluluk haline ge
tirmek doğru mudur? Bu şekilde bir endişenin 
yeri yoktur Arkadaşlar. Biraz evvel huzuru
nuzda okuduğum vesika, böyle başıboş bırakı
lan bir iş ölenin ne kadar tehlikeli ve kötü ce
reyanlara kapılma istidadını gösterdiğini size 
ispat etmiştir. Bu itibarla sendikayı geciktir
mek doğru değildir. Devletin nâzımlığı altın
da sendikaları kuralım ve gerek işçileri ve ge
rek işverenleri bu hakka kavuşturalım. Fakat 
bu derneklerin hiç bir vakit tehlikeli lândas-
lara^ kapılmasına imkân vermiyelim. Benim 
yüksek heyetten ricam bu tasarının kabulüdür. 
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CEMİL SAİD BARLAS (Gazianteb) — Sa- I 

ym arkadaşlar; bugün konuşulmakta olan işçi
ler ve işverenlerle sendika teşkili hakkındaki 
kanun tasarısı, benim kanaatıma göre, vaktin
den evvel gelmiş, daha olgunlaşmamış bir ka
nundur. Eğer Sayın Çalışma Bakanımız, ihti
sas komisyonu ve mazbata muharriri soracağım 
sualler hakkında beni tenvir ederlerse belki bi
raz bu kanun hakkında yumuşarım. 

Gelen yeni tasarının derpiş ettiği sendika
ların vazifesi hakkında konuşmadan evvel bi
zim Sendikalar Kanununun bir hususiyeti be
nim nazarı dikkatimi celbetti. Asıl vazifeye gir
meden evvel onu söyliyeceğim. 

Avrupa'da bazı memleketlerde sendikalar, 
amele zümresinin, amele sınıfının menfaatlarmı, 
istismardan korumak için kurulmuş teşekkül
lerdir. Bunlar eğer zümre menfaati için kuru-
lurlarsa, dünya görüşüne dayanmazlarsa sendi
ka olurlar. Dünya görüşüne dayanırsa ve hususi 
bir maksat güderlerse amele partisi olurlar. 

Halbuki bizimkiler, bizim için hazırlanan bu 
tasarı istismar edilen ve bir de işverenler züm
resi varmış gibi, işverenler sendikası namında 
teşekkül farzediliyor. Bu kanunda böyle bir 
hüküm koymaktadır. 

Arkadaşlar, bazı memleketlerde Sendikalar 
Kanunu tarihin bir tekâmül neticesidir. Vedat 
Dicleli arkadaşımızın netice olarak değil, fakat 
sebep olarak söylediği şeyleri bu neticeyi tama
men ters çıkarıyor. Bilfarz sendika hareketleri
nin en ileri memleketi olan ingiltere'de, Sendi
kalar kanunen kurulmuş değildir. 1800 senesin
de başlıyan sendika hareketleri, amelenin başı
boş ve sanayii yıkıcı, fabrikaları tahrip edici 
hareketlerle başlamış ve ondan sonra Sendika 
Kanunu gelmiştir. Onun için evvelâ ameleyi 
seven münevver etrafında meslekî menfaat-
ların korunmasını temin etmiş, arkasından da 
kanun gelmiştir. Bendeniz burada uzun uzadı-
ya sendikalar tarihinden bahsedecek değilim. 
Bunlar 1800 senesinde başlıyan hareket 1829 da 
Kırallık Kanunu ile 1840 ta mesai saatleri hak
kındaki metalibelerini dinlemeğe başlıyan cere
yanlarla devam edip gitmektedir. 

Ben şimdi sendikalar mevzuuna girmîyece-
ğinı. Bu kanun okadar acele hazırlanmıştır 
ki ; bir kere iş verenin işini aldığı'gibi, ayrıca 
da sendikaya vazifesi olmıyan işleri de sendi- J 
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kaya sokmuştur. Amelenin sendika gibi sınıf 
değil sırf zümre olarak meslekî ve iktisadi ba
kımdan işi isteği vardır. Birisi, iş saatlerinin azal
tıl anısı, diğeri iktisadi vaziyetlerinin ıslahı. 
Bu birinci safhadır. Diğeri de ellerine geçen 
paranın daha kıymetlendirilmesi, yani istihlâk 
vasıtalarını daha ucuz olarak elde etmeleridir. 
Binaenaleyh amelenin istihlâk kooperatifleri ku
rulması bu kanunun derpiş ettiği hakları tanı
mak, ayrı bir kanun mevzuudur. Ameleyi teş
vik edici bir hüküm olmamakla beraber mutlak 
bir haşivden ibaret bir kelimedir. Biz maka
lelerde de yazıyoruz, amele kooperatifler kur
sun, diye. Fakat amelenin kooperatif kurması 
için ne gibi maddi yardımlar yapılacaktır, ne 
gibi müeyyideler bulunacaktır? Bunun içinde bu 
derpiş edilmedikten sonra bu kanundaki bu 
cümlenin ne faydası vardır? 

Arkadaşlar; yine sendikalar Sayın Dicleli 
arkadaşımızın dediği gibi, siyasetle iştigal et-
miyeceklerdir, ben de; bu tasarının 5 nci 
maddesinin ikinci fıkrasiyle mutabıkım. Yani 
diyor ki ; sendikalar millî olmıyan hareketlerle 
ilgili olamazlar, gibi bir hüküm var, bu, 
tamamen yerindedir. Fakat ; iş saatinin azal
tılması, amelenin mesaisinin tanzimi gibi hare
ketlerde amele, hangi kanuni yollarla bu hak
kını isafa tevessül edecektir? Elbette Meclis 
yoliyle. Demek oluyor ki, bu bakımdan bu te
şekkül olmasa bile teşekkül dışında faaliyette 
bulunmak mecburiyetindedir bunu kanalize et
mez, önünü tıkarsak ne gibi bir vaziyet hâsıl 
olur? Söylediğim gibi, bu kanunun derpiş et
tiği gibi bir sendika kurarım, istida veririm 
biz bir sendika kurduk deriz. Diğer taraftan 
aynı arkadaşlar bir araya gelir tekrar bir isti
da verir, biz bir siyasi kulüp kurduk diyebi
liriz. Bununla onun arasında ne fark vardır? 
Bunu da yapmak hakkına mâlikiz. Sendika
lar Kanununun bir maddesinde diyor ki, sendi
kalara hariçten başkası giremez. Doğrudan 
doğruya fabrikada vazife görenler, ameleler 
arasında teşkil olunur. Ben size sendikaların 
vazifelerini okuyayım. Bundan sonra doğru
dan doğruya işçinin bu işle müstakillen uğraş
ması imkânı olmadığını siz de anlıyacaksınız. 

Madde 4. — İşçi ve işveren sendikaların tü
zel kişi olarak genel hükümlere göre haiz ol
dukları yetkilerden başka aşağıda yazılı te-



B i 47 2a.! 
şebbüs ve faaliyetlerde bulunabilirler; 

A) Üyeleri adma genel sözleşmeler akdet
mek ; 

B) işçi ve işverenler arasındaki iş ihtilâf
larında yetkili hakem kurullarına vesair mer
cilere ihtilâfın konusu hakkında mütalâa Bil
dirmek ve hal şekli hakkında istekte bulunmak; 

(!) İşverenler veya sendikaları, iş arayan
lara karşı ücreti rayiçten aşağı düşürme teşeb-
büsiyle birleştikleri hallerde toplulukla iş ihti
lâfını tetikka yetkili merci ve hakem kurullarına 
başvurmak. (Bu gibi hallerde toplulukla iş ih
tilâfı hakkındaki hükümler uygulanır) ; 

D) Hastalık, işsizlik, sakatlık ve ölüm 
halleri için yardımlaşma sandıkları kurmak 
ve üyelerin yararına sigorta özleşmeleri akdet
mek; 

E) İş akdini ilgilendiren hususlarda hakkı
nı ariyan üyelerine ve mirasçılarına hukuki 
yardımda bulunmak ve genel sözleşmeden ve 
mesleğin müşterek menfaatlerinden doğan ihti
laflarda üyelerini temsile ve dâvaya ve husu
mete ehil olmak... vesaire. (î) bendine kadar 
gidiyor. 

Dünyanın her yerinde bidayette amele ol
masa dahi sonradan bu işin profesyoneli olmuş 
adamlar- vardır ve bunlar kendilerine ya bu işi 
meslek edinmiş olarak veya amatör olarak malet-
mişlerdir. Dünyanın hangi tarafına giderse
niz sendikaların başında böyle idealist adam
lar görürsünüz. Bunlar bu hususlarda gereken 
vazifeleri bizzat görürler. Şimdi bizim sendi
kaların üzerine kanunun yüklediği hükümleri 
kim tatbik edecektir? Bizde bu işi Devlet biz
zat tahtı temine almıştır. Bugün Devlet işçi 
sigortası, hastalık sigortası, analık sigortası... 
gibi sigortalar yapmaktadır. Devlet müessese
lerinde çalışan işçilerine yemek verir. Diğer 
müesseselerde de böyle olması lâzımdır. Binaen
aleyh ben isterdim ki, bu iş bugün geleceğine 
bir iki sene sonra gelsinde işçi sigortaları ve 
amelelerin diğer ihtiyaçları birden derpiş edi
lerek buraya mükemmel bir kanunla gelinsin. 
Bu takdirde hakikaten olgun ve kendimize göre 
olmakla beraber dünyanın tatbik edip müspet 
neticeler aldığı hususlardan istifade edip getire
ceğimiz bu kanundan hakkiyle istifade mümkün 
olurdu. Bu kanunu yaptık diye hiçbir tatbik 
kabiliyeti olmıyan, nevi şahsına münhasır bir 
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kanun getirmenin erken olduğuna kaniim. İza
hat istiyorum. 

SUPHİ BAT UR (Çanakkale) — Sayın arka
daşlar; işçi ve işveren sendikaları ve sendika 
birlikleri hakkında Hükümetçe hazırlanıp yük
sek huzurunuza getirilen kanun tasarısnm müb-
renı bir ihtiyacın karşılanması amaciyle varıl
dığına şüphe yoktur. 

Memleketimizde bu ihtiyaç henüz tatmin 
edilmediğinden, bundan takriben bir sene ev
vel Londra'da inikat eden Beynelmilel İşçiler 
Kongresine memleketimiz sendika mümessilleri 
göndermemiş ancak Hükümet, mümessiller gön
dermek zaruretinde kalmıştı. Modern cemiyet
lerden sendikalar eski korperasyon, yani lon
caların yerini tutmakta ve onların rolünü ifa 
etmektedirler. 

Bu müesseseler mevcudiyetlerini işserbestli-
ğindc bulurlar. Ezcümle aramızda mukavele ser
bestisinin neticesi olarak iş serbestliği doğmuş ve 
işçiler de kendi sâyileri üzerinde serbestçe tasar
ruf imkânlarına kavuşmuşlardır. Bununla be
raber işverenler de çalışma şartlarının tesbit ve 
işçilerini seçmek hakkını haiz bulunmuşlardır. 

Sendika kurmadıkça işçi; işverenin otorite 
suiistimalleri, keyfî hareketler karşısında fer
den hiçbir müdafaa imkânına malik değildir. 
Patronların bu vaziyetlerine karşı işçiler kendi 
haklarım korumak imkânını ancak sendikalar 
teşkilinde bulabilmişlerdir. Sendikalar. 19 ncu 
asırdaki işçi hareketinin en önemlisidir. İşçi 
sendikaları karşısında kendilerini korumak za
ruretinde kalan işverenler de mukabil bir sen
dika teşkilâtiyle ortaya çıkmışlardır. Sendi
kaların en eski köklerini İngiltere'de bulmak 
kabildir. İlk millî sendikayı da orada görüyo
ruz. Bu da makine imalâtında istihdam edilen 
işçilerin 1850 senesinde kurdukları sendikadır. 
İngiltere'de 1869 da kabul edilen bir kanunla 
sendikalara yerverilmiş ve bu sistem diğer de
mokrat memleketlerde de kabul olunmuştur. 
Sendika mefhumunu ihtilâl ve tahrik fikirlerin
den tamamiyle azade, siyasetten uzak, meslek 
teşekkülleri olarak anlamak lâzımdır. Ve bu 
bir zarurettir. Hiç şüphe yoktur ki sendikanın 
bu mahiyetinde demokratik esasları da mev
cuttur. 

Bütün demokrat memleketlerde sendikalara 
mütaallik mevzuatta ön plânda gelen şey işçi
nin. refahını temin edecek hükümlerdir. Bu da 
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işçi ücretinin sây ile mütenasiben yükselmesini 
ve hiç değilse asgari ücret tarifesinin dununa 
düşürülmemesini istihdaf eder. Bunun haricin
de amelenin mânevi vasıflarının ıslâhı da ele-
almmıştır. Diğer taraftan münferit mukavele
ler yerine kollektif iş mukaveleleri ortaya 
çıkmıştır. işçi sendikalarının teşekkülün-
deki mevzu ve gayenin tahakkukunu temin 
için bu sendikalar yegâne müeyyide olarak 
grev hakkına maliktirler. Sendikalar bu grevi 
hazırlamak ve idare etmekle görevlidirler. 

Hal böyle iken Çalışma Bakanlığının ecnebi 
mevzuat hakkında alâkadar komisyon üyelerine 
tevzi ettiği raporda grev usulünün bazı Dev
letlerce kabul edilmediği ifade edilmekte ise de 
bunların hangi Devletler olduğu cihetinin mes-
kût geçilmesi dikkate şayan görülmüştür. 

Bizim bildiğimize göre faşist i talya 'da Nazi 
Almanya'sında ve Komünuist Rusyada işçilere 
grev hakkı tanınmamıştır. 

Bazı Devletler grevden önce patronla işçiler 
arasında tahaddüs eden ihtilâfların sulhan halli 
teşebbüsünün yapılmasını şart kılmış, akameti 
halinde grev ilânına hak vermek suretiyle bazı 
tahrikler vazeylemişlerdir. 

Takdir buyurulur ki, patron sendikalarının 
teşekkülüne imkân verilmiş olmasına göre bu 
sendikaların haiz oldukları büyük kuvvet ve 
kudret karşısında işçi sendikalarının grev ilâ
nına kadir olamamaları binnetice zebun kalma
larını intaç eder. 

Tasarı bu hakkı tanıtamamış olmasına rağmen 
grevin sağlıyacağı imkânı temine matuf hiçbir 
ahkâmı da ihtiva etmemektedir. 

Grev esasını; suiistimal edilmesine imkân 
bırakmıyacak takyidatla mevzuatımıza ithal et
menin demokratik bir zaruret olduğu mütalâa-
smdayız. 

Tasarıda sendikaların umumi ahkâm dışında 
bir de Çalışma Bakanlığının denetimine tâbi ola
cakları yazılıdır, ibarenin mutlak mânasına 
göre Çalışma Bakanlığının sendikalar üzerinde 
gayrimahdut bir kontrol icra edilecekleri anla
şılmaktadır. 

Kanaatımızca bu kayıtlar sendikaların inki
şafları için haiz bulunmaları icabeden serbestiyi 
selbedebileceği gibi sendikalar teşkilindeki ga
yeye de muhailftir. 

Kontrolün ancak matneleklerin idaresine ve 
faaliyetlerinin nizam ve kanunlarına uygun olup 
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olmadığı hususlarına inhisar ettirilmesinin doğ
ru olacağı düşüncesindeyiz. 

Hulâsa; tasarının, sendika mefhumunu tah
rik ve ihtilâl emellerine yer vermiyecek milli
yetçi bir ruh ile anlamasını ve kökü dışarıda 
olan yabancı ideolojilerin bu teşekküllere so
kulmasına imkân bırakmıyacak hükümleri ihti
va etmiş bulunmasını takdirle karşılıyoruz. 

Ancak; demokratik bir cemiyet telâkkisine 
varmak ve demokrasi umdelerinin tahakkukuna 
imkân bahşedebilmek maksadiyle biraz önce 
açıkladığımız hususların yeni sendika mensup
larının kanun çerçevesi içinde yapacakları zor 
hareketleri, grev ve lokavtı önlemeğe matuf hü
kümlerin tasarıdan çıkarılmasını ve Hükümet 
murakabesinin hiç değilse Cemiyetler Kanunu
nun buna miitaallik hükümlerinin şümulünü aş
mamasını temenni ediyor ve haklı olarak tasa-
rır^n bu şekilde ıslahını bekliyoruz. 

ÇALIŞMA BAKANI Dr. SADl IRMAK 
(Konya) — Muhterem arkadaşlar; arkadaşları
mın mütalâalarını dikkatle dinledim. Bunların 
her birine ayrı ayrı cevap arzetmeden önce, 
tasarıyı yüksek huzurunuza sunmamıza âmil 
olan sebepleri ve tasarının taşıdığı zihniyeti, kı
sa bir kaç kelime ile, arzetmeme izninizi rica 
ederim. 

Cemiyetler Kanununun geçirdiği son istihale 
ve gelişmeden sonra memleketimizde de sınıf ve 
meslek esası üzerinde Cemiyetler kurulması, ka
nuni imkân dâhiline girmiş bulunuyor. Bu ge
lişmeden, az sonra, memleketimizin birçok yer
lerinde, ezcümle büyük şehirlerimizde, süratle 
başgösteren ve ilerliyen bir sendikalaşma hare
keti karşısında bulunduk. Bu suretle kurulmuş 
olan işçi topluluklarının sayısı 100 e yaklaştı. 
Bunların bir kısmı sendika unvanını aldı, bir 
kısmı birlik; dernek veya cemiyet gibi muhte
lif isimler aldı. 

Fakat görülüyor ki; hepsinde müşterek olan 
motif meslek ve sınıf menfaatlarını müştere
ken temsil etmek ihtiyacı idi. Bu ihtiyaç al
tında kurulan toplulukların az zaman sonra 
kısmen ödevlerinden uzaklaştıkları ve bizi ye
niden bir nizam vermiye mecbur ettikleri müşa
hede edildi. 

Şöyle ki; Bunların bir kısmı kısa bir zaman
da bu sınıf ile alâkası olmıyan insanların mü
dahale ve tesirine mâruz ka îd lve sendika reisi 
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olarak bu meslek ve sınıfla siyasi jitasyon hari
cinde bir irtibatı olmıyan insanların geldiğini 
gördük. Bir kısım cemiyetler bir salâhiyete 
dayanmadıkları halde bütün memlekete şamil 
birliklermiş gibi karşımıza çıktılar, yani mem
leketin muhtelif bölgelerinde bulunan meslek
taşlarının hiçbir mütalâalarını almadan bütün 
Türkiye 'de işçileri temsil etmeğe kalktılar. Ni
hayet büyük ekseriyeti teşkil eden vatanper
ver, Devletle işbirliği etmeğe amade işçilerimiz 
Çalışma Bakanlığımıza başvurarak kesin bir 
rehberlik etmesini, Devletin yardımını ve umu
mi bir direktif verilmesini istediler. Bu vazi
yette hürriyetçi devletçi olan Devletimiz Tota
liter rejimlerde olduğu gibi kendiliğinden sen
dika ar an j e etmesi ve onları bir nevi memur
lar mahiyetinde insanlarla idare etmesi asla 
bahis mevzuu olamazdı. Cemiyetler Kanununa 
ek bir kanun ile memleketin o ihtiyacını karşı-
lıyacak özel bir kanun hazırlanması zarureti 
kendisini gösterdi. Huzurunuza sevkedilen ta
sarı bu görüş ve ihtiyacın karşılığıdır. Prensi-
piıriiz; hürriyetçilik, milliyetçilik, ve devletçi
lik görüşünü bu yeni doğmakta olan dernekle
re istikamet olarak vermek ve bunlara gerek 
mesleklerine ve gerekse millete; kamu menfaa-
tma yararlı olmalarını temin etniktir. 

Arkadaşlar; sendikalar kurmak salâhiyeti 
yeni cemiyetin esas haklarından biri olarak kar
şımıza çıkıyor, bu haklar muhtelif Anayasa
larda görülmekte olduğu gibi ayrıca beynel
milel anayasalar mahiyetinde olan Büro enter
nasyonal dü travayda, bizim de dâhil olduğumuz 
bu beynelmilel birliğin içtimalarmda karar al
tına alınmıştır. Bu kararlara biz de iştirak et
mişizdir. Esasen Cemiyetler Kanunu da sara-
hatlâ bunu belirtmektedir. Binaenaleyh sen
dikaları hür teşekkül olarak tanımak hem 
millî ihtiyaçlarımıza, hukuk anlayışımıza uy
gun ve hemde beynelmilel taahhütlerimize uy
gun bir mahiyettedir. Büyük Meclisin malû
mu olduğu veçhile sendikalar bu bakımdan üç 
tip arzediyorlar. Devlete karşı, Devlet emrinde 
ve Devletle beraber olmak üzere üç tip sendi
ka karşımıza çıkıyor. Devlete karşı olanlar 
ki, sayısı azalmağa başlamıştır. Bir tarafa 
bırakırsak (Şüphesiz bu, bizim memleketimiz 
için asla varit değildir). İkinci tip sendika
lar, hemen hemen devlet emrinde olan ve bugü
nün telâkkileri haricinde olan totaliter rejim-
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I lere mahsus olan tiptir. Üçüncü tip sendika, 

Devletle beraber, âmme menfaati içinde züm-. 
relerin menfaatlerini müdafaa eden hür sendi
kalardır. işte, Türkiye'ye yakışacak ve Türk 
rejiminin hürriyet zihniyetine yakışacak olan 
bu çeşit sendikalardır, bizim tasarıya hâkim 
olan ruh bu ruhtur. 

Maddelerde de sarahaten görüleceği veçhile 
sendika kurmayı ve sendikaya girmeyi serbest 
bıraktığımız yibi sendikalardan çıkmağı da ser
best bıraktık. Bir şahsın müteaddit sendikalara 
girmesini caiz addettiğimiz gibi aynı iş kolun
da müteaddit sendikalar kurmayı da aynı hürri
yet anlayişiyle caiz telâkki etmekteyiz. Yani, 
hüriyet prensipine geniş surette riayet etmiş 
bulunuyoruz. 

Bu tasarımızda ikinci bir prensip te, mes^ 
lekten olmıyanlarm ekseriya meşru olmıyan 
gayeleri için bu sendikalar içerisine nüfuz et
melerini önleyici bir hüküm koymak olmuştur. 
Bu hükmün isabetinin muhterem Kamutayca 
tasdik buyurulacağmı ümit etmekteyiz. Bu 
teşekkülleri gayri siyasi ve meslekin ve sınıfın 
yükselmesine matuf temsilî sendika olarak ka
bul ettiğimize göre, bu sınıftan, bu meslekten 
olmıyan insanların buralara girmesi ekseriya ha
yırlı neticeler vermemiştir. Bunun enson mi
sali, son Fransız Sendikalar Kanununda da 
meslekten olmıyanlarm meslek sendikalarına gir
mesini meneden sarih hükümdür. Buna müşabih 
hükümleri diğer milletler mevzuatında da bul
mak mümkündür. 

Üçüncü prensipimiz sendikaları gayri siyasi 
yapmaktır. 

Arkadaşlar; mesleke faydalı olacak teşekkül
lerin gayri siyasi oluşunda memleketin ve mes
lekin büyük menfaatinin faydasına olduğuna 
kaniiz. Günlük iç ve dış siyasi cereyanlara 
alet olan veya o siyasi cereyanların emrinde 
çalışan sendikaların hakiki gaye ve menfaat-
larından inhiraf ettikleri görülmüştür. Bu iti
barla sendikaları bu siyasi cereyanların dışın
da tutmak memleketimizin kamu menfaatleri 
bakımından faydalı mütalâa edilmiş ve bu 
prensip tasarısının geçtiği her üç komisyonda 
tasviple karşılaşmıştır. Nitekim sendikaların 
siyaset dışı olmaları hakkında diğer memleket
ler mevzuatında da birçok misaller bulmak müm-
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kündür. En taze misal, arzettiğim Fransız Sen- I 
dik a Kanunundadır. 

Dördüncü bir prensip, gayet tabiî telâkki 
ettiğimiz ve hepimizin isabetine iştirak ettiği
miz, sendikaların millî karakterleridir. Bütün 
hareketlerimizde motif millî motiftir. Millîlik 
memleketin hava gibi, su gibi muhtaç olduğu 
havaici zaruriyedendir. Binaenaleyh işçi bir
liklerinde millî motiflerle hareket etmeyi tabiî 
gördük. Bu, hiçbir zaman dünya hareketle
riyle münasebettar olmamaya bizi götürmiye-
cektir. Bakanlık yakın zamanlarda bu kabîl 
beş altı toplantıya dahi işçi ve işveren mümes
sillerini iştirak ettirmiştir. Fakat şimdiye ka
dar bunlar birlikleri temsil etmemekte idiler. 
Bakanlıkların işçiler arasından seçtiği kimse
lerdi. Bundan sonra temsilî mahiyette, bir
liklerin kendi seçtikleri adamları göndermeleri 
kaabil olacaktır. Hiç şüphesiz Hükümetin de mu
vafakati alınacaktır. 

Binaenaleyh burada menettiğimiz ancak bey-
nelminelciktir. Yoksa dünya milletleri ile sosyal 
meselelerde işbirliği etmek asla memnu değil
dir. Bilakis faydalanmayı umduğumuz motif
lerden birisi olarak ele alınmıştır. Bu bakım
dan sendikalarımıza meşru, gayri siyasi millî 
meslek teşekkülü olarak düşündüğümüz sendi
kalarımızda geniş faaliyet sahalar açmayı mem
leket faydalarına uygun mütalâa ettik. Onun 
için esasen kabul edilmiş olan bir motife istina
den müşterek sözleşmeler aktetnıek salâhiyetini 
bir çok dünya sendikalarında olduğu gibi bizim 
sendikalarımızda da tanıdık keza müşterek mesele
lerde dâva açmak ve husumete ehil olmak sa
lâhiyetini de kabul etmiş bulunuyoruz. Bunun 
haricinde meslektaşlarına hukuki müzaharet 
yapmak imkânları derpiş etmiş bulunuyoruz. 
Millî ve Beynelminel toplantılarda temsil edil
mek imkânını vermiş bulunuyoruz. Ve daha 
maddelerin müzakeresinde bahis mevzuu edile
cek olan temsilî mahiyette, hukuki mahiyette | 
bir takım faaliyet imkânlarını sendikalarımıza 
açmış bulunuyoruz. 

Hatıra gelebilecek bir sual işverenleri bu 
tasarıya niçin ithal ettiğimiz sualidir. Bu sual 
her iki komisyonda da izhar edilmiş bir sualdir. 
Onlara arzettiğim cevabı burada da kısaca bir 
iki cümle ile tekrarlamak isterim. 

Bu, daha ziyade Devletin işveren ve işçi sı
nıfları arasında adaletli, basiretli nâzım bir rol | 
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oynamasının sembolü olarak mütalâa edilmiştir. 
Yani Devletimizin noktai nazarına göre işve
ren ve işçi sınıfları Cemiyetimizin muhterem 
birer uzvudurlar. Âmme menfaatları çerçevesi 
içinde kalmak suretiyle Devletçe seyyanen mua
mele görmeğe lâyık iki uzuvdur. Milletimizi bu 
iki uzvun bütünleşmesinden meydana gelmekte
dir. Onun için bir sınıfa verdiğimiz avantajla
rı, bir sınıfa yüklediğimiz mükellefiyetleri diğer 
sınıfa da aynen yüklemeği Devletçilik ve ni-
zamcılık prensipine uygun mütalâa etmekteyiz. 
Burada ne işçilerimize ve ne de patronlarımıza 
yeni bir mükellefiyet yüklemiş değiliz. Tama
men hürdürler ve istiyenler sendika kuracaklar
dır. Fakat kurdukları takdirde âmme menfaat
lerinin çerçivelediği bu kanunun hükümlerine 
ittibaa mecbur bulunacaklardır. 

Muhterem Barlas arkadaşım ; şüphesiz ifade
leriyle Çalışma Bakanlığının vazifelerine olan 
itimatları ve bu bakanlığa verdikleri ehemmiye
ti tebarüz ettirdikleri için kendilerine müteşek
kirim. 

Kendi kanaatlerince Çalışma Bakanlığı, kıs
men olsun, sendikaların yerine kaim olabilir. Ça
lışma Bakanlığının memleket ölçüsünde bir ta
kım yükleri omuzıma almış olduğu vakıası şüp
hesiz doğru bir müşahadedir, ve bu düşünce al
tında emniyetinize lâyık olmıya çalışmak azmi 
ile uğraşıyoruz. Ancak Çalışına Bakanlığının 
mevcudiyeti, yani Devletçe sosyal dâvaların 
Devletçilik prensipi içinde, elealınmış olması 
sendikaları lüzumsuz kılmaz. Biz Çalışma Ba
kanlığını en sonra ihdas etmiş Devletlerden bi
riyiz. Çalışma Bakanlığına malik olan memle-
kelerde aynı zamanda sendikalar da vardır. 
Yeterki Devletin temsil ettiği ana fikirlerle, sen
dikaların temsil ettiği ana fikirler çarpışmıya-
rak birbirleriyle bağdaşabilsin, uzlaşabilsin ve 
millî menfaatları herşeyin üstünde saysın, tşte 
biz sendikaları böyle düşünüyoruz. Ar
kadaşlar ve sendikalar için talebettiği-
miz murakabeyi tamamen bu zaviyeden 
mütalâa ediyoruz. Muhterem Batur arka
daşıma bu suretle arzı cevap etmiş oluyorum. 
Bu murakabeyi inzibati bir murakabe olarak 
an'amamalarını rica ederim. Emniyet asayiş ve 
inzibati murakabe bütün Devletlerde olduğu gi
bi İçişleri Bakanlığının salâhiyetleri dâhilinde 
kalmaktadır. Biz burada daha ziyade işçi ile, 
işverenlerin münasebetleri bakımından bu der-
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neklerle bir teşriki mesai yapabilmek için bu ı 
denetleme hakkını talep etmekteyiz. 

Muhterem Demokrat Partili arkadaşımızın 
tasarının heyeti mecmuasını sempati ile karşıla
dığımı ifade ettikten sonra, tasarının başlıca ek
siği olarak, grev yasağının devam etmekte ol
duğuna işaret ettiler. Filhakika iş Kanunumuz 
grevle lokavtı menetmiş ve hattâ bunların 
teşvikini bir suç saymıştır. Onun için bunun 
münakaşa yeri daha ziyade iş Kanununun tadili 
vesilesiyle olacaktır. Hiç şüphesiz bunun leh 
ve aleyhinde birçok sözler söylendi. Ancak bu 
kanun vesilesiyle grev hakkında evvelâ millî hu
kuk bakımından, sonra mukayeseli hukuk ba
kımından iki cümle söylememe izin veriniz. 

Arkadaşlar; gerek Grev gerek Lokavt bir 
bakıma bir sınıfın kendi vasıtasiyle ihkakı hak 
etmesi demektir. Yani amele sınıfı, sayısına, 
patron ise sermayesinin azemetine güvenerek j 
fikirlerini ve emellerini mukabil tarafa empoze 
etmeleri mânasına gelir. Bu, şüphesiz liberal 
ekonomi rejimlerinde belki yerinde bir tedbir
dir. Çünkü liberal rejimlerde malûmunuz oldu
ğu veçhile Devlet ekonomik ve sosyal faali
yetlere aktif olarak müdahale etmez. Sınıflara 
kendi aralarında dâvalarını halletmek imkânını 
verir. Memleketimizde de liberal bir rejim ta
kip etseydik bu rejimin tabiî haklarını tanı
mamız icabederdi. Fakat biz Devletçi bir re
jime sahibiz. Gerek C. H. Partisinin ana pren-
sipi, gerekse muhterem muhaliflerimizin pro
gramlarında da devletçilik ana prensip olarak 
yer tumuş bulunuyor, Anayasamız da Devlet
çiliği tesbit etmiş bulunuyor. Böylece bu gö
rüşle grevin memnuiyetini devam ettirmekte 
bir hak ve mantık vardır. Çünkü Devlet, bu
rada sınıflar arasında çıkan ihtilâflarda hakem 
olmayı kabul etmiş bulunuyor. Biliyorsunuz 
ki iş Kanununda uzlaştırma ve tahkim etme 
hükümleri vardır. Uzlaştırma yaptık, olmadı, 
bunun üzerinde tahkim çaremiz vardır. Bu tah
kim mecburidir. Evvelâ, vilâyetlerde hakem 
kurullarımız vardır, bunlar karar verirler ve 
nihayet, Ankara'daki Yüksek Hakem Kurulu 
katî kararını verir. Yani, Devlet birçok men
faatleri tevzin etmeği bir vazife olarak, îş Ka
nununda kabul etmiş bulunuyor. 

Acaba mukayeseli hukuk grev lehine midir? 
Arkadaşlarımızın da işaret buyurdukları 

gibi, bir defa bütün totaliter rejimlerde grev I 
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yasaktır. Hattâ sözü bile imkânsızdır. Sabık 
italya, sabık Almanya, sabık Japonya ve bu
günkü Rusya'da böyle birşey asla düşünülemez. 
Fakat bunun haricinde en son mevzuatı elimizde 
bulunan şu memleketlerde de grev yasak ve suç
tur. Yunanistan, Portekiz, Birezilya, Yeni-
zelanda, Uruguvay, bunlarda grev katî olarak 
yasaktır. Birçok memleketlerde de sarih bir 
yasak yoksa da grev bir hak olarak tanınmak
ta isede buna müracaatı okadar ağır şartlara 
tâbi tutmaktadır ki, tatbiki çok güç olmak
tadır. Şu kadar zamanda uzlaşma kuruluna gi
decek. Uzlaşma imkânı olmazsa şu kadar za
mandan evvel tahkim kuruluna gidemez. Tahkim 
kurulu ise bir sonuca varmak için şu kadar za
man geçecek, tarafeyn razı olmazlarsa ondan 
sonra grev ve lokavt teşebbüsü mümkün olur. 
Velhasıl cereyan bunu zorlaştırmaya yönelmiş
tir. Son iştirak ettiğimiz Beynelmilel İş Bürosu 
vesilesiyle Amerikaya giden arkadaşlarımızın 
edindikleri intiba da; bizzat Amerika'da grevle
rin doğurduğu büyük hasarlar dolayısiyle, mem-
nuiyet olmasa bile, bu silâhın gittikçe daha az 
tahripkâr bir silâh olmasına doğru teşebbüs
lerde bulunulduğu merkezindedir. 

Şüphesiz bütün bunları sabit karar olarak 
arzetmiyorum. İş Kanunumuzun tadil teklifleri 
arkadaşlarımızın elinde olan bir şeydir. Ne 
zaman isterlerse teklif yapabilirler, üzerinde 
konuşulabilir. Burada grevden bahsedişimiz 
bilvesiledir. Bunun asıl yeri iş Kanunudur. 
Bizi bundan bugün bahsetmeğe tahrik eden şey 
beynelmilel mevzuattan ziyade kendi memle
ketimizin menfaatleridir. Bir grev münakaşası 
geldiği zaman ön pilânda millî menfaatlerimizi, 
bu silâhın lehinde ve aleyhinde memleketimizin 
büyük menfaatini ön pilânda tutacağımızdan 
emin olan bir zihniyetle münakaşa etmek imkân
ları hâsıl olacaktır. 

Dikkate şayandır ki, beynelmilel iş teşki
lâtı statülerinde sendikalar kurmak bir hak 
olarak tesbit edildiği halde grevi bir hak olarak 
bir vecibe olarak devletlere teklif etmemiştir. 

Bu hususta Muhterem Cemil Barlas arkada
şım kanunun acele hazırlanmış olduğuna temas 
buyurdular, itimat buyurmanızı rica ederim. 
Belki zaman bakımından çok zaman geçmemiş
tir fakat memleketimizin geçirdiği gelişmeler 
ve dünyanın içinde bulunduğu şartları takip 
ederek geceyi gündüze katarak maiyetimizdeki 
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ihtisas arkadaşları ile beraber hazırlanmıştır, 
alelfevr yapılmış değildir. Bu tasarı aşağı yu
karı iki seneye yaklaşan bir çalışma mahsulü 
olarak Yüksek Huzurunuza gelmiştir. En mü
him âmil olarak memleketimizin zaruretleri, ih
tiyaçları, hukuki bünyemiz gözönünde tutul
makla beraber dünya mevzuatı da geniş ölçüde 
nazarı dikkate alınarak alınmıştır. Fakat ta
sarıyı asıl tekemmül ettirmek şerefi hiç şüphe
siz ki, bu tasarının uğradığı üç komisyon, İç
işleri, Adalet ve Çalışma Komisyonlarına aittir. 
Bu Komisyonların sarf etmek lütfunda bulun
dukları yakın mesaiye ve tasarıya gösterdikleri 
büyük sempati ve alâkaya Çalışma Bakanı sı-
fatiyle Yüksek Huzurunuzda şükranlarımı ar-
zetmeği bir vazife bilirim. 

Arkadaşlarım başkaca malûmat isterlerse 
emirlerine amadeyim. 

BAŞKAN — Emin Erişirgil. 
EMİN ERlŞİRGİL (Zonguldak) — Komis

yon adına konuşacağım. Diğer söz alan arkadaş
lardan sonra söyliyeyim. 

BAŞKAN — Akif Eyidoğan. 
AKlF EYİDOĞAN (Kars) — Ben de Komis

yon adına konuşacağım. 
BAŞKAN — Cemil Said Barlas. 
CEMİL SAİD BARLAS (Gazianteb) — Sa

yın arkadaşlar, kanunun acele hazırlanmış ol
duğu hakkındaki sözle sözüme başlıyacağım. 
Bu kanunun acele hazırlanmış olduğunu, müza
kerenin tarzı cereyanı da göstermiştir. Sonra 
görev mevzuu da bu kanuna girmek suretiyle, 
acele olarak hazırlandığı ispat edilmiştir. Sonra, 
madde ve muhteva bakımından sarih şekle ge
lince, işverenlerin en çok kanun mevzularının 
geçtiği Ekonomi Komisyonundan da geçmemiş
tir. Ben esasen sisteme muarız olduğum için bu 
kanunun Komisyonumuza gelmesini de istemi
yorum ve arkadaşlar da istemediler. 

Şimdi grev meselesine gelince; grevden söze 
başlıyayım. Grev esasen bir zümrenin hakkı 
değildir, bir sınıfın hakkı veyahut hak iddia 
ettiği bir şeydir. Ben Saym Bakanla grev hak
kında müttefikim, yalnız mucip sebepte ayrı
lıyorum. 

Arkadaşlar; bizde sınıf yoktur, zümre var
dır. Sınıf demek bir dünya görüşü ile Ber Şav 
Wıltonsehaung Almanya tâbiri ile sınıfının de
mektir. Yani bir tek sınıfın hakimiyetine ina-
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ııan, dayanan veyahut kendi sınıfının siyasi 
idareyi elinde tutmasını arzu eden bir dünya 
görüşü ile sınıf teşkil eden. Halbuki bizde sınıf 
yoktur, zümre vardır. Hâkim zümresi, asker 
zümresi, idareci zümresi vardır. Bunların hey
eti mecmuası da Türk vatandaşı ve Türk mille
tidir. Türk milletinin heyeti mecmuasını teş
kil ederler. Binaenaleyh grev zümrelerin de
ğil, sınıfların hakkıdır. Zümreyi sınıftan ayıran 
farkı tebarüz ettirmek için Istafanos'un şöyle bir 
tâbirini alıyorum. 1939 da, diyor ki ; sendika
lardan bahsederken: sendikaların gayesi diyor: 
iyi ev, iyi yemek, iyi içmek, varidatını iyi sar-
federek mesai saatmdan çok randuman almak. 

Görüyorsunuz ki ; bu istihsalin artması ile 
ferdin uğraşması, patroniyle bir araya gelerek 
karşılaşması ve uğraşmasıdır. Binaenaleyh bu
rada bir zümrenin ekmek parasını düşünürken 
bir sınıf gibi bir içtimai nizamı biran durdur
mak gibi tedbirlere tevessül etmesini arzu etmek 
hatırdan geçmez, bu bakımdan İş Kanunu mem
leketin ihtiyacına uyarak sınıf tanımıyarak 
zümrenin Anayasa 'da grev ve lokavtı yasak et
miştir. Ne patron ile işçi, ne de işçi ile patron 
vardır; Türk milleti ve işçi sınıfı vardır, pat
ron sınıfı vardır. Diğer hususlarda Sayın Ba
kandan ayrılmaktayım. Arkadaşım Fransa'yı 
misal getirdi. Fransa'da işçilerin içinden yetiş-
miyen sendika mümessillerini Fransa tanımıyor 
dedi. Bunlara tamamen inanıyorum. Fakat dün 
Kabine arkadaşı Şinasi Devrin'in, söylediğini 
ben burada tekrar edeceğim. 

Fransa'nın üçüncü cumhuriyeti yıkılmıştır. 
Dördüncü cumhuriyet kurulurken kendisi yara
larına çareler aramaktadır. Bugün bunu nasıl 
halledeceğini bilmiyorum. Bugün sendikaların 
en müterakki olduğu memleketlerde bilhassa 
onların mümessili olan ve en önünde bulunan, 
İngiltere sendikalarının başında bulunanlar aşa
ğı yukarı, en iyi avukatlar, doktorlar, hâkim
ler vardır, insanlık dâvasına siyasi yönden değil 
iktisadi yönden inanmış adamlardır. Kaldı ki, 
biz eğer bilhassa beşinci maddeyi tertiplerken 
siyasetle uğraşacak yerde şöyle bir formül bul-
saydık, hakiki yönden gitseydik bu neticeye 
daha kolay vâsıl olurduk. Tek parti sistemine 
dayanan ve Devlet rejiminde bu bir sınıfa isti
nat eden her teşekkül sendika olamaz. Densey-
di mahzur kalmazdı. Mevcut realiteler dışına 
çıkmış olmıyalım. Bu kanun biraz nazari bir 
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kanundur. Hayat realitelerine kolay kolay in
tibak edecek değildir. Bu bakımdan bu, mevkii 
meriyete girerse altı ay veyahut bir sene sonra 
aksıyan noktalarına şahit olacağız. Mâruzâtım 
bundan ibarettir. 

FUAD KÖPRÜLÜ (istanbul) — Muhterem 
arkadşlar, sendikalar kanununun hakikaten iyi 
hazırlanmadan acele olarak geldiğini Muhterem 
Bakan arkadaşımızın sözleri de teyit etti. Ken
dileri, l)iı kanunun tanziminde Cemiyetler Ka
nununun son tadilinden sonra kurulmuş olan 
sendikaların aldıkları son tahrikçi mahiyetlere 
karşı bir tedbir olarak ihtiyaç görüldüğünü söy
lediler. 

ikinci sebep olarak ta muhtelif milletlerin 
anayasaları, yani Birleşmiş. Milletler Anayasa 
sı ile bir taahhüt altına girmiş olmakhğımız 
böyle hazırlayıp Meclise getirme lüzumunda 
âmil olduğunu ifade ettiler. 

Bence, Hükümet Meclise bir kanun getirir
ken her şeyden evvel Memleketin ihtiyaçlarını, 
zaruretlerini, vaziyetin icaplarını nazarı itiba-
re alarak ona göre getirmesi lâzımgelir. Onun 
için harici taahhüt var mıdır, yok mudur? Bir
leşmiş Milletlerin Anayasa'smda diğer demok
ratik esaslar meyanmda buna da iştirakimiz ta

biidir amma bu demek değildir ki, böyle bir kanu
nu bir iki ay içinde getirilsin. Herhalde bu kanun, 
öyle görünüyor ki, çok acele hazırlanmıştır. Ve 
etraflı düşünülmiye, işin ehemmiyetiyle mütena
sip tetkikat yapılmıya vakit bulunamamıştır. 
Hiç şüphe yoktur ki, işçi meselesi 19 ncu asrın 
bütün ehemmiyetiyle meydana çıkardığı işçi 
meselesi 20 nci asırda daha büyük ehemmiyet al-

. mıştır. Bundan sonra da ehemmiyetinin daha 
artacağı aşikârdır. Yalnız tasarıdan ve Vekilin 
ifadelerinden anlaşıldığına göre işçi mefhumunu 
çok dar mânada, yani yalnız sanayi ve fabrika 
işçisi olarak almktadır ve sendikaları yalnız 
bunların teşkil edeceklerini ifade etmekteler. 
Halbuki sendika denince bu, aşağı yukarı bü
tün dünyada, standard mâna almış,-muayyen bir 
şey ifade eden bir mefhumdur. Bunu hususi 
olarak kendimize göre şu veya bu şekilde tarif 
etmeğe imkân yoktur. Tâ tarihin ilk zamanla
rından, büyük şark imparatorluklarından başla
yarak eski Yunanistan'da Roma'da, ortaçağ av-
rupasmda Müslüman şarkta ve nihayet Os
manlı imparatorluğunda.. işçi teşekkülleri tür-

.1947 Ö : 1 
lü türlü zaman ve mekânlarda türlü isimler 
almışlardır. Bunlar son zamanlarda bizde «Lon
ca», garpta Corparation, Conpagnonage. gııild 
ve sair türlü namlar alan ve aralarında az çok 
farklar olmakla beraber birbirine benziyen te
şekküller mahiyetindedir. 
Fakat bütün dünyaca yani demokrasi esasları
nın hâkim olduğu memleketlerde anlaşılan nıâ-
nasiyle bu sendika kelimesinin ifade ettiği mu
ayyen bir mâna vardır. Onun dışında onu tah
dit eden şu veya bu şekli kabul ederek bunun 
adına sendikadır demek, tıpkı herhangi bir şe
ye kendi kendine bütün dünyanın verdiği 
mânadan başka bir mâna vermeye kalkmak de
mektir. Meselâ bazı totaliter memleketler, ken
di rejimlerini ileri demokrasi addetmek gibi de
mokrasiye kendi keyiflerine göre mâna vermek
tedirler. Demokrat memleketlerdeki sendika
la ı'. o memleketlerin icaplarından doğan mües
seselerdir. Oralarda sendikanın muayyen mâna
sı vardır. Cemil Barlas arkadaşım hakikaten 
doğru söyledi. Avrupa memleketlerinde iptida 
sendiaklar fiilî olarak teşekkül etmiş, ondan 
sonra hukuki mahiyet almış, ondan sonra kanun 
mevzuu olmuştur. Hattâ meselâ Fransa 'da; 
Fransa'da iptida sendikalar ikinci İmparator
luk devrinde ve üçüncü Napolyon'un bilhissa 
müsamahası ile vücut bulmuştur. İkinci İmpa
ratorluk, şahsan üçüncü Napolyon'un etrafında 
topladığı, Löple gibi amele işleriyle meşgul 
olan içtimaiyatçıların tesiri altında işçi mesele
siyle çok yakından meşgul olmuştur. Üçüncü 
Napölyon işçinin hayat şartlarını tanzim, tertip 
ve terfih için elinden geldiği kadar çalışmıştır. 
1864 te iptida işçilerin grev hakkı kabul edil
miştir. Sendika teşkili hakkı ise 1884 te kabul 
edilmiştir; sendikaların hukuki olarak kabulü 
tarihi budur. Yaiıi 3 ncü Cumhuriyette vüeude 
gelmiştir. Onun için bugün hiç bir demokratik 
memleket yoktur ki, sendika dendiği zaman 
grev hakkı amelenin elinde müdafaa vasıtası 
olarak kullandığı grev hakkı kabul edilmiş ol
masın. Vekil arkadaşımız misal olarak Yuna
nistan'ı zikrettiler, bunda bir zühul olduğunu 
arzediyorum. Sonra diğer verdikleri misaller 
her halde pek demokratik memleektlere örnek 
olamıyacak. iki üç Cenubî Amerika memleketi
d i r 

CEMlL SAlD BARLAS (aazianteb) — Y e 
ni Zenlânda? 

- * * -
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FUAD KÖPRÜLÜ (Devamla) — Yeni Zen-

lânda sosyalizmin ileri bir şekline gittiği için, 
yani İngilteredeki travayistlerden daha ileri 
bir program tatbik ettiği için, bunu takip etmiş, 
kaldırmış olabilir. O hususta malûmatım yok. 
Halbuki, bugün biliyoruz ki, gerek serbest bir 
iktisat sistemi takip eden Amerika'da gerek sos
yalist bir rejimi olan İngiltere'de ve gerekse 
dünkü ve bugünkü Fransa'da grev hakkı 
mevcuttur. Ve bu hak tanınmadıkça ora
da demokratik mânada sendika ve amele hür
riyetinin mevcut olduğu asla iddia edilemez. 
Bunu söylemekle grev suiistimallerinin, grevle
rin başıboş bırakılmasının, bir memleket için, 
o memleketin iktisadi hayatı için ne gibi tehli
keler yapacağını gözönüne almıyor değilim. 
Bugün hepimiz ingiltere'de ve Amerika'daki 
son grevlerin ne büyük zararlara sebep oldu
ğunu elbette biliriz. 

Ekonomik faaliyet ve kudret dereceleriyle 
mütenasip şekilde ne büyük zararlara sebep 
olduğu malumdur. Onun için grev hakkını ta-
biatiyle bir takım kanunî takyidata tâbi tutmağa 
mecburuz. Meselâ hakem usulü, ve saire gibi. Ben 
şahsen bu takyidata taraftarım, millî menfaat 
bakımından. Fakat bunu kabul etmek başkadır, 
grev hakkım menetmek başka... demokrasi icabı 
olarak böyle bir sendika kanunu getiriyoruz de
mek, hem de sendika kanununda bu grev hak-
m külliyen reddetmek tamamen yanlış bir ha
reket olur. Eğer grev hakkı tanımıyorsak, ka
bul etmiyorsak, Sendika Kanununun hikmeti vü
cudu olamaz. Bu sadece gösterişten ibaret kalır, 
mantıksızlıktan ibaret kalır. (Sağdan bravo ses
leri ve alkışlar). 

Bu itibarla ya kanunu daha uzun bir tetkika 
tâbi tutmak, yahut da bu gibi bir çok sakat nok
taları düzeltmek lâzımdır. Bu Sendika Kanunu 
o mahiyette olmalıdır ki, beynelmilel iş kongre
lerine iştirak ettiğimiz zaman, bu kanunu gö
rünce, bunun demokratik bir memlekete yakışan 
bir kanun olduğunu tasdik etsinler. Kanunu bir 
az daha tehir edebiliriz, üzerinde biraz daha 
tehir edebiliriz üzerinde biraz daha düşü
nebiliriz, henüz hazırlanmadık diyebiliriz. 
Çünkü bunlar bir günde çıkacak ufak tefek iş
ler değildir. Bütün memleketin iktisadi ve içtimai 
hayatında mühim meselelerdir. Amma bu kanun 
çıkınca, demokratik memlektlerdeki sendika ka
nunlarına uymıyor denildiği zaman, onların hep-
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sinde mevcut müşterek esasları htiva etmiyor de
nildiği zaman, bu iddia red edilemez, ve bunun sa
dece göz boyamaktan ibaret bir şey olduğu iddia 
edilebilir. Bu noktai nazardan bu kanunun ya bu 
sekile, yani, bütün dünyadaki sendika kanun
larında mevcut müşterek hükümleri ihtiva eden 
ve demokratik esaslara uygun bir kanun ha
line ifrağ edilmesini, yahutta geri alınarak di
ğer noktalar üzerinde yani başka eksiklikler 
üzerinde de çalışılmasını teklif ediyorum. 

Sonra, biliyorsunuz ki, başka memleketlerde 
ziraat işleri olsun, esnaf dediğimiz küçük za
naat mensupları olsun, sendika teşkil edebilir
ler. Bizim kanun onları tamanıiyle ayırmıştır. 
Bunun gibi daha bir çok eksikleri vardır. Bu 
itibarla bendeniz de, demin Cemil Barlas arka
daşımın dediği gibi, bu tasarının acele yapıldığı 
ve çok eksik olduğu kanaatindeyim. 

Sonra, bunun iyi taraflarına gelince; demin 
arkadaşım Suphi Batu'nun da söylediği gibi, bu 
kanunun millî bir ruhla yapılması harici tahri
katın bu sendikalar arasında işlemesine mey
dan vermiyecek kayıtların konulması, bilhassa 
her ne suretle olursa olsun, siyasi gayelerin bura 
ya girmiyerek, bunların yalnız meslek menfaat 
ve tesanüdünü koruyacak bir meslek birliği ma
hiyetinde kalmasının nazarı itibarra alınması, 
bu kanunun iştirak ettiğimiz ve memnuniyetle 
karşılaştığımız esaslarını teşkil ediyor. Cemil 
Said Barlas arkadaşımız sendikalara hariçten, 
başka bir meslek mensubunun da dâhil olmama
sının doğru olmıyacağmı söylediler; Vekilin 
Fransa'da böyle olmasını ifade etmesine rağ
men, bunu muahharen 4 ncü Cumhuriyetin ka
bul ettiği bir şey olması icabettiğini ileri sür
düler. Halbuki böyle değildir. Bu kayıt 1884 
kanununda mevcuttu. 1920 tadilâtında da ipka 
edilmiştir. Şimdikini bilmiyorum. Anlaşılan dör
düncü Cumhuriyette bu kanunu tâdil etmemiş, 
muhafaza etmiştir. Onun için bence bu kaydın 
bulunması da, o meslekle alâkası olmıyan ve 
hariçten gelen bir takım politikacıların iyi veya 
fena maksatla bir meslek teşekkülü içine girip o 
teşekkülün doğrudan doğruya meslek menfaati
ne hadim olması icabeden gayelerini bozmala
rında âmil olabilir. Binaenaleyh kanunda bunun 
da bulunmasını biz de tamamiyle tesvibetmek-
teyiz. 

Bu arzettiğim noktalar dairesinde, eğer ka
nun burada müstacelen görüşülecekse, yapıla-
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cak tadillerle buna demokratik bir şekil veril
mesini, yani grev hakkının içtimai nizamı bo
zacak mahiyette değil, fakat icabeden kanuni 
takyidatla buraya konulmasını ve böylece bütün 
demokratik memleketlerdeki sendikalar kanun
larına benzer bir mahiyet verilmesini teklif ve 
rica edeceğim. 

ÇALIŞMA BAKANI Dr. SADİ IRMAK 
(Konya) — Muhterem Köprülü arkadaşımız 
zannederim ki, tasarıyı iyi okumadan Yüksek 
Huzurunuzda bu tasarının yalnız bir gösteriş 
ve hattâ bilmem nasıl dilleri vardı, göz boya
mak için hazırlanmış olduğunu söyledi. 

FUAD KÖPRÜLÜ (İstanbul) — Denebilir
di... 

Dr. SADİ IRMAK (Devamla) — Bizim bir 
tek hedefimiz vardır o da bu memleketin men
faatleridir. Dünyaya şöyle veya böyle görün
mek gibi bir motif bizim aklımızdan geçmez. 
Biz evvelâ bu memleketin ana menfaatlerini 
gözönünde bulunduruyoruz. Şiarımız budur. 
Demin ki sözlerimde de arzettiğim gibi bütün 
dünyanın gidişini gayet tabii olarak nazarı 
dikkate almakla beraber asıl motif, memle
ketin iyiliği ve selâmeti endişesidir. Bu kanun 
tamamen bu endişe ile hazırlanmıştır. Binaen
aleyh asla bir gösteriş değildir. 

FUAD KÖPRÜLÜ (İstanbul) — İstical bakı
mından söyledim. Acele edilmiştir. 

ÇALIŞMA BAKANI Dr. SADİ İRMAK 
(Konya) — Bunun da bahis mevzuu olmadığını 
zannediyorum. Encümenlerin mesaisini, Hü
kümetin sunduğu tasarı ve gerekçeleri dikkat
le takip ve mütalâa etmek vaktini bulsalardı 
bunda bir istical olmadığını takdir ederlerdi. 
Bir insan için ve bir Hükümet için araştırıl
ması mümkün olan her türlü çarelere başvurul
muş ve en iyi netice sağlanmıya çalışılmıştır. 
Bir defa dünyadan başka türlü bir sendika yap
tığımız yokutr. 

İkinci maddede aşikâr şekilde tebarüz etti
rildiği gibi sendika tarifimiz, bütün dünya ta
rifinin aynıdır. Yani bir meslek ve iş grupuna 
mensup insanların yardımlaşma, tesanüt mey
dana getirme ve müşterek menfaatlerini koru
ma amaciyle meydana getirilen birliklerdir, di
yoruz. Dünyanın her tarafındaki tarifi budur, 
sendika budur. Biz böyle Garb mefhumlarını 
alıp mahiyetini bozmak yoluna giden insanlar 
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olmadığımızı kabul buyurmalarını rica ederim. 
dünya hukuk âleminin de kendisine gösterebi
lecek bir sendikadır. Yine elbette ayeti keri
medir. Yüksek Mecliste en iyi şeklini alacak
tır. Eksik yerleri varsa teklif ederler, Yüksek 
Meclisçe verilen kararla tekemmül eder. 

Birşeyi daha zühul buyuruyorlar. 
Biz sanki muayyen bir işçi sınıfını alıyör

müşüz da, diğerlerini işçi saymıyormuşuz 
gibi bir mütalâada bulundular. Bu varit değil
dir. Gayet sarih olarak herhangi bir iş kolun
da çalışan insanlar, diyoruz. Deniz, sanayi, fi
lân, işçisi diye bir tahdit yapmıyoruz. Atfetti
ğimiz madde de İş Kanununun 1 nci madde
sidir. Orada der ki ; İşçi bedenen ve fikren iş 
akdi ile çalışan insandır. Biz bu tarifi aldık, 
bu tarife uygun olarak çalışan insanlar işçi
dir ve sendikalaşmak hakkını haizdir, dedik. 

Esnafı bilerek, dileyerek ve severek ayrı 
tuttuk. Çünkü biz Türkiye'de gerek sosyal 
durum bakımından ve gerek tarih bakımından 
esnafı işçi saymamaktayız. Çünkü bilirsiniz, 
çırakla usta arasında işçi - işveren münase
betinin dışında bir münasebet vardır. Va
kıa çırak bir ücret alır fakat aynı zamanda 
bir mektep mahiyetinde olan dükkânda ye
tişil*. Aynı zamanda bir mektep mahiyetindedir. 
Bu dükkân. Bu dükkândan yetişir ve kendisi 
günün birinde bizatihi dükkân sahibi olur. Bi
naenaleyh. esnaf ile yanında çalışan işçiyi suni 
olarak işçi patron münasebetlerine tâbi tutmak 
vo suni olarak iyi ayırmak ve yeni bir ihtilâf 
manzumesi yaratmak memleketimizin menfaat-
1 arına ileride uygun değildir. Bu demek değil
dir ki, esnafın bir ihtiyacı yoktur, birlikleri 
olmasın. Böyle bir şey düşünmedik. Bilâkis 
onlara da yeni bir veçhe verecek ve mesailerinde 
daha hayırlı ve daha faydalı neticeler sağlıya-
oak kanun tasarısını ilgili Bakanlıklar hazırla
maktadır. Elbette esnafın halle muhtaç mese
leleri vardır. Bu takdirde zannediyorum ki, tek 
ihtilâf noktamız grev meselesine kalıyor. Bu
nu da İş Kanunu çerçevesinde inceliyebiliriz. 
Arzu buyururlarsa bunu tadili için de bir öner
ge getirirler ve burada görüşülür, biz de elbette 
Hükümet olarak o zaman noktai nazarımızı da
ha etraflı daha sarahatle ifade etmek imkânı
nı buluruz. 

İş Kanununda ^vev memnu olduğuna göre bu 
kanunda grev mubahtır diyemeyiz. Meselenin, 

— 307 — 



B : 4 7 2G. 2 
İş Kanuununun çerçevesi dâhilinde mütalâa 
edilmesi icabeder. Bu bahis geniş bir bahistir. 
Arzu. ederlerse herzaman bunun üzerinde etraf
lıca görüşmeğe amadeyim. 

BAŞKAN — Muammer Aİakant. 
MUAMMER ALA KANT (Manisa) — Arka

daşlar; içtimai bir müessese tahlil edildiği za
man o müesseseyi, germişte doğuran, sebep ve 
âmille.' üzerinde1 durmak, o müesseseyi bugün 
yaşatan muhit üzerinde durmak esastır. Bil
hassa o müessese bugün yaşadığı memleketlerde 
de o memleektlerirı başına bir dert olmuşsa ve 
türlü demokratik geleneklerle o memlektler bu 
dertten kurtulmak istiyorlarsa onu; falan mem-
kette şöyledir; falan, memleektte böyledir diye 
kendi memleketimizde de tatbik etmeğe kalk
mak büsbütün yanlış olur. İşte bu grev mües
sesesi de bu kabîl içtimai müesseselerden birisi-
di.\ Avrupada sanayi inkişafa başladığı zaman 
tekniğin inkişafını temin edecek ekol olmak 
üzere hür liberalizm doktrinleri de ortaya çık
tı. Bu doktirinin çıkışında ve Avrupaya yayıl
masında Adam Smit'in belli başlı bir âmil oldu
ğu nıalumuzundur. Bu. liberalizm ile amele küt
lesi Öyle zavallı, bir hale geldi ki amele kütlesi 
kendi mevcudiyetini, kendi saadetini, kendi re
fahını muhafaza edebilmek için kendi aralarında 
teşekküller kurmak ve grev hakkı ile de bunu 
müdafaa etmek zorunda kaldılar. Halbuki, hepi
nizce de malumdur ki, Türkiyede sanayi kurul
maya başladığı günden itibaren daha o ilk gün
lerinde Devletçilik prensipini kabul etmiş olan 
bu rejim, amelenin haklarını müdafaa etmek 
için lâzım gelen, tedbirleri almakta gecikmemiş
tir. Tam liberalizm içinde bulunan Avrupa mem
leketlerinde amelenin bu feci vazifelerine kar
şı kendilerini muhafaza etmek emeliyle teşeb
büs ettikleri, millî menfaatlere muhalif olan 
^ve\ müessesesinin bugünkü amele hayatını ko
rumak için memlekette mutlaka yerleştirilme
sine lüzum yoktur. Bu müessese Avrupada Ame-
rikada, istihsali azaltan hakiki bir belâ olmuş 
bii* dert mahiyetinde görülmektedir. 

mevcut olan kanunlarımıza ve bugün teklif 
edilen kanuna göre amele ücretleriyle sair şey
leri iştibaha mahal bırakmamak için hakem 
kuruluna devretmek arzetmek salâhiyeti veril
mektedir. Acaba bugün tesis edilmiş olan ha
kem kurulları amelenin hakkını yerine getir-
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mek imkân ve şaraitine malik değil midir- Bu. 
mülâhaza edilebilir. 

Sendikalara işçiden başka kimsenin getiril
memesi hususunda Cemil Said Barlas arkadaşı-* 
mızm noktai nazarına iştirak edeceklerden de
ğilim ve Köprülü zade Fuad 'm bu fikrime önce
den hak vermiş olmasını görmekle cidden mem
nunum. Sendikalar işçinin haklarım korumak
ta ve onların âzami menfaat sağlamalarına ha
dim olmakta âmil olan müesseselerdir. Yoksa 
birtakım politikacıların bu teşekküllerin başına 
gelerek onları tahrik ederek siyasi oyunlara alet 
etmeleri tamamiyle yersiz olur. Bugün, memnu
niyetle ifade edebiliriz ki, memleketimizde de 
işçi haklarını müdafaa edebilecek ve onların 
meselelerini ortaya dökebilecek elemanlarımız 
vardır ve bu arkadaşlardan bir kısmı Büyük 
Millet Meclisinde milletvekili olmak liyakat ve 
kiyasetini dahi göstermişlerdir. Binaenaleyh 
işçilerin dertlerini anlıyan ve anlatmak kudre
tinden olan, yazı yazmasını, söz söylemesini bi
len kendi el em ani atiyle işlerini görmelerinin 
kaabil ve bunun kendi menfaati arı iktizası ol
duğuna kaaniim. 

Grev meselesine gelince: Grev hakkının tat
bikinin bilâkis antidemokratik bir hareket şek
linde tavzifi mümkündür. Şöyleki Demokrasi, 
herkesin çalışma hakkını kabul eden bir mües
sesedir. Halbuki bir kerre grev kararı verildik
ten sonra çalışmak istiyen birçok vatandaşların 
çalışma haklarının önüne geçilmektedir. Grev 
kararı verilen birçok müesseselerde çalışmak 
istiyen amelelerin bulunduğu zaman diğer işçi
lerin türlü şekilde bunları tazyik tehdit etme
leri melhuzdur. Binaenaleyh birçok vatandaş
ların, birçok işçilerin çalışma hürriyetlerine te
cavüz eden bu grev zihniyeti bu bakımdan an
tidemokratik bir mesele olarak mütalâa oluna
bilir. Binaenaleyh grev hakkının tehdidi bakı
mından heyeti aliyenize sunulmuş olan projenin 
reddini icabettirecek bir hal yoktur. Bu pren
sipler esasen gerek partimizin gerek Anayasa 
Kanunumuzun kabul etmekte olduğu Devletçi
liğin Türk milletini teşkil eden fertler arasında 
sınıf tanımamak, bütün sınıfları yekdiğerini 
itmam eden kardeşlerden mürekkep birer kütle 
saymak mefhumlarına da uygun ve mutabıktır. 

BAŞKAN — Muhittin Baha Pars (Yok ses
leri). 

Emin Erişirgil sıra size geldi. 
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ÇALIŞMA KOMİSYONU BAŞKANI EMÎN 

ERlŞÎRGlL (Zonguldak) — Çalışma Komisyo
nu bu tasarıyı tetkik ederken tâbi olduğu pren
sipleri birkaç kelime ile arzedeeeğim. Ve zan
nederim ki, bu maruzatım, burada değil amma, 
Sayın Fuad Köprülü ile diğer arkadaşları da 
tatmin edecektir. 

Evvelâ bir iki noktayı tarihi aydınlatma ba
kımından söylemek mecburiyetindeyim. 

Biri, bizde meslekî cemiyetlerin gelişmesi 
tarihi ile Garptaki gelişmesi tarihi asla birbiri
ne benzemez. Garpta yani gerek amele toplu
lukları, gerek işveren toplulukları, gerek esnaf 
toplulukları, umumiyetle meslekî teşekküller 
son yüzyıllarda üç devirden geçmiştir. Birinci 
devir; yasak ve korku devridir. Fransız ihti
lâlinden 19 ncu asrın ortasına kadar süren devir 
bu devirdir. Bu devirde meslekî cemiyetlerden 
korkutmuştur, ihtiraz olunmuştur, bu korkunun 
sebebi ferdin hürriyetine bu teşekküllerin en
gel olacağı endişesidir, Denmiştir ki, fertle Dev
let karşı karşıya gelmeli, asla ve müşterek me
nafi için meslektaşlar" ve birleşme olmamalı. 
Malûmdur, ilk Fransız ihtilâlinin ilk Anayasa'-
smda cemiyet kurma hürriyeti kabul edilmiştir 
ama meslek adamları asla birleşmezler denmiş
tir. Zannedilmiştir ki fertler Meslek cemiyetle
ri hâlinde birleşirlerse, fert hürriyetlerine za
rar olur. Bu suretle orta teşekküller, yani Dev
letle fert arasındaki orta teşekküller, Avrupa-
nm her tarafında hemen hemen kalkmıştı, ka
nunla yasak edilmişti. Fakat iktisadi zorlamalar 
neticesinede, bunlar kendiliklerinden başka 
tarzda teşekkül etmeğe başlamışlardır, bu
nun neticesi olarak ta yine 19 ncu asrın 
ikinci yarısında bir çok memleketlerde 
bunları meşru ve kanuni bir şekle soktu. Bu 
ikinci devre de bocalama ve mücadele devri di
yebiliriz. Meslek teşekkülleri teessüs etmiştir. 
Fakat gidercekleri, istihdaf ettikleri nokta tür
lü türlü anlaşılmıştır. Onun için cilt cilt kitap
lar, türlü türlü fikirler ortaya atıldı. Böyle 
mücadele ve enerji israfının akibeti ne olur sen
dika dışı kalanlar meslek menfaatlerini müda
faaya mâni olurlar diye uzun bir münakaşa cere
yan etmiştir. Bunun neticesinde âdeta fiili hare
ket başlamış mecburi sendika hareketi, tıpkı or
ta çağdaki korporasyonlar gibi mecburi sendika 
hareketi olmuş faşistlerde Rusyada tahakkuk et
miştir. Bu devirde böyle geçmiş bir devirdir. Bu-
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gün üçüncü bir devrede bulunmaktayız. 

Bu devre hür olarak teşekkül eden sendi
kaların istihsal nizamını iyileştirmeği ve bu 
•yoldan ortak menfaatlerimize gelişmesini sağ
lama devri diyebiliriz. 

Bizim memleketimizde meslekî teşekküller
den korkma devri diye memleketlerinde oldu
ğu gibi uzun bir devir yoktur. Hiç bir zaman 
meslekî teşekküllerden korkmadık. Loncalar, 
meslekî teşekküller olmuş ve fakat böyle bir 
korku devri geçirmiş değiliz. Sadece inkilâbı 
koruma mülâhazasiyle kısa bir zaman bunlar 
tahdit olunmuştur. Inkilâp tarihi bakımından 
bunu iftiharla söylemek mecburiyetindeyim ki 
inkilâp sendika hukukunun en mühim esasını 
borçlar kanununda kabul etmiştir. Bu bakım
dan diyebilirim ki, Borçlar Kanununun kabulü 
ile ve kollektif mukaveleyi hukukî kaide hali
ne sokmakla sendika hakkı kabul etmiş oluyor
duk. 

Cemiyetler Kanununun kabuliyle meslek esa
sına müstenit cemiyetler kurabilir, sınıf esasına 
müstenit cemiyetler kurulabilir. Kollektif mu
kavele de zaten mevcuttur. O halde senkida hür
riyeti tamamen memleketimizde vardır. 

Bu kanunu kabulden maksat hem bir hakkı 
bir parça daha genişletmek birde nizamlamak-
tır. Genişlettiğimiz nokta: sendikaya temsil 
hakkı verilmesidir. Okadar geniş temsil hak
kı verilmektedir ki, bu bir ecnebi dil tercü
me edilip te diğer memleket hukukçusuna ve eko
nomistine gösterirseniz bunu hak olarak telâkki 
edecektir. Sendika yalnız âzasmı temsil ede
cek değildir, işvermeğe gelen fakat ücreti iş
verenler tarafından düşürülen ameleyi dahi 
temsil edecektir. 

Arkadaşlar; bu hak okadar geniş bir hak
tır ki, birçok memleketlerde sendikalar bu 
hakka malik değildirler. Fakat, biz bu hakkı 
zannetmeyin ki, başkalarına; çok hürriyetper-
veriz, dedirtmek için kabul etmiş değiliz. Bu
nu, Türkiye şeraiti için doğru ve yerinde bul
muştuk. Türkiye'de amele hareketi zirai duru
ma sıkı sıkıya bağlıdır, köylülerimiz zirai mah
sul azolunca kasabalarda iş aramağa mecbur 
olurlar, iş ararlar böyle bir devrede işveren
ler ücreti düşürdükleri takdirde hakeme mü
racaat etmek hakkını sendika için kabul et
mişizdir. Onun için arkadaşlar, bu kanun bi-
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zim için dar değil birçok memleketlerden da
ha geniştir. 

Çıkarılmasını gerektiren nizamlama sebe
bi de şudur: Memlekette Cemiyetler Kanunu 
sendika kurma hakkını vermiştir. Borçlar Ka
nununda genel sözleşmeyi kabul etmiştir. Eğer 
nizamlıyacak kanun yapmazsak bu meslekî ce
miyetler meslekî gayeler dışında birtakım he
defler güdebilirler. Bunu doğru bulur musu
nuz? Bu bakımdan meslekî teşekkülleri bunu 
biran evvel nizamlamağa ihtiyaç görüyoruz. 

Diyorlar ki, acele, ettiniz, yapmayın bu
nu, uzun uzun düşünelim fakat neyi düşüne
ceğiz? düşünülecek şey sendikaların iyi işle
mesi bunların meslekî gayeler dışında bir yola 
gitmemeleridir. İsteriz ki bunlar hakiki meslek 
cemiyetleri olsunlar. 

Meslekî gayeler dışında bir yola gitmesin
ler ; hakiki meslek cemiyetleri olsunlar. 

Arkadaşlar; bu kanun bunları temin etmek 
için vücude gelmiş hükümlerdir. Maddeler 
okunduğu zaman Yüksek Heyetiniz bir aksaklık 
görürse buraya şunu ilâve eder veya kaldırır 
ve tasarıyı tamamlar. 

Köprülü arkadaşımız iki noktaya itiraz et
tiler. 

Birincisini itiraf ederim ki, hiç anlıyama-
dım. Dediler ki, bu kanunun konusu olan sen
dika dünyanın bildiği sendika değildir. 

Arkadaşlar; müsaadenizle şurayı söyleyim ki, 
dünyada böyledir, dünyada böyle değildir söz
leri mülhem ve gerçekte kuru lâftır. Dünya 
diye birşey yoktur. Yenizelânda vardır, Ame
rika vardır, Avrupa vardır, Fransa vardır, 
isviçre vardır, İngiltere vardır, fakat dünya 
diye birşey yoktur. Bu tâbir niçin kullanılır? 
Şunun için. Kafada vazıh bir fikir olmadığı 
zaman bir fikir kabul ettirmek isterseniz ovakit 
dünyada böyle değildir, dünyada böyle birşey 
yoktur, dersiniz. Nasrettin Hocanın dünyanın 
ortası bu noktadır demesi gibi nükte olarak 
söylenebilecek bir lâftır. 

Şimdi arkadaşlar; dünyada sendika böyle 
değil, ben de iddia ediyorum ki, dünyadaki 
sendikanın tarifi budur. Bu tarzda lâfların ger
çekte mânası olur mu? Dünyada hep böyle mi
dir. bilmem; benim okuduklarımda böyledir. 
Ben dünyada diyemem. Ve bu kadar da, mü
saade ediniz, cesurane lâf söylemeği doğru bul-
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mam. Binaenaleyh bendenizin bildiklerim ve 
bendenizin okuduğum kitap ve kanunlarda sen
dikalarda sendika budur ve başka türlü asla 
değildir. Bunu iddia edebilirim. Ama kalkar 
da birisi bir kanun çıkarır ve bana Hutantoda 
bak, Sendika Kanununda şöyle birşey var der
se, ben onu garanti edemem. Bildiğim memle
ketlerde sendika buradaki tarif edilen şekilde
dir. 

İkincisi; yine anlıyamadığım birşeydir. Le
hinde midirler, aleyhinde midirler, bilmiyorum. 
Esnaf mevzubahs değildir dediler. Acaba ne 
demek istediler? Esnaf sendikaya girsin mi, de
mek istediler, esnaf Sendika Kanununa tâbi 
olsun mu demek istediler? iyice anlıyamadım. 
Eğer esnaf ta çırağı ile kalfası ile ustası ile 
giremez. Çünkü ozaman korporasyon olur. Eğer 
bunu yapsaydık aman aman antidemokratik bir 
kanun hazırladınız diye hücum edeceklerdi. 
yok o esnafın çırağı ile kalfasını ayıralım da 
sendikaya koyalım, ustası da işveren olsun, de
mek istiyorlarsa bu gerçeğin tamamen tersidir. 

Arkadaşlar, Yenişehir'de kundura tamir 
eden bir adama diyeceksiniz ki, siz işveren ol
duğunuz için ayrı bir sendikaya, çırak ta siz
den işalan olduğu için ayrı bir sendikada 
olacaktır. O usta size demez ki ben işveren 
misim, ve o yolda mükellefliklere mâruz kalması 
tuhafına gidecek hele kalfa menfaati oldu
ğunu hiç aııhyamıyacak Türkiye'yi böyle bir es
naf cüzlerine ayırmağa razımısınız? Türkiye'nin 
en mühim dayandaçlarmdan olan bu zümreyi 
parçalamakta fayda varmıdır? Onun için mü
saadeleriyle söyliyeyim ki, bu esnaf meselesine 
ne maksatla temas ettiklerini bir türlü anlıya
madım. 

Şimdi grev meselesine geçiyorum. Bu mesele 
hakkında hiçbir şey söylemiyeceğim. Çünkü 
bu kanuna taallûk eden mesele değildir. Grev 
yasağım kaldırmak için kanun teklifi lâzımdır, 
kendileri milletvekilidirler. Memleketin menfa-
tmı bunda görüyorlarsa teklifte bulunsunlar. 
O zaman münakaşa ederiz. 

Arkadaşlar, Sendika Kanunu bahis mevzuu 
olduğu şu sırada, şu müzakereniz esnasında mü
saadenizle birkaç kelime ile fedakâr işçi arka
daşlarımızın fedakârlıklarına karşı duyduğum 
derin şükran hislerini ifade edeyim. 

Arkadaşlar, Türk işçisinin vatanperverliği 
çok yüksektir. Bu memleket bir tehlikeye mâ-
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ruz kalacak olursa en ön safta Türk işçisi gide- I 
çektir. Ben onu kömürocağmda, Karabük'te 
her yerde göğsüm kabara kabara gördüm. 

Arkadaşlar, Türk işçisinin dertleri ağırdır, 
Türk işçisine Hükümetimizin yapmakla mükel
lef olduğu vazifeler vardır, Tıpkı Türk köylü
sünün dertleri olduğu gibi. Tıpkı Türk köylü
süne yapmakla mükellef olduğumuz vazifeler 
olduğu gibi. Tıpkı diğer bir vatandaş zümresine 
yapmakla mükellef olduğumuz işler olduğu gibi. 

Fakat arkadaşlar, biz ki, Türk işçisinin dert
lerini yürekten duymaktayız. Türk işçisinin 
bazı dertlerine kısa zamanda muhakkak çare 
bulacağız. Nitekim bu Büyük Meclis Türk köy
lüsünün derdini yürekten duyduğu içindir ki, 
onların dertlerini behemehal kısa zamanda gi
derecektir. Benim konuştuğum işçinin kanaa
ti de benim bu ifade ettiğim kanaatten başka 
birşey değildir. Onlar, bizim şu, şu, şu işleri
mizi yapın demektedirler ve biz de bunu yap
mak mükellefiyetini duyduğumuz içindir ki, 
bu yoldaki bütün imkânlardan faydalanmak az- I 
mindeyiz. Türk işçisiyle bu memleketin ne Dev- I 
leti ve ne de Hükümeti arasında asla ihtilâf 
olamaz. Çünkü biz dar bir aristokratik zümre
ye dayanan bir teşekkül değiliz ki, Türk işçi
sinin bizden ayrı bir düşünüşü, bizden ayrı bir 
görüşü ve bizim düşündüklerimizden ayrı bir 
metalibi olsun. Onların maddî hayatlarını, iyi
leştirmek zaruretini iskân ihtiyaçlarını bili
yoruz ve buna çare bulacağız. Onun için biz 
kendimizi hakikaten vatanperver, hakikaten 
fedakâr olan ve alın teri ile kazanan bir züm
renin içinde görüyoruz ve onun gibi düşünü
yoruz. 

Arkadaşlar; yalnız Türk işçisi hakikaten teş
kilâtlanmak istemektedir. Teşkilâtlanalım, bazı 
müşterek dertlerimizi beraberce halledelim ve 
bazı isteklerimizi size söyliyelim diyorlar, işte 
bu kanun bunu temin edecektir. Onun için
dir ki, bu kanunun Yüksek Heyetinizce ka
bulünü rica ediyoruz. (Bravo sesleri, alkışlar). I 

BAŞKAN — Akif Eyidoğan. 
AKİF EYlDOĞAN (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar, Büyük Meclis daha ilk devresinden- I 
beri Türk işçisinin hayatiyle, meslekî menfaat-
leriyle çok yakından alâkadar olmuş ve gere- I 
ken kanuni mevzuatı koymakta tehalük gös
termiştir. Henüz sanayi hayatımızın çok inki- { 
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şaf göstermediği devrelerde, Millî Mücadele
nin ilk senelerinde Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Hükümeti zamanında Bizde işçilik hayatı
nın en kesif olarak göründüğü ve yine ozaman 
cemiyet hayatımızın baş ihtiyaç maddesi olan 
kömüre dayandığı ve kömürün büyük ehemmi
yet atfettiği yerde ve devirde, yabancı eller
de işletilen kömür ocaklarında çalışan ve yur
dun muhtelif yerlerinden gelen kısmen çiftçi 
ve bir cepheleri de işçi olan Anadolu köyü ço
cuklarının patrona karşı olan haklarını koru
mak için, onların günün gerektirdiği kayıt
larla teşkilâtlandırılması derpiş edilmiştir. De
mek ki, işçinin teşkilâtlı olarak haklarını, or
tak uıenfaatlarmı koruyacağı mevzuatımızda 
vardır. Teşebbüslerimiz de, teşekküllerimiz de 
esasen mevcuttur. 

Bugün o mevcut mevzuatın şimdiye kadar 
olan uygulanmasında gösterdiği tatbikat figür
lerinde halkımızın işçimizin, ilgililerin vesair 
sanayi inkişafının yararına olarak faydalarının 
umumileştirmeyi istihdaf eden bir mevzuda bu
lunuyoruz. Sendika haddi zatında Cemiyetler 
Kanunumuzun kabul ettiği bir dernek tipidir. 
Mukasimei Riba maksadı gütmez. Biz kanunla 
sendikanın yalnız muayyen meslek erbabından 
çalışanlara yahut onlara işverenlere inhisar et
mesini istiyoruz. 

Arkadaşlar; bizim işçimizin Avrupa işçisine 
benzemiyen türlü özellikleri vardır. Tercan'dan, 
ispirden, Yusuf ili'nden, Trabzon'un Tonya na
hiyesinden Zonguldak'a kömür ocaklarına ge
lip çalışanlar vardır. Bunlar gelirler ve çalışır
lar. ilk zamanlarda 25 bin ton istihsale bir 
ölüm kazası isabet edioyrdu. Daha sonraları, 
ocaklarda yapılan tekâmül ve ıslahat netice
sinde bunun nispeti daha seyrekleşmiştir. Fa
kat tasavvur ediniz bir amele iş kazalarından 
mütevellit öldüğü zaman tazminatının alınması 
adalet huzurunda Tıususi bir himayeye tâbidir. 
Kabul ettiğimiz Havzai Fahmiye Kanununa göre 
amele birliği heyeti idaresi vardı, bu heyeti 
idare oradaki maden müdürünün riyaseti altın
da, bir taraftan işçi mümessilleriyle, diğer ta
raftan işverenlerin, yani ozamanki işveren şir
ketler mümessillerinden terekküp ederdi. Hav
zai Fahmiye idaresinin avukatı da böyle iş ka
zalarında Tonya'dan gelmiş bir amelenin vere
sesi namına vekâletname çıkarmağa hacet ol
maksızın mezkûr kanuna göre dâva açabilir. 
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Ve bu suretle ölen kişinin hakkını istihsal eder 
ve Tonya 'da amelenin veresesine gönderir. 

Bilhassa ayın bu şeklide yalnız iş kazaların
dan mütevellit ölüm tazminatına değil diğer 
tazminatlara da teşmil etti. Meselâ amele öl
dü. Fakat 15 gün çalıştıktan sonra öldü. Bu
nun onbeş günlük istihkakını takibe Havzai 
Fahmiye avukatının aynı şekilde vekâletna-
mesiz ve ayrıca bir nasıpla mansup olması lâ-
zımgelmeden temsile ehil oluyordu. Bugün bu 
kanunlar işliyor. Yalnız şöyle bir vaziyet ol
du. Bir kere Zonkuldak Kömür Havzalarını 
Hükümet hususi bir kanunla istimlâk etti, ora
dan patronları çıkardı, kendisi patron mevkiine 
geçti. Orada şimdi yalnız işçi vardır. Bu ta
sarı kabul buyuracağınız kanunla oradaki ame
le birliği teşekkülü bu sendikalara intibak ede
cektir. Kezalik kanun yalnız madende, sanayi
de çalışanları değil, tarımda, nakliyede, diğer 
bütün iş kollarında çalışanları da kapsamakta
dır. ve onların şimdiye kadar mevcut olan te
şekküllerin de bu sendika tipine intibakını âmir 
olacaktır. Aynı veçhile yine Zonguldak kömür 
havzasında bir de Deniz içişleri derneği vardır, 
onlar da bu sendikaya intibak edeceklerdir. Bi
zim aradığımız bilhassa odur ki, Havzai Fahmi
ye Amele Kanununun işçiye teşkilât halinde te
min etmiş olduğu menfaatleri bu Sendikalar 
Kanunu tamamiyle onlara da temin etsin. Ay
nı zamanda Zonguldak kömür ocaklarında çalı
şan Türk köylüsü, Balyada,. Fethiye'deki veya
hut, Guleman ve Divriki'de çalışanlara nazaran 
neden imtiyazlı bir vaziyette kalsın? Onların is
tifade ettiği menfaatlar ki, 20 senedenberi uy
gulanmasında fayda gören köylümüz, çiftçimiz, 
işçimizin rağbet gösterdiği hükümlerdir. Aynı 
faydayı onların bütün emsaline kanunla teş
mil etmiş oluruz. Bu bakımdan Sendikalar Ka
nununun gerek va.zı ve geerkse taknini bakı
mından lüzumlu olduğunu arzetmek isterim. 
Aynı zamanda bu tasarının hazırlanmasında 
böyle aceleyle çabuklukla çıkılmış olmadığını ar
zetmek isterim. Çünkü bu başka memleektlerin 
mevzuatından, nazariyatından hakikaten istifa
de edilerek hazırlanmıştır. Encümenlerimizi de 
aydınlatan Çalışma Bakanlığı teşkilâtında çalı
şan ve bu tasarıyı hazırlıyan arkadaşlarımızın 
mesaisinden takdir ve teşekkürle istifade etti
ğimiz gibi memlekette yirmi yıldan beri işleyen 
tatbikatından da hakkiyle faydalanılmıştır. Bu 
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bakımdan aceleye getirilmiş bir travay yoktuf. 
üzerinde iyi işlenmiş bir tasarı olduğuna ka
niim. 

Bunu acele olarak çıkarmakta da büyük 
fayda vardır. Şu bakımdandır ki, bunu çıkar
madığımız takdirde zaten mesleke mensup 
olan, olmıyan herkes elimizdeki Cemiyetler Ka
nununa tevfikaıi dernek tipinde, adına sendika 
diyerek ve demiyerek birtakım teşekküller vü
cuda getireceklerdir ve getirmektedirler. Bun
ların da şurada burada, bilhassa Sıkıyönetim 
mıntakasmda türlü aykırı hareketler ve melhuz 
mahzurlarının idraki ve hassasiyeti altında bu 
tasarıyı incelemiş, hazırlamış bulunuyoruz. Bu 
bakımdan da tasarının hazırlanmasının ve çı
karılmasının tam zamanıdır, katiyen « prema
türe » değildir. Bu düşüncelerle kanunun ka
bulünü rica ederim. 

Grev meselesine gelince; tabiî grev ile sen
dika fikren birbirinin lâzımı ve melzumu gibi 
görünür, ilmî bakımdan grev ile ilgili bir ko
nudayız. Fakat kanuni bakımdan iş, başka 
mahiyet arzeder. Arkadaşlarım hatırlarlar, 
ferdayi meşrutiyette bir Tatili İşgal Kanunumuz 
vardı, iş Kanunu mevkii meriyete girinciye ka
dar bu kanun meriyette idi. iş Kanunu ile o hü
kümler kaldırılmış bulunuyor. Bunu yeniden 
koymak veya hangi takyitlerle karşılamak lâ-
zımgelip gelmediği mevzuları ancak iş Kanunu 
ile ilgilidir. Onun için iş Kanunu ile ilgili bir 
meseleyi bu sendika işiyle karıştırmıyalım. 
Bu sendika işi bizim memleketimizde gördüğü
müz Türk işçisi, Türk işçisi deyipte kendisini 
tamamiyle işe vermiş işçi farzetmiyelim. Bunun 
yüzde 80 i bizzat hem işçidir, hem çiftçidir. 
Eğer kendisi yüzde yüz işçi ise onun karısı mu
hakkak ki, çiftçidir. Onun için aşağı yukarı 
memleektin heyeti mecmuasını ilgilendiren yani 
sanayi muhitlerinden çok öteye şümulleri ve 
çok inkâsları olan bu meselede gurbetçi Türk 
Anadolu köylüsünün menfaatlarmı korumağa 
matuf mevzuattır. 

Onun için bendeniz de Sayın Bakanın teklif 
ettikleri gibi tasarının ivedilikle çıkarılmasını 
arz ve teklif ederim. 

BAŞKAN — Muhittin Baha Pars 
MUHİTTİN BAHA PARS (Bursa) — Aziz 

arkadaşlar, eğer Köprülü arkadaşımız grevden 
bahsetmese idi ihtisasım dâhilinde olmıyan bu 
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iş için kürsüye çıkmazdım. Beni buraya çıka
ran yalnız grevden bahsetmesi de olmadı. İkide 
birde Atatürk 'ün şu vecizesine muhalif bir 
prensip takip edilmektedir. Atatürk, bizbize 
benzeriz, diyor. Bizbize benzeriz demekle; biz 
hariçte kimseye benzemeyiz, garpten istifade 
etmeyiz demek istemediğinde şüphe yoktur. 
Çünkü Atatürk, garbı, garbın ilmini herkesten 
fazla sever ve takdir ederdi. 

Söze başlarken, birkaç zamandır, bize ha
riçte şöyle söylerler, bu şekil böyledir deni
yor. Grey işi de aynıdır. Halbuki Grev Kanu
nu aleyhinde Amerika'da bugün kanun yapıl
mak teşebbüsü üzerinde durulmaktadır. 

iyi şeyleri alırız, fena şeyleri de almamağa 
çalışırız ve bütün bu kanun içinde, bilhassa 
bu grev üzerinde durulmasını da anlamadım ve
yahut çok iyi anladım. 

Arkadaşlar; hakikaten demokratlığı Ameri
ka'dan, Avrupa'dan öğrenecekşek ve bütün iş
lerimizde onlara uyaeaksak bazı arkadaşlardan 
bazı temennilerde bulunmak hakkım vardır. 
Oralarda, meclislerin teşekkülü zamanında me
busların söz söyleme kürsüsü Meclis kürsüsü
dür. Köyler ve şehirler değildir. Başka mem
leketlerde mukaddes adamlar yoktur. "Vaktiyle 
İş Kanununda grevin memnuiyetini Meclise 
getiren arkadaşların bir kısmı karşı partide bu
lunan arkadaşlardı. Bilmem yeniden o kararı 
aralarında müzakere ve münakaşa ettiler de mi 
buraya geldiler, yoksa Sayın Köprülü Fuad 'm 
o işlerden haberi yok mudur? 

Sözümü yalnız greve hasredeceğim: Daima 
gözlerimizi dışarıya dikerek, onlar böyle yapı
yor biz de böyle yapalım, böyle yapmazsak, 
onların nazarında küçük düşeriz, sözleri üzerin
de toplamış bulunuyorum. Bunu tekrar ediyo
rum, her milletin kendine mahsus vasfı, âdet
leri ve ananesi vardır. Türk milletinin ananesi 
de, kendisinden büyüklerine hürmet etmek ve 
onları dinlemek ve bir ve onlarla anlaşmaya ça
lışmaktır. Biz Amerika ve Avrupa'nın bize mu-
zir olacak şeylerini değil, faydalı olacak şey
lerini alırız. Grevi almayız, çünkü bize zarar 
verir, ayrılıkları için bir sebep daha çıkarama
yız. 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Efendim, 
bendeniz iki sual sormak üzere huzurunuza gel
miş bulunuyorum. 

AW 6 :1 
Bunlardan birincisi; 3008 sayılı İş Kanunu 

bugünün ihtiyaçlarını karşılamıyor kanaatında-
yım. Bakanlık ta aynı kanaatta mıdır? Şayet 
aynı kanaatta iseler, bu kanunu ıslah etmek için 
bir çalışmaları var mıdır? 

İkincisi, milliyetçi Türk işçisi için yapılma
sını zaruri gördüğüm sosyal sigortalardan, has
talık, ihtiyarlık, maluliyet, işsizlik vesair sigor
talar kurulacak mıdır? Bakanlık bunun hak
kında ne düşünüyor? Bunları istirham ediyo
rum. 

Yalnız bu arada Sayın Emin Erişirgil çok 
güzel bir konuya temas buyurdular. Müsaade 
ederseniz onu takviye edeyim. Yüksek Meclis 
vereceğim çok kısa bilgiden memnun kalacaktır. 
Emin Beyefendi hülâsa olarak buyurdular k i : 
Türk işçisi Türktür, milliyetçidir. Buna bütün 
kalbimle iştirak ediyorum. Ben bunu rakamlar
la ifade edeceğim, rakamları arzediyorum; 
Mensucat işçiler sendikası; ki bu evvelce kötü 
renkli insanların idare ettiği sendikadır. 37 bin 
işçiye mukabil defterlerinde kayıtlı olan işçi 
adedi 150 tanedir. 

Deniz İşçileeri Sendikası 8 000 ameleye mu
kabil, o insanların defterlerine kayıtlı 54 tane 
âza vardır. 

Tütün işçileri, 20 - 25 bin işçiye mukabil 102 
tane işçi kaydedebilmişlerdir. Belki bunların da 
çoğu istiyerek kaydolunmamışlardır. İdareciler 
tarafından deftere adları yazılmış olabilir, şu-
halde 37 000, 25 000, 8 000 aşağı yukarı 70. 000 
Türk İşçisinin 300 kadarı onların defterine ka
yıtlı gözüküyor. Bu bize neyi gösterir? Sayın 
Emin Erişirgil arkadaşımız Türk işçisi Türktür 
ve milliyetçidir. Ve yüksek vatanperverdir bu
yurmuşlardı, işte bu rakamlar o iddianın en be
liğ bir delilidir kanaatindeyim. Onun için hür
riyetçi, devletçi, milliyetçi ve gayri siyasi pren
sipler üzerine müesses bu kanun tasarısını sem
pati ile karşıladığımı arzederim ve isterim ve 
mütevazı bütçesiyle hergün biraz daha Türk iş
çisini tekâmüle sevketmek için gayret sarfeden 
Çalışma Bakanı Saym Sadi Irmak'a teşekkür 
ederim. 

ÇALIŞMA BAKANI Dr. SADÎ IRMAK 
(Konya) —• Muhterem Reşad Aydınlı arkadaşı
mın suallerine cevap arzedeyim: 

iş Kanunu, bizim de görüşümüze göre, bu
günkü ihtiyaçlara yetmemektedir, işçi kütlesi 
arasında yaptığımız temaslar, memleketin her 



S : 47 20. 
yerinde kurduğumuz bölgeler vasıtasiyle eide 
ettiğimiz malûmat ve nihayet garptan getirdi
ğimiz uzmanlarımızın mütalâalariyle bu keyfi
yeti teeyyüdetmiş görüyoruz. Bilhassa bu kanu
nun 40 maddesi üzerinde değişiklikler lâzım 
olduğu kanaatine vardık ve yeni tasarıyı da 
hazırlamış bulunuyoruz. Bugünlerde Bakanlar 
Kurulunun tetkikine arzedeceğiz. 

İkinci sualleri; Sosyal sigortalar, malûm ol
duğu veçhil bu işe bir Temmuzdan beri baş
lamış bulunuyoruz. Bunlardan meslekî hasta
lıklar meslekî maluliyet ve meslekî kazaları si
gortaya tâbidir, Analık Sigortaya tâbidir. Şim
diden bu sigorta müessesemizden bir milyon va
tandaşımız faydalanmaktadır. Bunlara hemen 
takiben ihtiyarlık sigortasını ele almış bulunu
yoruz. Bu husustaki kanun tasarısı tamamlan
mış gibidir. Bu günlerde onuda Bakanlar Kuru
lu 'nun tetkik ve tasvibine arzedeceğiz. Bun
dan sonrada sırasiyle elimizdeki imkânlardan 
daima fyadalanılarak sosyal sigorta müessese
mizi tam ve kâmil bir garanti müessesesi hâli
ne getirmek kararındayız. 

BAŞKAN -— Tasarının tümü hakkında mü
talâa var mı? (Kâfi kâfi sesleri). 

Dr. SAİM ALİ DÎLEMRE (Rize) — Bili
yoruz ki, kâfi efendim. Fakat grevdi, filândı, 
tabiî birşey söylemek lâzımdır. Hiçbir şey söy-
lemiyeyim mi? Elbette ki Bakanlığın hakkı var
dır. İleride tatbikatını yaparken birtakım mah
zurları çıkarsa elbette geri dönecektir, sırtında 
yumurta küfesi yok ya (Gülüşmeler). 

Sonra Cemil Barlas'm söylediğinden şu çı
kıyor : Yılanın kuyruğuna basmayın. Köprülü 
grevi söylerken burada yoktum. Ben tamamen 
bunun aleyhindeyim. Dur bakalım, grev filân 
hakkı verilir mi? 

Arkadaşlar, bu işlerde en mühim şey amele 
hastanesidir. Bu hastane herşeyi paklayan ve 
bütün müşkilâtın altından, çıkan birşeydir. 
Dortmunnt'ta 12 bin yataklı bir hastane var
dır, Unfall istasyon. Kaza, bela bilmem nesi. 
Arkadaşlar, o ne mükemmel lâboratuvar, 
insan görünce hayrette kalır. 

Almanya'da grev yaptırınazlarmış. Nasıl 
grev yapar? Bilmem, ben eski zamanını söylü
yorum. Öyle bakarlar ki, ameleye. Münih'te 
Laypzig'de amele hastanelerini gördüğü za
man, buralarda grev falan yapmağı düşünmek, 
adamın kafasiyle vicdanı isyan eder. Bu iş-
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I te her şeyden evvel amelenin yarasını sarmak, 

çocuğunu doğurtmak ve kaza ve belâlarını ön
lemek ve dertlerine deva olmak lâzımdır. Bu 

I işi yaptıktan sonra, hiçbir şeyden korkulmaz. 
Bakmalı, hastanelerde hastalara çabuk bakmalı. 
Bunun için de bütçenizin hepsini verin. (Alkış
lar) . 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ HULUSİ ORAL 
i (Denizli) — Huzurunuza ivedilikle sevkedilen 

tasarının tümü hakkında söz alan leyh ve aley-
teki arkadaşlarımız içerisinde bilhassa mevsimsiz 
olgunlaşmadan ve zamanı gelmeden bu tasarı
nın geldiğini ve uzun tetkiklere tâbi tutulma
dığı üzerinde söz söyledikleri için bu ciheti 
cevaplandırmak mecburiyetindeyim. 

Evvelâ bu tasarı mevsimsiz değildir. Cemil 
Barlas arkadaşımız bütün eski; orta ve yeni 
çağların icabı olarak tekâmül devresi geçire
rek gelmiş olan cemiyetlerin bu meslekî te
şekküllerinin sendika mahiyetini alabilmesi için, 
tecrübeler ve bütün memleketlerdeki tetkik
ler şunu göstermiştir ki, onlar meydana gel
diği zaman sendikanın kanunlarını çıkarmak 
lâzımdır. Bizde henüz bu cemiyetler teşekkül 
etmediğinden ve bunlar meydana gelmediğin
den başka ortada sendikanın esas gayesi olan 
grev meselesinin hailedilmemesiyle bu hususlar
da olgunlaşmak ve sendikanın tam vazife ifa 
edebilmesi zamanı gelmek tasarının verilmesi 
ileri sürülmüş ve Fuad Köprülü arkadaşımız bu 
ciheti teyit sadedinde bazı mütalâada bulun
muşlardır. 

Arkadaşlar; pek yakın zamanlarda Cemi
yetler Kanununun kabulü ile her yerde birçok 
dernekler, dernek namı altında kurulmağa 
başlayan fakat birden bire kurulan bu dernek
lerin kurucuları gayri mütecanis, kendi mes
leklerinde ihtisası bulunmıyan ve zamanın bu-

j lanıklığından istifade etmek istiyenlerin bu gibi 
yerlere el atması, bu güzel ve yeni Türk işçi
sinin, Türk Milletinin enerjisini koruyacak bu 
teşekküller ve branşların tekâmülüne engel ola
rak bir hercümerç yaratan ve temiz Türk iş
çisinin nasiyesine leke verecek şekilde süratle, 
memleket içinde fena neticelere doğru gitti. O 
halde memlekette teşkilât! aıımıya doğru yol 
alan sınıf ve meslek erbabı, sanat sahibi mey
dana gelmiştir. Fakat elde mevcut bir kanun 
onlara direktif veren, onları iyi yollara sevke-

| decek olan kaideler, esaslar, düştürler bulunma-
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masından, teşkilâtlanmamasından nihayet bir
çok fena neticeler ve millî birliğe zarar vere
cek şekillere bürünmesinden, biliyorsunuz ki, 
feshedildiler. 

Ohalde bugün Türkiye içtimaiyatında ve 
Türk camiasında meslekler, sanatlar, sınıf
lar, ihtisaslar tamamiyle mevcuttur, işte bu 
vaziyet siyasi bir vaziyet değil doğrudan doğ
ruya içtimai, sosyal bir zarurettir ve bu, 
Türkiye'de mevcut bir teşkilâtlanmağa muhtaç
tır. Onun için süratle ve hattâ son tecrübele
rimize dayanarak bu işin biranevvel hallini 
icabettirmiştir. Tasarının bu cihetten acele ola
rak kabulünü ve dünyadaki, demin Sayın Emin 
Erişirgil üstadımın dünya kelimesini hoş gör
melerini rica ederim, dünya milletlerine, dünya 
devletlerine bu yolda yürüyenlerin gördükleri 
tecrübelere dayanan sendika hakkındaki bütün 
kanunları gözden geçirmek suretiyle Türk mil
letinin seciyesine, karekterine, ruh ve tarihi
ne uygun bir şekilde bir sendika tasarısı getir
mek zarureti kendiliğinden baş göstermiştir. 
Yalnız bu değil arkadaşlar, Türkiye sanayi
leşmekte, Türkiye her branşta teşkilâtlanmak
tadır. Halk cephesinden, millî cepheden kendi
leriyle karşı karşıya gelenlere karşı müdafaa 
edebilmesi için topluluklar kurmak zaruretin
dedir. Çok iyi bilirsiniz ki, işçilerimiz bugün 
Seyhan, Ege, Balıkesir, Trabzon, Ereğli hava
lilerine birçok fındık, üzüm, incir, tütün top
lamağa gelirler, iş zamanında seller gibi akar
lar. Bunlar gittikleri yerde, giderlerken gör
dükleri sefaletlerden başka, oralarda kazan
dıklarından birşey alamamak ve nihayet çolu-
ğuna, çocuğuna aldığını yetiştirememek zorunda 
kalarak, iş verenler menfaatma âlet olduklarını, 
bununda teşkilâtsızlıktan ileri geldiğini işin 
içinde olmamız dolayısiyle hepimiz biliyoruz. 
O halde bu Türk işçisini teşkilâtlandırmak ve 
asıl gayeye ferdin yapamayacağı, tekbaşma el
de edemiyeceği iş ve menf aatları, bir topluluk, 
bir sendika halinde kurulacak derneklere ve
rerek işçileri işverenlerin menfaatma âlet ol
maktan kurtarmak için alınacak tedbirin zama
nı gelmiş ve hattâ geçmiştir; bile. 

Arkadaşlar bu şekil ve surette bu tasarının 
hâlen gelmesi yerindedir ve Yüksek Kamutayca 
da kabulü çok büyük bir eser meydana getir
mek olur. Esasen teşkilâtı itibariyle bünyesin
de siyasi bir veçhe olmaması lâzımgelen ve 
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sırf menfaatlerini korumak ve temsil etmek için 
ve birçok menfaatleri de tahakkuk ettirmek üze
re işçilerin gelişmesindeki zaruret, doğrudan 
doğruya Cemiyetler Kanununun da icabıdır. 
Çünkü Cemiyetler Kanununun 15 nci maddesi, 
« bu kanun mucibince gayrisiyasi herhangi bir 
teşekkül, bir gayeden maada diğer işlerle meş
gul olamaz » demek suretiyle her teşekkülü bir 
maksat ve gayeye hasretmiştir. O halde Sen
dika tasarısı; bu maddenin şümulünün daha ile
risinde ve yalnız işçilere ait olmak üzere bunla
ra toplanma menfaati diye, sendikanın icabı, 
genel sözleşmeden mütevellit hakları istemek, 
fertlerin haklarını müdafaa etmek, mütalâa ver
mek, kendilerinin eksiklerini temin etmek için, 
herhangi bir zirai mahalde ekim temin ederek 
istihsalle kâr olamamak şartiyle kendi arasın
da dağıtmak gibi kooperatifler kurmak, evler 
temin etmek, istihlâk kooperatifi suretiyle kâr
sız olarak istihsalden sonra dağıtmak ve bu şe
kilde birçok menfaatlar sağlanmış ve sağlanmalı 
ve sağlanmak için hazırlamış ve hükümler koy
muştur. Bu tasarı, onlara bir şahsiyet, Türk 
işçisine bir benlik ifade etmek için alelacele ve 
bu gün hali intizarda bulunan bütün Türk işçi 
guruplarına yakın zamanda yetişecek bir tasa
rıdır. Acele olmaması lâzımgelen noktasına ve 
tasarının geri kalması hususunda birde grev 
meselesini ileri sürdüler. 

Arkadaşlar, profesörlerimiz, sayın üstadla-
rımız, bu sosyolojik ve ekonomik noktayı na
zarlarını Yüksek Kamutaya beyan buyurdular. 
Yalnız bendeniz bir nokta üzerinde duracağım: 
Grev bir hak mıdır, yoksa ihkakı hak için bir 
cebir, bir tazyik mıdır? Bunun hukuki cephesi
ni alırsak bunu demokrasinin icabı olarak bir 
hak olarak kabul etmek imkânı yoktur. Bu, 
doğrudan doğruya âmme menfaatında, iktisadi 
Devlet Teşekküllerine doğru giden bütün dün
yada, Devlet teşekküllerine karşı olduğu kadar 
fertlerin, kapitalist dediğimiz işverenlerin mev
cut durumlarını her vakit arızaya, şahsi olduğu 
kadar olanların her türlü menf aatleriyle beraber 
umumun menfaatini baltalıyacak kadar tehlike
ler arzeder. Bu, leh ve aleyhinde bir çok söz 
söylenebilecek olan bir silâhtır. Bu son silâh 
memleket için, tehlikeli olabilir ve bugün çok 
iyi bildiğiniz ve gördüğünüz veçhile Amerika, 
Fransa, İngiltere ve Yunanistan ve daha birçok 
yerlerde bu yüzden millî hareketler felce uğra-
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İnakta ve onlar bile tedbir almak zorunda kal
mışlardır. Bunun son zamanlarda büyük teh-
liheler arzettiğini de unutmamak lâzımgelir. 

Arkadaşlar, Yüksek Kamutay, bir mevzu 
kendisine arzedildiği zaman onların üzerinde 
yüksek görüş ve noktai nazarlarını ve mütalâa
larını, kanaatlarını, ve vicdanlarını göstermek 
suretiyle kararlarını hükümlerini verirler. Bu
rada huzurunuza gelen doğrudan doğruya 
işçi ve işveren teşekkülüdür, meslekî teşekkül
dür ve meslekî teşekkül için gelmiştir. Bunun 
zımnında grev ve lokavt cezasının, kapatmak 
kısmı konmuştur. Grev ve lokavt değil, tröst ve 
kartel değil; bunlar dâvamızda yoktur. Bunlar 
îş Kanunu içine giren şeylerdir. Burada grev 
ve lokavt denilen şeylere verilecek ceza, buna 
nazaran umumi ahkâm içinde gösterilmiş ve ka
nun ona nazaran tanzim edilmiştir. Buradaki 
ceza onların yalnız bir noktasını istihdaf etmiş
tir ki o da kapatma cezasıdır. Binaenaleyh bu
rada grev ve lokavtın yeri yoktur. Bütün 
mevcudiyetleriyle haklarını almak ve kendile
rini teşkilâtlandırmak için ve alınlarına siyah 
bir damga vurulmaması için bu maceraperest
lerin kurtulmak istiyen bu memleketin temiz 
nasiyeli işçilerini bütün milliyetçi, memleketçi 
ve daima Türk kalacak olan teşekkülleri kurum
larını geciktirmenin doğru olmıyacağını Yüksek 
Kamutay takdir buyururlar. Binaenaleyh Sa
yın Recep Peker Hükümetinin çok zamanında 
ve ivedilikle getirdiği bu tasarı, için maddelerde 
konuşulurken arzedeceğimiz gibi üç komisyon 
tarafından bütün Avrupa mevzuatı, Türk tarihi, 
Avrupa'nın tarihi ile sosyal hayatı, mevcut 
sendika kanunları ve bunun maksat ve gayeleri 
incelenerek devamlı surette incelenerek Türk 
bünyesine uygun şeklini bulmuş ve gelmiştir. 
Hükümet bütün hassasiyetle tam Türke lâyık 
ve Türk sosyal hayatına uygun olarak getirilen 
tasarının hiçbir kusuru yoktur. Grev meselesi 
tş Kanunu konusu olduğuna ve milletvekili ar
kadaşların önerge vermek hakları olduğuna gö
re, burada konuşulmak konuşulması doğru ol
madığı mütalâasındayım. Grev işi, tasarının 
geri kalması, encümene iadesi, herhangi bir se
bep teşkil etmez. Binaenaleyh tasarının tanı 
yerinde ve zamanında gelmiş olması itibariyle 
ivedilikle konuşulmasını ve tümünün kabulünü 
rica eder ve maddelerde ayrıca sorulacak su-
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aile re cevap vermeğe hazır olduğumuzu arzede-
rim. 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkındaki mü
zakere bitmiştir. Maddelere geçilmesin} oyunu
za arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Bakan Ve üç Komisyon sözcüsü tasarının ive
dilikle müzakeresini istiyor, bu teklifi oyunuza 
arzediyorum. İvedilikle müzakeresini kabul 
edenler... Etmiyenler... İvedilikle müzakeresi 
kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi arzediyorum. 

îşçi ve İşveren Sendikaları ve Sendika Birlik
leri hakkında kanun 

MADDE 1. — Aynı iş kolunda veya bu iş 
kolu ile ilgili işlerde çalışanların yardımlaşma
ları ve ortak menfaati arını korumaları ve temsil 
etmeeleri amaçlariyle kendi aralarında kurabi
lecekleri dernekler işçi sendikalarıdır; 

Bir iş kolunda işverenlerin aynı maksatlarla 
kendi aralarında kurabilecekleri dernekler de 
işveren sendiklarıdır. 

Sendikalar bu kanun hükümlerine tâbidir. 
Bu kanunda sarahat olmıyan yerlerde Cemi

yetler Kanunu ile Medeni Kanun hükümleri uy
gulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı ? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — İşçi ve işveren, İş Kanununun 
1 nci maddesinde vasıfları tâyin edilen kimse
lerdir. 

İşçi sıfatiyle çalışmıyan kimseler işçi sen
dikalarına ve işveren sıfatında bulunmıyanlar 
işveren sendikalarına üye olamazlar. 

Bu sıfatlarını devamlı surette kaybedenler 
sendikadan çıkarılırlar. 

Bu kanun, esnaf ve esnaf yanında çalışanlar 
hakkında uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Türlü işlerde çalışan işçiler bu 
işlere ait sendikalardan birine veya birkaçına 
üye olabilirler. 

Aynı iş kolunda birden ziyade sendikalar ku
rulabilir. 
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BAŞKAN — Ma,dde hakkında mütalâa var I 

m*. efendini? 
KEMALETTÎN KAMU (Erzurum) — Efen

dim, Komisyondan bir noktayı aydınlatmasını 
rica edeceğim. Bu madde i fükümetin metnin
de yoktur, diğer komisyonlarınkinde de yoktur. 
Bu madde türlü işlerde çalışan işçilerin bu iş
lere ait sendikalardan bir veya birkaçına üye 
olabileceklerini söylüyor. Bu sendikalar birine 
üye olmağı doğru ve yerinde bulurum. Fakat 
bir kaçma üye olabilmeleri sebebini komisyon 
lütfen izah ederse memnun olurum. 

İkinci nokta, aynı iş konusunda birden ziya
de sendikalar kurulabilir. Bu da gayet tabiidir. 
Sendika hürriyeti, bu hükmü yerinde telâkkiye 
müsaittir. Yalnız sendikalar amaçları bakımın
dan meslek menfaatlerini temsile yetkili olmala
rı dolayisiyle ki, sendikalara ait yetkileri sıralı
ya n dördüncü maddede sayılı hükümler arasında 
da, bu vardır bir meslekte çeşitli sendikalar bu
lunduğu zaman o meslekin ortak menfaatlerini 
temsil eden hangisidir. Yani Keprezantasyon ba
kımından daima ihtilâflar çıkabilir. Bu nokta
ların Komisyonca iyice aydınlatılması faydalı 
olur. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ TIULûSt ORAL (De
nizli) — Kemalettin Kamu arkadaşımız: türlü 
işlerde çalışan işçilerin bu işlere ait sendikaların 
biriye veya bir kaçına ... kaydına temas ettiler. 

Sayın arkadaşlar, demin Seyhan'ı bir misal 
olarak arzettim, Seyhan, Ege ve buna mümasil 
yerlerde,, Konya ve havalisinden gelen işçiler 
evvelâ, mevsim icabı, ekin tarlalarına inerler. 
Orak işini bitirdikten sonra tütün işi başlar, 
oraya geçer. Tütün işi biterken pamuk işi başlar, 
oraya geçer. Ondan sonra inen* toplama işine 
geçer. Şu halde türlü işlerde çalışan ve işçi vas
fını, tş Kanununun birinci maddesinde tarif 
ettiği şekilde, haiz olan arkadaşlar o memleket
lere, gittikleri zamanda meselâ; Aydında incir 
işçileri Pamuk işçileri, Zeytin işçilri, Tütün işçi
leri sendikalar kurulduğundan, o vatandaş. her 
dört sınıfta çalıştığına göre, bu sendikalara 
girmekle kendisine her vakit için koruyabilece
ği, gibi onları temsilen her bakımdan hakkını 
da korumak için salâhiyeti haiz olacaklardır. 
Onun içindir ki bu şkilde o sendikalara üye ola
bilir. Zaten diğer mesleklere de geçebilirler. 
AJS^I burada kastedilen mâna ve hedef budur. 

ikincisi vazifeler meselesidir. Dördüncü mad-
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de gelince o vakit arzetmem doğru olur zan
nederim. 

Başka cevapsız kalan bir sual var mıdır bil
miyorum ? 

BAŞKAN — Başka mütalâa yoktur, önerge 
de verilmemiştir. Maddeyi aynen oyunuza su
nuyorum; Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — îşçi ve işveren sendikaları 
tüzel kişi olarak genel hükümlere göre haiz 
oldukları yetkilerden başka aşağıda yazılı te
şebbüs ve faaliyetlerde bulunabilirler : 

A) Üyeleri adına genel sözleşmeler akdet
mek ; 

B) îşçi ve işverenler arasındaki iş ihtilâf
larında yetkili hakem kurullarına vesair mer
cilere ihtilâfın konusu hakkında mütalâa bil
dirmek ve hal şekli hakkında istekte bulun
mak; 

C) İşverenler veya sendikaları, iş arıyan-
lara karşı ücreti rayiçten aşağı düşürme teşeb-
büsiyle birleştikleri hallerde toplulukla iş ihti
lâfını tetkika yetkili merci ve hakem kurulla
rına başvurmak (Bu gibi hallerde toplulukla 
iş ihtilâfı hakkındaki hükümler uygulanır); 

D) Hastalık, işsizlik, sakatlık ve ölüm hal
leri için yardımlaşma sandıkları kurmak ve üye
lerin yararına sigorta sözleşmeleri akdetmek; 

E) îş akdini ilgilendiren hususlarda hak
kını, ariyan üyelerine ve mirasçılarına hukuki 
yardımda bulunmak ve genel sözleşmeden ve 
mesleğin müşterek menfaatlarmdan doğan ih
tilâflarda üyelerini temsile ve dâvaya ve husu
mete ehil olmak; 

F) îşçi Sigortaları Kurumu Kanunu ile îş 
ev îşçi Bulma Kurumu Kanunu ve Çalışma Ba
kanlığının Kuruluşu hakkındaki Kanun hüküm
lerine göre toplanan kurullara temsilci gönder
mek ; 

G) Üyelerinin meslekî bilgilerini artıracak 
ve kültürlerini genişletecek kurslar ve konfe
ranslar tertip etmek ve boş zamanlarını iyi ge
çirmek için imkânlar sağlamak; 

H) îstihsal, istihlâk, kredi ve yapı koope
ratifleri kurmak için teşebbüste bulunmak ve 
yardım etmek; 

î) Ticari gayelerle olmamak şartiyle sağlık 
ve spor tesisleri kurmak ve işletmek. 
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AKİF EYÎDOĞAN (Kars) — Arkadaşlar; 

bu sendikaların faaliyet çerçevesine dâhil mad
deleri sıralıyan, onların iş programlarını adeta 
aydınlatan, ona rehberlik eden bu kanun mad
desi gayet güzel hazırlanmıştır. Yalnız Çalışma 
Komisyonunun (E) fıkrasına mütenazır olan, 
İçişleri Komisyonunun üçüncü maddesinin (D) 
fıkrası, aynı mevzuda biraz daha vuzuh ve 
işçinin lehine biraz daha genişlik ihtiva eden 
hükümleri göstermektedir. Aynı zamanda da 
bu kanunla sendikalara intibak edecek olan, ar-
zettiğim, Havzai Fahmiye Amele Birliği, De
niz işçileri teşekkülleri gibi, sendikaların şim
diye kadar istifade etmekte oldukları hukuki 
yardımla üyelerinin adalet huzurunda temsili 
daha uygun olur. Bugün istifade ettiklerinden 
daha aşağı bir faydayı bu kanunla vermemiz 
adalete uygun olmaz. Biz onların faydalandık
ları çerçeve dahilinde benzer teşekküllerin 
de faydalanmasını istiyoruz. Bu bakımdan 4 
ncü maddenin (E) fıkrası olarak İçişleri Ko
misyonunun (D) fıkrasının kabulünü yüksek 
takdirinize arzediyoruz. 

ÇALIŞMA KOMİSYONU BAŞKANI EMlN 
EElŞİRGlL (Zonguldak) — iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Ohalde içişleri Komisyonunun 
(D) fıkrasını (E) fıkrası olarak okutuyoruz. 

SAİT AZMİ FEYZlOĞLU (Kayseri) —Muh
terem arkadaşlar, İçişleri Komisyonunun (D) fık
rasındaki sigorta mukavelelerinden doğan ihtilâf
larda sendika şahsiyeti mâneviyesinin husumete 
ehil olması kabul edilmişti. Sendikalar üyelerinin 
ferdî haklarını muhafaza için avukat ve vekil 
tâyin etmek, ücretini vermek gibi himaye ted
birlerini tasarı ihtiva ettiği için ferdî ihtilâf
larda manevî şahsiyetin üzerine husumet al
masını hukuk esaslarına komisyonumuzca uy
gun görmemiştir. Eğer bunda Yüksek Meclis 
işçinin lehine bir fayda ümit ediyorsa Komis
yonumuz noktai nazarında İsrar etmiyeeektir. 
Takdir Yüksek Heyetindir. 

BAŞKAN — Şimdi İçişleri Komisyonunun 
üçüncü maddesinin (D) fıkrası, Çalışma Ko
misyonunun şimdi okunan 4 ncü maddesinin (E) 
fıkrası yerine konmasını istemektedirler. Onun 
için maddenin (E) fıkrasını yani içişleri Ko
misyonunun (D) fıkrasını okutuyorum: 

D) Hizmet akdini ilgilendiren hususlarda 
hakkını arayan üyelerine ve hak sahibi ardala-
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rina hukuki yardımda bulunmak ve kollektif 
sözleşmeden ve mesleğin müşterek menfaatlerin
den doğan hususlarda ve sigorta haklarında 
üyelerini ve ardalarını temsilen dâva ve hu
sumete ehil olmak. 

AKİF EYlDOĞAN (Kars) — ikinci satır
daki (Ardalarına) (Mirasçılarına) olacak. 

BAŞKAN — Maddeye bu fıkrayı (E) fıkrası 
olarak koyduk. Bundan sonra madde hakkın
da mütalâa var mı? Maddeyi oyunuza arzedi-
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — işçi ve işveren sendikaları, 
sendika olarak, siyasetle, siyasi propaganda ve 
siyasi yayın faaliyetleriyle iştigal edemezler ve 
herhangi bir siyasi teşekkülün faaliyetlerine ya
şıta olamazlar. Sendikalar millî teşekküllerdir. 
Milliyetçiliğe ve millî menfaatlere aykırı hare
ket edemezler. Bakanlar Kurulu karariyle her-
türlü milletlerarası teşekküllere iştirak edebi
lirler. 

SAlT AZMİ FEYZlOĞLU (Kayseri) — Ar
kadaşlar, bu maddenin (2) nei fıkrasında «Millî 
kelimesi» «Malıyı» şeklinde basılmış. Bir tabı ha
tasıdır. Bunun düzeltilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Bendeki metinde düzgündür. 
SAlT AZMİ FEYZlOĞLU (Devamla) — 

Asıl arzedeceğim şudur : Gerek Hükümetin tek
lifinde, gerek içişleri Komisyonunun kabul et
tiği metinde, gerek Adalet Komisyonunun ka
bul ettiği metinde; «Sendikaların beynelmilel 
maksat ve gayeler güdemiyeceğine» dair bir 
fıkra mevcuttu. Bu fıkrayı Çalışma Komisyonu 
büsbütün çıkarmış. Gerekçesinde de bu mad
deye ilâve ettiği» Bakanlar Kurulu karariyle 
her türlü milletlerarası teşekküllere iştirak ede
bileceklerine dair bir kayıt konulmak suretiyle 
Hükümet teklifinin dördüncü maddesini be
şinci madde olarak olduğu gibi kabul ettik, 
denilmiştir. Gerekçe böyle iken bu fıkranın 
çıkarılmış olması eğer bir tabı hatası olarak 
düşmüşse ilâvesi lâzımgelir, düşmemişse, mu
ayyen bir maksat için kaldırılmış ise bunu izah 
etmek lâzımdır, izah edilmeksizin bu fıkra bu
radan çıkarılmış olursa, sendikaların beynel
milel siyasi ve sosyal her nevi gaye takip ede
bilecekleri mânasını ifade edebilir. 

Bunu Çalışma Komisyonu izah etmesini rica 
ediyorum. 
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Burada, yardımlaşma, ortak menfaat koru

ma amacının dışına çıktığı takdirde de sendika
yı kapatma hakkını derpiş eder. 

Altıncı madde, ancak işçi sendikasına işçi 
olmıyanların girmesi veya işveren sendikasına 
işverenlerden olmıyanın girmesi hakkında ka
patılmasını tazammun ediyor. Bu, tahdit edici
dir. Bunun için ya, Adalet Komisyonunun met
ninin kabul buyurulması, yahutta; < birinci mad
denin birinci ve ikinci maddenin ikinci fıkra
sına », diye her iki maddeye şümulü olacak su
rette maddenin başına : « birinci maddenin bi
rinci ve » kelimelerinin ilâvesini rica ediyo
rum. 

KOMISYON SÖZCÜSÜ HULUSI OBAL (De-
nizli) — Arkadaşım, Hükümetin, diğer ve ken
di komisyonlarının 6 ncı maddesi üzerinde du
ruyorlar. Halbuki, araya bir madde girdiği 
için, şimdi okunan Çalışma Komisyonunun 7 n-
ci maddesi üzerinde beyanı mütalâa buyurdu
lar. O, 7 nci madde gelince kendilerine cevap ve
receğim. 

BAŞKAN — 6 ncı madde hakkında başka 
mütalâa var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Kabul etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 
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ÇÎALIŞMA Ko. BAŞKANI EMlN ERÎŞlR-

GÎL (Zonguldak) — Efendim, Çalışma Komis
yonu iki sebeple bunun yazılmasında fayda gör
memiştir. Biri Cemiyetler Kanununda olduğu 
için, ikincisi de « Millyetçiliğe münafi hareket 
edilemez » deyince, menfisi olan, kökü beynel
milel teşekküllere iştirak edemez, demektir. Ta-
biatiyle bu hüküm içinde mevcuttur. 

Üçüncü fıkraya gelince; onu bıraktık; çün
kü olabilir ki; Hükümet sendikaları temsil et
tirmek için şu veya bu memlekete murahhas 
göndermek lüzumunu duyar, o vakit Bakanlar 
Kurulu kararı ile mümessiller gidebileceklerdir. 
denilmiştir. Bu kaydın konulmasından zanne
diyorum ki, fayda vardır, zarar yoktur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — tşçi ve işveren sendikaları ge
lirlerini bu iki kanunda ve kendi tüzüklerinde 
yazılı gayeler dışında bu maksat için kullana
mazlar. 

Sendika tüzüklerine bu esasa aykırı hüküm
ler konulamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? 

SAİT AZMl FEYZÎOĞLU (Kayseri) — 
Adalet Komisyonunun 6 ncı madde hakkındaki 
noktai nazarını arzetmek isterim; gerek Hükü
metin, gerek İçişleri Komisyonu, gerek Adalet 
Komisyonunun metinlerinde birinci maddenin 
birinci fıkrasında yazılı şartlara uymıyan sen
dikaların kapatılacağı hakkında hüküm vardır. 
Çalışma Komisyonu ikinci maddenin ikinci 
fıkrasında yazılı şartlara uymıyan sendikaların 
kapatılacağından bahsetmektedir. Birinci mad
de hatırlarınızdadır. İşçilerin ve işverenlerin 
kendi aralarında yardımlaşmak ve ortak men- j 
faatlarım temsil etmek ve korumak amaciyle 
kuracakları sendikalar bu kanun hükümlerine 
tâbidir, denilmiştir. 

Çalışma Komisyonunun kabul ettiği ikinci 
maddenin ikinci fıkrası da, işçi sıfatiyle çalış
mayan kimseler, işçi sendikalarına ye işveren sı
fatında bulunmıyanlar işveren sendikalarına 
üye olamazlar. 

Bu fıkralara riayet edilmediği takdirde ka
patılacaktır hükmünü tazammun ediyor. Bi
rinci madde daha şâmildir. ! 

MADDE 7. — İkinci maddenin ikinci fıkra
sında yazılı şartlara yahut beşinci ve altıncı 
maddelerdeki hükümlere aykırı hareket olun
ması veya sendika Yönetim Kurulu üyeleriyle 
sendika idaresinde ödevli olanların İş Kanunu
na göre suç sayılan grev, lokavt fiillerine teş
vikte bulunmaları veya bu fiillere teşebbüs edil
mesi hallerinde bu hareketlerin istilzam ettiği 
ceza hükümleri mahfuz kalmak şartiyle sendika, 
mahkeme karariyle, üç aydan bir seneye kadar 
geçci veya devamlı olarak kapatılır. 

Mahkeme veya yargıç soruşturma ve yargı
lamanın her safhasında hükümden önce dahi bu 
gibi sendikaların faliyetlerini menedebilir; 
Cumhuriyet Savcıları da mahkemeden ve yar
gıçtan men istiyebilirler. 

Mahkeme veya yargıç faaliyetten menettiği 
sendikaların mallarını idare ve menfaatlarmı 
koruyacak tedbirleri de birlikte tâyin eder. Fa
aliyetten men kararı esas hakkında verilecek 
hükümle kendiliğinden kalkar. 

Haklarında kapatılma hükmü verilen sendi-
I kalarm yönetim kurulu üyeleriyle bu fiillere te-
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şebbüs ve iştirak edenler bir sene müddetle baş
ka bir sendikaya üye olamazlar. 

Geçici surette kapatılmasına liüknıblıinan 
sendikaların mallarını idare etmek ve menfaat-
lârını korumak üzere Medeni Kanunun 377 nei 
maddesinin 4 numaralı fıkrasında yazılı kay
yım sıfatını haiz olmak üzere mahkemece bir 
veya üç kişi tâyin edilir. 

Hükmöhınan sürenin sonunda yeniden seçi
lecek olan idare Kurulu sendika vazifelerini bu 
kayyimlârdan deviralır. 

SALAMON ADATO (istanbul) — 7 nci mad
denin birinci fıkrasında kanuna muhalefet vâ
ki olduğu takdirde sendikanın mahkeme kara-
riyle kapatılacağı yazılıdır. Aynı maddenin ikin
ci fıkrasının başında ise mahkeme veya yar
gıçtan bahsediliyor. Birinci fıkrada yalnız 
mahkeme mevzubahis olduğu halde ikinci fık
ranın başında yargıcın da zikredilmesinin sebe
bi nedir? Aynı tekerrür 3 ncü fıkrada da vâki 
olmuştur. Eğer yargıçtan maksat sorgu hâkimi 
ise onun o şekilde tashih edilmesi icap ettiği ka
naatindeyim. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ HULUSİ ORAL (De
nizli) —- Yedinci madde memnu hükümleri ihti
va eden bir- maddedir-. -Sait Azmi arkadaş, bu-
rada.maddenin numarası değişmiş olmaktan mü
tevellit «birinci, dördüncü ve beşinci» kayıtla
rını ileriye sürmüşlerdi. Sonra takdir buyurdu
lar ki, madde değişikliği dolayısiyle bu numa
ralar değişmiştir. 

Adato arkadaşa gelince; birinci fıkradaki, 
kapatmak hakkıdır. Kapatma hakkı mahkeme-. 
nindir. ikinci fıkra menetmektir. Cemiyetler 
Kanununda bu vardır. Men, kapatma değildir, 
faaliyetten alıkoymaktır. Binaenaleyh ikincisi
nin l)iı suretle değişmesi, kapatma hükmünü 
verecek salahiyetli yerle menedilmemiş mahke
meye gelmiştir. Bu ancak mahkemede mene-
dilebilir. Ceza hükümleri tatbikatı yapılacağına 
göre sorgudan geçecek olan bu meseleyi sorgu 
hâkimi, yani yargıç ta menedebilecektir. Fakat 
sorgu yargıcı bunu kapatamaz. Bu, mahkeme
lerin salâhiyetidir. Çünkü o, sorgu yargıcıdır, 
mahkeme değildir. Onun için birincisinde bu 
hareketlerin istilzam ettiği ceza hükümleri mah
fuz kalmak şartiyle o ceza hükümleri de hem 
umumi hükümlerde vardır hem de iş Kanunun
da o şekilde hareket edenler hakkında muhtelif 
cezalar vardır. Onlardan başka demin tümü 
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hakkında konuştuğum zaman arzettfğim veçhile 
bu kanun yalnız kapatma hükmünü getirmiştir, 
grev meselesiyle alâkadar değildir demiştim. 
O halde mahfuz kalmak şartiyle sendikanın 
mahkeme kararı ile de (çünkü zannedersem 
Ceza Kanununun 25 nei maddesi meslek ve sana
tın tatilinden bahseder. Bu kapatma kararı Ve
rilir der.) Oradan alınarak 3 aydan bir seneye 
kadar muvakkat kapatma, veya devamlı olarak 
kapatmak hakkı mahkemeye verilmiştir. 

«Mahkeme veya yargıç soruşturma ve yargı
lamanın her safhasında hükümden önce dahi bu 
gibi sendikaların faaliyetini menedebilir.» Ka-
İUıtmak değil. Cumhuriyet savcılarına hakveril-
mesi sebebi, sayın arkadaşlar; bilirsiniz ki, ilk 
tahkikatı yapması zaruri olan, Ceza usulü ile ka
bul edilen hükümler hakkında savcılık sorgu yar
gıcı ile karşı karşıya kamu hukukunu müda
faa etmek dâva açmak talebinde bulunmak hak
kına maliktir. Madem ki bu hak kanunen ve
rilmiştir. Bu şekilde kapatmak için de, ve ce
za takibatında savcılığa bunu menetmek hakkı
nın da verilmesi yerinde olur. Binaenealeyh bu
rada tekerrür yoktur. 

«Mahkeme veya yargıç faaliyetten menettik-
leri sendikaların mallarını idare ve menfaatla-
rını koruyacak tedbirleri de birlikte tâyin der.» 
Şimdi burada bunu tekerrür mânasına almamak 
lâzım gelir. Çünkü mahkeme veya yargıç her
hangisi olursa olsun faaliyetten menettikleri 
teşekküllerin mallarını idare etmek için de men 
ile beraber karar vermek mecburiyeti vardır. 
Ondan sonra mütaakıp maddeler ki, onlar 
üzerinde durulmamıştır. Bu da elde mevcut 
mevzuatımızdaki, Medeni Kanunumuzun 377 nci 
maddesinin 4 ncü bendindeki bu gibi faaliyetle 
menedilen teşekküllerin henüz tasfiyesine sıra 
gelmemiş bu hususta kati hüküm verilmemiş, 
Yargıtayca tasdik edilmemiş olan bir şeyin bir 
de idaresi işidir. Bu da kanunun 377 nci mad
desiyle gösterilen bir hükümdür ki, buraya kon
muştur. 

SALAMON ADATTO (istanbul) — Zanne
diyorum ki, mâruzâtımı sarih bir şekilde ifade 
edemedim. Çünkü verilen cevap bendenizi tat
min etmiş değildir. 

7 nci maddenin birinci fıkrasında kapatma 
kararının mahkeme tarafından verileceği yazı
lıdır. Bunu kabul ediyorum. Fafcat m^dfferiin 
ikinci fıkrasının başında mahkemeden iwaada 
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bir de yargıçtan bahsediyor. Yargıç hâkimdir. 
Bazı mahkemeler bir yargıçtan teşekkül eder, 
bazıları da üç yargıçtan müteşekkildir. Bura
daki yargıç tâbirinden maksat eğer tek yar
gıçtan teşekkül eden mahkeme ise, buna yalnız 
mahkeme demek kâfidir. Eğer böyle değil de 
soruşturma salâhiyetinde olan sorgu hâkimi kas-
dediliyorsa bunu tasrih etmek lâzımdır. Soruştur
ma mahkemeden evvel vâki olduğuna göre, fık
ranın başına evvelâ sorgu hâkimi, sonra mah
kemenin zikredilmesi lâzımdır. 

CEMİL SAİD BARLAS (Gazianteb) — Efen
dim, bendeniz şu geçici surette kapatılmasına 
hükmölurian diyor. Benim hatırımda yok. Acaba 
tenvir ederler mi? Bir cemiyet mahkeme kara-
riyle büsbütün kapatılır veya kapatılamaz. 
Bu kapatma hükmü muvakkat kapatma oldu
ğuna göre denmesi lâzımdır. Çünkü hüküm 
mahkeme kararını tazammun eder. Tenvir et
melerini rica ederim. 

SAİT AZMİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Ar
kadaşlar sendikaların kapatılması kararını mün
hasıran mahkemeler verecektir. Bunun için sor
gu hâkimlerine bu tasarıda yetki verilmemiştir. 
Bu ikiiıci fıkrada mahkeme veya yargıç soruş
turma ve yargılamalımı her safhasında muvak
katen faaliyeti menetmek kararını alabilecektir. 
Burada hakikaten bir ifade noksanı vardır. 
« sorgu yargıcı ve mahkeme soruşturma ve yar
gılamanın her safhasında » alarak düzeltilmesi 
muvafık olacaktır. Vuzuh alacaktır. Biz de 
buna iştirak ediyoruz. 

Numaraların değişmesi itibariyle, diğer mad
de de arzettiğimiz bir mülâhaza vardı. Tekrar 
edeceğim. 

7 nci maddenin başına « birinci maddenin 
birfinci ve » kelimelerinin ilâvesini rica ediyo
ruz. 

ÇALIMŞA Ko. BAŞKANI EMİN ERİŞÎR-
GÎL (Zonguldak) — Kabul ediyorıtzz. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ HULUSİ ORAL (De
nizli) — Zaten cümlede, akabinde Savcılık dahi 
talep etmek hakkını vermiş olması itibariyle, 
kasıt sorgu yargıcıdır. O suretle biz de kabul 
ediyoruz. 

Kapama hakkı yalnız mahkemelere aittir. 
Sorgu yargıçları kapama hakkını haiz değildir. 
öyle bir karar da salâhiyetleri oîmâdtğı derkârdır. 
Kanunlarımız sarihtir. 

.iM 6:1 
Sonra muvakkat kapama; 
Mahkemeler iki şekilde karar verirler. 

Birisi, kendisine sorgu yargıçlarından gelen bir 
kararda kapama yoksa ki olmaz, mevcut de-
lâil ve vaziyete göre kapama kararını vermezden 
evvel menetmek salâhiyetidir. Şüphesiz ki, ka
pama kararı zımnında daha hafif bir karar ola
rak bunu yapmak hakkıdır. Binaenaleyh, yu
karıdaki « kapatılır > mutlaktır. Yani, mutlak 
olarak kapamak onun hakkıdır, hakkı tak
dir onundur. Sonra; üç aydan bir seneye ka
dar geçici kapamak, yine onun hakkıdır. 

Menetme keyfiyeti de yine, kendisine gelen 
bir teşekkülü bu şekilde menedebilir, muvakka
ten kapatabilir. Nihayetinde de tamamiyle ka
patabilir. 

CEMİL SAİD BARLAS (Gazianteb) — Tav
zih edeyim. Ben hüküm kelimesine itiraz edi
yorum. Malûmu ihsanınız muvakkat kapama 
bir karar mahiyetindedir, hüküm mahiyetinde 
değildir. Tensip buyurursanız; «Geçici surette 
kapatılmasına karar verilen sendikaların...» şek
linde düzeltilsin. Yani hüküm olunan değil. 
Böyle olursa umum hususu mutlak olur. Yani 
geçici surette kapatılmasına hüküm olunan de
niyor. Geçici surette kapatılmasına karar ve
rilen sendikalar diyelim. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ HULUSİ ORAL 
(Denizli) — Hüküm olunan yerine karar -den
mesi doğru olur. Teklife iştirak ediyoruz. 

SAHİR KURUTLUOĞLU (Kırşehir) — 
Muhterem arkadaşlarım, bu maddedeki «Veya 
yargıç» tâbirinden maksut sorgu yargıcı demek
tir. Eğer buna tasrihan sorgu yargıcı adlî teş
kilâtı olmıyan yerlerde hazırlık tahkikatı yap
makla mükellef olan sulh yargıçlarının böyle 
bir salâhiyetini tanımamış oluruz. Yargıç tâ-

.biri hepsine şamildir. Sorgu yargıcı; mahkeme 
haricinde sorgu yapan bir yargıç demektir. Tas
rihan sorgu yargıcı demekle sulh hâkimlerin
den bu salâhiyeti almış olacağız. Bunu Yük
sek Meclisin takdirine arzederim. (Doğru, doğ
ru sesleri). 

BAŞKAN — Şimdi lüzum görülen tashihler 
nelerse söyleyin de maddeyi ona göre okuyalım. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ HULUSİ ORAL 
(Denizli) — Maddenin başına «Birinci madde
nin birinci ve» yazacağız. 

Sonra; mahkeme kaydında alelıtlak sulh 
mahkemeleri, asliye mahkemeleri dâhildir, 

-m-
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«Yargıç» mutlak ve umumi bir tabirdir. Bura- I 
da kastedilen mahkeme kaydının içerisinde sulh 
yargıcı diye birşey olmaz. Şu hale göre bu
rada «Yargıç» in içine «Sulh» ü almak doğru 
olmaz. Binaenaleyh burada sorgu yargıcı ola
rak tadili lâzımdır. 

Sonra Cemil Barlas arkadaşımızın dediği 
doğrudur. Geçici surette kapatma kararı ve
rir demek lâzımdır. Sehiv olmuştur. 

FUAD SÎRMEN (Rize) — Geçici surette ka
patma ile meni arasındaki fark nedir? 

ÇALİŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HULU
Sİ ORAL (Devamla) — Men doğrudan doğruya 
netice itibariyle, işin neticei hukukiyesi henüz 
teayyün etmeden faaliyetten durdurmaktır. Ka
patma ise ona mühür vurmak ve başına muha
faza için adamlar koymak demektir. Men ile 
kapatmanın arasındaki fark budur. 377 nci 
maddedeki işleri idare ettirebilir fakat kapat
ma meselesi doğrudan doğruya işi durdurmak 
olabilir. 

SAİT AZMİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — 
Muhterem arkadaşlar, madde, bir kapatma 
ve bir de faaliyetten men esasını kabul et
miştir. 

Kapatmayı da iki türlü sınırlamıştır. Biri
si, muvakkattir, üç aydan bir seneye kadar 
devam edecektir. Birisi de devamlı olacak
tır. Gerek muvakkat kapatma, gerek devamlı 
kapatma kesinleşen bir hükümle olacaktır. 

Faaliyetten men ise ihtiyati tedbirler gibi 
muvakkat bir şeydir. Muzır faaliyet yaptığı 
zannı hâsıl olan sendikanın bu muzır faaliye
tine devam etmesini önlemek için hâkim takdir 
ederse, sorgu hâkimi takdir ederse mahallî sev- I 
cı lüzum görür ve isterse ozaman mahkeme so
nuna kadar faaliyetten menedecektir. Ve işle
rinizi, mallarınızı idare için de şu tedbiri alı
yoruz, diyecektir. Bu da beraet, yahut daimî 
kapatma veya muvakkat kapatma halinde ken
diliğinden kalkacaktır. Bunu men ile karıştır
mağa lüzum yoktur. Onun için birinci maddde-
nin başına (Birinci maddenin birinci ve) cüm
lesi ilâve edilecek ikinci fıkrada da yargıç ye
rine «Sorgu hâkimi» denecektir. 

FUAD SİRMEN (Rize) — Bu izahat beni 
tatmin etti. Yalnız bu izahata göre, Çalışma 
Komisyonu Sözcüsünün teklif ettiği hüküm 
tabirinin kararla değiştirilmesine lüzum yok
tur. Hüküm olarak kalmalıdır. I 

.104? 6 : 1 
SAİT AZMİ FEYZİOĞLU (Kayseri) -

Evet, hüküm olarak kalmalıdır. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Efendim, Sayın Hulusi arkadaşımızın sözlerine 
vâki cevaplarında ben de aykırı mütalâada bu
lunacağım. Şu şekilde ki ; bir kere mahkeme var. 
Sorgu yargıcı var. Mahkeme tâbirlerinin hakika
ten sırf sorgu yargıcı tarafından mı yapılacak 
ve sırf ona inhisar edeceğine delil addediyorum, 
bunu. Halbuki sorguyu yapan yargıç dersek Sulh 
Hâkimini de bunun içine katmış oluruz. Sonra 
mahkeme tâbirinin içine Sulh Yargıcı girmez. 
Bu işi görecek olan mahkemeyi kasdediyoruz. 
Burada sorguyu yapan Sulh Yargıcı ise mu
vakkaten savcının havalesi ile suçluları sor
guya çeken ve icabında tevkifine karar verebi
len yargıçtır. 

Yargıç; hükmü veren mânasına gelen mah
keme demek değildir. Mahkeme sırf suçun mahi
yetini araştırarak, delillerini tesbit ederek ona 
göre neticeyi hükme bağlıyan makam demektir. 
Bu itibarla bence sanıkların sorgusunu yapan 
yargıç veya mahkeme denilmesinin yerinde ol
duğu kanaatmdayım. 

Bir de kürsüye gelmiş iken şu noktaya na
zarı dikkatinizi celp etmek istiyorum; bura
da iki türlü kapatma vardır; birisi muvakkat, 
diğeri devamlı olarak kapatmadır; yani hüküm
den evvel faaliyetleri menetme keyfiyeti var
dır. Peki arkadaşlar; Sendikayı muvakkaten, 
yani o da bir kapatma mahiyetinde olduğuna gö-
ro menedildiğini farzedelim; bilâhare beraat 
ederse vaziyet ne olacaktır? Yani suç olmadığı
na ve sanıkların beraatına karar veren yargıç 
hüküm kanuni yollardan geçmek suretiyle ıslâh 
imkânı mevcuttur. Fakat suç var diye yanlış bir 
kanaatle mahkemeye sevkeden savcının aynı 
noktai nazarını kabul ederek yargıç muvakka
ten bunu kapatırsa, hükümden evvel meneder-
se ve neticede kanaatini değiştirmek suretiyle 
beraatine karar verirse, tahmin ediyorum ki or
tada bir haksızlık tevellüt edecektir, hükümden 
evvel faaliyetleri menetmek hususundaki kayıt
ların kaldırılması lâzımgelir. Buraya nazarı 
dikkatinizi celbederim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurursanız madde
nin başına Komisyonun muvafakat ettiği, «Birin
ci maddenin birinci ve» fıkrasını koyacağız, son
ra ikinci ve üçüncü fıkraların başına yargıcı 
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(Sorgu yargıcı veya) kelimelerini ilâve edece
ğiz «Hükmolunan» ı karara tahvil etmediniz, 
Öylece kalacak mı? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ HULUSİ ORAL (De
nizli) — Evet. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde tashih edi
yorum, Bu tashih üzerinde ihtilâf var mı? (Yok 
sesleri) O halde maddeyi müsahhah şekilde reye 
arzediyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Sendikaların aralarında ku
racakları birlikler de bu kanun hükümlerine tâ
bidir. Bu gibi birliklerin kurulabilmesi ancak 
birliğe katılmak istiyen sendikaların mevcut 
üyelerinin üçte ikisinin muvafakatma bağlıdır. 

KEM ALETTİN KAMU (Erzurum) — Arka
daşlarım, bu madde; sendikaların birlik kura
bilmelerini ve kuracağı birliğin bu kanuna tâbi 
olacağını, gösterir. Fakat, birlikler hakkında 
bu maddeden başka bir yerde hiçbir hüküm 
yoktur, birliğin, onu tertip eden sendikalara 
karşı durumu nedir? Birlik te bir şahsiyeti mâ
nevi midir? Dâva açabilir mi? Bir teşkilâtı tem-
"sil edebilir mi? Bunun statüsü nedir? Bu her
hangi bir maddede yoktur. Bir eksiklik olarak 
arzediyorum. 

BAŞKAN — Ali Rıza Esen. (Görünürde yok 
sesleri). 

Sait Azmi Feyzioğlu. 
SAİT AZMİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — 

Kısaca şuradan arzedeyim. Sendika birlikleri 
de sendikalar gibidir. Şahsiyeti mâneviyeyi ha
izdir. Onlar gibi hukuk vazaif ve vecaibi haiz
dir. 

EMİN ERlŞtRGÎL (Zonguldak) — Arkada
şımızın suali iki noktaya taallûk ediyor. 

Sendikalar bir mânevi şahsiyeti temsil ede
cekler mi? Tüzüklerinde yazılı olan, birleştik
leri sendikaların umumi menfaatini müdafaa 
edeceklerdir. 

Sendikaya girmiye gelince; sendika birliği
ne girmek için buradaki kayda göre sendika 
âzasından üçte ikisinin oyu lâzımdır. Bir sendi
ka istediği birliğe girebilir. Elverir ki o sendi
kada yazılı olan azanın üçte ikisinin ekseriyeti 
razı olsun. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka müta
lâa yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka-

2.1947 O : İ 
I bul edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul 

edilmiştir. 

MADDE 9. — Sendikaların kurulması ihti
yaridir. Hiçbir kimse, herhangi bir sendikaya 
üye olmıya veya olmamıya veyahut üyelikten 
çeki İm iye veya çekilmemiye zorlanamaz. İş söz
leşmelerine veya işyerlerinin iç yönetmelikleri-
ne bu hükme aykırı şartlar konulamaz. 

Sendikadan çekilen üyelerin sendikaya ait 
yardımlaşma sandık ve tesisleriyle ilgilerini de
vam ettirip ettirmemeleri kendi arzularına bağ
lıdır. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — 18 yaşını bitirmemi? küçük 
işçiler veli veya vasilerinin rızasiyle işçi sendika
larının yardımlaşma tesislerine üye olabilirler. 

BAŞKAN — Dokuzuncu madde hakkında 
mütalâa var mı? Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Cemiyetleer Kanununun 4 ncü 
maddesi gereğince verilecek tüzük ve bildiri
minin bir örneği sendikanın kurulduğu ilin va
lisi tarafından Çalışma Bakanlığına gönderilir. 

Cemiyetler Kanununun 28, 29, 31 ve 32 nci 
maddeleri hükümleri mahfuz kalmak şartiyle 
sendikalar Çalışma Bakanlığınır denetimine ta
bidirler. 

I BAŞKAN — Mütalâa var mı? Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MAI)!)E — Bu kanu? mı yayınlan
dığı tarih? kada1* 1 nci maddede ya?üı amaç
ları gütm.'-k üzere türlü adlar a-tımi?* kurulmuş 
olan işçi ve işveren derneklerinin faaliyetlerine 
devam edebilmeleri için tüzüklerini üç ay içinde 
bu kanun hükümlerine intibak ettirmeleri ve 
bunu faaliyette bulundukları yerin Kaymakam 
veya valisine bildirmeleri şarttır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Bu kanun hükümlerini Ba-
I kanlar Kurulu yürütür. 

- 0 3 -
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BAŞKAN — Kabul edenler... Etnıiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
AKİF EYÎDOĞAN (Kars) •— Demin arzetti-

ğim ve lütfen kabul edilen fıkrada bir «Kollek-
tif» tâbiri vardır. Kanunun metnindeki madde
lerle ve mevzuatımızla mütenazır olması için bu
nun yerine «genel» tâbirinin kullanılması lâ
zımdır. 

SALAMON ADATO (İstanbul) — Bende
niz birinci maddeye temas edeceğim. Yine bir 
İstılah meselesine aittir. Birinci madde de 
« ortak menfatı » deniyor. Malûmu âliniz (or
tak) tâbiri iradenin lâhik olduğu hukuki vazi
yetlerde, yani mukavele aktedildiği zaman hu
sule gelen hukuki vaziyetlere mütedair bir tâ
birdir. Fakat buradaki (ortak) kelimesi müş
terek birlik ifade eder. Esasen Adalet Bakan
lığının gerekçesinde de müşterek menfaatlardan 
bahsedilmiştir. Burada (ortak) kelimesini kul
lanacak olursak şirketlerdeki ortaklık mefhu
mu tezelzüle uğrıyacaktır. Bu metinde mahfuz, 
tâbi, temsil, iltizam gibi tâbirler vardır. Bina
enaleyh, müşterek kelimesinin de kullanılması 
doğru olur. 

.mı o ; a 
ÇALIŞMA-K©.. BAKŞANI EMİN EItfŞj&-

gil (Zonguldak) — Zannediyoruz.ki, ortak lâfı 
yeni kullanılmağa başladığı için müşterek, fik-
fikrini ifade etmiyor gibi gözüküyor. Fak^at or
tak denilince bizce müşterek menafii ifade eden 
bir kelimedir, 

BAŞKAN — Yani değiştirmeğe mahal yok
tur diyorsunuz. 

EMİN ERlŞÎRGİL — Evet, 
SAİT AZMİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Bu

radaki ortak menfaatlar tâbiri müşterek men-
faatların tamamı tamamına aynıdır. Anayasa
mız müşteerk, şerik mukabilinde ortak, ortaklık 
tâbirlerini kullandığı için ortak tâbiri de bu 
metne girmiştir. Maksat müşterek menfaatlar-
dır. Bu izahtan sonra zannederim ki, değiştiril
meğe lüzum yoktur. 

BAŞKAN — Zaten sebkürabıt tashih edildi, 
bitti. Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum : Ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Tasarının kanuni uğu 
kabul edilmiştir. 

Şimdi 15 dadika sonra tekrar toplanılmak 
üzere oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,80 

»*<i 

KATÎPLEE 

Î K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati. : 18,40 

BAŞKAN — Tevfik Fikret Sılay 

Muhtar Ertan (Bitlis), Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli). 

mmn 

BAŞKAN —• İkinci oturum açılmıştır. 

2. —• îş Kazalariyle Meslek Hastalıkları ve 
Analık Sigortaları hakkındaki 4772 sayılı Ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve Ekonomi, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Adalet ve Çalışma Komisyonları rapor
ları (1/126) [1] 

BAŞKAN —-Tasarının tümü hakkında mü
talâa var mı! 

ÇALIMŞA Ko. BAŞKANI EMİN ERtŞlR-
GÎL (Zonguldak) —• Mazbatamızda da arzetti-

[1] 89 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

ğirniz gibi bu kanunun ivedilikle müzakeresini 
rica ediyoruz. Çünkü, takdir buyurursunuz, 
Yüksek Meclisinizin kabul buyurduğu bu Sigor
ta Kanununun tatbikatmdaki bazı güüçlüklerin 
tadili için getirilen bu tasarı, biranevvel Mec
listen çıkarsa, işçi vatandaşlarımızın sigortadan 
istifadeleri çok kolaylaşmış- olacaktır. Onun 
için Yüksek Heyetinizden bu tasarının ivedilikle 
müzakeresini rica ediyorum. 

BAKSAN — Tsarımu tümü hakkında başka 
mütalâa yok. Maddelere geçlmesini oyunuza ar-
zediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Cad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Raporda olduğu gibi, Komisyo.u Başkanı da 
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tasarının ivedilikle müzakeresini teklif ediyor. I 
Bu teklifi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler ... Tasarının ivedilikle müzakeresi 
kabul edilmiştir. 

îş Kazalarîyle Meslek Hastalıkları ve Analık 
Sigortalan hakkındaki 4772 sayılı Kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bazı maddele

rinin kaldırılmasına dair kanun 

MADDE 1. — 4772 sayılı Kanunun 12, 20, | 
30, 32, 49, 56, ve 60 ncı maddeelri aşağıda ya
zılı şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 12. —• Doğurduğu, hekim veya diplo
malı ebe raporiyle veya nüfus kaydiyle sabit 
olan sigortalı kadına ve sigortalı erkeğin sigor
talı olmıyan karısına Çalışma ve Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlıklarınca müştereken tes-
bit edilecek maktu bir para ödenir. 

Bu paranın miktarı iki Bakanlıkça lüzum gö
rüldükçe değiştirilebilir. 

Gebeliği usulen sabit olan sigortalı kadına 
veya sigortalı erkeğin sigortalı olmıyan karısı
na Çalışma ve Sağlık ye Sosyal Yardım Bakan
lıklarınca miktarı tesbit edilecek para yardımı 
yapıldığı gibi doğumdan ileri gelen hastalık hal
lerinde resmî sağlık makamlarından alacakları 
rapor vesair belgelere dayanan masrafları da 
ayrıca ödenir. 

İşçi Sigortaları İdaresi amelî bakımdan im
kân gördüğü yerlerde doğum • ve doğumdan 
sonraki haller için ödeyeceği yardım parası ye
rine doğumu ve doğumdan sonraki tedaviyi 
münasip göreceği sağlık müesseselerinde yaptı
rabilir. 

KEMALETTİN KAMU (Erzurum) — Efen
dim ; geçen sene kabul buyurduğunuz kanun 
analık halinde sigortalı işçi kadına yapılacak 
yardımla, sigortalı erkeğe çocuğu olduğu za
man yapılacak yardım arasında bir fark gözet
memişti. Tasarının gerekçesinden anlıyoruz ki ; 
bu farkı adalete aykırı bulmuşlar ve tadilini is
tiyorlar. Kanunun eski hükmü ile, yapılacak 
yardımın bazı formalitlere bağlı bulunmasmda-
ki güçlük tashih edilmeğe değer. Bu suretle ya
pılacak yardımın maktu olmasını doğru bulu
rum. Ancak sigortalı işçi kadının göreceği yar-
duaıla, sigortalı karısına doğum halinde yapı
lacak yardımın aym olmasına bir türlü akıl er
diremiyorum. I 
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Eskiden tş kanunumuz, işçi kadınlara 

analık halinde, doğumdan üç hafta evvel ve 
üç hafta sonra, mezuniyet ve ayrıca gündeliği
ni de yarım olarak yeriyordu. Buna mukabil iş
çi erkeğin çocuğu olduğu zaman herhangi bir 
yardım mecburiyeti yoktur. Sigorta hükümleri 
kabul edildiği zaman denildi ki sigortalı erkek 
de çocuğu olduğu zaman yardım görsün. Fakat 
bu yardım, işçi kadının analığı halinde görece
ği yardımın üçte ikisi olsun. Bendeniz bu farkı 
yerinde ve doğru bulurum. Çünkü işçi kadın 
ana olduğu zaman çalışamamak ve yevmiye ala
mamak durumundadır. Halbuki sigortalı erkeğin 
çocuğu olduğu zaman kendisi işine devam ede
bilir. Bu, ehemmiyetli bir farktır .Bu farkın 
nazarı itibara alınması yerinde olur. 

Bu yardımda müsavat yapıldığı zaman ara* 
daki farkı nihayet prim olarak bütün iş vere
ne tahmil ettiğimize göre bunun da ehemmiyeti 
vardır. Bu bakımdan Komisyonun lütfen bize 
gerekli açıklamalarda bulunmasını rica ediyo
rum. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ HULÜSÎ ORAL 
(Denizli) — Sayın arkadaşlar, 4772 sayılı Ka
nunun 12 nei maddesi gebelikte, doğum da ve 
doğumdan sonra gereken sağlık yardımın yapı
labilmesi için bu üç zamana ait yardımları bel
gelere istinat ettirmişti. Bir kadının gebelik 
zamanında gebeliğini ve gebeliğin icabettirdiği 
masrafları ispat için o hali ile şurada burada 
dolaşması birtakım külfetlerle beraber o bel
genin işçi sigortaları idaresince hakikî mes
net olarak bir belge olup olmadığını tetkik, 
sıhhat ve ademi sıhhati üzerinde durmak za
mana mütevakkıf, zamanında ödeme olmadı
ğı, geçtiği gibi doğum zamanında aynı şe
kilde doğum masrafını vesairesini ispat etmek 
büyük bir külfet ve doğduktan sonra olan kı
sım da ayrıca bir külfetti. Fakat bunlardan 
sigortalı kadın, kasdedilmiştir. Fakat komis
yon sigortalı kadının mevcut durumunu ele ala
rak bu hükümleri koymuş, kolaylık bakımın
dan doğumdan evvel ve doğum anında ona yar
dım edebilmek için maktu bir paranın verilme
sinin de yerinde olduğunu düşünerek tasarısını 
kaleme almıştır. Birçok formalitelerden ve 
bu sebeple işin uzamasından hemen ve zamanın
da verilmesini muvafık bulmuştur. Ve bu mik
tarın iki bakanlık (Sağlık ve Sosyal Yarilım 
Bakanlığiyle Çalışma Bakanlığı) arasında ha-
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zırlanacak tarifeye göre tâyin olunmasında fay
da görmüştür. Bu şekil Komisyonca da kabul 
edilmiştir. 

Birde doğumdan sonraki durumu ele almış
tır. Doğumda uğranılacak hastalıklar aradan 
zaman geçtikten sonrada belgelerle ispat edile
bileceğinden daha derin tetkikler yapılacak 
o hastalığın cinsine, nevine, şekline, temadisine 
vesairesine göre doğumla alâkadar masrafı da 
hesabetmek için onun da belgelere dayanarak 
verilmesini icabı maslahata, mâdelete daha 
elverişli bulunmuştur ve o suretle kabul edil
miştir. 

Gelelim sigortalı kadının vaziyetiyle, sigor
talı erkeğin, sigortalı olmıyan karısının vaziye
tine : 

Burada iki veçhe vardır: Birisi, sigortalı ka
dının gebelik, doğum ve doğumdan sonraki za
manlarına ait kısımdır. Doğumdan sonraki üçten 
altı haftaya kadar olan müddet zarfında ken
disinin normal kazancının % 70 i nispetinde bir 
ödenek verileceği tasrih edilmiştir. Sigortalı 
erkeğin sigortalı olmıyan karısının böyle bir 
ödeneği yoktur. Ancak yüksek üstatlar daha 
iyi bilirler ve Yüksek Kamutay takdir eder 
ki, sosyoloji de esas, işçinin ailesinin herşeyiyle 
ihtiyaçlarım karşılamak için muayyen bir he
defe doğru gitmektir. Burada sigortalı olmı
yan erkeğin karısının da aynı ahkâma tâbi tu
tulması lehde olarak kabul, edilmiştir. Bu şe
kilde Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığı ve Çalış
ma Bakanlığınca tespit edilecek tarifeye göre 
doğumdan evvel ve doğum anında bir doğumun 
nelere mal olabileceği Komisyonda görüşüldü ve 
bugünkü şekle göre vasati 65 lira olarak kabul 
edilmiştir. Fakat bundan daha ileri bir yardımın 
yapılması kabul edilmesi Komisyonca elverişli 
1) ulun muştur. 

Sigortalı işçinin işçi olmıyan karısına da 
aynı şekilde bu yardımın verilmesi çok yerinde 
ve muvafık bulunmuştur. Bu madde böylece ka
leme alınmıştır. 

VEDAT DİCLELİ (Diyarbakır) — Efendim 
bu 12 nci madde hakkında Ekonomi Komisyo
nu ile Çalışma Komisyonunun değiştirme şekil
leri arasında bir fark vardır. Bu farkın iş
çinin aleyhinde olmasından korkuyorum onun 
için burada vuzuhlandırıl m asını arzu ediyorum. 
Çalışma Komisyonunun tespit ettiği şekle göre, 
doğurduğu hekim veya ebe raporuyla veya nü-
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fus kaydı ile sabit olan sigortalı kadına ve si
gortalı erkeğin sigortalı olmıyan karısına ge
belikten ve doğum ve doğumdan mütevellit ge
reken sağlık yardımları için maktu bir para .öde
neceği anlaşılıyor. 

Bu maktu para acaba her bölgede aynı mı ola
caktır? Bilfarz İstanbul'da verilecek doğum 
parasiyle, Erzurum'da verilecek doğum parası 
bir mi olacaktır? 

Bunu Komisyonun vuzuhtandı rinasını, paha
lı bölgelerde yaşıyaıı işçilerin mağdur olmaması 
için arzu ediyorum. 

ÇALIŞMA KOMİSYONU BAŞKANI EMİN 
ERİŞİRGİL (Zonguldak) — Arkadaşımızı şu 
noktada temin etmek isterim ki Sayın-Bakanla 
müştereken Komisyonun düşüncesi şudur ki do
ğumda iki Bakanlık arasında kararlaştırılacak 
olan para en çok masraflı olan yere göre tesbit 
edilecek ve hiç bir işçi arkadaşımız bundan mu
tazarrır olmıyacaktır. 

Tarife yapmak, eski kanunda olduğu gibi, 
biı- takım formaliteleri davet edeceği için bun
dan kaçındık. Çünkü Yüksek heyetiniz bilir ki, 
bu Sigorta Kanununun şimdiye kadarki tat
bikatında en çok güçlüğe uğradığımız şeyler, bu 
nevi bir çok formalite ve bir çok tarifelerdir. 
Onun için arkadaşımızın mutmain olmasını rica 
ederim. 

BASAN — Madde hakkında mütalâa yoktur. 
Maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 20. — İş kazasiyle meslek hastalığı 
sonucu olan ölümlerde : 

A) Sigortalı erkeğin dul karışma yeniden 
evleninciye kadar, 

B) Sigortalı kadının kendi geçindirdiği tam 
iş göremez durumdaki kocasına herhangi bir 
şekilde yoksulluktan kurtulımeıya kadar yıllık 
kazancının yüzde otuzu derecesin bir yıllık 
gelir bağlanır. 

Bu gelire hak kazanmak için evlenmenin ka
zadan önce bağıtlanmış olması şarttır. 

Ancak ölüm zamanında boşanma ve ayrıl
ma sebebiyle sigortanın karı veya kocasına bir 
nafaka vermesi mahkemece kararlaştırılmış ise 
l)iı nafaka gelir o larak verilir. Şu kadar ki ge
lir olarak verilecek nafakanın bir:yıllık tutarı 
sigortalının yıllık kazancının yüzde otuzunu ge
çemez. i 
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C) Sigortalının çocuklarından her birine 

yillık ka^a^eının-yüzde onfeeşi nispetifide yıllık 
gelir bağlamr- Bu gelir çeeuklara 16 yaşma, tah
silde iseler .18 yasına jkadar verilir. 

Sigortalının ölümiyle hem anasız hem baba
sız kalan veya sonradan bu duruma düşen çocu
ğa bağlanacak gelir nispeti yüze yirmibeşe çı
karılır. 

Çalışamıyacak derecede sakat olan çocuk
ların. gelirleri yukarıda yazılı yaşlara vardıktan 
sonra da kesilmez. 

Sigortalının ölümünden sonra doğan çocuğa 
*lri bu gelir verilir. 

> D) i Kazadan önce sigortalı tarafından ev
lât edinilmiş veya tanınmış yahut nesebi dü
zeltilmiş veya sigortalının babalığı hüküm al
tına alınmış olan çocuklar da bu haki ardan fay
dalanır. 

Sigortalı an., 'u ölümünden doğan haklarda 
çocuğun babasının belli olması şart değildir. 

E) Sigortalının cenazesini kaldırma karşılı
ğı olarak hâk sahibi olan kimselere toptan elli li
ra verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
m i l . Maddeyi oya arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

-Madde 30. — Sigortalı kadına veya .sigor
talı erkesğin sigortalı olmıyan t karısına çocuğun 

>aölü' rdoğmam&sı şartiyle miktarı Çalışma ve Sağ
lık. ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca tesbit 
«iunaeak bir: emzirme »deneği verilir. 

' BAŞKÂAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı-efendim?'Maddeyi oya arzediyorum. Kabul 

'edenler işaret buyursun... Etmiyenler... Madde 
'kâfaıL edilmiştir. 

Madde 32. — Analık yardım ve ödenekle
rinden , faydalanmak için: 

;,;: „iA) .Sigortalı kadının yardıma hak kazana
c a ğ ı tanüıten. öneeki altı ay içinde iş Kanunu

mun ; uygulandığı bir veya, bir kaç iş yerinde 
,, ;enaz üç ay ve ,karısı için. ödenek alacak si

gortalının ise doğmudan. önceki bir yıl içinde 
al.tı ay çalışmış • bulunması ve bunun çalıştığı 
iş yeriemnce belgelenmesi; 

B) Sigortalı kadının gebelik ödeneğinden 
veya sigortalı erkeğin sigortalı olmıyan • karı
sının gebelik yardımından" faydalanabilmesi için 

^ gebeliğini ve, umulan doğum gününü doğumdan 
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önce hekim veya diplomalı ebe raporiyle bil
dirmesi; 

O) Boğumun ilgili sigortalı tarafından 40 
gün işinde İşçi Sigortaları idaresine ^bildirmesi. 

Şarttır. Doğumun sübutu ancak hekim veya 
diplomalı ebe raporiyle veyahut tasdikli nüfus 
kaydı örneği ile belgelenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı ? Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 49. —Devlet , i l ve Belediyelerle il
gili yapı işlerinde: geçici prim tesbit edilmez 
ve sigorta primleri her ay sonunda verilmiş bu
lunan ücretler üzerinden kesin prim olarak ta
rifesine göre hesaplanır ve ertesi ay içinde öde
nir. 

Brugibi yapı işlerini üzerlerine alanlarla bun
ların işyerlerinin adresleri ilgili makamlar ta
rafından sigorta idaresine bildirilir. Bu işle
re karşılık gösterilen her türlü teminat işçi Si
gortaları idaresine borçları kalmadığı anlaşıl
madıkça ilgililere geri verilmez, ödenmemiş si
gorta primleri bu teminatlardan kesilerek si
gorta idaresine ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
m i l Maddeyi oya arzediyorum. Kabul edenler 
işaret buyursun... . Etmiyenler... Madde kabul ' 
edilmiştir. 

Madde 56. — işveren veya vekili iş kaza
sını, kaza olur olmaz hemen o yer için yetkili 
zabıtaya ve en geç 48 saat içinde işçi Sigorta
ları idaresine yazı ile bildirmek zorundadır. 
Bu bildirme işçi Sigortaları idaresine- hazırlan
mış haber verme kâğıtları doldurulup verilmek
le yapılır. 

Haber verme kâğıtlarında aşağıdaki soru
lar açıkça cevaplandırılmış olmalıdır: 

A) işyerinin ticaret adı; 
B) işyerinin adresi; 
C) işveren veya vekilinin adı, soyadı ve ko

nut adresi; 
D) Kazaya uğıayanın adı, soyadı, doğum 

yer ve yılı, işçilik numarası; 
E) Kazanın nasıl ve neden olduğu; 
F) Kazanın olduğu gün ve saat; 
G) Tanık varsa adları, soyadları, adres

leri; 
II) Kafzaya uğrayanın o işyerindeki günlük 

kazancı. 
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BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 

mı? Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Sağlık arızasının ne olduğunu ve işgöremez-

liğin ne kadar sürebileceğini göstermek üzere 
işyerinin hekimi ve yoksa ilk bakımı yapan he
kim tarafından iki eşyazı olarak verilecek ra
porlardan birisi bildiriğe bağlanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı ? Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 60. — Haber verme kâğıdına bağlı 
hekim raporuna göre sigortalının ölümüne ve
ya on günden daha fazla süre ile işgöremezli-
ğine sebep olan kazalar için adalet makamları 
veya zabıtaca yerinde soruşturma yapılır. On 
gün veya daha az işgöremezliğe sebep olan 
hallerde işgöremezliğin tesbitiııde işçi Sigorta
lan idaresi adalet ve zabıta makamlarınca ya
pılan soruşturmadan faydalanabileceği gibi bu 
halleri, gerekli gördüğü her türlü vasıta ve yol
larla da soruşturabilir. 

Soruşturma, işveren veya vekili ile sigortalı 
veya hak sahibi kimselerin ve varsa kazada ta
nıkların anlatışlarını ve gerekiyorsa kazanın 
nasıl olduğu- üzerinde bilirkişilerin inceleme
lerini kapsar ve: 

A) Haberin gerçek olup olmadığını; 
B) Kazanın işçi, işveren veya üçüncü kişi

lerin kasıt ve kusurlarından ileri gelip gelme
diğini; 

C) Kazaya uğrayan sigortalının geçindir
mekle ödevli olduğu karı veya kocası veya ço
cukları bulunup bulunmadığını; 

D) ölüm halinde hak sahibi kimselerin ad
ları, soyadları, doğum yıl ve yerleri ve adres
lerini ; 

Tesbit eder. 
Soruştuma sonucu haberin alındığı tarihten 

en geç onbeş gün içinde işçi Sigortaları idaresin 
ne bildirilir. 

BAŞKAN — M a d d e hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 4772 sayılı Kanunun 31 ve 50 
nci maddeleri kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Tasarının tümü 
kabul edilmiştir. 

3. — Millî Korunma Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/130) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında mü
talâa var mı? 

Efendim; tasarı gündeme alınmış amma tev
ziinden itibaren 48 saat geçmemiştir. 

Müzakereye devam için karar alınmak lâ
zımdır. Müzakerenin devamını oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Fahri Karakaya. 
FAHRİ KARAKAYA (Elâzığ) — Sayın ar

kadaşlarım; Millî Korunma Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesini teklif eden Hükü
met gerekçesini ve Komisyon raporunu etraflı
ca ve dikkatle okudum. Hepimiz biliyoruz ki, 
Millî Korunma Kanununun bina sahiplerinin 
tasarruf haklarını ihlâl eden 30 ncu maddesinin 
vazı, harb senelerinin anormal senelerin icap
larından mütevellittir. Bugün fiilî harb durmuş
tur. Tam normal zamana gelmiş denmese de eski 
anormallik te geçmiş sayılabilir. Gerekçede bu 
kanunun bu maddesinin mülk sahiplerine, bina 
sahiplerine biraz daha fazla menfaatlar temin 
etmekle beraber buna muvazi olarak Hükümet, 
belediyeler ve şahıslar tarafından yeni binalar 
yapılması için mühim tedbirler ve 1947 senesin
de bu yolda esaslı ilerlemeler yapılacağından 
vesaireden bahsediliyor. Binnetice, eğer bugün 
normal zaman gelmişse bu 30 ncu maddenin kal
dırılması teklif edilirde kaldırılırsa bir panik 
doğuracağından da bahsediliyor. Arkadaşlar, 
hakikaten bir panik olması ihtimali varsa da 
şurasını da insafla düşünelim; benim param var 

[1] 95 sayût basmayazt tutanağtn sonundadtr. 
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tahvile yatırmışım % 5 - 7 faiz alıyorum, en I 
sade en kolay kazanç. Benim param var arazi
ye yatırmışım istediğim gibi istifade ediyorum, 
kiraya veriyorum. Velhasıh; benim param var 
ticarette kullanıyorum, istediğim kârı yapıyo
rum. Fakat benim param var bir eve vermişim. 
Bu evin kirası değişmiyor. Evimi istediğim gi
bi kiraya vermekten beni menediyorsunuz. Bu 
çok acıdır. Arkadaşlar. Gerçi bu hârb dolayı-
siyle de birçok memleketlerde meskenler, okul
lar üzerine birtakım kayıtlar vazolunmuştur. 
Fakat istiyoruz ve görüyoruz ki hemen her ta
rafta bu kayıtlar kaldırılıyor. 

Zavallı bir dul kadın, evinin bodrumunda 
oturuyor. Üst katını 1939 dan evvel ayda on 
liraya kiraya vermiş. Bu on lira değişmedi. Fa
kat hususi idarelerin bütçelerini yükseltmek için 
maalesef vergisi 3 - 4 misli artırıldı. O binanın 
1939 daki on lira kira bedeli ise hiç değişmeden 
öyle devam edegelmiştir. 

Sonra gene gayet açık konuşalım; bu Millî 
Korunma Kanununun bu 30 ncu maddesinin 
vazettiği ahkâm, memlekette millet fertleri ara
sında ahlâksızlığı son raddesine kadar götür
müştür. Açık konuşuyoruz, son raddesine ka
dar görmüştür. Her ne kadar şiddetli ahkâm 
varsa da, tatbikatta görüyoruz ki, eve ihtiyacı 
olan hemen herkes kanunsuzluk yapmakta, ki
racılar da ahlâksız bina sahiplerinin tekliflerine 
istemiyerekten rıza göstermektedir. Meselâ şu 
Ankara'dan en basit bir misal: Eve ihtiyacınız 
vardır, paranız da yoktur, sizden 100 liralık 
aylık kiranın üç seneliğini birden istiyor. Mec
bursunuz, ödünç alacaksınız ve bu evi tutacak
sınız. 

Bunun haricinde, içinde 3 - 5 yüz liralık mo
bilya koyduğu bir evin bu mobilyasına 2 - 3 bin 
lira aldıktan sonra binayı kiralamayı teklif edi
yor. Hava parası falan, bunların hepsini bili
yoruz. Bu haller böylece devam etmektedir. 
Fakat Görüyorumki, harbden evvel güzel bir 
mevkide çarşının içinde 50 liraya kiraya verilen 
bir mağazada oturan tüccar bugün harbden ev
velkine nispetle on misli kazanç temin etmekte
dir. Fakat yine 50 lira vermektedir. Bütün 
bunları eşeliyecek değilim. Vaziyet açıktır. Ben
de her ne pahasına olursa olsun ve esasen Ana
yasamıza mugayir bîr kanun olan bu Millî Ko
runana Kanununun 30 ncu maddesinin kaldırıl-
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ması için Yüksek Meclisten rica ediyorum ve 
bunun için de bir önerge veriyorum. 

SALAMON ADATO (istanbul) — Say m 
arkadaşlar; Hükümetin bu hâdisede alâ
kadarların çok olması hasebiyle müşkül bir va
ziyette kaldığını kabul etmek mecburiyetinde
yiz. Çünkü tatmin edilecek alâkadarlar çok
tur, Bir taraftan gayrimenkul sahipleri diğer 
taraftan dul, yetim ve emekli kimseler, üçüncü 
taraftan da geliri mahdut oaln kiracılar, bunları 
tatmin etmek hakikaten kolay bir şey değildir. 

Lâfontenin bir sözü var. Bir kimse bütün 
âlemi pederiyle beraber tatmin edemez. 

Muhterem Beketa arkadaşımız bu tasarı Ko
misyonda konuşulurken ınukni sebepler göster
mek suretiyle tasarının reddi hakkında bir mü
talâa beyan etmiştir, ben ümit ederim ki, kür
süye çıkıp o malûm olan belâgatiyle aynı delil
lerle aynı kanaati müdafaa edecektir. 

Bu tasarı kabul edildiği takdirde esasen ga
yet ağır olan pahalılık zincirine bir halka daha 
ilâve edilmiş olacaktır. 

Geliri mahdut olan kimse mal sahibine verece
ği % 20 nispetini vermek için çocuğunun ağzın
dan şekerini ve belki kendi ağzından katığını çı
kartmak mecburiyetinde kalacaktır. 

Gayrimenkul sahipleri acaba böyle büyük bir 
alâka ile himaye edilmeli mi? 

Bu hâdiseyi afaki bir şekilde tetkik edecek 
olursak, onların hakikaten bir fedakârlık yapmak
ta olduklarını kabul etmek mecburiyetindeyiz. 
Fakat diğer taraftan şunu da kabul etmek lâzım
dır ki, mal sahipleri çok acınacak bir vaziyet
te de değildir. Çünkü 1939 senesindenberi gay
rimenkul kıymetleri daimî bir şekilde tereffü et
miştir. 1939 senesinde 10 bin lira kıymetinde 
bulunmuş olan bir gayrimenkulun kıymeti bu
gün asgarî 3 misline 30 000 lira kıymetinde ol
duğunu kabul edebiliriz. 

Bugün asgari üç misli olduğuna nazaran 30 
bin liradır. Bendeniz yakından takip ettiğim bir 
hâdiseyi arzedeceğim. 

1936 senesinde İstanbul'da Karaköy Palas 
namiyle mâruf bir gayrimenkul satışa çıkarıl
mış. Malûmu âliniz bu gayrimenkkul iki kısma 
ayrılmıştır. Bir kısmında Banka Komerçiyale 
diğer kısmında da Felemenk Bankası oturmak
tadır. Banka Komerçiyale'nin oturduğu kısım 
1936 seneshide 100 bin liraya satılmıştır. Bu 
gayrimenkulu almış olan bir ecnebi şirket iki 
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sene evvel bunu 250 - bin liraya satmıştır. Bu I 
K araköy Pal asın Banka KomereiyaJ e kısmım 
250 bin liraya almış olan kimseyi diğer kısmı
nın sahibi aym bedelle kendisine satmağa icbar 
iyin, mahkemeye müracaat etmiştir, Bugün ay
nı kışımın kıymeti 6 - 7 yüz bin lira raddesinde-
div. Gayrimenkulun kirası senevi 50 bin lira 
raddesindedii-. 

Serveti üç misline baliğ olmuş olan gayri
menkul sahibi 50 bin liradan maada kasasına 25 
bin lira koymuş vaziyete gelecektir. Binaen
aleyh, bu tasarının doğuracağı neticenin haki
kate uygun bir şekilde tebarüz ettirilmesi için bu 
misali arzetmek mecburiyetinde kaldım. Belki 
bizim bilmediğimiz birçok hâdiseler de aynı 
mahiyettedir. 

Bu artırmanın, böyle % 20 ye inhisar edece
ğini zannetmiyorun . Esasen tasarıda, bu mev
zuda kademe kademe gidileceği tasrih edilmiş 
ve bu itibarla bir müddet sonra yine % 20. Ve ar
zu talep arasında bir muvazene husule gelinciye 
kadar esasen dernek teşkil etmiş olan ve bu suretle; 
bir kuvvet ifade etmek vaziyetinde bulunan gayri
menkul sahipleri yine mutalebatmı idameye teves
sül edeceklerdir. Benden evvel söz alan arka
daşımız, ahvali fevkalâde zail olmuştur, binaen
aleyh, Millî Korunma Kanunu hükümlerini kal-
kaldıralım diyorlar. 

Fakat ahvali fevkalâdenin kalkması kâfi de
ğil, bu mesken buhranı devam ettiği müddetçe 
bu gibi tahdidatı koymak Hükümetin bir va
zifesi olacaktır. 

Avusturya'da, Birinci Umumi Harbte Viya
na'da mevcut olan mesken buhranından dolayı, 
böyle bizim Millî Korunma Kanununun 30 neu 
maddesine müşabih bazı kayıtlar kabul ve va-
zedilmiştiı*. O hükümler bugüne kadar devam 
ettiğine göre bu mevzuun pek kolay halledilecek 
mesailden olmadığını kabul etmek zaruretinde-
yiz. Bilhassa mesken ile meskenden gayri bir 
maksatla kullanılan gayrimenkuller arasında bir 
fark yapılmasının mânasını anlıyamadım. Es-
babv mueibede buna dair bir sarahat yoktur. 

Şunu da nazara almak lâzımdır ki, ticaret-
gâhlar için kabul edilmek istenilen yüze elliyi 
kim. ödeyecektir! Bunun yarısını kiracı, yarı
sını da Hazine ödeyecektir. Çünkü kiracı bu ki
rayı masarifi umumiyesine kaydedecektir. Ma
sarifi umumiyeye kaydedilen bu kira üzerinden 
Hazino vergi alannyaeaktır. I 
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Binaenaleyh •%; 50 si hazine tarafından de

ruhte edilmiş olacaktır. Diğer yarısı ticaretha
ne sahibi değil, tüccar, onu maliyete ilâve ede
ceği, için müstehlik tarafından ödenecektir. Bi
naenaleyh bu tefriki yapmanın sebebi yoktur. 
Bundan evvel mevzuu münakaşa olmuş sendika
lar kanunu hakikaten, bir birlik haline gelen 
kimselerin bir kuvveti ifade edeceğini tebarüz 
ettirmişti. Mal sahipleri bir dernek teşkil ede
bilmişler ve bu dernekte herhalde faaliyette bu
lunmuştur. Fakat kiracılar maddi endişeler yü
zünden böyle dernek teşkilini düşünmediler ve 
bunun içindir ki matbuatta kiracıları himaye 
ve siyan et edici yazılara tesadüf edilmiştir. 

Bir taraftan dar gelirlileri, gözetmek lâzım
dır. Bu dar gelirli olan kimseler yalnız memur
lardan ibaret değildir, arkadaşlar.. Bilirsiniz ki, 
büyük şehirlerde hususi,ticari müesseselerde ça
lışan dar gelirli,bir çok kimseler vardır. 

Bunlar ne aynî yardımdan nede fazla bir 
Menkten istifade, etmiş değillerdir. Binaenaleyh 
bunları düşünmek, her halde hükümetin vazife
sidir. 

Bundan evvel konuşan arkadaşım yalnız bir 
evi bulunan dul yetim ve emeklinin vaziyeti ne 
olacaktır? Yolunda bir sual sormuştur. Bunu 
Bekata arkadaşımız gayet açık bir surette te
barüz ettirdi. Esasen gayet mütevazi şartları ha
iz bir evin kirasının % 20. si niye baliğ olur. Me
selâ 20 liranın % 20 si 4 liradır. Bu dul kadına 
dört lira vermekle onun haline çare bulmuş ol
mayız. 

Hükümet Millî Korunma Kanunuyla bir prim 
usulünü kabul etmiştir. Bazı mallardan prim 
alıyor diğer mala veriyor. 

Acaba bu .mevzuda aynı usul ve sisteme te
vessül etmek imkânı yok mudur?. 

CEMİL SAÎD BARLAS (Gazianteb) — Ya
ni nasıl tevessül edilsin?. 

SALAMON ADATO (Devamla) ^ - Müsaade 
buyurunuz. 

Dar gelirli kimseler esasen yüksek kira ve
recek vaziyette değildir. Dul ve yetime yardım 
yapmak maksadiyle işi yerinde bulunan ve bü
yük palaslar sahibi bulunan kimseleri de fayda
landırmak doğru değildir. Onun için nispeten 
yüksek kira veren ve müreffeh bir vaziyette 
bulunan kiracılar-seve seve bu dul ve. yetimlere 
verilmek üzere tesbit: edilecek bir nispet dai-
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resinde bir fazlalık verirlerse mal sahiplerine 
verilmek suretiyle değil, bunlara tahsis edil
mek > kaydiyle' verirlerse, emin olunuz ki, hem 
dar gelirli olan 'kiracıların vaziyeti emniyet al
tına alınmış olur, hem de geçinmek mecburi
yetinde^ olan fakir ev sahiplerine de yardım et
miş, oluruz. Bu suretle aynı zamanda dar ge
lirli olan kimseler de fazla kira vermek külfe
tinden azade kalacaklardır. Mâruzâtım bundan 
ibadettir. 

HASAN POLATKAN (Eskişehir) — Muh
terem arkadaşlar; Bugün bir realite olarak or
tada bulunan hâdiselerden birisi mesken buh
ranı ve bunun.tabiî bir neticesi olan kiracı ile 
mesken sahiplerinin, münasebetleri arasındaki 
huzursuzluk. meselesidir» 

Millî Korunma Kanununun 30 ncu madde
sinde bir değişiklik yapılması lüzumuna kaniiz. 
Fakat elimizdeki kanun tasarısında gösterilen 
zam nispetlerinin ve diğer bazı tadillerin kira
cılarla mülk sahipleri arasındaki ihtilâfları so
na erdireceğini ümit etmek veya onu temenni 
etmek ancak ve ancak iyi bir niyetten daha ileri 
geçemiyeeek birşeydır. 

Omın için biz, bugün ortada olan dâvayı esa
sından hâlledici mahiyette olmıyan zammın az
lığı veya çokluğu ' ve diğer noktalar üzerinde 
değil daha ziyade tasarı gerekçesinin birinei 
ve ikinci kısımlarını teşkil eden ve bahis konusu 
edilen noktalar üzerinde dürracağız. Ve Hükü
metten temennilerde bulunacağız. Huzurunuza 
gelen ve yıllardan beri bahis mevzuu olan bu | 
tasarıyı biz, yalnız Millî Korunma Kanununun 
bazı maddelerinin tadili şeklinde ele almadık. 

Yurdumuzda bugün en büyük şehirlerimiz
den en uf a;k kasabalarımıza kadar ağırlığı muh
telif yerlere göre derece derece değişen bir mes
ken buhranı mevcuttur. 

Basit bir arz-ve talep kaidesinden, yani, mes
ken adedi ile kiracılar arasındaki nispetsizlik
ten doğmuş olan bu buhran kiracılarla mülk sa
hipleri arasında, hava parası, peşin kira gibi 
birtakım kanun dışı formüllerin doğmasına se
bep olmuştur. 

Her yıl yapılmakta olan inşaatın harp yılları 
içinde çok azalmış veya durnraş olması, nüfu
sumuzun artmakta olması, son yıllarda muh
telif bölgelerimizde yer sarsıntıları yüzünden sa-
yısıvyüz», bine yaklaşan bina kayıbınm meydana 
gelmesi,- evvelce evleddnhv bir kısmını kiraya ve-
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rerek yaşıyan bazı kimselerin, bu harb içinde 
malî durumlarının iyileşmesi dolayısiyle kiraya 
verme usullerinden yaz geçmeleri gibi çeşitli se
bepler bizde bina buhranını meydana getirmiş
tir ve getirmektedir, 

Bugün bizim gibi bina sıkıntısı çeken bir kı
sım milletler bu dâvayı Devlet eliyle başarmağa 
karar vermişlerdir. Bu milletlerin başında ge
len İngiltere; kıymeti birbuçuk milyar sterlin 
tutan aynı tipte ve seri halinde 2,5 milyon evin 
inşaasına karar vererek işe başlamış bulunmak
tadır. Bu çalışmalarda vatandaşın kendi malı 
olan bir eve sahip olması değil, vatandaşa 
oturabileceği bir evin temini prensipi esas alın
mıştır. 

Biz evsiz yurttaşların tamamına Devlet eliyle 
ev temin edecek maddi ve mânevi kaynaklardan 
mahrum- bulunmaktayız. Fakat bu mahrumiyet 
kendi kendilerine ve sahibi olmak ve dâvayı ken
dileri başarmak istiyen vatandaşlara bazı malî fe
dakârlıklar pahasına da olsa gösterilmesi gereken 

i kolaylığın âzamisini onlara bahşetmeğe mâni de-
5 ğildir. 
i Kanunun gerekçesinde bina buhranından kur
tu lma işinden bahsolunurken vatandaşı, kendi 
imalı olan bir eve sahip kılma dâvasından bah-
\ solunmasını arzu ederdik. 

Vatandaşları kendi malı olan bir 'evin sa
hibi haline getirme, bir eve sahip kılma dâ
vasının halli bina buhranından kurtulma işini 
halledeceği gibi içtimai nizamda sükûnet ve daha 
sağlam bir temel meydana getirecektir. 

Mesken dâvasında bu esas bir gaye olarak 
ele alındıktan sonra bugün için sermayenin, 
mesken inşaatı işlerine büyük ölçüde akması 
imkânlarını temin etmek gerektir. 
. Bu imkân ve yalnız kanunun çıkış tarihinden 

sonra yapılacak inşaatta kiraların serbest bı
rakılması yoluna gitmekle temin olunamaz. 
Çünkü müthiş denecek kadar pahalı inşaat mal
zemesi kullanılarak meydana getirilen ve çok 
yüksek bedele mal olan bir binanın sahibi, ki
racıdan elbette ki; ve haklı olarak yüksek bir 
kira bedeli istiyecektir. Fakat, kiracı olmak • 
zorunda kalan kimselerin mühim bir kısmının 
bu yüksek- kirayı ödemek imkânlarından mah
rum bulunacağını da düşünmemiz gerektir. 

Mesken derdine çareler aranırken şu nok
talar gözönünde bulundurulmalıdır. 
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Birincisi; mesken yapacak kimselerin inşaat I 

malzemesini bol ve ucuz olarak tedarik edebil
meleri lâzımdır. Kerestenin metre mikâbını iki 
yüz liraya, demirin tonunu 600 liraya, çimen
tonun tonunu seksen küsur liraya almak ve 
bunların bir kısmını karaborsadan tedarik et
mek zorunda kalan kimselerin yeni inşaat için 
ne dereceye kadar heves duyabileceklerini tah
min etmek güç değildir. 

înşaat malzemesi düşünülürken nakliyat iş
lerindeki imkânsızlığı ve intizamsızlığı ortadan 
kaldırmanın lüzum ve zaruretini ikinci bir nok
ta olarak işaret etmek isteriz. 

Çimento, demir, tuğla ve kiremit göndermek 
veya getirtmek istiyen kimselerin vagon bulama
dıklarını ve bu imkâna kavuşabilmek için ay
larca beklemek zorunda kaldıklarını, inşaatın 
ise ancak muayyen bir mevsimle mukayyet ol
duğunu düşünecek olursak nakliyat işindeki zor
luğun yeni inşaata büyük darbeler vurduğunu 
anlıyabiliriz. 

Üçüncü ve mühim bir nokta da şudur: mes
ken inşa edecek vatandaşların kolaylıkla arsa 
bulmalarına yardım edilmelidir. Bu da, imar 
sahalarına dahil geniş arsaların spekülasyon
lara mevzu olmasını önlemek için belediyeler 
veya diğer Devlet teşkilâtı tarafından satmalı-
narak bina inşa edeceklere ucuz bedel ile, par
çalar halinde verilmesi ile mümkün olabilir. 

Mesken inşa edeceği halde parası kâfi gel-
miyen kimselere kolaylıkla ve az bir faizle kre
di temin olunması, yapı kooperatiflerinin ve 
şirketlerinin kuruluşunun teşvik olunması, yeni 
inşaatta vergi muafiyetinin uzlaşması üzerinde 
dikkatle durulması gereken noktalardandır. Bu
rada, eski Meclis tarafından, büyük ümitlerle 
çıkarılan Emlâk Kredi Bankası Kanunundan 
bugüne kadar umulduğu derece bir randıman-
alınamamış olması sebeplerinin tetkik konusu 
olmasını ve bu Bankanın iyi işlemesine iş gör
mesine engel olan mevzuatın ve cihetlerin orta 
dan kaldırılmasını tebarüz ettirmek isteriz. 
Saydığım bütün bu çeşitli noktalar birbirine 
bağlı ve fakat mesken dâvasının kollarını teş
kil etmektedirler. Bu noktalar temin olunduk
tan sonra yapılacak iş, sermaye sahiplerini bü
yük meskenlerin inşasına ve küçük tasarruf sa
hiplerini de birer ev edinmeğe teşvikten ibaret
tir. üzerinde durmakta olduğumuz bu dâvayı 
hal için bugün mahrum bulunduğumuz plânlı | 
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ve programlı bir mesken politikamız olmalıdır. 

Hükümet yeni inşaat mevsimi başlamadan 
önce l)iı hususta yeni kanunlar getireceğini ta
sarısının gerekçesinde bildirmektedir. Fakat in
şaat yapacak kimseler Mart ayında hazırlığa 
göçmek zorundadırlar. Büyük Millet Meclisi 
Nisan ortalarına kadar tatil devresine gireceği
ne göre bu kanunların Meclise getirilmesinde 
geç kalınacağı tabiîdir. Onun için bu kanun ta
sarılarının tatilden önce Heyeti Umumiyeye ge
tirilmesini arzu ederdik. 

Kaldı ki, eğer bu hususlarda çok daha önce
den rakamlara müstenit etraflı tetkikler yap
mağa başlanmamışsa malzeme, nakliyat, arsa, 
kredi, faiz, vergi meselelerini ve bunlara müte-
ferri meselelerin biranda ve kısa bir müddet 
içinde elealmaî'ak kusursuz ve tatbiki kaabili 
hal suretleri bulanması da müşküldür. 

Hükümetin mesken buhranı halle medar ola
cak teferruatlı, vuzuhlu ve şümullü bir mesken 
politikasını biran önce ortaya koymasını ve bu 
işe ait plân, program ve tasarıları biran önce 
Meclise getirmesini temenni ederiz. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎR KURUTLU-
OĞLU (Kırşehir) — Muhterem arkadaşlar; ta
sarının umumi müzakeresinde • Yüksek Meclisi 
fazla rahatsız etmek istemezdim. Fakat leh ve 
aleyhte tamamiyle iki ayrı kutup olarak ortaya 
atılan fikirlere kısaca cevap vermek lüzumunu 
hissettiğim için bazı mâruzâtta bulunacağım. 

Fahri Karakaya arkadaşımız, bu kanunun 
tamamen kaldırılması fikrini ileri sürdüler. 

Yüksek malûmunuzdur ki, Millî Korunma 
maksadı vazı ve yürürlüğe konmasını şu bakım
dan mütalâa etmek lâzımdır. Evvelâ bu kanun 
mülkiyet hakkını takyit eden bir kanun değil
dir. Ancak fevkalâde hallerin devamı sıra
sında ticari ve iktisadi ahengi muvazene altında 
tutmağı hedef tutan bir kanundur. Bu gibi ka
nunlar. şartların tahavvülü dolayısiyle yavaş ya
vaş değişme imkânını bahşetmek için tadil edil
mek zorundadır. 32 nei maddesinin değiştiril
mesiyle diğer hususlarda bir genişlik imkânı 
verilmiş olduğu halde baskı altında tutulan kira 
fiyatlarında bugüne kadar bir genişleme imkânı 
verilmemiştir. Bu tadil tasarısı ile normal za
mana avdetin ilk kademesi sağlanmak isten
miştir. Bu itibarla Millî Korunma Kanununun 
tamamiyle yürürlükte kalmasını istiyen arkada-
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şımızla, büsbütün kaldırılmasını istiyen arkada
şımıza müşterek bir cevap vermiş oluyorum. 

Adato arkadaşımız, gayrimenkul fiyatları
nın başını alabildiğine yükselttiğini ve bu itibar
la esasen yüksek fiyatı hesabına koymuş olan 
vatandaşın 50 bin lirasına 25 bin lira daha ilâve 
edileceğini ve bu itibarla bunun bir haksızlık 
olduğunu söylediler. İstisnalar kaide teşkil et
mez arkadaşlar. Küçük mülk sahibi olan vatan
daşları ve ekseriyeti teşkil eden bu vatandaşları 
da düşünmek mecburiyetindeyiz. Bundan baş
ka bakım, idame vesair masrafları kira bedeliyle 
kıyasladığımız zaman bu 25 bin lira keseye gir
miş olmıyacak, yine piyasaya katılan ve piya
sada dönen bir para halinde gözümüze çarpa
caktır. 

Konut ve konuttan gayri olan gayrimenkul-
ler arasındaki artış nispetindeki ahenksizliğin 
mucip sebebine rastgelmediğini söylediler. Bu
nun mucip sebebi ortadadır. Konuttan gayri 
gayrimenkulunu kiraya vermiş olan mülk sa
hiplerinin bu gayrimenkul üzerinde fevkalâde 
zammın devamı müddetince yapılmış olan biraz 
ileri kârların mevzuunu teşkil eden bu gayri-
menkullerden aldıkları sabit fiyat vaziyetini 
kaldırarak biraz da mülkk sahibinin faydasını 
temin etmektir. Esbabı mucibe ortadadır, iza
hına lüzum ve hacet yoktur. 

Prim usulünü tatbik etmek suretiyle ikinci 
bir hal çaresi yolu zannederim ki, Türk milleti
nin kuruluşuna ve Anayasamızın sadık kaldığı
mız muayyen umde ve prensiplerine hiç uymıya-
cak bir adım telâkki ederim. Bu itibarla cevap 
vermeği kendimce lüzum görmem. 

Hasan Polatkan arkadaşımız Geçici Komis
yonun dikkat ve hassasiyetle üzerinde durduğu 
hususları gayet güzel hulâsa etmişlerdir. Biz 
de biliyoruz ki, Millî Korunma Kanununda şu 
şekilde yapılan değişiklik ileri ve ümit verici 
ve herşeyi tamamlayıcı bir değişiklik değildir. 
Buna biz de kaniiz. Fakat normal zamana av
det için bir kademe olarak alınmış ileri ve geri 
iki fikrin tam ortasını bulmuş ve o zemini ha
zırlayıcı, kademe teşkil eden bir kanun tasarısı 
olarak yüksek huzurunuza gelmiş bulunmakta
dır. Bu itibarla işi bu zaviyeden mütalâa etmek 
zaruretindeyiz. 

Tasarıda inşaatın genişletilmesini sağlıyacak 
olan bir tek nokta bundan sonraki yapılan inşa-
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atın tamamen serbest rejime tâbi olmasıdır. 

Diğer hususlara gelince: inşaatı teşvik ba
kımından alınması lâzımgelen tedbirler Millî 
Korunma Kanununun 30 ncu maddenin mevzuu
na girecek hallerden değildir. Millî Korunma 
Kanununun 30 ncu maddesi kira fiyatları üze
rindeki tahavvülü yahut bunların genişlemesini 
veya sabitliğini temin eden bir maddedir ve 
bünyesi itibariyle ancak bu hususa taallûk eden 
mevzular hakkında kayıtlar koyabilir. Arsa 
temini, vergi indirmeleri, inşaatta bazı kolaylık
lar temini gibi hususlar bu kanunun metninde 
yeralacak konular değildir. 

Hasan arkadaşımızın ileri sürdüğü tedbirler, 
Komisyonumuzda müzakere edilmiş ve yeri bu
rası olmıyacağı için tasarının gerekçesinde ge
niş izahata lüzum görülmemiştir. Maruzatım 
bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
başka mütalâa var mı? 

CEVDET KERİM INCEDAYI (Sinob) — 
Arkadaşlar; müzakere ettiğimiz tasarı, memle
kette, kiracı ile mülk sahibi arasında 7 yıldır 
devam eden, harb zorluklarının husule getirdi
ği bazı müşkülleri gidermek ve mülk sahipleri
nin günün şartlarına göre durumlarının bir de
receye kadar düzenlemek amacını gütmektedir. 

Yüksek Heyetinizin bu tasarının bu faydaları 
sağlıyacağmı. kabul buyuracağını zannederim. 
Bu hem kira ile oturanları ağır şartlara mâruz 
bulundurmamak hem do mülk ve akaar sahiple
rinin vaziyetlerini az çok düzenleyici bir tasa
rıdır. 

Binaenaleyh, zaruretlerin doğurduğu Millî 
Korunma Kanunu bir maddesinin, cemiyetin 
hayatı üezrindeki akislerini nizamlayıcı, tâdil 
edici bir maddesi olarak telâkki etmek lâzımdır. 
Arkadaşın dileğine gelince; nüfusumuz hamdol-
sun artmaktadır, ve harb yıllarının zorluğun
dan inşaat azalmıştır. Fakat bu tasarı bunu 
temin ve tanzim için değildir. O mevzu tama
men ayrıdır. Hükümet bu işin de ehemmiyetle 
üzerindedir. Bir taraftan Yapı ve Kredi Ban
kasının tamamen mülk inşası hususunda ucuz 
faizle ve kolaylıklarla iyi bir halde işler olması 
üstünde durmaktadır. Bu banka şimdiden fay
dalı esasları ile ev yaptıracak vatandaşların 
emrine amade bir haldedir. Bunun daha geniş 
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bir mikyasta işlemesi mütemadiyen kovalanan 
ve üstünde durulan bir iştir. 

Diğer taraftan mesken inşaatında kolaylık 
verme hususundaki kanun da Hükümetçe ha
zırlanmıştır. Bu sıralarda Yüksek Meclise 
sunulacak raddeye gelmiş bulunuyordu. Ancak 
bunu her bakımdan daha mütekâmil bir hale 
getirmek, tatbikatta aksak yerleri kalmamak 
için bir revizyondan daha geçirmek lüzumunu 
hissettik. Bu, büyük ve içtimai bir meseleyi 
halledici tasarı olacaktır. 

Bunun içinde Kanunu Medeni hükümlerini 
günün zaruretleriyle, bu işte konacak kayıtlar
la teklif etmek vesaire gibi çok derinliğine gi
den meseleler vardır. Bu sebeplerle Meclise su
nulacağı sırada Hükümet, bunun üzerinde tek
rar bir incelemeği yerinde ve lüzumlu görmüş
tür. Bunda ucuz malzeme, nakliyat işi, kredi 
işi, arsa meseleleri vesair her cihet derpiş edil
miş bulunmaktadır. 

Arkadaşım, bu işi Hükümetin iyi bir şekilde 
elde tuttuğunu, hazırlıklarının bitmek üzere oldu
ğunu ve Millet Meclisinin Nisan çalışmalarında 
incelemelerinizden geçtikten sonra icra safha
sına geçileceğini arzederim. Arkadaşıma bu kür
süden bu vesile ile bunu bildirmek imkânını ver
diklerinden teşekkür ederim. Bütün icabı ve 
ihtiyaçlar tasarıda derpiş edilmektedir. Inşaal-
lah hayırlı neticeler verir ve halkımız daha ge
niş ve kolay inşaat yapmağa muvaffak olur. 
(Soldan alkışlar). 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında baş
ka mütalâa yoktur. Maddelere geçilmesini oyu
nuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Maddelerin görüşülmesine geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Komisyonun bir önergesi vardır. Okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Korunma Kanununun bazı maddeleri

nin değiştirilmesine dair kanun tasarısının ive
dilikle konuşulmasını arz ve teklif ederim. 

Kırşehir Milletvekili ve Ge
çici Komisyon Sözcüsü 

Sahir Kurutluoğlu 

BAŞKAN — Komisyonun ivedilik teklifini 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... İvedilikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi arzediyoruz. 
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Millî Korunma Kanununun bazı maddelerinin 

değiştirilmesine dair kanun 

MADDE 1. — Millî Korunma Kanununun 
4648 sayılı kanunla değiştirilen 30 ncu maddesi 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 30. — 
I - Millî Korunma Kanununun uygulandığı 

süre içinde şehir, kasaba, iskele, liman ve istas
yonlarda gayrimenkullerin (tarla, bağ, bahçe, 
bostan gibi musakkaf olmıyanlar hariç) kira 
bedelleri Millî Korunma Kanununun uygulan-
mıya konmasına takaddüm eden yıl içindeki 
son kira sözleşmesiyle belli olan kira bedellerine 
konutlarda % 20 ve konuttan başka yerlerde 
c/o 50 zammı ile bulunacak kira bedellerinden 
hiçbir suretle fazla olamıyacağı gibi sözleşme 
şartlarında kiracılar aleyhine değişiklik yapı
lamaz. 

I I - a) Kiraları sözleşme ile belli olmıyan 
veya Millî Korunma Kanununun uygulanmıya 
konulmasından sonra kiraya verilmeğe başlanan 
yahut kullanma tarzı tamamen değiştirilerek ki
ralanan gayrimenkullerin kiraları, belediye en
cümenlerince o mahal veya semtteki mümasille
ri nazara alınarak 1939 takvim yılının rayicine 
göre takdir olunacak kiraya konutlarda % 20 
sinin, konutlardan başka yerlerde % 50 sinin 
zammı ile bulunacak miktarları aşamaz. 

b) Millî Korunma Kanununun uygulanmı
ya konulduğu tarihten sonra inşa edilmiş bulu
nan veya asli heyeti tevsi veya tebdil edilerek 
esaslı surette tadil edilmiş olan gayrimenkuller-
de Bina Vergisi Kanununa göre katî olarak tes-
bit edilen gayrisâfi iratlar, kira olmak üzere 
kabul edilir ve sözleşme şartları emsali nazara 
alınarak mahalli örfe göre belediye encümenle
rince tâyin olunur. Bu şekilde taayyün eden ki
ra bedellerine ,% 20, % 50 ve % 80 zamlar ya
pılmaz. 

III - Mobilya ile kiraya verilen gayrimen
kullerin yukarıki fıkralara göre taayyün eden 
yıllık kira bedellerine, mobilyaların belediyeler
ce takdir edilecek kıymetinin % 20 si zam olu
nabilir. 

Şu kadar k i ; bu suretle zam olunacak mik
tar kira bedelinin yıllık tutarını geçemez. Kira 
müddetinin hitamından enaz bir ay evvel yazı 
ile haber vermek şartiyle kiralanan mobilyası
nı kısmen veya tamamen geri alabilir. 
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TV - Kısmen konut nlnrflk, kısmen de konut

tan gayri bir şekilde kullanılmak üzere kirlan-
mış bulunan veya tamamen konut olarak kul
lanılmak üzere kiralanmış iken fiilen konuttan 
gayri bir surette kullanılan gayrimenkuller zam 
bakımından konut olmıyan yerlere ait hüküm
lere tâbidir. 

V - a) Kira sözleşmelerinin ve Borçlar Ka
nununun Millî Korunma Kanununa mugayir 
olmıyan vecibelerine, kiracılar veya mirasçıları 
ve konutlarda ölen kiracı ile birlikte ikamet 
edenler tarafından tamamen riayet edildiği süre
ce Millî Korunma Kanununun uygulamadan 
kaldırılmasından üç ay sonraya kadar kiracılar 
aleyhine tahliye dâvası mesmu değildir. Kira 
müddetinin bitmesinden enaz 15 gün evvel ki
racı, gayrimenkulu tahliye edeceğini kiralıyan 
yazı ile bildirmediği takdirde sözleşme aynı şart
larla, bir yıl için uzatılmış sayılır. 

Ancak kira bedeli, sözleşme veya Belediye 
Encümenleri kararı yahut iradı gayrisâfi ile 
taayyün eden gayrimenkul; sonradan bu kira 
bedelinden noksanına kiraya verilmiş olsa dahi, 
sözleşmenin hitamında, sözleşmenin yenilenmesi 
veya bir başkasına kiraya verilmesi hallerinde 
yukarıki esaslar dâhilinde belli olan kira bede
line çıkarılabilir. 

b) Kira şartlarına ve Borçlar Kanununun 
Millî Korunma Kanununa mugayir olmıyan ve
cibelerine riayet edilse bile aşağıda yazılı hal
lerde kiralıyan : 

1. Kiracı tarafından gayrimenkulun tahliye 
edileceği yazı ile bildirilmiş olmasına rağmen 
gayrimenkul tahliye edilmezse icraya müracaatla 
tahliyo ettirilebilir. 

2. Gayrimenkulu kendisi veya çocukları 
için konut olarak kullanma ihtiyacında kalırsa 
kira sözleşmesinin hitamında, 

3. Bir nevi ticaret veya sanatla iştigal et
mekte iken askerlik, hastalık gibi zaruri sebepler
le gayrimenkulunu kiraya vermiş olanlar, bu mâ
nilerin zevalinden sonra aynı gayrimenkulde tek
rar ticaret ve sanatım icra etmek isterse; kezalik 
sözleşmenin hitamında; 

4. Bir gayrimenkulu satınalan kimse kendi
si veya çocukları için konut olarak kullanma ihti
yacında ise, 

5. Konuttan başka bir gayrimenkulu satın 
alan kimse kendisinin veya çocuklarının muayyen 
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i meslek veya sanatlarının bizzat icrası için kul

lanma ihtiyacında ise; 
6. Kira bedelini vaktinde ödememelerinden 

dolayı haklı olarak bir yıl içinde iki defa ihtar 
yapılan kiracılar aleyhine kira müddetinin hi
tamında veya ayrıca ihtara hacet kalmaksızın; 

Umumi hükümler dairesinde tahliye dâvası 
açabilir. 

i O) Malsahibi yukarıki (B) fıkrasının 2, 3, 
4 ve 5 numaralarında yazılı sebeplerden dolayı 
tahliyo ettirdiği gayrimenkulu mücbir sebep ol
maksızın bir yıl içinde başkasına kiralıyamaz. 

VI - Bu madde hükümlerine göre açılacak 
tahliyo dâvaları sulh mahkemelerinde görülür. 
Tahliye dâvaları ile beraber açılmış bulunan taz
minat dâvaları hakkında sulh yargıçları ve taz
minat dâvası zımnında asliye mahkemelerine 
açılan tahliye ve fesih dâvalarında asliye mah
kemeleri tarafından görevsizlik kararı verile
mez. 

VII - Kaloriferli binalarda kömür fiyattmda-
ki değişikliklerin kira bedellerine inikas nispeti 
halin icaplarına göre bu kanun gereğince çıkarı
lacak Bakanlar Kurulu karariyle tâyin oru
nu*. 

I ve I I sayılı bentlerde yazılı kira bedelleri
nin hesabında kömür bedeli farkları nazara 
alınmaz. 

VIII - Su parası kira bedeli içinde gösteril
miş olan hallerde, su sarfiyatının kira bedelin
den düşülmek suretiyle, kiracı tarafından öden
mesi hususunda akitler uzlaşamazlarsa; % 20, 
% 50 ve % 80 zamlar'bütün kira bedeli üzerin
den yapılır. Kiralıyan veya kiracı, su sarfiyatını 
göstermek üzere ayrı bir sayaç koyduğu tak
dirde su sarfiyatı sayaçta gösterilen miktara 
göre kiracı tarafından ödenir ve zamma tâbi 
kira miktarının bu hallerde ne suretle buluna
cağı Bakanlar Kurulu karariyle tâyin olu
nu*. 

IX - Kiracı sözleşmede aksine kayıt olma
dıkça, konut olsun olmasın, kiralanan yeri kıs
men veya tamamen başkasına kiralıyamaz, ya
hut kiralanan yerden istifade hakkını veya kira 
sözleşmesini başkasına devredemez veyahut ken
disi hakikatte gayrimenkulu bırakmış olduğu 
halde herhangi bir sebeple bu yeri başka kim
selere kısmen veya tamamen işgal ettiremez. 

Bu maddenin yürürlüğe girmesinden evvel 
I kiraya verilmiş gayrimenkullerde kiracıya, gay-
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rimenkulü başkasına kiralamak veya devret
mek hakkını veren sözleşme şartları, bu madde
nin yürürlüğe girmesinden sonra kiralıyanm 
rızası hilâfına devam edemez. 

Yukarıki fıkralar hükmüne riayet etmiyerek 
bir gayrimenkule, kiracı veya devralan sıfa-
tiyle girenler veya bu gayrimenkulu işgal eden
ler hakkında hiçbir ihtara hacet kalmaksızın 
sulh mahkemesinde tahliye dâvası açılabilir. 
Fuzuli işgal edenler hakkında 2311 sayılı Kanun 
hükümlerinin tatbiki da istenebilir. 

Kira akdinin esas gayesi itibariyle başkala
rına kiralanması lâzım gelen (otel, pansiyon ve 
talebe yurdu) gibi gayrimenkuller, bütün gay
rimenkulun devri veya kiralanması yasaği 
müstesna olmak üzere, yukarıki fıkralar hü
kümlerine tâbidir. 

X - Bu madde hükümlerinin uygulanacağı 
yerleri Hükümet tâyin ve ilân eder. Bu yerlerde 
2490 numaralı kanunun bu maddeye aykırı hü
kümleri uygulanmaz. 

NECMEDDÎN SAI.TÎR SİLAN (Tunceli) — 
usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz, usul hakkında nöy-
liyeeeksiniz. 

NECMEDDÎN SAHlR SILAN (Tunceli) — 
Arkadaşlar; bu tasarı, bildiğimiz gibi muhtelif 
maddeleri, bentleri ve fıkraları, hattâ bunların 
içerisinde yine ayrı ayrı küçük maddeleri ihti
va etmektedir. Eğer Yüksek Kamutay ten
sip buyurursa, İçtüzüğümüzün 108 nci madde
sine göre hareket edilmesini Sayın Başkanımı
zın oya koymasını rica edeceğim ve müsaade
nizle bu maddeyi olduğu gibi okuyacağım. 

«Madde 108. — Görüşülen bir madde birkaç 
mesele veya fıkradan meydana gelmiş ise bun
ların bölünerek ayrı ayrı oya konmaları teklif 
olundukta böyle yapılır.» 

Bu suretle hem söz söyliyenlerin, hem de Ko
misyon Sözcüsünün daha toplu konuşması ve 
böylece görüşmelerin dağılmaması imkânı sağ
lanmış olacaktır. îşte bu bakımdan maddelerde 
olduğu gibi bentlerin ayrı ayrı görüşülmesini 
teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Bu maddenin hakikaten muh
telif bendleri ihtva ettiği okunmasiyle sabit ol
du. Böyle bir teklif olduğuna göre, ayrıca ka
rar almağa lüzum kalmadan, Başkanlık fıkra 
fıkra müzakereye arzeder. Bu takdirde rica edi
yorum, hangi bent okunursa ancak o bendle alâ-
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kadar olan arkadaşlar söz alsınlar, daha salim 
bir şekilde müzakere etmek imkânı hâsıl olur. 
Onun için şimdi 30 ncu maddenin birinci bendini 
okutuyorum muvafık mı? (Muvafık sesleri). 

I. - Millî Korunma Kanununun uygulandığı 
süre içinde şehir, kasaba, iskele, liman ve istas
yonlarda gayrimenkullerin (tarla, bağ, bahçe, 
bostan gibi musakkaf olmayanlar hariç) kira 
bedelleri Millî Korunma Kanununun uygulan
maya konmasına takaddüm den yıl içindeki 
son kira sözleşmesiyle belli olan kira bedellerine 
konutlarda % 20 ve konuttan başka yerlerde 
% 50 zammı ile bulunacak kira bedellerinden hiç 
bir suretle fazla olamıyacağı gibi sözleşme şart
larında kiracılar aleyhine değişiklik yapılamaz. 

BAŞKAN — Lütfen komisyon sözcüsü hü
kümlerin ayrı noktalarına işaret etsinler mese
lâ : bir ve iki bent birbirile tedahül edebilir. 
Kati bir hükmü ifade ederse o bendi müzakere
ye arzedeyim. 

Şimdi okunan bent kâfi midir müzakereye? 
(Kâfidir sesleri). 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAHÎE KURUTLU-
OĞLU (Kırşehir) — Kâfi efendim. 

BAŞKAN — Ohalde birinci bent hakkında 
mütalâa var mı efendim? 

NECMEDDÎN SAHÎR SILAN (Tunceli) — 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Vakıa, daha evvel söz alan 
arkadaşlar vardır. Fakat bentleri ayrı olduğu 
için size söz veriyorum. 

NECMEDDÎN SAHlR SILAN (Tunceli) — 
Arkadaşlar; birinci maddenin bir sayı ile baş-
lıyan bendi üzerinde arzedeceğim. Ancak, ilk 
önce, ben de bu metni olduğu gibi okuyacağım: 

« I - Millî Korunma Kanununun uygulandığı 
süre içinde şehir, kasaba, iskele, liman ve istas
yonlarda gayrimenkullerin (Tarla, bağ, bahçe, 
bostan gibi musakkaf olmıyanlar hariç) kira 
bedelleri Millî Korunma Kanununun uygulan-
mıya konmasına takaddüm eden yıl içindeki 
son kira sözleşmesiyle belli olan kira bedellerine 
konutlarda % 20 ve konuttan başka yerlerde 
% 50 zammı ile bulunacak kira bedellerinden 
hiçbir suretle fazla olamıyacağı gibi sözleşme 
şartlarında kiracılar aleyhine değişiklik yapıla
maz.» 

Bu bentde «Tarla, bağ, bahçe, bostan gibi 
musakkaf olmıyanlar hariç» denilmektedir. An-
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cak, bugünkü hayat telakkilerine göre, spor ha
reketleri arasında, önemli yeri olan plajların 
da bu bentte sayılanlar arasına konulması ben
ce incelenmeye değer gibi. Fakat tasarıyı baş
tan sonuna kadar okuduğum halde gerek Hükü
metin gerekçesinde, gerek Komisyonumuzun ge
rekçesinde böyle bir ihtiyacın düşünüldüğüne 
dair hiçbir fıkra göremedim ve tabiatiyle tasarıda 
da hüküm bulamadım. 

Arkadaşlar; biliyorsunuz ki, memlekette de
niz sporlarını teşvik etmek bakımından muh
telif tedbirler ve imkânlar aranmaktadır. Yaz 
mevsiminde en çok üç, dört ay, o da yağmurlu 
olmıyan günlere maksur olmak üzere, vatan
daşlarımız, gençlerimiz plajlardan istifade et
mekte ve belirli ücretlerini vererek, modern 
tesislerde, denizin nimetlerinden faydalanmak 
imkânlarını bulmaktadırlar. 

Ancak, bazıları belediyelere, bazıları da hu
susi şahıslara, müteşebbis bazı vatandaşlara ait 
olan ve modern şekilde işletilen plajlar, as
lında musakkaf olmadıkları halde, plajların 
müştemilâtı olarak bulundurulması gerekli 
olan musakkaflar yüzünden tarla gibi, bağ ve 
bahçe gibi, bostan gibi faydalanamamakta ve 
bu bentte yazılı hükümler dışında bırakılmakta
dır. 

Bu vaziyet, evvelce ucuz olarak kiralanan 
bu gibi yerlerin, kiralıyanlara iyi gelir getir
mesine rağmen kiraya verenlerin zararına ol
maktadır ve olacaktır. 

Bana duyurulan bir habere göre - ki haberi 
yeni aldığım için esaslı olarak tevsik edemedim -
Bir belediyemiz, çok modern tarzda kurulmuş 
olan plajını 20 bin liraya kiraya vermiş, fakat 
bunu 20 bin liraya kiralıyan bundan çok ge
niş mikyasta faydalanmıştır. Tabiî, nimet kül
fete göredir. Doğru; fakat belediyelerimize 
ve özel idarelerimize birtakım gelir kaynakları 
aradığımız şu zamanlarda, kanunun derpiş etme
miş olduğu bu noktalardan dolayı, belediyeleri
mizi ve özel idarelerimizi de düşünmek lâzımge-
lir. Tabiî, bu esas kabul edildiği takdirde özel 
sermaye sahiplerinin, yani bayındır seven va
tandaşların çeşitli emekler ve zorluklarla açtık
ları plajlarda faydalanabilir. Şu duruma gö
re, esas itibariyle Komisyon Sözcüsü arkadaşı
mızın bu konu üzerinde bizi aydınlatmasını rica 
edeceğim. 

Bu sur etle,-plaj lan da nazara almak imkâ-
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nı varsa, Komisyon veya Hükümet esas iti
bariyle bu fikri hüsnü telâkki edecek olurlarsa, 
buna ait olmak üzere bir önerge vermek isti
yorum. 

Zaten teklifimde de şöyle ifade ediyorum: 
«Tarla, bağ, bahçe, bostan gibi musakkaf olmı-
yanlar hariç» fıkrasının içerisine «Plaj» keli
mesinin oknulmasını ileri sürüyorum. Çünkü, 
ayrıcarzettiği gibi, plaj olmasa bu gibi yerler 
zaten musakkaf bulunmıyacaktır. Bir bağın 
evi olduğu gibi; yani bağevi nasıl bağa tâbi ise 
plajdaki musakkaf ta plaja tâbidir. Tabiî bu 
«Musakkaf» sözü içerisinde her yanı düşünmek 
gerektir. Bildiğimiz gibi plaj sahasında bazı kı
sımlar olabilir: otel, gazino ve eğlence yerleri 
gibi. Tabiî bütün yıl işliyen otel ve gazinolarda 
böyle bir şeyi, böyle bir istisnayı kabul ede
meyiz. Fakat plaja tâbi olan, bu sebeple «Musak
kaf» olan yerleri, ayrıca kiralanmak şaıtiy-
le, Millî Korunma Kanununun bu hükümle
rinden acaba istisna edemez miyiz? Benim öğ
renmek istediğim budur. 

Dr. SAÎM ALÎ DÎLEMRE (Bize) — Plaj
lar musakkaf t ı r ; damı vardır. 

NECMEDDlN SAHÎli SİLAN (Tunceli) — 
Musakkaftır amma, tepesi açık olanlar da var
dır. Bunlara yağmur yağar. Sonra üzerleri ör
tülü, bölmeli soyunma yerleri vardır. Bunların 
olduğu yer aslında plaj olmasaydı tabiî bu gibi 
«Musakkaflar» olmıyacaktı. Bu itibarla bunları 
da düşünmek lâzmıdır; benim teklifim budur. 

FAYIK YLLMAZlPEK (Bursa) — Sayın 
arkadaşlarım, Bendeniz de komisyonda idim 
kararın altında yazıldığı gibi Evkafa ait, ko
nutlar hariç olmak üzere diğer Evkaf binaları 
kiralarının serbest bırakılmasını istedim. Tek
lifim sırasında hukukçu arkadaşlarımızın fazla 
bulunması yüzünden teklifim reddedildi. (Gü
lüşmeler) 

Sayın arkadaşlar, komisyondaki hukukçu 
arkadaşlarım ret sebebi olarak şu mütalâayı ile
ri sürdüler; 

Evkaf binaları serbest bırakılırsa diğer mülk 
sahiplerinin binalarının da serbest bırakılması 
lâzımdır. Birinin mülkünü serbest diğerinin ka
yıt altında kalması hukuk usullerine aykırı
dır, dediler. 

Bu hukuki mütalâanın iki cihette benim 
teklifime karşı yerinde olmadığı kanaatindeyim. 
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Sayın arkadaşlarını, bendeniz hukukçu de

ğilim, fakat her an ve zaman hukuk, ticaret, 
ceza ve malî kanunların tatbik sahasıda olan bir 
meslek sahibi, bir tüccarım. Görüşlerimi kendi 
mesleğim zaviyesinden bildireceğim. 

I. — Evkaf, ecdadımızın (millet ve memleket 
sevgisi ve himmetlerine) birer örnek olarak biz
lere vedia olan vakıflar şunun bunun değil mil
letin malıdır. Binaenaleyh Evkafın malı her
kesin malıdır; iler vatandaşın manevi ve bazı
larının da hem maddi ve hem de manevî hisse
si vardır. Herkesin hissedar olduğu bu binalar 
günden güne hara]) olmaktadır. 

Bir vatandaşın malı olsa sahibi ya tamir et
tirir ha/rabiyetten kurtarır, yahut satar kıymeti
ni bilen vatandaşın eline geçer o yaptırırdı. Hal
buki müşterek mal olduğu için kimse çıkıp yap
tırmıyor. Bugün yerine konması imkânı olnıı-
yarı hatta tamirinden bile izharı ac/ettiğimiz bu 
asar harap oluyor. 

Evkafa ait binaları serbest bırakıyorsunuz 
da benim binalarımı niçin serbest bırakmıyorsu
nuz diyecek vatandaşın, ben vatan hissinden 
şüphe ederim. Tamirinden bile izharı aczettiği-
miz bu asar harap oluyor. Evkafa ait binaları ser
best bırakıyorsun da, benim binamı serbest bırak
mıyorsun diyecek bir vatandaşın vatani hislerin
den azade olması icabedıyor. Hukukta esas ta
sarrufa hürmettir. Hukukçu arkadaşlarıma so
ruyorum. Vatandaşların, haklı olarak, fevkal
ade vaziyet dolayısiyle tasarruf haklarından 
mahrum edildiği şu fevkalfıde zamanda şayet 
Evkafa ait binalar serbest bırakılırsa bütün 
mülk sahiplerinin de serbest bırakılması mü
talâası bence hukuk esaslarmca da ka
bul edilmemesi ieabeden bir mütalâadır. 
Çünkü herşeyde esas asıldır. Asılda ta
sarrufa müdahale edilmediğini kabul eden 
ve tasarrufu en mukaddes bir hak tanıyan bir 
ilim aslını gaybettikten sonra fer'i kalır mı? 
Bu itibarla mütalâa bence yerinde değildir. 

Evkaf binalarının şu sebepler dolayısiyle ko
nutlardan başkalarının kiralarının serbest ol
masını rica ediyorum. 

1. — Vakıflar harap oluyor, bu harabiyet o 
kadar çok ki şimdiden önüne geçilmczse yarın 
tamir için muktazi parayı bulamıyacağız. 

2. — Serbest bırakıl masını istediğim binala
rın kiracıları varlıklı vatandaşlardır, 

Evkafı kendi binalarından istifadeden m ah-
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ram ederek varlıklı vatandaşların iste
dikleri gibi istifadelerine daha fazla müsaade 
etmek bence emanete de hürmetsizlik olur. 

Evkaf kiracılarından bazıları hava parası 
alarak mühim istifadeler temin ediyorlar, işte 
en taze misali: 

« Telefonlu, kaloriferli ıııöble, yazıhane. 
İstanbul Bahçekapı dördüncü vakıfhan asraakat 
1 numaralı yazıhanede mevcut möble, telefon 
ve kasa terkiticaret dolayısiyle sahibi tarafın
dan satılacaktır. Mezkûr yazıhaneye müracaat» 

Bu İstanbul gazetelerinde ilân edildi, galiba 
hava paıasını istediği kadar bulamadı, Bursa 
gazetelerinde de bu ilân çıktı. Demek ki Bursa 
ve civarından müşteri arıyor. Yoksa bir kasa 
masa ve sanda!ya için 4 ncü Vakıf hanına, asma 
kata çıkıp ta müşteri buna bakmaz. Tabiî bu 
ilân hava parası bulmak ve almak içindir. 

Sonra sayın arkadaşlar; Bursa'da Güzel San
atlar Akademisinin bir şubesi açılıyor. Bizden 
yer istediler, Halkevi salonlarını gösterdik. 
Tabiî burası muvakkat idi. Fakat bunlar biz
den daimî bir yer istediler, i lk hatıra gelen 
medreseler oldu. Fatih'in babası Sultan Murat 
Medresesini gösterdik. Akademiden gelen pro
fesörün yanında bir de Alman profesör vardı. 
Ogün o Alman proL'esör biraz hastalanmıştı, nezle 
olmuştu, ertesi gün de İstanbul'a avdete mec
burdu, vazifesi icabı. Otomobille gittik. Sul
tan Murad'm medresesinin kapısına geldik. Al
man profesör aynen şunları söyledi: Çok hasta
yım, başımı açarsam, şapkamı çıkarırsam belki 
olmak ihtimalim vardır, fakat şu eser karşısın
da ölmeği tercih ediyorum, hürmetsizlik yapmı-
yacağım. Ölmeyi tercih ediyorum ve şapkamı 
çıkarıyorum dedi. Almanın hürmet ettiği bu 
eserleri biz ne zaman ve nasıl yıkılacak diye 
seyretmekle meşgulüz. 

Sonra arkadaşlar, gözümüzün önünde An
kara 'da Belvü oteli vardır. 12 000 lira kira tak
dir edilmiştir. Halbuki bugün buna 100 bin liraya 
talip vardır. Dedelerimizin bu hatıratını, koy
duğumuz bir kanunla artık bunları kayıt altına 
almanın sırası geçmiştir, zannederim. 

4 ncü Vakıf hanı ki, dört kattır. Ve bu dört 
katta 160 yazıhane var, altında da büyük ma
ğazalar vardır, Borsa kıraathanesi ve arkadaki 
büyük kumaş mağazalariyle birlikte, bunları ; 
hepsi dâhil olduğu halde bu handan ancak ayda 
7621 lira kira almıyormuş, o koca handan arka-
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daşlar, rica ederini, düşününüz, bir mal sahibi- I 
nin iki mağazasının aylığına mukabildir. Bu 
gülünecek bir vaziyet değil midir? acıdır, arka
daşlar. Millet ve tarihe karşı mesulüz, Evkafın 
varlık içinde yokluk çektiğini gören Hükümet 
3 milyon lira raddesinde bütçeden yardım e t 
mektedir. Varlık içindeki bu müesseseyi kolları
nı bağlayıpta milletin 2,5 - 3 milyon lira para
sını niçin kendi kasasından verdilelim. 3 mil
yon Hükümet veriyor, 6 milyon da kendisi kay
bediyor. Etti 9 milyon. Arkadaşlar bu, dağın te- ı 
peşindeki çobandan şehirdeki her vatandaşa ka
dar senede 50 kuruş para verdirmek demektir. 
Vtandaşlar kime ödüyor bu parayı? Yani ver
diği elli kuruşu, bir hastaneye mi? Hayır, 
bir mektebe mi? hayır. Ya nereye? İçin
de yarının birçok cevherleri olan ve fakat 
bugün yoksuzluk ve himayesizlik yüzünden 
kıvranan talebe yurtları için mi veriyoruz, ha
yır. Kaloriferli, lüks ve konforlu mağazala
rında rahat huzur içinde yaşıyan varlıklı va
tandaşların Evkafa ödemeleri icabeden ve fakat 
kanun himayesinden istifade ederek ödemedik
leri bu paraları millet Evkafa ödüyorruz. Eğer 
teklifim kabul edildiği takdirde Evkafa ait 
akarlarda oturanların vermediği bu 2,5 ve 3 
milyon liranın şark vilâyetlerimizde, Van'a, 
veya Bitlis'e bir hastane yapalım ve oraya sar-
fedelim. Seneler değil, asırlardır, telkinat ne
ticesi olarak memlekette eser yaparak evlâtla
rına bırakan ve namlarını ebedileştirmek siya
setini takip eden ecdadımızın eserlerini böyle 
harap olduğunu gören bugünkü nesil, ayni âki-
beto uğrıyacağı için hayır ve hasenat yapmak
tan çekiniyor. Çok ulvi ve faziletkâr olan bu 
hi« günden güne ölüyor. Büyük Meclisin 
ehemmiyetle nazarı dikkatini eclbederim. Bu 
ulvi hisleri tekrar körükliyelim ve ehemmiyet 
verelim. 

Çok sayın arkadaşlar; şu maruzatımla fâni olup 
toprakta yatan ecdat ruhuna ve onların eserlerine 
karşı duyduğum hissi belirtmiş-oluyor ve Yük
sek Meclisi de bize birer vedia olan tarihî âbide
lerimizin korunması için önergemi kabul lûfun-
da bulunmasını rica ediyorum. 

Hulâsa olarak; bir takrir veriyorum. Takri
rimde iki madde var, birisi: Evkafa ait, konuk
tan başka, binaların, Kızılaya ait binaların Ço
cuk Esirgeme Kurumuna ait binaların serbest bı
rakılmasını rica ediyorum. Bu olmazsa; kirala- | 
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raim % 100 artırılmasına müsaade edilmesini 
teklif ediyorum. Bendeniz vazifemi yaptım ge
risi Yükksek Meclisinize aittir. Karar sizindir. 

SALAMON ADATO (İstanbul) — Noktai 
nazarımıza göre meskenle ticaretgâh arasında 
bir fark yapmak doğru değildir. Her iki gay
rimenkulun sahipleri aynı vaziyette bulundurul
malıdır. Kaldı ki, bundan evvel arzettiğim 
üzere ticaretgâhm kirasının nısfı Hazine tarafın
dan ödenecekti!'. Diğer taraftan mesken olarak 
kullanılan gayrimenkulun masrafı fazladır. 
Mal sahibi tamir ve termim için birtakım ve Ti
caretgâh sahibinden fazla bir para sarfetmek 
mecburiyetindedir. Bu itibarla bir nispet farkı 
yapmak doğru değildir. Daha gelirli diye tica
retgâh sahibini daha mümtaz vaziyete sokmak 
adlühakkaniyete muvafık değildir. Onun için 
alelûmum gayrimenkul için % 20 yi kabul etmek 
lâzımdır. 

BAŞKAN — Bu bent hakkında başka müta
lâa var mı? 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Mani
sa) — Arkadaşlar gayrimenkul sahibi olmak, 
bir gayrimenkule para yatırmak bu toprağa, bu 
memlekete bağlılığın kuvvetli bir nişanesidir. 
Bu memleketin ümranı için, bu milletin iskânı 
için paralarını bu toprağa bağlamış olan kimse» 
lerin arıcak içtimai zaruret dolayisiyle bu hür
riyetlerinin tahdidine cevaz veriliyor. Sayın 
Adnto arkadaşımız bir kaç sebepten dolayı 
dükkân kiralarının % 20 de bırakılması fikri
ni müdafaa ediyorlar. Bu dükkânlarda buluna
rak iş yapan kimseler 1939 daki vaziyetlerine 
nazaran ı ek büyük kazançlar temin etmişler
ken dükkân sahibi olan vatandaşların alacak
ları kir alam:. c/o f»0 nispetinde artırılması hem 
insafa, hem de hakkaniyete mugayir olur kanaa
tindeyim. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAHİR KURUTLU-
OĞLU (Kırşehir) — Efendim; maddenin bu 
bendi hakkında Necmeddin Sahir Sılan arka
daşımız plajlar ne olacaktır, acaba bu zamlar on
lara da teşmil edilecek midir buyurdular. Bu
nu vergi bakımından mütalâa etmek mecburi
yetindeyiz. Eğer vergi bakımından bina vergi
sine tâbiyse kirasının da artmaması, aksi takdir
de arazi gibi muamele görmesi lâzımdır. 

Yılmazipek arkadaşım Evkafı bu kayıttan 
ayıralım buyurdular. Biz ahkâm bakımından 
fertlerle cemiyetler ve âmme müesseleri arasın-
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da fark gözetmemekteyiz. Evkafı istisna edecek 
olursak bir takım bu kabîl mülkleri de istisna 
etmek icabedeeektir. Cemaatların da bu türlü 
mülkleri vardır; diğer âmme müesseselerinin 
de mülkleri olabilir. Bunların da bir kısmını 
istisna edip, bir kısmını kanunla bağlamak hu
susunu Komisyonumuz muvafık görmiyerek tek
lifini bu şekilde arzetmeği muvafık bulmuştur 
ve bundan ısrar etmektedir. 

Adato arkadaşımız Tekelle diğer gayrimen-
kuller arasındaki bir tefrika imkân olmadığını 
ve konuttan başka gayrimenkullerde farkın hazi
ne tarafından ödeneceğini zira farkın masrafa it
hal edileceğini söylediler. Umumi müzakeresi 
esnasında bu hususu bendeniz arzetmiştim 
bundan beyannameye tâbi olan tüccarlar mak
suttur. Esasen bunların da adedi mahduttur. 
Bu itibarla endişeye mahal yok. 

SAİ'M ALI DİLEMRE (Rize) — Acba 20 
- 30 lira kiralarla 50 - 70 lira olan kiralar ara
sında bir fark yapılamaz mı? Çünkü demin bu
rada bir çok arkadaşlar söylediler. Eskidenbe-
ri yüreklerimizi yakan bir mesele vardır. Dul 
kadınlar evlerinden aldıkları 20 - 30 lira ile ge
çiniyorlar, bugün bu kanunla ona 24 lira vere
ceksin. Adato'nun dediği gibi bunların vaziyeti 
ne olacaktır?. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAHİR KURUTLU-
OĞLU (Kırşehir) — Efendim, bu cihet evve
lâ tatbiakttaki arzedeceği müskilât bakımından 
yerinde değildir. 

Dr. SAlM ALİ DİLEMRE (Rize) — Müş-
külâtsız iş olmaz ki. 

SAHÎR KURUTLUOĞLU (Devamla) — Bun
dan maada iki cepheli bir haldir zengin vatan
daşa az kira vermek gibi tersine bir mütalâa 
ile de karşılaşabiliriz. Bu itibarla yüzde esası 
üzerinden hareket edilmesini daha muvafık bu
luyoruz. Filhakika dul kadınların geçimini te
min eden evlerde biraz daha fazlalık bunlar 
hesabına düşünüle bilir fakat az kira ile otur
mak imkânını bulan orta halli vatandaşlara faz
la kira ödetmek gibi bir hal yaratmış oluruz 
zannedersem bu da yerinde bir tedbir olmaz. 

NECMEDDİN SAHİR SILAN (Tunceli) — 
Arkadaşlar, Komisyon Sözcüsünü dinledik. Plaj
lar hakkındaki teklifin üzerine noktai nazarları 
böylece belirtmiş bulunuyor. Ancak ben de 
bu nokta üzerinde yeniden bir açıklamada bu
lunmak istiyorum. 
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Benim kasdım şudur: Bir zeytinlik, bir bağ 

ve bostan içindeki binalar, bildiğimiz gibi, ver
gi bakımından ayrıca bir matrah teşkil etme
mektedir. Bu zeytinlik, bağ ve bostanla bera
ber kıymet takdir olunmak suretiyle bu arazi
nin müştemilâtı farzolunmaktatır; tatbikat bu 
şekildedir. 

Şuhalde plâjlardaki vaziyet te, benim kana
atimce ve bu işlerde bilgisi olan arkadaşların 
kanaatince, aynı mahiyeti arzetmektedir. Bu
ralarda matrahın esası, demin de işaret etmiş 
olduğum gibi, gazino vesaire değildir, doğru
dan doğruya plajdır. Yani plaj başlı başına, 
musakkaf olmayarak, bir varlıktır. O plaj 
olduğu içindir ki, sakaf orada kurulmuştur. 
Plaj, gazinonun veya otelin müştemilâtı değil
dir. Gazino veya otel plajın mütemmimatmdan-
dır, müştemilâtmdandır. 

Zaten bu, takdirî bir meseledir. Bu hususta 
bir de önerge vermiş bulunuyorum. Takdir Yük
sek Heyete aittir. 

FAİK YILMAZİPEK (Bursa) — Sayın Sözcü 
arkadaşımız, vatandaşlar arasında tefrik yapa
mayız, diyorlar. Tefriki kanun bizatihi kendi
si yapıyor. Çünkü 1939 senesindeki binalara 
zammediyorsunuz, 1939 dan sonra yapılan bi
nalara yapmıyorsunuz, yeni bina yapacak olan
ları serbest bırakıyorsunuz. Rica ederim nasıl 
tefrik yapmıyoruz, diyebiliyorsunuz. 3 türlü tef
rik yapıyoruz. 

Sonra dahası var, kiracının kiracısı olan
lara % 50 zammediyorsunuz. Kiracının kiracısı 
olanlara % 50 zam yapmak hakkını veriyorsu
nuz. Evkaf müesseselerine de hiç olmazsa % 
100 zam yapmak hakkını veriniz. Harabolu-
yor bunlar. 

BAŞKAN — Değiştirgeleri arzediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1. — Evkaf, Kızılay ve Çocuk Esirgeme der

neklerine ait konuttan gayri binalara ait bina 
kiralarının arz ve izah ettiğim sebepler dola-
yısiyle serbest bırakılmasını; 

2. — Bu kabul edilmediği takdirde bunlara 
ait bina kiralarına yüzde yüz zam teklif ede
rim. 

Bursa 
Faik Yılmazipek 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci maddedeki «Tarla, bağ, bahçe, bos-
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tan gibi müsakkaf olmıyanlar hariç» fakrasına | 
«Plaj» kelimesinin dahi konulmasını.teklif ede
rim. 

Tunceli 
Necmeddin Sahir Sılan 

(Bursa Milletvekili Faik Yılmazipek'in öner
gesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Bu arkadaşın, yani Faik Yıl
mazipek'in teklifi değiştirge mahiyetindedir. 
Bu teklif Evkaf, Kızılay, Çocuk Esirgeme Ku
rumu gribi müesseselerin elinde bulunan müsak-
kaflarm serbest bn akılmasma, olmadığı tak
dirde % 100 zammedilmesine dairdir. Nazarı 
dikkate alanlar... Almıyanlar... Alınmadı. 

(Necmeddin Sahir Sılan'm değiştirgesi tek
rar okundu). 

BAŞKAN — Bu da bir değiştirgedir, nazarı 
dikkate arzediyorum. Dikkate alanlar işaret bu
yursunlar. Almıyanlar... Değiştirge dikkate alın
mamıştır. 

Bendi olduğu gibi oya arzediyorum. Kabul . 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - a) Kiraları sözleşme ile belli olmayan 
veya Millî Korunma Kanununun uygulanmaya 
konulmasından sonra kiraya verilmeğe başlanan 
yahut kullanma tarzı tamamen değiştirilerek ki
ralanan gayrimenkullerin kiraları, belediye en
cümenlerince o mahal veya semtteki mümasilleri 
nazara^ alınarak 1939 takvim yılının rayicine gö
re takdir olunacak kiraya konutlarda % 20 sinin, 
konutlardan başka yerlerde % 50 sinin zammı 
ile bulunacak miktarları aşamaz. 

b) Millî Korunma Kanununun uygulanma
ya konulduğu tarihten sonra inşa edilmiş bulu
nan veya asli heyeti tevsi veya tebdil edilerek 
esaslı surette tadil edilmiş olan gayrimenkuller-
de bina vergisi kanununa göre katî olarak tes-
bit ediln gayrisâfi iratlar, kira olmak üzere 
teî&ıü edilir ve sözleşme şartları emsali nazara 
almanak mahalli örfe göre belediye «neümenle-
rince tâyin olunur. Bu şekilde taayyün eden ki
ra bıe&ellerine % 20, % 50 Te % 80 zatnlar ya
pılmaz. 

BAŞKAN — Bu ikinci bent hakkında müta
lâa var ini? 

NECMEDDÎN SAHÎR SILAN (Tunceli) — 
Arkadaşlar; demin kabul ettiğiniz maddeye gö-
r « , f M ^ - Korunma Kanununun uygulanmasın
dan önceki yıl içinde kira bedelleri, kira söz- | 
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leşmeleriyle belli olan gayrimenkullerden konut
larda yüzde yirmi, konut olmıyanlar da yüzde 
elli zam sağlanmış bulunuyor. 

Fakat, şimdi görüşmeğe başladığımız bu 
ikinci bentte durumları belirtilen gayrimenkul-
ler bu zamlardan mahrum edilmiş oluyor. Bu 
suretle bu bendin B fıkrasına göre, Millî Ko
runma Kanununun uygulanmaya konulduğu ta
rihten sonra inşa edilmiş bulunan veya aslî he
yetleri genişletilmek, değiştirilmek suretiyle 
esaslı şekilde tadil edilmiş bulunan gayrimen-
kullerde, Bina Vergisi Kanununa göre tesbit 
edilen gayrisafi iratlar kira olmak üzere kabul 
ediliyor; böylece birinci bent te kabul etmiş 
olduğumuz % 20 ve % 50 zamlar bunlara teş
mil ve tatbik edilmiyor. 

Arkadaşlar, biraz önce Sözcü arkadaşımızın 
da temas ettiği gibi, bu tasarıya göre gayri-
menkuller üç-sınıf olarak mütalâa edilmektedir: 
Birisi, 1939 yılında mevcut olan yapılar; ikin
cisi, 1939 dan sonra, Millî Korunma Kanunu
nun uygulanmasından önceki ve hattâ ondan 
sonraki devirde, intikal devrinde yapılmış olan 
binalar; üçüncüsü de, Hükümetin gayet isabetli 
olarak düşündüğü veçhile, inşaatı teşvik et
mek için, bundan sonra, serbest olarak kira
lanmak üzere, yapılacak olan yapılar. 

Şimdi, demek oluyor ki, üç kategori karşı
sında bulunuyoruz. Bunlardan birinci ve üçün
cü sınıfta bulunan gayrimenkuller yeni zam
lardan ve serbestlikten faydalanacaktır; fakat, 
ortadaki sınıf faydalanmıyacaktır. 

Arkadaşlar; benim kanaatime göre, bu, asla 
doğru olamaz, âdilâne olamaz. Çünkü kiracı
larla mal sahiplerini ilgilendiren bu konuda 
bilhassa mal sahibipleri lehine bazı hükümler 
konulmasının sebepleri açıktır: «1939 yılından 
beri yiyecek ve giyecek fiyatları arttığı halde 
kiralar sabit ve donuk kalmıştır.» 

tşte bu sebepledir ki, Hükümet, malsahip-
leri lehine daha müsamahkâr ve daha adilâne 
bir muameleyi zaruri görmüş ve bu mülâhaza 
ile bu tasarıyı hazırlamıştır. 

Şu halde, benim fikrime göre, ikinci kate
goride olanlar da bu zamlardan istifade etmeli
dir. Çünkü, o binalar harb yılları içinde ya
pılmıştır, çünkü, o yapıların maliyetleri yüksek 
olmuştur. Harbden önce bin tanesini 10 liraya 
almak imkânı bulunan tuğla, harb içerisinde, 
5 0 - 6 0 lirayft dahi güç bulunabümiştir. 
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Harbden önce bir torba çimentoyu 2 - 3 lira 

arasında alabilmek kaabil iken harb yılları içe
risinde, hepiniz biliyorsunuz, 10 - 15 liraya bile 
tedarik edebilmek bir mazhariyet olmuştur. 
Harbden önce demirin kilosu 10 -15 kuruş iken, 
harb yılları içerisinde, başlarını bir çatının altı
na sokmak istiyen insanlar, 100 - 120 kuruşa 
demir almak mecburiyetinde kalmışlardır. 

Tabiî inşaatta kullanılan maddeler, benim 
söylediğim gibi, bu üç maddeden ibaret değil
dir; kereste vesair malzeme fiyatları da yüksel
miştir. Bundan başka, çeşitli işçilik bedelleri de 
fazlasiyle yükselmiştir. Harb yılları içindeki işçi 
gündelikleriyle harbden önceki işçi ücretleri asla 
mukayese edilemez. 

Bu itibarla, benim kanaatıma göre, harb 
yılları içinde, çeşitli zorluklar ve külfetlerle 
maledilmiş olan yapıların da, aynı nispetlerde 
değilse bile kısmen olsun bu zamlardan istifade 
etmeleri âdilâne bir hareket olacaktır. 

Esasen kabul ettiğimiz zamlar mal sahiple
rini tatmin etmekten uzaktır; kabul ettiğimiz 
% 20, % 50 zamlar hiç mesabesindedir. Eskiden 
evini yirmi liraya kiralıyan ve onunla geçine
bilen bu vatandaş kabul ettiğimiz zamlarla de
ğil geçinmek, hattâ artırılmış olan vergi ve re
simleri, hattâ onarma vasıflarını dahi karşıla
mak kudretini bulamaz. Bununla beraber, ma
demki az dahi olsa bir zam kabul edilmiş bulu
nuyor. Şu halde harb yıllarında yapılan yapı
ları da bundan kısmen olsun f aydalandırmalıyız. 

Vakıa bu yapılarda gayrisâfi iratlar yüksek 
olarak takdir edilmiştir. Biraz önce Ziya Ar-
kant arkadaşımızda, beni aydınlatmak için, bu 
noktayı işaret etti. Fakat Belediyelerce gayrisâ
fi iratların yüksek olarak takdir edilmiş olması, 
bunların 1939 daki yapılara nazaran daha yük
sek fiyatlarla kiralanmış olması, harb yılları 
içinde, mesken buhranına kısmen olsun hafiflet
mek için, binbir fedakârlıkla yapılmış olan bu 
binaların bu son zamlardan faydalanmaması için 
esaslı bir sebep teşkil edemez. 

Çünkü,, bu gibi yapı sahipleri de, 1939 daki 
mülk sahipleri gibi, takdir edilen gayrisâfi 
iratları ile mütenazır olarak, çeşitli vergi zam
larını ödemektedir. Sonra, eskiden 15 liraya bu
lunabilen üç daireli bir apartman kapıcısını bu
gün 60 liraya dahi bulmak zordur. Ben bunlar
dan oaşka, daha önemli bir noktada durmayı ye
rinde buluyorum: 
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Bu tarzda yapılmış yapıların sahipleri ara-

sinda harp şartlan içindeki yüksek maliyetler 
karşısında Emlâk Kredi Bankasından veya di
ğer müesseselerden borç almak zorunda kalmış 
olanlar çoktur ve bunların iktiham etmekte ol
dukları malî külfetler de çok ağırdır. 

Ben biraz acı olmakla beraber bu gerçeği da
ha açık olarak yüksek varlığınız önünde şöylece 
belirtmek istiyorum: 

Emlâk Kredi Bankasındaki ipotek muamele
leri başka illerimizden ziyade Ankaramızda, baş
kentimizde yükselen yapılardan çoğunun borç
lu bir vaziyette olduğunu en samimi şekilde 
ifade ve teyit etmektedir ki, bu, bence dikkate 
değer. -

Bundan başka demin de iliştiğim gibi, millî 
Korunma Kanununun uygulanmıya başladığı ta
rih ile o tarihten Millî Korunma Kanununun 
gayrim enkullere ait hükümlerinin tadilleri için 
geçen yıllar içinde, yani intikal devresi zarfında 
yapılmış olan gayrimenkuller arasında 1939 ki
ralarına rayiçlerine göre kıymet takdir edilmiş 
olan binalar vardır. 

Şu halde, arzettiğim sebeplerden başka inti
kal devresinde bu suretle kıymet takdir edilen 
binalı* da bulunduğuna göre harb içinde yapı
lan gayrimenkullerin dahi bu zamlardan fayda
lanmalarını yerinde buluyorum. 

Bu itibarla hazırladığım önergeyi Yük
sek Kamutayın sağduyusuna arzediyorum 
ve böylece harb yılları içinde yapılan 
gayrimenkullerden konutlarda % 10, ko
nut olmmıyan yerlerde de % 20 zam ya
pılmasını, daha âdilâne bir hareket olacağı te
lâkkisi ile, yüksek takdirinize bırakıyorum. 

BAŞKAN — Başka mütalâa var mı? 
Değiştirgeyi okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci maddenin B. I I - bendinin son fıkra

sının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini teklif 
ederim: 

« Bu şekilde taayyün eden kira bedellerine 
konutlarda yüzde on, konuttan başka olan yer
lerde yüzde yirmi zammedilir >. 

Tunceli Milletvekili 
Necmeddin Sahir Sılan 

GEÇÎCÎ Ko .S .ŞAHÎRKURUTLUO^TJ . fKp 
şehir) --- E/endim, (B) bendinde tevsian tadil 
edilrek yapılan binalarda % 80 ve diğer zamlar 
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Sapılmaz, kaydı ilâve dilmiştir. Necmeddin Sa-
hir Sılan arkadaşımızın teklifi belki yerinde olabi
lir. Fakat Komisyonumuz şunları düşünmüştür: 
Bu binalar yüksek maliyetle yapılmış olması iti
bariyle iratların tâyininde bu fazlalık düşünü
lerek, yüksek bir irada tâbi tutulmuşlardır. 
Bundan başka sözleşme şartlarını istedikleri 
gibi tâyin etmek imkânını bulmuşlardır, sene
lik peşin almak, elektrik tenvirat tanzifat ve su 
parası gibi şeyleri istedikleri gibi mukaveleye 
koyarlar. 

NECMEDDÎN SAHÎR SILAN (Tunceli) — 
Böyle hareket etmiyenler? Mukaveleye koymı-
yanlar?. 

GEÇİCİ Ko. S. SAHtR KURUTLUOĞLU 
(Kırşehir) — Etmiyen varsa bunlar bir istisna 
olabilir. Bunu zamma tâbi tutmadık. 

NECMEDDÎN SAHlR SILAN (Tunceli) — 
Ya intikâl devresinde olanlar? 

BAŞKAN — Değiştirgeyi arzediyorum. 
(Tunceli Milletvekili Necmeddin Sahir Sı

lan'm önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN —• Değiştirgeyi nazarı dikkate 

alanlar... Almıyanlar... Değiştirge nazarı dikkate 
alınmamıştır. 

İkinci bendi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... İkinci Bent kabul edilmiştir. 

III. - Mobilya ile kiraya verilen gayrimenkul-
lerin yukarıki fıkralara göre taayyün eden yıl
lık kira bedellerine, mobilyaların belediyelerce 
takdir edilecek kıymetinin % 20 si zam oluna
bilir. 

Şu kadar ki ; .bu suretle zam olunacak mik
tar kira bedelinin yıllık tutarını geçemez. Kira 
müddetinin hitamından enaz bir ay evvel yazı 
ile haber vermek şartiyle kiralıyan mobilyası
nı kısmen veya tamamen geri alabilir. 

BAŞKAN — Bent hakkında mütalâa var mı? 
Bendi oya arzediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler ... Üçüncü bent kabul edilmiştir. 

IV - Kısmen konut olarak, kısmen de konut
tan gayri bir şekilde kullanılmak üzere kiralan
mış bulunan veya tamamen konut olarak kul
lanılmak üzere kiralanmış iken fiilen konuttan 
gayri bir surette kullanılan gayrimenkuller zam 
bakımından konut olmıyan yerlere ait hüküm
lere tâbicİir. 

BAŞKAN — Mütalâa varımı efendim?. 
J İ ) r .AZİZ URA& (Mardin) — Arkadaşlar} 
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bu bent bazı ahvalde kiracı ile kiralıyan ara
sında tezvire kadar yeniden bazı ihtilâflar ya
ratabilir. Bir misal arzedeyim: İcrayi sanat et
miyen bir doktor bir evde oturmaktadır. Mes
ken kasti ile kiralanmıştır, kiracının hoşuna 
gitmiyebilir. Kiralıyan, birgün kendi çocuğunu 
yanında bir şahit ile beraber doktora gönderir 
ve bu çocuğun muayenesini ister, ev sahibi ol
ması dolayısiyle doktor muayene eder ve reçete
sini verir. Verdi mi, haydi bakalım mahkemeye, 
evvelâ % 50 kira zammı ister, ve bu kanuna 
nazaran da yani ana kanuna göre tahliye ta
lebinde bulunabilir. Binaenaleyh Sayın Ko
misyon Sözcüsü arkadaşımız bu hususu menedici 
bir kaydın kanuna konulmasında f aide mülâha
za edip etmediğini öğrenmek istiyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAHİR KU
RUTLUOĞLU (Kırşehir) — Muhterem arkadaş
lar; bu bent hâlen yürürlükte olan fiilî vazi
yeti tesbit eden bir fıkradır. Kanun yürür
lüğe girdiği anda fiilen o meskende konut ola
rak, devamlı surette icrayı faaliyet ediyorsa 
oranın eskisi gibi verilmesi kanun icabmdan-
dır. Bundan sonra fiilî vaziyetin değişmesine 
imkân yoktur. 

Muayenehanesinde, yazıhanesinde, mesken 
sahibinin ihbarı üzerine, sene içinde bir defa, 
dostunun evinde muayene yaptı diye kiranın 
zamma tâbi tutulması mevzuubahis değildir. 
Orada kendisinin fiilen ve müstemirren icrayı 
faaliyet etmesi lâzımdır. 

Esasen madde de bunu temin etmektedir. 
BAŞKAN — Bent hakkında başka mütalâa 

var mı? Reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

V - a) Kira sözleşmelerinin ve Borçlar Ka
nununun millî Korunma Kanununa mugayir 
olmıyan vecibelerine, kiracılar veya mirasçıları 
ve konutlarda ölen kiracı ile birlikte ikamet 
edenler tarafından tamamen riayet edildiği süre
ce Millî Korunma Kanununun uygulanmadan 
kaldırılmasından üç ay sonraya kadar kiracılar 
aleyhine tahliye dâvası mesmu değildir. Kira 
müddetinin bitmesinden enaz 15 gün evvel ki
racı, gayrimenkulu tahliye edeceğini kiralıyan 
yazı ile bildirmediği takdirde sözleşme aynı şart
larla, bir yıl için uzatılmış sayılır. 

Ancak; kira bedeli, sözleşme veya Belediye 
Encümenleri h a r a r ı yahut iradı gayrisâfi üe 
taayyün eden gayrimenkul; sonradan bu kira 
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bedelinden noksanına kiraya verilmiş olsa dahi 
sözleşmenin hitamında, sözleşmenin, yenilenmesi 
veya bir başkasına kiraya verilmesi hallerinde 
yukarıki esaslar dâhilinde belli olan kira bede
line çıkarılabilir. 

b) Kira şartlarına ve Borçlar Kanununun 
Millî Korunma Kanununa mugayir olmıyan ve
cibelerine riayet edilse bile aşağıda yazılı haller
de kiralayan: 

1. Kiracı tarafından gayrimenkulun tahliye 
edileceği yazı ile bildirilmiş olmasına rağmen 
gayrimenkul tahliye edilmezse icraya müracaat
la tahliye ettirilebilir. 

2. Gayrimenkulu kendisi veya çocukları 
için konut olarak kullanma ihtiyacında kalırsa 
kira sözleşmesinin hitamında; 

3. Bir nevi ticaret veya sanatla iştigal et
mekte iken askerlik, hastalık gibi zaruri sebep
lerle gayrimenkulunu kiraya vermiş olanlar, bu 
mânilerin zevalinden sonra aynı gayrimenkulde 
tekrar ticaret ve sanatını icra etmek isterse 
kezalik sözleşmenin hitamında; 

4. Bir gayrimenkulu satınalan kimse ken
disi veya çocukları için konut olarak kullanma 
ihtiyacında ise; 

5. Konuttan başka bir gayrimenkulu satın
alan kimse kendisinin veya çocuklarının muay
yen meslek veya sanatlarının bizzat icrası için 
kullanma ihtiyacında ise; 

6. Kira bedelini vaktinde Ödememelerinden 
dolayı haklı olarak bir yıl içinde iki defa ihtar 
yapılan kiracılar aleyhine kira müddetinin hi
tamında veya ayrıca ihtara hacet kalmaksızın; 

Umumi hükümler dairesinde tahliye dâvası 
açabilir. 

C) Malsahibi yukarıki (B) fıkrasının 2, 3, 
4 ve 5 numaralarında yazılı sebeplerden dolayı 
tahliye ettirdiği gayrimenkulu mücbir sebep ol
maksızın bir yıl içinde başkasına kiralıyamaz. 

KÂMtL CÜŞKUNOflLU (Manisa) — Muh
terem arkadaşlar, ben 5 numaralı bendin B fık
rasının 3 numarası hakkında söz söylemek için 
için huzurunuza çıkşmış bulunuyorum. 

Bu 5 numaralı bendin B fıkrası komisyonda 
uzun boylu tartışmalara sebep oldu. 

Şunu herşeyden evvel arzedeyim ki, Komis
yona bendeniz de dâhildim, muhalif kaldım, fa
kat raporda bu muhalefetim zikredilmemiş Bel
ki arkadaşlarımın hatırına gelir diye bu noktayı 
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tebarüz ettirmek istiyorum; muhalefetimi beti 
kendi elimle asıl zapta yazmıştım. 

Bu B bendi muhtelif sebeplerle gayrimenku
lun tahliyesi hallerini gösteriyor. Bir gayrimenkul 
ya konuttur veyahutta bunun haricinde akaar ola
rak kullanılır. Meskenlerde bir şahsın kendi
si veyahut çocukları için ihtiyaç halinde bu 
bent tahliyeyi kabul ediyor. Gerek satın almış, 
gerekse satın almayıp ta kendisi inşa ettirmiş 
bulunsun fark yoktur. Akaarlarda ise bent bir 
tefrik yapmaktadır. Tefrik şudur. Satmalına 
halinde malikin kendisi ve çocuklarının ihtiya
cı içinde tahliyeyi kabul ediyor. Halbuki sa
tın almışsa bugün kendi malı bulunuyorsa bu 
takdirde tahliyeyi kabul etmiyor. 

Ben bu 3 numaralı fıkrayı okuyayım: 
« 3 - Bir evi ticaret veya sanatla iştigal et

mekte iken askerlik veya hastalık gibi zaruri 
sebeplerle gayrimenkulunu kiraya vermiş olan
lar bu mânilerin zevalinden sonra aynı gayir-
menkulde tekrar ticaret ve sanatını icra etmek 
isterse; kezalik sözleşmenin hitamında; » 

Tahliyesini kabul etmektedir. Halbuki,, sa
tın alınma halinde böyle bir tefrik yapılmamış
ken, kendi malında böyle bir tefrikin yapılma
sını kabul etmek bazı muvazaalara yol açacak
tır. Meselâ bu kanun yürürlüğe gireli 7 sene 
olmuştur. O zaman 12 yaşında bulunan bir ço
cuk bugün 19 - 20 yaşındadır. Çocuğuna bir 
meslek, bir sanat veya ticaret yaptırmak istiyen 
bir baba ne yapacak? Malını çocuğuna satacak
tır. Muvazaa yapacaktır. Çünkü satarsa dük
kânı tahliye ettirecek, satmazsa ettiremiyecek-
tir. Bu sebeple çocuğunun istikbali için bu 
dükkânın tahliyesi hakkım kabul etmek bende-
nizce zaruridir. Çünkü satınalma halinde satın 
alanın bu tahliye hakkını tanıyoruz. Bir adam 
tasavvur edin ki, tekaüt olmuştur veyahut me
muriyetinden istifade etmiştir; askerliğini bi
tirmiş, kendi sanatını veya istediği bir ticaret 
işini yapmak mecburiyetindedir; bu adamın 
ihtiyacı için dükkânını tahliye ettirmezse sen 
git hava parası vererek dâkkân tut veyahut ta 
çocuğun için başka dükkân bul demek doğru 
olmaz kanaatmdaymı. Ayrıca bu maddenin bu 
şekildeki kabulü kanunun diğer hükümleriyle 
bir ahenksizlik teşkil etmektedir. Meselâ gay-
rimeııkulleri daha evvel devir salâhiyeti veren 
kira mukavelelermdeki şartları bil kanunla mu
teber tutuyoruz ve şöyle diyoruz. Bu kamı-



İ : 4? MAAM 6 
hün nehrinden evvel mülk sahibi yahut gayri
menkul sahibi kiracıya devir salâhiyeti vermiş
tir. Böyle bir kanunun çıkacağını düşünme
miştir . Düşünmeden bu salâhiyetin verilmiş ol
ması ve daha bunundevamı mâdelete uygun 
değildir. Bu hükmü muteber saymıyalım. 

Bundan sonra devir hakkı muteber olsun gi
bi bir fıkra koyduk, iıakat bu kanunun çıkaca
ğını düşünmeden verilen devir salâhiyetinin de* 
vamı raaadelete uygun sayılmaz iken bu kanu
nun neşrinden evvel kiraya verilen dükkânmı 
kendi ihtiyacı veya çocuğunun ihtiyacı için tahli
ye ettirmeği kabul etmek: bendenizee yine mâ
delete uygun değildk. 

Bu sebeple bu (B) bendinin 3 numaralı fık
rası için bir takrir hazırladım, vereceğim. Yal-
nız böyle bir teklifin daha kemisyonda iken 
liuikj Karagülle arkadaşımız tarafından veril
miş olduğunu ve bu takrirtnJkûyboiduğunu Böz-
eöı arkadaşımız söyledi. Kûmiayondaki arkadaş
lar bunun bu şekilde kabul edildiğin biraz ha
tırlarlar. Fakat takrk kayb<dduğu için geçme
miştir, bu şekilde yazılmıştır. 

Bendeniz takririmi veriyorum. Kabulünü ri
ca ederim. 

BAŞKAN — ismail Sabuncu. 
ISMAÎL SABUNCU (Giresun) — Efendim; 

bendeniz de Kâmil Coşkun arkadaşımızın müta
lâalarına iştirak edeceğim. Bu (B) bendinin 
3 numarası hakkındaki hükümler üzerinde 
hakikaten tenakuz vardır. Bunu takip eden 
5 numaralı fıkrada, satın ahnırsa mutlak' olarak 
ya kendisi icrayı sanat ederse veya çocuğuna 
yaptırırsa çıkarabilir/ diyor. Fakat burada 
yalnız askerlik ve hastalık diyor. Bunun hari
cinde başka muhik sebepler de yok değildir. 
Meselâ ben avukatım, milletvekili seçildim, ye
ni seçimde kazanamadım, tekrar avukatlık ya
pacağım . Ben icrayı sanat edeceğime göre, hava 
parası vererek yazıhane mi arayayım? Ama bu
rada yazıhanedeki adamı çıkarabilmeliyim, an
cak umumi hükümlerde bir : ay ihbar ile çıkar
mak varken bu zaruret dolaysiyle 6 ayı dâhil 
kabul edebiliriz, bu hükmü koymağa ben taraf 
tarım, ihbar etsin, 6 ay sonra çıkarsın. Bu im
kânı verelim,. Mülkü varken başka yerlerde 
ihajV̂ t parası verip,çlolaşmasm. (Doğru, sesleri). 

gALAMON ADA^O (istanbul) -v Bendeniz 
isatış hâllerine temas ederek, 4 ncü ve besinci 

fıkralar^ hakkında kısaca mâruzâtta bu£nı»e&* 
ğım. 

Tatbikatta bu satış halterinde pek hüsniad-
yete uygun olm^ran şekilde bazı mal sahiplerinin 
istifade ettiklerini gördüm. M«selâr bir gayri
menkulun tamamını değilfaitafcufafcbjr parka
sını başkanına, satıyor. &ı maddeye gö^enDİr 
hisse satış halmde bunu satınalan kimse mftcfâe» 
den istifade edebilecek miî Tamamını ibafeaöi 
ilâve ederek bu vaziyeti önliyebiliriz zanniöd* 
yım. Bir gayrimenkulun tamamı değil de 
bir parçasııu satmalıp yani az bir ferağ masraiı 
vermek, suı-etiyle o gayrimenkulun viu hissede 
10 hissesini alan adam derhal mahkemeye mürar 
caatedesek tabiiye dâvası. alçaktır . Omun; için 
bu gayrimenkulun tamamı diye bir kayıt kar
sak, tatbikatta gördüğümüz bu gibi suügtimalle-
rin önüne geçmiş oluruz. 

EŞItfEF DİZDAR (Giresun) — Arkadaşlar, 
vaktin çok geçmiş olmasından bendeniz pek* kı
sa konuşacağım. Bu 4 ncü bendin son fıkrasına 
ilâvesini istediğim teklif ve istirhamım şu ola--

çaktır. Bu hususta yalnız bir vakıadan bahsede
ceğim. Bunun için izninizi rica ediyorum. Bü tek
lifin birisi şudur. 

Birisi bir evi satın alıyor. Satın alanın ken
disi veyahut çocuklarının ihtiyacı varsa o evin 
kontratı bitmeden ahkâmı umumiyeye tevfikan 
tahliye ettiriyor. 

Bir memur vardır, istanbul'da altı nüfusu 
vardır. Karadeniz'de bir vilâyete tâyin olunu
yor. Altı nüfusu ile beraber oraya gidiyor. 
Giderken evini kiraya veriyor. Giden adam 
altı ay sonra ölüyor. Zavallı çocukları istan
bul'daki kiracıya mektup yazarak evlerinin tah
liyesini istiyorlar. Diyorlar ki, sen artı ay 
oturdun, birbuçuk aya kadar biz geleceğiz, bu 
müddet zarfında evimizi tahliye et biz^büyuk" bit* 
felâkete mâruz kaldık. Bü müddetin hitamında 
geliyorlar, bakıyorlar ki, kiracı evi tahliye et
memiş. Bunları eve bile sokmıyor. Kontratın 
müddeti bitmedenbenburayı tahliye edeitnem, 
diyor. Bunlar otele gidiyorlar, birçok msamf. 
ihtiyar ediyorlar, seffr kalıyorlar ve o gayri
menkulu ipotek ederek 2 600 öra alıyorlar, ^n 
parayı da otelce sarf ediyorlar. Mademki bir, 
evi satınalan kendisine veya çocuklarına ihti
yaç hâsıl q|ursa evinde oturan kiracıyı *; Hid
det bitmeden evvel çıkarabiliyor, böviebir Je-
iaketer mâruz kalanlar, bunun -gibi birçok mi-
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saller verilebilir, bu suretle ölüm vakalarından 
dolayı muztarip olanlar, evi satın alanlar gibi 
aynı ahkâma tevfikan evin tahliye ettirilmesi 
hakkında bir teklifim var bunun lütfen reye 
vazmı ve Heyeti Umumiyece kabulünü istirham 
ederim. (Doğru sesleri). 

SAHÎR KURUTLUOĞLU (Kırşehir) — 
Muhterem arkadaşlar, evvelâ şu cihet hakkında 
izahat vermeyi kendimde bir mecburiyet duy
dum. 

Kâmil Çoşkunoğlu arkadaşımız, verdiği tak
ririn gaip olduğunu iddia ettiğimizi söylediler. 
Burada acaba takrirden gayri bir şekil mi var
dır, tarzı tahrir itibariyle, maddeye ilâveler 
yapıldı gibi bir anlamayı tavzih etmek ister-
rim. 

KÂMÎL ÇOŞKUNOĞLU (Manisa) — öyle 
birşey yok. 

SAHÎR KURUTLUOĞLU (Devamla) — 
5 nci bendin 3 ncü fıkrasiyle beşinci fıkrasını 
müşterek mütalâa ettiğimiz zaman ne bir tezat 
ve ne de bir tenakus olduğunu iddia edemeyiz. 
3 ncü bent «Bir nevi ticaret ve sanatla işti
gal etmekte iken askerlik, hastalık gibi zaruri 
sebeplerle bu ticaret ve sanatını icra ettiği gay
rimenkulunu bir başkasına kiralamak mecbu
riyetinde kalan bir şahıs bugibi hallerin zeva
linden sonra aynı yerde aynı sanatını icra et
mek istediği takdirde kanun tahliye hakkını 
tanıyor. Eğer bahis mevzuu takrir kabul edil
miş olsaydı beşinci bendin kabulüne zaten ha
cet kalmazdı. Mutlak olarak sanatını icra et
mek istiyen gayrimenkul sahibi dükkânını bo
şalttırır» diyen üçüncü bent kabul edilmiştir. 

Beşinci bende gelince; beşinci bentteki kaydı 
yüksek nazarlarınıza arzetmek isterim: Çok 
tahdit edilmiştir. Konuttan başka bir gayri
menkulu satmalan kimse kendisinin veya çocuk
larının muayyen meslek ve sanatının bizzat ic
rası için satmalan kimsenin tahliyeye hakkı ola
caktır. Yoksa benim çocuğum yetişti dükkân 
açacağım çık diyemiyecektir. Buradaki tahli
ye hakkı kayıtlıdır. Komisyonumuz şöyle dü
şündü : Bu kanunla iktisadi ve ticari mizanı dü
zenlemek istedik: Ve onu .muvazene hâlinde 
tutmak istedik. Aksi takdirde bu birçok mu
vazaalara yöl açar. Benim evlâdım yetişti çık 
diyecektir. Çıkmazsan senden şu kadar para 
alacağın! diyecektir. İJlus' Meydanından Saman-
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pazarına kadar ne kadar dükkân varsa mal sa
hipleri kiracılarla muvazaa temin etmek için 
ya dükkândan çıkartmak istiyeceklerdir. 

Yahut ta fazla para ödemek mecburiyetinde 
kalacaktır. Biz bir düzeni sağlıyalım, bir ka
deme kanunu yapalım derken bunu kabul et
tiğimiz takdirde ticari muvazeneyi altüst etmiş 
olacağız. Onun için biz ikiye ayırmak mecburi
yetinde kaldık. 

Adato arkadaşımız bir gayrimenkulun bir 
hissesini almış olan bir şahsın vaziyetini sordu
lar. 

İştirka hakkındaki hükümler yürümektedir. 
Eğer izaleişüyu dâvası açar ve o gayrimenku
lu tamamen üzerine alırsa evi tahliye ettirmesi 
gayet tabiîdir. Yoksa bir hisse aldım, çık de
mesinde imkân yoktur. 

Ölenlerin varislerine gelince; biz bu kanun
la kayıtları kaldırmak, serbest rejime avdet et
mek için bir adım atmış bulunuyoruz. Umumi 
ahkâm dairesinde ölenin mirasçıları mukavele
nin hitamında gayet tabiî olarak ve mesken za
rureti varsa tahliye talebinde bulunabilirler. 
Yoksa yeniden, kira mukavelesinin hitamını 
beklemeksizin varisler hakkında bir hüküm 
koymak, kaldırmak istediğimiz kayıtlara bir baş
ka kayıt ilâve etmek olacaktır. Komisyonunuz 
bunu mütalâa ederek bu kaydın konmaması neti
cesine varmıştır. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

MUHİTTİN BAHA PARS (Bursa) — Bir 
sual soracağım. 

BAŞKAN — Sualler sözden sonradır. Kâmil 
Çoşkunoğlu. 

KÂMÎL ÇOŞKUNOĞLU (Manisa) — Araka-
daşımızın, böyle kasten tariri kaybetti veya tak
rir hilâfına bir şey yazıldı şeklindeki düşünce
lerini tashih etmek isterim. Bendeniz böyle bir 
şey kastetmedim. Yalnız takriri veren arkadaşı
mız buradadır, Hulki Karagülle arkadaşımızdır. 
Ben maddeyi okuduğum zaman kendisine sor
dum, dedim ki, sizin takririnizde satmalnıa ha
li tefrik edilmiş miydi? Bana komisyon başkanı 
Nazif Ergin'in jle yanında benim komisyonda 
kabul edilen önergemde böyle bir şey yoktu, bu 
takriri Bay Sâhir arıyor, dediler. Sahir arkada
şımıza sordum takriri bulam adım dedi. öyle ise 
zaten benim de nöktai nazarım #u idi. Sâtıûal-
nia halile evtfeldeii mâlik' oîfîia tiâlirii' tMrilfk-
mîyelim. Bu halde^bir şahsiti5 veya meslek sahibi 
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çocuklarının ihtiyacı varsa tahliyeyi kabul ede
lim demiştim. 

Binaenaleyh satmalma haliyle evvelden ma
lik olma halini neden tefrik edelim. Bunu yap
makla malik kendi mülkünü çocuğuna satmak 
gibi bir muvazaaya mı baş vursun, yahut da 
başkasına satayım, ondan tekrar satın alayım 
da, o suretle mi tahliye ettireyim. Diye böyle 
bir muvazaaya mı baş vursun. 

Bu mülâhazalarla satın almakla evvelce ma
lik olmak arasında bir tefrik yapmamak lâzım-
gcldiğini komisyonda zaten prensip itibariyle 
kabul edilmiştir, Hulki beyin takriri üzerine. 
Bu takririn bu şekilde mevzubahsolmasını ar-

* kadaşım başka türlü anladılar, tenakuz var 
şeklinde anladılar, yani sözümü burada ifade 
ederken iki fıkra arasında bir tenakuz olduğu 
mânasına anladılar. Ben böyle bir şey demedim; 
dedim ki, bu bir ahenksizliktir, o da şudur: Ev
velden maliktim, benim bir gayrimenkulum var, 
bu gayrimenkule ihtiyacım var, yahut ta oğ
lum doktor, avukat oldu, yazıhane ve muayene
hane açmıya ihtiyacım vardır veyahut ta tüc
car bir çocuğum var ticarethane açacağım, ri
ca ederim bu halde buna tahliye hakkı vermi
yorsunuz da bu kanunun neşrinden sonra satın 
almış olduğu halde o binayı tahliye hakkını ta
nıyorsunuz. tşte burada bir ahenksizlik vardır 
dedim. 

Bendeniz diyorum ki, zaten uluorta tahli
ye hakkı vermiyoruz. Takririmin okunmasından 
da anlaşılacağı veçhile, çocuğunun veya ken
disinin bir meslek veya sanatının icabı o yere 
ihtiyacı varsa mahkemeye müracaat edecek, is
pat edecek karar alacak. Belki o zamana ka

dar da Millî Korunma Kanunu kalkabilir. Kalk
sın veya kalkmasın bizim maksadımız mâdeleti 
temin etmektir. Bunu arzetmek istiyorum. 

BAŞKAN — Hulki Karagülle. 
HULKÎ KARAGÜLLE (Konya) — Arkadaş

lar, bu maddenin müzakeresi sırasında bazı ihti
yaç sahiplerinin kendi mesleklerini yapmak için 
zatî ihtiyaçların veya çocuklarının zatî ihtiyaç
larını ileriye sürerek kirada bulunan, konut ol-
mıyan gayrimenkullerin tahliye ettirilmesi im
kânı derpiş edilmesini teklif ettim. Bundan 
maksat şu idi: Meselâ 7 sene evvel adamın çocuk-
lar^l^-yaşınd^ bir de dükkâncığı var, bunu ki
raya vermiş, kendimde meselâ Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde zabıt kâtibi, bu 6 çocuğundan 

bir tanesi Sanat Okulundan mezun, kundura
cılık yapacak fakat dükkânı yok. Fakat kendi 
dükkânında 7 - 8 sene evvelleri on liraya kiraya 
verdiği adam istifade ediyor. Buna mâni olmak 
için ben şahsan şöyle bir teklifte bulundum, de
dim ki; «Konuttan başka bir gayrimenkulun 
maliki olan kimse kendisinin veya çocuklarının 
muayyen meslek veya sanatlarını bizzat icrası 
için kullanma ihtiyacında ise bundan tabiî birşey 
olamaz. Şimdi bana Fayık öztrak arkadaşımız 
geldi, verilen karar metne takrir hilâfına geç
miş ben arkadaşlarım unutmuş dedim. Ali Rıza 
ve Kâmil Coşkunoğlu geldi. Bizim kabulümüz 
şekilde geçmemiş olacak ki, arkadaşlarımız pe
rişan kâğıtları içinde esasen gayrimuntazam tu
tulan takrir kaybolmuş olacak ki, hâtıralarında 
kaldığına göre tasnif edilmiş ve bu kelime çık
mış olacaktır. Biz bu kelimenin çıkmış olmasın
dan mânasında da bir değişiklik oluyor, mânayı 
bozuyor diyoruz. 

Hakikaten yukarıdaki 3 ncü fıkra da mev-
zuubahis olan yalnız muayyen mazeretler dola-
yısiyle, meselâ hapishaneye girmiş, hastaneye 
yatmış, askere gitmiş ve dönmüş... Bunlara mün
hasırdır. Diğeri böyle değildir. Umumi ola
cak meslekî ihtiyaç fakat bu umumi ihtiyaç sa-
tmalman ve almmıyanlarda değişmez. Onun için 
sayın sözcü arkadaşımdan rica ediyorum, ken
dileri de Coşkunoğlu arkadaşımızın noktai na
zarına iltihak buyursunlar, mesele halledilsin. 
Ben ikisinin de zerre kadar suiniyeti olduğunu 
tahmin etmiyorum. (Tabiî sesleri) Arkadaşım 
unutabilir. Çünkü madde zaten komplikedir. 
Diğer arkadaşım da bu noktai nazarda herhan
gi bir maksat takibetmeden ifadede bulunmuş
lardır. Maruzatım bundan ibarettir. (Ekseriyet 
kalmadı sesleri). 

MUHlTTÎN BAHA FARS (Bursa) — Ka
nun çok mühimdir. Yarın sabah saat 9 da ge
lelim. 

BAŞKAN — Şimdi karar alacağım. 
ÎSMAÎL SABUNCU (Giresun) — Ticaret

hane meselesi mevzuubahis olduğu zaman bazı 
arkadaşlar fiyatlar üzerinde pahalılık olacağı 
konusu gelmektedir. Filhakika bir ticaretha
nenin kirasının satışta nazarı dikkate alınmama
sına imkân yoktur. Yalnız bunun en mühim 
kısmı olan vergiye inikası, Maliye Bakanının 
muvafakati ijre bu tasarıya.. konan bir hÜKİimle 
önlenmiştir. T $imdi kalıyor yalnız kira.mesele-

— 3*7 — 



B :47 30.2 
si; -'deniyor ki, % 50 zanonedilirse büyük bir 
hayat pahalılığı olaeakiır. Ben o kanaatte de
ğilim. SÖzcü arkadaşun ticari muvazene bozu
lacaktır. bunu. ayakta tutmağa mecburuz diye 
bir Mtütaiâa yürüttü. Ben o kanaatte değilim. 
En basit bir misal vereyim: 

Farzediniz ki, bir tavukçu dükkânı, bu ta
vukçu 1939 dan evvel bir tavuğu 60 kuruşa, sa
tıyor ve bundan 15 kuruş -kazanıyordu, böyle 
kabul ediniz. Ogün için bu 15 kuruşun 60 pa
rasını nıal sahibine kira karşılığı alarak veri-. 
yordu. Bugün o tavukçu bir tavuğu 3 - 4 liraya 
satıyor, bundan asgari 1,5 lira kazanıyor yine 
dükkân > sahibine kira karşılığı olarak 60 para 
mı versin? Ben demiyorum ki, büsbütün ser
best bırakılsın. Fakat nihayet insafla mütalâa 
edilmek lâzımdır. 

Sonra ticarette bir şey vardır. Ticaretin 
nevine göre yüzde kârı zaten malûmdur. Şimdi 
farzediniz ki, bir tuhafiyeci bir gömleği pera-
keııdo % 40 la satar, o vakit beş liraya sattığı 
bir .göşllekfen nasıl % 40 alıyor idiyse şimdi 
30 liraya satıyor, yine % 40 kârını alıyor. 
Yani % 50 kiralara zammetmekle fiyatlarda; bir 
hereiüiBerç: olacağına, büyük bir pahalılık olaca
ğına ben şahsan kani değilim. 

EŞREF DÎZDAR (Giresun) — Arkadaşımız 
Sözcü Sahir Bey, satın alman bir eve satın alan 
adamın kendisinin veya çocuklarının ihtiyacı 
için girmesinin mümkün olduğu, fakat butum 
için Borçlar Kanununa tevfikan muamele yapı
lacağını söyledi. Demek bu kanunun haricinde 
Borçlar Kanunu delaletiyle bir muamele yapı
lıyor. 

Ben de ölümden dolayı yeni malik olan bir 
ailenin gerek kendisinin ve gerek çocuklarının 
aynı ihtiyaca göre ve aynı ihtiyaç karşısında 
eve girmesini istirham ediyorum. Bundan baş
ka birşey değildir. Birisi bu kanunun haricinde 
kalıyor, diğeri de bu kanunun dâhilinde kalı
yor, dediler. Amma ikisi de haricinde kalıyor. 
Mademki Borçlar Kanunundan çıkabilecek ma-
likiyetinden dolayı vâki olacak müraeaat üze
rine yine Borçlar Kanununa tevfikan kontra-
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tın. inkızasından evvel bu müddet zarfında tah
liye edilmesinde bir beis olmadığına kaniim. 

Yüksek Heyetinizden takririmin kabulünü 
rica ederim. 

BAŞKAN — Necatı erdem. (Ekseriyet yok 
sesleri). 

Dinliyelim efendim, müsaade edin. 
NECATİ ERDEM (Muğla) — Arkadaşlar; 

Benimki, bir kelime tiryakiliğidir. Yoksa başka 
birşey değil. Beşinci bendin 6 numaralı fıkra
sında kira bedelini vaktinde ödememelerinden 
dolayı bir yıl için iki defa ihtar yapılan bir 
kiracı aleyhine kira müddetinin hitamı veya 
ayrıca bir ihtara lüzum kalmaksızan umumi hü-
Jcümler dairesinde tahliye dâvası açabilir denil-, 
Elektedir. Yukarıdaki fıkradan anladığım bu
dur. Kira bedelini vaktinde ödememiş ve bir 
senede de iki defa da ihtar olunmuştur, yani 
ister ödesin, ister ödemesin. Mademki ihtar 
almış, müddetin hitamından mal sahibi tahliye 
dâvasını açmıya haklıdır. Bir de veya ayrıca 
ihtara lüzum kalmaksızın tabiriyle yukarıdaki 
hükmü değiştiriyoruz, yani yukarıda yazılı iki 
def a ihtara hacet kalmaksızın umumi hükümler 
dairesinde tahliye dâvası açabilir. Eğer böy
le ise 30 ncu maddenin kalmasında bir sebep 
kalmıyor demektir. 

ister ihtar yapsın, ister yapmasın tahliye 
dâvası açacak mı? Ben öyle anlıyorum. 

Eğer kira bedelini vaktinde ödememesinden 
dolayı bir yıl içinde iki defa ihtar yapılan ki
racılar aleyhine üçüncü bir ihtar yapılmak
sızın tahliye dâvası açılır demekse netieedeki 
«Veya» kelimesinin kaldırılması icabeder. (Mat
baa hatası sesleri). 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
Maddeyi bent, bent müzakere ediyoruz. Dört 

bent kabul .edilmiştir. Vakit geeikmiştir. Fa
kat gündemde de iş çoktur. Yarın 10 da toplan
mağı teklif ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Yarın 10 da toplanmak üzere Oturuma son 
veriyorum. 

Kapanma saati : 21,30 
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DÜZELTIŞLEE 

Bu tutanak dergisine bağlı 95 sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır 
Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

7 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

9 
9 
9 
9 

10 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
12 

46 ncı 
278 
279 

279 
281 

1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

Birleşi 
2 
1 

1 
2 

34 
24 
32 
3 
5 
9 

21 
25 
32 
32 
49 

48 
50 

5 
9 

15 
17 
18 
28 
32 
27 
34 
41 
48 
17 
20 
21 
24 
32 

başlamış 
dönmüş 
bozulması 
alarak 
tadiline 
geçmemesin 
içinde 
içinde 
kiralayan 
mucir 
maddenin V nci 
leşmeleriyle 

tâyin 
bu suretle 
haddine 
kanunla 
kendisi 
metninde 
ikinci 
11 nci 
salâhiyetine 
halinde 
mahiyete 
uzayıp ve 
5 C 
bu zamlar 
edilerek 
hazırlanmıştır ve 
mucirler 
bu kararlar 

başlanmış 
dönüş 
bozulmaması 
alan 
ve tadiline 
geçmesin 
için de 
için de 
kiralıyanın 
mucirin, 

bendindeki kira söz- IV ncü bendinin (a) fıkrasındaki «ki
ra mukavelelerinin bütün hükümle
rine» 
taayyün 
bu suretle kirası taayyün eden yer 
haddine kiranın 
olan kanun hükümlerine göre 
kendisini 
metinde 
II nci 
II nci 
salâhiyete 
takdirinde 
mahiyette 
uzayıp 
V c kaydı 
bu zamların 
edilmiş 
hazırlanmış ve 
mucirlere 
bu cihetler 

m tutanak dergisinde aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır : 
33 
36 

47 
6 

yazar yapar 
yonumuzla Büyük Meclis... yomunuzla Hükümetin bu önergelerle 

konulmasını 
sunacağım 

teklife iltihak etmesi şarttır ve bu yönde 
mutabakat olmadıkça oya konulması caiz 
değildir. Büyük Meclis... 
konulmaması 
sunmıyacağım 

»<*<İ 
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S. Sayısı: 88 
İşçi ve İşveren Sendikaları ve Sendika Birlikleri hakkın

da kanun tasarısı ve İçişleri, Adalet ve Çalışma 
Komisyonları raporları (1/125) 

T. 0. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 22 .1 . 1947 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı : 71 - 740, 6/153 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

işçi ve İşveren Sendikaları ve Sendika Birlikleri hakkında Çalışma Bakanlığınca hazırlanan ve 
Bakanlar Kurulunca tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun ta 
sarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
R. Peker 

Gerekçe 

Yeni Dernekler Kanununa göre sınıf esası üzerine Dernekler kurulmasına izin verilmesinden 
sonra mütaaddit büyük şehirlerimizde meydana gelen işçi teşekküllerinin çalışmaları, hemen her-
memlekette olduğu gibi bizde de özel bir kanuna ihtiyaç hissettirmiştir. 

Bu kanun tasarısı, hürriyetçi, milliyetçi ve devletçi olan rejimimizin çalışma hayatında işçi ve 
işveren sıfatiyle faal olnlarm meydana getirecekleri teşekküllere hür bir gelişme imkânını sağla
mak fikrinden mülhem olmuştur. 

Bu maksatla gerek işçi ve gerekse işveren sendikalarına Devletçe eşit bir muamele derpiş edil
miş ve bu sendikaların ihtiyari teşekküller oldukları tesbit edilmiştir. Türkiye'de Sendikalar ta
mamen ilgililerin arzu ve teşebbüslerinden doğacak meslek teşekkülleri olacaklardır. 

Sendikaların hür bir gelişmeye kavuşabilmeleri ve memlekette kendilerinden beklenen hizmet
leri hakkiyle görebilmeleri için her türlü siyasi cereyan ve tesirlerin dışında kalmaları zaruri gö
rülmüştür. Muhtelif ecnebi mevzuatta görülen bu kayıt, hürriyeti kayıtlandıran bir unsur değil, 
bilâkis çalışma ve teşebbüs hürriyetini masun tutan bir faktördür. Kaldı ki, sendikaların siyasi fa
aliyetlerine müsaade olunan memleketlerde de bu cihetin esaslı sosyal sıkıntılar doğurduğu ve 
meslek menfâatlarmı ihlâl eylediği sabit olmakla önleyici çarelere başvurulmaktadır. Şunu ilâ
ve etmeliyiz ki, sendikaların sendika olarak siyasetle iştigal edememeleri, sendika mensuplarının 
fert ve vatandaş olarak asla bir mâni teşkil etmi yecektir. Rejimimizin milliyetçi karakterine uy
gun olarak sendikaların da millî teşekküller oldukları ve milliyetçi bir zihniyetle çalışacakları ve 
beynelmilel mahiyet alamıyacakları tasarıda tesbit edilmiştir. 

Tasarının getirdiği bir diğer yenilik te bilfiil işçi olmıyanlarm işçi sendikalarına, işveren sıfa
tında olmıyanlarm da işveren sendikalarına girememeleridir. Bundaki lüzum ve fayda aşikârdır. 
Meslek teşekkülleri herşeyden evvel o mesleke mensup vatandaşların müşterek menfeatlerini tem
sil eden derneklerdir. Bu gibi teşekküllerin meslek dışında kalan insanlar eline geçmesi sendika
yı asıl maksadından gayri istikamete sürükliye- bilir. Halbuki bu sendikaların hür bir gelişme
ye kavuşmaları ve mesleklerini hakkiyle temsil etmeleri lâzımdır. 



Esnafın ve esnaf yanında çalışanların özel bir rejime tâbi olmaları zaruri görülerek, bunlar ka
nunun şümulü dışında bırakılmışlardır. Filhakika esnaf ve esnaf yanında çalışanların durumu 
bilhassa memleketimizde patron - işçi münasebetlerinden tamamen ayrı bir mahiyet arzeder. Ta
sanda, sendikaların tüzelkişi, olarak haiz oldukları yetkilerden gayri girişebilecekleri teşebbüsler 
yeralmıştır. Bu görevler, sendikaların ekonomik, sosyal ve hukuki teşekküller olarak ne kadar 
geniş ve faydalı faaliyet sahasına sahip olduklarını gösterir. 

Tasarıda bazı yasaklar konmakta, bu yasaklarla ve grev ve lokavt yasağına riayetsizlik halin
de sendikaların mahkeme karariyle kapatılabileceği tasrih edilmektedir. Bu suretle kapama ka
rarı idari mercilere değil, kaza mercilerine verilmiştir ki, Dernekler Kanunumuza hâkim olan zih
niyet de budur. 

Tasarıda sendika birliklerinin, birliğe katılmak isteyen sendikaların karariyle kurulabileceği 
tasrih edilmiştir. Halen mevcut işçi ve işveren derneklerinin bu kanundaki hükümlere intibak 
edebilmeleri için 3 aylık bir mühlet verilmiştir. Böylece işçi ve işveren teşekküllerinin meslekleri
ne ve memlekete faydalı hizmetler görebilmeleri sağlanmıştır. 

İçişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 10 . II . 1947 

Esas No. 1/125 
Karar No. 16 

Yüksek Başkanlığa 

îşçi ve işveren sendikaları ve sendika bir
likleri hakkında Çalışma Bakanlığınca hazır
lanan ve Bakanlar Kurulunca Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun tasarısı Komisyonu
muza havale olunmakla Çalışma Bakanı huzu-
riyle incelendi. 

Tasarının tümü üzerinde açılan müzakerede 
Cemiyetler Kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine dair 4919 sayılı Kanun ile sınıf ve 
meslek esası üzerine dernekler ve teşekküller 
kurulması esası mevzuatımıza girdiğindenberi 
yurdumuzun muhtelif yerlerinde ve hususiyle 
İstanbul, İzmir, Eskişehir gibi nüfusu mütekâsif 
olan şehir ve kasabalarımızda sendika mahiye
tinde işçi topluluklarının vücuda geldiği görül
mekte olup ancak iş ve meslek hayatının özellik
lerini tamamiyle kavramağa elverişli olmıyan 
Cemiyetler Kanununun genel hükümlerine da
yanarak bu gibi teşekküllere hususi hayatı, ma
zisi ve meslekî durumu bakımından iş ve işçilik 
hayatım yabancı kimselerin teşebbüsleriyle de 
bu gibi teşekküllere vücut verildiği veya vücuda 
gelmiş bu kabil teşekküllerin başına iş ve mes
lek hayatından yetişmemiş olanların da getirile-
bildiğrbinnetice işçi kütlelerinin hayati ve mes

lekî ihtiyaç, menfaat, alâka ve mukadderleri
nin iş hayatının özellikleriyle ilgili olmıyan an
cak işçi kütlelerini hususi maksatlarına ve men
faatlerine alet etmek istiyenlerin ellerine bıra
kılması gibi mahzurların meydana gelmesi mel
huz bulunduğu anlaşılmasına binaen Hükümet 
gerekçesinde gösterilen sebeplere dayanarak 
iş hayatının özelliklerini kavrayıcı hükümleri 
ihtiva eden ve çalışma hayatına yabancı olan 
elemanları işçi ve işveren teşekküllerinden uzak 
tutarak bu kabîl sınıf ve meslek toplulukları
nın ortak ihtiyaç ve mukadderlerini tamamiyle 
ilgililerin kendi eliyle serbestçe idare edebilme
lerini mümkün kılacak yeni bir sendikalar ka
nununa lüzum ve ihtiyaç varit görülmekte itti
fak edilmiştir. 

Bu arada aynı tasarıda yeralan işçi sendika
larının yanında bir de işverenlerin kuracakları 
sendikalara ait hükümlere de bu tasarıda da yer-
verilmesi muvafık olup olamıyacağı etrafında 
ileri sürülen düşüncelere karşı Devletin durumu 
işveren'"ile işçiyi eşit tutmak ve her iki sınıfın 
ihtiyaç, alâka ve menfaatleri önünde âdil ve 
tarafsız yurdun içtimai nizamında hâl ve+ âti
nin gerektirdiği fe sınai inkişafımızın istikbali 
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için icabettirdiği şartları koruyup gözetmek ol
duğunu nazara alarak iş hayatının işçi bakımın
dan derpiş edilen hususiyetleri üzerine vücut 
bulacak teşekküllerin tensiki suretleri kanuni 
hükümlere bağlanırken keyfiyetin iş verenler 
cephesinden de eşit hükümlerle yine ilgili müte
şebbislerin bu gibi teşekkülleri kurmak yahut 
kurmamak veyahut kurulmuş olanlara girmek 
ve girmemekte tamamen serbest olmaları kay-
diyle tasarının mütenazır hükümleri kapsaması 
faydalı olacağı kanaatine çoğunlukla varılmış 
ve maddelere geçilmiştir, 

Birinci maddede sendikaların amacını be
lirten hükme işçi ve iş verenlerin yardımlaş
mak ve ortak menfaatlerini temsil etmek key
fiyetlerine «Ortak menfaatleri korumak» kaziy-
yesinin ilâvesi oy birliğiyle muvafık görülmüş
tür. îşbu birinci madde aynı zamanda sendi
kanın Anayasa'ya, Cemiyetler Kanununa ve ka
nunu medenimize göre maksadiyle birlikte hü
viyetini de belirten ve hükmi şahsiyeti haiz 
olduğunu mezkûr kanunlara atfile tazammun 
eden ve dolayisiyle huhukî ehliyetini de göste
ren hükümlerini de kapsaması iktiza eden bir 
madde olması itibariyle Hükümet tasarısının 
üçüncü maddesinin «H» fıkrası olarak kayde
dilmiş olan gayrimenkülleri iktisap ve tasarru
fa ait hükmün birinci maddeye son fıkra ola
rak geçirilmesi uygun görüşülmüştür. 

Tasarının ikinci maddesi sendikanın Tür-
kiyemizin iş hayatına ve sınai inkişaf şartları
na göre edinmesi matlup olan asıl hüviyetim 
bu topluluğu terkip etmesi gerekenlerin mes
lekî hüviyetlerine bağlamayı istihdaf etmekte
dir. Bu bakımdan sendika teşekküllerine ve 
meslekî hayatı itibariyle işçi sıfatını haiz ol-
mıyanlar kezalik işveren sendikalarına îş Ka
nununun tarif ettiği işveren durumunda bu-
lunmıyanlar giremezler. Ancak Hükümet ta
sarısındaki fiilen çalışmıyan kaydı memleketi
mizin çalışma şartları itibariyle mübhem gö
rülmüştür. Filhakika yurdumuzda senenin mev
simlerine ve iş devrelerine göre bazen işçi bazen 
çiftçi durumunda geçinen fakat bütün hayatın.-
ca başkasının işinde çalışmakla taayyüş eden 
yurttaşlarımız mevcuttur. Bu bakımdan tasa
rı metnine vuzuh vermek maksadiyle îş Kanu
nunun birinci maddesine atfile işveren ve iş
çiyi tarif eden ilk fıkraya kara, deniz, hava 
S&kljys İBİtori dâhil ibaresi eklenmiş ikinci fık-
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rası da işçilik ve işverenlik sıfatı tamamen zail 
olanların sendika üyeliğinden çıkarılacağı yo
lunda kaleme alınmak suretiyle işçi ve iş veren 
sıfatında olmıyarilarm bu kabîl sendikalara gi-
remiyecekleri ve ilgilenemiyecekleri belir t i lmiş 
tir.. 

Üçüncü maddede sendikaların teşebbüs ve-
faaliyet alanlarını gösteren fıkraların sıralan 
masında sendikanın özel mahiyeti il© dft|ru.dah 
doğruya ilgili olan hususların te r t ip itibariyle 
öne alınması ve sendikanın sureti nmumiyed*. 
bir dernek hüviyetini de haiz olmasından ileri 
gelen teşebbüs ve fâaliyet nevilerimn ikinci 
tertibe konması daha uygun görülmüş ve fık
ralar bu düşünce ile yeniden sıralanmıştır. Hü
kümet tasarısının «A» fıkrasında genel sö& 
leşmeler aktetmek keyfiyeti sendikaya giren iş 
çiler için nafi şartları ihtiva edeeek ve işveren 
ile aralarındaki anlaşma ve sözleşmelerde işe> 
nin hakkını ilk başta korumayı tazammun ed* 
cek tip sözleşmeler tanzimiyle aktini ve üyeler 
rini bu tip sözleşmelerle patrona karşı işe bağ
lamayı istihdaf eden bu faaliyet sahasında sen 
dikanm esas maksadını teşkil eden ve birinci 
maddede ye* alan ortak menfaatleri koruma he
defi bu fıkrada beliren faaliyet şekliyle ger
çekleşmiş olacağından Hükümet tasarısında ge
nel sözleşmeler kaydiyle maksut olan tip mu
kavelenin kollektif sözleşmeler olabileceği ve 
bu fıkrada yer alan kollektif sözleşmeler akdi 
işinin işveren sendikaları ile bir gûna ilgisi ol
mayıp ancak işçi sendikalarının özelliğinin teş
kil edeceği düşünülerek fıkra ona göre kayıt-
landırlmıştır. 

(B) fıkrasında iş ihtilâflarının hal şekli 
hakkında yalnız mütalâa bildirmek kâfi görül-
miyerek yine üyelerinin ortak menfaatlerini ko
rumak bakımından sendikaya istekte bulunmak 
ve oy bildirmek yetkilerinin de tanınması uy
gun görülmüştür. Hükümet tasarısının (D) fık
rası komisyonumuzun tasarısında (C) yerine 
alınmıştır. Memleketimizde iş hayatının mâruz 
bulunduğu belli başlı risklerden iş kazaları, 
meslek hastalıkları, analık sigortaları hususi 
kânunlarla Devletçe kurulu -teşekküllerin temi
natına bağlanmış ve ihtiyarlık, sakatlık ve ben
zeri ihtimallerin de yeni kanunlarla aynı şe
kilde Devlet teminatına bağlanması melhuz bu
lunmuş olduğunu nazara alan komisyonumuz 
maddenin tahdidinden ziyade tevsiini işçinin 
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menfaatine daha elverişli görerek Bevlet temi
natına bağlanan hususlar haricindeki hastalık, 
işsizlik, sakatlık, ölüm, işçiye aile ve çocukları
nın tahsili ve cihazları gibi ihtimaller için 
yardımlaşma sandıkları ve sosyal işçi sigortaları 
kurmak yetkisini de bu sendikalara tanımağı 
muvafık görmüştür. Ancak Hükümet tasarısın
da üyeleri menfaatine sigorta sözleşmeleri akdet
mek şıkkı işçinin kendi mukadderine ve kendi 
hayat şartlarının gerektirdiği tekevvün ruhuna 
uygun olarak kurulmuş teşekküller ve Devlet 
teminatı haricinde başka kapılara sigorta yo
luyla bağlanmasının işçiyi istismara yol açmak 
gibi mahzurlar doğuracağı düşünülerek komis
yonumuz bu fıkradan son ibareyi tayyetmiştir. 

Hükümet tasarısının (G) fıkrası komisyonu
muz tasarısında (D) fıkrası olarak yer almış
tır. Hizmet akdini ilgilendiren hususlarda hak
kını ariyan üyelere Hükümet tasarısında sen
dikanın hukuki yardımda bulunması kaydı mev
cuttur. Halen yürürlükte olan Ereğli Havzai 
Fahmiye Amele Birliği Kanununa göre bu hu
kuki yardım Devlet teşkilâtına bağlı bir avu
kat marifetiyle yapılmakta ve iş kazaları tazmi
natı ve hizmetten mütevellit alacaklar da ilgi
lilerin hususi vekâletnamesini haiz olmadan bu 
avukat mahkemeler huzurunda hak sahiplerini 
ve ardalarını temsil etmekte olduklarından ta
sarının geçici maddesi hükmüne göre mezkûr 
Amele Birliği dahi bu tasarının yürürlüğe gir
mesiyle sendika teşekküllerine intibak edeceğin
den kömür Havzasındaki işçimizin bugünkü fay
dalanmakta olduğu hukuki yardım sahasından 
sendikalara girecek bütün Türkiye işçilerinin 
ve bunların ardalarının aynı genişılikte fayda
lanmaları iş hayatını korumak ve geliştirmek 
bakımından müreccah görülerek sendikaları 
üyelerini ve ardalarını temsilen dâva açmağa 
ve husumete ehil olmağa yetkili kılan kayıtlar 
fıkraya dercedilmiştir. 

(E) fıkrasında istihsal, istihlâk ve kredi ko
operatifleri kurmağa yardım keyfiyeti maksa
da yetmediğinden sendikanın bu işe önayak ol
masını sağlıyacak teşebbüs yetkisinin de tanın
ması uygun görülmüştür. 

Dördüncü mad&eriin birinci fıkrasına vuzuh 
vermek üzere sendikaları herhangi bir siyasi te
şekkülün maksat ve menfaatlerine alet olmak
tan tifeıamîyle uzak tu tan ¥ayıtlaFeklendiği gibi 
ikinci* fıkrada milliyetçilik prerfsfpine ve millî 

menfaatler yerine Dernekler Kanununda da te
rim kuvvetini haiz olduğu üzere millî birliğe 
aykırı hareketi meneden kayıtlar tashih ve ika
me edilmiştir. 

Beşinci madde aynen kabul edilmiş ve altın
cı maddede sendikaların teşekkülündeki hedef 
ve maksada aykırı ve hususiyle işçi kitlelerini 
sendika teşekkülü altında onların hakiki, sami
mî ve masum iş menfaatleri hilâfına hususi, si
yasî, muğlak ve müşevveş maksatlara alet ol
ması yolunda sevkedilmeleri halinde alınacak 
tedbirleri ihtiva eden hükümler kayıtlenirken 
mahkemeye* sendikaları geçici veya devamlı ola
rak kapatmak yetkisinin tamamen adlî takdire 
bağlı olarak tanınması ve sayılan mahzurları 
davet edecek şekilde hareket yalnız sendika
nın idare kurulundan sâdır oldu ise geçici ka
patma karariyle belirli süre için sendikayı fa
aliyetten menederek bu süre içinde idare kuru
lunun muhataralı karar ve hareketleriyle hiç 
ilgisi olmıyan işçi üyeleri sendika teşekkülün
den bekledikleri kanuni ihtiyaç ve menfaatleri
ni korumak ve sendikanın menkul ve gayrimen
kul mallarını idare etmek üzere Medeni Ka
nunun 377 nci maddesinde gösterilen şekilde 
bir kayyum heyeti nasbedebilmeyi de görevli 
mahkemenin yetkileri çerçevesi içine almağı 
ve belirli sürenin sonunda faaliyete geçecek 
olan sendikanın yeniden seçeceği idare kurulun
ca kayyum heyetinden görevlerini ve sendika 
mevcudunu devir almaları Anayasaya göre der
neklerin ve hazırlanan tasarının ruhuna göre 
sendikaların kuruluş ve işleyişlerinde matlup 
olan serbesti esasına da muvafık düşeceği mü
talâa edilerek gereken kayıtlar bu maddeye 
son fıkra olarak eklenmiştir. 

7 ve 8 nci maddeler aynen kabul edilmiş ve 
9 ncu maddede formaliteye ait ve îller İdaresi 
Kanununun ruhu ile mütenazır bazı değişik
likler yapılmış ve son fıkranın sendikaları özel 
ve genel faaliyetleri bakımından denetliyecek 
merciler olan içişleri ve Çalışma Bakanlıkla
rının görevleri ve alâkaları ile mütenasip in
sicamlı bir şekle koymak üzere fıkra yeni
den yazılmıştır. 

10"ncu maddede Hükümet tasarısında gös
terilen yaş kaydı kaldırılarak 18 yaşından kü
çük bütün-işçilerin veli veya vasileri rızasiyle 
sendikalarının yardımlaşma tesislerine girerek 
faydalanacakları kaydedilmiştir. 
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Geçici madde metninde yine iller İdaresi 
Kanununun mülkiye idare âmirlerinin yetkile
riyle mütenazır kayıt değişiklikleri yapılmış
tır. 

11 ve 12 nci maddeler aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna ve

rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
içişleri Komisyo-
yonu Başkanı Başkanvekili Sözcü 

Tekirdağ Çoruh Kars 
C. Uy badın A. T üzün A. Eyidoğan 

İşçi ve işveren sendikaları ve sendika birlik
leri hakkında Çalışma Bakanlığınca hazırlanan 
ve Bakanlar Kurulunca Yüksek Kamutaya 
arzı kararlaştırılan kanun tasarısı ve içişleri 
Komisyonunun tadilleri Komisyonumuza havale 
olunmakla Çalışma Bakanı huzuriyle incelendi. 

Ekonomi Devlet ve fert teşekkül ve müesse
selerinin inkişafına muvazi olarak işçi ve işve
renlerin günden güne artmakta bulunması ara
larında yardımlaşma ve müşterek menfaatlerini 
koruma ve işçiyi ve işvereni idarî ve adlî ma
kamlarda temsil etme hususlarında teşkilâtlan
malarını zaruri kılmıştır. Cemiyetler Kanunu
nun bazı maddelerini değiştiren 4919 sayılı Ka
nun sınıf ve meslek esası üzerine cemiyetler ku
rulmasını kabul etmesinden sonra işçiler tara
fından türlü adlarla çeşitli dernekler kurulmuş 
ve meslekî yardımlaşma ve ortak menfaatleri 
koruma amacını gütmesi lâzımgelen bu dernek
lere işçi ve işverenlerden olmadıkları halde ön
cülük edenler ve girenler bu dernekleri gayeleri 
haricinde siyasi maksatlara alet etmiye gayret 
edecekleri varit görülmüştür. 

İşçi ve işverenlerin fert olarak siyasi cemi
yetlere intisapları bir haktır. Ancak sendika ve 
birliklerin tüzelkişi olarak siyasetle iştigalleri 
siyasi faaliyette bulunmaları, çalışma ve teşeb
büs hürriyetini takyit edeceği ve Cemiyetler 

Kâtip 
İsparta Bolu Bolu 

S. Koksal H. Ş. Adal t. Yalçın 

Çanakkale Çorum Kayseri 
Dr. N. Çıtakoğlu S. Karafakıoğlu F. Apaydın 

Konya Sivas Tokad 
§. Ergun M. Ş. Bleda R. Güreli 

Tokad Trabzon Yozgad 
A. G. Pekel H. Orhon î. Olgun 

Kanunu hükümleri hilâfına türlü maksatlar güt
mek gibi kanunsuzluğa yol açacağı için sendika 
ve birliklerin faaliyetini esaslı bir nizama bağ
lamak zaruri görülmüştür. 

işçi ve işveren sendikaları tüzelkişiliklerini 
muhafaza ettikleri halde birleşerek sendika bir
likleri de vücuda getirebileceklerine göre de 
özel bir kanuna ihtiyaç olduğunu Komisyonu
muz oybirliğiyle kabul etmiştir. 

Maddelere geçen Komisyonumuz; 
Birinci maddenin 1 nci ve 2 nci fıkralarını 

aynen kabul etmiş. Yalnız bu Kanunda sarahat 
olmıyan hallerde önce Cemiyetler Kanununun 
ve bunda da sarahat olmazsa Medenî Kanunun 
tatbiki lâzımgfieeeği için ibarede takdim ve te
hir yapmıştır. 

Her cemiyet, gerek ikametgâhı gerek gaye
si için zaruri olan gayrimenkulleri umumi hü
kümler dairesinde iktisabetmek hakkını haiz 
olduğundan bu hakkı tekrar etmenin tanknin 
teknikine uymaması ve her hususi kanunda 
tekrara yol açacağı ve tekrar edilmiyen haller
de tereddüt doğurabileceği mülâhazasiyle içiş
leri Komisyonunun 3 ncü maddenin H bendin
den kaldırıp 1 nci maddesine ilâve ettiği son 
fıkra tasarıdan çıkarılmıştır. 

Anayasanın kabul ektiği cemiyet kurma hak
kı bütün vatandaşlar gibi her ne ile iştigal eder-

Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 14 . II . 1947 

Esas No. 1/125 
Karar No. 17 

Yüksek Başkanlığa 
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lerse etsinler her işçi ve işveren için de tanın
mıştır. Kara, deniz ve hava nakliye işçileri ile 
ziraat işçilerinin de sendika kurabilme hakları 
kaabili münakaşa değildir. îş Kanununun ka
ra, deniz ve hava nakliye işçileri hakkında ay
rı bir kanun vazedileceğine dair hükmünün 
uyandırdığı tereddüde binaen içişleri Komis
yonunun 2 nci maddenin 1 nci fıkrasına ilâve 
ettiği (kara, deniz, hava nekliye işçileri dâhil) 
cümlesiyle istihsal etmek istenilen maksat ile zi
raat işçilerini Türklerin ana haklarından birin
den mahrum etmemek ve bu Kanun hükmüne 
tâbi olamıyacak dernekler kurmalarına ve bu
nun mahzurlarına mâni olmak için 2 nci mad
denin bâşma (iştigal nevileri ne olursa olsun) 
cümlesi ilâve edilmiş ve 1 nci fıkra ona göre 
kaleme alınmış ve İçişleri Komisyonunun pa
rantez içindeki cümlesi kaldırılmıştır. 

Menfaat iştiraki olmadığı ve yardımlaşma 
gayesi bulunmadığı halde sendikalara işçi ve iş
verenlerden başkasının girmesi ve bu dernek
leri türlü maksatlara alet edebileceklerinden 
haklı olarak endişe edilebilir. Bu sebeple işçi 
sendikasına girebilmek için işçi ve işveren sen
dikasına üye olabilmek için de işveren sınıfın
da bulunmak şarttır. Bu sıfatlar zail olunca da 
sendikalardan çıkarılmak lâzımdır. Hüküme
tin teklifi bu maksadı daha iyi ve vazıh bir su
rette temin ettiğinden Komisyonumuz bu metni 
esas olarak almayı muvafık görmüş ve fakat 
(fiilen çalışmıyan kimseler) kaydının işçi olup 
da mazereti sebebiyle iş başında bulunmıyanları 
sendikaya girmekten menedebileeeğini düşüne
rek 2 nci maddeyi bu mülâhazalara uygun bir 
şekilde yeniden kaleme almıştır. 

3 ncü madde kapsadığı hükümler itibariyle 
özel bir önemi haiz olduğundan fıkra fıkra tet
kik edilmiştir. 

A) Bendi gerek işçi sendikalarının gerek 
işveren sendikalarının üyeleri adına genel söz
leşmeler akdini derpiş etmektedir. İçişleri Ko
misyonu işverenlerin genel sözleşme akdetmele
rinin ve işçiyi tazyik edebilecek bir mahiyet 
alabileceğini düşünerek kollektif sözleşmeler ak
dini işçilere hasretmiş ise de gerek eşit haklara 
malik olma prensipine aykırı olmasından, ge
rek işçi sendikalarının üyeleri adına genel söz
leşme aktederken karşılarındaki işveren sendi-
kasiyle'temas edemeyip her patron ile ayrı mü
zakerelere girişmek, birbirine uymıyan şartlar 

ve esaslar dairesinde türlü sözleşmeler akdet
mek gibi tatbikattaki mahzurları düşünülerek 
Hükümetin teklifi tercih ve kabul edilmiştir. 
İşçilerden beş kişinin müracaatı üzerine Çalışma 
Bakanlığının müdahalesini İş Kanunu derpiş 
etmiş olmakla beraber işçiyi tazyik edecek hal
lerde Bakanlığın el koyması da mahzuru önler. 
Kaldı ki, işverenler sendikası genel sözleşmeyi 
üyeleri arasında değil işçi ve işçi sendikalariy-
le yapacaklarından bir taraflı tazyik de mev-
zuubahis olamaz. 

İhtilâfta taraflardan birini teşkil edenlerin 
o işte rey sahibi olamıyacakları tabiî olduğun
dan İçişleri Komisyonunun B bendine ilâve et
tiği (oy bildirme) keyfiyeti Komisyonumuzca 
mahzurlu görüldüğünden Hükümetin teklif et
tiği B bendi kabul edilmiştir. 

İçişleri Komisyonunun C bendi olarak aldığı 
Hükümetin D bendi daha şümullü ve maksada 
uygun görülerek Hükümetin teklifi aynen alın
mıştır. 

İçişleri Komisyonunun D bendinde anlayışı 
kolaylaştırmak için bazı kelime değişiklikleri ile 
(Sigorta haklarında) cümlesi tayyedilerek kabul 
edilmiştir. 

Sendikaları, üyelerin ferdî sigorta hakların
dan doğan ihtilâflarda dâva ve husumete ehil 
kılmak hukuk esaslarına uymambakla beraber 
üyelerine hukuki yardım yapma yetkisini haiz 
bulunan seendika bir vekil tâyin ve masrafı 
vermek suretiyle bu hakkı koruyabileceğinden 
esas itibariyle de lüzum da görülmemiştir. 

E, G, V, H bentleri aynen, ve F bendine bir 
(meslekî) kelimesi ilâve olunmak suretiyle İç
işleri Komisyonunun metni kabul edilmiştir. 

Maddenin sonuna sendikaların tüzelkişi ola
rak genel hükümlere göre haiz oldukları yetki
leri de kullanabileceği ilâve edilmiştir. 

4 ncü maddenin metin ve mâna itibariyle te
min ettiği millî birliğe aykırı hareket yasağı 
tekrar etmemiş olmak için (millî birliğe) kelime
leri kaldırıldığı gibi (Beynelmilel siyasi mak
sat ve gayeler göremezler) fıkrasındaki siyasi 
tâbiri sosyal maksat güderler mânası çıkarmağa 
müsait olduğundan veya bu maksat altına giz-
liyerek siyasi faaliyet yapmağa yol açabileceği 
endişesiyle (siyasi) kelimesi kaldırılmak sure
tiyle İçişleri Komisyonunun 4 ncü maddesi ka
bul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 88 ) 



— 7 — 
İçişleri Komisyonunun 5 nci maddesini ay

nen kabul eden komisyonumuz geçici 
kapatmalarda kapatmanın süresini tâyini zaruri 
görerek bu müddeti üç aydan bir seneye kadar 
olmak üzere sınırlamış ve hazırlık tahkikatı sı
rasında C. Saveılarmada sendikaların faaliyet
lerini men için mahkemelerden karar isteme 
yetkisi verilmesini muvafık görmüş ve duruşma 
sonuna kadar devam edecek bu men'i sırasında 
sendika mallarının idaresi ve menfaatlarınm ko
runması için gerekli tedbiri tâyin ve emretmesi
ni de yargıca bırakmayı hem amelî hem de lü
zumlu görmüş olduğundan 6 nci madde bu mak
satları temin edecek ilâveler yapılmak suretiyle 
yeniden kaleme alınmıştır. 

Birlik kurulmasını sendika genel kurulları
nın tasvibine tâbi tutan 7 nci maddeye kurul
muş bir sendika birliğine girebilmek için Bir
lik Genel Kurulunun muvafakati lâzımgeleceği 
tabiî ve zaruri olduğundan İçişleri Komisyonu

nun T nci maddesinde 1 (birlik) kelimesi ilâve 
edilmiştir. 

8, 9, 10 ve 11 ve 12 nci maddeler aynen ka
bul edilmiş ve geçici madde maksat ve mânaya 
halel getirmemek üzere yeniden kaleme alınmış
tır. 

Havalesi gereğince Çalışma Komisyonuna 
verilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Adalet Komisyonu Başkanı Bu rapor Sözcüsü 

Trabzon Kayseri 
R. Karadeniz S. A. Feyzioğlu 
Kâtip 

Manisa Afyon K. Antalya 
K. Çoşkunoğlu H. Bozca N. Aksoy 

Balıkesir Diyarbakır Erancan 
O. N. Burcu F. Kalfagil A. Fırat 
İsparta Kayseri K ı r | « y r 

R. Güllü R. özsoy 8. Kurutluoğlu 
Konya Malatya 

H. Karagülle Ş. Tugay 

Çalışma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Çalışma. Komisyonu 

Esas No. 1/125 
Karar No. 3 

Yüksek Başkanlığa 

17.11. 1947 

Çalışma Bakanlığınca hazırlanarak Bakan
lar Kurulu karariyle Yüksek Meclise arzedilen 
ve İçişleri ve Adalet Komisyonunca incelendik
ten sonra Komisyonumuza hayale buyurulan 
«İşçi ve İşverenler Sendikaları ve Sendika Bir
likleri* Kanun tasarısı ve gerekçesi Çalışma Ba
kanının huzuriyle okundu-ve incelendi. 

Hükümetçe Yüksek Meclisin tasvibine sunu
lan bu kanun tasarısının aşağıdaki prensiplere 
göre hazırlandığı anlaşılmıştır: 

a) İşçi ve işverenler sendikalarının türlü 
mesleklerdeki işçilerin ve işverenlerin ayrı ayrı 
kendi aralarında ve hür olarak yapacakları te
şekküller halinde olması ve bu teşekküllerin yi
ne hür olarak gelişmelerine imkân verilmesi 
istenmiştir. ıV 

b i İşçi .ve, işverejtı sendikalarının kendile-
rjnde^işçİ veyarişyere® vasfı Jjulu&mıyanlar ta
rafından mjslekî gayeler dışında bir yola sü

rüklenmeleri ihtimali kanun hükümleriyle ön
lenmek arzu edilmiştir. 

c) Sendikaların açık veya kapalı şekilde 
Anayasamızın İkinci maddesine aykırı fikirler 
arkasında koşmıyacak şekilde kurulması için 
hükümler düşünülmüştür. 

d) Büyük veya küçük endüstriden büsbü
tün başka mahiyette olan ve 4355 sayılı kanun
da tarif edilmiş bulunan esnafın ve onlar yanın
da çalışan kalfa ve çırakların durumları ve 
menfaatları bu kanun tasarısı ile kurulacak olan 
sendikalar hukukunun içine giremiyecek mahi
yette olduğu için bu zümrenin tasarı hükümleri 
dışında, kalması uygun görülmüştür. 

Bu noktalarda tasarıdaki fikirlerle mutaba
kat halinde bulunan Komisyonumuz tasarının 
tümü üzerinçbe konuşurken şu esaslı prensipin 
de gözönünde. tutulması gerekli olduğui kanaa
ti nr. varmıştır. . " 

( S . Sayı» : 88.) 
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Memleketiffiîzcte yeni kurulmağa başlıyan 

sendikaların kendi üyelerinin menfaatlerini sa
vunması tabiîdir. Şu var ki, Memleketimizde 
yeni başlıyan sendika hareketi işçilere işveren
ler arasındaki menfaatlerin çarpışmasını körük-
liyerek yapıcı bir devirde olan Yurdumuzda is
tihsali kösteklemeğe ve insan enerjisini mücade
le yoluyla israf ettirmeğe sebep olmamalıdır. 
Tersine gerek işçi ve gerek işveren sendikaları 
insan emeğinin işyerinde daha iyi ve daha insa
ni bir şekilde organize olması ve daha verimli 
hale sokulması için tedbirler düşünmeyi kendi
leri için bir Ödev bilen Millî Kurumlar karakte
rini daima muhafaza eylemelidir. İDaha başlan
gıçta sendika hareketlerinin bu yolda gelişmesi
ni sağlamak için Komisyon şu fikirlerin tasarı
da yer almasını lüzumlu görmüştür. 

1) Gerek işçi ve gerek işveren sendikaları 
aynı iş koluna mensup olanlar arasında teşekkül 
eylemelidir. Taki sendikaların başında olanlar 
o iş kolunun zaruretlerini ve ihtiyaçlarını bilsin
ler ve istediklerini bu bilgiye dayandırsınlar. 
Türlü iş kolunun müşterek istek ve dilekleri özel 
sendikalar tarafından değil, ancak onların ku
rabilecekleri birlikler tarafından ortaya konul
malıdır. 

2) İşverenler ücreti aşağıya düşürmek için 
birleşememelidir. Böyle bir hal vâki olduğu za
man iş arayanların hukukunu işçi sendikaları 
hakem kurullarına başvurarak müdafaa edebil
melidirler. 

Komisyonumuz bu fikirlerin kanun tasarı
na konulmasına karar vermekle beraber işveren 
sendikalarının müstehlik aleyhinde bir birlik 
haline gelmesini önliyecek kayıtlar koymanın 
lüzumlu olup olmadığı meselesi üzerinde de dur
muştur. Komisyonumuz işveren sendikalarının 
istihsal edilen eşyayı aralarında kararlaştıra
cakları şekilde belli bölgelere göndererek ve fi
yat birliği yaparak müstehlik aleyhine bir 
nevi fiili tekel rejimi meydana getirmelerinin 
uzak bir ihtimal olduğunu ve esasen Devletçi 
olan rejimimizin icabı olarak endüstri kolları
nın önemlilerini ve münakale vasıtalarını elin
de bulunduran Hükümetin daima bu hali önle
mek için imkânlara malik olduğunu düşünmüş 
ve bu bakımdan kanun tasarısına ayrıca bir ka-
yit koymanın gerekli olmadığı sonucuna var
mıştır. 

İşverenler sendikasına Devlet İşletmelerinin 

( S. Sa; 

de girmesi lâzımgelip gelmiyeceğini düşünen 
Komisyonumuz Devlet İşletmelerinin de işveren 
sıfatiyle icabında sendikalara girebilmesi gerek 
işçi ve gerek müstehlik aleyhine olan birleşme
leri ön7emesi bakımından da doğru olacağı dü
şüncesine varmıştır. 

Tasarının maddelerinin müzakeresine geçen 
komisyon 1 nci maddede yukarıda söylenen 
prensipler dairesinde değişiklik yaparak işçi 
sendikalarını aynı iş kolunda veya o iş koluyla 
ilgili işlerde çalışanların kurabilecekleri açık 
olarak yazılmıştır. «İş koluyla ilgili işler» tâ
birinden o endüstri için lüzumlu olan işler kas
tedilmiştir. 

İçişleri Komisyonunun 1 nci madeye sendi
kaların meslekin ortak menfaatlarını koruya
caklarına • dair kayit koymasını komisyonumuz 
da yerinde görmüş ve Cemiyetler Kanununda 
derneklerin tasarruf ehliyetine ait madde var
ken bu tasarıya da ayni mahiyette bir fıkra ya
zılmasına lüzum olmadığına dair Adalet Ko
misyonunun fikrini de doğru bulmuştur. 

Onun için sendikaların tasarruf edecekleri 
emlâke ait Hükümet tasarısının üçüncü madde
sinde (H) ile gösterilen ve İçişleri Komisyo
nunca 1 nci maddeye eklenmiş olan fıkra kaldı
rılmıştır. 

İkinci madde pek az değişiklikle Hükümet 
tasarısında olduğu gibi kabul edilmiştir, işçi 
ve işveren sendikalarına aynı iş kolunda çalışan
ların girebilecekleri kabul edilmiş olduğundan 
türlü işlerde çalışan Türk işçilerinin hangi sen
dikaya girebilecekleri bir tereddüt konusu ola
bilir. Bunu ortadan kaldırmak üzere zaman za
man ayrı iş kollarında çalışan işçilerin bu kol
lardan bir veya birkaçının sendikasına girebi
leceklerinin açık olarak yazılması uygun görül
müş ve onun için yeni bir hükmü ihtiva eden 
üçüncü madde tasarıya ilâve edilmiştir. Bu mad
dede sendika kurma hürriyetinin geniş olduğu ve 
aynı iş kolunda çalışanların ayrı ayrı sendika 
kurabilecekleri de belirtilmiştir. 

Hükümet tasarısının ve diğer komisyonların 
tekliflerinin dördüncü maddesine tekabül eden 
Komisyonumuzun teklifindeki beşinci maddede 
yapılan önemli fark sadece yeniden (C) fıkraı 
ilâsve olunmasından ibarettir. Bu fıkradaki 
hükme göre işverenler veya sendikaları yeniden 
iş arayanlara karşı ücreti rayiçten aşağıda dü
şürmek için birleştikleri hallerde işçi sendika

sı! : 88 ) 
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lan iş ihtilâflarını tetkika yetkili hakem kurul
larına başvurabileceklerdir. Bu hükmün işve
renler sendikalarının işçi ücretlerini aşağı dü
şürmek H u birleşmeleri ihtimaline karşı yuka
rıda arzedilen sebeplere mebni işçi sendikaları
na verilmesini lüzum gördüğümüz bir yetkiyi 
ifade etmektedir. Aynı maddede sendikaların 
teşebbüs ve yardım edecekleri kooperatif şekil
leri arasına yapı koopertifleri de ilâve olunmuş
tur. 

Sendika veya sendika birliklerinin Bakan
lar Kurulu karariyle her türlü Milletlerarası 
teşekküllere iştirak edebileceklerine dair bir 
kayıt konulmak suretiyle Hükümet teklifinin 
dördüncü maddesi beşinci madde olarak olduğu 
gibi kabul edilmiştir. 

Hükümet teklifinde (6) ncı madde olan ve 
Komisyonumuzun tasarısında (7) nci madde 
olarak yazılan hüküm, Adalet Komisyonunun 
hazırladığı metnin hemen hemen aynıdır. An
cak sendikalara işçi ve işveren vasfını haiz 
olmıyan kimselerin giremiyeceklerine dair olan 

hüküm ikinci maddenin ikinci fıkrası olduğu 
için metnin bu suretle yazılması münasip görül
müştür. 

Sendikaların birlikler kurmakta yetkili ol
maları doğru ise de buna dair verecekleri ka
rarda birliğe girmek istiyen sendika üyelerinin 
üçte ikisinin muvafakatinin alınması icabedece-
ği kabul edilmiştir. 

Diğer maddeler de Adalet Komisyonunun 
teklif ettiği şekilde kabul olunmuştur. Tasarı
nın bu değişmelerle Yüksek Meclisin tasvibine 
sunulmasını saygılarımızla rica ederiz. 
Çalışma Komis
yonu Başkanı Sözcü Bu Kâtip 

Zonguldak Denizli Denizli 
E. Erişirgil H. Oral II. Oral 

Afyon K. Burdur Bursa 
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HÜKÜMETİN TEKLlFl 

İşçi ve İşveren Sendikaları ve Sendika Birlikleri 
hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — İşçilerin ve işverenlerin yar
dımlaşmak ve ortak menfaalerini temsil etmek 
amaciyle kendi aralarında kuracakları sendika
lar bu kanun hükümlerine tâbidir. 

Bu kanunda sarahat bulunmıyan hallerde 
Medenî Kanunla Dernekler Kanununun hüküm
leri uygulanır. 

MADDE 2. — îşçi ve işveren tş Kanununun 
1 nci maddesinde vasıfları tâyin edilen kimse
lerdir. 

işçi sıfatı ile fiilen çahşmıyan kimseler işçi 
sendikalarına, işveren sıfatında bulunmıyanlar 
işveren sendikalarına üye olamazlar. Bu sıfat
larının sonradan devamlı surette kaybolması ha
linde sendika üyeliğinden çıkarılırlar. 

Bu kanun esnaf ve esnaf yanında çalışanlar 
hakkında uygulanmaz. 

MADDE 3. — işçi ve işveren sendikaları tü
zelkişi olarak genel hükümlere göre haiz ol
dukları yetkilerden başka aşağıda yazılı teşeb
büs ve faaliyetlerde bulunabilirler: 

a) Üyeleri adına genel sözleşmeler akdet
mek, 

b) işçi ve işverenler arasındaki iş ihti
lâflarında yetkili hakem kurullarına ve sair 
mercilere ihtilâfın konusu ve hal şekli hak
kında mütalâa bildirmek, 

c) Üyelerinin bilgilerini artıracak ve kül
türlerini genişletecek kurslar ve konferanslar 
tertiplemek, 

d) Hastalık, işsizlik, sakatlık ve ölüm hal
leri için yardımlaşma sandıkları kurmak, üye
leri menfaatine sigorta sözleşmeleri akdetmek, 

e) istihsal, istihlâk ve kredi kooperatifleri 

ÎÇlŞLERÎ KOMİSYONUNUN DEĞIŞTİRlŞÎ 

İşçi ve İşveren Sendikaları ve Sendika Birlikleri 
hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — işçilerin ve işverenlerin yar-
j dımlaşmak ve ortak menfaatlerini temsil etmek 
i ve korumak amaciyle kendi aralarında kuracak-
; lan sendikalar bu kanun hükümlerine tâbidir. 
i Bu kanunda sarahat bulunmıyan hallerde 
! Medenî Kanunla, Cemiyetler Kanununun hü-
| kümleri uygulanır. 
i Sendikalar ikametgâhlariyle gayeleri için 
\ zaruri olan gayrimenkulleri edinmeğe yetkilidir-
: 1er. 

MADDE 2. — işçi ve işveren iş Kanununun 
lnei maddesinde vasıfları tâyin edilen kimse
lerdir. (Kara, Deniz, Hava nakliye işçileri dâ
hil). 

işçilik ve işverenlik sıfatı tamamen zail 
olanlar sendika üyeliğinden çıkarılırlar. 

Bu kanun esnaf ve esnaf yanında çalışanlar 
hakkında uygulanmaz. 

i 
i 
i 
i 

i 

j 
! 
j MADDE 3. — İşçi ve işveren sendikaları 
! tüzelkişi olarak genel hükümlere göre haiz 
I oldukları yetkilerden başka aşağıda yazılı te-
| şebbüs ve faaliyetlerde bulunabilirler: 
I a) işçi sendikaları üyeleri adına kollektif 
! sözleşmeler akdetmek; 
\ b) işçi ve işverenler arasındaki iş ihtilâf

larında yetkili hakem kurullarına vesair mer
cilere ihtilâfın konusu ve hal şekli hakkında 
istekte bulunmak ve oy ve mütalâa bildirmek; 

c) özel kanunlarına göre Devletçe kuru-
| lan sosyal işçi sigortaları dışındaki hastalık, 
I işsizlik, sakatlık, ölüm, tahsil ve cihaz gibi ih-
| timaller için yardımlaşma sandıkları kurmak; 
i d) Hizmet akdini ilgilendiren hususlarda 
i hakkını arayan üyelerine ve hak sahibi arda-
l larına hukuki yardımda bulunmak ve kollektif 
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ADALET KOMISYONUNUN DEĞÎŞTÎRIŞÎ 

İşçi ve İşveren Sendikaları ve Sendika Birlikleri 
hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — İşçilerin ve işverenlerin kendi 
aralarında yardımlaşmak ve ortak menfaatla-
rım temsil etmek ve korumak amaciyla kura
cakları sendikalar bu kanun hükümlerine tâ
bidir. 

(Bu Kanunda sarahat olmıyan hallerde Ce
miyetler Kanunu ile Medenî Kanun hükümleri 
tatbik olunur.) 

MADDE 2. — İştigal nevileri ne olursa ol
sun sendikalara girebilecek işçi ve işveren, İş 
Kanununun 1 nci maddesinde vasıfları tâyin 
edilen kimselerdir. 

Bu vasıfları haiz olmıyanlar sendikalara gire-
miyecekleri gibi bu sıfatları zail olanlar da sen
dika üyeliklerinden çıkarılırlar: 

Bu Kanun esnaf ve esnaf yanında çalışanlar 
hakkında uygulanmaz. 

MADDE 3. — İşçi ve işveren sendikaları aşa
ğıda yazılı teşebbüs ve faaliyetlerde bulunabi
lirler : 

A) Üyeleri adına genel sözleşmeler ak
detmek ; 

B) İşçi ve işverenler arasındaki iş ihtilâf
larında yetkili hakem kurullarına vesair merci
lere ihtilâfın konusu ve hal şekli hakkında mü
talâa bildirmek; 

C) Hastalık, işsizlik, sakatlık ve ölüm hal
leri için yardımlaşma sandıkları kurmak, üye
leri menfaatma sigorta sözleşmeleri akdetmek; 

D) Hizmet akdini ilgilendiren hususlarda 
hakkını ariyan üyelerine, mirasçılarına hukuki 
yardımda bulunmak ve genel sözleşmeden ve 
meslekin müşterek menfaatlarından doğan ih
tilâflarda üyelerini veya mirasçılarını temsilen 

| ÇALIŞMA KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

İşçi ve İşveren Sendikaları ve Sendika Birlikleri 
hakkında Kanun tasarısı 

j MADDE 1. — Aynı iş kolunda veya bu iş kolu 
i ile ilgili işlerde çalışanların yardımlaşmaları 
i ve ortak menfaatlerini korumaları ve temsil et-
i meleri amaçlariyle kendi aralarında kurabile-
; çekleri dernekler işçi sendikalarıdır; 
' Bir iş kolunda işverenlerin aynı maksatlarla 
'• kendi aralarında kurabilecekleri dernekler de 

işveren sendikalarıdır. 
Sendikalar bu Kanun hükümlerine tâbidir. 

;• Bu Kanun'da sarahat olmıyan yerlerde Cemi-
: yetler Kanunu ile Medenî Kanun hükümleri uy-
I gulamr. 

| MADDE 2. — İşçi ve işveren İş Kanunu'nun 
j 1 nci maddesinde vasıfları tâyin edilen kimseler

dir. 
İşçi sıfatiyle çalışmıyan kimseler işçi sen

dikalarına ve işveren sıfatında bulunmıyanlar 
işveren sendikalarına üye olamazlar. 

Bu sıfatlarını devamlı surette kaybedenler 
sendikadan çıkarılırlar. 

i Bu Kanun esnaf ve esnaf yanında çalışanlar 
1 hakkında uygulanmaz. 

• MADDE 3. — Türlü işlerde çalışan işçiler bu 
j işlere ait sendikalardan birine veya birkaçına 
I üye olabilirler. 

Aynı iş kolunda birden ziyade sendikalar ku-
I rulabilir. 

j MADDE 4. — İşçi ve işveren sendikaları tü
zel kişi olarak genel hükümlere göre haiz ol
dukları yetkilerden başka aşağıda yazılı teşeb
büs ve faaliyetlerde bulunabilirler. 

A) Üyeleri adına genel sözleşmeler akdet
mek; 

B) İşçi ve işverenler arasındaki iş ihtilâf
larında yetkili hakem kurullarına vesair mer-

| çilere ihtilâfın konusu hakkında mütalâa bil-
I dirmek ve hal şekli hakkında istekte bulun-
I mak; 
| C) İşverenler veya sendikaları, iş arayan

lara karşı ücreti rayiçten aşağı düşürme teşeb-
büsiyle birleştikleri hallerde toplulukla iş ihtilâ
fını tetkika yetkili merci ve hakem kurullarma-
başvurmak. (Bu gibi hallerde toplulukla iş ihti-

I lâfı hakkındaki hükümler uygulanır). 
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kurmıya yardım etmek, 
f) Ticarî gayelerle olmamak şartiyle sağ

lık ve spor tesisleri kurmak ve işletmek (Sağ
lık tesislerinin kuruluşunda Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının muvafakati alınır.) 

g) Hizmet akdini ilgilendiren hususlarda 
hakkını arayan üyelerine hukukî yardımda bu
lunmak, 

h) îkametgâhlariyle idareleri için zarurî 
olan gayrimenkulleri edinmek; 

i) İşçi Sigortaları Kurumu Kanunu, îş ve 
îşçi Bulma Kurumu Kanunu ve Çalışma Ba
kanlığının Kuruluşu hakkındaki kanun hüküm
lerine göre toplanan kurullara temsilci gönder
mek, 

MADDE 4. — işçi ve işveren sendikaları, sen
dika olarak, siyasetle, siyasi propaganda ve ya
yın faaliyetleriyle iştigal edemezler ve her han
gi bir siyasi teşekkülün faaliyetlerine vasıta ola
mazlar. 

Sendikalar mallî teşekküllerdir. Milliyetçili
ğe ve millî menfaatlere aykırı hareket edemez
ler. Beynelmilel maksat ve gayeler güdemezler. 

MADDE 5. — İşçi ve işveren sendikaları ge
lirlerini bu kanunda ve kendi tüküzl erinde ya
zılı gayeler dışında bir maksat için kullana
mazlar. Derneklerin tüzüklerine bu esasa ay
kırı hükümler konulamaz. 

MADDE 6. — 1 nci maddenin birinci fıkra
sında yazılı şartlara, yahut 4 ncü veya 5 nci 
maddelerdeki hükümlere aykırı hareket olun
ması veya Sendika Yönetim Kurulu üyeleriyle 
sendika idaresinde ödevli olanların İş Kanunu
na göre suç sayılan grev veya lokavt fiilleri
ne teşvikte bulunmaları veya bu fiillere teşeb
büs edilmesi hallerinde bu hareketlerin istil-

İçiş. K. 

sözleşmeden ve mesleğin müşterek menfaatlerin
den doğan hususlarda ve sigorta haklarında 
üyelerini ve ardalarını temsilen dâva ve hu
sumete ehil olmak; 

f) Üyelerinin bilgilerini artıracak ve kül
türlerini genişle" ;'cek kurslar ve konferanslar 
tertiplemek; 

g) Ticari gayelerle olmamak şartiyle sağ
lık ve spor tesisleri kurmak ve işletmek (Sağ
lık tesislerinin kuruluşunda Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının muvafakati alınır.); 

h) İşçi Sigortaları Kurumu Kanunu, İş ve 
İşçi Bulma Kurumu Kanunu ve Çalışma Bakan
lığının Kuruluşu hakkındaki Kanun hükümle
rine göre toplanan kurullara temsilci gönder
mek. 

MADDE 4. — İşçi ve işveren sendikaları, 
sendika olarak, siyasetle, siyasi propaganda ve 
siyasi yayın faaliyetleriyle iştigal edemezler 
ve herhangi bir siyasi teşekkülün maksat ve 
faaliyetlerine vasıta olamazlar. 

Sendikalar millî teşekküllerdir. Milliyetçilik 
prensipine ve millî birliğe aykırı hareket ede
mezler. Beynelmilel siyasi maksat ve gayeler 
güdemezler. 

MADDE 5. — Içşi ve işveren sendikaları 
gelirlerini bu kanunda ve kendi tüzüklerinde 
yazılı gayeler dışında bir maksat için kullana
mazlar. Derneklerin tüzüklerine bu esasa ay
kırı hükümler konulamaz. 

MADDE 6. — 1 nci maddenin birinci fıkra
sında yazılı şartlara, yahut 4 ncü veya 5 nci 
maddelerdeki hükümlere aykırı hareket olun
ması veya Sendika Yönetim Kurulu üyeleriyle 
Sendika İdaresinde ödevli olanların İş Kanunu
na göre suç sayılan grev veya lokavt fiillerine 
teşvikte bulunmaları veya bu fiillere teşebbüs 
edilmesi hallerinde bu hareketlerin istilzam et-
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dâva ve husumete ehil olmak; 
E) istihsal, istihlâk ve kredi kooperatifleri 

kurmak için teşebbüste bulunmak ve yardım 
etmek; 

F) Üyelerinin meslekî bilgilerini artıracak 
ve kültürlerini genişletecek kurslar ve konfe
ranslar tertiplemek; 

G) Ticari gayelerle olmamak şartiyle sağlık 
ve spor tesisleri kurmak ve işletmek, (Sağlık 
tesislerinin kuruluşunda Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının muvafakati alınır.) 

H) îşçi Sigortaları Kurumu Kanunu, îş ve 
îşçi Bulma Kurumu Kanunu ve Çalışma Bakan
lığının kuruluşu hakkındaki Kanun hükümlerine 
göre toplanan Kurullara temsilci göndermek; 

Bunlardan başka sendikalar tüzelkişi olarak 
genel hükümlerin verdiği yetkileri de kulla
nırlar. 

MADDE 4. — îşçi ve işveren sendikaları, 
sendika olarak siyasetle, siyasi propaganda ve 
siyasi yayın faaliyetleriyle iştigal edemezler ve 
herhangi bir siyasi teşekkülün maksat ve faali
yetlerine vasıta olamazlar. 

Sendikalar millî teşekküllerdir. Milliyetçi
lik prensipine aykırı hareket edemezler. Beynel
milel maksat ve gayeler güdemezler. 

MADDE 5. — İçişleri Komisyonunun 5 nci 
maddesi aynen, 

MADDE 6. — 1 nci maddenin 1 nci fıkrasın
da yazılı şartlara yahut 4 ncü ve 5 nci madde
lerdeki hükümlere aykırı hareket olunması 
veya sendika yönetim kurulu üyeleriyle sen
dika idaresinde ödevli olanların İş Kanununa 
göre suç sayılan grev, lokavt fiillerine teşvikte 
bulunmaları veya bu fiillere teşebbüs edilmesi 
hallerinde bu hareketlerin istilzam ettiği ceza 

D) Hastalık, işsizlik, sakatlık ve ölüm hal
leri için yardımlaşma sandıkları kurmak ve üye
lerin yararına sigorta sözleşmeleri akdetmek; 

E) İş akdini ilgilendiren hususlarda hak
kım ariyan üyelerine ve mirasçılarına hukuki 
yardımda bulunmak ve genel sözleşmeden ve 
mesleğin müşterek menfaatlarından doğan ih
tilâflarda üyelerini temsile ve dâvaya ve husu
mete ehil olmak. 

F) İşçi Sigortaları Kurumu Kanunu ile İş 
ve İşçi Bulma Kurumu Kanunu ve Çalışma Ba
kanlığının Kuruluşu hakkındaki Kanun hüküm
lerine göre toplanan kurullara temsilci gönder
mek ; 

G) Üyelerin meslekî bilgilerini ar t ı racak. 
ve kültürlerini genişletecek kurslar ve konfe
ranslar tertip etmek, ve boş zamanlarını iyi ge
çirmek için imkânlar sağlamak; 

H) İstihsal, istihlâk, kredi ve yapı koope
ratifleri kurmak için teşebbüste bulunmak ve 
yardım etmek, 

İ) Ticari gayelerle olmamak şartiyle sağlık 
ve spor tesisleri kurmak ve işletmek; 

MADDE 5. — İşçi ve işveren sendikaları, 
sendika olarak, siyasetle, siyasi propaganda ve 
siyasi yayın faaliyetleriyle iştigal edemezler ve 
her hangi bir siyasi teşekkülün faaliyetlerine va
sıta olamazlar. Sendikalar millî teşekküllerdir. 
Milliyetçiliğe ve millî menfaatlere aykırı hare
ket edemezler. Bakanlar Kurulu karariyle her-
türlü mileltlerarası teşekküllere iştirak edebilir
ler. 

MADDE 6. —• İşçi ve işveren sendikaları ge
lirlerini bu kanunda ve kendi tüzüklerinde ya 
zıh gayeler dışında bir maksat için kullanamaz
lar. 

Sendika tüzüklerine bu esasa aykırı hüküm
ler konulamaz. 

MADDE 7. — İkinci maddenin ikinci fıkra
sında yazılı şartlara yahut beşinci ve altıncı 
maddelerdeki hükümlere aykırı hareket olun
ması veya sendika Yönetim Kurulu üyeleriyle 
sendika idaresinde ödevli olanların İş Kanunu
na göre suç sayılan grev, lokavt fiillerine teş
vikte bulunmaları veya bu fiillere teşebbüs edil
mesi hallerinde bu hareketlerin istilzam ettiği 
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zam ettiği ceza hükümleri mahfuz kalmak şar
tiyle sendika mahkeme karariyle kapatılır. 

Mahkeme veya yargıç soruşturma ve yargı
lamanın her safhasında hükümden önce dahi 
bu gibi sendikaların faaliyetini menedebilir. 

Haklarında kapatılma hükmü verilen sen
dikaların yönetim kurulu üyeleriyle bu fiillere 
teşebbüs ve iştirak edenler bir sene müddetle 
başka bir sendikaya üye olamazlar. 

MADDE 7. — Sendikaların aralarında ku
rabilecekleri birlikler de bu kanun hükümleri
ne tâbidir. Bu gibi birliklerin kurulabilmesi 
ancak birliğe katılmak istiyen sendikaların ge
nel kurulları tarafından oyolda karar verilme
sine bağlıdır. 

MADDE 8. — Sendikaların kurulması ihti
yaridir. Hiçbir kimse bir sendikaya üye olmaya 
veya olmamaya, üyelikten çekilme veya çekilme
meye zorlanamaz, iş sözleşmelerine veya işyerle
rinin iç yönetmeliklerine bu hükme aykırı şart
lar konulamaz. 

Sendikadan çekilen üyelerin sendikaya bağlı 
yardımlaşma sandık ve tesisleriyle ilgilerini 
devam ettirip ettirmemeleri kendi arzularına 
bağlıdır. 

MADDE 10. — 16 yaşını bitirmiş küçük iş
çiler veli veya vasilerinin rızası ile işçi sendika
larının yardımlaşma tesislerine üye olabilirler. 

İçiş, K. 

tiği ceza hükümleri mahfuz kalmak şartiyle sen
dika mahkeme karariyle geçici veya devamlı 
olarak kapatılabilir. 

Mahkeme veya yargıç soruşturma ve yargı
lamanın her safhasında hükümden önce dahi bu 
gibi sendikaların faaliyetini menedebilir. 

Haklarında kapatılma hükmü verilen sendi
kaların Yönetim Kurulu Üyeleriyle bu fiillere 
teşebbüs ve iştirak edenler bir sene müddetle 
başka bir sendikaya üye olamazlar. 

Faaliyetten men'ine veya geçici surette ka
patılmasına hükmolunan sendikaların mallarını 
idare ve menfaatlarmı korumak üzere Medenî 
Kanunun 377 nei maddesinin 4 No. lı fıkrasında 
yazılı kayyum sıfatını haiz olmak üzere mahke
mece üç kişilik bir kurul tâyin olunur. Hükmo
lunan müddetin sonunda yeniden seçilecek olan 
idare kurulu sendika vazifelerini bu kayyum 
kurulundan devir alır. 

MADDE 7. — Sendikaların aralarında ku
rabilecekleri birlikler de bu kanun hükümlerine 
tâbidir. Bu gibi birliklerin kurulabilmesi ancak 
birliğe katılmak istiyen sendikaların Genel Ku
rulları tarafından o yolda karar verilmesine 
bağlıdır. 

MADDE 8. — Sendikaların kurulması ihti
yaridir. Hiçbir kimse bir sendikaya üye olma
ya veya olmamaya, üyelikten çekilmeye veya 
çekilmemeye zorlanamaz, iş sözleşmelerine ve
ya işyerlerinin iç yönetmeliklerine bu hükme 
aykırı şartlar konulamaz. 

Sendikadan çekilen üyelerin sendikaya bağlı 
yardımlaşma sandık ve tesisleriyle ilgilerini 
devam ettirip ettirmemeleri kendi arzularına 
bağlıdır. 

MADDE 10. — 18 yaşını bitirmemiş küçük 
işçiler veli veya vasilerinin rızasiyle işçi sen
dikalarının yardımlaşma tesislerine girerek fay
dalanırlar. 
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hükümleri mahfuz kalmak şartiyle sendika mah
keme karariyle üç aydan bir seneye kadar ge
çici veya devamlı olarak kapatılır. 

Mahkeme veya yargıç soruşturma ve yargı
lamanın her safhasında hükümden önce dahi 
bu gibi sendikaların faaliyetini nıenedebilirler. 
Cumhuriyet savcıları da mahkemeden men'i iste
yebilirler. 

Mahkeme veya yargıç faaliyetten menettik-
leri sendikaların mallarını idare ve menfaat
leri koruyacak tedbirleri de birlikte tâyin eder. 

Faaliyetten men kararı esas hakkında veri
lecek hükümle kendiliğinden kalkar. Hakların
da kapatılma hükmü verilen sendikaların Yö
netim Kurulu Üyeleriyle bu fiillere teşebbüs ve 
iştirak edenler bir sene müddetle başka bir sen
dikaya üye olamazlar. 

Geçici surette kapatılmasına hükmolunan 
sendikaların mallarını idnre etmek ve menfaat
lerini korumak üzere Medeni Kanunun 377 nci 
maddesinin 4 sayılı fıkrasında yazılı kayyım 
sıfatını haiz olmak üzere mahkemece üç kişilik 
bir kurul tâyin olunur. TTükmolunan müddetin 
sonunda yeniden seçilecek olan idare kurulu 
sendika vazifelerini bu kayyım kurulundan de
vir alır. 

MADDE 7. — Sendikaların aralarında ku
rabilecekleri birlikler de bu kanun hükümlerine 
tâbidir. Bu gibi birliklerin kurulabilmesi bir
liğe katılmak istiyen sendikaları ve birliğin 
genel kurulları tarafından o yolda karar veril
mesine bağlıdır. 

MADDE 8. — (îçişleri Komisyonunun 8 nci 
maddesi aynen). 

MADDE 10. — (îçişleri Komisyonunun 10 
ncu maddesi aynen). 

15 — 
i Ça. K. 

ceza hükümleri mahfuz kalmak şartiyle sendika 
mahkeme karariyle üç aydan bir seneye kadar 
geçici veya devamlı olarak kapatılır. 

Mahkeme veya yargıç soruşturma ve yargı
lamanın her safhasında hükümden önce dahi bu 
gibi sendikaların faaliyetlerini menedebilir; 
Cumhuriyet Savcıları da mahkemeden ve yar
gıçtan bunu istiyebilirler. 

Mahkeme veya yargıç faaliyetten m enettik
leri sendiklarm mallarını idare ve menfaatlarmı 
koruyacak tedbirleri de birlikte tâyin eder. Fa
aliyetten men kararı esas hakkında verilecek 
hükümle kendiliğinden kalkar. 

Haklarında kapatılma hükmü verilen sendi
kaların yönetim kurulu üyeleriyle bu fiillere te
şebbüs ve iştirak edenler bir sene müddetle baş
ka bir sendikaya üye olamazlar. 

Geçici surette kapatılmasına hükmolunan 
sendikaların mallarını idare etmek ve menfaat
larmı korumak üzere Medeni Kanunun 377 nci 
maddesinin 4 numaralı fıkrasında yazılı kay
yımı sıfatını haiz olmak üzere mahkemece bir 
veya üç kişi tâyin edilir. 

Hükmolunan sürenin sonunda yeniden seçi
lecek olan îdare Kurulu sendika vazifelerini bu 
kayyumlardan devir alır. 

MADDE S. — Sendikaların aralarında ku
racakları birlikler de bu kanun hükümlerine tâ
bidir. Bu gibi birliklerin kurulabilmesi ancak 
birliğe katılmak istiyen sendikaların mevcut. 
üyelerinin üçte ikisinin muvafakatına bağlıdır. 

MADDE 9. — Sendikaların kurulması ihti
yaridir. Hiç bir kimse, herhangi bir sendikaya 
üye olmaya veya olmamaya veyahut üyelikten 
çekilmeye veya çekilmemeye zorlanamaz, tş söz
leşmelerine veya işyerlerinin iç yönetmelikleri
ne bu hükme aykırı şartlar konulamaz. 

Sendikadan çekilen üyelerin sendikaya ait 
yardımlaşma sandık ve tesisleriyle ilgilerini de-

! vam ettirip ettirmemeleri kendi arzularına bağ
lıdır. 

MADDE 10. — 18 yaşını bitirmemiş küçük 
işçiler veli veya vasilerinin rızasiyle işçi sendika
larının yardımlaşma tesislerine üye olabilirler. 

( S. Sayısı : 88 ) 
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MADDE 9. — Dernekler Kanununun 4 neü 
maddesi gereğince verilecek tüzük ve bildirim
ler sendikanın kurulduğu yerin idare üstü ta
rafından Çalışma Bakanlığına bildirilir. 

Sendikalar Çalışma Bakanlığının denetimi
ne tabidirler. 

Dernekler Kanununun 28, 29, 31 ve 32 nci 
maddeleri hükümleri mahfuzdur. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yayınlan
dığı tarihe kadar, dernek, sendika veya birlik 
gibi adlar altında kurulmuş olan işçi ve işveren 
teşekküllerinin faaliyetlerine devam edebilme
leri için tüzüklerini üç ay içinde bu kanunun 
hükümlerine intibak ettirmeleri ve bunu faali

yette bulundukları yerin idare üstüne bildirme
leri şarttır. 

MADDE 11. — Bu kanun yayımı tarihin
de yürürlüğe girer. 

MADDE 12. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
7?. Peker Başbakan Yardımcısı 

M. Ökmen 
Adalet Bakanı 

§f. Devrin 
İçişleri Bakanı 
Ş. Sökmensüer 

Maliye Bakanı 
II. N. Keşmir 
Bayındırlık Bakanı 

C. K. tnceâayt 
Sağlık ve Sosyal Y. Bakanı 

Dr. B. Uz 
Tarım Bakanı 
F. Kurdoğlu 

Ticaret Bakanı 
A. İnan 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. Toy demir 
Dışişleri Bakanı 

U. Saka 
Millî Eğitim Bakanı 

Fesat Ş. Sirer 
Ekonomi Bakam 

T. B. Balta 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

T. Çoşkan 
Ulaştırma Bakanı 

Ş. Koçak 
Çalışma Bakanı 

Dr. 8. Irmak 

içiş. K. 

MADDE 9. — Cemiyetler Kanununun 4 ncü 
maddesi gereğince verilecek Tüzük ve bildirim
ler sendikanın kurulduğu ilin valisi tarafından 
Çalışma Bakanlığına bildirilir. 

Cemiyetler Kanununun 28, 29, 31 ve 32 nci 
maddeleri hükümleri mahfuz kalmak şartiyle 
Sendikalar Çalışma Bakanlığının denetimine ta
bidirler. 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yayınlan
dığı tarihe kadar, dernek, sendika veya birlik 
gibi adlar altında kurulmuş olan işçi ve işve
ren teşekküllerinin faaliyetlerine devam edebil
meleri için tüzüklerini üç ay içinde bu kanu
nun hükümlerine intibak ettirmeleri ve bunu 
faaliyette bulundukları yerin kaymakam veya 
valisine bildirmeleri şarttır. 

MADDE 11. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 12. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

( S. Sayısı : 88 ) 
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MADDE 9. — (içişleri Komisyonunun 9 ncu 
maddesi aynen). 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yayınlan
dığı tarihe kaadr 1 nei maddede yazılı amaç
ları gütmek üzere türlü adlar altında kurul
muş oaln İşçi ve işveren Derneklerinin faa
liyetlerine devam edebilmeleri için Tüzüklerini 
üç ay içinde bu kanun hükümlerine intibak et
tirmeleri ve bunu faaliyette bulundukları yerin 
kaymakam veya valisine bildirmeleri şarttır. 

MADDE 11. — (İçişleri Komisyonunun 11 
nci maddesi aynen). 

MADDE 12. — (İçişleri Kornişonunun 12 
nei maddesi aynen). 

ÇtuK. 

MADDE 11. — Cemiyetler Kanununun 4 ncü 
maddesi gereğince verilecek tüzük ve bildiri
min bir örneği sendikanın kurulduğu ilin vali
si tarafından Çalışma Bakanlığına gönderilir. 

Cemiyetler Kanununun 28, 29, 31 ve 32 nci 
maddeleri hükümleri mahfuz kalmak şartiyle 
sendikalar Çalışma Bakanlığının denetimine ta
bidirler. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yayın
landığı tarihe kadar 1 nci maddede yazılı amaç
ları gütmek üzere türlü adlar altında kurulmuş 
olan işçi ve işveren derneklerinin faaliyetlerine 
devam edebilmeleri için tüzüklerini üç ay içinde 
bu kanun hükümlerine intibak ettirmeleri ve 
bunu faaliyette bulundukları yerin Kaymakam 
veya valisine bildirmeleri şarttır. 

MADDE 12 — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 13 — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

» # « 
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S. Sayısı :89 
İş kazalariyle meslek hastalıkları ve analık sigortaları 
hakkındaki 4772 sayılı Kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Ekono r i, Sağlık 
ve Sosyal Yardım, Adalet ve Çalışma Komisyonları 

raporları (1/126) 

T.C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 22 . I . 1947 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 -739,6-152 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

îş kazalariyle meslek hastalıkları ve analık sigortaları hakkındaki 4772.sayılı Kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair Çalışma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 
15 . I . 1947 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçesiyle 
birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
R. Peker 

Gerekçe 

3008 sayılı îş Kanununun VII nci faslı hükümleriyle esasları konulmuş olan îşçi sigortalarından 
îş kazalariyle meslek hastalıkları ve analık sigortalarına dair 4772 sayılı Kanun 1 Temmuz 1946 
tarihinden beri bütün hükümleriyle yürürlüğe girmiş bulunmakta ve bu kanunun iş hayatının 
gerçekten önemli bir ihtiyacını karşıladığı gün geçtikçe daha iyi anlaşılmaktadır. Şu kadar ki bu 
ilk sosyal sigortamızın başlangıç safhasında elde edilen tecrübe, ve müşahedeler kanun tatbikatını 
daha amelî esaslar dâhilinde sadeleştirmek lüzumunu ortaya koymuştur. Sigorta hak ve vecibe
lerinin doğru olarak tesbiti maksadiyle kanunda gösterilmiş olan usullerin bu hususta ilgililerin 
bilhassa muhtaç oldukları çabukluk ve kolaylıkların sağlanmasına engel olmıyacak surette de
ğiştirilmesi şu bir kaç aylık tatbikat devresinde umumileşen bir dilek konusu olmuştur, ilişik ola
rak sunulan tasarı ile teklif edilen değişiklikler esas itibariyle bu amacı gözetmektedir. 

1. — 4772 sayılı Kanunun sigortalı kadına yapılacak sağlık yardımlarından bahseden 12 nci 
maddesinde bu yardımların doğrudan doğruya yapılmadığı hallerde sigortalının belgelere da
yanan masraflarının ödeneceği yazılı bulunmaktadır. Sigortalının gebelikte, doğumda ve doğum
dan sonra muhtaç olacağı bu sağlık yardımlarına ait masrafların belge ile ispat külfeti çok kerre 
muhtelif sebeplerle bu belgeleri kolayca elde etmek imkânından mahrum bulunan içişlerimiz için 
ciddî güçlüklere sebep olmakta, bazan da gerçeğe uymıyan iddialara yol açmaktadır. Diğer ta
raftan sigortalı erkek işçinin karısına sigortalı kadına yapılan analık yardımının 2/3 sinin ve
rilmesi, ihtiyacın aynı olması ve erkek ve kadın sigortalılar için aynı miktarda prim alınması 
vaziyeti karşısında isabetli görülmediğinden tarifeye göre her iki hal de eşit haklar sağlanması 
ve bunun icabı olarak 31 nci maddenin kaldırılması düşünülmüştür. 

2. — 30 ncu maddeye verilmek istenilen yeni şekil, emzirme ödeneğinin, sigortalı erkeğin ka-



rısma da teşmilini gözetmekte ve böylece aynı prim mukabilinde erkek ve kadın bütün sigorta
lılar için temin olunan menfaatlerin farksız ve eşit olması esasına yer verilmiş bulunmaktadır. 

3. — 32 nci maddenin değiştirilmesi aşağıdaki sebeplerle lüzumlu görülmüştür: 
a) Sigortalı kadıma analık sigortasının faydalanması için doldurulması gereken hizmet 

müddetine ait şart esasen îş Kanununun 25 ııci maddesi hükmüne muvazi olarak tesbit edilmiş 
olduğu cihetle, aynen ipka edilmiş, erkek işçilerin yerine getirileeekleri müddet şartı ise ara
lıksız kaydına tâbi tutulmıyarak bir yıl işinde altı ay olarak kabul edilmek suretiyle ihtiyaca 
uygun hale getirilmiştir. 

b) Doğumu haber verme müddetinin memleketimiz şartlarına göre çok kısa olduğu anlaşıl
maktadır. Bu müddetin doğum vukuunun tıbbi bakımdan tatbikini imkânsız kılmamak şartiyle 
âzami hadde çıkarılması gerekmektedir. 

c) Maddede sayılan şartların hepsinin bir arada tahakkuku lâzımgelip gelmiyeceği açık ola
rak ifade edilmemiş bulunduğundan metnin daha sarih olması sağlanmıştır. 

4. — Devlet ti ve Belediyelerle ilgili yapı işlerinin nispeten kısa bir zaman zarfında başlayıp 
bitmesi yüzünden prim tahakkuk ve tahsiline, bu işyerlerinin tesbitine zaman ve imkân kalma
maktadır. 49 ncu maddede yapılacak değişiklikle bu mahzuru önlemek üzere bu gibi işlerin ilgili 
daire ve müesseselerce sigorta kurumuna bildirilmesi usulü konulmaktadır. 

5. — Sigortalının üç günden fazla işgöremezligine sebep olan bütün kazalar hakkında adalet 
makamlarınca yerinde soruşturma yapılması tatbikatta güçlüklere yol açmakta, bir taraftan ta
kibi şikâyete bağlı olmıyan küçük vakalar yüzünden adalet cihazının resen harekete geçerek bey
hude işgal edilmesine, diğer taraftan bu konudaki soruşturmalara adalet cihazının çeşitli görevleri 
arasında sıra ve, zaman hekliyerek gecikmesini raueip olmaktadır. 

56 ncı. maddeye verilmek istenilen yeni şekil, suç teşkil eden hallerin savcüıklarea kovuştu
rulması esasını mahfuz tutmakla beraber soruşturmanın süratle yapılmasını istihdaf etmektedir. 
4772 sayılı Kanujjun 60 ncı maddesinde yapılacakdeğişiklikle ilgili 6 ncı maddede aynı esasa uygun 
olarak kaleme alınmıştır. 

6. — Analık sigortasının primleri hakkında özel bir hükme lüzum olmadığı sonucuna varıl
mış ve iş Kazaları ve Meslek Hastalıkları primleriyle beraber aynı işleme tâbi tutulması amelî 
bakımdan faydalı görülmüştür. 

Ekonomi Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ekonomi. Komisyonu 3 .11.1947 

Esas, No. 1/126 
Karar No. 6 

Yüksek Başkanlığa 

Çalışma Bakanlığınca hazırlanıp Hftkümet 
tarafından Büyük Meclise sunulan (îşçi Sigor
talarında îş kazalariyle Meslek hastalıkları ve 
Analık Sigortasına) dair 4772 sayılı Kanunun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
tasarı Komisyonumuzca Çalışma Bakanının hu-
zuriyle incelendi. 

1 Temmuz 1946 tarihindenberi yürürlükte 
olan 4772 sayılı Kanunun mevzuunun ieabı ola
rak Baaknlık bir milyona yakın bir vatandaş 
kitlesiyle münasebet halinde bulunmakta bunun 
netieesi olarak 'memleketimizde ilk defa tatbik 

edilen bu kanunun bazı maddelerinin mecburi 
kıldığı formaliteleri kanunun konmasında dü
şülen vatandaşlar lehine olan hakların istih
salinin gecikmesine sebep olduğu görülmekte
dir. îşte bu formaliteleri kolaylaştırmak sure
tiyle yapılacak değişikliklerin 4772 sayılı Ka
nundaki hakları hiçbir suretle işçiler aley
hine değiştirmediği gerek tasarının tetkikmdan 
gerek Bakanın verdiği izahattan anlaşılmış ve 
bu gaye gözönünde tutularak Komisyonumuz
ca da maddelere bu yolda bazı ibare ekleme ve 
değişiklikler yapılması uygun görülmüştür. 

( S. S*3ps* t 89 } 
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§Öyle ki : 
Maddelerin müzakeresinde 4772 sayılı Ka

nunun 12 nci maddesinin tadiline ait kısmında: 
Sigortalı işçi gebe kadına ve sigortalı işçinin 

gebe karışma doğum dolayısiyle yapılacak sağ
lık yardımlarındaki alâkalı makama gösteril
mesi mecburi (Belge) lerin tedariki gebe ka
dın veya kocası için çok külfeti mucip görül
düğünden bu (Belge ibrazı) formalitesi basit-
leştirildiği gibi sigortalı işçi erkek, karısı hak
kında mevcut olan 2/3 nispetindeki tazminat 
farkı kaldırılmıştır. Komisyonumuz eski me
tindeki mevcut sarahati bu metne de vermek 
ve gebelikten mütevellit hastalıkların da veri
lecek tazminat gözönünde tutulmasını sağlamak 
üzere ilâveler yaptığı gibi memleketin muhte
lif köşelerindeki hayat şartlarına göre de taz
minatın baremleştirilmesi esasını tesbit et
miştir. 

Yine tasarının 4772 sayılı Kanunun 30 ncu 
maddesini tadil eden hükmüne vuzuhsuzluğu 
giderecek tarzda 29 ncu madde ile mütenazır 
olarak bir hüküm ilâve edilmiştir. 

Tasarının 49 ncu ve 56 n<n maddeleri aynen 
kabul edilmiştir. 

Komisyonumuzca oy birliğiyle yapılan deği
şikliklerle kabul edilen tasarı Sağlık ve Sosyal 
Komisyonunca tetkik edilmek üzere Yüksek 
Makamınıza sunulur. 

Ekonomi Komisyonu Baş
kanı Y. Sözcü Kâtip 

Gazianteb Zonguldak 
C. 8. Barla* N> Kromer 

Amasya Ankara 
İmzada bulunamadı //. Atlıoğlu 

A, K. Yiğitoğlu 
Balıkesir Bursa Bursa 

A. Ağabeyoğlu A. M. Erhan F. Yılmazipek 
Elâzığ Eskişehir 

imzada bulunamadı A. Oğuz 
M. Arpacı 
Gazianteb izmir 
C. Alevli imzada bulunamadı 

B. Arıman 
Malatya Manisa 

A. Taşûngü T. M. AlaUant 
Ordu Ankara 

imzada bulunamadı M. Eri§ 
M. Furtun 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu 

T. B.U.M. 
So. ve S. Y. Komisyonu 

Esas No. 1/126 
Karr No. 3 

Yüksek Başkanlığa 

Çalışma Bakanlığınca hazırlanan ve Hükü
met tarafından Yüksek Meclise sunulmuş olan 
4772 sayılı kanunun 12, 30, 32, 49, 56 ve 60 neı 
maddelerinin tadiline ve 31, 50 nci maddlerinin 
kaldırılmasına dair bulunan Hükümet tasarısı 
ile bu tasarıya dair Ekonomi Komisyonunun ra
poru Komisyonumuzun 5 . II . 1947 tarihli top
lantısında incelenerek Hükümet tasarısının bü
tün maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Bu'tasarıların Adalet Komisyonunca da tet
kik edilmek üzere Yüksek Makamınıza sunuldu
ğunu saygılarımızla arzederiz. 
Sağ. ve Sos. Yar. Ko. Başkanı Sözcü 

Yozgad Gazianteb 
K. C. Berhsoy Dr. ti. Canholat 

7 .11 . 1947 

Kâtip 
Seyhan Amasya Antalya 

Dr. M. Dıblan Z. Tarkan Dr. G. Kahraman 

Denizli Giresun 
Dr. H. Btrkman Dr. G.K. Zaimoğlu 

içel Kars 
Dr. C. Ramûzanoğlu Dr. E. Oktay 

Konya Konya 
M. Ş. Altan Dr. M. F. Dündar 

Kütahya Maraş Malatya 
/. Ş. özgen, Dr, K. Bayizit Dr, C. özelçi 

Ordu Seyhan 
Dr. Z. M. Sezer Dr. K. Satır 

(S. Sayısı t 8») 
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Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 1/126 
Karar No. 16 

14 .II . 1947 

Yüksek Başkanlığa 

İş Kazalariyle Meslek Hastalıkları ve Ana
lık Sigortaları hakkındaki 4772 sayılı Kanunun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Ça
lışma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunun 15 . I . 1947 tarihli toplantısında 
Yüksek Meclise sunulmasına karar verilen ve 
7 . I I . 1947 tarihinde Komisyonumuza havale 
buyurulan kanun tasarısı komisyonumuzda Ça
lışma Bakanı Sadi Irmak huzuriyle incelendi. 

Halen yürürlükte bulunan 4772 sayılı kanun
la sağlanmış olan Analık Sigortasının bazı for
malitelere bağlanmış olamsmm tatbikatta do
ğurduğu güçlük ve tahmil ettiği, külfetler gö-
zönüııde tutularak işin daha kolay bir tarzda 
yürütülmesi ve emzirme ödeneğinin sigortalı er
keğin karısına da teşmili ve emzirmede kanun
daki formalitelerin kaldırılması fazla vahamet 
arzetmiyen suçlarda zabıtanın da kovuşturma 
yapmaları imkânının verilmesi bakımından ta
sarının ana hatlarını kabule şayan gören ko
misyonumuz maddeler üzerinde ufak tefek de
ğişiklikler yapmıştır Şöyle k i : 

Madde 12. — Yürürlükte olan 12 nci mad
de gebelik, doğum ve doğumdan sonra gereken 
sağlık yardımlarını İşçi Sigortaları İdaresinin 
yapacağı ve bu hususun belgelerle tefrik edil
mesi esasını kabul etmiş idi. Yeni şekliyle mad
de bu üç unsuru bir arada mütalâa ederek tes-
bit olunacak miktarın doğumdan sonra ' tediye
sini kabul etmiş bulunmaktadır. Esasen hasta
lık sigortası mahiyeti arzetmiyen analık si
gortasının bu şekilde olması daha muvafık gö
rülmüştür. Mmtakalara göre barem tâyininin 
memleket bünyesine uygun olmadığı ve fiatla-
rın arzedeceği tahavvül gözönünde tutularak 
Hükümet metni daha uygun görülmüştür. 

Hükümetçe sigorta kurumunun mütalâası 
alındıktan sonra fiyatın tesbit edileceği beyan 
edilmiş olduğundan madde metnine İşçi Sigorta 
Kurumunun mütalâasının alınması teklifinin 
ilâvesine lüzum görülmemiştir. 

İki Bakanın ihtilâfı halinde müteamil usule 

göre ihtilâfın halli tabiî olduğundan maddeye 
bu .yolda bir. kayıt ilâvesinde de mahzur müta
lâa edilmiş olduğundan bu hususa dair üyeler 
tarafından vâki olan teklif madde metnine alın
mamış ve netice itibariyle Hükümet metni 
maksada daha uygun olduğundan aynen kabul 
edilmiştir. ' _ • 

Madde 30. — Sigortalı kadına ve sigor
talı erkeğin sigortalı olmıyan karısına emzirme 
ödeneğinin verilmesi kabul edilmiş ve maddeye 
erkeğin karısına da bu ödenek verilmek sure
tiyle bir yenilik konmuştur. Ve bunlardan baş
ka kadının kendisinin emzirip emzirmediği hu
susu bu ödeneğin verilmesinde müessir olmıya-
caktır. Komisyonumuzca da bu esaslar kabul 
edilmekle beraber Ekonomi Komisyonunun met
ni ve ilâve ettiği ikinci fıkranın ilâvesi zaru
ri görülerek bu ..Komisyon metni maksada daha 
uygun görülmüştür. Yalnız 12 nci madde ile 
ahengi temin için (Sigortalı olmıyan karısına) 
kaydı ilâve edilmiştir. Son fıkra ise yalnız si
gortalı kadının yevmiyesini esas almış çalışmı-
yan kadının daha fazla bir himayeye mazhar ol
maması için bu hususun iki Bakanlıkça tesbitini 
Komisyonumuz muvafık görerek Ekonomi Ko
misyonunun metnini bu suretle-aynen kabul et
miştir. 

Madde 32. — Bu maddedeki değişiklikler 
esas itibariyle kabul edilmiş yalnız (alan) tâ
biri yerine (alacak) kelimesinin konması ile me
tin üzerinde bir değişiklik yapılmıştır. 

Madde 49. — Maddenin esası kabul edilmiş 
fakat tatbikatta (teminat akçası) tâbirinin yal
nız para dâhil addedileceğinden geçici ve da
imî teminattan hangisinin maksut bulunduğu 
hususlarında tereddüde düşülmek ihtimali oldu
ğundan (her türlü teminat karşılığı) tâbiri kon
muştur. 

Madde 56. —• Bu maddede iş kazasının sav
cılığa ihbarı keyfiyetini zabıtaya hasretmek ile 
bir yenilik getirilmektedir. Filhakika savcılı
ğın takip salâhiyeti bununla ihlâl edilmiş olma-
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inakla beraber tatbikatta savcılığa ihbarın ek
ser ahvalde işi geciktirdiği nazara alınarak mad
deye bu şekil verilmiştir. Ancak Hükümet met
ninde zabıtaya ve sigorta idarelerine hemen ha
ber vermek keyfiyetini âmir bir hüküm konmuş
tur* Ceza takibi bakımından zabıtaya hemen 
haber vermek zaruri ise de bazı ahvalde sigorta 
idaresine derhal yazılı haber vermek imkânı bu
lunamaz. Bunun için madde zabıtaya hemen 
ve sigorta idaresine de engeç 48 saat zarfında 
haber verilmesi şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 60. — Haber verme kâğıdına ekli 
rapordaki 10 gün veya daha fazla işten geri 
kalma müddeti Ceza Kanununun 456 ncı mad
desi ile ayarlanmak üzere 10 günden fazla ola
rak düzeltilmiş ve Adalet makamlarının mut
laka yerinde soruşturma yapması hususundaki 
âmir hüküm ayrı bir tahkik usulü vazetmekte 
olduğundan bu ciheti de umumi hükümlere ay
kırı görülerek (Adalet makamları veya zabıta
ca) kaydiyle iş ayarlanmıştır. Zabita işe el 
koysa bile savcılığın her zaman işe müdahale 
ve takibat icrası mümkün olduğundan bu husu
sun mutlaka bu makamlara hasrı suretiyle tat

bikatta işin uzamasını icabettirecek hallerin ta-
haddüsüne meydan verilmemek istenmiştir. Ve 
ikinci fıkradaki 10 günden az kaydı da tabii 
olarak 10 gün veya daha az olarak tertiplenmiş
tir. 

Son fıkra esasen maddeye girmese bile Ada
let makamlarının asli görevlerine dâhil bulun
duğundan maddeyi yukarıdaki hükümle ahenkli 
bir hale getirmek üzere kaldırılmıştır. 

Bu suretle yeniden hazırlanan tasarı ait ol
duğu Komisyona havale buyurulmak üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 
Adalet Komis
yonu Başkanı Sözcü Kâtip 

Trabzon Kırşehir Manisa 
R. Karadeniz 8. Kurutluoğlu K. Çoşkunoğlu 

Antalya Balıkesir Bursa 
N. Aksoy O. N. Burcu A. Konuk 

Bursa Diyarbakır Erzincan 
A. Akgüç F. Kalfagil A. Fırat 
Kayseri Kayseri Konya 

S. A. Feyzioğlu R. özsoy H. Karagülle 
Malatya 
Ş. Tugay 

Çalışma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Çalışma Komisyonu 

Esas No. 1/126 
Karar No. 4 

Yüksek Başkanlığa 

17 .II . 1947 

İş Kazalariyle Meslek Hastalıkları ve Ana
lık Sigortaları hakkındaki 4772 sayılı Kanunun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine dair olan; 
Ekonomi, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet 
Komisyonlarından geçen, Bakanlar Kurulunun 
15 . 1 . 1947 tarihli tasarısı Yüksek Başkanlık
ça 14 . II . 1947 tarihinde Komisyonumuza ha
vale edildi. 

Komisyonumuz, Çalışma Bakanı Sadi Ir
mak huzuriyle incelemeğe başladı. 

Bakan; 
Hükümet gerekçesinde görüldüğü veçhile 

3008 sayılı îş Kanununun sosyal yardım hüküm
lerine dayanılarak neşrolunup 1 . VII . 1946 
tarihindenberi yürürlükte bulunan İş Kazala

riyle, Meslek Hastalıkları ve «Analık Sigortası 
hakkındaki 4772 sayılı Kanunun, gerek iş ka
za ve hastalıklarında ve gerek analık hakkın
da çok önemli ve faydalı neticeler sağladığını 
ve sosyal hayatımızda yerini aldığını ve fakat 
bu geçen süre içindeki denemelerde ve müşa
hedelerde formalitelerin daha sadeleştirilmsi 
«ilgililerin haklarına tezelden ve kolaylıkla 
erişmeleri bakımından» bir zaruret olduğu neti
cesine vardıklarını açıkladı ve tasarı hakkında 
tamamlayıcı beyanlarda bulundu. 

Tasarının tümü üzerinde konuşma yapan Ko
misyonumuz ; 

4772 sayılı Kanunda sigortalı işçi kadınla, 
sigortalı erkeğin sigortalı olmıyan karısının, ge-
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belik, doğum ve doğumdan sonraki durumla
rında ayrılık yaptığı, bu durumlarının ispatı 
için belgeler hazırlanmasında zorluklar yara
tacak formaliteleri kapsadığı ve bu yüzden 
gebelik, doğum ve doğum sonrası yardımlarını 
zamanında alamamaları neticesini verdiği ve 
bu cihetlere ait hükümlerin tadilinin yerinde 
olacağını görmüştür. 

Bu formaliteler yüzünden İşçi Sigortaları 
İdaresinin de birtakım belgeler arama yüzünden 
yardımları zamanında yapamadığı da anlaşılmış
ta . 

Devlet, il ve belediyelerle ilgili işyerlerinin 
ilgili makamca İşçi Sigortaları İdaresine bildi
rilmesi mecburiyetinin de bir hükme bağlanma
sı iş ve işçi hukukunun teminatı olan prim nok
tasından yerinde görülmüştür. 

İş kazalarının adlî tahkikatını da, Ceza Mu
hakemeleri Usuliyle Ceza Kanunumuzun hüküm
lerine uydurmak ve adlî makamları bu hüküm
ler dışında meşgul etmemek ve en acele yoldan 
zâbita kanaliyla da tahkikata el koymak ve 
ola yhakkındaki tahkikat ve rapora göre adalet 
makamlarını ilgilendirmek için tadilât yapmak 
zarureti eldeki madde ve tasarının kapsamla
rından anlaşılmıştır. 

Komisyon; tasarının gerekçesine ve tadili ile 
kaldırılması teklif olunan maddelerin ve yeni 
tasarı maddelerinin kapsamlarına göre tümünü 
kabul ederek maddeler üzerinde konuşmağa ka
rar vermiş ve bazı tadiller yaparak tasarıyı 
onaylamıştır. Şöyleki : 

Madde 12. — 4772 sayılı Kanunun esas 
12 nci maddesi; sigortalı kadına verilecek gebe
lik, doğum ve doğumdan sonraki hastalık hal
leri ödeneğini ele almış ve her ne kadar Çalış
ma ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkların
ca müştereken tertip edilecek tarifeye göre yar
dım verileceğini zikretmiş ise de (belgelere) 
dayanmasını şart koymuştur. 

Halbuki, sigortalı kadının bu belgeleri teda
riki müşkül olduktan başka belgelerin doğrulu
ğu meselesinin tahkiki de hem sigortalı hem si
gorta idaresince zorluklar doğurduğundan ve 
ödeme uzadığından, zamanında beklenen yar
dımı geciktirme neticesi vermekte olduğu anla
şılmıştır. Bu madde aynı zamanda sigortalı er
keğin sigortalı olmıyan karısından da bahset
memiştir. 

Hükümetin tadil tasarısı; Çalışma ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca müştereken 
tesbit edilecek maktu bir yardım yapılması for-
müliyle bu zorlukları kısmen bertaraf etmiş bu
lunmaktadır. 

Şu varki, gebelikle doğumdan sonraki hasta
lık halleri yardımını kaldırmış olmakla bir nok
sanlık ve boşluk meydana getirmiştir. 

Ekonomi Komisyonu, iki Bakanlığın müşte
reken, sigortalının bulunduğu yerin para rayici 
üzerinden bir barem yaparak sigortalı kadına 
yardım yapılmasını kabul ve doğuma inhisar et
tirilmiştir. 

Komisyonumuz; doğumun hekim veya diplo
malı ebe raporiyle veyahut nüfus kaydı örneği 
ile ispat edilmesi teklifini yerinde bulmuştur. 

Fakat sigortalı kadınla sigortalı erkeğin si
gortalı olmıyan karısının analık yardımlarında, 
ayrı hükümlere tâbi kalmasını, kabul etmiyerek 
Hükümetin teklifi veçhile 31 nci maddenin kal
dırılmasını ve analık hükümlerinin maddelerde 
birleştirilmesini uygun bulmuştur. 

Yalnız tasarıda, esas maddeye nazaran, ge
belik haliyle doğumdan mütevellit hastalıkların 
masraf larınm ödenmesi kaydının kaldırılması tek
lifini yerinde görmemiş ve esas maddenin gebe
lik ve doğum neticesi hastalıkların masrafları
nın ödenmesi hususunun daha açık ifadelerle 
tesbit ve kabul etmiştir. Çünkü; 4772 sayılı 
Kanuna tevfikan İşçi Sigortaları İdareleri, bu 
ödenek ve yardımları ödemekle mükellef olan 
işverenlerden primleri, gebelik doğum ve do
ğumdan mütevellit hastalıklar hallerini de göz-
önüne alarak tahsil etmektedir. Bu halin deva
mı sosyal bakımdan da zaruridir. 

Ancak gebelik hallerinde yapılması kabul 
edilen yardım miktarının da doğumda olduğu 
gibi her iki Bakanlığın müştereken tesbit ede
cekleri tarife dairesinde maktuan verilmesi mu
vafık görülmüştür. 

Doğumdan mütevellit hastalıkların masraf
larının ödenmesinde maktu bir para yardımı 
yapmaktan ziyade hastalığın tedavisi amacıyla 
yapılan masrafların ödenmesi ve bu ödemenin 
belgelere dayanması masrafların az veya çok
luğu, hastalığın şekil ve nevi bakımlarından mü
nasip görülmüş ve ona göre fıkra değiştiril
miştir. 

İşçi Sigortaları İdarelerinin; doğum zamanın
da veya doğumdan mütevellit hastalık vuku-
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unda veyahut da her iki halde de yardım alma 
hakkını haiz olan kadını, yapacağı yardıma 
karşılık olmak üzere lüzum göreceği sıhhi bir 
müesseseye yatırması sigortalılar lehinde olaca
ğı gibi bu hakkı müesseseye tanımak da yerinde 
odur mütalâası ile 12 nci madde kabul edilmiştir. 

Madde 20. — 4772 sayılı Kanunun 20 nci 
madesinin (C) fıkrasında sigortalının cenazesi
nin kaldırılması için konulan 30 lira yardım, 
sigortanın malî durumunun müsaadesi sebebiy
le işçi lehine 50 lira olarak tadil edilmiş ve mad
de kabul edilmiştir. 

Madde 30. — Esas madde sigortalı kadına, 
çocuğunu emzirmek şartiyle bir yardım kabul 
etmiş ve yardımı da, almakta olduğu ödeneğin 
kesilmesiyle beraber bu aldığı ödeneğin yarısı 
nispetinde verilmesini ileri sürerek bir müşkül 
irae etmişti. 

Komisyon: bu madednin; sigortalı kadına 
verdiği hakkı sigortalı erkeğin karısına da 
vermek ve doğum gibi Çalışma ve Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlıklarınca tesbit edilecek ta
rifeye göre maktu bir yardım yapmak esasını ko
yarak ve madedyi tâdil ile kaleme almağı yu-
karıki hükümlere de mütenazır bulmuş ve Hü
kümetin teklifi veçhile kabul edilmesini yerin
de görmüştür. 

Madde 32. — Bu madde esasında yalnız 
sigortalı kadın için hüküm koymuştur. Hükü
met tasarısında geçen maddelere uymak için bu 
maddenin de sigortalı işçinin sigortalı olmıyan 
karısına teşmilini teklif etmiş ve bu teklifi leh
te olduğundan; (A) fıkrasındaki karısı için 
ödenek (alan) kelimesi yerine (alacak) kelime
sinin konulması suretiyle muvafık görülmüştür. 

Esas made sigortalı erkek için işyerinde ara
lıksız çalışma kaydını koymuş iken tasarıdan 
bu kayıt çıkarılarak doğumdan önceki yıl içinde 
altı ay çalışmasını şart koymuş ve işçiyi aralık
sız kaydından kurtarmış olmak itibariyle 
lehe bulunmuş ve kabul edilmiştir. 

Doğum halinin sırasına göre gebelik hüküm
leri öne alınmış (B) fıkrası (C) ve (C) fıkrası 

tâ 

(B) yerine yazılmıştır. I 
(B) fıkrasında gebeliğe mütedair olan hü- 1 

küm yalnız sigortalı kadına ait iken, sigortalı I 
erkeğin sigortalı olmıyan karısına da teşmil I 
edilmiş ve yukarıki hükümlere uydurularak ta- I 
dil ile fıkra kabul edilmiştir. I 

(C) fıkrasında da, doğumun sigortalı denil- I 

miyerek, (ilgili) kaydı konmuştur. Sebebi de 
sigortalı kadın veya sigortalı erkeğin sigorta ol
mıyan karısını göstermektir. 

Madde 49. — Esas madde; Devlet, î l ve 
belediyeyi ilgilendiren yapı işlerinde prim alı
nırken, kesin prim şeklinde aydan aya tesbiti-
ni göstermekte ve ilgili makamın bu işyerini iş
çi Sigortaları idaresine bildirmesini âmir hük
mü kapsamamakta ve primin tahsili için karşı
lık olacak teminatı paraya hasretmekte oldu
ğundan bazı gûna müşküllerin meydana gelmek
te olduğu anlaşılmıştır. 

Prim tahsilindeki bu müşkülâtı önlemek için, 
alâkalı makamın işyerini işçi Sigortaları ida
resine bildirmesi muvafık olduğu gibi teminat 
mahiyetinde olan ve inanca akçası yerine de 
(bu işlere karşılık gösterilen her türlü teminat) 
cümlesinin konması bugünkü inşaatlerde mevcut 
şekillere uygun olması itibariyle muvafık gö
rülmüştür. 

Madde 56* — Esas madde; işveren veya ve
kili, iş kazaları olur olamz hemen işçi Sigorta
larına ve Cumhuriyet Savcılığına yazı ile bil
dirmek zorundadır şeklinde yazılmıştır. 

Hükümet tasarısı; umumi ceza hükümleriyle 
telif ederek, zabıta .kaydının konulmasını ileri sür
müş ve kabul edilmiştir. Fakat kaza olur ol
maz hemen haber verme kâğıtlarını doldur
mak ve yazı ile haber verme işi müşküllere ve 
zamanaşması sebebiyle gecikebilir. Gecikme 
sebebiyle delâil de kaybolabilir ve bu yüzden 
kamu hukuku ve işçinin kazasında belki işve
renin hata veya kasti bulunduğu hususlarında
ki delillerin ziyamdan işçinin şahsi hakkı da 
temin edilmemiş olabilir. Bunun için hemen za
bıtaya haber verilir şeklinde maddenin tadili 
yerinde görülmüş ve işçi Sigortaları idaresine 
48 saat zarfında, formalitesi dairesinde bildir
mesinin mahzurlu olmadığı düşünülerek Ada
let Komisyonunun noktai nazarına iştirak edil
mek suretiyle madde kabul edilmiştir. 

Madde 60. — Esas madde; haber verme kâ-
ğıdmdaki rapora göre sigortalının ölümü veya 
üç günden fazla işgörmemezliği halinde Adalet 
makamlarının harekete geçmelerini âmir bu
lunmaktadır. 

Halbuki Adalet makamlarının, olayın ka
za, hata veya kasıt olup olmamasına göre, on 
günden az işten kalma olaylarında, resen ta
kibata salahiyetli olmamaları itibariyle üç 
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günden sonrası için harekete geçmek umumi 
hükümlere uygun düşmediğinden tadil tasarısı 
yerinde görülmüştür. 

Tasarıda da on gün ve daha ziyade iş göre
mezlik süresi raporlarla Adalet makamının 
harekete geçmesine lüzum gösterilmiş ise de 
umumi hükümlere göre ancak on günden fazla 
işinden kalma raporlarına nazaran takibat yapı
labileceğinden bu kaydın on günden fazla di
yerek tashih ve tadili suretiyle ve Adalet Ko
misyonun kabulü veçhile yerinde görülmüştür. 

Tasarıda zabıta kaydı konmuştur. Bu da 
ihzari tahkikata salahiyetli olan ve Adlî ci
haza bağlı bulunan zabıta teşkilâtının ödevlen-
dirilmesi ve ıttıla ile hemen tahkikata el koy
ma görevinin bu işte, umumi hükümlere göre 
teşmili noktasından faydalı görülmüştür. 

Bu maddenin ve tasarının, Adalet makam
ları kendilerine haber verilmese dahi takibata 
geçerler, şeklindeki fıkrası ceza umumi hüküm
lerinin şümulünde bulunduğundan ve Adalet 
cihazı da bu ödevle esasen görevli olduğundan 
bu fıkranın kaldırılması suretiyle maddenin ta-
dilen kaleme alınması yerinde görülmüştür. 

4772 sayılı Kanunun 31 nci maddesi, sigorta
lı bir erkeğin sigortalı olmıyan karısına ana
lık halinde verilecek yardımdan bahsetmekte
dir. Bu husus ise, sigortalı kadının analığı hal
lerinde verilecek yardımlarla birleştirilmiş ve 
yardımların verilmesi şekli hükümlere bağlan

mış olduğundan bu maddenin tatbik mahalli 
kalmamakla teklif veçhile kaldırılması muvafık 
görülmüştür. 

4772 sayılı Kanunun esas 50 nci maddesi 
de; analık sigorta primlerinin tahsili için bir 
hüküm kapsamaktadır. Halbuki bu primlerin 
tahsilinin iş kazaları ve meslek hastalıkları prim-
1 eriyle beraber aynı muamele ve tahsile tâbi tu
tulması yerinde görüldüğünden bu madde kal
dırılmıştır. 

Komisyonumuzca; yukarıdaki gerekçelere 
dayanarak tadil ile kabul edilen bu tasarının, 
işçi sigorta ve analık yardım ve ödeneklerini 
zamanında ödemeyi geciktiren sebepleri kal
dıran hükümleri kapsaması itibariyle Yüce Ka
mutay tarafından ivedilikle görüşülmek üzere 
Meclise arzı ricasiyle Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 
Çalışma Komisyonu Başkanı Sözcü 

Zonguldak Denizli 
E. Eri§irgÜ H. Oral 

Kâtip 
Zonguldak Afyon Karahisar 

A. R. încealemdaroğlu A. Veziroğlu 
Burdur Bursa Çoruh 

Dr. M. Ş. Korkut C. öz A. Çoruh 
İstanbul tzmir Manisa 

F. N. Çamlıbel 8. Odyak Dr. M. N. Otaman 
Seyhan Zonguldak 

A. R. Yüreğir 8. Roçer 
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HÜKÜMETİN TEKLlFÎ EKONOMİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

İş Kazalariyle Meslek Hastalıkları ve Analık Si- İş Kazdlariyle Meslek Hastalıkları ve Analık Si
gortaları hakkındaki 4772 sayılı Kanunun bazı gortaları hakkındaki 4772 sayılı Kanunun bazı 
maddecinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4772 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Doğurduğu hekim veya ebe raporiyle veya 
nüfus kaydiyle sabit olan sigortalı kadına ve 
sigortalı erkeğin sigortalı olmıyan karışma Ça
lışma ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkla
rınca müştereken tesbit edilecek maktu bir para 
ödenir. 

Bu paranın miktarı iki Bakanlıkça lüzum gö
rüldükçe değiştirilebilir. 

işçi Sigortaları idaresi amelî bakımdan im
kân gördüğü yerlerde bu parayı ödemek yerine 
doğumu münasip göreceği Sağlık müesseselerin
de yaptırabilir. 

MADDE 1. — Doğurduğu hekim veya ebe 
raporiyle veya nüfus kaydiyle sabit olan sigor
talı kadına ve sigortalı erkeğin sigortalı olmı
yan karısına gebelikten ve doğum ve doğum
dan mütevellit gereken sağlık yardımları maktu 
bir para ile ödenir. 

ödenecek bu maktu para için memleketin 
muhtelif mıntakalarma ve doğum hastalıkları
nın muhtelif derecelerine göre Çalışma ve Sos
yal Yardım Bakanlıklarınca müşterek bir ba
rem hazırlanır. 

Bu (Barem) iki Bakanlıkça lüzum görüldük
çe değiştirilebilir. 

( S. Sayısı : 89 ) 
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îş Kazalariyle Meslek Hastalıkları ve Analık Si
gortalan hakkındaki 4772 sayılı Kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bazı maddeleri

nin kaldırılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4772 sayılı Kanunun 12, 30, 
32, 49, 56, ve 60 ncı maddeleri aşağıda yazılı 
şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 12. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

ÇALIŞMA KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞl 

İş Kazalariyle Meslek Hastalıkları ve Analık 
Sigortalan hakkındaki 4772 sayılı Kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bazı maddele

rinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4772 sayılı Kanunun 12, 20, 
30, 32, 49, 56 ve 60 ncı maddeleri aşağıda yazılı 
şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 12. — Doğurduğu hekim veya dip
lomalı ebe raporiyle veya nüfus kaydiyle sa
bit olan sigortalı kadına ve sigortalı erkeğin 
sigortalı olmıyan karısına Çalışma ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca müştereken tes-
bit edilecek maktu bir para ödenir. 

Bu paranın miktarı iki Bakanlıkça lüzum gö
rüldükçe değiştirilebilir. 

Gebeliği usulen sabit olan sigortalı kadına 
veya sigortalı erkeğin sigortalı olmıyan karısı
na Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlık
larınca miktarı tesbit edilecek para yardımı ya
pılacağı gibi doğumdan ileri gelen hastalık hal
lerinde resmî sağlık makamlarından alacakları 
rapor vesair belgelere dayanan masrafları da 
ayrıca ödenir. 

İşçi Sigortaları idaresi amelî bakımdan im
kân gördüğü yerlerde doğum ve doğumdan 
sonraki haller için ödiyeceği yardım parası ye
rine doğumu- ve doğumdan sonraki tedaviyi 
münasip göreceği sağlık müessseselerinde yap
tırabilir. 

Madde 20. — iş kazasiyle meslek hastalığı 
sonucu olan ölümlerde: 

A) Sigortalı erkeğin dul karışma yeniden 
evleninceye kadar, 

B) Sigortalı kadının kendi geçindirdiği tam 
iş göremez durumdaki kocasına herhangi .bir 
şekilde yoksulluktan kurtuluncaya kadar yıllık 
kazancının yüzde otuzu derecesinde bir yıllık 
gelir bağlanır. 

Bu gelire hak kazanmak için evlenmenin ka
zadan öne*1 bağıtlanmış, olması şarttır. 

Ancak ölüm zamanında boşanma ve ayrıl
ma sebebiyle sigortalının karı veya kocasına bir 
nafaka vermesi mahkemece kararlaştırılmış, ise 
bu nafaka gelir olarak verilir. Şu kaçlar ki ge
lir olarak verilecek nafakanın bir yıllık tutarı 
sigortalının, yıUık kazancının ;yüzde otuzunu ge
çemez» 

(S .9*W ; 80X 
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MADDE 2. — 4772 sayılı Kanunun 30 ncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Sigortalı kadına veya sigortalı erkeğin ka
rısına, ölü doğmaması şartiyle çocuğuna mik
tarı Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlıklarınca tesbit olunacak bir emzirme öde
neği verilir. 

< MADDE 3. - — 4772 sayılı Kanunun 32 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Analık yardım ve ödeneklerinden faydalan
mak *için : 

A) Sigortalı kadının yardıma hak kazana
cağı tarihten önceki altı ay içinde, îş Kânunu
nun uygulandığı bir veya birkaç işyerinde en 
az üç ay ve karısı için ödenek alan sigortalının 
ise doğumdan önceki bir y ı r içinde altı ay ça
lışmış buluninasi ve bunun çalıştığı işyerlerince 
belgelenmesi 

B) Doğumun sigortalı tarafından kırk güri 
içinde İşçi Sigortaları İdaresine bildirilmesi şar
ttır. 

Doğumun sübutü" "ancak," hekim veya dip^-
•lomalı ebe rappruyla veyahut onamlı nüfus kay-

Uk«>. K. 

MADDE 2. — Sigortalı kadının ve sigortalı 
erkeğin karısına çocuğun ölü doğmaması şar
tiyle ayrıea; miktarı Çalışma ve Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlıklarınca tesbit olunacak bir 
emzirme ödeneği verilir. 

Sağlık ve Sosyal Bakanlıkların tesbit ede
cekleri yardım ödeneği miktarı sigortalı kadı
nın altı haftalık yevmiyesinin yarısından aşağı 
olamaz. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir, 

( S . Sayısı!'89-) 
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Madde 30. — Sigortalı kadına veya sigortalı 
erkeğin sigortalı olmıyan karısına çocuğun ölü 
doğmaması şartiyle ayrıca miktarı Çalışma ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca tes-
bit olunacak bir emzirme ödeneği verilir.. 

Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lıklarının tesbit edecekleri yardım ödeneği mik
tarı sigortalı kadının altı haftalık yevmiyesinin 
yarısından aşağı olamaz. 

Madde 32. — 4772 sayılı Kanunun 32 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Analık yardım ve ödeneklerinden faydalan
mak için; 

A) Sigortalı kadının yardıma hak kazana
cağı tarihten önceki altı ay içinde, îş Kanunu
nun uygulandığı bir veya birkaç iş yerinde enaz 
üç ay ve karısı için ödenek alacak sigortalının 
ise doğumdan önceki bir yıl içinde altı ay çalış
mış bulunması ve bunun çalıştığı işyerlerin-
ce belgelenmesi; 

B) Doğumun sigortalı tarafından 40 gün 
içinde işçi sigortaları idaresine bildirilmesi 
şarttır. 

Doğumun sübutu ancak, Hekim veya diplo
malı ebe raporiyle veyahut pnamlı nüfus kaydi 

Ça. K. 
C) Sigortalının çocuklarından her birine 

yıllık kazancının yüzde onbeşi nispetinde yıllık 
gelir bağlanır. Bu gelir çocuklara 16 yaşına, tah
silde iseler 18 yaşına kadar verilir. 

Sigortalının ölümiyle hem anasız hem baba
sız kalan veya sonradan bu duruma düşen çocu
ğa bağlanacak gelir, nispeti yüzde yirmibeşe 
çıkarılır. 

Çalışamıyacak derecede sakat olan çocuk
ların gelirleri yukarıda yazılı yaşlara vardıktan 
sonra da kesilmez. 

Sigortalının ölümünden sonra doğan çocuğa 
da bu gelir verilir. 

D) Kazadan önce sigortalı tarafından ev
lât edinilmiş veya tanınmış yahut nesebi dü
zeltilmiş veya sigortalının babalığı hüküm al
tına alınmış olan çocuklar da bu haklardan fay
dalanır. 

Sigortalı ananın ölümünden doğan haklarda 
çocuğun babasının belli olması şart değildir. 

E) Sigortalının cenazesini kaldırma karşılı
ğı olarak hak sahibi olan kimselere toptan elli li
ra verilir. 

Madde 30.. — Sigortalı kadına veya sigor
talı erkeğin sigortalı olmıyan karısına çocuğun 
ölü doğmaması şartiyle miktarı çalışma Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca tesbit olu
nacak bir emzirme ödeneği verilir. 

Madde 32. — Analık yardım ve ödenekle
rinden faydalanmak için: 

A) Sigortalı kadının yardıma hak kazana
cağı tarihten önceki altı ay içinde iş Kanunu
nun uygulandığı bir veya bir kaç iş yerinde 
enaz üç ay ve karısı için ödenek alacak si
gortalının ise doğumdan önceki bir yıl içinde 
altı ay çalışmış bulunması ve bunun çalıştığı 
iş yerlerince belgelenmesi; 

B) Sigortalı kadının gebelik ödeneğinden 
veya sigortalı erkeğin sigortalı olmıyan karısının 
gebelik yardımından faydalanabilmesi için ge
beliğini ve umulan doğum gününü doğumdan 
önce hekim veya diplomalı ebe raporiyle bil
dirmesi gerektir. ,;. 

C) Doğumun ilgili sigortalı tarafından 40 

( S ; Sayısı : ;89.) 
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di örneği ile belgelenir. 
C) Sigortalı kadının, gebelik ödeneğinden 

faydalanabilmesi için gebeliğini ve umulan do
ğum gününü doğumdan önee hekim veya dip
lomalı ebe raporuyla bildirilmesi gerektir. 

MADDE 4 — 4772 sayılı kanunun 49 ncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Devlet, il ve belediyelerle ilgili yapı işle
rinde geçici prim tesbit edilmez ve sigorta 
primleri her ay sonunda verilmiş bulunan üc
retler üzerinden kesin prim olarak tarifesine 
göre hesaplanır ve ertesi ay içinde ödenir. 

Bu gibi yapı işlerini üzerlerine alanlarla bun
ların işyerlerinin adresleri ilgili makamlar ta
rafından Sigorta İdaresine bildirilir. Bu işlei'e 
ait inanca akçaları İşçi Sigortaları İdaresine 
borçlan kalmadığı anlaşılmadıkça ilgililere ge
ri verilmez, ödenmemiş sigorta primleri bu ak
çalardan kesilerek Sigorta İdaresine ödenir. 

MADDE 5 — 4772 sayılı kanunun 56 ncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

İşveren veya vekili, iş kazasını, kaza olur 
olmaz hemen İşçi Sigortaları İdaresine ve o yer 
için yetkili zabıtaya yazı ile bildirmek zorun
dadır. Bu bildirme İşçi Sigortaları İdaresince 
hazırlanmış haber verme kâğıtları doldurup ve
rilmekle yapılır. 

j Fnberverme kâğıdında aşağıdaki sorular 
açıkça cevaplandırılmış olmalıdır : 

A) İşyerinin ticaret adı 
B) İşyerinin adresi 
C) İşveren veya vekilinin adı, soyadı ve ko

nut adresi 
D) Kazaya uğrıyanm adı, soyadı, doğum 

yer ve yılı, işçilik numarası; 
E) Kazanın nasıl ve neden olduğu; 
P) Kazanın olduğu gün ve saat 
G) Tanık varsa, adları, soyadları, adresleri; 
H) Kazaya uğrayanın o işyerindeki günlük 

kazancı; 
Sağlık arızasının ne olduğunun ve işgöre-

mezliğin ne kadar sürebileceğini göstermek 
üzere işyerinin hekimi ve yoksa ilk bakımı ya
pan hekim tarafından iki eşyazı olarak verile
cek raporlardan birisi bildiriğe bağlanır. 

Eko. K. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

(Sv Sayısı:. 89) 
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örneği ile belgelenir. 
C) Sigortalı kaydının, gebelik ödeneğin

den faydalanabilmesi için gebeliğini ve umu
lan doğum gününü doğumdan önce hekim veya 
diplomalı ebe raporiyle bildirmesi gerektir. 

Madde 49. — Devlet, il ve Belediyelerle il
gili yapı işlerinde geçici prim tesbit edilemez ve 
sigorta primleri her ay sonunda verilmiş bulu
nan ücretler üzerinden kesin prim olarak tarife
sine göre hesaplanır ve ertesi ay içinde ödenir. 

Bu gibi yapı işlerini üzerine alanlarla bun
ların işyerlerinin adresleri ilgili makamlar tara
fından Sigorta idaresine bildirilir. Bu işlere 
ait her türlü teminat karşılığı işçi Sigortaları 
idaresine borçları kalmadığı anlaşılmadıkça 
ilgililere geri verilemez, ödenmemiş sigorta 
primleri bu akçalardan kesilerek Sigorta idare
sine ödenir. 

Madde 56. — işveren veya vekili iş kaza
sını, kaza olur olmaz hemen o yer için yetkili 
zabıtaya ve en geç 48 saat içinde işçi Sigorta
ları idaresine yazı ile bildirmek zorundadır. Bu 

. bildirme işçi Sigortaları idaresinde hazırlan
mış haber verme kâğıtları doldurulup verilmekle 
yapılır. 

Haber verme kâğıtlarında aşağıdaki sorular 
açıkça cevaplandırılmış olmalıdır: 

A) işyerinin ticaret adı 
B) işyerinin adresi 
C) işveren veya vekilinin adı, soyadı ve 

konut adresi 
D) Kazaya uğrıyanın adı, soyadı, doğum 

yer ve yılı, işçilik numarası 
E) Kazanın nasıl ve neden olduğu 
F) Kazanın olduğu gün ve saat 
G) Tanık varsa, adları, soyadları, adresleri 
H) Kazaya uğrıyanın o işyerindeki gün

lük kazaneı. 
Sağlık arızasının ne olduğunu ve işgöremez-

liğin ne kadar sürebileceğini göstermek üzere 
işyerinin hekimi ve yoksa ilk bakımı yapan he
kim tarafından iki eşyazı olarak verilecek ra
porlardan birisi bildiriye bağlanır. 

I Ça. K. 

j gün içinde işçi Sigortaları idaresine bildirilme-
j si şarttır. Doğumun sübutu ancak hekim veya 

diplomalı ebe raporiyle veyahut tesdikli nüfus 
! kaydı örneği ile belgelenir. 

i Madde 49. — Devlet, i l ve Belediyelerle 
I ilgili yapı işlerinde geçici prim tesbit edilmez 
I ve sigorta primleri her ay sonunda verilmiş bu-
I lunan ücretler üzerinden kesip prim olarak tari

fesine göre hesaplanır ve ertesi ay içinde öde
nir. 

Bu gibi yapı işlerini üzerlerine alanlarla bun
ların işyerlerinin adresleri ilgili makamlar ta
rafından sigorta idaresine bildirilir. Bu işle
re karşılık gösterilen her türlü teminat işçi Si
gortaları idaresine borçları kalmadığı anlaşıl
madıkça ilgililere geri verilmez, ödenmemiş si
gorta primleri bu teminatlardan kesilerek si
gorta idaresine ödenir. 

Madde 56. — işveren veya vekili iş kaza
sını, kaza olur olmaz hemen o yer için yetkili 
zabıtaya ve en geç 48 saat içinde işçi Sigortala
rı idaresine yazı ile bildirmek zorundadır. 
Bu bildirme işçi Sigortaları idaresince hazırlan
mış haber verme kâğıtları doldurulup verilmek
le yapılır. 

Haber verme kâğıtlarında aşağıdaki sorular 
açıkça cevaplandırılmış olmalıdır : 

A) işyerinin ticaret adı; 
B) İşyerinin adresi; 
C) işveren veya vekilinin adı, soyadı ve ko

nut adresi; 
I D) Kazaya uğrayanın adı, soyadı, doğum 
î yer ve yılı, işçilik numarası; 

E) Kazanın nasıl ve neden olduğu; 
F) Kazanın olduğu gün ve saat; 

} G) Tanık varasa adları, soyadları, adresle-
I r i ; 
| H) Kazaya uğrayanın o işyerindeki günlük 
| kazancı; 
j Sağlık arızasının ne olduğunu ve işgöremez-
ı ligin ne kadar sürebileceğini göstermek üzere 

işyerinin hekimi ve yoksa ilk bakımı yapan he
kim tarafından iki eşyazı olarak verilecek ra
porlardan birisi bildiriğe beğlanır. 

( S. Sayısı : 89 ) 
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MADDE 6. — 4772 sayılı Kanunun 60 ncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Haber verme kâğıdına bağlı hekim raporu
na göre, sigortalının ölümüne veya on gün ve 
daha fazla müddetle işğöremezliğine sebep olan 
kazalar için Adalet Makamlarınca yerinde so
ruşturma yapılır. On günden az işgöremezliğe 
sebep olan hallerde, işğöremezliğin tesbitinde 
Adalet ve zabıt makamlarınca yapılan soruş
turmadan faydalanabileceği gibi İşçi Sigorta 
İdaresi, bu halleri gerekli gördüğü her türlü va
sıta ve yollarla da soruşturabilir. 

Soruşturma, işveren veya vekili ile sigorta
lı veya hak sahibi kimselerin ve varsa kaza
da tanıkların anlatışlarını ve gerekiyorsa ka
zanın nasıl olduğu üzerinde bilirkişilerin incele
melerini kapsar ve: 

A) Haberin gerçek olup olmadığı; 
B) Kazanın işçi, işveren veya üçüncü ki

şilerin kasıt ve kusurlarından ileri gelip gelme-

C) Kazaya uğrayan sigortalının geçindir
mekle ödevli olduğu karı veya kocası veya ço
cukları bulunup bulunmadığım; 

D) ölüm halinde hak sahibi kimselerin ad
ları, soyadları, doğum yıl ve yerleri ve adresle
rini; tesbit eder. Soruşturma sonucu haberin 
alındığı tarihten en geç on beş gün içinde İşçi 
Sigortaları İdaresine bildirilmelidir. 

Adalet makamları kendilerine haber veril-
mese dahi kazayı öğrenir öğrenmez, soruşturma
ya girişmek ve ayrıca işveren veya vekilinin 
kazayı vaktinde haber vermemeleri sebebini ay
dınlatmakla görevlidir. 

MADDE 7. — 4772 sayılı Kanunun 31 ve 50 
nci maddeleri kaldırılmıştır. 

MADDE 8. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
R. Peker 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. T oy demir 

Eko. K. 

MADDE 6. — Hükümetin 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

M. ökmen 
Adalet Bakanı 

Ş. Devrin 
İçişleri Bakanı 
Ş. Sökmensüer 

MADDE 7. — Hükümetin 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Hükümetin 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Hükümetin 9 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Madde 60. — Haber verme kâğıdına bağlı 
hekim raporuna göre sigortalının ölümüne ve
ya on günden daha fazla müddetle işğöremezli-
gine sebep olan kazalar için adalet makamları 
veya zabıtaca yerinde soruşturma yapılır. On 
gün veya daha az işgöremezliğe sebep olan hal-
larde işgöremezliğin tesbitinde adalet ve za
bıta makamlarınca yapılan soruşturmadan fay
dalanılabileceği gibi İşçi Sigorta İdaresi, bu hal
leri gerekli gördüğü her türlü vasıta ve yol
larla da soruşturabilir. 

Soruşturma, işveren veya vekili ile sigortalı 
veya hak sahibi kimselerin ve varsa kazada 
tanıkların anlatışlarını ve gerekiyorsa kazanın 
nasıl olduğu üzerinde bilirkişilerin incelemele
rini kapsar ve: 

A) Haberin gerçek olup olmadığı; 
B) Kazanın işçi, işveren veya üçüncü kişi

lerden kasıt ve kusurlarından ileri gelip gelme
diğini; 

C) Kazaya uğrıyan sigortalının geçindir
mekle ödevli olduğu karı veya kocası veya ço
cukları bulunup bulunmadığını; 

D) ölüm halinde hak sahibi kimselerin ad
ları, soyadları, doğum yıl ve yerleri ve adresle
rini; 

Tesbit eder. Soruşturma sonucu haberin 
alındığı tairhten en geç on beş gün içinde işçi 
Sigortaları idaresine bildirilmelidir. 

MADDE 2. — 4772 sayılı Kanunun 31 ve 50 
nci maddeleri kaldırılmıştır. 

MADDE 3. —• Hükümetin 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 9 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Ça. K. 

Madde "60. — Haber verme kâğıdına bağlı 
hekim raporuna göre sigortalının ölümüne ve
ya on günden daha fazla süre ile işgöremezli-
ğine sebep olan kazalar için adalet makamları 
veya zabıtaca yerinde soruşturma yapılır. On 
gün veya daha az işgöremezliğe sebep olan hal
lerde işgöremezliğin tesbitinde işçi Sigortaları 
idaresi adalet ve zabıta makamlarınca yapılan 
soruşturmadan faydalanabileceği gibi bu hal
leri, gerekli gördüğü her türlü vasıta ve yol
larla da soruşturabilir. 

Soruşturma, işveren veya vekili ile sigortalı 
veya hak sahibi kimselerin ve varsa kazada ta
nıkların anlatışlarını ve gerekiyorsa kazanın 
nasıl olduğu üzerinde bilirkişilerin inceleme
lerini kapsar ve: 

A) Haberin gerçek olup olmadığını; 
B) Kazanın işçi, işveren veya üçüncü kişi

lerin kasıt ve kusurlarından ileri gelip gelmedi
ğini; 

C) Kazaya uğrayan sigortalının geçindir
mekle ödevli olduğu karı veya kocası veya ço
cukları bulunup bulunmadığını; 

D) ölüm halinde hak sahibi kimselerin ad
ları, doğum yıl ve yerleri ve adreslerini tesbit 
eder. 

Soruşturma sonucu haberin alındığı tarihten 
en geç onbeş gün içinde işçi Sigortaları idaresi
ne bildirilir. 

MADDE 2. — 4772 sayılı kanunun 31 ve 50 
nci maddeleri kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar kurulu yürütür. 

£S. Sayısı: 89). 



- . iâ — 
Dışişleri Bakanı 

H. Saka 
Millî Eğitim Bakanı 
Reşat 8. Sirer 

Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 
Bayındırlık Bakanı 

C. K. Incedayı 
Ekonomi Bakanı Sağlık ve Sosyal Y. Bakanı 

T. B. Balta Dr. B. üz 
Gümrük ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 

T. Çoşkan F. Kurdoğlu 
Ulaştırma Bakanı Ticaret Bakanı 

Ş. Koçak A. İnan 
Çalışma Bakanı 

Dr. S. Irmak 

İ>G<İ 
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S Sayısı: 95 
Millî Korunma Kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine dair kanun tasarısı ve Geçici Komisyon 

raporu (1/130) 

T. C. 
Başbakanlık 30 . I . 1947 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 731, 6/244 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Millî Korunma Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair Ticaret Bakanlığınca hazır
lanan ve Bakanlar Kurulunca 30 . I . 1947 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan 
kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başbakan 
R.Peker 

Millî Korunma Kanununun bazı maddelerim değiştiren kanun tasarısının gerekçesi 

I - Tasarının esasları: 
Sunulan kanun tasarısı ile, Millî Korunma Kanununun 30 ncu maddesi hükmünce altı yıldan-

beri 1939 fiyat sevişmesinin baskısına tâbi bulunan bina kiralarının bugün için mümkün ve uygun 
bir nispet dairesinde artırılması ve kiralayıcı ile kiracı arasındaki münasebetlere ilişkin hüküm 
lerde yhıe bugün için mümkün olan bazı değişikliklerin yapılması teklif edilmektedir. Bu arada 
inşaatı teşvik tedbirlerinden Millî Korunma Kanunu çerçevesine giren bir hüküm de tasarıda yer 
almış bulunmaktadır. 

Artırma nispetlerinin incelenmesinden de anlaşılacağı gibi, kira konusunda normale dönüş, 
ancak mütaaddit yıllar içinde ve kademe, kademe tahakkuk ettirilebilir bir keyfiyet olarak ka
bul edilmiş ve tasarının hazırlanmasına bu görüş hâkim olmuştur. Filhakika, altı yıl baskı al
tında tutulmuş olan kiracıların bir anda serbest bırakılması suretiyle meselenin halledilemiyeceği 
ve bilâkis daha ağır bir takım yeni meselelerin ortaya çıkmasına sebebiyet verilmiş olacağı çok 
tecrübeden geçmiş bir hükümdür. Mesele hem iktisadi ve hem içtimai yönden mütalâa edi
lince, 1939 fiyat seviyesinin cidden bir iktisadi realite olmaktan çıkmış bulunmasına rağmen, ki
raların harbsonrası fiyat seviyesine intibakı ameliyesinin ancak tedriç ile imkân altına sokulabile
ceği takdir olunur. Bu görüşe, kira meselesinin, âmme nizamı ile ilgisi ayrıca yardım edecektir. 
Kaldı ki, bu görüş tarzı, 1914 ve 1939 Dünya harblerinden sonra pek çok memleketlerin tuttu
ğu yol nazara alınırsa, yalnız memleketimize mahsus da değildir. 

Binaenaleyh, karnın tasarısındaki hükümler, kiraların tedrici surette yeni iktisadi şartlara 
uydurulması maksadını güden ilk kademe tedbiri mahiyet ve ölçüsündedir. 

II - Alınması gerekli diğer tedbirler: 
Eğer «kira meselesi» dediğimiz mesele yalnız bir «fiyat ahenksizliği» nden ibaret bulunsa idi, 

sunulan tasarı birinci kademe tedbiri olarak kâfi gelirdi. Halbuki mesele tek unsurlu olmaktan 



çok uzaktır. İhtiyaca nispetle bina azlığı, hususiyle «mesken buhranı», meselesinin daha önem
le mütalâa edilmesi gereken bir tarafını teşkil etmektedir. Hükümet de meseleyi böyle bir bütün 
olarak ele almıştır. Bu görüş dairesinde, kira meselesinin başlıca «fiyat ahenklizliği» unsuruna 
cevap veren bu tasarıyı, umumiyetle bina kıtlığına ve hususiyle mesken buhranına cevap veren 
diğer tedbirler ve tasarılar kısa fasıla ile takip edecek ve böylelikle, bir taraftan kiralar ted
ricen yeni fiyat seviyemize göre ayarlanırken, diğer taraftan ve muvazi olarak, yeni inşaat ile 
mevcut buhranı çözmek yolunda yürünecektir. 

«Mesken buhranı» umumiyetle tahmin veya hissedilen birşey olmakla beraber, bu hali rakam 
ölçüsiyle belirtmek faydasız değildir. Bir misal olarak alman İstanbul Şehrine ait aşağıdaki ra
kamlar, harb yıllarında, bir taraftan şehrin nüfusu artarken öte taraftan inşa edilen binalar 
adedinin ne kadar azaldığını göstermektedir: 

Normal 5 yılda 
(1935 - 1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 

5 harb yılında 
1945 

• 

inşa 

edilen 

edilen 

t 
Ev 

2 453 
298 
217 
259 
81 
95 

950 
88 

Mesken 
A 

Apartman 

738 
143 
81 

121 
38 
31 

414 
41 

Yekûn 

3 191 
441 
298 
380 
119 
126 

1 364 
129 

Sair binalar 
A 

1 

Dükkânlar 

316 
39 
22 
40 
13 
33 

147 
14 

1 

Sair 

223 
44 
27 
34 
23 
13 

141 
55 

Bütün binalar 
A 

Umumi yekûn 

3 730 
524 
347 
454 
155 
172 

1 652 
198 

3 191 meskenin inşa edildiği birinci beş yıllık normal devrede İstanbul'un nüfus artışı 52 800 
idi. İlk beş harb yılında nüfus artışı hemen aynı miktarda 51 400 olduğu halde, inşa edilen mes
ken adedi 1 364 de, yani 100 meskene mukabil 43 meskene (Yahut 38 eve ve 56 apartımana) 
düşmüştür. 

Fakat, 1943, 1944 ve 1945 yıllarında mesken inşaatı buhranı en had şeklini almış bulunuyor. 
Bu yıllarda inşaat, aynı mukayese ile, 100 eve mukabil 18 ev, 100 apartmana mukabil 25 apart
mandan ibaret kalmıştır. 

Ankara'ya gelince, normal zamanlarda dahi - nüfusun süratle gelişmesinden dolayı - mesken 
buhranı içinde olan bu şehirde harb yılları bu buhranın şiddetini İstanbul 'dakinden de geniş 
ölçüde artırmıştır. 5 yıllık normal devrede (1935 - 1939), bu şehrin nüfus artışı 34 500 idi. Müte
akip 5 harb yılı devresinde (1940 - 1944), nüfus artışı 69 500 rakamına yükseldiği halde, yeniden 
inşa edilen meskenlerin (Ev ve apartıman) adedi,vüzde nispetle 32 adedine düşmüştür. Diğer ta
raftan, iskân hudutları içindeki arsaların pahalılığı, şehrin civara doğru yayılmak veyahut yu
karı doğru yükselmek suretiyle genişlemesi imkânlarında görülen tıkanıklıklar dolayısiyle, An
kara Şehrindeki mesken buhranı ayrıca ele alınmağa lâyık bir takım hususiyetler arzetmektedir. 

Çoğaltılması mümkün olan bu misaller ve delâlet ettikleri iktisadi ve içtimaî meseleler, harb 
sonrası devresinin imkânlarından faydalanılarak, bir plân dairesinde inşaat devrinin açılması zaru
retini yeter derecede göstermektedir. 

Böyle bir plân, Devlet ve Belediyelerin inşa sahasında doğrudan doğruya alabilecekleri rolü 
tâyin etmek, fertlerin inşaatını (malzeme temini, malzeme fiyatları, kredi hacmi ve fa
izleri, inşa edilecek binalar için vergi muafiyetleri vesaire gibi çeşitli noktalardan) ko
laylaştırmak ve teşvik etmek, uygun bir yapı kooperatifleri politikası tesbit etmek, şehir
lerin kuruluş ve gelişmesini idare eden mvezuat, usuller ve tatbikattan inşaatı köstekliyenleri ayık
layıp kaldırmak, şehirlerdeki arsaların inşa ettirilmesi hususunda mükellefiyetler koyarak ve istim-
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lâk hukukunu buhranın halline yarayacak şekilde genişleterek mevcut arsalardan cemiyetin biran 
önce faydalanmasını sağlamak hususlarında bir sıra yeni tedbirleri ihtiva edecektir- Hükümet şimdi
den bu yolda gerekli çalışmaları yapmak ve 1947 inşaat mevsiminden önce konunun yukarıda temas 
edilen muhtelif cephelerini kavrayan bir plân hazırlamak üzere Bayındırlık Bakanlığını görev
lendirmiştir. 

Bugün sunulan kanun tasarısı böyle bir bütünün parçası olarak mütalâa edildiği takdirde kıy
meti haiz olabileceğinden, evvelemirde bu noktaların belirtilmesi lüzumlu görülmüştür. 

III - Kanun tasarısının izahı 
Kiraların artırılması, kiralayıcı ile kiracı arasındaki münasebetlerin tanzimi, birden fazla mes

kenin kiracısı olanlara karşı tedbirler alınması ve yeni inşaatın teşviki maksadiyle Millî Korunma 
Kanununun 30 ncu maddesinde yapılmak istenilen değişikliklerin bazısı geçici mahiyette hükümler 
konulmasını lüzumlu kıldığından daimî ve geçici hükümlerin hepsini adı geçen kanunun 30 ncu 
maddesine ilhak etmek kaabil olmamıştır. Bu sebeple 30 ncu maddenin bünyesine giren hükümler 
tasarının 1 nci maddesinde yer almış ve 30 ncu.. maddenin bünyesi dışında kalan hükümler tasarı
nın diğer maddelerine dercedilmiştir. 

1. Kiraların artırlıması 
Tasarının 1 nci maddesiyle Millî Korunma Kanununun 30 ncu maddesinde yapılan değişiklikle

rin başında kiralanan yerlerin mesken olup olmamasına göre kira bedellerine meskenlerde % 20, 
mesken olmıyanlarda % 50 nispetinde zam yapılabilmesi gelmektedir. 

Hernekadar, esas itibariyle, bina sahiplerinin mülklerinden elde edecekleri irat bakımından eşit 
farklarla mütalâası yerinde olursa da, mesken kiraları değişmez gelirliler bakımından ortaya itimaî 
bir mesele koyduğu halde ticaret hizmetlerinde kullanılan binalardaki kiracıların en büyük ekse
riyeti bugünkü fiyat seviyesine intiabk etmiş olduğu ve binaenaleyh mesken olarak kullanılan bina
lar sahiplerinden cemiyetin talep ve istihsal ettiği fedakârlığı hiç olmamış bu sahada aynı nispet-
to idameye mahal bulunmadığı nazara alınarak bu tefrik yapılmış, fakat aradaki farkın büyük 
olmamasına dikkat edilmiştir. 

Herhalde Hükümet, bu tefrikin meskenden gayri binalar kiralarının serbest bırakılmasına 
kadar götürülmesine taraftar değildir. Zira, kiraserbestliği tahliye dâvalarının dinlenmesini zaru
ri kılacağına göre, tahliye dâvası mekanizmasının, bina kıtlığından dolayı fiyat ahenksizliği haddi
ni de aşacak olan yüksek kira talepleri emrine teyit kuvveti olarak vermek tecviz edilemez. 

Bina kiralarının artırılması yolunda şimdiye kadar yapılan tetkikler ve teklifler, değişmez ge
lirlilerin maaş durumlarını ıslah ile birlikte ele alınmak üzere talik edilmişti. 3656 ve 3659 sayı
lı kanunlara tâbi bilûmum Devlet ve müesseseler memurları maaşları ile emekli, dul ve yetimler 
maaşlarının artırılması son çıkan kanunlarla kabul edilmiş olduğundan kiraların artırılması konu
sunun da ele alınması zamanı gelmiştir. 

Meskenlerin 1939 kiralarına yapılacak % 20 zammın, memur maaşlrma yapılmakta olan zam
mın umumi surette beşte biri içinde kalacağı hesap edilmiş ve kiraları artırma nispetinin tâyinin
de bu cihet gözönünde bulundurulmuştur. 

Ekseriya munzam bir hizmet veya diğer bir aile birliğinin geliri ile birlikte mütalâa edilen emek
li, dul ve yetim maaşları gibi zat maaşı alanlar hakkında da ehven bir nispet ile başlanması lü
zumu, keza, mesken kiralarını artırma nispetinin^ 20 de tutulması hususunda âmil olmuştur. 

Meskenden gayri binalar kiraları için kabul edilecek nispetin çok farklı olması halinde, mev
cut meskenlerin ve yeniden yapılacak binaların bu sahaya kayması, alınabilecek tedbirleri de hır-
palıyacak kuvvette, geniş bir teşvik görmüş olur. Bu ise meskenpolitikası aleyhindedir. Bu itibar
la meskenden gayri binalar kiraları için % 50 nispeti âzami had olarak mütalâa edilmiştir. 

Yukarıdaki kısımlarda da kaydedildiği veçhile, bu artırma nispetleri, iktisadi zaruretlerle iç
timai zaruretleri aynı zamanda nazara alan bir görüşle, sırf iktisadi bakımdan gereken haddin al
tında olarak tesbit edilmiştir, ve bir buhranın halline doğru atılan ilk adım, birinci kademe tedbi
ri mahiyetini haiz bulunmaktadır. 
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Kiraları mukavelename ile muayyen olmıyan veya Millî Korunma Kanununun tatbika konul

masından sonra kiraya verilmeğe başlanılan yahut kullanma tarzı tamamen değiştirilerek kira
lanan gayrimenkuilerin kiraları, Millî Korunma Kanununun 30 ncu maddesinin II a bendi gere
ğince, belediye encümenlerinin o mahal ve semtteki mümasilleri gözönünde tutalup 1939 yi inim 
rayicine göre takdir olunarak bulunacağından meskenlerde % 20 ve meskenlerden başka yerlerde 
% 50 nispetindeki zamlar bu suretle bulunan kiralara yapılacaktır. 

Aynı zamanda hem mesken olarak ve hem yazıhane, ticarethane gibi hizmetlerde kullanılan 
gayrimenkuilerin, muhtemel ihtilâfları önlemek maksadiyle, c/o 50 zamma tâbi binalara dâhil ol
duğu 30 ncu maddenin IV ncü bendinde tasrih edilmiştir. Misal olarak bir ev veya apartman daire
sinin bir doktor, bir dişçi, bir komüsyoncu tarafından aynı zamanda hem mesken ve hem muaye
nehane veya yazıhane olarak kullanılmakta olması hali zikredilebilir. 

Kaloriferli binalarda kömür bedeli farkı olarak kiraya yapılan zammın, artırmaya esas olma
yacağı hükmü 30 ncu maddenin VII nci bendine konmuştur. 

Kömür fiyatı farkı olarak kanun ve kararnamesi gereğince kiracıdan tahsil olunan bedelin ma
hiyeti kira bedeli ile bir tutularak takdirî bir artırılışa müsait değildir. Her zaman yeni bir karar
name ile bu bedel, kömür fiyatlarının durumuna uygun halde tutulabilir. 

Mal sahibinin kirayı artıracağını kiracıya tebliğ etmesi usul itibariyle uygun mütalâa edilebilir
se de, uzun müddetten beri kira bedelini artıramamak durumunda kalmış olan mal sahiplerini, 
iktisadi şartların icabından aşağı bu* zamma hak verildiği bir sırada bu kabil tebliğlerden doğa
cak ciddî zorluklarla karşı karşıya bırakmamak yerinde mütalâa edilmiş ve tasarının geçici 1 nci 
maddesi ona göre tertip olunmuştur. Bununla beraber, bu hüküm zamların ihtiyari mahiyetini 
bozulmıyacak surette yazılmıştır. 

Millî Korunma Kanununun tatbik mevkiine konulduğu tarihten sonra inşa edilen veya asli he
yeti tevsi veya tebdil edilmek suretiyle esaslı olarak tadil edilmiş olan gayrimenkuilerin kiraları Bi
na Vergisi Kanunu mucibince yeniden tahakkuk ettirilen gayrisâfi iratlara göre taayyün ettiğin
den, bu gayrimenkuller kira bedeli itibariyle 30 ncu maddenin I ve II a bentlerinde yazılı gay-
rimenkuilere nispetle daha müsait bir durum arzetmektedir. Bu sebeple bunların kiralarına zam 
yapılmaması esası kabul edilmiş ve tasarının geçici 2 nci maddesi ona göre tanzim olunmuştur. 

Buna mukabil tasarının kanun olarak yürürlüğe girdiği tarihte yeniden inşa edilmekte olup bu 
tarihten sonra ilk defa kiraya verilecek olan binalarla, aynı tarihten sonra yeniden inşa edilecek bi
nalar, tasarının 4 ncü maddesiyle, Millî Korunma Kanununun 30 ncu maddesi hükümlerine tâbi 
tutulmamıştır. 

Şu halde Millî Korunma Kanununun 30 ncu maddesinde bu tasarı ile kira bedellerinde yapılma
sı derpiş edilen değişikliklerden istifade edip etmemek ve Millî Korunma Kanununun 30 ncu mad
desindeki kayıtlardan tamamen serbest kalmak itibariyle kiraya verilen yerler, mesken olsun olma
sın, üç sınıfa ayrılmaktadır. 

1. — Millî Korunma Kanununun tatbik mevkikine konduğu yıla takaddüm eden 1939 yılında 
ve daha evvel mukavelename ile kiralanmış gayrimenkuller ve kiraları mukavelename ile muay
yen olmıyan veya Millî Korunma Kanununun tatbika konulmasından sonra kiraya verilmeğe 

başlanan yahut kullanma tarzı tamamen değiştirilerek kiralanan gayrimenkuller: Bunlar % 20 
ve % 50 zamdan faydalanacaklardır. 

2. — Millî Korunma Kanununun tatbik mevkiine konulduğu tarihten sonra inşa edilen veya 
aslî heyeti tevsi veya tebdil edilmek suretiyle esaslı olarak tadil edilmiş olan gayrimenkuller: 

Bunlar bahsi geçen zamlardan faydalanmıyacaklardır. 
3. — Bu kanun tasarısının kanun olarak kabul edilip yürürlüğe girdiği tarihte yeniden 

inşa edilmekte olan ve bu tarihten sonra ilk defa kiraya verilecek bulunan binalarla aynı tarih
ten sonra yeniden inşa edilecek binalar: Bunlar Millî Korunma Kanununun 30 ncu maddesinde 
yazılı nükümlere tâbi tutulmamıştır. ^ " 

Yeni inşaatı teşvik maksadiyle tasarının 4 ncü maddesine konulan ve Millî Korunma Kanunu
nun 30 ncu maddesi hükümlerine tâbi tutulmamayı istilzam eden hükümden ancak yeni yapılmak-
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ta veya yapılacak olan binalar faydalanabileeğinden evvelce meveut olup ta esaslı surette tamir 
ve ıslah, genişletilme veya tadil gibi her ne suret ve maksatla olursa olsun yapılmış ve yapılacak 
inşaat mevzuu olan binalar, bu serbesti hükümden faydalanamıyacaktır. 

Yeni inşaatın serbestliğine ait hükümlerin faydası gibi, mahzurlarım da meydana .koymak 
zor değildir. 1939 seviyesinin baskısına tâbi binalarla 1940 tan bu kanunun yürürlüğe girmesine kadar 
inşa edilmiş binalar hakkında mevcut iki ayn rejime, bu suretle bir üçüncüsü daha ilâve edilmiş ol
makta v« bina sahipleri de haiz oldukları haklar bakımından birtakım kademeler halinde tasnif 
edilmektedir. Fakat bunların hepsi gözden geçirilmiş, ve temin ettiği fayda, mahzurlardan üs
tün olduğu için, bina buhranından kurtulmanın en kestirme yolu olan inşaatı teşvik hususundaki 
müessir kıymeti nazara alınarak bu hükmün teklif edilmesinde isabet görülmüştür. 

30 ncu maddenin III ncü bendinde mobilye ile kiraya verilen gayrimenkullerin mobilyaları 
için alınacak kiranın Belediyelerce takdir edilecek kıymetinin % 20 si zam olunabileceği yazıh-
dır. Evvelce bu bentte bulunan «Şukadar ki bu suretle zam edilecek miktar kira bedelinin % 50 
sini geçemez» kaydı kaldırılmıştır. Bu münasebetle kaydedelim ki, 30 ucu maddenin I ve II a bent
lerinde yazılı % 20 ve % 50 kira zamlarmdan mobilya kiralan istifade etmeyeceklerdir. 

2. Kiralayıcı ile kiracı arasındaki münasebetlere dair hükümler. 
Kiracının, kiralanan yeri kısmen veya tamamen başkalarına kiralanması veya kira mukavelesini 

devretmesi, içinde bulunduğumuz şartların tesiri altında, bina -sahipleri aleyhine birtakım neticeler 
doğurmakta olduğundan, Borçlar Kanununun 259 ncu maddesinin normal zamanlar için koy
duğu hükümlerin ceryamnı durdurmak yoluna gidilmiş ve bu hususta gerekli hükümler 30 ucu 
maddenin IX ncu bendine konulmuştur. 

Bu hükümlere göre kiracının, mesken olsun olmasın, kiralanan yeri kısmen veya tamamen baş
kasına kiralaması yahut kiralanan yerden istifade hakkını veya kira mukavelesini başkasına dev
retmesi veyahut kendisi hakikatte gayrimenkulu bırakmış olduğu halde herhangi bir sebeple orayı 
başka kimselere kısmen veya tamamen işgal ettirmesi menedümiştir. Bu memnuiyet evvelce ya
pılan kira mukavelelerinde kiralanan yerin başkasına kiralanmasına veya devredilmesine mü
saade edilmemiş olan hallere, tabiatiyle, şâmil olduğu gibi, bu tasarının kanun olarak yürürlüğe 
girmesinden evvel yapılmış olup kiralanan yerin başkasına kiralanmasına veya devredilmesine mü
saadeyi ihtiva eden kira mukaveleleri de aynı memnuiyetin içine girmektedir. Bu cihet, 30 ncu 
maddenin IX ncu bendinin ikinci fıkrasında açıkça beyan edilmiştir. 

Bu bent hükümlerine riayet edilmemesi halinde, kiralayanın, hiç bir ihtara hacet kalmaksızın, 
akdin bozulmasını sulh yargıcından isteyebileceği aynı Trendin üçüncü fıkrasında beyan edilmiştir. 

Kiralanan yerlerin kiracı tarafından başkalarına kiralanması veya devredilmesi mutlak surette 
menedilmekle beraber iki halde bu memnuiyet hükümlerinden istisna kabul edilmiştir. 

1. — Kira akdinin esas gayesi itibariyle kiracı tarafından başkalarına kiralanması lâzımgelen 
otel, pansiyon, talebe yurdu gibi yerlerin kiralanması. Fakat bu hallerde de kiracı aneak kira 
cısı olduğu gayrimenkulu oda, oda veya parça, parça Mralıyabilir. Bütün gayrimenkulun başkasına 
toptan kiralanması veya devredilmesi yasağı bakidir. 

2. — Menkul rehninde alacaklının kendisine rehnedilen şey üzerinde zilyedlîği şart olduğun
dan bu şartın yerine getirilmesi için bilhassa ticaret hayatında görüldüğü üzere borçlunun kiracı
sı olduğu ve rehnedilen menkulün bulunduğu depo, mağaza gibi gayrimenkuller borçlu tarafın
dan alacaklıya veya bu maksatla yediemin olarak gösterilmiş olan kimseye kiralanmaktadır. 
Menkul rehninin tesis ve muhafazası maksadiyle yapılan bu kiralama ve devir muameleleri 30 
ncu maddenin IX ncu bendindeki yasak şümulü dışında bırakılmıştır. 

Tasarının kanun olarak yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış kira mukavelelerinde kirala
nan yerin kiracı tarafından başkasına kiralanmasına ve devredilmesine müsaade edilmiş olan hal
lerde, kiracı, kiralanan yeri bu müsaadeye dayanarak başkasına veya başkalarına kiralamış 
veya devretmiş ve kendisi kiralayana karşı kiracı vasfını muhafaza etmişse, bu kiralama ve dev
retme akitleri kendisine ait kira mukavelesinin biteceği tarih? kaâ&r -muteber sayılacaktır. Bu 
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takdirde kiralıyan, birinci kiracının kira bedeline meskenlerde % 50 ve meskenlerden gayri yerler
de % 80 zam yapmak hakkını haiz olacaktır. 

Bu zamların tatbik edilebilmesi için metne dercedilmiş olan «bu müddet içinde ilk kiracı kirala
yana karşı kiracılık durumunu muhafaza ediyorsa» kaydı şu maksadı hedef tutmaktadır: 

Bilindiği üzere, kiralanan yerlerin başkasına devri iki türlü olabilir. Kiracı, gayrimenkulu 
ya kiracılık vasfını uhdesinde muhafaza etmek suretiyle başkasına devretmiş veyahut kendisi 
tamamen aradan çıkarak elindeki kira mukavelesini başka birisine ciro eylemiş olabilir. Bu ikinci 
halde, devri yapan kiracı, devralanın kiralıyana karşı kira bedellerini muntazaman ödemesi hu
susunda hukukan zâmin durumunda dahi olsa, gayrimenkulu işgal ve ondan herhangi bir veçhile 
istifade etmemekte olduğuna göre kendisine kiracı diye bakılamıyacağmdan, aslını ödemek borcu 
kendisine terettüp etmiyen bir kiradan dolayı .% 50 ve % 80 gibi bir farkın tediyesine tâbi tutul
ması hiç de yerinde olmıyacak bir ceza hükmü teşkil eder. Bu gibi hallerde devri yapan kiracıdan 
zamlı veya zamsız hiç birşey istenemiyeceği gibi devralanın ödeyeceği kira da meskenlerde % 20 
ve meskenden başka yerlerde % 50 zam ile bulunabilecek kiradan ibaret olacaktır. 

Birinci kiracının kiralayanla olan mukavelesi nihayete erdiği tarihten sonra, gayrimenkuldeki 
ikinci kiracılar birinci kiracı ile yaptıkları mevcut mukavele hükümlerine, ve yazılı mukavele
leri yoksa 30 ncu maddenin II a bendinde yazılı esaslara göre doğrudan doğruya birinci kirala
yanın kiracısı sayılırlar. Birinci kiracı gayrimenkulun bir kısmında kalmış ise aynı esaslar daire
sinde yalnız o kısmın kiracısı olarak bulunduğu yeri muhafaza edebilir. 30 ncu maddenin IX ncu 
bendinde yazılı başkasına kiralama veya devretme yasağını tamamlayıcı olan bu intikal hüküm
leri kanunun geçici 4 ncü maddesine dercedilmiştir. 

Bazı kira mukavelelerinde su sarfiyatı ücretleri 1939 yılının iktisadi şartlarına göre takdir edi
lerek (maktuan kiraya ithal edilmiştir. Bu takdirde, tarifenin veya kiracı tarafından yapılan sar
fiyatın artması yüzünden mal sahibi haksız bir külfet altında kalmaktadır. Bu sebeple, kiracı
nın fiilen sarf ve istihlâk ettiği su bedelinin kiracı tarafından ödenmesi imkânı derpiş edilmiş ve bu 
maksatla 30 ncu maddenin VIII nci bendi ve geçici madde 3 hazırlanmıştır. 

Meskenlerde kiraya zam nispetinin % 20 ve meskenden gayri yerlerde % 50 olması, gerekçenin 
umumi kısmında işaret edildiği veçhile, bundan böyle boşalacak meskenlerin .mağaza, yurt gibi 
hizmetlere tahsisini tahrik etmek suretiyle mesken kıtlığını artırıcı bir tesir icra edebileceğin
den bu halin önlenmesi gerekmektedir, önleyici tedbirler gözden geçirilerek tasarının 3 ncü 
maddesinin ihtiva ettiği tedbirin kabulü uygun görülmüştür. Bu madde hükmüne göre, kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte mesken olarak kullanılmakta ve kira bedeline % 20 nispetine kadar zam 
yapılabilecek olan bir yerin sonradan yazıhane, muayenehane veya atclye gibi bir maksatla kulla
nılmasına kiralayan muvafakat etse dahi oranın kira bedeline % 20 den fazla zam yapılamaz. Ka
nunun yürürlüğe girdiği' tarihte mesken olarak kullanılmıyan ve bu sebeple kira bedeline % 50 
nispetine kadar zam yapılabilen gayrimenkullerin sonradan mesken halinde kullanılması takdirinde 
kira bedeline yapılabilecek olan zam miktarı yine % 50 nispetine tâbi olacaktır. 

3. Ceza hükümleri 
Millî Korunma Kanununun 30 ncu maddesini müeyyedeleyen ceza hükümleri Millî Korunma Ka

nununun 56 ncı maddesinin VII ve VIII nci bentlerinde münderiçtir. Bu bentlerden VIII ncisi bir gay
rimenkulun başkasına kiralanması veya devredilmesi için hava parası namiyle veya herhangi bir 
namla gayrimeşru bir menfaat teminine karşı cezaî hükümleri ihtiva etmekte olup bu hususlarda 
30 ncu maddede bir değişiklik yapılmadığından zikri geçen VIII nci bent eskisi gibi bırakılmıştır. 

Buna mukabil 30 ncu maddedeki değişiklikleri ihtiva eden I, II , I I I , V c, VII, IX ve XI inci 
bentlerin müeyyedelenmesi zaruri görülrülmüş ve buna göre Millî Kornma Kanununun 56 ncı mad
desinin VII nci bendinde değişiklik yapılmıştır. 

IV. — Kanun tasarısının maddelerine ait izahlar bu suretle sona ermiş olmakla beraber, bir 
noktaya daha işaret etmeğe lüzum görülmüştür. 

Borçlar Kanununun 256 ncı maddesinde derpiş edildiği şekilde, kiracının kiralanan yeri fena 
kullanması ve bu suretle kiralanan yere daimî bir zarar iras etmesi halinde Millî Korunma Kanunu-
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nun 30 ncu maddesinin V a fıkrası hükümlerinin tahliye dâvası açılmasına mâni teşkil edeceği yo
lunda bir zannm mevcudiyeti ve bu yolda şikâyet ve temennilerde bulunulduğu görülmektedir. Bu 
tasarı hazırlanırken konu tetkika tâbi tutularak, bir hüküm şevkine lüzum olup olmadığı araştırılmış 
ve neticede buna lüzum olmadığı anlaşılmıştır. Zira, bahsi geçen 30 ncu madde, kiracı
yı sadece mukavele hükümlerine riayet ettiği müddetçe yerinden çıkarılmasına ve kira
nın artırılmasına karşı korumakta, fakat, tahrip eden kiracının cemiyet aleyhine olan durumunu 
korumamaktadır. Bu gibi hallerde tal-ıiye dâvası kapısı tamamen açık bulunmaktadır ve böyle ol
ması lâzım ve zaruridir. 

Buna mukabil, kiracının vefatı ile mukavelenin feshi imkânı dolayisiyle, binada ölen kiracı ile 
beraber ikamet eden diğer şahısların Borçlar Kanununun 265 nci mddesine dayanılarak tahli
yesi yoluna gidilmesi, Milli Korunma Kanununun 30 ncu maddesinin maksat ve gayesine tamamile 
aykırı bulunmaktadır. 

Binaenaleyh, gerek binanın tahribi halinde tahliye dâvası mesmu olacağının, ve gerek kira mu
kavelesinde imza sahibi olan kiracının vefatı halinde kendisile birlikte mukim olan şahıslar muka
velenin feshini ihbar etmedikleri takdirde, bunlar aleyhine tahliye dâvası mesmu olmıyacağınm ay
rıca bir hükümle tasrihine mahal görülmemiştir. 

Adalet, Bütçe, Ekonomi, İçişleri, Maliye vo Ticaret Komisyonlarından seçilen 5 er 
üyeden kurulan Geçici Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Geçici Komisyon 
Esas No. 1/130 
Karar No 2. 

19 .II . 1947 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Korunma Kanununun 30 ncu maddesi
nin değiştirilmesine dair Ticaret Bakanlığınca 
hazırlanıp Bakanlar Kuurulunun 30 . I . 1947 
tarihli toplantısında Yüksek Meclise şevkine ka
rar verilen kanun tasarısı içtüzük'ün (25) nci 
maddesi gereğince kurulan Geçici Komisyona 
31 . I . 1947 tarihinde havale buyurulmakla ka
nun tasarısı Ticaret ve Maliye Bakanları hu-
zuriylo konuşuldu. 

Fevkalâde hâllerin ilânı üzerine Millî Ko
runma Kanunu uygulanmağa başlamış ve içti
mai ahengi temin, ticarî vo iktisadi nizamı tan
zim ve bir seviyede bulundurmak gayesi bakı
mından kanunun serbestiyi kısmen de olsa ka-
yıtlayıcı hükümleri bu suretle tatbik mevkiine 
girmiş bulunmakta idi. Bu sebeple 1939 fiyat 
seviyeleri kira bedelleri bakımından tam mâna-
siylc bir baskı altında bulundurmuştur. 

Son zamanların icaplarına göre mezkûr ka
nunun bünyesinde husule getirilen değişiklikler 
dolayisiyle tedricî de olsa serbest rejime dön
mek imkânları bahşedilerek ve bilhassa 32 nci 

maddenin çerçevesi daraltılarak normale dönmüş 
zemini hazırlanmak istenmiş bazı tadillerle bu 
yol açılmış olduğu halde kira bedelleri üzerin
deki kayıtlar bu güne kadar devam edegelmiş-
tii". Millî Korunma Kanununun vazı maksadı 
mevcut ve mukaddes mülkiyet hakkının tahdi
dine giden bir durum yaratmak olmayıp Fev
kalâde hallerin devamı boyunca mevcut ahengin 
bozulması için bazı hususların sabit donmuş 
hale konmasıdır. Şartların tahavvülü karşısın
da bu sabitlik ve donukluğun gevşetilmesi de 
pek tabiî görülmek lâzımdır. Bu maksatla alı
nacak yeni tedbirler, Hükümet gerekçesinde de 
izah edildiği üzere, sadece kira bedelleri üzerin-
do yapılacak artırmadan ibaret kalamazdı. Bu 
itibarla kira bedellerinin mevcut içtimai nizamı 
bozmıyacak şekilde artırılması, kiracı ile kiralı-
yan münasebetlerindeki kavıtlarm gevşetilmesi 
vo îk inci Cihan Harbinin devamı müddetince 
duraklamış bulunan inşaatın gelişmesi husus
larını temin edecek hükümlerin ihdası ve Millî 
Korunma Kanununun uygulamadan kaldırılma-
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sı zeminlerinin ihzarı zarureti kendiliğinden or
taya çıkmaktadır. Bu zaviyeden Hükümet tasa
rısını elo alarak Komisyonumuz prensip bakı
mından tasarıyı kabule şaayn görmekle beraber 
gerek 30 ncu maddenin tadiline gerek: diğer 
maddelerin vazettiği yeni hükümlerin, mütalâa
sında değişiklikler yapmak zorunda kalmıştır. 

Genel olarak bu tasarı ile getirilen yeni hü
kümleri şu suretle hulâsa edebiliriz. 

I - Mevcut kira bedellerine konutlarda % 20 
ve konutlardan gayri yerlerde % 50 nispetinde 
bir zam yapılması ve bu zammın kanunun yürürlü
ğe girmesini takip eden ayın başından itibaren 
derhal kendiliğinden tatbik mevkiine geçmesi; 

I I - Mobilya ile kiralanan gayrimenkullerde 
mabilya bedelinin % 20 si nispetinde yıllık gay
rimenkul kira bedeline j^apılacak zammın âza
mi haddi gayrimenkul kirasını geçmemesi; 

III - Tahliye hususunda mülk sahiplerine, 
bugüne kadar mâruz kaldıkları haksız işgal mu
ameleleri dolayısiyle duçar oldukları sıkıntıla
rın tahfifi için imkânlar verilmesi. 

IV - Evvelce başkasına kiralama ve devir 
hakkını tanıyan mukavelelerdeki bu kaydın an
cak mal sahibinin yeniden lâhik olacak muva
fakatiyle devam edebilmesi. 

V - Tahliye dâvalarında çabukluğu temin 
için usulü muhakeme bakımından Sulh yargıç
larına bazı. salâhiyetler tanınması ve zilyetliği 
himayeye matuf 2311 sayılı kanun hükümle
rinden mal sahiplerinin, fuzuli işgal hallerinde 
istifade ettirilmesi. 

VI - Bugüne, kadar inşaatın durmasında âmil 
olarak telâkki olunan kira bedelleri noksanlığı 
ve kira mukavelelerinin kanunen temadi ettiril
mesi, mal sahiplerine tahliye imkânı verilmemesi 
gibi haller nazarı itibara alınarak bu bakımdan 
kanunun yürürlüğe girmesinden sonra ikmal ve
ya yeniden inşa edilecek olan gayrimenkullerin, 
tahdidi hükümlerden tamamen serbest bırakıl
ması. 

VII - Mevcut kanunda mal sahibine tanın
mış olan bazı hakların evlâtlara da teşmilinden 
ibarettir. 

Maddeler üzerinde yapılan değişikliklere 
gelince: 

I I nci bendin (b) fıkrasında evvelce «Ta
hakkuk» kelimesi kullanılmakta idi. Malî mev-
zudaki anlayışta, «Tahakkuk» un ifade ettiği mâ

na verginin en son olarak aldığı şekle ve mik
tara tekabül etmediğinden ve Bina Vergisi Ka
nununda bu hususta «Tesbit» kaydı kullanıl
mış bulunduğundan verginin kati olarak tâyi
nini ifrde maksadiyle bu tâbir fıkraya derce-
dilmiştir. 

III ncü bentte Hükümet mabilya bedelinin 
kiraya inikasında evvelce olduğu gibi gayri
menkul kirasının % 50 sini geçmemesin kaydını 
kaldırmış olduğundan bu açıklığı tahdit gaye
siyle, mobilya bedelinin % 20 si, kira bedeli
nin tamamını geçemiyeceği tasrih edilmiştir. 
Şimdiye kadar gayrimenkul kirasının % 50 
siyle, mukayyet olarak kiraya verilmiş olan mo
bilyaların mukaveleleri hitamına kadar % 50 
ile mukayyet kalması mukavele müddetinin hi
tamından sonra yeni hükme tâbi olabilmesi esas 
tutulmuştur. Herhangi yanlış bir anlayışı önle
mek üzere bu hususu açıklamada fayda görül
müştür. (100) liraya kiralanmış olan ve mobil
ya içinde ayrıca 50 lira zammedilen bir gayri-
menkulde yeni hükümlere göre esasen gayri
menkulun % 20 mesken zammı ile taayyün 
edecek kirası gayrimenkul için 120 ve mobilya 
içinde 60 lira olmak üzere 180 lira olacaktır. 
Mukavelenin hitamında mal sahibi dilerse mo
bilya için 60 lira yerine 120 lira alabilecektir. 
Bu da ancak mobilya bedelinin % 20 si bu ar
tırmaya müsait olduğu takdirde mümkün ola
caktır. 

Yeni bir hüküm olarak bu bentte kirala
yan yani eski tabiriyle mucir kiraladığı mobil
yayı mukavele hitamından enaz bir ay evvel 
haber vermek şartiyle kısmen veya tamamen 
geri alabileceği ilâve edilmiştir. Bu takdirde 
gayrimenkulun çıplak olarak kira mukavelesi 
kendiliğinden temdit edilmiş olacaktır. 

IV - Meskenlerde % 20 diğer yerlerde % 50 
olarak yapılması derpiş edilen kira zamlarmda 
bir yerin mesken olup olmadığı hususunda 
tereddüde düşülmemesi için gerekli esaslar 
bu bente konmuştur. 

V - a) Bu bendin (a) fıkrasına yapılan ilâ
veler, «Borçlar Kanununun Millî Korunma Ka
nuna mugayir olmıyan vecibeleri» ile ölmüş 
kiracının «Mirasçıları ve konutlarda ölmüş ki
racı ile birlikte ikamet edenler» kayıtlarıdır. 

Bugüne kadar devam eden tatbikatta 30 ncu 
maddenin V nci bendindeki kira sözleşmelerine 
riayet kaydında Borçlar Kanununda yazılı veci-
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belere de riayetin dâhil olup olmadığı üzerinde 
bazı tereddütler görülmüştür. Bunu izale mak-
sadiyle Borçlar Kanununun, sözleşmelerde mün-
deriç olmıyan ve fakat taraflarca ittibaı zaruri 
bulunan kiraya mütaallik diğer hükümlerine de 
riaytin maddeye ithali yerinde görülerek bu 
şekilde ilâve yapılmıştır. 

Tatbikatta görülen diğer bir tereddüt noktası 
da, kiracının Ölümü halinde kira mukavelesinin 
devam edip etmediği hususu idi. Esasen Borçlar 
Kanununun 265 nci maddesinde kiracmın ölümü 
halinde kira mukavelesinin, kiralıyan veya ölen 
kiracının mirasçıları tarafından yapılacak ih
barla feshi istenebileceği yazılıdır. Böyle olun
ca bu hüküm akdin kendiliğinden münfesih ola
cağını ifade etmemektedir. Normal zamanlarda
ki akidlerin kiralayanlar tarafından feshedilme
si imkânı fevkalâde zamanlar için bazı tahditlere 
tâbi tutulduğuna ve bununla da sadece içtimai 
ve iktisadi nizamın korunması derpiş edilmiş bu
lunmasına göre, kiracının ölümü halinde kira
lıyan yani mucir, kiracıya karşı aynı hukuki 
durumdadır ve bu itibarla fevkalâde zamanlar 
sürdükçe akdin feshini isteyememesi icabeder. 

ölen kiracının mirasçıları ve konutlarda ölen 
kiracı ile birlikte oturmakta olanlar akdin tema
disini arzu ettikleri takdirde kira mukaveleleri 
devam edecektir. Konut olanla olmıyanların tef-
rikmda gözetilen gaye de şudur : 

Ölen kiracının işgal ettiği yer bir mağaza ve
ya otel gibi gayrimenkullerden ise mirasçıları 
işin devamını temin için kira mukavelesinin 
Millî Korunma Kanunu hükümlerine göre uza
tılmasından istifade edebileceklerdir. 

Konutlara gelince : Bu hak ölen kiracı ile 
beraber oturanlara tanınmış olup bunların mi
rasçı olup olmadıklarına bakılmaz. Asıl miras
çılar esasen bir başka meskende ikamet etmekte 
iseler ölen karacının oturduğu meskeni de işgale 
hakları olmıyacaktır. Burada gaye mirasçı ol
sun olmasın ölen kiracı ile beraber oturanların 
mesken ihtiyacı bakımından himayelerini sağla
maktır. 

Bu fıkra altına ilâve edilen kayıtla şu mak
sat güdülmüştür : 

Gayrimenkulun kirası Milî Korunma Kanu
nunun 30 ncu maddesi hükümlerine göre âzami 
miktarda tâyin ettikten sonra bu miktarla veya 
bu miktarın dununda orasını kiraya vermek 
imkânı vardır. Ancak bu suretle daha aşağı 

bir bedelle o yer kiraya verilmiş olsa bile mu
kavelenin hitamında ister eski kiracı ile mu
kavele tecdit edilmiş bulunsun ister yeni bir 
kiracıya kiralanmış olsun gayrimenkulun kanu
nen kabul edilen âzami kira haddine çıkarılma
sını mümkün kılmktadır. Bunun esasen böyle ol
ması icabettiği halde tatbikattaki muhtelif 
anlayışlara bu suretle son verilmek istenmiştir. 

b) Yürürlükte kanunla kira mukaveleleri
nin hükümlerine kiracılar tarafından riayet 
edildiği müddetçe mesken ihtiyacı haricine tah-
liyo dâvası ikamesi mümkün değildi . Ancak 
kiracı tahliye edeceğini yazı ile bildirdiği halde 
tahliye etmediği takdirde dâva hakkı tanın
mıştı. 

Bu kere şartların tebeddülü gözönünde tu
tularak bu kayıtlar genişletilmek istenmiş ve bu 
bende muhtelif haller dolayısiyle tahliye imkâ
nı bahşeden aşağıdaki hükümler konulmuştur. 

1. Kiracı yazı ile bildirdiği halde gayrimen
kulu tahliye etmediği takdirde kiralıyan doğ
rudan doğruya icraya müracaatla tahliye tale
binde bulunabilecektir. 

2. Kiralıyan, kiarya verdiği gayrimenkulu 
gerek kendisi ve gerek çocukları için mesken 
olarak kullanma ihtiyacında ise sözleşmenin hi
tamında umumi hükümlere göre tahliye tale
binde bulunabilecektir. 

3. Kiralıyan mensup olduğu ticaret veya 
sanatını icra etmekte olduğu gayrimenkulunu 
askerlik, hastalık gibi zaruri sebeplerle başka
sına kiralamak mecburiyetinde kalmışsa bu se
beplerin ortadan kalkması üzerine aynı sanat 
ve ticaretini aynı yerde icra etmek isterse kira
cıyı sözleşmenin hitamında umumi hükümler 
dairesindo çıkarabilecektir. 

4. — Kiracı olarak oturmakta iken bir gay
rimenkul satmalan kimse burada kendisi veya 
çocukları oturmak ihtiyacında iseler Borçlar 
Kanununun hükümleri dairesinde ve sözleşme
nin hitamını beklemeden gayrimenkulun tahli
yesini istiyebilecektir. Ancak satmalınan gayri-
menkuldeki kiracı kira mukavelesini tapu si
ciline tescil ettirmişse hakkı mahfuz kalacaktır. 

5. — Konuttan başka bir gayrimenkulu sa
tmalan kimse kendisinin veya çocuklarının men
sup oldukları meslek veya sanatı bizzat icra et
mek için o gayrimenkule ihtiyaçları varsa umu
mi hükümler dairesinde tahliye talebinde bu-
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lunabilecektir. Buradaki bizzat kaydından mak 
sat herhangi bir şekilde başvurulacak muvaza
alara mâni olmaktır. 

6. — Kira bedelini vaktinde ödemiyen kira
cıya bu vecibesini hatırlatarak ademi ifa takdi
rinde gayrimenkulun tahliyesi isteneceği ihtarı 
yapılmak lâzımgelmektedir. Ancak hakiki du
rumu dolayısiyle istisnai bir mahiyette kiracı
lar lehine konmuş olan bu umumi hükümden bir
çok kimseler münhasıran ızrar maksadiyle kira-
lıyanı her defasında ihtarda bulunmağa ve bu 
sebeple masraf ve külfetler ihtiyarına mecbur 
kılmakta ve ihtar müddeti bitmeden borçlarım 
eda ettikleri görülmektedir. Normal zaman
larda malsahipleri akdin hitamında kendisi bu 
şekilde taciz eden kiracıyı çıkarmak hakkını 
haiz iken bugünkü kanuni kayıtlar dolayısiyle 
buna imkân bulamamaktadır. Bir hakkın suiis
timali kanunlarla himaye göremiyeceğinden bu 
gibi hallerin kesin bir surette önlenmesi için 
bir yıl içinde haklı olarak malsahibini iki defa 
ihtarda bulunmağa mecbur kılan kiracıların 
akdin hitamında ayrıca ihtara hacet kalmaksı
zın umumi hükümler dairesinde tahliyesi isteni-
lebilmesi esası kabul edilmiştir. 

C) «b» bendinde sayılan hallerden 2, 3, 4 
ve 5 numaralarda yazılı olan sebeplerle mal sa^ 
hibinin kendi veya çocuklarının; ihtiyacı için 
tahliye ettirdiği gayrimenkullerin tahliyeden 
itibaren geçecek bir sene zarfında başkasına ki-
ralıyamaması tasrih edilmiştir. 

VI - Sulh mahkemelerinde açılan tahliye dâ
valarında davacıların tazminat talepleri miktar 
itibariyle vazife noktasından asliye mahkemele
rine gönderilmek suretiyle işlerin uzamasına se
bebiyet verilmekte olduğu görülerek tahliye dâ
vası ile birlikte sulh mahkemelerinde açılmış 
ve açılacak tazminat dâvalarının görevsizlik ka-
rariyle reddedilmemesi hususu kabul edilmiştir. 
Buna muvazi olarak tazminat talebi zımnında 
Asliye mahkemelerinde açılmış ve açılacak tah
liye dâvalarının da bu sebeplerle aynı mahkeme
lerde intacı muvafık görülmüştür. 

VII - Hükümet metnine «Bu kanun gereğin
ce çıkarılacak» kaydı ilâve edilmiştir. Maksat 
kömür fiyatının kira bedellerine inkâsı nispeti
ni gösteren Bakanlar Kurulu kararma muhale
fetinin Millî Karunma Kanununa göre bir suç 
teşkil edeceğini ifade etmektir. 

VIII - Su parasının tâyinine ait bu bentte ya

pılan tashih yalnız ifade itibariyle olup Hükü
metin teklifi aynen kabul edilmiştir. 

IX - Borçlar Kanununun 259 ncu maddesi 
kiralanan yerin kiracı tarafından başkasına ki
ra! anabilmesi esasını kabul etmiş olup mal sa
hipleri veya mucirler bunun hilâfına olarak kira 
sözleşmelerine hüküm koymak suretiyle kirala
nan yerin kiracı tarafından başkasına kiralan
masını menetmek hakkını haizdirler. Kiracıla
ra esas itibariyle tanınmış olan bu salâhiyetin 
Millî Korunma Kanununun tatbikatı esnasında 
suiistimal edildiği ve mal sahiplerinin haklı 
şikâyetlerini mucip olduğu görülerek normal za
manlar avdet edinciye kadar Borçlar Kanunun
daki esas bırakılmış ve gayrimenkullerin baş
kasına kiralanması ancak mucirin muvafakatine 
bağlı tutulmuştur. Hükümetin getirdiği met
ninde başkasına kiralama şartının mucirlerin 
iradesi lâhik olsa dahi tanmmıyacağı kabul edil
miş idi. Komisyonumuz bu kadar ileri bir tah
didi muvafık görmiyerek mucirin sarih muvafa
kati hallerine inhisar etmek üzere mecurun ki
racı tarafından başkasına kiralanabilmesi esa
sını kabul etmiştir. Bu itibarla şimdiye kadar 
mucirler tarafından kiracılara tanınmış olan 
başkasına kiralama veya devir salâhiyetinin, 
maddede yapılan bu değişikliğin bu kerre yü
rürlüğe girmesinden sonra nihayet bulması asıl 
olup mucirin yeniden lâhik olacak sarih muva
fakatiyle kiracılar bu salâhiyeti haiz olabile
ceklerdir. Mucirlerin, bu salâhiyeti evvelce ver
miş oldukları halde bu kerre yeniden kabul 
etmemeleri takdirinde evvelce kiracıdan hüsnü
niyetle devralmış ve kiralamış olan kimselerin 
hukuki vaziyetleri müşkül bir duruma düşecek
tir. Bunu önlemek maksadiyle kanunun geçici 
dördüncü maddesinde gerekli hükümler konul
muştur. Bu hükümlere göre: 

Mucirin kiracısı, haiz olduğu salâhiyete bi
naen, mecuru kısmen veya tamamen başkalarına 
kiralamış ise ve kendisi de mucire karşı kiracı 
sıfatını muhafaza eylemekte ise bu hukuki va
ziyet mevcut kira mukavelesinin hitamına ka
dar muhafaza edilecek ve ancak kiracının kira
sına mucirler meskenlerde % 50 diğer yerler
de % 80 zam yapabileceklerdir. Bu zamlarda bi
rinci bentte yazılı zamlar gibi kanunun yürü-
münü takip eden ayın başından itibaren ken
diliğinden tatbik edilecektir. 

Diğer taraftan bu zamların kiracının kiracısı 
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vaziyetinde olanların kiralarına inikas ettiril-
miyecektir. 

Kiracı ile mucir arasında mevcut olan kira 
mukavelesinin hitamında kiracının kiracıları 
artık mal sahibinin kiracıları sıfatiyle gayri-
menkulde kalabilecekler ve birinci kiracı da ki
racı sıfatiyle o gayrimenkıılde oturuyorsa işgal 
ettiği kısmın kiracısı olarak kalabilecektir. Bu 
takdirde mucire ödenecek olan kira bedelleri 
şu suretle taayyün edecektir. 

Birinci kiracı ile ikinci kiracılar arasında 
usul dairesinde yapılmış kira mukavelesi varsa 
bu mukavelelerde yazılı kira bedelleri mal sa
hibine ödenecek ve birinci kiracı işgal ettiği 
kısma göre hissesine düşen kirayı ödiyecektir. 

Birinci kiracı ile ikinci kiracılar arasında 
bu suretle yapılmış mukaveleler mevcut olmadı
ğı takdirde ikinci bendin (a) fıkrası gereğince 
o gayrimenkulun, evvelce bir kiracı oturduğu 
halde bu kerre birden fazla kiracının oturması 
ve binanın ona göre fazla tahribe mâruz kal
ması gözönünde tutularak emsaline göre bele
diyelerce takdir edilecek kirası mal sahibine 
ödenecektir. 

Bu suretle bulunacak kira bedellerine mes
kenlerde % 20 ve meskenden gayri yerlerde 
% 50 zam yapılacaktır. Fakat bu gayrimenkul-
ler esas itibariyle 11 nci bendin (b) fıkrasına 
dâhil gayrimenkullerden ise zamma tâbi olmı-
yacaklardır. 

Bir gayrimenkulun evvelce biracısına tanın
mış salâhiyetine binaen başka bir kiracıya dev
redilmesi ve birinci kiracının mal sahibine kar
şı kiracı vasfı kalmayıp tamamen çekilmesi ha
linde kira bedeli mevcut mukaveleye göre Öde
necek ve bu gayrimenkul I ve I I (a) bentle
rinde yazılı gayrimenkullerden ise ayni zamlara 
tâbi olacaklardır. 

Mevcut kiracının başkasına kiralıyamaması 
şartı koşulmuş olan kira sözleşmelerine göre 
mecurun kiracı tarafından başkasına kiralanma
sı veya devredilmesi esasen caiz olmadığından 
bu gibi hallerde mucirlerin gerek kiracılara ve 
gerek şagillere karşı haiz oldukları fesih ve tah
liye talepleri evvel ve ahir mahfuz tutulmuş
tur. Bu tahliye dâvaları için hiç bir ihtara hacet 
olmadığı da madde metnine dercedilmiştir. 

Zilyedliğin himayesi için idarî makamlara 
salâhiyetler tanımış olan 2311 numaralı kanun 
hükümlerinin mecurları fuzulen işgal etmiş olan

lar hakkında da tatbiki çok yerinde ve isabetli 
mülâhaza edildiğinden bu gibi ahvalde mucire 
bu haktan istifâde imkânı da verilmiştir. 

Hükümet tasarısındaki x ncu bent tatbikat
ta bir çok ihtilâflara sebebiyet vereceğinden 
kaldırılmıştır. 

XI — Bu bent evvelce Millî Korunma Kanu
nunun 30 ncu maddesinde mevcut olduğu halde 
şimdiye kadar tatbikat görmediğinden bu kay
dın devamına lüzum görülmiyerek maddeden çı
karılmıştır. 

Hükümet teklifinin XI I nci bendi 30 ncu 
maddeye göre çıkarılacak Koordinasyon karar
larının hukuki mesnedini teşkil ettiğinden X 
ncu bent olarak muhafaza edilmiştir. 

Madde 2. — Bu made ile konulmak isteni
len hüküm, yukarıdaki IV bentte zam bakı
mından kabul edilen esasları tamamlamaktadır. 

Madde 3. — Bu kanun yürürlüğe girdiği 
tarihte konut olarak kiraya verilmiş olan bir 
gayrimenkul sonradan konuttan gayri bir 
maksada tahsis edilse dahi konutlar için kabul 
edilmiş olan '•% 20 den fazla bir zam görmiye-
cektir. Aksine olarak konuttan gayri bir 
surette kiralanmış ve bu şekilde zam görmüş 
olan bir gayrimenkul de sonradan konut haline 
getirilmesi halinde gene '% 50 zamdan istifade 
edecektir. 

Madde 4. — Bu madde ile yeniden yapılacak 
inşaatı teşvik edici hükümler konulmuştur. Bun
lar tamamen serbest bırakılmaktadır. Ancak 
Komisyonumuzca mevcut bir gayrimenkulun üs
tüne çıkılacak ve başlı başına kiraya verilecek 
yeni katlarla aynı mahiyete olarak bir gayri
menkulun yanlarında yapılacak ilâveler yeni 
inşaat hükmünde tutularak serbestiden istifade 
ettirilmiştir. 

Madde 5. Hükümet tasarısında bir değişik
lik yapılmamış ve çıkarılan bentlerin numa
raları düzeltilmiş ve yeni hüküm olarak ih
tilâfların çabucak halli ve işlerin uzayıp ve va
tandaşlar arasında devamlı bir ihtilâf mevzuu 
olmaması için dâva ikamesi bir yıllık müddete 
tâbi tutulmuştur. Bu müddetin hitamında dâ
va açılmazsa âmme dâvası düşecektir. Bir de 

lyrimenkulü kendi ihtiyacı için boşaltanların 
bunların kiraya vermeleri hali evvelce suç ma
hiyetinde görülmemeğe müsait iken maddeye 5 
«C» ilâve edilerek bunlar da Millî Korunma Ka
nununun 56 nci maddesinin VII nci bendindeki 
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cezai hükümlere tâbi tutulmuşlardır. 

Geçici madde 1. — Bu kanunda yazılı % 
20, % 50 ve % 80 zamların ayrıca mucirler ta
rafından tebligat yapılarak yürürlüğe konması 
bir takım müşkilâtı ve ihtilâtları doğuracağın
dan zam yapmak istemiyen mucirlere keyfiyeti 
diğer tarafa bildirmek imkânı verilmiştir. Bu 
şekilde zam yapılmıyacağı mucir tarafından 
bildirilmedikçe zamlar bu kanunun yürürlüğe 
girmesini takip eden ayın başından itibaren 
kendiliğinden yürürlüğe girecektir. Buna mu
kabil kiracılar da bu zamlarla gayrimenkuller 
de oturmağı istemezlerse çıkmak hakkını mad
dede yazılı olduğu şekilde kullanabilecekler ve 
her halde gayrimenkulu tahliye edinceye ka
dar kirayı zamlariyle beraber vereceklerdir. 

Madde 2. — Bu zamlar iradı kendiliğin
den artıracağı gözönünde tutularak bu miktar
ların her türlü vergi ve resimlere inikas etme
mesi ve matrah olmaması esası kabul edilerek 
madde buna göre hazırlanmıştır. Ve bu da Mil
lî Korunma Kanununun uygulandığı müddetçe 
devam etmek kaydiyle takyit olunmuştur. 

Geçici madde 3. — Şimdiye kadar mucirler 
ait olan su parasının bundan sonra bu tasarıda 
yazılı esaslara göre kiracılar tarifinden öden
mesi kabul edildikten evvelce vûkı su sarfiya
tından dolayı kiracılardan metalibatta bulunul

mamasını temin için bu madde de kanuna ithal 
edilmiştir. 

Geçici madde 4 . - 9 ncu bendin izahında 
bu kararlar dâhil olduğundan burada ayrıca taf
silâta lüzum görülmemiştir. 

Komisyonumuzca bütün bu tedbirleri ihtiva 
eyliyen kanun tasarısı yukarıda arzolunan deği
şikliklerle kabule şayan görülmüş olmakla bera
ber Hükümetin; resmî dairelerin işgal ettiği hu
susi şahıslara ait gayrimenkulleri boşaltma siya
setinin daha geniş olarak ve süratle tatbiki te
menniye şayan görülmüş ve Ticaret Bakanı da 
Hükümet adına bu hususu teyit eylemiştir. 

Tasarı bu esaslar dâhilinde tanzim edilerek 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Millî Korunma Kanunu 

Geçici Komisyonu 
Başkam Sözcü Kâtip 

Sivas " Kırşehir Niğde 
N, Ergin S. Kurutluoğlu U. Vlusoy 

Amasya 
A. K. Yiğitoğlu 

Ankara 
A. Çubukçu 

Balıkesir 
F. Tiritoğlu 

Hükümet gerekçesindo beyan edilen fakat 
henüz düşünce halinde bulunan ,inşaatm kolay
laştırılması, küçük memur, işçi ve esnaf gibi 
vatandaşlardan evsiz olanlara ucuz ve sıhhî 
mesken temini hususunda esaslı ve müspet ted
bir ve kararlara varılmadıkça, mesken kiraları 
üzerinde herhangi hu müdahaleye taraftar 

değilim. 
Bulu 

H. £. Adal 

Bursa 
tmzada bulunmadı. 

A. Konuk 

Çorum 
S. Karafakıoğlu 

Bursa 
Evkafın âkaratı serbest 

kalmalıdır. 
V. Yılmazipek 

Diyarbakır 
Konuşmalara tamamiyle 

iştirak edemedim. 
V. Dicleli 

Eskişehir Gazianteb îzmir 
İmzada bulunmadı B. Kaleli İmzada bulunmadı. 

II . Polatkan 8. Dikmen 

Kastamonu 
İmzada bulunmadı. 

M. Akalın 

Kayseri 
S. A. Feyzioğlu 

Kayseri Konya Konya 
İmzada bulunmadı. 8. Çumra H. Karagülle 

K. Gündeş 

Manisa 
İmzada bulunmadı. 
Y. M. Alakant 

Samsun 
İmzada bulunmadı 

M. A. Yörüker 

Manisa 
K. Coşkunoğlu 

Seyhan 
İmzada bulunmadı. 

K. Gülek 

Tokad Trabzon Trabzon 
İmzada bulunmadı. T. Göksal A. R. Işıl 

G. Tekel 

Urfa 
V. Gerker 

Yozgod 
S. îçöz 

Van 
/ . Arvas 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Millî Korunma Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millî Korunma Kanununun 
4648 sayılı kanunla değiştirilen 30 ncu maddesi 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

I - Millî Korunma Kanununun uygulandığı 
süre içinde şelıir, kasaba, iskele, liman ve istas
yonlarda gayrimenkullerin (tarla, bağ, bahçe, 
bostan gibi musakkaf olmayanlar hariç) kira 
bedelleri Midi Korunma Kanununun uygulan
maya konmasına takaddüm eden yıl içindeki 
son kira sözleşmesiyle belli olan kira bedellerine 
konutlarda % 20 ve konuttan başka yerlerde 
% 50 zammı ile bulunacak kira bedellerinden hiç 
bir suretle fazla olamıyacağı gibi sözleşme şart
larında kiracılar aleyhine değişiklik yapılamaz. 

II - a) Kiraları sözleşme ile belli olmayan 
veya Millî Korunma Kanununun uygulanmaya 
konulmasından sonra kiraya verilmeğe başlanan 
yahut kullanma tarzı tamamen değiştirilerek ki
ralanan gayrimenkullerin kiraları, belediye en
cümenlerince o mahal veya semtteki mümasilelri 
nazara alınarak 1939 takvim yılının rayicine gö
re takdir olunacak kiraya konutlarda % 20 sinin, 
konutlardan başka yerlerde % 50 sinin zammı 
ile bulunacak miktarları aşamaz . 

b) Millî Korunma Kanununun uygulamaya 
konulduğu tarihten sonra inşa edilmiş bulunan 
veya aslî heyeti tevsi veya tebdil edilmek su
retiyle esaslı olarak tadil edilmiş olan gayri-
menkullerde Bina Vergisi Kanununa göre ta
hakkuk eden gayrisâfi iratlar kira olarak kabul 
edilir ve sözleşme şartları, emsali nazara alına
rak, mahallî örfe göre belediye encümenlerince 
tâyin olunur. 

III - Mobilya ile kiraya verilen gayrimenkul
lerin yukariki fıkralara göre taayyün eden kira 
bedellerine, mobilyaların belediyelerce takdir 
edilecek kıymetinin % 20 si zammolunabilir. 

GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Millî Korunma Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millî Korunma Kanununun 
4648 sayılı kanunla değiştirilen 30 ncu maddesi 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 30. — 
1. — Hükümetin metni aynen kabul edilmiş

tir. 

I I - a) Hükümetin metni aynen kabul edil
miştir. 

b) Millî Korunma Kanununun uygulanma
ya konulduğu tarihten sonra inşa edilmiş bulu
nan veya asli heyeti tevsi veya tebdil edilerek 
esaslı surette tadil edilmiş olan gayrimenkuller-
de bina vergisi kanununa göre katî olarak tes-
bit edilen gayrisâfi iratlar, kira olmak üzere 
kabul edilir ve sözleşme şartları emsali nazara 
alınarak maalli örfe göre belediye encümenle
rince tâyin olunur. Bu şekilde taayyün eden ki
ra bedellerine % 20, % 50 ve % 80 zamlar ya
pılmaz. 

III . - Mobilya ile kiraya verilen gayrimenkul
lerin yukariki fıkralara göre taayyün eden yıl
lık kira bedellerine, mobilyaların belediyelerce 
takdir edilecek kıymetinin % 20 si zam oluna
bilir. 

Şu kadar k i ; bu suretle zam olunacak mik
tar kira bedelinin yıllık tutarım geçemez. Kira 
müddetinin hitamından enaz bir ay evvel yazı 
ile haber vermek şartiyle kiralıyan mobilyası
nı kısmen veya tamamen geri alabilir. 

( S. Sayım : 95) 



14 
Hü. 

IV - Kısmen konut olarak, kısmen de ko
nuttan gayri bir şekilde kullanılmak üzere kira
lanmış bulunan gayrimenkuller, konut olmıyan 
yerlere ait hükümlere tâbidir. 

V - a) Kira sözleşmelerinin bütün hüküm
lerine kiracılar tarafından riayet edüj 'ği süre
ce Millî Korunma Kanununun uygulamadan 
kaldırılmasından üç ay sonraya kadar kiracılar 
aleyhinde tahliye dâvası mesmu değildir. Kira 
süresinin bitiminden en az on beş gün evvel ki 
racı, gayrimenkulu tahliye edeceğini kiralaya
na yazı ile bildirmediği takdirde, sözleşme ay 
nı şartlarla, bir yıl için uzatılmış sayılır. 

b) Kiracı tarafından gayrimenkulun tahliye 
edileceği yazı ile bildirilmiş olmasına rağmen gay
rimenkul tahliye edilmezse veya gayrimenkulu 
kendisi için konut olarak kullanma mecburiye
tinde kalırsa, kiralıyan, kira sözleşmesinin hita
nımda, tahliye tatcbinde bulunabilir. 

Geçici K. 

IV - Kısmen konat olarak, kısmen de konut
tan gayri bir şekilde kullanılmk üzere kiralan
mış bulunan veya t.amamen konut olarak kul
lanılmak üzere kiralanmış iken fiilen konuttan 
gayri bir surette kullanılan gayrimenkuller zam 
bakımından konut olmıyan yerlere ait hüküm
lere tâbidir. 

V - a) Kira sözleşmelerinin ve Borçlar Ka
nununun millî Korunma Kanununa mugayir 
olmıyan vecibelerine, kiracılar veya mirasçıları 
ve konutlarda ölen kiracı ile birlikte ikamet 
edenler tarfmdan tamamen riayet edildiği süre
ce Millî Korunma Kanununun uygulamadan 
kaldırılmasından üç ay sonraya kadar kiracılar 
aleyhine tahliye dâvası mesmu değildir. Kira 
müddetinin bitmesinden enaz 15 gün evvel ki
racı, gayrimenkulu tahliye edeceğini kiralıyan 
yazı ile bildirmediği takdirde sözleşme ayni şart
larla, bir yıl için uzatılmış sayılır. 

Ancak; kira bedeli, sözleşme veya Belediye 
Encümenleri kararı yahut iradı gayrisafi ile 
taayyün eden gayrimenkul; sonradan bu kira 
bedelinden noksanına kiraya verilmiş olsa dahi, 
sözleşmenin hitamında, sözleşmenin yenilenmesi 
veya bir başkasına kiraya verilmesi hallerinde 
yukarıki esaslar dâhilinde belli olan kira bede
line çıkarılabilir. 

b) Kira şartlarına ve Borçlar Kanununun 
Millî Korunma Kanununa mugayir olmıyan ve
cibelerine riayet edilse bile aşağıda yazılı hal
lerde kiralıvan: 

1. Kiracı tarafından gayrimenkulun tahliye 
edileceği yazı ile bildirilmiş olmasına rağmen 
gayrimenkul tahliye edilmezse icraya müracaat
la tahliye ettirilebilir. 

2. Gayrimenkulu kendisi veya çocukları 
için konut olarak kullanma ihtiyacında kalırsa 
kira sözleşmesinin hitamında, 

3. Bir nevi ticaret veya sanatla iştigal et
mekte iken askerlik, hastalık gibi zaruri sebep
lerle gayrimenkulunu kiraya vermiş olanlar, bu 
mânilerin zevalinden sonra aynı gayrimenkulde 
tekrar ticaret ve sanatını icra etmek isterse; 
kezalik sözleşmenin hitamında; 

4. Bir gayrimenkulu satmalan kimse ken
disi veya çocukları için konut olarak kullanma 
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c) Mâl sahibi kendisi için konut olarak 
kullaıımak üzere tahliye ettirdiği gayrimenku
lu mücbir sebep olmaksızın bir yıl süre ile baş
kasına kirahyarnaz. 

VI - Bu madde hükümlerine göre açılacak 
tahliye dâvaları Sulh mahkemelerinde görülür. 

Tahliye xlâvalâriyle beraber açılmış bulunan 
tazminat dâvaları hakkında Sulh yargıçları gö
revsizlik kararı veremezler. 

V I I - Kaloriferli binalarda kömür fiyatın
daki değişikliklerin kira bedellerine inikası nis
peti, halin ic?»şiarına göre, Bakanlar Kurulu 
karariyıo tâyin olunur. 

I ve II sayılı bentlerde yazılı kira bedelleri
nin hesabında kömür bedeli farkları nazara 
alınmaz. 

VIII - Su parası kira bedeli içinde gösteril
miş olan hallerde su sarfiyatının, kira bedelin
den düşülmek suretiyle, kiracı tarafından 
ödenmesi hususunda akitler uzla^amazlarsa Mil
lî Korunma Kanununun 30 ncu maddesindeki 
% 20 ve % 50, geçici madde 4 teki % 50 ve 
% 80 zamlar bütün kira bedeli üzerinden yapı
lır. Kiralıyan veya kiracı, su sarfiyatını gös
termek üzere ayrı bir su sayacı koyduğu tak
dirde siı sarfiyatı sayaçta gösterilen miktara 
göre kiracı tarafından ödenir ve zamma tâbi 
kira miktarının bu hallerde ne suretle buluna
cağı Bakanlar Kurulu karariyle tâyin olunur. 

IX - Kiracı, konut olsun olmasın, kiralanan 
yeri kısmen veya tamamen başkasına kiralıya-
maz yahut kiralanan yerden istifade hakkını ve
ya kira sözleşmesini başkasına devredemez ve-

ı s -
I Geçk* K. 

ihtiyacında ise, 
5.' Konuttan başka bir gayrimenkulu satın 

alan1 kimse kendisinin veya çocuklarının muay
yen meslek veya sanatlarının bizzat icrası için 
kullanma ihtiyacında ise; 

6/ Kira bedelini vaktinde ödememelerinden 
dolayı haklı olarak bir yıl içinde iki defa ihtar 

j yapılan kiracılar aleyhine kira müddetinin hi
tamında veya ayrıca ihtara hacet kalmaksızın; 

Umumi hükümler dairesinde • tahliye dâvası 
açabilir.-

C) Mâlsahibi yukarıki (B) fıkrasının 2, 3, 
4 ve 5 numaralarında yazılı sebeplerden dolayı 
tahliye ettirdiği gayrimenkulu mücbir sebep ol
maksızın bir yıl içinde başkasına kirahyarnaz. 

VI - Bu madde hükümlerine göre açılacak 
tahliye dâvaları sulh mahkemelerinde görülür. 
Tahliye dâvaları ile beraber açılmış bulunan 
tazminat dâvaları hakkında • sulh yargıçları, ve 
tazminat dâvası zımnında asliye mahkemelerine 
açılan tahliye ve fesih dâvalarında asliye mah
kemeleri tarafından görevsizlik kararı verile
mez. 

VII - Kaloriferli binalarda kömür fiyatın
daki değişikliklerin kira bedellerine inikas nis
peti halin icaplarına göre bü kanun gereğince 
çıkarılacak'Bakanlar Kurulu karariyle tâyin 
olunur. 

I 've II sayılı bentlerde yazılı kira bedelle
rinin hesabında kömür bedeli farkları nazara 
alınmaz. 

V3II - Su parası kira bedelr içinde gösteril
miş olan hâllerde, su sarfiyatının kira bedelin-* 
den düşülmek suretiyle, kiracı tarafından öden
mesi hususunda akitler uzlaşamazlarsa; % 20, 
%' 50 ve % 80 zamlar bütün kira bedeli üze
rinden yapılır. Kiralıyan veya- kiracı, su sar
fiyatını göstermek üzere ayn bir sayaç koydu
ğu takdirde su sarfiyatı sayaçta gösterilen mik
tara göre • kiracı tarafından ödenir ve zamma 
tâbi kira miktarının bir hallerde ne -suretle! bu
lunacağı • Bakanlar Kurulu karariyle tâyin olu
nur. 

I3T- Kiraeı;-sözleşmede aksine kayit olma
dıkça^ konut olsun olmasm, kiralanan yeri tas-
men -veya tamamen başkasınar kirahyarnaz, ya-

| but^kiralanan yerden istifâde hakkını veya kira 
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yahut kendisi hakikatte gayrimenkulu bırakmış 
olduğu halde herhangi bir sebeple orayı başka 
kimselere kısmen veya tamamen işgal ettire
mez. 

Kiracıya yukarıki fıkradaki hakları veren 
sözleşme şartları, bu kanundan önce konulmuş 
olsa bile, hükümsüzdür. 

Bu bent hükümlerine riayet edilmemesi ha
linde kiralıyan hiç bir ihtara hacet kalmaksızın 
akdin bozulmasını sulh yargıcından isteyebilir. 

Kira akdinin esas amacı bakımından gayri
menkulun kiracı tarafından başkalarına kira
lanması lâzımgelen (otel, pansiyon, talebe yur
du gibi) haller, bütün gayrimenkulun devri ve
ya kiralanması yasağı müstesna olmak üzere 
bu bent hükümlerine tâbi değildir. 

Menkul rehninde alacaklının rehin hakkını 
tesis ve muhafaza maksadiyle rehnedilen men
kulün bulunduğu yerin alacaklıya veya yedi
emine kiralanması ve devredilmesi, bu bentte 
yazılı devir ve kiralama yasağı şümulüne gir
mez. 

X - Bir kimse aynı şehirde birden ziyade 
konutun kiracısı olamaz. Bu konutları kiralı-
yanlardan birisinin noter marifetiyle çekeceği 
protestonun tebliğinden başbyarak beş gün 
içinde notere verilecek cevabî protesto ile bu 
gayrimenkullerden hangisini boşaltacağını, ki
racı, protesto çekene bildirir ve müteakip 10 gün 
içinde, cevabında andığı gayrimenkulu boşal
tır. Bu kanuni süreler içinde kiracı cevap ver
mez, veya boşaltacağını bildirdiği gayrimenkulu 
boşaltmaz veya boşalttıktan sonra tekrar oraya 
veya başka bir konuta kiracı olarak girerse 
protesto çekmiş olan kiralıyan, kiracının çıka
rılmasını sulh yargıcından istiyebilir. Bu dâva, 
cevap verme veya tahliye sürelerinin gecikmesin
den yahut kiracının boşalttığı yere veya başka 
bir konuta yeniden girmesinden başbyarak üç 
ay geciktikten sonra açılamaz. Şukadarki, kira
lıyan yeniden protesto çekerek yukarıki hüküm
lerde gösterilen şartlar dairesinde tekrar dâva 
hakkını kazanabilir. 

Kirabyanlardan herbiri kiracıya karşı tah
liye dâvası açmışlarsa sonra açılan dâva önce 
açılan dâvanın sonuna kadar karara bağlana
maz ve ancak birinci da var m reddi hükmünün 

Geçici K. 

sözleşmesini başkasına devredemez veyahut ken
disi hakikatte gayrimenkulu bırakmış olduğu 
halde herhangi bir sebeple bu yeri başka kim
selere kısmen veya tamamen işgal ettiremez. 

Bu maddenin yürürlüğe girmesinden evvel 
kiraya verilmiş gayrimenkullerde kiracıya, gay
rimenkulu başkasına kiralamak veya devret
mek hakkını veren sözleşme şartları, bu madde
nin yürürlüğe girmesinden sonra kirabyanm 
rızası hilâfına devam edemez. 

Yukarıki fıkralar hükmüne riayet etmiyerek 
bir gayrimenkule, kiracı veya devralan sıfa-
tiyle girenler veya bu gayrimenkulu işgal eden
ler hakkında hiçbir ihtara ha?et kalu'i.l'sızın 
sulh mahkemesinde tahliye dâvası açılabilir. 
Fuzili işgal edenler hakkında 2311 sayılı Kanun 
hükümlerinin tatbiki da istenebilir. 

Kira aktinin esas gayesi itibariyle başkala
rına kiralanması lâzımgelen (otel, pansiyon ve 
talebe yurdu) gibi gayrimenkuller, bütün gay
rimenkulun devri veya kiralanması yasağı 
müstesna olmak üzere, yukarıki fıkralar hü
kümlerine tâbidir. 

— Hükümetin onuncu bendi tamamen kal
dırılmıştır. 
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-keşiklemesi kalinjje^şyad&ıı açılmış davaya 
4evam «lunur. 

XI - Hükümet lüzum gölüğü yarlerde boşa
lan .kiralık gayrimenkulterâni: Belediyelere veya 
mahalle .mûteela^ma bükmeğe ve bunları, 
4<^etJe*tte, tesisini ısağlamak V6 icabında, Beledi-
»jşetere dlân; «ttirıpek için, her mahallede muh-
JajriaEea, tutulacak defterlere kaydettirmeğe ve 
AİyM edilecek/süre içinde kteaya veBmeğergay-
Pİ^ejikuİHBftbiplıeriniıttieebur tutabilir ve tâyin 
$$£*»jşfure içinde talibi bulunduğu ve muhik 
bir sebeıp.m^veut olmadığı halde kiraya vearilmi-
yıen^kirajık gayrimenkullere el koyarak bunları 
kii»a5»r v«p?«fe3İir. 

Bu bent hükmünün uygulamaşekli bir >fea-
rardle i&ym olunur. 

XII * Bu madde hükümlerinin uygulanacağı 
ysEİeari Hükümet-• tâyin ve ilâıt;ed*r. Bu yerlerde 
2480 ı numaralı \ kamraun bu • maddeye > aykırı hü
kümleri uygulanmaz. 

MADDE 2. — Bir yerin konut olup olmadığı, 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mer'i ki
ra söyleşmesi bulunan hallerde o sözleşmelerdeki 
sarahate, diğer hallerde aynı tarihte o yerin 
kullanma tarzına göre tâyin olunur. 

MADDE 3. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte konut olan bir yerin sonradan konuttan 
başka bir yer haline getirilmesi ve yine o tarihte 
konut olmıyan bir yerin sonradan konut haline 
getirilmesi, kiraların Millî Korunma Kanunu
nun 30 ncu maddesi hükümlerine göre tesbit 
edilmiş bulunan hadlerinin değişmesini gerekli 
kılmaz. 

MADDE 4. — Mevcut binaların esaslı surette 
tamir ve ıslahı, genişletilmesi veya tadili gibi 
her ne suretle ve maksatla olursa olsun ya
pılmış ve yapılacak inşaat hariç olmak üzere, 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yeniden 
inşa edilmekte olup bu tarihten sonra ilk defa 
kiraya verilecek olan binajarla aynı .tarihten 
sonra yeniden inşa edilecek binalar, .Millî Ko
runma Kanununun 30 ncu maddesi hükümleri
ne tâbi değildir, 

Geçici K. 

— Hükümetin onbirinci^mii tamamen kal-
chrılmıştır. 

X --Hükümetin XII nci beftdi aynen ve îâfcat 
X ncu bent olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MAPDE 3. — Hükümetin 3 ncü.maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. —Mevcut'binaların essalı'bir 
surette tamir ve ıslahı, * genişletilmesi veya 
tadili gibi her ne suretle ve maksatla olursa ol
sun yapılmış ve yapılacak inşaat': hariç olmak 
üzere, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
yeniden inşa edilmekte olup bu tarihten sonra 
ilk defa kiraya verilecek olan binalarla aynı ta
rihten sonra peniden inşa edilecek .binalar, ge
rek Millî Karunma kanununun 30 ncu maddesi 
ve gerek bu kftnun hükümlerine tabi değildir. 

Mevcut ,bir binanın -üzerine veya yanına bas-
lı başına kiraya verilebilecek şekildeki ilâveler, 
yalnız, bu ilâvelere münhasır, olmak üsere, yjeni 
inşaat sayılır. 
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MADDE 5. — Millî Korunma Kanununun 
56 ncı mddesinin VII nci bendi aşağıda yazıl
dığı üzere değiştirilmiştir. 

VII - 30 ncu maddenin I, II, III , Ve, VII, 
IX ve XI nei bentleri hükümlerine riayet etmi-
yenler hakkında bir yıllık kira bedeli tutarm-
ca ağır para cezası hükmolunur. Ve tekerrürü 
halinde bu ceza iki misline çıkarılır. 30 ncu 
madde hükmüne muhalefeti itiyat edenler ay
rıca bir aydan altı aya kadar hapis cezasına da 
mahkûm edilir. Ancak 30 ncu madde hükmü
ne muhalefetin kasde makrun olmayıp hata veya 
zühulden ileri geldiği ve ilgililer tarafından ko
vuşturmadan evvel tashih edildiği anlaşılan hal
lerde ilgililer hakkında kovuşturma yapılmaz. 

30 ncu madde hükmüne muhalefetin dere
cesi ve suçun şahsi ihtiyaç şevki ve geçim sı-
kmtısiyle işlendiği mahkemece takdir olunan 
hallerde ceza üçte bire indirilebilir veya zaru
retin derecesine göre tamamen iskat edilebilir. 
Mükerrirler ile bu suçu itiyat edinmiş olanlar 
bu hükümden istifade ettirilmez. 

GEÇÎCl MADDE 1. — MUlî Korunma Ka
nununun 30 ncu maddesinde yazılı % 20 ve % 
50 ve geçici madde 4 te yazılı % 50 ve % 80 
nispetlerinden aşağı nispette kiraya zam yapı
lacağını veya hiç zam yapmıyacağını kiralıyan, 
bu kanunun yayınlandığı ayı takip eden ayın 
sonuna kadar yazı ile tebliğ etmediği takdirde 
anılan zamlar bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihi takip eden ilk ayın başından itibaren ken
diliğinden uygulanır. Bu takdirde kiracı bir 
aylık sürenin sonundan başlıyarak bir ay içinde 
kira sözleşmesinin feshini ihbar edebilir ve bu 
ihbardan itibaren iki ay içinde binayı tahliyeye 
mecburdur. Binanın tahliyesine kadar geçen sü
renin kirası, zammı ile birlikte, ödenir. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Millî Korunma Kanu
nunun uygulanmaya konmasından sonra inşa 
edilen veya asli heyeti tevsi veya tebdil edilmek 
suretiyle esaslı olarak tadil edilmiş olan ve Bi
na Vergisi Kanununa göre tahakkuk eden gay-
risâfi iratları kira olarak kabul edilmiş bulunan 
gayrimenkullerin kira bedellerine Millî Korun-

Geçicî K. 

MADDE 5. — Millî Korunma Kanununun 56 
ncı maddesinin VII ncı bendi aşağıda yazıldığı 
üzere değiştirilmiştir. 

VII - 30 ncu maddenin I, II, III, IV «C» ve 
VII nci bentleri hükümlerine riayet etmiyenler 
hakkında bir yıllık kira bedeli tutarmca ağır 
para cezası hükmolunur ve tekerrürü halinde 
bu ceza iki misline çıkarılır. 30 ncu madde hük
müne muhalefeti itiyat edenler ayrıca bir aydan 
altı aya kadar hapis cezasına da mahkûm edilir. 
Ancak 30 ncu madde hükmüne muhalefetin 
kasta makrun olmayıp hata veya zühulden ile
ri geldiği ve ilgililer tarafından kovuşturmadan 
evvel tashih edildiği anlaşılan hallerde ilgililer 
hakkında kovuşturma yapılmaz. 

30 ncu madde hükmüne muhalefetin dere
cesi ve suçun şahsi ihtiyaç şevki ve geçim sı-
kmtısiyle işlendiği mahkemece takdir olunan 
hallerde ceza üçte bire indirilebilir veya zarure
tin derecesine göre tamamen iskat edilebilir. 
Mükerrirler ile bu suçu itiyat edinmiş olanlar 
bu hükümden istifade ettirilmez. 

Bu bentte yazılı suçlar hakkında bir sene 
içinde dâva açılmadığı takdirde âmme dâvası 
düşer. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Hükümetin geçici bi- > 
rinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — îşbu kanun ile kira
lara yapılan zamlar Bina Vergisi Kanunu muci
bince tadile esas olamaz ve iradı gayrisâfi ve 
kira üzerinden alınmakta olan her türlü Devlet, 
özel idare ve belediye vergi ve resimlerine ve 
bunların zam ve kesirlerine Millî Korunma Ka
nununun uygulandığı müddetçe aksettirilemez 
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ma Kanununun 30 ncu maddesinde yazılı % 20 
ve % 50 zamlar yapılmaz. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — 30 ncu maddenin VIII 
nci benindeki su sarfiyatının ödenmesine ait hü
kümler bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren yapılacak su sarfiyatına uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Kira sözleşmelerindeki 
başkasına kiralama veya devretme yetkilerine 
dayanarak kircılarm gayrimenkulun bir kısmını 
veya tamamını bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihe kadar başkalarına kiralamış veya devret
miş oldukları hallerde kiracıların ikinci kiracı
lar veya devralanlarla yapmış oldukları sözleş
meler en geç ilk kiralayanla kiracı arasındaki 
sözleşmenin sona ereceği tarihe kadar geçerli 
kalır. Bu süre içinde ilk kiracı kiralayana kar
şı kiracılık durumunu muhafaza ediyorsa, kira
sına konutlarda % 50 ve konutlardan gayri yer
lerde % 80 zam yapılır. Birinci kiracı ile ilk 
kiralıyan arasındaki sözleşmenin sona ermesi 
halinde birinci kiracı ile bağıt yapmış olanlar
dan gayrimenkulde oturmakta bulunanlar o ta
rihe kadar cari sözleşmenin hükmünce, eğer 
yazılı sözleşme yoksa Millî Korunma Kanununun 
30 ncu maddesinin II nci beninin (a) fıkrasına 
göre tâyin edilecek kira miktarı ile, ilk kirala
yanın kiracısı sıfatını kazanırlar. Birinci kira
cı da gayrimenkulun bir kısmmı işgal etmekte 
ise sadece oranın kiracısı olarak, aynı esaslar 
dairesinde, kalabilir. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
TL. Ptktr 

D«rl«t Bakanı 
M. A. Rmda 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. Toy demir 

Dnişleri Bakanı 
H. Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
Reşai Ş. Birer 

Derlet Bakanı 
Başbakan Yardımeun 

M. ölçmen 
Adalet Bakanı 

Ş. Devrin 
içişleri Bakanı 
Ş. Sökmentüer 
Maliye Bakanı 
ff. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
C. K. îneedayt 

Geçici K. 

ve matrah olamaz-, 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Hükümetin geçici 3 
ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇlCÎ MADDE 4. — Hükümetin geçici 4 
ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Hükümetin 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Hükümetin 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Ekonomi Bakanı 
T.B. Balta 

^toırûk yt Tjekel Bakam 
T. Çoikan 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kıçek 

Çalışma Bakanı 
*Pr, S, Jrmdc 

Sağlık TroSoayal YiiBakanı 
Dr. B. U» 

T r̂«n J£a)yuu 
F. Kurdtğl* 

Tiearat Bakamı 
A. îıum 

GM*fe*K. 

»#-« 
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