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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İstanbul Üyesi Fikret Gündoğan, geçen bir
leşimde İş Kanunu tasarısının birinci maddesi 
üzerinde grup adına söz istediği halde başkanın 
maddelerin görüşülmesinde grup adına söz vcr-
men'.n teamülden olmadığım beyanla kendisine 
söz verilmediğini belirterek İçtüzük hükmünün 
sarahati karşısında tutumunun yanlış olduğunu 
bildirdi. 

Başkan, tatbikatının teamüllere uygun ol
duğunu, bunun.a beraber konuyu Başkanlık 
Divanına götüreceğini beyan etti. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Âmil Artus, Cum
hurbaşkanı ile Fransa'ya yaptığı seyahat inti
balarıni ve Fransa'nın Türk dostluğuna verdi
ği ehemmiyeti belirtti. 

Van Üyesi Ferid Melen; p'yasadaki para 
darlığı, bunun muhtelif sebeplerini izah ederek 
durumun ıslâhı gerektiğin: ifade etti. 

Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu; Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulunda Kudüs'ün statüsü 
hakkında sıfıra karşı 99 oyla alman karara İs
rail'in uymak istemediğini, bu suretle Birleşmiş 
Milletler Kuruluna beslenen ümitler: sarstığını; 
karara imza koyan, insan hak ve hürriyetlerine 
saygı duyan bütün milletlerce İsrail'in bu tu
tumunun protesto ve bu hareketin parlâmcnto-
larca takbih edilmesi gerektiğini bildirdi. 

Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları hak
kındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
ile 

Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütçe Kanu
nu ile bu kanuna bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarısı görüşüldü 
ve tasarıların kanunlaşmaları kabul edildi. 

19G7 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarı
sı üzerinde bir süre görüşüldü ve tasarıda mad
di hata bulunduğu iddiası karşısında, tasarı 
Komisyonca geri alındı. 

İş kanunu tasarısının birinci maddesi üze
rinde bir süre görüşüldü. 

Gündemdeki işleri görüşmek üzere 7 Tem
muz 1CG7 Cuma günü saat 15 te toplanılması
na dair önerge kabul edildi. 

. Beş üyenin isteği üzeriı.e yoklama yapıldı 
ve salonda salt çoğunluğun bulunmadığı anla
şıldı. 

7 Temmuz 1967 Cuma günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 18.30 da son ve
rildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Mehmet Ünaldı 

Kâtip 
Tabiî Üye 

Selâhattin Özgür 

Kâtip 
Çanakkale 

Ndhit Altan 

SORULAB 

Sözl'd sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 

Hüseyin Atmaca'nm, Köy İşleri Bakanlığı teş
kilâtına dair sözlü soru önergesi, Köy İşleri 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/448) 

2. — Cumhur'yet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı'nın, B'iyükada'da Tarım Bakan
lığı bütçesinden yapılan piknik yerine dair söz
lü soru önergesi, Tarım Bakanlığına gönderil
miştir. (6/449) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de

ğişiklik yapılması hakkında Karma Bütçe Ko
misyonu raporu. (Millet Meclisi 1/376; Cum
huriyet Senatosu 1/801) (S. Sayısı : 967) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Baıkanyeldli Mehnot Ünaldı 

KÂTİPLER : ÎTihat Al*an (Çanakkale), Ali R m U.Toner (Kırşehir) 

BAŞKAN — 83 ncü Birlerimi ağıyorum. 

3. — YOHLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yek'ama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yeter sayı vardır, müzakere
lere bağlıyoruz. 

4. _ GÖHÜ3ÜLEN İİLER 

1. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değmld'k yapılması hakkında Karma 
Bütçe Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 1/397; 
Cumhuriyet Senatosu 1/8C3) (S. Sayıcı : 966) 
(D 

BAŞKAN — Dünkü birleşimde komisyon ta
rafından bir hata olup olmadığını tetkik için 
geri alman 9GG sıra sayılı tasarının müzakere
sine devam ediyjruz. Komisyondan gelen tezke
reyi okutuyorum, kaldığımız maddeden bağlıya
cağım. 

Cumıhuriyc.t Senatosu Başkanlığına 
1987 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller

de değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Karma Komisyonu rapDru (Millet Mec
lisi 1/397; Cumhuriyet Senatosu 1/803) tara
fımızdan tetkik edilmiş (A/ l ) cet /elindeki 
15.897 nci maddesinde maddi hata olmadığı 
tesbit edilmiştir. 

Durumu bildirir, dosyayı Yüksek Divana 
takdim ederim. 

Saygılarımla. 

Karma Komisyon adına 
Aydın 

İskender Cenap Ege 

BAŞKAN — Komisyon bir hata meveudol-
madığmı tesbit ettiğini bildirmektedir. Söz is-
tiyen? Y.k. 

(1) 966 S Sayılı basmayazı 6 . 7 . 1966 ta
rihli 82 \ci Birleşim tutanağı sonundadır. 

Tasarının 4 ncü maddesini okutmuş, bu mad
deye bağlı iki sayılı cetvelin okunmasına geç
miştik. İki sayılı cetveli tekrar okutuyorum. 

[2] Sayılı cetvel 

(A/ l ) 

Çalışma Bakanlığı 

Bölüm 

12 030 Personel giderler 
BAŞKAN — Ka!bul edenler. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etoıiyonler... Kabul edilmiştir. 

Madde 

3 815 000 

415 000 

(A/2) 
Maliye Bakanlığı 

23'000 Makina, teçlhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 950 000 

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

4 ncü maddeyi okunan cetveliyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Knbul edilmiştir. 

Madde 5. — 1967 y lı Bütçe Kanununa 
bağlı (D) işaretli cetvelin Çalışma Bakanlığı 
kısmının sonuna (34 adecl G95 000 lira «( + ) 
Yabancı memleketlerdeki teşkilâtta ücretle 
kullanılıp, istihkakları bu ödenekten verilecek 
olanların sayısının ve görevlerinin belirtilme
si ve bu hizmetlilerin tâyinleriyle kuruluş iti
bariyle verilecek ödenek dairesinde ücretlen-
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nin tâyin ve dağıtılması Bakanlığa veya Ba
kanlığın yetki vereceği makamlara bırakılmış
tır.») 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen:? 
Yok. 5 nei maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde G. — 1967 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (R) işaretli cetvelin (Taşıt alımları) na 
ait (Jandarma Genel Komutanlığı) kısmındaki 
(Arazi pick - ııp) ile ilgili 1C2 aded taşıt mik
tarı 225 adede çıkarılmıştır. 

BA-ŞKAN — Madde üzerinde söz ist'yon? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenVr... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yak. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu kanunu 'Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Açık oylarınıza arz edilecektir. 

2. — Devlet Su Uleri Genel Müdürlüğü 
1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet veler de de
ğişildik yapılması hakkında Karma Bütçe Ko
misyonu raporu. (Millet Meclisi 1/376; Cumhu
riyet Senatosu 1/801) (S. Sayısı : 967) (1) 

Gündemle ilgili bir önerge vardır, okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıya ismi çıkarılan 9G7 sıra sayılı Ka

nun tasarısı tabedilip sayın üyelere dağıtılmış 
bulunmaktadır. 

Gelen kâğıtlardan gündeme alınarak önce
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Refet Sezgin 

Kanunun ismi : 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1937 
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yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı. 

BAŞKAN — 967 sıra sayılı, 4 maddelik Dev
let Su İşlerine ait bir kanun. 

Gündeme alınmasını oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Öncelikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Komisyon; Komisyon Başkanvekili Sayın İs
kender Cenap Eıge; 

Hükümet; Enerji ve Ta'biî Kaynaklar Ba
kanı Sayın Refet Serrgin; buradalar. 

Raporun okunup okunmamasını oylarınıza 
a"-z ediyorum. Raporun okunmasını kabul eden
ler... Etmiyenler... Raporun okunmam kabul 
edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

D3Tİ3t Su İşleri G-onel Müdürlüğü • 1967 yılı 
Butça Kanunim bağlı cetvellerde d e l i k l i k 

yap İması h?„kjzn:la kaııım 

Madde 1. — Devlet Sn İşleri Genel Mü
dürlüğü 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin 22 000 n3İ (Yap1, tesis ve bü
yük onarım giderleri) bölümünün 22,411 nei 
(Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri, 
«30-1 230 030 liralık kısmı proje kredisi ile te
min edilen malzeme ve imkânın mahsubu için 
olup nakden harcanamaz») maddesine 
(150 030 003) lira ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye" Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edil
miştir. 

Madde 2. — Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü 1967 ydı Bütçe Kanununa bağlı (B) 
işaretli cetvelin 72 000 nci (Özel gelirler) bölü
münün 72.100 (Hazine yardı/mı) .maddesine 
(150 030 003) lira ekleamiştir. 

(1) 967 S. Sayılı basmayazı tulanağın so-
nundadır. \ 
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BAŞKAN — Madde üzerinde süz istiyen 

sayın üye? Yok. Maddoyi oylarınıza arz ediyo
rum. Ko-'bul edenler... Etmiyenler... Kalbul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kaıbul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Maliye ve Enerji 
ve Taibiî Kayacıklar bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz ic.tiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kaıbul edil
miştir. 

'Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... KrJbul edilmiştir. 
Tasarı açık oylarınıza sunulacaktır. 

3. — îş kanunu tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ge
çici Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/232; 
Cumhuriyet Senatosu 1/712) (S. Sayısı : 950) 
(D 

BAŞKAN — iş Kanununun birinci maddesi 
üzerindeki müzakerkelere devam ediyoruz. 

REFET RENDECÎ (Samsun) — Usul hak
kında söz istiyorum. Bu mevzuu ile ilgili. 

BAŞKAN — Neyin usulü? Daha başla
madık yani bundan böyle müzakerelerde ta-
kibedilecek usule mütedair mi? Buyurun. 

REFET RENDECÎ (Samsun) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, dün Tüzükle 
bağdaştıramadığım bir mevzu üzerindeki mâ
ruzâtımı k:saca arz etmek istiyorum. Ben iş 
Kanununu görüşen Geçici Komisyonun üyesi 
id':m. Komisyonda birçok mevzular oylandı 
ve oylama neticeleri gördüğümüz tasarıya ak
setti. Şimdi bu tasarıda komisyonda oylan
mak suret ;ylo tasarıya aksetmiş mevzularda 
takrirler verilerek bunların değiştirilmesi veya 
kaldırlıması talebedilmektedir. Şimdi, bende 
nizin kanaatine göre komisyonda oylanarak 

(1) 950 S. Sayılı basmayazı 29 . 6 . 1967 ta-
risli 79 nc:ı Birledim tutanağı sonundadır. 
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Millet Meclisinden gelen metinlerde değişik
lik yapıldığı ve komisyon da bu değişikliği 
kabul ettiği ahvalde Komisyon Sözcüsünün ve
ya Komisyon Balkanının bunların değişti
rilmesi hakkındaki tekliflere komisyonun mü
talâasını, Komiry onunun kararını almadan 
yamız Başkanın veya sözcünün bu takrire 
iştirak ediyorum, bunların kaldırılmasına mu-
vaüakat ettim demeye hakkı yoktur, olma
ması lâzımgcdr. Bunlar komisyonun reyi ile 
halledilir. S.ıym Başkanımızın, Senato Başka
nının da bu celsedeki müzakereler sırasında bu 
cihet üzerinde durması lâzımgc lirdi, zannımca. 
Komisyon bir mevzuda tasarıda değişikl'k 
yapmış, Millet M2clisinden gelen metine ilâ
veler yapmışsa, bu ilâvelerin kaldırılması mev
zuundaki takrirlere komisyon sözcüsü veya 
komisyon başkanı komisyonun tümünün rey 
ve kanaatini almadan evet cFyemez. Bu ba
kımdan, ama, şu olabilir. Komisyonda mü
zakere ediimemiş, karara varılmamış bir mev
zu hakkında kom'syonun fikri sorulursa, o 
zaman komisyon takrire iltihak ettiğini veya 
etmediğini beyan edebilir. Bu ciheti arz ediyo
rum. Hürmetlerimle. 

GEOİOt KOMİSYON BAŞKANI Ö. FARUK 
KINAYTÜRK (Burdur) — îzah edeyim. 

BAŞKAN — Cevap vermenize lüzum yok
tu:', açıklıyayım. Efendim Komisyon, Umu
mi Heyette komisyonun raporu ile intikal et
miş olan metinlerin değiştirilmesine müma
naat eder. Ancak, değiştirilmesini hakikat en 
mübıyim karşıladığı hususlar olursa arkadaş
larını toplayıp, o anda karar alır. Mesele bu
dur. 

Şimdi efendim, önergeleri son olarak bir 
tasnife tabi tuttuk, o da, birinci maddenin 
l - 2 - 3 bu şekilde giden fıkraları hakkın
da verilmiş olan değiştirme önergelerini bi
rinci fıkradan itibaren sıraya koyduk ve en 
sonunda tamamını değiştirmek istiyen öner
geyi sıraya koyduk. Şimdi ilk defa tama
men komisyonun yani Cumhuriyet S"natosu 
Geçici Komisyonunun kabul ettiği metnin kal
dırılarak Millet Meclisinden gelen metnin ay
nen kabul edilmesini istiyen önergeyi okutu
yorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

Tasarının birinci, maddesinin oya konulma
sında Millet Meclisi metninin vaz'ını arz ve 
teklif ederim. 

Samsun 
Kıza Isıtan 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere edilen birinci madden'n Millet 

Meclisi şekli ile kabulünü arz ve teklif ederim. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Ömer Ergün 

BAŞKAN — Bu iki önege aynı mahiyette
dir. İkisini birden oylarınıza arz ediyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ben-
denizlnde bir önergesi vardır. Bu önergelere 
katıldığımdan önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sizin önergenizi çıkara1 im 
pekâlâ. Millet Meclisi metninin kabulünü isti-
yen önergeyi oyunuza sunuyorum. 

HAYDAR TUNHKANAT (Tabiî Üye) — 
Hükümet ve Komisyonun fikri alındı mı efen, 
dim? 

BAŞKAN — Dün söylediler. Hükümet ka
tılıyor mu efendim ? 

ÇALIŞMA BAKANI ALÎ NAİLÎ ERDEM 
(îzmir Milletvekili) — Dün söyledim, benim 
k o n i m i m ' i a cevabım vardır. 

BAŞKAN — A'dik, ama arkadaşlar tekrar 
soruyorlar. 

Komisvon da katılmıyor. (Hükümet katılı
yor s i ler i . ) 

Hükümet katılıyor mu efendim? 
ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(İzmir Milletvekili) — Evet, katılıyoruz efen
dim. dı"n benim konuşmamda vardı. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor, komisyor 
katılmıyor. 

Önegeleri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiycnler... Önerge kabul edilmiştir. 

Şu halde diğer önergelerin tekrar oya ko
nulmasına lüzum kalmamıştır. Madde üzerin
de değişiklik istediklerine göre madde tama
men değişti. Açık oylarınıza sunacağım mad
deyi efendim. (Sunrlmıyacak sesler..) Tamam 
efendim. Millet Meclisi metni değiştirilmediği 
için acık oya lüzum yoktur. Birinci madd" 
olarak Millet Meclisi metnini oylamaya su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Uygulama alanı 
Madde 2. — Bu kanun, beşinci maddedeki 

istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu 
işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine 
ve işçilerine faaliyet konularına bakılmaksı
zın uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Daha önce kabul edilmiş olan öner
geye göre oyladım bu maddeyi. Önerge ve
rilmiş olmadığı için okutup oylarınıza arz et
tim. 

işyerini bildirme 
Madde 3. — Bu kanunun kapsamına gire

cek nitelikte bir işyerini kuran, her ne su
retle olursa olsun devralan, çalışma konu
sunu kısmen veya toptan değiştiren, yapılan 
işin tamamlanması yüzünden veya her hangi 
bir sebeple sürekli olarak çalışmasını bırakan 
işveren, işyerinin unvan ve adresini, çalış
tırılan işçi sayısını, çalışma konusunu, işin 
baklama veya bitme gününü, kendi adını, soy
adını ve adresini, varsa işveren vekili veya 
vekillerinin adı. soyadı ve adreslerini sürekli 
işlerde bir ay içinde bölge çalışma müdürlü-
ğün^ bildirmek zorundadır. 

Bö^ge çalışma müdürlümü mesul memuru 
ise bildirimin alındığına dair belge vermek zo
rundadır. 

BAŞKAN — Maddovi oylarınıza a~z ~divo-
nım. Kabul edenler... Etnrymler... Kabul edil
miştir. Madde açık oylarınıza sunulacaktır. 

Uygulama, başlangıcı 
Madde 4. —• işyerleri, işverenler, işveren 

vekilleri ve işçiler, üçüncü maddedeki bildi
rim gününe bakılmaksızın, ikinci maddede 
gösteıT'en niteliğin edinildiği günden başlı-
yarak bu kanun hüküm1 erine bağlı olurlar. 

BAŞT-IAN — Maddeyi oy'armıza a~z edi-
vorrm. Kabul edenler... Etm'yenler.. Kabul 
edilmiştir. 

İstisnalar 
Madde 5. — 
1. Deniz ve hava taşıma işleri ile tarım 

işlerinde ve aynı meskm v^ya müştemilâtın
ın, birlikte ya^yan bir ailenin üye1 eri veya 
hısımları arasında dışarıdan başka biri katıl-
mıyarak -ev içinde yapılan işler, ev hizmet
lerine bu kanun hükümleri uygulanmaz. 
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2. 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar 
Kanununun 2 nci maddesinin tarifine uygun üç 
işçinin çalıştığı işyerleri bu kanun şümulü dı
şındadır. 

3. Aile ekonomisi hududu içinde kalan ta
rım işletmelerinde yapılan her çeşit yapı işleri 
bu kanun hükümlerine tabi değildir. 

4. Şu kadar k; : 
a) Kıyılarda veya liman ve iskelerde gemi

lerden karaya ve karadan gemilere yapılan 
yüklem 3 ve boşaltma işleri, 

b) Havacılığın bütün yer tesislerinde yü
rütülen işler, 

c) Tarım sanatlariyle tarım aletleri,'makina 
ve parçalarının yapıldığı ate'ye ve fabrikalarda 
görülen işler, tarım işletmelerinde yapılan her 
çeşit yapı işleri, 

el) Halkm fayda1 anmasına açık veya işyer
lerinin eklentisi durumunda olan park ve bahçe 
işleri, 

e) Birden fazla daireyi -ihtiva ed~n konut
larda çalışan ve çalışma şartları Çalışma Bakan
lığınca hazır1 an arak bir tüzükte bclirtrmdc 
ol.-ın kalıcılık hizmetleri bu kanun hükümleri
ne tabiri]-^ 

BARKAN — 5 n^l na 'Vo üzoırirde söz rst~-
yen. arka'da^a^'n isimV l 'ni iSTTİy'e o k u v -
rrrn. Saym. A:<lıiV~>aç, Saym Cfündnğan. Sa
ym Tuna, Sayın Ortaç, Sayın Bozcalı, Saym 
tşmen. 

fTVtn t KOMtSYON SÖZHÜSÜ AHMET 
ÇEKEMEOftT,u (Sivas) — Bendeniz daha ön
ce söz i'te.mis'trn. 

BAST<AN — Sizin muhalefet serhin;z var
dır, pekâlâ sizi de yabayım. Şimdi muhterem 
arkadaşlarım ben görüb'rdiğimıi tmbit ettim. 
Evve'â söz isten.mii olabilir, artarla:";.'ar kubura 
'bakmasın. Bittim arkadaşlar konunacrlk'lard-'r. 
S ^ d l önce Savm OcT-emoğ'u istediklerini söy
lediler. Saym Çekemoğlu'na söz veriyorum. Bu
yurun Saym Çekemoğ u. 

AHMET ÇEKEMOĞLU (Sivas) — Saym 
Ba-.kan. '.muhterem arkadaşlar. tetkik etmekte 
bulunduğumuz 5 nci madde iki k^smı ihtiva et
mektedir. Birisi bu kanunun kapsamına girme
si. mahiyet v̂> nevileri itibariyle uygun bu
lunmadığı mütalâası ile derpiş edPen istisrr." 
kısımlarıdır. Bir de bu İ3tisnai kısımların d1-
şınıda kalan istisnanın istisnası mahiyetinde 

ifade edilebilecek kısımlardır. Bu maddenin 
4 ncü bendinde «şu 'kadar ki» tâbirinden son
ra (a) ve ('b - c - d - e) fıkra]arlyle tefrik edilen 
kısımdır. Bendeniz bu 4 ncü bendin (e) fıkra
sını hukukî bakımdan Anayasaya muhalif bu
lunması sebebiyle maddenin çıkarılması müta
lâasında bulunmaktayım. Şöyle ki, malûmunuz 
öMuğu üzere Anayasanın 5 nci maddeci yasa
ma yetkisini münhasıran yasama organlarına 
tanımış ve bunun deviredilemiyeceğini açıkça 
ifade etmiştir. Yine Anayasa, 42 nci maddesi
nin son fıkrasında çalışmaların, çabama şekil 
ve şaıtlarmm kanunla düzenleneceğini ifade 
ctimr.tlr. Maddenin bu f krasmı aynen okudu
ğumuzda, «Memleket ihtiyaçların1 n zorunlu 
'kıldığı alanlarda vatandaşhik ödevi niteliği alan 
beden veya fikir çalışmalarının şekil ve şartla-
i", demokratik esas1 ara uygun olara'k kanunla 
düzenlenire dendiğini görürüz ve 'biz de şu iş 
Kanunu tasarsı ile çalışma şar fannı bütün iş 
kollarına şâmil olmak üzere kanunla düzenlemek
teyiz. Halbuki (e) f ık rama dikkat edecek olur
sak birden ziyade konutları ihtiva eden kapıcılık 
hi-rnd-leri ayn bir çalışma 'kolu bulunması ve 
haJkika.tcn ele bu iş kolunun nev'i şahsına mun-
hasm bâzı hususiyetler arz etmesi sobob'yle 
Millet Meclisinde tasarmm müzakeresi sırasm-
ela :kap:cılar:n î~i Kanunu .kap~amma alınması 
için bu fıkra ilâve edilmiştir. Ancak, kapıcılık 
hizmetlerinin nevi şahsına münhasır hususiyet
leri bu kanun ile tesbit edilen çalışanların çalış
ma şartlarına mütaallik hükümleri kapıcılık hiz-
metinelc aynen uygulamanın müşkülâtı edilerek 
kapıcıların çalışma şartlarının Çalışma Bakan
lığınca, kanun'a değil de Çalışma Bakanlığınca 
hazırlanacak bir tüzük ile düzenlenmesi derpiş 
edilmiştir. Anayasanın 5 nci maddesine göre 
yasama yetkisi yasama organlarına verilmiş bu
lunması ve bu yetkinin clcvrediîemiyeceğine ve 
42 nci maddeye göre de çalışma şartlarının ka
nunla düzenleneceğine göre kapıcılık hizmetine 
taallûk eden çalışma şartlarının bir tüzük ile dü
zenlenmesini kabul etmek suretiyle Anayasanın 
42 nci maddesine muhalif bir netice tevlidetmiş 
bulunmaktayız. Bu fıkrayı bu şekilde kabul et
tiğimiz takdirde bunun neticesi olarak çalışma 
şartlarından mütevellit birtakım cezai mü
eyyideleri tatbik etmek icabedecekt'ır. Ha
len Çalışma Bakanlığı kapıcıları hakkında 
bir tüzük çıkardığı takdirde bunun mâ-
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naşı şunu ifade eder. Bu kanunda âza
mi çalışma saati sekiz saat ise hazırlanacak tü
zükte bu sekiz saat on saat olabilir, a" ti saa 
olabilir, 15 saat olabilir. Çünkü bu madde ih 
biz kapıcılar için ayrı çalışma şartlarının tüzük
le tanzimi yo'unda Hükümete yetki vermiş bu
lunuyoruz. Bu takdirde işverenle kapıcı ara
sında bir ihtilâf vuku bulduğu veyahut iş ver er 
o t ü ' ük ahkâmı şartlarının kapıcılar hakkında 
tatbikinde kanuni takibatı icabettir e?, ek bir ih
mal ve tekâsül gösterdiği bir kusur bir suç iş
lediği takdirde o işvereni bu kanunun ceza mü-
eyyideleriy'e tecziye etin iye imkân yoktur. Çün
kü, o zaman suçlu mevkiinde bulunan, maznun 
mevkiinde bulunan işveren diyecektir ki, bu 
tüzük Anayasaya ııy^un değildir. Çünkü, Ana
yasa kapıcıların çalışma şartlarının kanunla dü
zenlenmesini derpiş .etmiştir. Halbuki, kapıcı
ların çalışma şartlarını Hükümet tüzükle tesbit 
etmiştir. Hükümet bu şekilde c c a i neticeleri, 
hukukî neticeleri tovlidedecek bir tüzük tan
zimine. Anayasa hükümlerine göre, yetkili de
ğildir. Bu itibarla bana ceza veremezsiniz diye
cektir. O itibarla bu şekilde tanzim edilecek bir 
tüzüğün Anayasanın arz ettiğim maddeleri mu
vacehesinde tatbiki dahi mümkün okuyacaktır. 
Bu itibarla bu mevzu da bir takrir takdim etmiş 
bulunuyorum. .Mâruzâtım bundan ibarettir, 
iltifatınıza mazhar olmasını arz ederim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Değerli 
arkadaşlarım, bu 5 nci maddeyi tetkik ettiğimiz 
zaman görülecektir ki, bendler arasında veya
hut da fıkralar arasında tenakuz vardır. Mese
lâ, eğer yanlış anlamıyorsam 3 numaralı bencide 
tarım işletmelerinde yapılan her çeşit yapı iş1 eri 
iş Kanununun kapsamı dışında bırakılmıştır. 
Buna mukabil yine aynı maddenin 4 ncü bendi
nin (e) fıkrasında ikinci satır «tarım işletmele
rinde yapılan her çeşit yapı iş1 eri» şeyin dışın
da bırakılmıştır. Şimdi bunun başka bir sebebi 
var ise onu bilmiyorum. Yok ise burada bir yan
lışlık olması lâzım. Bunu belirtmek istiyorum, 
bir. 

ikincisi; arkadaşım bahsetti, kapıcıların iş 
Kanunu kapsamına alınmaması kanaatindeyim. 
bendeniz de. Kapıcılardı iş Kanunu kapsamı 
içerisine alınması tatbikatta fikrimce çeşitli ih

tilâflara ve hattâ hile-i şer'iye yollarına işvere
ni saptıracaktır demektir. Meselâ; işveren kapı
cı unvanı ile dtğil de, kaloriferci olarak alır da 
kapıcı işlerinde çalıştırırsa ne olacak? Bu ba
kımdan kapıcıların da istisnalar içine alınması 
lâzımdır. 

Üçüncü cihat, komisyon tadilâtını yapmış
tır. Tadilât yaparken kanunun diğer maddele
rindeki alıenge burada dikkat edilmediği görül
mektedir. Bütün maddelerde harfler kullanılır
ken a, b, c, ç, diye tasarıda (ç) harfi kabul edil
miştir, doğrusu da budur. Bizim komisyonumu
zun tadilinde (o) harfi yoktur, fa), (b), (ç), on
dan sonra (d) ye ^cçilm'ştir ki, bu krnıunun diğer 
maddeleriyle bağdaştırılması mümkün olmıyan 
bir keyfiyettir. Bunu da dikkat nazarlarınıza 
arz etmek isterim. 

Nihavet bu maddeyi de biraz muğlâk kabul 
etmek lâzım. Her okuyan bnnu bir, iki defa oku
duktan sonra küdüne vakıf olacaktır. Sadeleş
tirmek icabeder. Şeyleri kesmek, madde, madde 
daha açık. daha vazıh bir şekle getirmek lâzım
dır. Bendeniz bu bakımdan yine maddelerdeki 
hükümler aynen baki kalmak üzere ve deminki 
dediğim mâruzâtımı, derişiklikleri ilâve etmek 
kavdivle bir önerge takdim ediyorum. Burada 
şöyle oluyor. 

«istisnalar : Madde o. — 
1. Deniz ve hava taşıma işlerinde; 
2. Tarım işlerinde; 
3. Aynı meskende veya müştemi'âtmda bir

likte yaşıyan bir ailenin üveîeri veya hısımları 
arasında, dışardan başka biri katılmaksızın ev 
içinde yapılan işlerde, 

4) Ev hizmetlerinde; 
Bunlar hep madde de var, ama karma karı

şık. 
«5) 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkâr

lar Kanununun 2 nci maddesinin tarifine uygun 
üç işçinin çalıştığı iş yerlerinde; 

6. Aile ekonomisi hududu içinde kalan ta
rım işletmelerinde yapılan her çeşit yapı işle
rinde; 

7. Konutların kapıcılık hizmetlerinde; 
8. Spor tesislerine ait iş yerlerinde; 
Bu kanunun hükümleri uygulanmaz. 
Şu kadar ki : 
a) Kıyılarda veya liman ve iskelelerde ge

milerden karaya ve karadan gemilere yapılan 
yükleme ve boşaltma işleri; 
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b) Havacılığın bütün yer tesislerinde yü 
rüt al en işleri; 

c) Tarım sanatlariyle, 
ç) Tarım âletlerinin, makina ve parçaları 

mn yapıldığı atelye ve fabrikalarda görülen iş 
ler; 

d) Halkın faydalanmasına açık veya iş 
yerlerinin eklentisi durumunda olan park ve 
bahçe işleri; 

Bu kanunun hükümlerine tabidir» şeklir 
de maddeye daha açıklık verecek, vuzuh v~ 
recek bir şekil kabul edildiği takdirde her olr: 
yan, her işçi, her işveren bundan faydalan." 
çaktır. Bu şekilde bir önerge takdim et mi; 
bulunuyorum. İltifatınızı istirham ederim. 

Hürmetlerimle. 

BARKAN — Sayın Gündo~?an. 
FİKRET OÜNDOĞAN (İstanbul) — Pek 

muhterem arkadaşlarım; müzâkeresini yapmak 
ta olduğumuz 5 nci madde de bendenizin değin 
mek istediğim noktalar kısaca şunlardan ibaret 
tir. Evvelemirde şu ciheti belirtmek isterim ki 
1961: yılında Parlâmentoya sevk edilen îş Kanu
nu tasarısında bugün gerek Millet Meclisince 
kabul edilen madde de bulunan ve gerek?e son 
radan Senatomuzun geçici komisyonu tarafın 
dan başka bir hale dönüştürülerek kabul edilen. 
Millet Meclisi metninde (d), bizim Senato Ko 
misyonumuzun metninde iki numaralı bend ve
ya fıkra üzerinde görüşlerimi arz etmek istiyo 
rum. 

Bu fıkra kanun Parlâmentoya sevk edildi?' 
zaman mevcut değildi ve bu îş Kanununun i° 
hayatına getirdiği yeniliklerin en belli başlısı da 
bu 5 nci maddenin şimdi 2 nci bendi olarak du
ran ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârla" 
Kanununun 2 nci maddesinin tarifine uygun 
«üç işçinin çalıştığı iş yerleri bu kanunun şümu
lü dışındadır» şeklindeki fıkra mevcut değikr 
ve 1964 yılında sevk edilen en belli başlı yeni
liklerden birisi de bu fıkranın mevcudolmayışı 
idi. 

Bunun başka türlü bir ifadesi şudur. 1964 
yılında Parlâmentoya sevk edilen İş Kanunu ge-
tird'ği yenilik bu kanunun bir tek işçinin dahi 
çalıştığı işlerlerine ve işçiye uygulanması hususu 
id;. Bövlece Türkiye'de hizmet akdi ile bir iş
verene bağ-lı bir tek k'şi dahi olsa o k'mse işçi 
vasfını ihraz etmiş olacaktı ve bu, îş Kanu

nun kendisine tanıdığı haklardan diğer işçiler 
7ibi istifade edecekti. Ama, kanun Meclislerden 
gitmek, gelmok, veto edilmek suretiyle ar?dan 
geçen zaman zarfında biraz evvel okuduğum 
"şekilde bir fıkra ile bir işçiye dahi tatbik edilir, 
kanun olmaktan çıktı ve ş'mdi bir mülâhaza ile 
üç işç'ni-n çalıştığı işyerlerini arcak kapsıyan 
kanun bir oldu. Üç işçiden az işçi çalıştıran 
'şverler nde uygulanamaz bir kanun haline geldi. 
Acaba kanunda 507 sayılı Kanunun esnaf ve 
küçük sanatkârın tarifenin içinde kalan kimse
lerin işyerler'nde çalıştırdıkları insanlara bu 
kanunun uygulanmamasında nasıl bir fayda rrü-
kâhaza edil iniştir? Bulmak bir havli güçtür. 
Maamaf'h bâzı izahlara tesadüf ed'iyoruz. De
niyor ki bu küçük işverleri eşraf ve zanaatkar
lara ait dükkânlar yahut atelyeler, bunlar ser-
mavo itibar yi e. kapasite itibariyle, irtihsal 
ı^acı itı'barivle küçük ye^lerd'r ve ekseriya kü-
rtük kasabalarda ve sairede bulunurlar ve eofWm 
d"*fa s 'parş üzer'ne iş ahrlar. Bir nevi iste kü-
•nik tam'rciler, u^ak tefek İs vapan sanatkârlar
dır. Bunları, fabrikalar ve d'ğer işyerleriyle mu
kavele etmek dırcru debidir. Onun için bunla
rın yanında çalışan işçi adedi üçten fazla ol
mazsa îş Kamunu kamamıza almr-abm ve İş 
Korununa tabi olmasın bu k'msele^. hem is-er-
V.Ü itr^nriv1e işveren o7p~f>k nem de bu ;s"'"ler. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, hak'katen 
*">k^azarda mus'p g :b\ isabetli gibi TO"ii"ırn bu 
düzünce p ^ n d a TiHtivc ekrv-orıV bakımın
ı m "n̂ k '^.abotli Fa^^ma^ası lâz^n^elr. Cü'i-
kü, TiHrve b'lmdıTd nr'.bi sa^a^i d r ^ r ı ' n ' ba-
za^mak üz^re buluna-ı h'f rTrnıle1"^. Vp d^"'1~n 
^u^a h*",~"'-"'̂ ız bir memleke^r. Tü"Vvp küçük 
'"îiçük dükkânıfirba. lonca u^Ki rd^Vrle ve ba-
-ı/f; p t ^ ı ^ r , -iı-pfm vatım ülke nlr-ıpk^p^ ekmak 
-̂ -"->"1t11fZ;n^do

lelır. E"OC!an s m ° " ' dev^Vi-nin en 
'Hli bash 'cabı da budır*. IIoV <?^ır'"ipT"i bir 
ülkede bas't a l e ^ ^ p «-mavi narm^V"* imal et-
m.^-n oa^^^n küçücük a M velet*, tövbesine bir-
' a V n rtirâhn-flaHa t-; Kanunu 'i-«-™«v~.-"rim 
—-. pi;Tnf]fî| ha^'e tutulursa e> +r>ud'rdrı Hîriik-
'"(•^"'n' ve zayıflıklarını muhafaza edecekler 
demektT. 

IT r , 1 ^ ' ' i k * . «•"•"ek TV~ :~p. : T » ^ "V-ıTHV TPl^-n^n o-P. 

""S—;'* I k ' r c ' BriZ "V"'iT'îç PkİTe''1 br* HVPI"1- r " , ^p t -
' - . . - ı inw^ -^~r\ 'ç*"r\-*}n-n'-n'-p p«olo--•-••"«rin hi^ıe^e^^k 

<*. - , ty, - ,_ r | r , f /v1"r> l ^ - p ' r v ı V ^ p f { Ö " Ü ' : > r n P İ r , ' " : T"<> b f «"'İtt^Pt-

lo güçlenmeleri, alet, edevat ve işgücü ve ihtisas-
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Harım birleştirmelerini ve bu birleşme yüzünden 
güçlenecek teşebbüsün bankalardan, bilhassa kre
di alma bakımından çak daha el verişi;, bir du
ruma geleceklerini Blrirci ve İkinci Beş Yıllık 
Plânda sayfa, sayfa okuduk. Hattâ bundan 15 
ıgün evvel yaptığımız İkinci Beş Yıllık Plân mü
zakerelerinde bu hususta Hükümetin burava ge
tirip, takd'm ettiği Plânda açıkça vasılı idi. 

Şimdi hal böyle olunca; şayet Türkiye'de bu 
küçük ateîyeîeri, bu tamirhaneleri, bu sanat
kârların, küçük esnafın çalıştığı yerleri İs Ka
nununun kaplamı harlc'rde tutarsanız, künik 
halde kalmalarını ve birleşmelerln'a mümkün 
•olmamasına b :r nevi kolavlık saklıya cnksını?. de
mektir. O itibara bunların birleşmeleri ve bü
yük sanayiin muhtrcokluğu vrn ürünleri {r*e-
t'ci fabr'ka, atolce hal'ne dönüşmeleri ve bü
tün kred'lerden istifade ed^bllme^i için aşa
ğı - vukarı hu kanunin bu fıkracı kalktı?"] tnk-
d'^de T^nmlu o1 arak lv^as^c°klnrd'r ve h'Pn-
d'.nri sr'bi sanaviin van ü'-irder'ni yaran küçük 
fak^t fabrlıka ve atölye biçimine dönülecek
lerdir. 

Bn i t'bari a brn"p bu 5 rci maddenin ?. r>e* 
fıkrasındaki ıV'sna ka^aat'mc^ es^af^n leVne 
d"."'l. aİpnV-rd'~. Bunları dükkân n?i'-de bı
rakmak için âdeta zorlayıcı bir mrdd"d :r eko-
nom/kman, riW"nd"T,rnevic" h'̂ * madded'r. b'r-
lesmelc'ni ö^lev:c* bir mrddedV ve öT-lrc üp-
r'd-1 Tü^k've hünlik sanayi devrinin! ha^.rd'"-! 
takd^de vok olno prfmnve s°.Vp!er:n'n c|o ÎFTÇ* 
n^-r -a tc*k nd'1n!>1P"t*i d ^ p ^ r B'naenalevh, 
gönlüm o m ist'vor ki, bu küc"k es^af ve sara1"-
kfHa- b^l'Vîs'nÎP**. p.°navi serleri hal'nd^ ör
gütlenenler, iş rnieler'n', araçların ve seTiavele-
rlni h'T arava katsnla~. daha oahuk, daha ve-
r'mli. d^ha modern b'r ;şlrtme ba r ne ^'Is'nler. 
bankalardan daha o k pa~a alsınlar, bö'dece van 
ünin imal ed'ci fabrikalar haline düşsünler... 
Bunun mantığı budur. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var efendim. 

FİKRET GÜNDO&AN (Devamla) — Avru
pa'da bu süreç bövlece cereyan etnrştir ve ora
da küçük esnaf ve sanatkâr birlestirilmedlği için 
fabrikalar acıdıktan sonra hepsi işçi olmuştur. 
Ama,, sn^et Yüksek Heyetiniz bu maddedeki is
tisna hükmünü kabul edecekse lûtfets'nler. ke
rem buvursu-nlar, h:ç deg'lse hangi revi verle-
rin bu kanunla istisna edileceği Millet Meclisi 

metninde yazıldığı gibi Çalışma ve Ticaret Ba
kanlıklarınca hazırlanan bir tüzükte belirtme 
yoluna g'd lmesinde büyük fayda vardır. Bü
yümek istiyen, birleşmek istiyen bir atelveyi. bir 
zanaat dükkânını bu suretle imkâna kavuştur
muş olursunuz. Bu itibarla Millet Meclls'nln ka
bul ettiği metinde hangi yerlerin bu kanun
da ist'sna cd'leceğine dair Çalışma ve Tica
ret Bakanlıklarınca b'rl'kte hazırlanan bir tü
nü1: hükmünün bu maddeve girmes'ni ve komis
yonumuzun kabul ettiği ikinci berd'n bu suretle 
doğlştlrllmes'ni öngören bir değiştirge önergesi 
•takd'm ettim, iltifatınıza mazhar olu~sa son de-
rec3 minnettar olacağım. Hürmetler ederim efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Tuna. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlarım, kanunun 1 nci madde-
s'nde işliyi tarif ett:k. Tarifi şümullü vapmak 
'mkânnı bul ama daimiz ;çin Iv^me1: akdi ile bağ
lı olan k^mr-eleri de isçi savdık. Simdi bu her 
çalıdan k'm^evi işçi hududu dâhiline konu a 
g'bl e ok gm'ş bir sahan kaplamakta. H^buki 
çıkmakta olan kanunların gayesi bu d°f?"l. 

Meselâ. memur sendikal an, - Devlet Perso
neli sendikaları hakkındaki kanunun ikinci 
maddesinde kimlerin işçi olmadığı, kimlerin 
bu konunun şümulü dâhilinde bulunduğu gös
terilmiştir. Eğer h'z bugünkü durumuyla birin
ci ve bernei maddeleri birlikte mütalâa ettiği
miz zaman bu Devlet Personeli Sendikaları 
Kanununun ikinci maddesinde tadadı yapılan 
ve hizmet akdi ile Hükümete bağlı olan kimse
lerin de bu kanunun kapsamı içine girmesi 
mümkündür. Esasen bugün raslamakta olduğu
mun ihtilâfların pek çoğu memur mudur, isli
midir, greve kalkan kimseler arasında karşı
laştığımız güçlüğün anamenbaı bundan doğ
maktadır. Onun için işçi alarak kabul ettiği
miz, diğer kanunlarda işçi olarak kabul et
mediğimiz kimseleri bu kanunun şümulü dışı
na sarahatle çıkarmaya mecburuz. Bu 5 nei 
maddeye, işçiyi yalnız hizmet akdi ile bağlı 
olan kimseler, diye tarif ettiğimiz zaman 5 nei 
maddeye Devlet Personel Sendikaları Kanunu
nun 2 nei maddecinde yazılı eşhasın bu kanu
nun şümulü dahiline girmediğini açıkça belirt
meye meeıburuz. Bir, bunu arz etmek istiyo
rum. Çünkü 2 nei madde, .5 nei maddede istis-
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nalar dışında tatbik olunacaktır, diyor. 1 n?i 
madde çok şümullü; pek az kelimelerle tarif 
edilmiş bir maddedir. Herkes girebilmektedir, 
'her hizmet akdi ile bağlı olan girebilmektedir. 

Bunların şümulü dâhilinden dediğim kısımla
rı çıkarmak zarureti vardır, tatbikata ışık tut
ması bakımından. Devlet Personel Sendikaları 
Komününün 2 nci madesinln kapsamına giren 
kimseleri bunun d'şında bıraktığımızı belirt
meye mecburuz. İkincisi, Sayın Gündoğon ar
kadaşımız, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanat
kârlar Kanununun tarifine uygun 3 işçi çalış
tıran işyerleri bu kanunun şümulü dışındadır 
kısmının kalkmasını isterler. 

Arkadaşlar, inşallah ilerideki bir merhalede 
bu düşünülebilir. Fakat kanunlar cemiyetin o 
zamanki ihtiyarlarım karşılamaya mecburdur. 
Bugün bir berber dükkânı taaavvur edin, ya
nında bir işçi çalıştırdı, bunu iş konunu şümu
lüne tabi tutacağız. 

telcilerin bâzı hakları korunmaktadır. Bu 
hıkların korunmalında hemfikiriz. Fakat şu 
kanunun şümulüne girmesi bakımından bugün 
henüz biz o iktisadi merhaleye ulaşmış deği
liz. Bu şekilde küçük esnaf ve sanatkârların 
yanında çalışan bu iki - üç kişinin, bu iki, üç 
kiş'yi çalıştıran müesseselerin bu kanunun şü
mulü dışında bırakılması işsizliğe mâni olacak 
bir tedbirdir. Yoksa, bunları çalıştıran küçük 
esnaf bu kanunun tahmil ettiği külfetlerin al
tında ezilecek, onun için yanında çalıştırdığı 
kimsenin işine son vermeye mecbur kalacaktır. 
Onun için bu 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanat
kârlar hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin 
tarifine uygun, üç kişi çalıştıran yerlerin bu 
kanunun şümulü dışında bırakılması bugün 
için zaruridir. İnşallah ileri bir merhalede bu 
hükmü de bir hamle daha yopmak suretiyle, 
chuia genişletmek suretiyle, Sayın Gündoğan 
arkadaşımızın dilediği amaca ulaşırız. Fakat 
bugün için buna zaruret var. 

Muhterem arkadaşlar; Sosyal Sigortalar 
Kanununda ve bu kanunun tatbikatında çırak
ların muaf olduğuna d ü r beyanların bu kürsü
de yapılmasına ve hizmet akdinin içine çırak
la! m girmediğinin belirtilmesine rağmen gör
dük ki, bu kanunun tatbikatında uzun bir za
man çıraklar bakımından ihtilâflar d;xğdu. Bu
günkü çıraklık kanunu çıkmamıştır. Fakat ka

nonu bu şekilde bıraktığımız zaman tatbikat
ta mahalline varacak kimseler, şurada üç kişi
nin bulunduğu yerler müstesnadır dediğimiz 
'iınıan, kanunu tatbik ederken bunlara çırak
ları da dâhil etmeleri suret'yle bir hesap yap
maları mümkündür. Bizim Borçlar Kanunu-
rıuzun hizmet akdinin 313 ncü maddesi zanne
diyorum, ilk maddesinde hizmet akdi hüküm
lerinin çıraklar hakkında da totıbik olunacağı
na kıyas yolu ile açıkça gösteriyor. Onun için 
biz çırakları bu kanunun şümulüne dâhil etme
diğimizi şu sayım hesabında çırakların dâhil 
olmadığını belirtmede fayda olduğunu arz edi
yorum. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var efendim, lüt
fen. 

AHMET NüSRET TUNA (Devamla) — 
Çırakları da bu sayımın dışında bıraktığımıza 
dair bir teklifimiz var. Bunun kabulünü rica 
ediyorum. 

Diğer apartman kapıcıları, yahut konut ka
pıcıları hakikaten işin mahiyeti itibariyle bu 
kanunun şümulüne girecek durumda değil. 
Bunlar bu kanunun şümulü dışında bırakılabi
lir. Esasen sosyal sigortalarla kendi hakları 
teminat altına alınmıştır, bunların. İşin mahi
yeti dolayısiyle bir çare bulunması mümkün 
dür. Hali hazırda dışarıda kalması hakkında
ki arkadaşlarımızın teklifine biz de iştirak edi
yoruz. Bu arz ettiğimiz hususları kapsıyan 
önergemize iltifat buyurulmasmı rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Ortaç. 

CAHİT ORTAÇ (İzmir) — Muhterem arka
daşlar müzakere etmekte bulunduğumuz bu beşin
ci maddenin birinci bendinde aile harinıini, aile 
masuniyetini nisbeten koruyan bir istisnai hüküm 
getirmek"e biraz müılşcrih olmaktayız. Ancak 
yine bu fıkra içinde mesken veya müştemilâtın
da birlikte yaşıyan bir ailenin üyeleri veya hı
sımları arasında ve içinde yapılan işlerle, ve hiz
metlerine bu kanun hükümleri uygulanmaz, de
mek'e beraber bir açma yapmış «dışardan baş
ka biri katılmıyarak» ev hizmeti dedikten sonra, 
ev işi dedikten sonra, dışardan başka birisinin 
katılmıyarak ilâvesini ben şahsan fazla bulmak
tayım. Bu münasebetle bu fıkranın ve bize biraz 
ümit veren bu fıkranın içine girmiş, «dışardan 
başka biri katılmıyaralo tabirini faz'a bulmak
tayım ve bu fıkradan «dışardan başka biri ka-
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tılmıyarak» tâbirinin kaldırılmasını, maddenin, 
bendin doğrudan doğruya bu cümle haricinde 
kalan kısımlarının kabul edilmesini bir önerge 
ile istirham ettim. Kabul edilmesini rica ede
rim. 

BAŞKAN —• Sayın Bozcalı buyurunuz efen
dim. Maddeler üzerinde oylarını kullanmayan 
sayın üye var m i l . Yok. Oylama işlemi bitmiş
tir. 

ÖMEE LÛTFİ BOZCALI (İzmir) — Muhte
rem Başkan, kıymetli arkadaşlarım; besinci 
maddenin istisnaları tetkik celi irken, bilhassa 
birinci beııdde «aynı mesken veya müştemilâ
tında birlikte yaşıyan bir ailenin üyeleri veya 
hısımları arasında» tâbiri vardır. Ve devam 
.eden kısımda «dışardan başka biri katılmaya
rak» denilmektedir. 

Türkiye'nin gerçekleri realiteleri hepinizin 
malûmudur. Bilhassa Anadolu'nun halı doku
yan, hasır dokuyan ve urgan ve emsali küçük 
sanatları kendi evlerinde icra eden ve aile eko
nomisi deyip kimseye muhtaealmadan, bir kim
seye el açmadan geçimini temin edecek bir ale
nin kızının büyümesiyle evlenmesi, iki odayı sığ
maması suretiyle de kapının karşısında bir baş
ka dama sığınması halinde, 507 saydı elimizde 
mevcut olan t i Kanunu şümuriıne girmiş olur 
Şu aile ise dul bir kadir, bir de kızı ile beraber 
çalışmakta idi. Faremi çatı altında veya ay""* 
binanın müştemilâtı içinde olmadı diye; kabil 
mi olması; herkesin 5 - 8 - 1 0 odalı evi mi var 
Bunun zaruret içinde güçlükle bakabildiği tek 
odasının, diğer odaları bulunmadığı >lVl «"• kak
madığından kapının karşısında veya diğer bir 
mahallede kızma veya yakınma bir ev tutmır 
birlikte çalışmış olması bu kanunun şümulüne 
fnkulmasma sebebolmakJadır. Bu ise acıkca bir zu-
rimllir . Kanun; hsrzanıan kendileri hakkında ta+ 

bik edilen kimseler için, refaha götüren bir y\! 
olması iktiza eder. Biz bir taraftan işsizleri^ 
sayısını a^a'talım, derken şu maddelerle işsiz
lerin adedini kat bekat artırmış oluyoruz. Onun 
için benden evvel konudan arkadaşım takrir ver
diğinden bahsettiler, bendeniz de vermiş bulu
nuyorum ve zaten ondan sonra gelen İkinci fık
rayla ela tezattadır. Bir taraftan üç kişiye ka
dar müsaade ed'yoruz. diğer taraftan fakir aile
nin yanma her hangi bir kimseyi almasına mü
saade etmiyoruz. Kanunun bizatihi fıkraları 

arasında tezat olur. Bu itibarla, aile ekonomisi 
dediğimiz, ancak kendi geçimlerini güçlükle çı
karabilen, yaptıkları iş zaten Türkiye'de malûm 

I olan eşhasın bir evin çatısı altında veya müşte
milâtının dışına çıkması sebeplerinin ortadan 
kaldırılarak bir ailenin üyeleri ve hısımları ara
lında ev içinden yapılan işler olarak kabul edi
lirse bu kimseler de serbestçe halen yapmakta 
oldukları halılarını dokurlar, kendilerini eğirir-
le:*, iplerini eğirirler ve küçük sanatlarını bu 
suretle icra etmiş olurlar. Bu itibarla birinci 
bendin değiştirilmesinde zaruret vardır. 

İkinci bentdeki 507 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi tahdididir. Bu maddenin şümulüne 
uyan bulunduğu halde derneğe üye olmamış 
bulunman, hakkında 507 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin tatbik edilmemiş olması, aynı du
rumda bulunan kalaycı, fırıncı, eskici ve em
sali esnaf ve sanatkârları da d işar da bırakma
mak için «507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanat
kârlar Kanununun 2 nci maddesi» tâbirleri çı
karılarak üç işçiye kadar işçi çalıştıran işyerle
rinin mutlak olarak bu kanunun dışında bı
rakmak zarureti vardır. Çünkü, umumi görüş
melerimde arz ettiğim .gibi esnaf ve küçük sa
natkârların bizatihi sanatkârlık ve işçilik vas
fı bir kimsede birleştirildiği ve bunun ilerle
mesine imkân olmadığı ilim otoritelerinin bu 
hususta yazdıkları kitaplar ve mütalâaları vo 
beyanları ile sabittir. Vaktim dar olduğu için 
bunları tekrar size okumakta mazurum. Vak
timiz yoktur. Bu itibarla muhterem Heyetini
zin bu ciheti bilhassa nazarı itibara almasını 
biljlıassa istiriıam ediyorum. 

Bir de diğer arkadaşlarım işaret ettiler, 
kapıcıların bu kanun şümulüne girmesinde bü
yük mahzurlar vardır. Mesai saatleri bulun
dukları yerler itibariyle bu kanun şümulüne 
girdiği takdirde kapıcıların çalışmalarına im
kân olnryacak. Ya Avrupa'da olduğu gibi o 
apartmanda oturan kimseler münavebe ile 
işle.-ini kendileri yapacaklar veya aynı kapıcı
yı yalnız Sosyal Sigortalardan da çıkarmak 

I suretiyle her gün birisi namına çalıştırılıyor-
muş gibi ücret ödemek suretiyle o kimsenin ha
len sosyal sigortalarla müemmen olan huku
kuna da tecavüz etmiş, bu haksızlığa da biz, ka
nun yapıcı olarak, sebebolmuş olacağız. Çünkü 
bu kanunu tatbikten içtinabeden ve tatbik ede-

[ miyecek olan apartman sahipleri veya kat mül-
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kiyeti sebebiyle idare kendilerine tevdi edilmiş 
olan müdüran, idare eden kimseler, mecbur 
kalacaklar her daire için birer gün veya iki
şer gün çalıştırmak suretiyle yine aynı ayl:k 
verilecek ve fakat isim değişecek, şekil deği
şecek;,. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var efendim. 
ÖMEE LÛTFİ BOZCALI (Devamla) — Bu 

kanunun bu suretle dışına çıkılmış olacak, bu 
ise ne memleketin gerçeklerine uygun bir du
rum olur ve ne de bugün zaten iş bekliycn bir
çok işsizlerin adedini artırmaya sebebdur. Bu 
sebeple kapıcı'ann da bu kanrn şümulü dınnda 
bırakılması faydalıdır. Teşekkür ederim Hür
meti er '-m] e. 

BAŞKAN — S iyin İsmen. 
HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sayın Baş

kan, sayın senetörler; İş Kanununun beşinci 
maddesi üzerindeki görüşlerimi açıklamadan 
evvel bir küçük beyanda bulunmak istiyorum. 
Elbette ki, benim buradaki konuşmalarım Mil
let Meclisindeki Türkiye İşçi Partili milletve
killerinin bu karun üzerimdeki görüş'eri, sa
vunmaları paralelinde olacaktır. Bu çizginin 
dışında olmasını ben partimizin prensip1 eri ve 
g"<rüş açıları bakımından imkân göremiyorum. 
Sayın Bıkan, tümü üzerindeki görüşmelerde 
burada brnu belirtmiş ve belki de bilmiyerek 
beni tebrik etmiştir. 

BAŞKAN — S-ym İsmen lütfen konuşma
nızı maddeler üzerine inhisar ettiriniz. 

HİMMET İSMEN (Devamla) — Tefekkür 
ederim Sıym Başkan, böy'c yanmağım za
ten. Yalnız bunu söylemeden kendimi alamı
yorum. 

MEHMET NURİ ADEMOĞLU (Adana) — 
Part 'niz r.dıra konuşamazsınız.. 

HİKMET İ^MEN (Devamla) — Peki, teşek
kül1 ederim efendim. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efen
dim. 

HİKMET İSMEN (Devamla) — 507 savdı 
Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu ile ilgi
li görüşlerimi tümü üzerinde görüşürken 
açıklamıştım. Onun için bu konuda burada 
fazla bir şey söylemek istemiyorum. Esasen 
önergem de tarım işçileri ile ilgili olarak ve
rilecektir. Çünkü, bu kanunda hakikaten ta
rım işçilerinin hemen, hemen hiçbir şekilde 
korunmadığı görülmektedir. 

Verdiğimiz değişiklik önerges'y^ tarım iş
çilerini kanunun kapsamına alınmasını dile
mekteyim. Tarım işçilerinin dertleri tarımla 
ilgili olmıyan vatandaşlar tarafından da bili
nebilin 

Bu itibarla tarım işçilerinin sorunlarını te
ker teker gözden geçirmek ist'yorum. 

1. Tarım işçileri hepimizin b'ldiği gibi 
milyonları bulan kütledir. Bu itibarla bunla
ra bir hayat ve geçim emniyeti sağlamak zo
rundayız. Mülk sahibi, çalıştırdığı işçiyi dile
diği an işten çıkarıvcrmemesi gerek'r. Onun 
için millet hayatımıza en çok -giren bu kütlesi
ne bir iş emniyeti sağlamak Yüce Kurulumu
zun esas görevlerinden blr'si olacaktır. 

2. Tarım işçilerini hiçbir kanun himaye 
etmediği için, is saat1 erinin mülk sah'bi tâyin 
etmektedir. Tarım işçileri genel bir kaide ola
rak sabahleyin hangi saatte işe başlarlarsa 
akşamleyin de hemen, hemen aynı saatte işi 
bırakırlar. Örneğin tarım işçisi sabah 4 te işe 
başlarsa akşam 4 te bırakır. Dinlenme zaman
lan çıkarılırsa tarım işçisi günde net 10 saat 
enksır. Halbuki İş Kanunu fabrikalardaki iş 
glbü 8 saatle sınırlanmaktadır. Kır işçisi ile 
'^brika is^'si a ^ ^ r a b"TTİo b'^ n~r~.rn ^«1-̂ . 
manın insaf ve adalet duygubınyle bağdasn* 
+ ara fi y >ktur. Onun için işgünü müddetinin 
kısaltılması ve bunu aşan çabşma saatlerinin 
nrirı 'e karşılanması gerekir. 

3. Trrmıda iş şaftları Yüce Kurulun çok 
'yi. bildi'"! p-Vv. nardır . Gir~es a1+mda saat-
^rec e-dnm^k kolav bi" ^ v delildir. İçme su-
\nı vahîm bir konudur. Ç de defa mazot varil-
V>i î'e kövî'm îeme suyu getirilir S" sıcr> ve 
ma~ot csrrsİKbr. Ayrıca su çok defa ya bir 
~Tylan y i da bir ırmaktan saklanmaktadır. 
°u h^l^e sr'vun ko^k'si s"""^^^ bir yana, 
içilecek halde dewild'r. Gayrisıhhidir. 

Tarım işlilerinin barınma şekilleri de bir 
meseledir. Hımbezden yapılmış düşük seviye
li uydurma çadırlarda barınırlar. Bu ilkel ça
dırlarda işçiler aile mahremiyetlerini koruyamaz
lar. Fakat bu çadırlar Sonbahar yağmurları
nın başlamasiyle tarım işçilerinin barınma 
meselesi bütün fecaatiyle meydana çıkar. Ha
yat1 arı gayrisıhhi bir şekilde devam eder gi
der. i 

Bugün 4 milyon hektar arazide kısmen mo
dern teknik uygulanmaktadır. Modern tek-
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niğin kendine özgü hastalıkları vardır. Kışın 
rüzgâr altında geee ve gündüz çalışan bir trak
tör sürücüsünün hasta olması işten değildir 
ve onu himaye edecek hiçbir mevzuat yoktur. 
Tarımsal mücadele ilâçlarının kullanılması do-
layısiyle son yıllarda, ortaya bâzı modern bir 
takım hastalıklar çıkmıştır ve bunlar tarım 
işçilerinin. mâruz kaldıkları meslek hastalık
ları içerisindedir ve hiç himaye edilmemekte
dirler. 

Tarım isçilerinin beslenmek şekli de çok 
önemlidir. Ücret düşüklüğü ve işçideki tasar
ruf zarureti tarım işçisinin beslenmesi"i pra
tikte ekmek ve sovana irca etmiştir. Bulgur 
pilâvı lüks bir yemek mahiyetindedir. Kcylü-
müzdeki orta1 ama haya.t seviyesinin düşüklü
ğü işte bu gibi sebeplerden doğmaktadır. 

4. T a m ı işçileri ir rn ücret mrrH^n ba^b 
basma vahim bir konudur. Tarım isçisi bazan 
ücret haddini alacağı gündeliği bilmeden işe 
başlar. Böyle bir gelenek acaba nerede bulu
nabilir ? 

BAŞKAN — Sayın İsmen, lütfen erendim 
bu ücret mesellerine filân intikal etmeyin, 
bu konurun şumûlü içerisine girip girmemesi 
meselesini görüşeceksiniz. 

HİKMET İSMEN (Devamla) — Peki efen
dim, ben burada vereceğim önergede tarım iş-
çileri"in bu kanunun kapsamından çıkarılma
sını yani bu ibarenin metinden çıkarılmasını 
istiyorum. Bu itibarla tarım işçilerinin sağlık 
konularını gözden geçirirken bu konuya da 
gelivorum. Yani benim burada söylemek iste
diğim esas tar:m işçisinin alacağı ıVretb"» be
lirli bir organ, heyet tarafından tesbit edilme
yip kendisine işveren1 erin dilediği ıriktarda 
bir ücret tesbit etmesinin de uygun olmadığı
nı söylemek istiyorum. 

Tf. tbi^ta ^"^e ıVret haddini civ^d'-'H o^ 
büyük mülk sahiplerinden bir veya iki kişi tâ
yin etmektedir. Şu halde tarım kesim "•"•de üc
ret haddi, mülk sahibi ile işçi aras*ndaki kar
şılıklı pazarlık ve hü" iradeye gere taazzuv et
memektedir. İşçinin fikri alınmadan bir veya iki 
mii'k sahibi tarafından kolaylıkla tarım iş
çinin ücret haddi tâyin edilmektedir. Kar
şılıklı bir hür iradey2 ve pazarlığa dayanım -
yan ücret seviyesinin tek taraflı bir tâyin şek -
lj uygun değildir. Bugünkü Türk sosyal koşul -

lariyle bağdaşır tarafı yoktur. Çiftlik sahibinin, 
işçinin geçiminden ziyade kendi kesesini düşü-
nese^i aşikârdır. 

BAŞKAN — Sayın İsmen, ben öyle anlıyo
rum ki, dün eksik bıraktığınız, zaman içinde 
konuşamadığınız mevzuları konuşuyorsunuz. 
Beşinci madde ile ilgili olarak lütfen beyan
da bulununuz, 

HİKMET İSMEN (Devamla) — Zaten biti-
ılriyorum efendim. Ben de mağdur kütlenin 
gerektiği gibi, mümkün mertebe, korunması
nı ve elimizden geldiği kadar onlara da bâzı 
meselelerde yardımcı olunmasını sağlamak 
işiıı görüşüyorum. Beşinci maddede zaten bi
rinci fıkrasında işte burada Deniz ve hava 
işleri ile, tarım işçileri aynı zamanda şu filân, 
filân hizmetlerinde bu kanun hükümleri uygu
lanmaz deniyor, Tarım işçilerine de bu kanun 
hakümlerinn uygulanmasından bahsedilen bu 
hususu açıklamaya çalışıyorum. Bu mağdur 
kütlenin kanunun kapsamına alınması pek çok 
meseleyi halledecektir, önergem bu meseleyi 
göstermektedir. Takdim ediyorum ve arkadaş
larımın iltifat edeceğini tahmin ediyorum. Çün
kü, hakikaten tarım memleketiyiz; % 78 i ta
rımsal bölgede çalışmaktadır dediğimiz bir 
kütlenin korunması hakkındaki önergeme ilti
fat edeceğinizi umuyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Efendim şimdiye kadar yedi 
sayın üye konuştu. Daha yedi sayın üye söz 
istemiştir. Bu vaziyette bir kifayet önergesi 
var. Okutuyorum eüendim. 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. 
Müzakerenin kifayetini arz ve teklif ede

ri::. 
Tekirdağ Elâzığ 

Cemal Tarlan Celâl Ertuğ 
Samsun 

II. Enver Işıklar 

BAŞKAN •— Aleyhte buyurun, önce Sa
yın Ergiri istediler. 

ÖMER ERGÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; çok 
önemli bir maddenin müzakeresi yapılıyor. 
Hakikaten bu kanun içinde bu beş'nci madde 
önem kadanan maddelerden birisidir. Esasen 
pek çok arkadaşlarımız konuşmuşlardır. Geri
ye çok az sayıda arkadaşımız kalmıştır. Za-
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man tahdidi de yapılmıştır, rica ve istirham 
ediyorum, bu kanunun, bilhassa bu maddesinin 
en iyi şekilde çıkması bakımından bu önerge
yi lütfen kabul etmeyin, diğer arkadaşlara da 
konuşma imkânının verilmesini hasseten ri
ca ediyorum. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memişti/. 

Söz sırası Sayın Ergünım buyurun efen
dim. 

ÖMER ERGÜN (Cumhubaşkanınca S. Ü ) 
— Muhterem arkadaşlar, müzakeresini yaptı
ğımız İş Kanununun hedefi; çalışan bütün 
işçilere bu kanunun hedef tuttuğu hakları in
tikal ettirmekten ibaret olması icabeder. 30-03 
sayılı Kanunun, yani bundan 32 sene önce çı
karılmış olan kanunun, gerekçesi tetkik edilir
se, hedefi tek işçiye kadar iş kanununu tat
bik edilmesi istikametinde olduğunu görürüz. 
Esas itibariyle bu kanun da yüksek Meclise 
geldiği zaman tek işçiye kadar bu kanunun 
tatbik edilmesi hedefi gözetilmiştir. 3303 sa
yılı Kanun, o zamanın icaplarına göre, tatbi-
katda bâzı istisnai kaideler koymuştur. Ama, 
bundan tam 32 sene önce bu iş yapılmıştır. 
Bununla beraber dört işçi çalıştıran iş yerleri 
de iş Kanunu kapsamı içerisine sokulmuştur. 
Şimdi biz ne yapıyoruz, 32 sene sonra 507 sa
yılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 
2 nci maddesinin tarifine uygun iş yerlerinde 
çalışan üç kişiyi de bu kanunun şumûlü dışı
na itiyoruz, terkediyoruz. Yani kanun onlara 
hitabetmiyor. 32 sene içerisinde kaydettiğimiz 
ilerleme ne olacak? 4 idi, üç kişiye indirilmiş 
olacaktır. Yani, esnaf yanında üç kişi çalışı
yorsa, bu kanundan istifade edemiyecektir vo 
o yerlerde bu kanun uygulanmıyacaktır. Mem
leketin kalkınması, hedefi, istikameti, büyük 
sanayi işletmelerinin, kurulması yolu ile ancak 
mümkün olur. Esas itibariyle biz bu yolu terk 
edersek küçük, küçük iş yerlerinin doğmasına 
•sebep olursak biz bu memlekette, kollektif ça
lışmayı hiçbir zaman temin edemeyiz, ve par
çalanmalara bu şekilde yol açmış oluruz ve 
âdeta teşvik etmiş oluruz. Bunun için Millet 
Meclisince kabul edilen metinde şöyle bir hü
küm vardır. «507 sayılı Esnaf ve Küçük Sa
natkârlar Kanununun ikinci maddesinin tari-

[ fine uygun üç işçinin çalıştığı iş yerlerinden 
hangileri hakkında bu kanun hükümlerinin 
uygulanmıyacağı, Çalışma ve Ticaret Bakan
lıklarınca birlikte hazırlanacak bir tüzüklo 
belirtilir» deniyor. Biz tüzüğü de kaldırmışız. 
Yani, Çalışma Bakanlığı ile Ticaret Bakanlı
ğının müştereken hazırlıyacağı tüzüğü de ber
taraf etmişiz. O takdir haklarını da ellerinden 
almışız. Doğrudan doğruya direkt olarak üç 
kişinin esnaf yanında çalışması bu kanunun 
kapsamı içerisine girmiyecektir. Kapsamı dı
şında kalacaktır. Yani kesinleştirmişiz. Hal
buki, Millet Meclisi metni daha müsait bir me
tindir. Çalışma Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı 

| tüzüklerde her zaman için tadilât yapabi-
j leceklerdir. Bunu zamanın vo zaruretlerin, 

icaplarına göre işletobilecektir. Ama bizim Se
nato Komisyonu olarak kabul ettiğimiz şekli 
Umumi Heyetiniz de kabul ederse bu imkân 
vekâletlerin elinden alınmış olacaktır. Diğer 
taraftan kanunun birinci bendinde istisnai hü
kümler taş/yan kısım açıkça belirtilmiştir. 
Hangi iş yekleri veya işçiler bundan istifade 
edemiyecektir? Deniz işçileri. Zâten Deniz İş 
Kanunu çıkarılmıştır. Bunun yanında hava ta
şıma işleri ile tarım işleri. Artık burada tarım 
işleri için ayrı bir kanun getirilmesi bu madde 
ile öngörülmektedir. 

Tarım işçilerinde, aynı mesken veya müşte
milâtında birlikte yaşayan bir ailenin üyeleri 
veya hısımları arasında dışarıdan başka biri 
katilmıyarak, ev içinde yapılan işlere ev hiz
metlerine bu kanunun hükümleri uygulanmaz. 
Şimdi Sayın Bozcalı arkadaşımız der ki, halı 
işlerinde çalışanları perişan etmiş olacağız. 
Efendim zaten ev işleri, ev hizmetleri ve müş
temilâtında yapılan işler, hısım akraba ara
sında yapılan işler kanunun şumûlü içine so
kulmamıştır. İstisnalar içine sokulmuştur. Bu 
bakımdan endişeye mahal yoktur. Ama bir iş
letme haline getirilmişse, pek tabiî olarak bu 
iş Kanununun şümulü icerisoıe sokulmalıdır. 
Aksi takdirde biz böyle bir maddeyi kabul et
mek suretiyle, yani bunun başka şeklini kabul 
etmek suretiyle, o iş yerlerinin parçalanmasına 
sebep oluruz. Nitekim bugünkü tatbikat da 
iş yerleri parçalanmıştır. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var efendim. 
ÖMER ERGÜN (Devamla) — Vengi ver-

I memek için vesaire vermemek için bundan ka-

— 249 — 
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çınılıyor. Bu parçalanmaları önlemek mecburi
yetindeyiz. Diğer taraftan aile ekonomisi, za
ten aile ekonomisinin içerisine bunlar girmiş
tir. Ev işlerinde yapılan halıcılık vesaire aile 
ekonomisi içindedir ve bu şekilde mütalâa et
mek lâzımdır. Tarım işlerini de böyle mütalâa 
etmek lâzımdır. Üçüncü fıkra konmuştur bu
raya, üçüncü fıkraya lüzum yoktur. Birinei 
fıkra zaten bunu ifade etmiştir. Biz, mükerrer 
bir madde daha bunun, içine yerleştirmişiz-
dir. O da şudur: «Aile ekonomisi hududu için
de kalan tarım işletmelerinde yapılan her çe
şit yapı işleri bu kanun hükümlerine tabi de
ğildir.» Zaten tarım işlerini koymuşuz. Yapı 
işlerindeki hedef burada iyice anlaşılamamak
tadır. Yarın çeşitli yollardan bu madde yü
zünden ihtilâflar çıkacaktır. Mahkemelere dü
şülecektir. Hattâ Temyize kadar gidecek mese
leler çıkacaktır. Biz kanunu yaparken bu nev i 
yargı organlarına gidecek meselelere daha az 
imkân vermeliyiz. Diğer taraftan mıılıterem 
arkadaşlar, 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız, müddetiniz 
doldu. 

ÖMER ERGÜN (Devamla) — Bitiriyorum 
•efendim. Şehir hayatını perişan eden mesele
lerden bir tanesi de köyden kalk-yor iş bula
madığı için şehire geliyor. Şehirde ne verilirse 
buna kanaat eden kapıcı meselesi vardır. Bun
ları nizama sokmak mecburiyetindeyiz biz. 
madem ki, apartmandır; bu apartmanın kapı
cılığını yapan insan bu İş Kanunun maddele
rinden faydalanmalıdır. Ne veriyor İş Kanunu 
senelik izin hakkı veriyor, asgari ücretleri tat
bik ediyor. Yani biz bu kanunu tatbik etmek
le onlara namütenahi haklar verecek değiliz 
ve bunu da Çalışma Bakanlığı bir nizamname 
hazırlamak suretiyle düzene sokacaktır. Haki
katen bugün kapıcılar şehir içerisinde çok kö
tü şartlar içerisinde yaşamaktadırlar. Onları 
nizama sokmak Umumi Heyetinizin ve Parla
mentonun vazifesidir. Ama madde öyle olur 
veya böyle olur. Bunun üzerinde bir iddiam 
yok. Onun için muhterem heyetinize Millet 
Meclisinin metninin aynen kabul edilmesi isti
kametinde bir önergem vardır, kabul buyu-
rulnıasmı istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak... Yok. Sa
yın Karaöz... Buyurun. 

1937 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarı-
sr 11/ say.n üye oy kullanmış 117 kabul, tasa
rı Cumhurtye t Senatosunca kabul edilmiştir. 

Dovlo: Su İjieri Genel Müdürlüğü 1G67 Büt
çe Kanununa bağlı ce'tvei'ieıde değişiklik yapıl
ması hakkırJdald kanun tasarısına 125 sayın 
üye oy kullanmış, 123 kabul, 2 eenklnser tasarı 
Cumhuriyet Senatosunca kabul edilmiştir. 

İş KHL-ununun üçüncü maddesinin açık oyla
masın?, 121 sayın üye oy kullanmış, 121 kabul, 
madde kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Karagöz. 
ÎLYAS KARAGÖZ (Muğla) — Sayın Baş

kan, say ir: senatörler; görüşü1 mekte olan îş Ka
nunu tasarısının 5 nci maddesinde deniz ve hava 
taşıma isleriyle tarım işleri bu kanunun şümul 
sahası dışmda bırafcı1 maktadır. Tarım işlerin
den ne anlaşılmaktadır. B'r defa evvelâ bunu 
anl.rımak lâzımdır. Bu hükümden yani kanunu
mu" da tasrih edilen hüküm1 erden ziraat işlerin
den ne anlatılacağının tâyini zordur. Doktrinde 
ziraatln biri geniş biri de dar o'mak üzere iki 
mâm~ı vardır. Gen'ş mâmda zira°t nebati ve 
hv/vani, uzvi maddeler istihsali için tonrağm 
i^en'r» terbiye edilmesi ve havvan yetiştir ilmesi-
d'r. Bu durum muvacchcc'nde kanunumuz ta
rım işbrini birinci fıkrada geniş mânada anla-
r r ş ve ;stirmlar mevrnma s^-mus bulunmakta
dır. Dördüncü fıkrada (c) bendinde : 

«Tarım sanr.tkiriyle tarTm a1 ot1 eri, ımkina ve 
p-vcalarının yapıldığı atc-lyc ve fabrikalarda gö-
riT.en Ver, tarım işetmelerinde yapılan her çeşit 
yapı işleri» denmektedir. 

İşte e':a~eu kanunumuz bu (c) fıkrasında sa-
vılan hususları kapsamına almış bulunmaktadır. 
Bâzı arkadaşlarımız tereddüdederler, acaba or
man işitimlerinin bünyesinde yapılan ;şler bu 
kanunun şümulüne girecek midir? 533 sayılı 
Kınım ile îs Kanunu tatbikatını birbirine ka-
r-.şuhrmnıak lâzımdır. Zira 503 syaılı Kanun ile. 
halen meriyette bulunan 3003 sayılı iş Kanunu
nun tatbikatı da bugün için avrı a.vrı cereyan 
^r rk todi r . 503 savılı Karnın yönünden mütalâa 
-•lildi^i takdirle işin esa^nda Çalışma Bakan
lığı ile Örmen Umum Müdürlüğü arasında bir 
motokol yapı1 im sı suretiyle hangi işlerin tarım 
işler'n-den madudolduğu, hangilerinin olmadığı 
eh terjhit edilmiş bulunmaktadır. 
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Binaenaleyh, Sosyal Sigortalar Kanununun 
tatbikatı ile bu kanun tatbikatını karıştırmamak 
lâzımdır. Bâzı arkadaşlar, bu kanunda ziraat iş
çilerine yer verilmemiştir. Yer verilmesi lâzım 
gelmektedir, buyurdular. Fakat şunu hatırlata
yım ki, Çalışma Bakanlığınca tarım işlerinde ça
lışan işçilerimiz için yeni bir Tarım îş Kanunu 
hazırlanmaktadır. Tarım işçilerinde işçilerin üc
retlerinin ekseri ahvalde patronla, çiftlik sahip
leriyle işçi arasında tâyin edildiğini ileri sürdü
ler. Fakat şurası muhakkaktır ki, 3008 syaılı îs 
Kanununun 32 nci maddesi gereğince mahallin 
asgari ücret komisyonları tarafından tarım iş ko
lunda çalışan işçilerimizin de asgari ücretleri tâ
yin ve tesbit edimektedir. Yeni Tarım iş kamı
mı tasarısı Meclise geldiğinde bu işçilerinden 
de hukukunun bu kanunla korunacağı tabiîdir 
Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bingöl. 

İSA BİNG-ÖL (Muş) — Muhteremi Başkan 
değerli senatörler, İş Kanununun memleket ça
pındaki ehemmiyet ve önemi kanunun müzake
resinde de bilhassa dikkati çekmektedir. B^ 
bakımdan bMnci maddede kanun şümulüne a;11-
narilarla 5 nci maddedeki istisnalar hemen, he
men aynı ehemmiyette, tetkik edilmektedir. 
Beşinci maddede tarım işlerinin istisnalar ara
sında mütalâa edildiğini görmekteyiz. Bütün te
mennimiz Deniz îş Kanunu gibi Tarım îş Ka
nunun da çok kısa bir zamanda bu kürsülerde 
müzakere edilerek Türk milletine tevdi edilme
sini arzu ederiz, temenni ederiz. İnşallah kısa 
bir zamanda tahakkuk eder. Ancak, tarım iş
leri Türkiye'de birçok problemler de arz etmiş 
olması bakımından vuzuhla ifade imkânı bulu
namamıştır. 3008 sayılı Kanun bir zamanlar 
meriyete girdikten sonra bir çok tatbikat ak
saklıkları teşekkül etti. Nitekim, park ve bah
çe işlerinde çalışanların tarım işçisi sayılıp sa-
yılmıyacağı uzun münakaşaları gerektirdi. Or
man işlerinde çalışan bir çok konuların tarım 
işlerinden sayılıp sayılmııyacağı mevzuu müna
kaşalara sdbeiboldu. 1964 yılında meriyete gir
miş olan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun
da yine tarım işçilerinin bu kanunun şümulüne 
girmemesi mevzubahis edilmiştir. Ancak, yine 
de birçok anlaşmazlıklar vâki olduğu için Or
man umum Müdürlüğü ile Sosyal Sigortalar 
Genel Müdürlüğü arasında bu konuda bir pro

tokol tanzim edilmesi mecburiyeti hâsıl olmuş, 
hayvancılık alanında tarım işçilerinde hangile
rinin tarım işçisi olduğu, hangilerinin Sosyal 
Sigortalar Kanununa tabi olup olmadığının 
mevzuu karara bağlanmıştır. Şu anda şâmil 
mânası ile bir kanun getirerek işçilik sıfatını 
tasrih etmekteyiz ve hangilerinin İş Kanunu
nun hükümleri dışında tutulması ic ab ettiğini de 
beşinci maddede ifade etmekteyiz. Burada or
man içi çalışmaları arasında mütalâa edilen ke
sim, nakil ve saireyi tarım işi olarak mütalâa 
2tmekteyiz. Ancak, orman içinde tâli yol ve 
makta yolu, biraz evvel arz ettiğim protokolde 
jjhşap nakliyat yollarında çalışan işçiler de ta
rım işçisi olarak mütalâa edilmiş olmasına rağ
men istisnalar maddesini ifade eden beşinci 
maddemizde (c) fıkrasında, «Tarım sanatlariy-
le tarım aletleri, makina ve parçalarının ya
pıldığı atelye ve fabrikalarda görülen işler, ta
rım işletmelerinde yapılan her çeşit yapı iş
leri». Burada çok şümullü bir ifade vâki oldu
ğu için biraz evvel arzettiğim hususlarda ka
nunda da şey dışında mütalâa edilmiş olmasına 
rağmen burada şüpheli bir durumun tahaddüs 
etmediğini bertaraf edebilmek maksadı ile (c) 
fıkrasının son cümlesinden tarım işletmelerinde 
yapılan her çeşit yapı işleri arasındaki bunla-
.'in mutlaka İş Kanunu hükmüne tabi tutulma
lını arzu etmekteyiz, orman yollarının yapılma
lında, orman tesislerinin yapılmasında her çe-
jit yapı işlerinde çalışan işçilerin İş Kanunu 
hükümlerine tâbi tutulmasını arzu etmekteyiz. 
Yncak, birçok aksaklıkları tevlicledebilmesi or

man işletmeleriyle birim fiyatı üzerinden çalı
dan köylü arasında anlaşmazlıkları tevlidede-
bilmesi bakımından tatbikattaki müşahedeleri
mizi de nazarı itibara alarak, orman tâli ve 
makta yollarının, burada sınai imalâtta yok
tur, sadece basit bir çalışma vardır. Hayvancı
lık ve saire konularla tomruğun sürütülüp geti-
rilebilecği basit düzeltme bahis mevzuudur. 
Bu ancak orman işletmeleri çalışmalarından 
başka hiçbir geliri bulunmıyan orman köyleri 
için büyük bir nimettir. Üç senede, beş senede, 
on senede mıntıkasına intikal eden bir konudur. 
Mahdut miktardaki günlerde bunlar biter, 
10 - 15 - 20 günde biter ve çekiliş. Bu bakım-
lan hem köylüyü hem de kendisine işveren 
müessese olan Orman Umum Müdürlüğü fazla 
işgal edecek, 'fazla anlaşmazlıklara sebebola-
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cak bu konuda orman tâli ve makta yollarının 
da tarım işi olarak bir istisna hükmü olarak 
girmesini, anlaşmazlıkların, bertaraf edilmesini 
temin etmek maksadiyle (e) fıkrasının son cüm
lesini «orman tâli ve makta yolları hariç tarım 
işletmelerinde yapılan' her çeşit yapı işleri» 
olarak tadilini ve cümlenin başına orman tâli 
ve makta yollarının ilâvesini ifade eden bir 
önerge sunmaktayım. Böylelikle bir sarahat ge
tirilmektedir. Vazıh olan bu kanunda bir anlaş-
mamazlık mevzuu olmaması için kanun metni
ne girmesinde fayda mütalâa ederim, ilgi ve 
alâka gösterilerek önergeme iltifat Duyurulma
sını istirham ederim. Hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN —• Sayın İsmail Yeşilyurt 

İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Sayın 
Başkan, sevgili arkadaşlarım, İş Kanunu tasa
rısının görüşmekte bulunduğumuz 5 nci madde
si üzerinde birçok arkadaşların da söz almış 
bulunmaları ve fikirlerini bu kürsüden Heyeti 
Umumiyeye arz ederek yeni, önerge vermiş ol
maları hakikaten bu kanunun işveren ve işçiler 
için bir hayatiyet kazandırdığı ve nasıl ki me
murlar için Devlet Personel Kanunu onların 
hukukunu tesbit ediyorsa işveren ve işçiler 
için de nevema diğer bütün kanunları bir ara
da toplamış bulunan bu tasarı da bunu ifade 
etmektedir. 

Yalnız, sevgili arkadaşlarım, biz burada bir 
kanun yapıyoruz. Kanun yapıcısıyız. Kanun ya
parken bunun bâzı teknik usulleri vardır. Bir ar
kadaşımız şahsan bir hâdiseyi hafızasında can
landırarak, muhayyilesine vurarak, buraya gelir
de, meselâ 5 nci madde istisnaları ifade etmekte 
ve bu orada bilhassa aile ekonomisinin gelişmesi 
için 5 nci maddenin 1 nci bendi bir espiri getir
mektedir. Bu espiri ise, aile ekonomisini genişlet
mektir, aile ekonomisini daha çok içindeki bulu
nan insanların 'çalışmasını teşvik etmeye nıüte 
dair bir hükümdür. Bunu tekrar başka bir kom
şusu varsa ve yahut yanında bir dam varsa on
dan birisini alırsa filân şeklinde yeni b'ir hüküm 
getirmek bence beyhudedir. Ve hukukî kanaati
me göre de bu maddenin espirMni bozmaktadır. 

Şimdi yine muhterem arkadaşlarım, bir kısım 
arkadaşlar dediler ki, bu maddenin ikinci ben
dinde bulunan İş Kanununun kapsamına gire
cek yerin 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkâr
lar Kanununun ikinci maddesinde tarifi veçhi

le üç kişi çalıştıran yerlere tatbik edilmesin, bir 
işçi çalıştıran yerler dahi bu kanunun kapsamı
na girsin, dediler. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, biz bir kanun 
vapıyoruz. Kanunda adaletli olmak mecburiye
tindeyiz. Aristo'nun tâbiri ile adalet, bir bütü
nün parçaları arasında bulunan ahengi temin et
mektir. Ahengi temin edebilmek için de işçi ve iş
vereni birlikte bütün olarak tutacağız ve bu 
ahengi temin etmeye çalışacağız. Bunların dozu 
nasıl olacaktır? Benim hukukî kanaatime göre 
hakikaten burada muhterem Ömer Bey kardeşi
miz konuştular, dediler ki, 3008 sayılı İş Ka
nununun espirisi bile bir işçinin çalıştığı yere İş 
Kanununun tatbikidir. Ben bu kanaat ve bu hu
kukî görüşte değilm. 3008 sayılı İş Kanununun 
Latbikatında olduğu veçhile, kanun maddesinde 
-azılı bulunduğu veçhile ancak 10 işçinin çalıştı
ğı yer İş Kanununa tabidir. Sosyal hayatımız-
laki vâki değişiklikler, gelişmeler, memleketin 
bünyesindeki değişmeler sebebiyle Hükümet İş 
.'Camımı kapsamını daha genişletmek ihtiyacını 
duydu, bâzı kararnameler ile. Meselâ; 1952 de 
başlıyan kararnameler ile bunu 4 işçinin çalıştığı 
vere kadar indirdi. Şimdi yeni gelmiş bulunan 
507 sayılı bizim bir Esnaf ve Küçük Sanatkârlar 
Kanunu var. Bunun 2 nci maddesinde bir hüküm 
sevk edilmiş. Burada diyor ki, «Üç işçinin çalış
tığı yer İş Kanununa tâbidir» Şimdi bizim getir
diğimiz yeni hükümle Millet Meclisinin getirdğ 
hükümle; bu iki madde arasındaki fark yalnız 
şundan ibarettir. Millet Meclisi yine 507 sayılı 
Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun ikinci 
maddesindeki espiri içerisinde çalışma Bakan
lığı ile Ticaret Vekâleti tarafından hazırlanacak 
bir yönetmelikle bu işi bir tüzükle halletmek is
ter. Ama, şimdi bana öyle geliyor ki, kanunlar 
vapılırken, mecburiyet olmadığı takdirde işi tü
züklere, yönetmeliklere bırakmak doğru değildir. 
Eğer biz bu hükmü Millet Meclisinden geldiği 
şekilde kabul edecek olursak, yarın vekâletler ara
sında ve hazırlanacak tüzüklerde bir sürü ihtilât-
lar olur. 507 sayılı Kanunun ikinci maddesinin 
anahükmüne göre üç işçinin çalışmış bulunduğu 
yer İş Kanununa tâbidir, dediğimiz andan itiba
ren buradaki ihtilâtları da tamamen ortadan kal
dırmış oluruz. Şimdi işçileri düşünmek mecburi
yetindeyiz, ama küçük esnaf ve sanatkârları da 
düşünmek zaruretindeyiz kanun vâzıı olarak. Bu-

— 252 — 



O. Senatosu B : 83 7 . 7 . 1967 O : 1 

günkü bünyemizin anca'k bu kadar olduğu; in
şallah temenni ederiz yakın zamanda Türkiye'nin 
gelişerek hakikaten bir işçinin dahi çalışmış bu
lunduğu yerde İş Kanununun tatbik edildiğini 
görmek bize nasibolur. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım ben huzurunuzu 
fazla işgal ebmiyeceğim. Buraya gelişimin sebe'b' 
de bilhassa şudur; muhterem arkadaşlarım bir 
teklifle gelirken rica ediyorum, istirham ediyo
rum, hakikaten kendilerine göre bir hâdiseyi dü 
şünerek onu acaba kanunda tatbik yeri bulur mv 
şeklinde değil de, şu kanunun tümünün nazarı iti
bara alarak daha olumlu tekliflerle gelip ve br 
kanunun biran önce çıkarılmasına yardımcı ol 
malarını rica ederim. Hepinizi saygılarımla se 
lamlarım, arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçl'igil. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGIL (Kayseri) — Muh
terem arkadaşlarım, iki bakımdan söz aldım. Be
nim kanaatimce aşırı akımları önlemek için çalı
şan arkadaşların hayatımı garantiye almak lâzım
dır. Bu kanunla cidden birçok ihtilâtlar önleni
yor ve bizim millî ruhumuza da uygun bir Ha
disi Şerifte, «İşçinin hakkını alnınım teri kuru
madan vermelidir.» buyuruluyor. Bu kadar mü
kemmel bir nizam ortaya atılmamıştır. O halde 
çoğunlukta olan işçinin hakkını kanunlarla biz 
garanti altına almak mecburiyetindeyiz. Eğer 
eski dedelerimizin ruhu olsa idi bu kanuna da 
lüzum hâsıl olmazdı. Zaten haddizatında Hükü
met olarak bizi tutanlar da işçilerdir. Çalışan ar
kadaşlarımız, kardeşlerimizdir. Biz bunları düşü
neceğiz, düşünmekle mükellefiz. Meselâ, yok ki 
o devirlerde bir Hazreti Ömer, Kudüs'e girer
ken devesine kölesini bindiriyor, öyle giriyor. 
Şimdi, o eski dedelerimizin ruhları olsaydı, cid
den samimiyetle söylüyorum ki, diğer işveren va
tandaşlarımız adilâne olarak işçi arkadaşlarımı-
zın hakkını ve hukukunu düşünecekler. Böyle 
olmayınca nizamla bunu biz kontrol altına ala
cağız. 

Şimdi arkadaşlarımız endişe ediyor; işyerle
rinde çalışan halıcılar evinde iş görüyorsa bu 
kanunun dışında? Fakat benim memleketimde bi
liyorum ki, halı tüccarı 100 - 200 kişi çalışt 
rıyor. 

ıŞimdi bu evinde mi çalışıyor, olacak. Elbette 
çalışan bu insanların hayatı garantiye alınacak. 
Bu kanun bunu şümulüme alıyor. 

Bâzı arkadaşlarımız kapıcılar meselesi, üze
rinde durdular. Şimdi efendim, apartman sahibi 
olanlar elbette kapıcının hakkını düşünecektir, 
niçin bunlar kanun dışında kalmalıdırlar? Ar
kadaşlar, biz apartmanda oturuyorsak, apartma
nımız varsa biraz nefislerimizden fedakârlık ya
parak onların hakkını düşünmek bizim vazife
mizdir. Niçin bunlar bu kanunun dışında kala
cakmış. Elbette yırtınan, didinen ondan sonra da 
sizin için çalışan bizim için çalışan bize rey ve-
^en bu vatandaşların hakkını müdafaa etmeye 
mecburuz. Ondan sonra biraz hali vakti yerinde 
o'lan insanlar apartmanda otururlar. Geliri ye
mindedir, serveti yerindedir, malî durumu yerin
dedir; kapıcı tutar. Eğer yoksa tutmaz. Tuttuk
t u sonra da onların hakikini düşünmek mecbu-
^iveti vardır. Hükümeti tebrik edelim ki, böyle 
bir kanun getirmiş ve kapıcıları da bu kanunun 
^ nci maddesi şümulü içerisine almış. 

Arkadaşlar, burada zor bir şey de yok. Be
nim evimde de kapıcı var, komşumun evinde de. 
^abaıhlevln bir saat gelir, öğleden sonra bir saat 
°-elir. Bunu düşüneceksin ve diğer zamanlarda 
da. vazifesini yapar. Bizim onları köle gibi çalış
tırmaya, dölayısiyle hayatını düsünmemeve hak
kımız yoktur. Onun için bu madde kendilerin-
dm emin olanlar için, başkalarının halklarını dü
şünenler için gayet yerinde güzel bir madde. 

Yalnız anlamadığım bir nokta var, bizim ko-
•nisvonumuz acaba niçin Millet Meclisinin mad
desini kalbul etmemiş. Arada bir fark yok. Ora
da deniyor ki, bu kanunun hükümlerine tabidir. 
r^nrm eıikarmıs arkadaşlarımız. Ömer Ererün ar-
^daşımızm dediği gibi, arada bir farklılık yok. 
^ n i m anlayışıma göre Millet Meclisinin metni 
bundan daha güzel bundan daha iyi gelmiştir. 
Munu değiştirmeve lüzum neden hâsıl olmuştur, 
biimivorum. Kanaatimce, Millet Meclisinin met
nini kalbul etmek çok daha yerinde olacaktır. 

Arkadaşlar sözlerimi bağlıyorum. Samimiyet-
^ söylüyorum ki, çalışanların hakkını bu kanun 
''üşünüyor ve düşündüğü müddetçe de biz ihti-
^tları ömlüyoruz, ihtilâtların önüne geçiyoruz. 
n>ımu önliyemediğimiz müddetçe de başkalarımın 
'-vt'smarcılığına yer veriyoruz. Bizim partimiz 
haddizatında halka dayanan, halkın mvini alan 
bir hükümettir. Elbette ki, başkaları halkın mese
llerini istismar eder. Biz halkın menfaatlerini 
lüşünerek istismarları önleriz. 

Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Efendim, bu görüşmeler üzerine 
komisyonun bir görüşü olacak mıdır? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
ÇEKEMEOĞLU (Sivas) — Yok efendim. 

BAŞKAN — Şimdi efendim verilmiş olan tak
rirleri okutuyorum. Hepsi birden okunsun, sonra 
tek tek okutup oylarınıza arz edeceğim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Şifahen arz ettiğim sebepler dolayısiyle, iş 

kanunu tasarısı 5 nci maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesi hususunun oya konulmasını 
saygı ile arz ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

İstisnalar 
Madde 5. — 
1. Deniz ve hava taşıma işlerinde; 
2. Tarım işlerinde; 
3. Aynı meskende veya müştemilâtında bir

likte yaşıyan bir ailenin üyeleri veya hısımları 
arasında, dışarıdan başka biri katılmaksızın, ev 
içinde yapılan işlerde; 

4. Ev hizmetlerinde; 
5. 507 sayılı Esnaf ve küçük sanatkârlar Ka

nununun 2 nci maddesinin tarifine uygun üç iş
çinin çalıştığı işyerlerinde; 

6. Aaile- ekonomisi hududu içinde kalan ta
rım işletmelerinde yapılan her çeşit yapı işle
rinde ; 

7. Konutların kapıcılık hizmetlerinde; 
8. Spor tesislerine ait işyerlerinde; 
Bu kanun hükümleri uygulanmaz. Şu kadar 

k i : 

'a) Kıyılarda veya liman ve iskelelerde gemi
lerden karaya ve karadan gemilere yapılan yük
leme ve boşaltma işleri; 

h) Havacılığın bütün yer tesislerinde yürü
tülen işler; 

c) Tarım sanatları; 
ç) Tarım aletlerinin, makina ve parçalarının 

yapıldığı atelye ve fabrikalarda görülen isler; 
d) Halkın faydalanmasına açık veya işyer

lerinin müştemilâtı durumunda olam park ve bah
çe işleri; 

Bu kanun hükümlerine tabidir. 

Yüksek Başkanlığa 
5 nci maddenin (a) bendine: «ve spor tesis

lerine ait işler» cümlesinin ilâvesini arz ve teklif 
ederiz. 

Adana İstanbul 
M. Nuri Âdemoğlu M. Halûk Berkol 

Adana Ankara 
Yiğit Köker Turgut Cebe 

Niğde 
Hüseyin Avni Göktürk 

M. NFRÎ ÂDEMOĞLU (Adana) — Biz Sa
yın Artukmaç'm önergesine iştirak ediyoruz. 

Sayın Başkanlığa 
5 nci maddeye, (4 ncü) fıkra olarak «Spor 

tesislerine ait işyerleri bu kanun hükümlerine 
tabi değildir.» fıkrasının ilâvesini ve ondan son
ra 5 nci fıkra olarak kanun hükümlerine giren 
fıkraların tadadını arz ve teklif ederiz. 

Adana Niğde 
Nuri Ademoğlu Hüseyin Avmi Göktürk 

Başkanlığa 

İş Kanununun 5 nci maddesi 4 fıkrası (C) 
bendinin sonundaki virgülden sonraki son cüm-
1 esinin. 

(Orman talî ve nokta yolları hariç) tarım iş
letmelerinde yapılan her çeşit yapı işleri. 

Olarak tadilini arz ve teklif ederim. 
Muş 

İsa Bingöl 

Cumhurivet Senatosu Başkanlığına 
İstisnalara ilişkin 5 nci maddenin birinci fık

rasındaki, «Tarım işlerinde ve...» ibaresinin me
tinden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Kocaeli 
Hikmet İsmen 

Yüksek Başkanlığa 
5 nci maddeve aşağıdaki fıkranın ilâvesini 

arz ve teklif ederiz. 
Fıkra 5. — 
«Profesvonel sporcular bu kanun hükümleri

ne tabi değildir.» 
Hatay Erzurum 

Enver Bahadırlı Sakıp Hatunoğkı 
Yüksek Başkanlığa 

Beşinci maddenin 1 nci fıkrasının aşağıdaki 
şekilde tadilini arz ve teklif ederiz. 

Ankara Ankara 
Yiğit Köker Turgut Cebe 

İstanbul Trabzon 
Halûk Berkol Ömer L. Hocaoğlu 
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Madde 5. — 
1. Deniz ve bava taşıma işleri ile tarım iş

lerinde ve aynı mesken veya müştemilâtında bir
likte yaşıyan bir ailenin üyeleri veya hısımları 
arasında dışardan başka biri ıkatılmıyarak ev 
içinde yapılan işlerle, ev hizmetlerinde ve yar-
dımsevenler Derneği Genel Merkez ve şubeleri iş
yerlerinde bu kamın hükümleri uygulanmaz. 
Yüksek Başkanlığa 

Tasarının 5 nci maddesinin 4 neü bendinin 
(e) fıkrası Anayasaya aykırı olduğundan mad
denin Anayasa ve Adalet Komisyonuna tevdiini 
arz ve teklif ederim. 

'Sivas 
Ahmet Çekemoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
îş Kanununun 5 nci maddesinin 2 No. lu fık

rasının metinden çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim. 

İstanbul 
Fikret Gündoğan 

Not: Bu madde üzerinde bu takrir birincidir. 
Bir ikincisini ayrıca takdim ettim . 

Sayın Başkanlığa 
5 nci madde. 
2 nci «iki numaralı» fıkrasının aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini saygı ile arz ederim. 
İstanbul 

Hifat öztürkçine 

İki numaralı: 
507 sayılı Esnaf ve küçük sanatkârlar Kanu

nunum 2 nci maddesinin kapsamı içine giren ve 
küçük sanat kollarına ait 115 nci maddesine uy
gun işyerlerinde çalıştırılan çıraklar, bu kanun 
hükümleri uygulanmaz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
5 nci madde 2 nci fıkrasının aşağıdaki şekil

de değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Sivas îzmir 

Hulusi Söylemezoğlu Ömer Lûtf i Bozcalı 
Sivas 

Ziya önder 

5/2 üç işçinin çatıştığı işyerleri (çıraklar ha
riç) bu kanun şümulü dışındadır. 

Başkanlığa 
Kanun tasarısının 5 nci maddesinin (e) ben-
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dinde konutlardajki kapıcılar iş kanunu kapsa
mına alınmıştır. Bu, kapıcılar yararına bir key
fiyet değil, bilâkis onların zararlarıma bir hare
kettir ve esasen kapıcılığın memleketimizdeki 
cereyan ve hizmet şekli buna mütehammil de
ğildir, şöyle ki : 

Kapıcılık, iş kanuna tabi diğer işlerde ol
duğu gibi müstemir bir iş değildir. Ekseriya sa
bahları gazeteleri ve ekmeği dairelere getirirler 
ve muayyen zamanlarda çöp tenekelerini mah
sus mahalline götürürler, haftada bir - iki defa 
da merdivenleri temizlerler. Bu saatler dışında 
kapıcılar çok defa başkalarına ait işleri bittabi 
ücret mukabilinde görürler. Hattâ gaybubetinde 
acele bir şey olursa zevce veya çocukları ufak 
tefek hizmetleri görürler. Ve kapıcıların çoğu 
bir kaç apartmanın birden kapıcılığını yapar
lar. Müsmirren çalışılan bir iş olmaıması itiba
riyle kapıcının iş kanunu kapsamına sokulması 
doğru olmamakla beraber kapıcı işçi olarak ka
bul edilirse onun işvereni kimlerdir meselesinin 
düşünülmesi lâzımgelmefctedir. Aynı apartman
da müteaddit dairelerin ayrı ayrı sahipleri var
dır, kapıcı birkaç apartmanın kapıcılığını yap
tığı zaman o başka apartmandaki daire sahipleri 
vardır. Bunların hangisi kapıcının işverenidir. 
Hepsi mi işverenidir? îş Kanununa tabidir de
mek kolay fakat bunun neticeleri olup kanunun 
her maddesinde birçok mükellefiyetler yükle
yen hususların hangisi hakkında nasıl tatbik 
edileceği meselesinin içinden çıkılamaz. Mesai 
saati, hafta tatili, ücretli mezuniyet ve saire ve 
saire. 

Bu teklif güya kapıcıları himaye edecek 
zanniyle konmuş ama hakikatte kapıcının aley
hindedir. Boş vakitlerinde işinin müsaadesine 
göre başka yerlerde başka işlerde çalışmak su
retiyle fazla mesai yapıp kazanmasına mâni ol
maktadır. Diğer taraftan apartman sahipleri ve 
bilhassa küçük apartman sahipleri bir de iş ka
nununun işverenlere yüklettiği bunca mükellefi
yetler ve merasime katlanmaktan kaçınacaklar 
ve kapıcının göreceği işleri kapıcı adı altında 
birisine gördürmektense kapıcıya tahsis ettiği 
ve onun oturup yatacağı yeri ya aynı adama 
veya başkasına kiralıyacak, alacağı kira ve ica-
bederse ekliyeceği diğer yardımlarla işini gör-
düreeektir. Kat mülkiyetinde zaten her daire 
başka birisine aittir. Onların her birini kapıcının 
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işvereni haline sokarsanız işin içinden çıkamaz
sınız. Ve her daire ve apartman sahibini bir kapıcı 
tutmaya icbar edemezsiniz. Bu yüzden şimdi ka
pıcılıkla geçinen on binlerce vatandaş bu ekme
ğinden de mahrum bırakılmış olacaktır. Vazifeli 
makamlar diğer işçiler ve işverenle meşgul ol
sunlar yeter- Aksi halde kaş yapacağım derken 
göz çıkaran durumuna düşmüş olacağız. Bu se
beplerle mezkûr 5 nci maddenin (e) bendinin 
maddeden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 
Hidayet Aydıner 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
iş kanunu tasarısının 5 nci maddesi birinci 

fıkrası 3 ncü bendinin aşağıda yazılı şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kastamonu izmir 
A. Nusret Tuna ö. Lûtfi Bozcalı 

3. Devletin ve diğ'er kamu tüzel kişilerinin 
genel idare esaslarına göre yürütmekle görevli 
oldukları kamu hizmetlerinin görüldüğü genel ve 
katma bütçeli dairelerinin, il özel idarelerinin, 
belediyelerin, köylerin ve genel ve katma bütçeli 
dairelere, il özel idarelerine veya belediyelere 
bağlı kuruluşlarının ve kamu iktisadi teşebbüs
lerinin ve özel kanunlarla veya özel kanunların 
verdiği yetkiye dayanarak kurulan banka ve 
teşekküllerin veya döner sermayeli kuruluşların 
kadro karşılığı aylık veya ücret alan aslî ve 
sürekli görevlileri, 

Aile ekonomisi hududu içinde kalan tarım 
işletmelerinde yapılan her çeşit yapı işleri. 

Çıraklar işçi sayılamaz. 

Başkanlığa 
Beşinci maddenin birinci bendinde (aynı mes

ken içinde ve müştemilâtında birlikte yaşıyan 
bir ailenin üyeleri veya hısımları arasında, ev 
içinde yapılan işlerle, ev hizmetlerine bu kanun 
hükümleri (dışardan başka biri katılmıyarak) 
tâbiri fazladır. Ev hizmetleri diye sarahat veril
diğine göre beşinci maddenin birinci bendindeki 
(dışardan başka biri katılmıyarak) cümlesinin 
çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Bursa 
Cahit Ortaç 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
5 nci maddenin 1 nci fıkrası 2 nci satırında

ki «dışardan başka biri katılmıyarak» tâbiri çı
karılmasını arz ve teklif ederim 

izmir 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakeresi yapılan 5 nci maddenin Millet 

Meclisi şekliyle kabulünü arz ve teklif ederim. 
Cumhurbaşkanınca S. Üye 

Ömer Ergün 

Yüksek Başkanlığa 
iş Kanununun 5 nci maddesinin Millet Mec

lisince kabul edilen metin şeklinde kanunlaşma
sını arz ederim. 

istanbul 
Fikret G-ündoğan 

BAŞKAN — Efendim, oylamaların kolaylığı 
bakımından birçok takrirlerle değiştirilmesi is
tenen hususatı, aşağı, yukarı cem eden takrir 
olarak Sayın Artukmaç'm takririni önce tek
rar okutuyorum. Onun dışında kalan hususata 
ait takrirleri ilâve olarak ayrıca oylarınıza arz 
edeceğim. Şimdi Sayın Artukmaç'm takririni 
okutuyorum, efendim. Lütfen dikkatle dinliye-
lim, efendim. 

(Sadık Artukmaç'm takriri tekrar okundu) 
CECİCl KOMİSYON BAŞKANI FARUK 

KTNAYTÜRK 'Burdur) — Efendim, önergeler 
cok olduğu cihetle maddeyi gerivermenizi rica 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, daha kolavlık o^cağı 
kanaati bizde de mevcuttur, aynı şekilde. Savın 
Kornişon takrirleri tetkik etmek ve tevhidet-
mek üzere istemektedir. Maddeyi önergelerle 
birlikte geri veriyorum efendim. 

Sana/tıi ve ticaret isleri 
Madde 6. — I - Bu kanunun uygulanması ba

kımından sanayiden sayılacak işler şunlardır : 
a) Her türlü madenleri arama ve topraktan 

o 'karma işleriyle taş, kum ve kireç ocakları gibi 
işler, 

b) Ham, yarı ve tam yapılmış maddelerin iş
lenmesi, temizlenmesi, şeklinin değiştirilmesi, 
süslenmesi, satış için hazırlanması işleri, 

c) Her türlü kurma, onarma, sökme, dağıt
ma ve yıkma işleri, 

ç) Bina yanılması, ve onarımı, değiştirilip 
bozulması ve yıkılması işleri ve bunlara yardım
cı her türlü sınai yapım işleri, 
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d) Yol, demiryolu, tramvay yolu, liman, ka
nal, baraj, hava alanı, dalgakıran, tünel, köprü, 
lâzım ve kuyuların yapılması ve onarımı, batık
ların çıkarılması ve bataklık kurutma gibi işler. 

e) Elektrik ve her çeşit muharrik kuvvetle
rin elde edilmesi, değiştirilmesi, taşınması, kur
ma ve dağıtma işleri, 

f) Su ve gaz tesisatı, kurma ve işletmesi iş
leri, 

g) Telefon - telgraf, telsiz radyo ve televiz
yon kurma işleri, 

h) Gemi ve vapur yapımı, onarımı, değişti
rilmesi ve bozup dağıtma işleri, 

i) Karada taşıma işleri, 
ı) Göl ve akar sularda insan veya eşya ve 

hayvan taşıma işleri, 
j) Eşyanın istasyon, antrepo, iskele, liman

lar ve hava alanlarında yükletilmesi, boşaltılma
sı işleri, 

k) Basımevlerinde yapılan işler, 
II - Bu kanunun uygulanması bakımından ti

caretten sayılan işler şunlardır : 
a) Ham, yarı ve tam yapılmış her çeşit bit

kisel, hayvani veya sınai ürün ve malların alımı 
ve satımı işleri, 

b) Bankacılık gibi para tedavülü ile ilgili 
işlerle, sigortacılık, komüsyonculuk, depoculuk, 
ambarcılık, antrepoculuk ve benzeri işler, 

III - Yukarda yazılı işler dışında kalan başka 
bâr işin kanunun uygulanması bakımından sanavi 
veya ticaret işleri arasına konması gerekip gerek
mediğini belirtmeye Çalışma Bakanlığı yetkilidir. 

BAŞKAN — Siz Komisyon adına mı efendim? 
AHMET ÇEKEMOĞLU (Sivas) — Muhale

fet şerhim vardır, söz hakkım mahfuzdur. 
BAŞKAN — Altıncı madde de mahfuz mu 

efendim? 
AHMET ÇEKEMOĞLU (Sivas) — Mahfuz 

efendim. 

BAŞKAN — Buyrun Sayın Çekemoğlu. 
Yalnız Sayın Çekemoğlu, bu maddede takrir 

olduğu için söz verdim. Takrir olmasaydı ver-
miyecektim. Evet, kabul edilen takrire göre tak
rir verilmiyen maddeler okunup oylanacaktır. 
Tekrar ediyorum. Takrir verildiği için söz ver
dim, takrir olmasaydı vermiyecektim. 

AHMET ÇEKEMOĞLU (Sivas) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; bu madde bu 
kanunun tatbikatı bakımından sanayiden madut 

olan mevzuları tesbit etmektedir. Fakat bu ka
nunun bu maddesine muhalif fiil ve hareketler 
cezai hükümlerle tecziye edilmektedir. Bu ba
kımdan maddenin son fıkrası calibi dikkattir. 
Maddenin son fıkrasında hangi işlerin evvelki 
fıkralarda tadat edildikten sonra bunların dışın
da hangi işlerin sanayiden madut sayılabileceği 
Çalışma Bakanlığının yetkisine bırakılmakta
dır. 

Şimdi sanayiden madut sayılan işlere muha- ' 
lefet halinde bâzı cezai müeyyitler konmakta ve 
Çalışma Bakanlığı yetkisini kullanarak bir iş 
kolunu sanayiden saydığı zaman da bu iş ko
lunda çalışan kimselere de bu kanun hükümleri
ne aykırı fiil ve hareketler vâki olduğu zaman 
da ceza vermektesiniz. Bunun mânası şunu ifa
de ediyor: Kanunun suç saydığı bir fiilden do
layı bir kimseye ceza vermiş oluyoruz. Bu Ana
yasanın hem 14 ncü maddesine ve hem de ceza 
hukuku prensiplerine tamamen aykırıdır. Mese
lâ, tasarının 69 ncu maddesinde sanayi işlerin
de 18 yaşından aşağı olan kimseler çalıştırıla
mazlar. 100 ncü madde bunu tecziye etmiştir. 
Yarın şu yakardaki fıkralarda tadadedilmiyen 
bir iş kolunu Çalışma Bakanlığı sanayiden ma-
duttur derse kanun bu iş kolunu zikretmediği 
halde Sanayi Bakanlığının yetkisiyle o iş kolu 
sanayiden sayıldığı için o iş kolundaki bir fiil 
kanunsuz olarak tecziye edilecektir. Yani kanu
nen suç olarak tavsif edilmediği hakle Sanayi 
Bakanlığının yetkisiyle tecziyeyi mucip bir mü
essese haline gelecektir. Bu itibarla kanaatimce 
bu hukuki bakımdan tatbikatta büyük bir hatayı 
tevlidetmektedir. Son fıkranın çıkarılması hu
susunu Muhterem Heyetinizin dikkat nazarla
rına arz etmeyi bir vazife telâkki ettim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bozcalı. 
Ömer LÛTFİ BOZCALI (İzmir) — Muhte

rem Başkan, kıymetli arkadaşlarım; İs Kanunu
nun altıncı maddesi dikkatle okunduğu zaman 
birçok vatandaşları kalkamıyacağı bir külfet 
altına koymuş olduğunu görürsünüz. Sanayi ve 
ticari işler; hangi işlerin sanayi ve ticari işler 
sayılacağını tadadederken her hangi bir binanın 
tamiri, yakınması, ufak tefek tamirler dahi bu
nun içersine dâhildir. Türkiye'nin köyünde de, 
şehrinde de, kasabasında ela her yerde de tatbik 
edilecektir. Köyde bir kimse bir samanlık yap-
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mak istiyecek bu kanunun şümulüne girer. Bi
nası yıkılmıştır, yağmur yağmıştır bir tarafı 
çökmüştür, sökecek, başka bir tarafa koyacak, 
yine bu kanunun şümulüne girer ve ne sayılır? 
Sanki çelik sanayii tesisleri kuruyormuş gibi sa
nayiden sayılacak veya ticari büyük, büyük 
tesisler kuruluyormuş gibi aynı kanunun mü
kellefiyetleri altına konulacaktır. Şöyle bir du
rumda bu madde de tadadedilen hususların ay
rı, ayrı üzerinde durulduğu zaman hakikaten 
calibi dikkat ve üzüntüyü muciptir. Bunların 
dışında kalan işin de Hükümete salâhiyet ve
receğiz. Hükümet dilediği gibi, dilediğini sa
nayiden sayacak, dilediğini ticari işlerden saya
cak. Bendeniz bilhassa birçok fıkraların tadili 
iktiza etmekle beraber, diğerleri üzerinde dur-
mıyarak (c) ve (ç) bendleri üzerinde durdum 
ve buraya köy ve kasaba tâbirini ilâve etmek 
suretiyle şehirlerin dışında olan ve bu kanunun 
tatbikatına fiilen uymak imkânı olmıyan köy
leri olsun dışarda bırakmak imkânını sağlamak 
cihetine gitmenizi istirham için teklifte bulunu
yorum. Binanın tamirlerini, hiç olmazsa köylüle 
rimiz dilediği gibi yapsın, dilediği gibi tamir et
sin, yenisini kursun, kuyusunu çıkarsın. Bu va
tandaşa bir fırsat ve imkân verelim. Bu kanu
nu çıkardığımız zaman beyanda bulunmadınız 
primi yatırmadınız, şunu etmediniz, bunu etme
diniz diye o vatandaşı sonra gelecek maddeler 
içindeki cezalarla tecziye edeceğiz. Bunları bil
dirmelerine fiilen imkân yok, asacağız, deseniz 
yine imkân yok. Bir kısım vatandaşları bu yüz
den cezalandırmış olacağız. Takririm okunduğu 
zaman iltifat buyurulursa (c) ve (ç) bendlerini 
olsun tadil edersek birazcık nefes alma imkâ
nını bulurlar. Takdir Muhterem Heyetinizin
dir; teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Karaöz; söz mü istiyor
sunuz ? 

ÎLYAS KARAÖZ (Muğla) — Evet. 

BAŞKAN — Sayın Yeşilyurt. 

İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; aynı komis
yonda birlikte çalıştığımız ve sözcünüz bulunan 
Sayın Çekemoğlu kardeşimizin vermiş bulun
duğu izahatla ben şahsan ve hukukan kendisi 
ile beraber olamıyorum. Nitekim, komisyonda 
da olamadım. Şöyle ki ; arkadaşımız der ki, bu 

6 ncı maddenin 3 ncü bendi nevama Anayasa
ya aykırıdır, kaldırılması lâzımdır. Ben aynı 
görüşte değilim. Bunun tatbikatı da vardır. 
Halen tatbik edilen, mer'i bulunan 3008 sayılı İş 
Kanununun 4 ncü maddesi aynı hükmü getir
miştir. Zaten burada maddenin altına 6 ncı 
maddeye bir madde olarak eklememiş, yeni ted
vin edildiği için bir fıkra olarak eklemiştir. 
yine mevcut bulunan 3008 sayılı İş Kanununun 
4 ncü maddesi aynen şöyle diyor. 3 ncü madde
de, yani burada da 6 ncı maddede yazılı işlerin 
haricinde kalan her hangi bir işin sanayi işleri 
arasında konması lâzımgelip gelmediğinin tâ
yinine İktisat Vekâleti salahiyetlidir. O zaman 
Çalışma Bakanlığı bulunmaması sebebiyle İkti
sat Vekâletine verilmiştir, bu salâhiyet. Bugün 
Çalışma Bakanlığına verilmektedir. Eğer bu 
madde kalkarsa bâzı burada tadadedilmiş bu-
lunmıyan işlerin hangi işlerden olduğu sınai 
mi, ticari mi olduğunun tâyinini Çalışma Ba
kanlığına bu yetkiyi vermiyecek olursak halli 
mümkün değildir, tatbikatı da zor olur, saygı
larımla. 

BAŞKAN — Sayın Karaöz. 
İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; görüşülmekte olan 6 ncı 
nadde eski İş Kanununun 3 ncü ve 4 ncü mad
delerine tetabuk etmektedir. Bu maddeye, sa
nayiden sayılacak işler olarak; batıkların çıka
rılması, kum, kireç ocakları işleri; ticaretten 
sayılacak işler olarak da ham, yarı ve tam ya
kılmış her çeşit bitkisel, hayvani veya sınai 
ürün ve malların alımı ve satımı işleri ile ban
kacılık gibi para tedavülüyle ilgili işler, sigor
tacılık, komüsyoneuluk, depoculuk, ambarcılık, 
antrepoculuk ve benzeri işler ilâve edilmiştir. 
Bunun dışındaki hükümler 1936 yılından beri 
meri olan hükümlerdir. Maddenin aynen kabul 
edilmesini arz ve rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanıbul) — Muh
terem arkadaşlarım, 6 ncı maddenin bu suretle 
düzenlenmesinde büyük isabet vardır ve fay
da vardır. Zira, evvelâ hangi işlerin sınai ve 
ticari olduğunu bir miktar tadat etmiş ve on
dan sonra da biraz evvel sayın Komisyon Üyesi 
arkadaşımız Yeşilyurt'un belirttiği gibi yapılan 
işin hangisinin, bu kanunda tadat edilmediği 
zaman sınai veya ticarî işlerden sayılacağının 
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takdirini Sanayi Bakanlığına bırakmakdaki 
zarureti de belirtmiştir. Şahsan katılırım. An
cak, sayın Çekemoğlu'nun kanunsuz ceza olmaz 
prensibini ileri sürmesinde bir nöbze hakikat 
payı vardır. Sanayi Bakanlığının, hangi işin ti
cari veya sınai «olduğunu belirme yetkisi, sa 
yın Çekemoğlu'nun dediği giibi o güne kadar 
kendisini sınai işletme sanan ibir işletme sahibi
nin veya işçisinin bu kanun hükümlerindeki ce
zalandırıcı veya mükâfatlandırıcı davranışları
na maruz kalması hakikaten önceden bilinmi-
yen ve kanunla tesbit edilmiyen bir statüye gir
me anlamını taşır ki, yanlış bir düşünce değil
dir. Ama, işlerin çeşitliliği, hayatın çok mü 
tenevvi işlerle yürütülmüş olması, bu kadar-
cık zararı göze almayı bize mubah kıldırır. 

Yalnız muhterem arkadaşlarım, bu 6 ncı 
madde üzerinde biraz evvel konuşan bir arka
daşımın bina yapımı ile onarımına dair fıkra
ların çıkarılması isteği, haddizatında bir zara 
rı tevlit edecek istektir. Şöyle ki, 6 ncı madde
deki sıra ile yazılmış işler, kadınların ve çocuk
ların çalışıp, çalışmaması gereken işlerden ma-
dut da olabiliyor ilerideki maddelere göre, ya
ni bu işlerin bâzılarında kadınlar, çocuklar ça-
lıştırılmıyacaktır; bu işlerin bâzılarında gece 
mesaisi yapılmıyacaktır. Binaenaleyh, 6 ncı 
maddenin bu şekilde düzenlenmesi uygundur 
Hele içindeki bir kaç fıkranın çıkarılarak o 
işlerde kadınların ve çocukların çalşmasmı ve 
gece mesaisini öngörmek anlamına gelir ki tek
lif, bu kadınların ve çocukların aleyhindedir 
Bu itibarla zararı az, faydası çok bir maddedir. 
sayın Çekemoğlu'nun haıkkı olmakla beraiber. 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
6 ncı maddenin (c) ve (ç) fıkrasının aşağı

daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

İzmir 
Ömer Lütfi Btocalı 

c) Şehir ve kasabalardaki kurma ve onar
ma 

•ç) Şehir ve kasabalardaki bina yapılmas1 

ve emsali işler. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, bu takrir şu 
nu ifade ediyor : 

Tasarı «Her türlü kurma, onarma, sökme, da
mıtma ve yıkma işleri», diyor (c) fıkrasında. Bu 
arkadaşımız yalnız «şehir ve kasabalarda kurma 
'8 onarma» işini alıyor. Köyleri çıkarıyor ve «her 
;ürlü» tâlbirini fazla umumi görmüşler mahdut 
haİG getiriyorlar. 

(ç) fıkrasırida ise «!bina yapılması, ve ona-
•ımı, değiştirilip bozulması ve yıkılması işleri ve 
unlara yardımcı her türlü sınai yapım işleri», 

liyor. Arkadaşımız «şehir ve kasabalardaki bi-
\a yapılması ve emsali işler» şeklinde bu fıkranın 
leğiş'tirilmesini taleibetmektedir. Bu hususu oy
arınıza arz ediyorum. 

Komisyon iştirak ediyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKAN— ÖMER 

^ARUK KINAYTÜRK (Burdur) — İştirak et
miyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 

HÜKÜMET ADINA ÇALIŞMA BAKANI 
VLİ NAİLİ ERDEM (İzmir Milletvekili) — Ge-
•ekçeli olarak arz edeyim, iştirak etmiyoruz. Zi-
'a bu madde işin mahiyetini ortaya koyar, işin 
"erini değil. İşyeri ba'his konusu değildir. Öner
ce yeri nazarı itibara alınarak bahis konusu edil
miş ve önerge ona göre düzenlenmiştir. Bu iti
barla katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo-
Tim. Katoııl edenler... Etmiyenler... Önerge kabul 
>dilmemiştir. 

Maddeyi aynen oylarınıza arz ediyorum. Ka
mi edenler... Etmiyenter... Kabul edilmiştir. 

Bildirimin yazılı olması 
Madde 7. — B'iiddrimlerin ilgiliye yazılı olarak 

Q imza karşılığında yapılması gerekir. Bildirim 
-apıl'an kişi bunu imzalamazsa, durum o yerde 
utanakla tesbit edilir. Ancak 7201 sayılı Kanun 
rapsamma giren tebligat anılan kanun hüküm
lerine göre yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Ka'bul edenler... Etmiyenler... Kafbul edil
miştir. 

Sürekli ve süreksiz işler 
Madde 8. — Nitelikleri bakımından en çok 30 

şgünü süren işlere süreksiz iş, bundan fazla sü-
*en ilşere sürekli iş denir. 

Bu kanunun 3, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 71, 76 ve 93 ncü maddeleri 
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süreksiz işlere uygulanmaz. Süreksiz işlerde bu 
maddelerin konusu olan uyuşmazlıklarda Borçlar 
Kanununda yer alan hükümler uygulanır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Artukmaç. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte

rem arkadaşlarım, basit gibi görünürse de hukuk 
dili bakımından uygun olmıyan bir noktayı arz 
etmek istiyorum. Burada son satırda deniyor 
ki; «Borçlar Kanununda yer alan hükümler uy
gulanır». Bu hukuk terimine, hukuk lisanına uy
gun düşmiyen bir tabirdir. «Borçlar Kanununun 
hükümleri uygulanır.» demek lâzımgelir. Borçlar 
Kanununun hükümleri uygulanır, denir meselâ 
Ticaret Kanununda yer alan hükümler uygula
nır, denmez. Ticaret Kanunu hükümleri uygula
nır denir, malûmuâliriiz olduğu üzere. Bu basit 
gl)i görünen ufak noksanlığın giderilmesi için 
bir önerge takdim ettim, iltifatınızı rica ederim. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 
KINAYTÜRK (Burdur) — Evet. 

BAŞKAN — Hükümet? 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(İzmir Milletvekili) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
8 nci maddemin son satırındaki: (Borçlar Ka

nununda yer alan hükümler uygulanır.) ibaresi
nin: (Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.) 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Değişiklikle beraber 8 nci maddeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Bu madde açık oylarınıza su
nulacaktır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Hizmet akdi 

Yazılı akit 
Madde 9. — Belirli süresi bir yıl veya daha 

uzun olan sürekli hizmet akitlerinin yazı ile söz
leşmeye bağlanması gerekir. Bu sözleşmeler, her 
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çeşit resim ve barodan muaftır. Sözleşme noter
likçe onanmışsa, noter ücretleri bu hüküm dışında 
tutulur. 

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

Bu belgeler her çeşit resimden muaftır. 
BAŞKAN — Sayın Altan. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Muhterem 
senatörler; bu ma'ddedeki bir kelime için söz al
mış bulunuyorum. 9 ncu maddenin birinci ben
dinde «Belirli süresi bir yıl veya daha uzun olan 
sürekli hizmet akitlerinde yazı ile sözleşmeye bağ
lanması gerekir.» tâbiri vardır. Bu husus 3008 
sayılı İş Kanununda «mecburidir» kelimesi şek
lindedir. «Gerekir» ile «mecburidir» arasında bü
yük fark vardır. Gerekir, lüzum ifade eder. Mec
buriyet ise emredici bir hükümdür. Çünkü, bu 
maddenin hu bendi 98 nci maddedeki cezai hü
kümlere bağlanmıştır. Orada bu yerine getiril
mediği takdirde ceza verileceğine dair bir mad
de vardır. Binaenaleyh, cezai tatbikatta da bu 
mecburiyeti koymadığımız takdirde ihtilâf doğa
bilir. Biz «medburi» kelimesini koymak mecburi
yetindeyiz, Kanun tekniği de, kelimenin mânası 
da bunu icabettirir. Bu mahiyette bir takrir 
vermiş bulunuyorum. İltifat buyurmanızı istir
ham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum, efendim. 

Senato Başkanlığına 
Görüşülmekte olan îş Kanununun 9 ncu mad

desinin ilk cümlesinin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ederim. 

Çanakkale 
Nahit Altan 

Madde 9 — Belirli süresi bir yıl veya daha 
uzun olan sürekli hizmet akitlerinin yazı ile söz
leşmeye bağlanması mecburidir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 

FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılmıyor mu? 
ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(İzmir Milletvekili) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge

ye katılmaktadır, önergeyi oylarınıza arz edi-
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yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bir önerge daha vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 9 neu maddenin 2 nci fık

rasının aşağıdaki şekilde tadilini arz ve tekli: 
ederim. 

Eskişehir 
Ömer Ueuzal 

Yazılı sözleşme yapılmıyan durumlarda işve
ren işçiye genel ve özel iş şartlarını gösteren ve 
imzasını taşıyan bir belge vermekle yükümlüdür. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner
geye katılıyorlar mı? (Anlaşılmadı sesleri). 
Bir kere daha okutayım efendim... 

(Ömer Ueuzal'm önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Yani burada isteği üzerine, ora

da istemeden mecburi tutuyor. Bu hususa Hükü
met ve Komisyon katılıyor mu? 

GEÇÎOl KOMİSYON BAŞKANI FARUK 
KINAYTÜRK (Burdur) — Katılmıyoruz... 

HYKÜMET ADINA ÇALIŞMA BAKANT 
ALÎ NAÎLl ERDEM (İzmir Milletvekili) — Ka
tılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN—önergev i oyunuza arz ediro
nim. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kalbu1 

edilmemiştir. 

Maddeyi kabul edilen değişiklik önergesi ile 
birlikte oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir 

Derişiklik olduğu için madde açık oyunuza 
sunulacaktır. 

Takım sözleşmesi 
Madde 10. — Birden çok işçinin meydana ge

tirdiği bir takımı temsilen bu işçilerden birinin. 
takım kılavuzu sıfatiyle işverenle yaptığı sözleş
meye, takım sözleşmesi denir. 

Takım sözleşmesinin, süresi ne olursa olsun 
yazılı yapılması gerekir. 

Takım sözleşmesinde isimleri yazılı işçilerden 
her birinin işe başlamasiyle, bu sözleşme o işçi ile 
işveren arasında doğrudan doğruya yapılmış 
sayılır. Ancak, takım sözleşmesi hakkında Borç
lar Kanununun 110 ncu maddesi hükmü de yü
rür. Takım sözleşmesine girmiş olan işçilerin üc
retlerini işveren veya işveren vekili her birine ay
n ı ayn ödemek zorundadır. 

9 ncu maddenin ikinci bendi' hükmü takım 
jözleşmeierine de uygulanır. 

BAŞKAN — Sayın Artuknıaç, buyurunuz. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın ar

kadaşlar, kanun yapma sanatı bakımından de
nin buyurulduğu gibi, üzerinde durulması ge
reken basit bir nokta vardır. Bunun düzeltilme
sini arz edeceğim. Burada son satırda; «9 ncu 
naddenin ikinci bendi...» deniliyor. Malûmdan
dır ki, bend değildir, fıkra denilmesi gerekir. 
Bend olmuyor; 1, 2, 3, veya a, b denilen yok 
ki, diye bunun fıkra olması «9 ncu maddenin 
ikinci fıkrası hükmü takım sözleşmelerine dahi 
uygulanır.1» şeklinde bir önerge takdim ediyo
rum, kabulünü istirham ederim. 

Saygılarımla, 

BAŞKAN — Son fıkrada burada deniyor ki, 
«9 ncu maddenin ikinci bendi hükmü takım söz
leşmelerine de uygulanır.» Halbuki, şu şekilde 
değiştirilmesi istenmektedir. «9 ncu maddenin, 
ikinci fıkrası hükmü takım sözleşmelerinde da
hi uygulanır» denmektedir. (Dahi yok de var 
sesleri) 

Evet; «bendi» «fıkrası1» yapılmak suretiyle 
değişiklik yapılacak. 10 neu maddenin son fık
rasındaki «bendi» kelimesinin «fıkrası» şeklin
de değiştirilmesini oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bu değişiklikle birlikte 10 ncu maddeyi oyu
nuza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et-
-niyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde açık oylarınıza sunulacaktır. 

Yazılı akdin şekli 
Madde 11. — Bu kanuna göre yapılacak ya

zılı sözleşmelerde aşağıdaki hususların bulun
ması gerekir : 

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

2. Yapılacak iş, 
3. İşyerlerinin adresi, 
4. Süresi belirli sözleşmelerde sözleşmenin 

süresi, 
5. Ücret, (Takım sözleşmelerinde her işçi 

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

şartlar, 
7. Hizmet akdinin yapıldığı gün, 
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8. Tarafların imzası. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Deneme süresi 
Madde 12. —• Sürekli hizmet akidl erinde de

neme süresi en çok bir aydır. Ancak bu süre 
toplu sözleşmelerle üç aya kadar uzatılabilir. 
Bu süre içinde taraflar akdi bildirimsiz ve taz
minatsız bozabilirler. Ancak işçinin çalıştığı 
günler için ücret hakkı saklıdır. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç, buyurunuz. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte

rem arkadaşlar, huzurunuza sık sık çıkıyorum, 
özür dilerim. Ama, vazife yapmama da müsaa
delerinizi istirham ediyorum. 

Şimdi burada maddeye başlamışken, madde
nin esası hakkında bir mâruzâtım olımyacak, 
terimler hakkında maruzatım olacaktır. Bu ka
nunda «bozabilir», «çözebilin», «feshedebilir» 
gibi çeşitli maddelerde çeşitli ibareler kullanıl
mıştır. Hattâ bir maddede iki veya üç ibare, 
aynı mânayı tazammun eden kelimeler bir ara
ya gelmiştir. Şimdi dikkat nazarınızı çekmek 
üzere arz ediyorum; meselâ 16 ncı maddede fe
sih kelimesi vardır, «fesheder», yine 16 ncı 
maddede «bozma!» kelimesi de bunun yamsıra 
kullanılmıştır. 17 nci maddede aynı şekilde fe
sih ve bozma vardır. 14 ncü maddede bozma de
niyor. Bir yandan da çözme kelimesi kullanılı
yor. 18 nci maddede keza bozma deniliyor, bir 
yandan çözme deniliyor ve 12, 14, 15, 16 ncı 
maddelerde de keza bozma kelimesi kullanıl
maktadır. Daha göremediğim taraflarda da bel
ki olabilir. Şimdi çelişen bu tâbirleri kullanma
mak lâzımdır, hukuk tatbikatı bakımından. Tat
bikatçı müşkül duruma düşer. Çözmek nedir, 
bozma nedir, feshetmek nedir? Bunları Türk
çeleştirelim, diye esas gayeden, hedeften, mâna 
ve maksuttan da uzaklaşmamak gerekirdi. Hele 
çözme kelimesini bendeniz katiyen kabul etmi
yorum. Çözme bir ihtilâfı halletmek demektir. 
İhtilâfı halleden mahkemedir, mahkeme kapısı
dır. Bozma; nakıs mânasına da gelir, nakzet
mek ve saire gibi. Burada Borçlar Kanununun 
esas aldığı terimi kullanmak lâzımdır, feshet
me terimini kullanmak lâzımdır. Malûmunuz 
ki ; feshetmek de hukukî muamelenin irade ile 
ortadan kaldırılması demektir. Zaten tarifi de 

içerisinde olduğuna göre, biz müteamü olanı 
öteden beri hukuk dilinde yer almış bulunan ve 
hukukçular tarafından mânası tamamiyle artık 
başka tefsire lüzum kalmadan belirtilmiş bulu
nan fesih kelimesini kullanmak gerekmektedir. 
Şayet Komisyon ve Saym Hükümet illâ bunu 
Türkçeleştirmek arzusunda İsrar ediyorsa, hiç 
olmazsa «bozma» kelimesini kullanmak gerekir, 
fesih kelimesini kullanmak arzusunda değilse... 
Şahsi kanaatime göre «fesih» kelimesi kullanıl
malıdır. «Çözmeb» kelimesiyle tamamiyle hata
ya düşülmüş olur. 

Muhterem arkadaşlarım, daha mühim bir nok
ta da, bu 12 nci maddede söz almaktan asıl mak
sadım şudur; şimdi, şu üç çelişen ibarenin muh
telif maddelerde kullanılmasını önlemek için 
bundan sonra gelecek maddelerde hangi yük
sek heyet hangi terimi kabul ediyorsa bunu bu 
madde belirtmelidir. Belirtildikten sonra diğer 
gelecek maddelere de şâmil ve sâri olmak üze
re ibarelerin yerleri değiştirilmelidir. Bendeniz 
feshetmek kelimesini tercih ettiğim için bir 
önerge verdim ve burada son satırdaki «bozabi
lirler» kelimesini sadece «feshedebilirler» şek
linde değiştirilmesini arz ve teklif ediyorum. 
Bundan sonraki gelecek maddelerdeki «bozma!», 
«çözme» gibi kelimelerin de «feshetmek» şek
linde değiştirilmesini Yüce Senatonun takdirine 
arz ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Onu ayrıca takrir halinde ve

rirsiniz. 

Hükümet ve Komisyon iştirak ediyor mu 
efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 
^ARUK KINAYTÜRK (Burdur) —Fark olma
dığı için iştirak ediyoruz. 

ÇALIŞMA BAKANI ALÎ NAİLÎ ERDEM 
(İzmir Milletvekili) — İştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
TCabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kabul edilen değişiklikle birlikte 12 nci 
maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Şunu da 
arz etmiştim; bu kabul edildiğine göre bundan 
sonra gelen, demin okuduğum maddeler ve di-
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ğer maddelerde de aynı ibareler vardır, bunla
rın da feshetmek şeklinde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç'm şifahi talep
lerini oyunuza arz ediyorum. Bundan sonra bu 
önerge ile değiştirilen kelimeler başka şekiller
de ifade edilmişse «fesih» kelimesi ile değiştiril
mesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lütfen efendim.... Değişiklik olduğu için 
maddeyi açık oylarınıza arz edeceğim. 

Akdin çözülmesinde bildirim 
Madde 13. — A) Suresi belirli olmıyan 

sürekli hizmet akitlerinin çözülmesinden önce 
durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. 

Hizmet akdi : 
a) işi altı aydan az sürmüş olan işçi için, 

bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlıya-
rak iki hafta sonra, 

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

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

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

Çözülmüş olur. 
B) öneller asgari olup sözleşme île artırıla

bilir. 
C) Bildirme şartına uymıyan taraf yukar

da yazılı önellere ilişkin ücret tutarında tazmi
nat ödemek zorundadır. 

işveren, işçinin ihbar önellerini ait ücretini 
peşin vermek suretiyle hizmet akdi çözülebilir. 

işçinin sendikaya üye olması, haklı şikâ
yete başvurması gibi sebeplerle işinden çıkar
tılması hallerinde ve genel olarak hizmet akdini 
çözme hakkının kötüye kullanıldığını gösteren 
diğer durumlarda (A) bendinde yazılı önellere 
ait ücretlerin üç katı tutarı tazminat olarak 
ödenir. 

Tarafların ayrıca tazminat isteme hakları sak 
lıdır. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Muh
terem arkadaşlarım, bu maddede bendenizin 

üzerinde durmak istediğim husus son fıkradan 
bir evvelki fıkradaki «işçi sendikaya üye olma
sı, haklı şikâyete başvurması gibi sebepler ile 
işinden çıkarılması hallerinde ve genel olarak» 
diye devam eden bu fıkradaki, haklı kelimesi
nin çıkarılması maksadı ile söz aldım. Yüksek 
malumlarınızdır ve maddenin okunmasından da 
gayet kolay anlaşılmaktadır, bir işçinin sendi
kaya üye olması veya işvereni şikâyet etmesin
den dolayı çıkarma işlemi yapılırken, bunun 
haklı olması gibi bir vasıfla tavsifi gerekirse bu 
takdirde sübjektif bir takdire gitmiş oluruz. 
«Şikâyete başvurması» demek kâfidir ve esasen 
Millet Meclisi metninde de haklı kelimesi yok
tur. Veto edilen metinde de haklı kelimesi yok
tur. Bu haklı kelimesi aleyhe işliyecek bir keli
medir. Sübjektif takdirlere meydan bırakmıyo
rum diye yüksek iltifatınıza mazhar olacak bir 
önerge takdim ettim. Hürmetler ederim efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Ergün. 

ÖMER ERGÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Muhterem arkadaşlar, vaktinizi fazla almak 
istemem. Benden önce konuşan arkadaşımın 
fikirlerine aynen iştirak ediyorum, «haklı şikâ-
vete başvurması1» şikâyetin önceden haklı olup 
olmadığını tesbit etmeye imkân yoktur. Bu bir 
tahkikat konusudur. Onun için maddenin için
de bulunan «haklı» kelimesinin çıkarılmasını 
ben de istirham ediyorum, önergemi Yüksek 
Başkanlığa takdim ediyorum. 

BAŞKAN —• önergeleri okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
iş Kanununun 13 ncü maddesinin, Millet 

Meclisince kabul edilen metin, şeklinde kanun
laşmasını ve Geçici Komisyon tarafından düzen
lenen maddenin bu suretle değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. ' 

istanbul 
Fikret Gündoğan 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebeple müzakeresi yapı

lan 13 ncü maddesinin büyük C bendinin 3 ncü 
"ücrası içinde (işçinin sendikaya üye olması,) 
'idan sonra gelen (haklı) kelimesi çıkarılmak' 
suretiyle kabulünü rica ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Ömer Ergün 
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BAŞKAN —• Sayın Ergün zâtiâliniz Ko
misyon Üyesisiniz. Bu komisyon raporunda bir 
muhalefet şerhiniz de mevcut değil. Bu iti
barlar sizin hem konuşmanız, hem takrir ver
meniz mümkün değildir. Bu itibarla şimdiye 
kadar olan yanlışlığı düzelterek bu önergenizi 
oya vazetmiyeceğim. 

ÖMER ERGÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
—• Durumu düzeltmek için bir - iki söz söyle
mek isterim, muhterem heyete. 

BAŞKAN — Ama efendim. Şimdi tüzük... 
ÖMER ERGÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın Başkan, ben komisyonun bir üyesi 
idim. Komisyonun başından sonuna kadar ara
lıksız takibettim. Yüksek Senato Heyetince 
araştırma kurulu teşekkül etmiştir, istanbul'
daki bir tahkikat dolayısiyle. Bu komisyon
daki toplantıya iştirak ettim. Rapor hazırlan
mamıştı, imza etmek imkânını bulamadım, is
tanbul'dan Sayın Komisyon Sözcüsüne arkadaşa 
şu telgrafı çektim. 

BAŞKAN — Peki efendim peki. 
GAVSl UÇAGÖK (Eskişehir) — Bu «önel» 

kelimesi nedir? Sayın Başkan. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 

ÇEKEMOĞLU (Sivas) — Bu kelime 3008 sa
yılı Kanunda da vardır ve mühlet manâsmda-
dır. 

BAŞKAN — Mühlet manâsına geliyormuş 
efendim. 

Şimdi takriri lütfen tekrar okuyun. 
(Fikret Gündoğan'm takriri tekrar okun

du) 
BAŞKAN —• Bu takrire hükümet ve komis

yon katılıyor mu efendim 1 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 

KINAYTÜRK (Samsun) — Katılıyoruz. 
ÇALIŞMA BAKANI ALI NAlLl ERDEM 

(izmir Milletvekili) — iştirak ediyoruz efen
dim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKAN FARUK 
KINAYTÜRK (Samsun) — Yalnız Haklı ke
limesinin çıkmasına. 

BAŞKAN — Yalnız «Haklı» kelimesinin 
kaldırılmasına Hükümet ve Komisyon iştirak 
ediyor, takririn o kısmını, oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul 
edilmiştir. 

ikinci takriri okutuyorum, aynı mahiyette
dir. 

ÖMER ERGÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— iltihak ediyorum. 

BAŞKAN — iltihak ediyorsunuz, evet. 
Efendim, şu halde kabul edilen değişiklikle 
birlikte 13 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. Madde açık oylarınıza sunulacaktır. 

Kıdem tazminatı 
Madde 14. — Hizmet akdinin,' 17 nci mad

denin II numaralı bendinde gösterilen sebepler 
dışında işveren tarafından 16 ncı maddenin I 
ve II numaralı bendlerinde gösterilen sebepler
le işçi tarafından bozulması veya muvazzaf as
kerlik hizmeti dolayısiyle çözülmesi halinde üç 
vıldan fazla çalışmış olmak şartiyle işe baş
ladığından itibaren her bir tam takvim yılı için 
işçiye 15 günlük ücreti tutarında bir tazminat 
verilir. 

Altı aydan fazla müddetler yıla tamamla
nır. 

ihtiyarlık aylığı bakımından bağlı bulun
dukları kurum veya sandıklardan aylık veya 
toptan ödeme almak amaciyle hizmet akdini 
çözen işçiler de yukardaki fıkrada yazılı bu
lunan tazminata hak kazanır. Ancak aylık veya 
toptan ödeme almak için akdi çözen işçiye ve
rilecek tazminatın hesabında işçinin yalnız 1 
Nisan 1950 tarihinden evvelki hizmet süreleri 
nazara alınır. 

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

işçilerin kıdemleri, hizmet akdinin devam et-
etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş ol
masına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya 
derişik işyerlerinde çalıştıkları süreler göz 
önüne alınarak hesaplanır, işyerinin devir 
veya intikali yahut diğer bir suretle bir işve
renden başka bir işverene geçmesi veya başka 
bir yere nakli halinde işçinin kıdemi işyerin
deki hizmetleri toplamı üzerinden hesaplanır. 
Kıdem tazminatı ise, bu intikal devresindeki 
işverene aittir, işyeri intikali ile beraber de-
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vam ettiği takdirde kıdem tazminatı hilâfına 
hüküm olmadıkça yeni işverene aittir. 

Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla 
kıdem tazminatı ödenmez. 

işçinin ölümü halinde bu tazminat tutarı ka
nuni vârislerine ödenir. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç. 

SADIK AETUKMAÇ (Yozgat) — Sayın ar
kadaşlar bu 14 ncü maddenin birinci fıkrasında 
bir tâbirimde, mazur görün, ifade za'fı mevcut 
tur. Okuyanın bunu kolayca anlaması her hal
de mümkün değildir. Ayrıca tekerrürlerde var
dır. Bendeniz evvelâ bu fıkrayı okuduktan son
ra fikrimi arz edeceğim: Diyor ki, «Hizmet 
akdinin, 17 nci maddesinin II numaralı bendin
de gösterilen sebepler dışında işveren tarafından 
16 ncı maddenin I ve II numaralı bendlerinde 
gösterilen sebeplerle işçi tarafından bozulması 
veya muvazzaf askerlik hizmeti dolayısiyle çö
zülmesi halinde üç yıldan fazla çalışmış olmak 
şartiyle işe başladığından itibaren her bir tam 
takvim yılı için işçiye 15 gün ücreti tutarında 
bir tazminat verilir» denmektedir. Şimdi bu
rada ne dediğini anlamak için bir hayli düşün
mek gerekiyor. Şimdi teklifim gayet basittir. 
«Hizmet akdinin, 17 nci maddenin II numaralı 
bendinde gösterilen sebepler dışında işveren ta
rafından» dedikten sonra eğer yanılmıyorsam, 
bir başka mânası yoksa, buraya bir «veya» 
koymak lâzım, «işveren tarafından veya 16 ncı 
maddenin I ve II numaralı bendlerinde gösteri
len sebeplerle», dedikten sonra bu «bozulma
sı» nı çizmek lâzımdır veyahut da «muvazzaf 
askerlik hizmeti dolayısiyle çözülmesi» yerine 
«feshi halinde üç yıldan fazla çalışmış olmak 
şartiyle» devam ediyor madde.. Ve bu şekilde 
unsurları daha açık olarak iltibasa mahal verml-
yecek şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu hususta 
bir takrir sunuyorum, iltifat etmenizi istirham 
ederim. 

BAŞKAN — Şimdi sayın üyeler daha evvel 
verilmiş bir takrirle, takrir verilen maddeler 
üzerinde görüşülme ve verilmiyen maddelerin de 
okunup oylaması suretiyle müzakeresinin deva
mı kabul edilmişti. Şimdi birçok arkadaşları
mız bâzı maddeler üzerinde takrirler verdiler. 
Takrirler bizdedir. Bu, üzerinde takrirler ve
rilmiş olan, maddeleri takrirlerle birlikte komis
yona versek, yalnız takrir verilen maddeleri 

komisyona iade etsek, komisyon bu takrirlerle 
maddeleri karşılaştırıp uyup uymıyacak husu-
satı tefrik etseler; çünkü bu madde de halen 
4 tane takrir vardır. Konuşacak olan arkadaş
lar da takrirleri üzerinde konuşacaklardır. Ko
misyon kabul ettiği takrirleri bildirince, konuş
maya hiç lüzum hâsıl olmıyacak ve oylanıp ge
çecek. Bu hususu, bu usul teklifini kabul eder
seniz, böyle yapalım. Şimdi vaktimiz vardır. 
Takrir verilmemiş olan maddeleri okutup oylıya-
lım. Yalnız takrir verilmiş olan maddeler kal
sın önümüzdeki birleşime... 

FİKEET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

ÖMER LÜTFİ BOZCALI (izmir) — Ben de 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun usul hakkında Sayın 
Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Muhte
rem arkadaşlarım, filhakika ilk nazarda pratik 
bir teklif gibi gözüken Başkanlık teklifinin ka
nunlarımız müzakeresine aidolan usullere uygun 
düşmediği aşikârdır. Ondan başka Yüksek He
yetiniz her madde okundukça maddenin mahi
yetine nüfuz etmek imkânını kazanmış oluyor
sunuz. Şimdi bu maddeler okunmadan veya 
mahiyetine nüfuz etmeden kimin hangi madde 
için hangi takriri ve niçin verdiği belli olmadan 
bu suretle kanunların müzakeresine devamda 
fayda mülâhaza etmediğimi ve Heyeti Aliycni-
zin de bundan istifade edemiyeceğinden dolayı 
müteessiren bu kürsüyü işgal ediyorum. Onun 
için Başkan mazur görsünler; yine eski usulde 
devam edelim, daha evvel aldığımız kararı değiş
tirecek teklif de yoktur. Hangi madde üzerinde 
değiştirge teklifi varsa o maddeyi müzakere 
edelim, diğer maddeleri zaten geçiyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Peki Sayın Gündoğan vakit 
kaybetmemek için usulümüze devam ediyoruz 
buyurun Sayın Bozcalı. 

ÖMER LÜTFİ BOZCALI (İzmir) Muhte
rem Başkan, kıymetli •arkadaşlarıım; 14 ncü 
madde üzerindeki sözüme geçmeden evvel, bi-
lâhara tekriri müzakere mevzuu yapacağım, 
13 ncü maddede haklı şikâyetin çıkarılmış ol
ması sebebinin üzerinde komisyona esef ederek 
sözüme başlıya cağım. 

Muhterem arkadaşlarım, bir kimse sebep
siz ve haksız olarak bdr işvereni şikâyet etmiş 
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ise üç misli tazminat alacak, biç ömründe şi
kâyet etmiyen bir kimse işinden çıkarılırsa mu
ayyen bir tazminat alacak. Böyle bir kanun 
tetkik edildi, günlerce üzerinde duruldu, ko
misyon Başkanımız veya komisyon sözcümüz 
komisyonun kararının tamamen .hilâfına mev
zuatı alt, üst eden bir şekilde bunu kabul et
miş bulunuyor. Simidi asıl sözüme, 14 ncü mad
deye geçiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 14 ncü maddenin 
hizmet akdinin 17 nci maddenin ikinci numara
lı bendinde gösterilenini istisna etmektedir, taz
minat ödenmemesi için. Bir işçinin şu 17 nci mad
denin ikinci fıkrası ile 16 nci maddenin 'bir ve 
ikinci fıkraları hallerinde tazminat ödenmiye-., 
cek. 17 nci maddenin hir ve ikinci fıkrasının 
(A) bendinin de hâdise olduğu hallerde, vâki 
olduğu hallerde yine tazminat almaması ikti
za eder. Aksi takdirde, kötü hareketi teşvik et
miş oluruz. Aynen okuyorum: «İşçinin kendi 
kastından veya derM toplu olmıyan yaşayışın
dan yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir 
hastalığa «yani kendi teseyyübü ile.» veya sa
katlığa uğraması halinde,:» dikkat etmiyor, ma-
kinaya kendisini atıyor, kast tâbirinin içerisin
de makinaya atıyor, sarhoşluk ediyor, bütün 
nasıl teseyyüp hallerini düşünürseniz hepsini 
yapacak. «Bu sebeple doğacak devamsızlığı ar
dı ardına üç iş günü olacak veya bir ay
da beş iş gününden fazla sürmesi,» 
kaydiyle buna 1,5 aylık tazminat da verilmesi 
suretiyle çıkarılması yeterken 14 ncü maddede 
deniyor ki; şu halleri ihdas eden bir işçiye, 
işveren ayrıca kıdem tazminatı ödesin. Halbu
ki aynı hal, iki numaralı bentde de var. Mad
denin ikinci fıkrasında da, var. İkinci fıkrası 
ile, birinci fıkrasındaki sebepler arasında 

ânında tazminat almasını imuci'bolacak haller
den olmadığı aşikârdır. Neden işçi 'bizzat ken
disi kasden diyor, kasden ne yapıyor. Maki
naya kendisini atıyor, sakatlanıyor veya emsa
li bir harekette bulunuyor, içkiye düşkündür, 
sarhoş olarak işyerine geliyor, işine devam et
miyor. Ardı ardına 3 gün ve hir ayda da beş 
günden fazla olmıyacak hale geliyor. Yani her 
ay 4 gün, 3 gün, 5 gün devam ediyor ve niha
yet işveren hunu 1,5 o aylık mehil tazminatı 
ödemek suretiyle çıkarması iktiza ederken biz 
buna muvafakat etmiyoruz. Ayrıca tazminat 

j öde diyoruz. Bu ne adalete, ne hakkaniyete 
uyar. İşvereni yıkmak kasdımız olmadığına 
göre bu kanunda her iki tarafın menfaatlerini 
terif kasdına matuf bulunduğuna göre şu ben-
dininde işçinin bizzat kendd kusuru ile yaptığı 
hareket ve ikasden, kusuru çıkarıyorum, çün
kü Kanunda kasıt tâbiri var, kasten yaptığı hal
lerde bunu taltif etmiyelim. Bir kimsenin kötü 
halinin taltif edildiği dünyanın hiçbir yerin
de görülmemiştir. Ne âdabımızda, ne ahlâkta, 
ne de kanunlarımızda yer almış bir şey değil
dir. Kastî hareketleriyle, kötü fiillerde buluna
cak ve neticede taltif edilecek. Böyle bir şeyi 
ben yerinde bulmuyorum. Şu 14 ncü maddendn 
birinci fıkrası, 17 nci maddenin 1 ve 2, ( l /A) 
nın da eklenmesi suretiyle maddenin tadilini 
istirham ediyorum, teşekkür ederdim. 

BAŞKAN — Dört tane takrir vardır oku
tuyorum sonra teker, teker okutup oylarınıza 
arz edeceğim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
14 ncü maddenin birinci fıkrasının hizmet 

akdinin 17 nci maddenin 2 numaralı bendinde 
gösterilen sebepler dışında işveren tarafından 
veya 16 nci maddenin 1 ve 2 numaralı hendle-
rinde gösterilen sebeplerle işçi tarafından veya
hut da muvazzaf askerlik hizmeti dolayısiyle 
feshi halinde üç yıldan fazla çalışmış olmak 
şartiyle işe başladığından itibaren her bir tam 
takvim yılı için işçiye 15 günlük ücreti tuta
rında bir tazminat verilir şeklinde değiştirilme
sini arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 
KINAYTÜBK (Burdur) — Sayın Başkanım, 
arkadaşlarımın hakları vardır; maddeyi tak
rirlerle birlikte geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Peki efendim, maddeyi takrir
lerle beraber geri alıyorsunuz. 

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

yan sürekli 'hizmet akdi ile bir işverenin işine 
girmiş olan işçi, akit süresinin bitmesinden önce 
yahut bildirim öneline uymaksızın işini bıra-

[ 

I kıp başka br işverenin işine gireirse hizmet ak-
I dinin bu suretle 'bozulmasından ötürü eski işve-
I renin zararından, işçinin sorumluluğu yanında, 
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ayrıca yeni işveren dahi aşağıdaki hallerde hâ
kimin belirteceği derecede sorumludur:. 

a) İşçinin 'bu davranışına, yeni işine girdi
ği işveren sebebolımuşsa, 

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

c) Yeni işveren işçinin bu davranışını öğ
rendikten sonra dahi onu çalıştırmaya devam 
ederse. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İşçinin bildirimsiz fesih hakkı 
Madde 16. — Süresi belirli -olsun veya olma

sın sürekli hizmet akidlerinde işçi, »aşağıda ya
zılı hallerde dilorse akdi sürenin bitiminden ön
ce veya bildirini önelini beklemeksizin boza
bilir. 

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

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

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

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

a) Hizmet akdi yapıldığı sırada bu akdin 
esaslı noktalarından bini hakkında yanlış vasıf
lar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uy
gun olmıyan bilgiler vermek veya sözler söyle
mek gibi hallerle işveren, işçiyi yanıltırsa, 

<b) İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden 
birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde 
»özler söyler veya davranışlarda bulunursa, 

c) İşçi, işverenin evinde oturmakta ise, 
bunların yaşayış tarzları genel ahlâk bakımın
dan düzgün olmazsa, 

ç) İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden 
birine .karşı sataşmada bulunur veya gözdağı 
verirse, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden bi
rini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkır
tır, sürükler, yahut işçiyi veya ailesi üyelerin
den birine karşı hapsi gerektiren bir suç iş
lerse, yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet ki
nc i , asılsız ağır isnat veya ithamlarda bulunur
sa, 

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

e) Ücretin parça 'başına veya iş tutarı üze
rinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren ta
rafından işçiye, yapabileceği sayı ve tutardan 
az iş verildiği hafilerde, aradaki ücret farkı za
man esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı 
ücret karşılanmazsa, yahut iş şartları esaslı bir 
tarzda değişir, başkalaşır veya uygulanmazsa; 
(Sözleşmelere bu fıkradaki haller hakkında 
türlü kayıt komımamak şartiyle) 

III - Zorlayıcı sebepler: 
İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla 

süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı 
sebepler ortaya çıkarca. 

Efendim, 8 - 9 - 10 - 12 - 13 ncü maddelerin 
açık oylamasına 'oylarını kullanmıyan sayın 
üyeler var mı? Açık oylama işlemi bitmiştir 
efendim. 

Buyurun iSayın Artukmaç. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Değerli 

arkadaşlarım, 16 ve 17 nci maddelerle, bir ta
raftan işçinin diğeri de işverenin -genel ahlâki 
kaidelere uygun şekilde hareket etmelerinin 
sağlanması istenmiştir, hareket etmeleri hük
me 'bağlanmıştır. Yalnız hu 16 ncı maddenin 
2 nci bendinin (c) fıkrasındaki ifadeye göre 
gerek işçinin ve gerekse işverenin, genel ahlâk 
'kaidelerine göre hareket etmelerinin sağlanma
sı arzu edildiği anlaşılmaktadır. Fakat 17 nci 
maddenin ikinci bendinin yine (e) fıkrasın da 
da sadece işçinin genel ahlâk kurallarına uy
gun hareket etmesi hükme bağlanmış olmak
tadır. Şu halele 16 ncı maddede hem işverenin 
hem işçinin genel ahlâk kurallarına tabi olacağı 
hükmü yersizdir. 16 ncı maddece işverenin ge-
nol ahlâk kurallarına göre hareket etmesi sağ
lanmış olmalıdır. Kanunun maksadı ve ruhu da 
zannederim budur. Çünkü 17 nci maddede işçi
ye aynı hükümler konmuştur. Bu bakımdan 
bendeniz burada 16 ncı maddenin ikinci ben
dinin (c) fıkrasında şöyle bir değişikliğin ya
pılmasının uygun olacağı kanaatindeyim. «C) 
işçinin, işverenin evinde oturması halinde, işve
renin yaşayış tarzı genel ahlâk kurallarına uy
muyorsa», maddenin yazılış tarzına da uygun 
şekilde bir ifade kullandığımı zannederimi. Tek
rar okuyorum, <<c) İşçinin, işverenin evinde 
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oturması kaimde işverenin yaşayış tarzı gene! 
ahlâk kurallarına uymuyorsa» Halbuki, maddî
de işçi işverenin evinde -oturmakta ise bunla
rın yaşayış tarzıları» Yani gerek işei, gerek iş
veren; ben bu mânada anlıyorum, yankş anla
tmıyorsam. Eğer sadece işveren i.:e o zaman su 
arz ettiğim şekilde işveren tâbkhıhı knlalnıl-
masmın lüzumlu olduğu kanaatindeyim. 

ı -1 

n "a <" m a T tzı_ 
">ı İ H U " , , ' 

İkinci -cihet de burada gözdağı 
se gibi bir .sübjektif durum olan ifade 1 
maktadır. Gözdağı nedir. Birisine bayı 
ğırmak da gözdağıdır, ser* işm'^n a'"̂  
mek, de gözdağıdır, dahi ağı - . . r 
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BAŞKAN —- Üc tane önerge v 
rum efendim : 

Yüksek Ba-km-dm^. 
Şifahen arz ettiğim eobemku: Yo"-u 
a) 16 ncı madde 11 nci bendin ( 
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Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte bulunan 16 ncı mr 

fıkrası ile 2 nei fıkrasının (b) ve (\J 
aşağıda arz edilen şekilde değiştiril-
teklif ederim. 

kek 
' Ömer 
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Sûresi belli olsun veya olmasın sürekli hiz
met akitlerindo işçi, aşağıda yazılı hallerde di
lerse akdi, sürenin bitiminden önce veya bildi
rim önelini beklemeksizin 1 nci fıkrasındaki hal
lerde tabip raporu 2 nci fıkrasının (b) ve (ç) 
bendlerindeki hallerde mahkeme karariyle bo-
zueaomr. 

Senato Başkanlığına 
Görüşülmekte olan İş Kanununun 16 ncı mad

desinin 11 nei bendinin (Ç) fıkrasının aşağıdaki 
şekilde tâdilini arz ederim. 

Çanakkale 
Nahit Altan 

C) İşveren veya vekili, işçiye veya ailesi 
"evuinden birine karşı tecavüzde bulunur veya 

'rh "'1 ederse yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden 
n ' ; kanuna karşı davranışa teşvik, tahrik 
1 ıkkrse. yahut işçiye veya ailesi üyelerinden 

bi i-e karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse, ya-
^ ' m halikında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız 

"•ut *'eya ithamlarda bulunursa. 
Bd -KAN — Birinci önergeyi tekrar oku

tuyorum efendim. 
(Sadık Artukmaç'uı önergesi tekrar okundu.) 
BALKAN — Bu takrire Hükümet ve Korniş-' 

;,"en katılıyor mu efendim! 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(İzmir .Milletvekili) —• Katılmıyoruz; gözdağı 
muhterem arkadaşımın söylediği gibi bir sübjek
tif terim değildir. Gözdağı lûtgat mânasiyle teh
dit kelimesinin karşılığıdır, tehdit anlamında 
kullanılmaktadır. Binaenaleyh ,bir başka an
lımı yoktur. 

BAŞKAN — Birinci fıkrası ' 
ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(İzmir Milletvekili) — Hayır efendim katılmı
yoruz. Orada kasdedilen şey maddenin matla-
bmda, başlangıcında gaj^et sarihtir. İşçinin 
bildirimsiz fesih hakkına mütedairdir. Bina-

; 3 neü madde işverenin hayatına aidolan 
' husustur. Burada «bunların» tâbirinden 
inin bayatına, kasdecliyor gibi bir mâna çıkar-
ya imkân yoktur. Sadece işverenin hayatına 
daallik bir husustur. Bu bakımdan katılmı-

ro-.U 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI Ö. FA-
K KÎNAYTÜRK (Burdur)- — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılmı-
. Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
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Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme
miştir. İkinci takriri okutuyorum. 

(Ömer UcuzaPm önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Katılıyor mu efendim Hükü

met. 
ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLÎ ERDEM 

(İzmir Milletvekili) — Madde ile alâkası olan 
bir önerge değildir. Maddenin ortaya koyduğu 
anlam tamamiyle değişiktir. Bu sebeple katıl
mıyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ö. FA
RUK KINAYTÜEK (Burdur) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

(Nahit Altan'm önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılı

yor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ö. FA
RUK KINAYTÜRK (Burdur) — Katılmıyoruz. 

ÇALIŞMA BAKANI ALI NAİLİ ERDEM 
(İzmir Milletvekili) — Katılmıyoruz, çünkü, bu 
(c) bendine işverenin dışında işveren vekilliği 
ilâve edilmiştir. Özendirir, kışkırtır sibtcr kar
şılığında eski terimleri almak suretiyle bir de
ğişiklik yapmak istemiştir. Hiç lüzum yoktur. 
Bu itibarla katılmıyoruz. 

BAŞKAN —• Hükümet ve Komisyon katılmı
yor. Efendim, takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 16 ncı maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) 
olursa açık oylama lâzımdır. 

Değişiklik 

BAŞKAN — Var mı efendim, bozulur, çözü
lür terimleri bu maddede ? 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Müsaade 
ederseniz bendeniz tesbit edeyim, Yüce Senato
nun verdiği karara uyarak bu tashihlerini Baş
kanlığa bu akşam takdim edeceğim. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Olmaz o 
zaman Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Artukmae sırası geldikçe 
verirsiniz, çünkü burada bir değişiklik olursa 
açık oylamaya gitmemiz icabetmektedir. Bu 

madde Millet Meclisinden gelen metin şeklinde 
aynen kabul edilmiştir. 
sın sürekli hizmet akitlerinde işveren aşağıda 
yazılı hallerde, dilerse hizmet akdini sürenin biti-

İşverenin bildirimsiz fesih hakkı 
Madde 17. — Süresi belirli olsun veya olma-

minden önce veya bildirim önelini beklemek
sizin bozabilir. 

I - Sağlık sebepleri : 
a) İşçinin kendi kastından veya dcrli toplu 

olmıyan yaşayışından yahut içkiye düşkünlü
ğünden doğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğ
raması halinde, bu sebeple doğacak devamsızlı
ğın ardı ardına üç işgünü veya bir ayda beş iş-
gününden fazla sürmesi, 

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

(a) fıkrasında sayılan sebepler dışında işçi
nin kendi kusuruna yükletilmiyen hastalık, kaza, 
doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için hiz
met akdini bildirimsiz bozma hakkı: Hastalık 
işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 13 neü 
maddedeki bildirim önellerini altı hafta aşma
sından sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerin
de bu süre 70 nci maddedeki sürenin bitiminde 
bad; Ancak isçinin isine gidemediği süreler 
için ücret işlemez. 

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

a) Hizmet akdi yapıldığı sırada bu ak din 
esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar ve
ya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunla
rın kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut 
gerçeğe uygun olmıyan bilgiler veya sözler söy-
liyerek işçinin işvereni yanıltması, 

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

e) İşverenin evinde oturan işçinin yaşayışı
nın o evin âdabına ve usullerine uygun veya ge
nel ahlâk bakımından düzgün olmaması, 

ç) İşçinin, işverene yahut onun ailesi üyele
rinden birine yahut işverenin başka bir işçisine 
sataşması veya gözdağı vermesi yahut 77 nci 
maddeye aykırı hareket etmesi, 
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d) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kul
lanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sır
larını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa 
uymıyan davranışlarda bulunması, 

e) İşçinin işyerinde, yedi günden fazla ha
pisle cezalandırılan ve cezası ertelenmiyen bir 
suç işlemesi, 

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

g) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu gö
revleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmaması, 

h) İşçinin kendi isteği veya savsaması yü- j 
zünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, iş
verenin malı olan veya malı olmayıp da eli altın
da bulunan makinaları, tesisatı veya başka eşya 
ve maddeleri on günlük ücretinin tutarı ile öde-
yemiyecek derecede hasara veya, kayba uğrat
ması, 

III - Zorlayıcı sebepler : 
İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla 

süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı 
sebepler ortaya çıkarsa. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI Ö. FARUK 
KINAYTÜRK (Burdur) — Başkanım., bir maddi 
hata var, 17 nci maddenin 3 ncü fıkrasında,, zor
layıcı sebeplerin üçüncü bendinde aynen 16 ncı 
maddedeki ibare yazılmıştır. Binaenaleyh bu
nun tashihi ile Millet Meclisinden gelen metnin 
aynen kabulünü rica ediyoruz. Maddi hatadır. 
Çünkü, işverenin feshidir; burada işçinin feshi 
gibi bir şey var. Yani 16 ncı maddedeki ibare 
aynen gelmiş, konmuştur. «İşçinin çalıştığı işye
rinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını 
gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa» 

BAŞKAN — Yani bu maddi hata Millet Mec
lisinden gelen metnin I I I ncü bendinin buraya 
aynen geçmesi şeklinde olursa düzeliyor. Tamam 
efendim. Bu maddi hatanın düzeltilmesini oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

îSayrn Gündoğan buyurun. 

FİKRET GÜDOĞAN (İstanbul) —Muhterem 
arkadaşlarım, 17 nci madde biraz evvel kabul 
buyurduğunuz 16 ncı maddenin mukabili bir 
maddedir. Ye öylece tedvin edilmiştir. Ancak, bir 
hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. Ondan son-
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ra da iki fıkra üzerinde değişiklik önergesi tak
dim ettim. Onun üzerinde imali fikir etmenizi 
istirham edeceğim. Bir defa işverenin bildirim
siz fesih hakkı, 16 ncı maddedeki işçinin bildirim
siz fesih hakkına karşılık konmuş bir madde ol
sa dahi bir surî, yani ıgörünüşte bir adalet var
mış gibi durmakta ise dahi, işçi ile işveren ara
sında kudret farkları bakımından bunların iki
sini birbirine karıştırmamakta büyük fayda var
dır. Bu maddede yazılı haller işçi tarafından as
la ve kat'a hiçbir zaman ihtiyar edilmiyecek 
hareketlerdir. Çünkü, işe muhtaç bulunan bir 
insanın işverenin şu veya bu halinden müteessi-
ren işini terk etmesi, gitmesi falan mevzuubahso-
lamaz ama, işveren çalıştırdığı işçiyi kolayca 
işinden çıkarabilmek için kolayca bu 17 nci mad
dede yazılı hallerden gereği gibi faydalanabilir. 
Çünkü bu ekonomik kudret meselesidir, sosyal 
kudret meselesidir, bu bir denge meselesidir. 
Dengenin kimin lehine, kimin aleyhinde işliyeceği 
de bilinen bir hakikattir ve hiçbir doktrin anla
mı da taşımaz. Binaenaleyh; 16 ncı maddede 
böyle hükümler var, 17 nci maddede var. Bun
dan dolayı itiraz etmeyiniz dememek lâzım. 

Şimdi sayın arkadaşlarım; benim bu 17 nci 
maddede değiştirilmesinde zaruret görüğüm fık
raları kısaca arz edeceğim. Bu fıkraların birin
cisi maddenin ikinci bendinin «ahlâk ve iyi ni
yet kurallarına uymıyan haller ve benzerleri» baş-
lığiyle başlıyan ve sonra «A) Hizmet akdi ya
pıldığı sırada o akdin esaslı noktalarından biri 
için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bu
lunmadığı halde bunların kendisinde bulundu
ğunu ileri sürerek yahut gerçeğe uymıyan bil
giler veya sözler söyliyerek işçinin işveren' ya
nıltması, demek ki, bir işçi hizmet akdi yap
tığı sırada işverene vasıfları hakkında sahih ol-
mıyan malûmat verirse, işveren bildirimi ola
rak iş akdini, hizmet akdini feshedebilecektir. 
Güzel; bu hukuk sistemimizde ve genel kanunla
rımızda maddeleşmiş bir husustur. Birçok ka
nunlarımızda hata, hile, ikrah sebepleri ile akid-
lerin feshi kabul edilmiştir. Bir hukukî mü
essese durumu; hataya müsteniden yapılmış bir 
akdin feshi, hileye müstenit yapılmış bir akdin 
feshi, ikraha müstenit yapılmış bir akdin feshi, 
vasıf hataları (Borçlar Kanununda sesleri) Başka 
kanunlarda da vardır. 

Birçok kanunlarda bilhassa Borçlar Kanunun
da bir fesih sebebidir, doğrudur. Ama yine bi-
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linen bir gerçektir ki, bu fesih sebeplerinden bi
ri olan hata hataya vâkıf olan biri tarafından 
muayyen bir müddet içinde kullanıldığı tak
dirde akdin feshini gerektirir. Ama muay
yen süre dışında daha doğrusu burada yazıldığı 
gibi süresiz bir vşekilde kullanılması halinde bu 
yüzden zarar görecek kimseyi peşinen o insanın 
tehdidi altına sokmuş olur. Binaenaleyh, böylesi
ne bir yanıltma hali, böylesine bir yanlış bilgi 
verme hali, yani böylesine vasıfta hata edilmiş 
olursa buraya bir müddet konulmasında hu
kukî bir zaruret vardır, insani bir zaruret var
dır. Nasıl yapalım; bilmem Borçlar Kanunun
daki gibi ıttıla tarihinden itibaren bir sene. ya
hut akdin yapıldığı tarihten itibaren iki sene. 
Hayır, biz madem ki îş Kanununu yapıyoruz 
ve îş Kanununda vasıfta hata yüzünden fesih ci
hetine gitmek imkânını kapsıyoruz. Biz îş Ka
nunu içindeki örneklerden birini alalım. Kıdem 
tazminatı ne zaman verilir işçiye? Üç yıl çalıştık
tan sonra. Şimdi eğer takdir buyurursanız, emir 
buyurursanız, kabul buyurursanız bu maddenin 
sonuna yanıltmasından sonra burada takririmde 
yazdım, «Ancak bu hak işveren tarafından işçi
nin işe alındığı tarihten itibaren üç yıl içinde 
kullanılmazsa düşer» şeklinde bir küçücük cümle
cik ilâve edelim. O takdirde bir hatayı süresiz 
olaralk işçinin aleyhine kullanma yetkisin, i 
işverene vermiyelim. 25 yıl bir işverenin yanın
da çalışmış bir işçi, bu vasıflı hata yüzünden 
25 yıl sonra işten çıkarıldığı takdirde, yani 
bildirimsiz fesih hakkına tabi tutulduğu takdir
de hakkaniyete, değil, adalete değil, adaletsizliğe 
hizmöt edilmiş olur. Madem ki kanunlarda hata 
bir fesih sebebidir. Madem ki, kanunlarımızda ge
nel olarak hatanın fesih sebebi olarak kabul edil
mesi müddete bağlanmıştır. Burada da müddete 
bağlanması zauriridir. Aksi halde müddetsiz 
olarak kullanılacaktır, demektir. Bu itibarla 
bir tek cümle bu hakkı üç sene içinde kullanıl
ması şeklinde bu maddeyi bağlıyalım,, lütfeder
seniz. 

İkinci husus şu : Sayın Bakan biraz evvel. 
16 ncı m-aid'cîenin müza.keresi münasebetiyle göz
dağı vermesi kelimesini tehdit anlamına aldılar. 
veya gözdağmın tehdidolduğunu ifade ettiler. 
Bendeniz... 

BAŞKAN — Sözlükten okudular efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bende

niz Türkçe sözlükte böyle yazıldığını söyliyen 
'Sayın Bakana maalesef iştirak edemiyeceğim. 
Çünkü, bir' suçun ismi o suçu ihtiva eden kanunda 
nasıl tesmiye edilmişse, nasıl konulmuşısa öylece 
anılmak gerekir. Şimdi tehdit bir suçtur, kor
kutma mânasına bir suçtur. Muhtelif şekilleri 
vardır; silâhlı, silâhsız, toplu, topsuz, adı tehdit. 
Bunlar hukukçular tarafından bilinir. Şimdi teh
dit suçu Türk Ceza Kanununda veya cezayı kap-
•sıyan başka kanunlarda tehdidolarak yazılıdır. 
Sözlükte tehdit gözdağı mânasına geliyordu ya, 
bu tehdit suçu gözdağı anlamını taşımaz. Meselâ, 
bir müddeiumumi dâva açarken Ahmet'in Meh
met'e gözdağı verdiğinden dolayı şu kadar ceza 
veriyorum diyemez. Böyle bir şey olmaz. Bir 
maddede gözdağı kelimesi tehdit anlamına geli
yorsa, tehdidolarak yazılmalıdır. Kaldı ki, böyle-

I s i n e suç teşkil eden bir hareketin keyfi olarak 
ve sübjektif olarak bir kimse tarafından takdir 
ve tâyinine müsaade edilmemelidir. Böylesine 
hükümsüz ve sübjektif takdire kalmış bir duru
mu işveren işçinin aleyhine kullandığı takdirde 
işveren derdini hiçbir Marko Paşaya anlatamaz. 
Bu itibarla lütfen derseniz, bu gözdağı lâfzının 
ki, tehdit anlamına geliyormuş ama, kanunda bu 
mânada değildir, gözdağı anlamını, lâfzını, ne 
mânaya gelirse gelsin lütfen buradan taycdelim. 
Gözdağı verdi bana diye bir adamın işinden ol
masına mâni olalım. Böyle gözdağı gibi sübjek
tif, takdiri mümkün olmıyan, suç olduğu belli 
olmıyan sözlükte tehdit anlamına geldiği söyle
nen bir sözle İş Kanununda işverenin işçiyi bil
dirimsiz iş akdinin feshine tabi tutmasına mü
saade etmiyeceğinize, vicdanlarınızın buna mü
saade etm iveceğine eminim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Tuna. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar, Sayın Fikret Gündoğan'm 
beyanları dolayısiyle söz aldım. Derler İd, ah
lâk ve iyi niyet kurallarına uymıyan haller ve 
benzerlerini tasvir eden (a) bindende işçi daimi 
bir baskı altında bulundurulmamalıdır. O fiilin 
vukuundan itibaren hiç olmazsa üç sene sonra ar
tık bu baskı kaldırılmalıdır. Buna istinaden çıka
rılma imkânı verilmemelidir derler. Kanunu ha-
zırlıyanlar, muhterem arkadaşımızdan çok daha 
iyi düşünmüşler. Hakikaten bir kimse bir fiilin 
baskı altında usun zaman kalmamalıdır. Borçlar 
Kanunu buna benziyen haller için altı ayin? 
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müddet tanımıştır. Bizim kanun hazırlayıcılar 
«18 nci maddede fiilin öğrenilmesinden itibaren 
altı gün içinde kullanılması» diyor. Daha fiilin 
vukuundan itibaren de bir yıl içinde diyor ki. 
kendi endişlerini çok isabetli bir surette kanun 
bertaraf etmektedir. 

İkinci beyanına ben de iştirak ediyorum. Ar
kadaşlar, hukuk ilmi biraz da terimler ilmidir. 
Her aklına gelen bir şey yazıp buradan geçir
mesi olmaz diyor. 16 neı madde geçtiği için bir 
şey diyemiyeceğim. Rica ediyorum Komisyon
dan; tehdit, tehdittir. Böyle gözdağı, tehdit 
demek ve hukukî terim haline gelirse âmenna. Fa
kat, tehdidetti yerine gözdağı verdi, olmuyor. 16 
ncı madde için bir tekriri müzakere verilirse ve 
ona ve bu görüşe iştirak edeceğimi arz ederim. 

FÎKRET GtÎNDOĞAN (İstanbul) — öner
gemi geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Karaöz. 
İL YAS KARAÖZ (Muğla) — Maksat hâsıl 

olmuştur efendim, vazgeçtim. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhterem 

arkadaşlar, bu 17 nci maddenin 1 nci bendinin 
(a) fıkrasında bir ifade za'fı hattâ teğafül diye
ceğim bir şekil var. Burada ikinci satırda «İçki
ye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa veya 
sakatlığa uğraması halinde bu sebeple doğacak.,» 
Şimdi doğacak «doğacak» geçmişti, tekrar «bu 
sebeple doğacak devamsızlılığm ardı ardına» de
niyor Bu ibarenin daha iyi bir şekle getirilmesi 
mümkündür ve kanunun da daha iyi bir şekilde 
olması mümkündür. Bendeniz bunu şu şekilde de
ğiştiriyorum, «Düşkünlüğünden doğacak bir has
talığa veya sakatlığa uğraması sebebiyle mevdana 
gelen devamsızlığın» yani «halinde bu sebeple 
doğacak» kelimeleri çıkarılmalı, yerine «sebebiy
le meydana gelen» kelimeleri konmalıdır. Bunu 
arz ve teklif ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Yeşilyurt aizce de mak
sat hâsıl olmuş mudur? 

İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Olmuş
tur. 

BAŞKAN — Sayın İsmen. 
HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler; aylardır, yıllardır gö
rüşülen İş kanunu tasarsmm 17 nci maddesini 
incelendiğimiz de hayretle görüyoruz ki, işve-

| ren gayet indî sebeplerle isterse tuzun yıllar 
I 15, 20 senelik işçisini işinden atıverecektir. 
I Bu sebepler nelerdir? «Gerekli vasıflar rey a 

şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunla-
I rın kendisinde bulunduğunu ileri sürmek re-
I ya gerçeğe uygun olnııyan sözler söyliyerek 

işvereni yanıltmak.» Fakat işverenin böyle bir 
I kanıya varması süresi ne kadardır; bu be

lirtilmemektedir. Yani ne müddet içerisinde 
J bu kanıya varıyor, bir senede mi, iki ayda 
I mı, üç ayda mı, on günde mi, yani bir işçi 

bir işyerinde çalışırken, yukarıda okuduğum 
I gibi, maddede bunun da bir süresi olmalı

dır. Çünkü, diyelim ki, bir sene sonra uygun 
değildir diye atıvermeye kalkışacaktır. Daha 

I önceki maddelerde işçiyi bir ay tecrübe et
me süresi kabul edilmiştir. İşveren bir ay 
içinde mi işçinin kendisini aldattığının farkı
na varacaktır? Yoksa, ne kadar zaman süre
bilecektir bu farkına varma müddeti. Bu 
maddenin 2 nci bendinin sarahate kavuşması 

I gerekir. Aksi halde işçi her gün işverenin 
bir bahane bulup kendisini sokağa atıvereee-

I ğini zannedebilir. İkinci bent işverene işçi çı-
j karma kolaylığı sağlamak için mi böyle lâs-
I tikli bırakılmıştır. Maddenin 2 nci bendinde 

yine işçinin işveren yahut bunların aile fert-
I lerinden birisinin şerefi, veya namusuna do-
I kunacak, ahlâkını bozacak sözler sarf etmesi 

falan gibi yazıyor. Bir işçi, ben bugüne ka-
! dar birçok işyerlerinde çalıştım, kendim fab-
I likalarda bulundum, çalıştım. Kendim ri-
I raatçi olmam dolayısiyle tarım, işçileriyle 

uzun. yıllar haşır neşir oldum. Daha ben bir 
I işçinin bir işveren veya patron veya toprak 
I ağasının ahlâkını bozacak onu yolundan şa

şırtacak her hangi bir harekette bulunduğunu 
I ne gördüm, ne de bir kimseden işittim. Na-
I sil oluyor? Yani bu demektir ki, işveren böyle 
I bir şey ortaya atacak, istemediği zaman, iç-
I eiyi çıkarmak istiyorsa. Bana şöyle, böyle 
I yaptı diyecek, bunun mahkemesi susu busu 
I yok. çıkarıverecek. (Var var, İş mahkemeleri' 
I var, sesleri.) Ben bugüne kadar iş mahke-
I melerine düştüklerini görmedim. Ben kendi 
I fikirlerimi açıklıyorum ve hiç Taslamadım h&-
I vatımda. İşveren böyle rahatlık içinde isterse 
f atıverecek gibi bir şey kazanıyor. Esasen, 
I işveren iki ve üçüncü bendlere dayanarak 
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her hangi bir işçiyi işten kolaylıkla atıveri
yor. Hattâ 20 yıllık işçisi olsa bile, görü
lüyor ki, bu maddeye göre iş emniyeti diye 
bir şey sağlanmasına imkân yoktur. Bu mad
deyi kötü niyetle kullanmayı âdet edilirdin, 
alışmış bir işveren yahut dürüst çalışmıyan 
bir işveren, herkes de dürüst değildir gayet 
tabiî; bu maddenin bu bendleriyle iEtedişH 
gibi hareket edebilcektir. Tasarının 17 nci mad
desi, îş kanunu tasarısının, bu, Dilâvor 
Paşa Talimatnamesi gibi, geçen gün arkadaş
lar bundan uzun, uzun bahsettiler. 

. Böyle bir talimatnameye benziyen bir ta
rafı. vardır. Bence, 17 nci madde hakikaten 
baştan aşağı işçinin aleyhine işiiyen bir mad
dedir. Ve bizim böyle kanunları ge
tirip, yürürlüğe koymakta hiç değilse bir 
denge sağlamak gibi bir şey düşünmemiz ge
rekir. Yani her iki tarafın az veya çok birbi
rine karşı sorumlu tarafları olmalı ve bu hiç
bir tarafı kesin bir şekilde keskince baitala-
rnamalıdır. Halbuki, bu 17 nci maddeye bakı
yorum, her tarafında hastalık hali. Diyelim 
ki, 10 senelik işçisi bir hastalığa yakalandı, iğ
renç bir hastalığa filân gibi. Bunlar hakikaten 
tamamiyle indî sebeplere girmektedir. İşvere
nin keyfine 'göre hareket etmesine yol açabile
cek bir maddedir. Bu sebeple ben bu maddenin 
tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif ediyorum, 
kabul buyurmanızı istirham ediyorum. Saygı
larımla. 

. BAŞKAN — Sayın Karaman. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 
arkadaşlarım, ekonomik ve sosyal konularda 
bu kabîl kanunları Yüce Meclislerden çıka
rırken toplumumuzun dayandığı temel Anaya
sada belirtilmiş olan temellere göre işçinin ve 
işverenin hakkının eşit derecede korunması lâ
zımdır. Sadece işverenin hakkını korumak yan
lış bir şey olur. Sadece işçinin hakkını koru
mak o da yanlış bir şey olur. Karşılıklı koru
mak lâzımdır. Geçmiş Grev ve Lokavt Kanu
nunun tatbikatında, Sendikalar kanunlarının 
hepsinde böyle yapıldı. Burada da bu var. 
16 nci ve 17 nci maddeler bir nebze bâzı mese
lelerde fesih nokta! nazarından denge getiri
yor. Ancak, bu dengeyi getirirken dengeyi ko
rumak da şart. Yani 16 nci maddeyi kabul ede
lim, 17 nci maddeyi büsbütün kaldıralım, ol

maz. Mutlaka dengeyi kurmak lâzım. Ancak, 
bu dengeyi koyarken, toplumda gayet tabiî 
olarak ekonomik bünyesi zayıf olan insanla
rın daima ezilcbileeeğini dikkate alarak onla
rın bira:-: lehine dengeyi artırmakta belki fay
da vardır. Benim kanaatime güre de fayda var
dır, Ben 17 nei maddenin varlığını şu ana ka-
darki sözlerimle kabul ettim. Ama, 17 nei mad
dede 16 neı maddeye göre işçilerin aleyhine 
dengeyi bozan bâzı hükümler vardır. Bir kere 
sağlık sebepleri her ikisinde vardır. Ama 16 nci 
maddenin sağlık sebeplerinde işçi işverenin 
hastalığından ötürü işyerini terk eder; bu ola
cak şey değil. Görülmemiş; dünyanın hiçbir ye
rinde görülmemiştir. Her işçi hasta bir işve
renin yanında rahatlıkla çalışır. Binaenaleyh; 
bunu bir fesih sebebi saymak; buna mukabil 
başta bir işçiyi işveren her an çıkarabilir. Her 
noktada buna cevaa verebiliyor. Binaenaleyh; 
maddelerin tedvini bakımından denge varsa 
da gerçekte işçinin aleyhine bir durum vardır. 
Aına buna rağmen kelime anlamında yine bir 
denge mevcuttur diyebiliriz. Halbuki meselâ 
ikinci fıkrada, ahlâk ve iyi niyet kurallarına 
uyınıyan haller ve benzerlerinde denge, kelime 
ola:ak da bozulmuştur, işçinin aleyhine. Şöyle 
ki; bu ikinci fıkranın yani ahlâk ve iyi niyet 
kurallarına ııymıyan haller ve benzerleri fık
rasının (b) bendinde, 16 nci maddenin (b) 
bendinde bir hüküm var, ne diyor orada «İşçi
nin işveren yakut bunların aile üyelerinden bi
rinin şeref ve namusuna dokunacak» 16 nci 
maddede bu hüküm aynen vardır. Ama burada 
deniyor ki; «veya ahlâkını bozacak sözler sarf 
etmesi.» Şimdi, işçi işverenin ahlâkını bozacak 
sözler sarf edecek de, işveren işçinin ahlâkını 
bozacak şevler sarf etmiyecek. Bu hiç alacak 
şey değil. Yeni 16 nci maddede bu yok. 
16 neı maddede olması lâzım, tatbikatta 
da bu böyledir. Belki çok kere işveren 
daha çok bozabilir işini. -Birçok hâdiseleri 
gazetelerde okuyoruz. Türk toplumunda genç 
kızlara karşı yapılan birçok hâdiseler olu
yor. Biliyorsunuz yani işverenin ahlâkını 
bozan hâdiseler mevcudolduğu halde toplumda, 
16 neı maddede bu hüküm yok. Buna mukabil 
isçinin işyerinin ahlâkını bozacağı haller pek 
nadir olduğu halde 16 neı maddeye bu konmuş. 
Demek ki işçinin aleyhine denge bozulmuş. 
Ben kanun tekniği bakımından, kelime an-
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lamlarmdaki denıge bakımından, ileride sınıf-r. 
lararası istismar konusu olmaması bakımından 
derim.ki; ikinci fıkranın, (b) bendinde işçinin 
işveren yahut bunların aile üyelerinin birinin. 
şeref ve namusuna dokunacak gelimeler 16 ncı 
maddede aynen var. Fakat ahlâkını bozacaksı
nız; yok. Şu halde burayı çıkaralım, derim. 
Ya 16 ncı maddeye bunu koyalım, ya 17 nei 
maddeden de çıkaralım. Aksi halde düpedüz 
işverenin lehine bir tarafgirlik var, burada. 
Bu bir. 

İkinci mâruzâtım, bir değişiklik değildir, 
yalnız bir takdim tehir meselesidir. İşverenler 
ve işçi çevreleri bu kanunu kelime, kelime 
eleştirirken acaba hangi taraf ağır basmış der
ken fıkralar karşılaştırılabilir ve karşılaştığı 
zaman işveren lehine bu kadar iyi yazılmış iş
çinin aleyhine bu kadar kötü yazılmış denebi
lir. Bunları da tevsik edecek ikinci fıkrasının 
bendi var. Onun son kısmında, «yahut işveren 
hakkında, şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar 
ve isnatlarda bulunması» denmiş. Halbuki 16 ncı 
maddenin ikinci fıkrası (b) bendinde bu yok. 
Buraya konmuş, var gi'bi görünüyor. Ama bu
na mukabil 16 ncı maddenin (ç) fıkrasında bu 
var. Şu halde bu son sözlerin de yeri (ç) fık
rası -olmalıdır. Öyle ise (b) fıkrasında iki mâ
ruzâtım var; birisi, «ahlâkı bozacak» sözünün 
denge bakımından tasarıdan çıkarılması, ki 
tatbikatta bu hiç yok. Öteki var da bu yok. 
İkincisi de ; yine bu (b) fıkrasının son kısmın
da «yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet 
kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunulması» 
sözünün (ç) bendinin sonuna alınmasıdır. 
Çünkü yeri 16 ncı maddededir. Arz ediyorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Takriri okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
17 nci maddenin tasarıdan çıkarılmasını 

ar ve teklif ederim. 
Kocaeli 

Hikmet İsmen 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Şifahen arz ettiğim sebepler dolayısiyle : 
1. 17 nci madde 1 nci bendi (a) fıkrasının: 
a) İşçinin kendi kasdından veya derli -

toplu olmıyan yaşayışından yahut içkiye düş
künlüğünden doğacak bir hastalığa veya sakat
lığa uğraması sebebiyle meydana gelen devam

sızlığın ardı ardına üç işgünü veya hir ayda 
beş işgününden fazla sürmesi,, 

Şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Yoagat 
Sadık Artukmffç 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — önerce , , 
nıin ikinci kısmını geri alıyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

Senato Başkanlığına 
A) Görüşülmekte olan tasarının 17 nci 

maddesi 11 nci fıkrası (b) bendinde «veya ah
lâkını bozacak sözler sarf etmesi veya» ibaresi* 
nin çıkarılmasını, 

B) Aynı bendin son fıkrasındaki «yahut 
işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asıl-. 
sız ih'b ar ve isnatlarda bulunması» ibaresinin 
aynı (ç) bendinin sonuna eklenmesini ar.z ede^ 
rim. 

Tabiî Üye 
Suphi Karaman, 

Senatol Başkanlığına 
Görüşülmekte olan îş Kanıınmnm 17 nci' 

maddesinin 11 nci bendinin (Ç) fıknasımn 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederim.' 

Çanakkale 
Nahit Altaa 

Ç) İşçinin, işverene veya vekiline yahut • 
ailesi üyelerinden birine yahut işverenin baş
ka bir işçisine tecavüz etmesi veya tehdit et
mesi yahut 77 nci maddeye aykırı hareket-et
mesi 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ö. FA-

RUK KINAYTÜRK (Burdur) — Sayın Baş-* 
kan, muhterem senatörler, değerli arkadaşım: 
Saym Karaman'ın temas ettiği 17 nci madde* 
nin ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan ... 
ahlâki hallerde, diye başlıyan no'kta (b) kısa
nımda «işçinin işveren veyahut bunların aite-, 
üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokuv 
nacak ve ahlâkını kozacak sözler sarfetmesi 
ibaresine takılmıştır. 17 nci maddede bu var»; 
dır, işveren için bu vardır. Fakat 16 ncı med- ; 

dede yoktur, diye buyurmuşlardır. Doğrudur. 
Yalnız, dikkat buyururlarsa ahlâki, veı.iyi" nd»-
yet kurallarına uymayan haller ve benzerleri^.' 
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deyince İT nei maddede bu başlık olduğu gibi, 
16: nci: maddede de aynen bu başlık vardır. 
Ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan hal
ler, ve ^benzeri, Benzeri tâbiri daha şümullü
dür. Yani biz Sayın Karaman'dan daha ileri 
gitmişiz, hâkimin takdirine bırakmışız. Ben
zerlerinde, bu olmayan ibareden daha üstün 
takdirler verebilir, yani 16 nci maddede kon
mayan ibare benzerleri lâfı ile daha şümullü-
dürı ve bu da zabıtlara geçmiştir. Binaenaleyh, 
burada değiştirmeye pek lüzum yok. Çünkü 
«benzeri» kelimesi, hukukçu arkadaşlarımız 
daha iyi takdir ederler, ikisinde de olduğuna 
göre çok geniştir. Hâkim bu ahlâki kuralların 
neler olduğunu gerek işçi gerek işveren ol
sun «benzerleri» ifanesinden daha şümullü 
takdir imkânını kazanır. Binaenaleyh, bura
da: .pek ayrılık yok. 

Sonra bir noktaya daha temas etti saym 
arkadaşım; işverenin hastalığından dolayı bir 
işçinin işinden çıktığı yahut akdi bozduğu gö
rülmemiştir, buyurdu. Müsaade ederse ben dok
tor olarak arz edeyim; bir şankrılı, bir lep-
ralı işveren yüzünde yahut görülecek yerlerin
de tahammül edilmiyecek bu hastalık taşır ve 

o işveren de inadeder, işverenliğine devam 
ederse işçi bozabilir bozmalıdır ve bundan do
layı da tazminat diye birşey almamalıdır. 
Onun için varit değiMir kelimesi; müsaade 
•buyursun varit olabilir, doktorlukta olabilir, 
büyük bir şanssızlık lüpüs, iğrenç bir manzara 
var ; lebra, işveren devam etmek istiyor işve
renliğine. O vakit işçi bunu bozabilmelidir. Bi
naenaleyh, bu bakımdan bizi mâruz görsün, 
Komisyon olarak, daha geniştir ve kendi arzu 
ettikleri de bu maddenin içinde daiha şümuldü 
olarak bulunmaktadır. Aramızda pek ayrılık 
yoktur. Onun için bu noktaları aydınlattıktan 
sonra maatteessüf aynen kalmasını, takririnin 
lehinde olamıyacağımızı ifade etmek isteriz. 

BAŞKAN — 1 nci takriri okutuyorum 
efendim. 

(Hikmet İşmen'in önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — En aykırı teklif budur; mad

denin ::tasarıdan çıkarılmasını istemektedir. Bu 
takriri: oylarınıza... (A. P. den, Komisyon ve 
Hükümet ne. diyor, sesleri) 

BAŞKAN —• Kürsüden, kabul dünedMerini 
ibeyanr ettiler -efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(İzmir) —Efendim, kürsüden sbeyana müsaa
de eder misiniz1? ^ 

BAŞKAN — Buyurun efendim. İştirak et
mediklerini heyan ettiler söz istemediler. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(İzmir Milletvekili) — Saym senatörler; Haf
ta Tatili Kanunu münasebetiyle yapılan mü
zakere sırasında muhterem hanımefendinin! 
yapmış olduğu konuşma münasebetiyle 394 
sayılı Kanunun 1 nei ve 4 ncü maddele
riyle, 2739 sayılı Kanunun 1 nci maddesini 
3008 sayılı İş Kanununun 32 nci maddelerini 
dile getirmiş ve hanımefendiye atfen, bu mad
deleri ve bu kanunları okumuş olsaydınız bu 
konuşmayı yapmazdınız, demiştim. Anlaşılı
yor ki, muhterem hanımefendi aynı konu üze
rinde Sayın Fikret Gündoğan'm yapmış oldu
ğu konuşmaya Sayın Ahmet Nusret Tuna. 
Beyin vermiş olduğu cevabı dinlemeden esası 
itibariyle bu konuyu dinlemekten ziyade, ya
pacağı konuşmayı hazırlamakla meşgul olduğu 
için aynı şekilde 17 nci maddeye temas etmiş, 
2 nci benddeki ahlâk kuralına istinaden ne ka
dar müddet içinde bunun kullanılıp kullanıl-
'mıyacağı hususundaki no'ktai nazarını orta
ya koymuş ve ondan sonra da devamlı bir teh
dit vasıtası halinde bunun kullanılamıyac-ağı-
nı ifade etmiştir. Oysa ki, bunun burada mü
zakeresi yapılmış ve bunun cevabı da 18 nci 
maddede bu mehil vardır, denmek suretiyle 
adlandırılmıştır. Hanımefendi aynı konuşmasın
da içinde tarım işçilerime de temas etmiştir. Bu
na daha evvel 5 nci maddede istisnai maddeler 
içerisinde tarım işçilerinin de tadadî olarak sa
yılmasından yakınmış ve bu kanunun kapsa
mı içine alınmasına temas etmiş, aynı noktai 
nazardan hareket etmek suretiyle 17 nci mad
denin uygulanmasna imkân yoktur; zira ben 
bir ziraat mühendisiyim, tatbikatta böyle bir 
şeye bugüne kadar raslamadım bugün bunu tat
bik etmenin yeri yoktur, demeye getirmek su
retiyle noktai nazarını ispat etme şeklinde bir 
konuşmada bulunmuştur. Müsaade ederseniz 
bu yönü ile de Hükümet olarak görüşlerimizi 
bildirelim. 

Evvelemirde konuşmasına şöyle başladı
lar. Milyonları bulan tarım işçileri dediler. 5 
yıllık ikinci Plân dönemini tetkik eden. 3 ncü 
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cildin sosyal bölümünü ve Türkiye'deki istih
dam politikasını bir kere daha gözden geçirir
lerse ; Devlet Plânlama Dairesinin istatistikleri 
ve İstatistik Entitüsünün tesbit ettiği istatis
tiklerle, Çalışma Bakanlığının Araştırma Ku
rulunun istatistiklerine -göre Türkiye'de çalı
şan tarım işçisi nisbetinin milyonlarca değil, 
650 505 olduğunu görürler. Muhterem hanımefen
dinin bahsetmiş oldukları, tarım işçilerinden kas-
dettiği eğer ziraatte çalışan ve çalışmakta olan 
çiftçiler ise bunun anlamı tarım işçisi değil
dir, bunlar çiftçidir. Tarım işçilerinin aynı şe
kilde bu kanun kapsamının içine alınmasına 
temas eden ve 17 nci madde münasebetiylede, 
17 nci maddenin tatbikatta uygulanmasına im
kân olmıyacağmı ve neticeten bu maddenin kal
dırılmasını talebetme keyfiyetine gelince; 
kısa hatları ile Muhterem Heyetinize bir kere 
daha hatırlatmak isterim. Dünyanın hiçbir ye
rinde sanayi kesiminde çalışan insanların, işçi
lerin iş hayatının düzenlenmesine dair olan 
kanunun kapsamı içinde tarım işçileri yoktur. 
Tarım işçileri uygulaması tamamen ayrıdır ve 
Türkiye gibi bünyesi içinde 4 iklimi aynı za
manlarda, aynı anlarda yaşatan bir ikinci 
ülkeyi göstermenize imkân yoktur. Bu kadar 
mütenevvi iklimleri kendi bünyesinde yaşa
tan ve namütenahi ürünler yetiştiren ve bu 
ürünlerin toplanma, devşirme, piyasaya arz 
edilmesi zamanları tamamiyle değişik olan 
bir bölgenin içerisinde sanayi kesiminde ça
lışanların iş hayati arının düzenlenmesinin ta
rım kesiminde çalışanlara da intikal ettirme
nin imkânı olmadığını muhterem hanımefen
diye hatırlatmak isterim. 

Tütün kırımı gündüz olmaz, geceleyin, se
rin zamanlarda olur. Tütün, tütün kırmayı gir
diğiniz zaman eğer güneş vurdu ise kırılır 
parmaklarınız; zift bağlar. Tütünü gündüz gü
neş ışığında taramazsınız gece serin havada 
kırarsınız. Onun için gündüz 8 saat çalışacak
tır diye bir tâbir kullanırsanız bu kanuna gö
re geceleyin çalışmaz gibi bir mecburiyeti kal
dırırsınız ki, bu şu demektir? Tütünü tarlada 
bırakın. Bunu bütün ürünlere teşmil edebili
riz, burada sırasiyle. Zirai ilaçlamayı rüzgâ
rın olduğu bir anda yapamazsınız; güneşin 
olduğu bir anda yapamazsınız. Hanımefendi zi
raat mühendisi olduğuna göre bunları bilme

si icabeder. Şu hale göre, tarım işçilerinin de 
aynı kanun içerisinde mütalâa edilmesi gerek
mektedir, eklindeki noktai nazarı sadece mü
cerret, afaki bir görüşten ibarettir. Dünyanın 
hiçbir yerinde bir tek emsalini gösteremezler 
ki, tarım kesiminde çalışanları hattâ ve hattâ 
şu kadareık söyliyeyim, sanayi karakteri hâ
kim olan ülkelerde dahi ve tarım işçisi % 10 u 
gecmiyen ülkelerde dahi tarım işçilerinin ha
yat şartlarının düzenlenmesi sanayi kesiminde 
çalışan işçilerin kanunnuna sokulamaz. 

BAŞKAN —• Sayın Bakan; bir dakika. Ça
lışma müddetimiz dolmuştur. Bu maddenin ka
bulüne kadar çalışmaya devam edilmesi husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ÇALIŞMA BAKİNİ ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Bu itibarla 17 nci maddenin kal
dırılması şeklindeki bir takrir iltifat ve iti
bar etmeye imkân yoktur. Sayın Suphi Kara
man konuşmasında esas itibariyle bir madde
nin düzenlenmesinde ve bir kanunun tedvinin
de o memleketin gerçeklerine itibar etmek, ev-
leviyetle sosyal ve ekonomik yapısının üzerin
de hareket edilmesi lâzımgeldiği noktasından 
hareketle iktisaclen zayıf güce sahibolanların 
bu kanun içerisinde güçlü olanlara nispetle 
daha rahat, daha sağlam olarak korunması 
ieabettiğinden bahsettiler ve 16 nci maddede 
işveren lehine konulan bâzı hususların 17 nci 
maddede işçinin aleyhine bâzı maddeler ilâve 
edilmek suretiyle iktisaden zayıf olanın ikti-
saden güçlü olana karsı müdafaa edilmediği
ni ve böylece sosyal devletin vazifesini bura
da yapmamış olduğunu beyan ettiler. Bu hu
susa Komisyon Başkanı cevap verdi. Eğer 
«Benzeri» kelimesi burada bu anlamı ifadeye 
yetmiyorsa, o zaman Muhterem Heyetiniz bir 
takrirle şunu diyebilir: Benzerleri başlığının 
altında a, b, e, d, e, diye devam ettikten sonra 
«gibi» demek suretiyle bu meseleyi halledebi
lir. Ancak «benzeri» kelimesi en geniş anlamiy-
le sadece bu tadatla bağlı kalmıyacaksınız, bu 
tadadı artırabilirsiniz, anlamını taşımaktadır. 
Ama, Muhterem Heyetiniz, hayır bu tadat ile 
mahkûm edilmişiz, tatbikatta bunun dışına çı
kamayız, gibi bir şüphenin içinde ise, o zaman 
17 nci maddenin altına a, b, c, d, e, diye say
dıktan sonra «gibi» kelimesini ilâve etmek 
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suretiyle zannediyorum ki, bir endişeyi de iza
le etmek imkânına sahib olabilirsiniz. Ama 
buna lüzum olmadığı kanaatimi ifade etmek 
istiyorum. Sırf bir vuzuh vermek bakımından 
bu kelimenin de kullanılabileceğini ifade et
tim. Arz ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Takrire Hükümet ve komisyon 
irstirak etmiyor. Oyunuza sunuyorum. Kabul 
ede;iler... (Hangi önergeye sesleri) Sayın î§-
men'in önergesine. Yani maddenin tamamen 
metinden çıkarılmasını talebeden önergeyi oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir, 

Diğer takriri okutuyorum. 
(Sadık Artukmaç'm takriri tekrar okun

du). 
BAŞKAN — Bu takrire Hükümet ve Komis

yon iştirak ediyor mu efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 

FAEUK KINAYTÜRK (Burdur) — İştirak et
miyoruz. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(İzmir Milletvekili) — İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon iştirak 
etmiyor. Tarkiri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Diğer takriri okutuyorum. 
('Suphi Karaman'm takriri tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Bu takrire Hükümet ve Ko

misyon iştirak ediyorlar mı efendim? Etmiyor
lar. Bu takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edilmemiş
tir. 

(Nahit Altan'm takriri tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Takrire Hükümet ve Komisyon 

iştirak ediyorlar mı? 
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ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLÎ ERDEM 
(İzmir Milletvekili) .— Katılmıyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 
KINAYTÜRK (Burdur) '— Katılmıyoruz efen
dim. 

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

Sayın Artukmaç'm bir takriri vardı. O daha 
önce, zaten bu husus bir teklif ile kabul edilmiş
ti. Maddenin üçüncü satırındaki (boza'bilir) ke
limesi (feaheddbilir) şeklinde değiştirilecektir. 
Maddeyi bu şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İş Kanununun 8 nci maddesinin açık oyla
masına 116 sayın üye iştirak etmiş, 114 kabul, 
I ret, 1 çekinser oy ile madde kabul edilmiştir. 

9 ncu maddenin açık oylamasına 117 sayın 
üye iştirak etmiş, 118 kabul, 1 ret, madde kabul 
edilmiştir. 

10 ncu maddenin açık oylamasına 113 sayın 
üye iştirak etmiş, 112 kabul, 1 ret, madde kabul 
edilmiştir. 

12 nci maddenin açık oylamasına 117 sayın 
üye iştirak etmiş, 116 kabul, 1 ret, madde kabul 
edilmiştir. 

13 ncü maddenin açık oylamasına 115 sayın 
üye katılmış, 114 kabul, 1 çekinser, madde kabul -
edilmiştir. 

17 nci maddenin açık oylaması gelecek bir
leşimde yapılacaktır. 

Çalışma müddetimiz dolmuş olduğundan 
I I Temmuz 1987 Salı günü saat 15,00 te topla
nılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,07 
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1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişildik yapılması hakkmdalri kanım tasarısına 
verilen oyların sonucu 

(Teklif kanunlaşmıştır.) 

TABÎI ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Haydar Tmıçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder öztekin 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Kasım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yretiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Salın Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

Üye sayısı : 123 
Öy verenler : 117 

Kabul edenler : 117 
Reddedenler : O 

Çekinserler : O 
Oya katılmıy anlar : 66 

Açık üyelikler : O 

[Kabıd sdenlerj 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Âli Türker 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanopu 

BURDUR 
ö. Faruk Kınaytürk 

BUK3A 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nakit Allan 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlıı 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANU 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırla 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Ömer Lûtfî Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeeligili 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusnıan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Sedat Çumrah 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
î. Etem Erdinç 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Aîpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Âbdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Meedi Agun 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Eendeci 
Fethi Tevetoğlu 
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SÎVAS 
Ahmet Çekemoğiu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemeze» ğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TABÎI ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Mehmet öz güneş 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (t.) 
AFYON KARAHlSAB 
Y. Kemal Şenocak 

AĞRI 
SaMh Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 

BİLECİK 
Talât Oran 

BÎNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BÎTLÎS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BURSA 
î. Sabri Çağlıyangü 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğhı 
Re^at Zaloğlu 

URFA 
I. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

[Oya kahlmtyanlarj 

(B.) 
ÇANAKKALE 

Ziya Termen 
DENİZLİ 

Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
M. ihsan Topalcğlu 

HAKKAKİ 
Necip Seyhan (I. Ü.) 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Ekrem özden 
M. Cemal Yıldırım 

IZMlR 
îzzet Birand 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nıısret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpakhoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay (I.) 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdülkerim. Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NÎĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Zeki Kumruhl 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Âmil Artus 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SÎÎET 
Abdurrahman Kavak 

SÎNOP 
Suphi Batur 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağa7ioğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora (t.) 

ZONGULDAK 
Tevfik inci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadla 
Hidayet Aydıner 
Sadi Koça§ 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 

"rt*>S>" 
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hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 
(Tasan kanunlaşmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karaveüoğlu 
Sanıi Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Ademoğlu 
Mukadder Öztekin 
AFYON KARAHlSAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 

üy« sayı» : 183 
Oy Törenler : 125 

Kabul 9â&cZ»v - 123 
Bftddodaoler : 0 

ÇtââamrUr : 2 
Oya katılnaıy anlar : 58 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

Hasan Âli Türker 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırın UzunhaaanoğI«a 

BURDUR 
ö. Faruk Kınaytürk 

BUHSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddiıı Çct,#n 

DENÎZLÎ 
Ali Kemal Turgut 

DIYARBAKIB 
Selâhattin Cizroüoğtu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Eı tuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

CtMÜŞANE 
Abba» Cilâra 

HATAY 
M. Enrer Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Terfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Mcbrure Aksoley 
Şerket Akyürek 
M. Tekin Arıbıırun 
M. Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Rifat öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

IZMlR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikecligilı 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci An 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Sedat Çumraîı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I, Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulımay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdıırrahman Bayar 

MUĞLA 
îlyas Karaoz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
îsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
.Şeref Ayhan 
Şevket Koksal 

280 
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RİZE 
O. Mccdi Ağım 

SAMSUN 
H. Enver Işjkîar 
Eefet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kayak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyc-ğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Mehmet özgüneş 
M. Şükran öskaya 
Haydar Tunçkaaat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünal&ı 
(Bşlt. V.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (1.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zercn 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

Ziya Önder 
Hulusi. Söylemczoğltr 

TOKAT 
Ali Al tun t aş 

TRABZON 
6. Lûtfi Hocaoğlu 
Ecgat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Aralan Bora 

URFA 
î. Etem Karakapıcı 

Hasan Oral 
UŞABÎ 

Mehmet Faik Atayurt 
VAN 

Ferid Melen 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
T*rık Remsi Baltan 
Akil Eyidoğaıı 

[Çekimserler] 

BALIKESİR 
îNfeiat Saıiıcah 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

[Qy& katılmaymüar] 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNG-ÖL 
A. Hikmet Yurtaorer 

BİTLİS 
E. Nasıi Serefiıaooğln ! 

BURSA 
L-ri Çağlıyanj 

(B.) 
DENİZLİ 

Hüseyin Atmaca 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİEESUN 
M. ihsan Topaloğltı 

HAKKÂRİ 

İZMİR 
İzzet Birand 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusrct Tuna 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tckoğiu 

KONYA 
Muhittin Kılıç. 
JÜamet Onar 

MARDİN 
Âbdüîkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
Necip Seyhan (1. Ü.) j t Şevki Atasağtm 

(Başkan) 
İSPARTA 

Mustafa Gülcügiî 
İSTANBUL 

M. Erdoğan Adalı 
Ekrem Özden 

NİĞDE 
kudret Bayhan 

ORDU 
Keki Kumralu 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELES 

Cevat Açıkalm 
Âmil Artııs 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Ragıp Ün er 
Âdil Ünlü 

Suad Hayri Ürgüplü 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİNOP 
Suphi Batur 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ayanoğlu 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadh 
Hidayet Aydmer 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğhı 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 

' (*iHT^^i"'rif * ııı 
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iş Kanununun 3 ncü maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

üye sayısı : 183 
Oy verenler : 121 

Kabul edenler : 121 
Reddedenler : O 
Çekinserler : O 

Oya katılmıy anlar : 62 
Açık üyelikler : O 

TABÎÎ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Suplıi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkaııat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder öztekin 
AFYON KARAMSAR 
Y. Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

[Kabul edenlsr] 

BOLU 
Rahmi Ankan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
ö. Faruk Kınaytûrk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nalıit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Bangtıoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihoeagü 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Edip Somunoğlu 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbaa Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arı burun 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümü$oğlu 
Fikret Gündoğan 
Rifat Öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
i Hüsnü Dikeçligil 

Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci A n 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alplskcııder 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 
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SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SÎVAS 

Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylıemezoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğhı 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Kadri Kap] an 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (1.) 

AFYON KARAHlSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELÎ 
Arslan Bora 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

[Oya katılmıyanlar] 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BURSA 
1. Sabri Çağlıyangü 
(B.) 
Saffet Ural 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügill 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Ekrem özden 

İZMİR 
izzet Birand 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Âmil Artus 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betü 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tevfik İnei 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadh 
Hidayet Ay diner 
Sadi Koç aş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 

»Cm^ 
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îş kanunu tasarısının 8 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 116 

Kabul edenler : 114 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 1 
Oya katılm lyanlar : 67 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
BURDUR 

Ö. Faruk Kmaytürk 
BURSA 

Şeref Kayalar 
ÇANAKKALE 

Nahit Altan 
7>Wn Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Oizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırla 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 

Talip Özdolay 
İSTANBUL 

Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Rifat Öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylıemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni BetO 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
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TUNCELt 
Arslan Bora 

URFA 
î. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Mehmet Öz güneş 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mahmut Vural 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Âmil Artus 
Ömer Ergün 

[Reddeden] 

BURSA 
Cahit Ortaç 

[Çekinserler] 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

[Oya katilmıyanlar] 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BURSA 
İ. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 
Saffet Ural 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Ekrem Özden 

İZMİR 
İzzet Birand 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

Hasan Kangal 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdü Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadla 
Hidayet Aydmer 
Sadi Koça§ 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 

*m^ 
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îş kanunu tasarısının 9 ncu maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 117 

Kabul edenler : 116 
Reddedenler : 1 

Çekinaerler : 0 
Oya katılmıyanlar : 66 

Açık üyelikler : 0 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanh 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Hasan' Ali Türker 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

[Kabul edenler] 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
BURDUR 

Ö. Faruk Kınaytünk 
BURSA 

Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen' 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uca gök 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa D eli veli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 

Talip Özdolay 
İSTANBUL 

Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Rifat Öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naei Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşe oğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söyliemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
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TOKAT 
AJi Altuııtaş 
Zihni Betü 

TRABZON 

Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Mehmet Öz güneş 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (I.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mahmut Vural 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcah 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
î. Eteni Karakapıcı 
Hasan Oral 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Âmü Artus 

[Reddeden] 

KOCAELİ 
Hikmet îşmen 

[Oya katilmıy anlar] 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BURSA 
İ. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 

Saffet Ural 
DENİZLİ 

Hüseyin Atmaca 
EDİRNE 

Tahsin Banguoğlu 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 
ERZURUM 

Sakıp Hatun oğlu 
GAZİANTEP 

Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
M. ihsan Topal oğlu 

HAKKÂRİ 
Neeip Seyhan (t. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 

Ekrem Özden 
İZMİR 

İzzet Birand 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 

Âdil Ünlü 

Suad Hayri Ürgüplü 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadla 
Hidayet Aydmer 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
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İş kanunu tasarısının 10 ncu maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 113 

Kabul edenler : 112 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 70 

Açık üyelikler : 0 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
AFYON KARAHISAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Man sur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhan gil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

[Kabul edenler] 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
G-avsi Uçagok 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Rifat Öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Y. Ziya Aj^rim. 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Eteni Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntas 
Zihni Betil 

TRABZON 
fY Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 
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TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (1.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
M. Akif Tekin (1. Ü.) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akü Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Ömer Ergün 

Hasan Kangal 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Lûtfi Akadb 
Hidayet Aydmer 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 

[Reddeden] 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

[Oya katılmıyanlar] 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BURSA 
1. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 
Saffet Ural 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZÎNCAN 
Fehmi Baysoy 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil! 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Ekrem Özden 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onnr 

MARA3 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

-«•» 
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İş kanunu tasarısının 12 nci ma ddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 117 

Kabul edenler : 116 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 66 

Açık üyelikler : 0 

TABİİ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
AFYON KARAHISAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
îsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

[Kabul edenler] 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENÎZLÎ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKlŞEHÎR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırla 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğhı 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SÎVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylıemezoğlu 
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TEKİRDAĞ 
"Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş. 
Zihni Beti! 

TRABZON 
<ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (I.) 

AĞRI 
Salâh Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
M. Akif Tekin (î. Ü.) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 

Arslan Bora 

URFA 

1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 

[Reddeden] 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 

[Oya katılmtyanlar] 

BALIKESD3 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Namı Şerefhanoğlu 

BURSA 
1. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 
Saffet Ural 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
M. ihsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (t. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügiî 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 

Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

IZMlR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

Âmil Artus 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 

Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SİNOP 
Suphi Batur 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tevfik inci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadk 
Hidayet Aydmer 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 

mm* 
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îş kanunu tasarısının 13 ncü maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır) 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcah 
Hasan Âli Türker 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 115 

Kabul edenler : 114 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 68 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

Sırrı UzunhasanoğlU 
BURDUR 

Ö. Faruk Kmaytürk 
BURSA 

Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizreüoğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırk 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
Fikret Gündoğan 
Rifat Öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat; Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rcndeci 
Fethi Tevetoğiu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
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TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELt 
Arslan Bora 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 

(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (1.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
M. Akif Tekin (1. Ü.) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

0. Senatosu E : 83 

URFA 

1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral. 

YOZGAT 

Sadık Artukmaç 

7 . 7 . 1967 O : 1 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 

[Çekinser] 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

[Oya katümıyanlar] 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BURSA 
1. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 
Saffet Ural 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 

0 . Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

Âmil Artus 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdü Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİNOP 
Suphi Batur 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadla 
Hidayet Aydmer 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

83 NCÜ BİRLEŞİM 

7 . 7 . 1967 Cuma 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi Ziya 
Nami Şerefhanoğlu'nun izin durumuna dair 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/585) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLMESI KARALAŞ-

TLRıLAN IŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA IVEDlLlK KARARI 

VERILEN IŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞINCE BIR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

X I . — îş kanunu tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 
1/232; Cumhuriyet Senatosu 1/742) (S. Sayı
sı : 950 [Dağıtma tarihi : 20 . 6 .1967] (Veto) 

V 
ÎKL DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - İKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
İŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPıLACAK 
İŞLER 

X 1. — insan hakları ve anahürriyetlerini 
korumaya dair Avrupa Sözleşmesine ilişkin 2 
numaralı Protokolün onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/341; Cumhuriyet 
Senatosu 1/796) (S. Sayısı : 961) [Dağıtma ta
rihi : 30 . 6 . 1967] 

X 2. — insan haklan ve anahürriyetlerini 
korumaya dair Avrupa Sözleşmesinin 29, 30 ve 
34 ncü maddelerini değiştiren 3 numaralı Pro
tokolün onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kındaki kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dış
işleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/296; Cumhuriyet Senatosu 
1/795) (S. Sayısı : 962) [Dağıtma tarihi : 
30 . 6 . 1967] 

X 3. — Ay ve diğer gök cisimleri dâhil, 
uzayın keşif ve kullanmasında devletlerin faa
liyetlerini yöneten ilkeler hakkında Andlaşma-
nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu. (Mil
let Meclisi 1/353; Cumhuriyet Senatosu 1/794) 
(S. Sayısı : 693) [Dağıtma tarihi : 4.6.1967] 



'Toplantı : 6 
Dönem : ı CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma 

Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/396; Cumhuriyet 
Senatosu 1 /801) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 3 . 7 . 1967 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/591 - 4082 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 1 . 7 . 1967 tarihinde kararlaştırılan «Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Yurt kalkınmasında elektrik enerjisinin çok önemli bir yer tuttuğu malûmdur. Gerek halkı
mızın yaşama seviyesinin geliştirilmesi, gerekse endüstrileşme ile ilgili faaliyetlerimizin daha ve
rimli olabilmesi için beliren ihtyaçları fcarşılıyab ilecek enerji istihsalinin arıtırı İması ndaki mut
lak zaruret her sahada kendisini göstermektedir. Kalkınma çabaları içinde olan memleketimiz 
için, mevcut imkânlardan faydalanarak enerji problemlerinin biran evvel realize edilmesinin 
vazgeçiltmez hayati bir dâva mahiyetini almış ol duğunda hiç şüphe yoktur. 

Yapılan hesaplara göne balen enerji tüketimi 5;5 milyar kilovat saat civarında bulunmakta
dır. Göm geçtikçe hızla artan bu ihtiyacın 1968 yılında 6,97, 1972 yılımda 10,77 ve 1977 yılında 
ise 18 milyar kıilovatsaate ulaşacağı t ahimin edilmektedir. Süratle gelişen bu ihtiyaç muvacehe-
sıinde lüzumlu tedbirlerin alınmasındaki âcil zarureti bilhassa işaret etmek icabeder. 

Bu tedbirler cümlesinden olarak bir taraftan Keban ve Gökçekaya gibi büyük tesisler de dâhil 
olmak üzere memleketimizin çeşitli bölgelerinde enerji üretim ve dağıtım tesisleri üzerinde çalı
şılırken diğer taraftan müstakbel inşaat faaliyetlerine geçebilmek için kurulacak yeni tesislerin 
plânlamaları üzerinde yoğun bir gayret harcanmaktadır. 

Halen inşalarına başlanmış olan Keban ve Gökeekaya baraj ve hidro elektrik tesisleri 1971 - 1975 
yılları arasında Türkiye'nin enfârji ihtiyacını karşılıyalbiiecek bir güce sahibolac aklarıdır. Bu tesis
lerin programlarına göre 1970 yılı sonuna doğru hizmete girmeleri gerekmektedir. 

Filhakika; belirtilen bu tarihlerde sözü edilen tesislerin servise girmemesi halinde emerji 
ihtiyacının karşılanmasında büyük bir boşluk meydana gelebileceği ve memleketin sanayi sek
töründe ele alınacak yatırımlarda büyült ölçüde aksamalar olabileceği gibi dolayısiyle plânlı 
kalkınma devresinden beklenen % 7 kalkınma hızını da önemli derecede etkiliyeceği bir ger
çek olarak ortaya çıkmaktadır. 
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Proignaımma göre Keban barajı inşaatına halen süratli bir tempo ile devam edilmektedir. 

1967 yılı Ekim ayında Fırat nehri, yapılacak derivasyonla tarihî mecrasından çevrilerek derîvas-
yon tünellerine akıtılacaktır. Böylece anagövde inşaatı ile ilgili faaliyete başlanmak imkânı sağ
lanmış olacaktır. 

Diğer taraftan zamanında ikmal edileceği anlaşılan barajın göl sahasında riiokasyonu yapıla
cak köprü, karayolu, demiryolu, NATO boru hattı ve muhtelif telefon hatlarının yeni lokas-
yonları ile ilgili çalışmalar da ikmal edilmiş ve 1967 yılında yapılacak işler kesin olarak tesbit 
edilmiş bulunmaktadır. Buna göre ilgili idareler 1967 programlarına dâihil işlere süratl'e devam 
etmektedirler. 

Bundan başlka bu projenin ihtiyacı olan dış finansman Almanya, Fransa ve İtalya hülküımıet-
leri ile Avrupa Yatıranlar Bankası ve Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı gibi müesseselerle yapılan 
anlaşmalar sonunda sağlanmış ve bu krediler de işlemeye başlamıştır. 

Ancak, 1967 malî yılı bütçesi ile alınan tahsisattan Keban Barajının iç ödenek ihtiyacı için 
ayrılmış olan 63 226 000 liralık ödeneğin bütün bu ihtiyaç ve hizmetlerle kifayet etmiyeceği an
laşılmış bulunmaktadır. 

Hızlı bir tempo içinde inşaatı devam etmekte olan bu barajın zamanında ikmali ve programın 
aksamadan yürütülmesi için daha 150 000 000 Tl. lık ek ödeneğe ihtiyaç bulunduğu tesMt edil
miştir. 

Her yönü ile tam bir faaliyet içinde bulunan sözü geçen baraj inşaatının bu tempo ile yürü
tülmesi ve muhtemel bir aksalklığa mahal verilmemesi için lüzum görülen ek ödeneğin sağtlan-
ıruası zaruri ve âcil bir ihtiyaç olarak kendisini göstermiş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan bu tesiste kullanılmak üzere dış kaynaklardan sağlanan krediler için yapılan an
laşmalarda projelerin tahakkukuna lüzumlu iç finansmanın kendi kaynaklarımızdan zamanında 
karşılanacağı hususu ön şart olarak kabul edilmiştir. Bu şart yerine getirilmediği takdirde dış 
kredilerin kesilebileceği yine bu anlaşmaların' hükümleri icaJbmdandır. 

Bütün bu şartlar göz önünde bulundurularak lüzumlu ek ödeneğin temini Yüksek PlâMaımla 
Kurulunda kabul edilmiştir. 

Bu ödenek, yıl içinde yapılacak tasarruflarla karşılanacaktır. 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 5. .7 . 1967 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/376 
Karar No. : 75 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1967 Yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun tasarısı, 'ilgili Hükümet temsilcilerinin iştiraki ile incelendi ve gö-
raşüldü : 

Tasarının gerekçesinden ve alman 'bilgilerden Keban ve Gökçekaya Baraj ve Hidro - elektrik 
tesislerinin programlarına göre 1970 yılı sonuna doğru hizmete girmeleri gerekmektedir. 

Programına göre Keban Barajı inşaatı süratli bir tempo ile devam etmekte, 1967 Ekim ayın 
da Fırat nehri, yapılacak derivasyonla tarihî mecrasından çevrilerek, derivasyon tünellerinden 
akıtılacak ve ana gölde inşaatına başlanmak imkânına kavuşulacaktır. Diğer taraftan göl saha
fında rilokasyonu yapılacak köprü, karayolu, boru ve telefon hatları lokasyonları ikmal edile
rek 1967 yılma ait işler süratle devam etmektedir. 
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Projenin dış finansmıan ihtiyacı Almanya, Fransa ve İtalya. Hükümetleri ü e Avrupa Yatırım
lar Bankası ve Milletlerarası Kalakınma Teşkilâtı gibi (müesseselerle yapılan anlaşmalarla, sağlan
mış ve krediler işlemeye başlamıştır. 

Ancak 1967 bütçesiyle alınan 63 226 000 liralık: ödeneğin ihtiyaca yetmiyeceğinden, barajın 
zamanında ikmâli ve programın aksamadan yürütülmesi için 150 000 000 lira ek ödeneğe ihtiyaç 
bulunduğu anlaşılarak, komisyonumuz tasarıyı yerinde görmüş, 'ancak verilen bir takrirle 1 nci 
maddenin ikinci paragrafı olan (bu madde altına (Bu ek ödenek Kelban Barajı giderleri dışında 
harcanamaz.) ibaresi eklenmiştir.) cümlesi metinden çıkanlmalk suretiyle değiştirilerek, diğer 
maddeleri aynen kalbul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Gendi Kurulun tasvübine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

/. Sezgin 

Adıyaman 
M. A. At alay 

Gümüş ane 
S. Savacı 

tzmi'r 
/. Gürsan 

Ordu 
yi. H. Onat 

Başkan V. 
Aydın 

7. C. Ege 

Ankara 
İ. Seçkin 

imzada bulunamadı. 

İstanbul 
• S. Aren 

İmzada bulunamadı. 

Kayseri 
A. A. Hacıpaşaoğlu 

Rize 
E. Y. Akça! 

Trabzon 
A. 1. Birincioğlu 

Sözcü 
Sakarya 

N. Bay ar 

Uşak 
O. Dengiz 

istanbul 
İV. Eroğan 

Kütahya 
M. Erez 

Tabiî Üye 
S. Küçük 

Trabzon 
A. R. Uzuner 

Kâtip 
Bolu 

//. İ. Cop 

Giresun 
/. E. Kihçoğlu 

İstanbul 
O. Gümüşoğlu 

Nevşehir 
A. B. Numanoğlu 

Tabiî Üye 
M. Özgüneş 

HÜKÜMET TASARISI 

Devlet Su İsleri Genel Müdürlüğü 1967 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 

yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin 22.000 nci (Yapı, tesis ve bü
yük onarım giderleri) bölümünün 22.411 nci 
(Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri, 
«304 200 000 liralık kısmı proje kredisi ile te
min edilen malzeme ve imkânın mahsubu için 
olup nakden harcanamaz.») maddesine 
(150 000 000) lira ek ödenek verilmiştir. 

Bu madde altına (Bu ek ödenek Keban ba
rajı giderleri dışında harcanamaz.) ibaresi ek
lenmiştir. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1967 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 

yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin 22.000 nci (Yapı, tesis ve bü
yük onarım giderleri) bölümünün 22.411 nci 
(Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri, 
«304 200 000 liralık kısmı proje kredisi ile te
min edilen malzeme ve imkânın mahsubu için 
olup nakden harcanamaz.») maddesine 
(150 000 000) lira ek ödenek verilmiştir. 
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(Hükümet tasarısı) 

MADDE 2. — Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) 
işaretli cetvelin 72.000 nci (Özel gelirler) bölü
münün 72.100 (Hazine yardımı) maddesine 
(150 000 000)lira eklenmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanları yürütür. 

1 . 7 . 1967 

Başbakan 
S. Demirci 

Devlet Bakanı 
II. Atabeyli 

Devlet Bakam 
S. T. Müftüoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı V. 
F. Sükmı 

Millî Eğitim Bakam 
/. Ertem 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Griim. ve Tekel Bakanı 
î. Tekin 

riaştırnıa Bakan 
8. Bilgiç 

Sanayi Bakanı 
31. Turgut 

TiT'izm ve Ta. Bakanı 
AT. Kürsad 

Devlet Bakanı 
S. Öztürk 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Adalet Bakanı 
II. Din çer 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Maliye Bakam 
C. Bügehan 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Tarım Bakanı 
B. Dağdaş 

Çalışma Bakanı 
A.. N. Erdem 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
E. Sezgin 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Köy İşleri Bakanı 
T. Toker 

Bütçe Karana Kamâsyomımıeı değişrtirişi 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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