
0 0 H E M : 1 
T a a m a « « « « • « m mmn 

C Î L T : 42 TOPLANTI : 6 

CUMHURİYET SENATOSU 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

85 eci Birleşim 

12 . 7 . 1967 Çarşamba 

İçindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 

2. — Gelen kâğıtlar 

Sayîs 
388 

388: 

3. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 

1. — Millî Eğitim Bakam İlhami Er-
tem'in, Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş 
kadroları ile merkez kuruluşu ve gö
revleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılmasına dair olan 4926 
sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde 
değişiklik yapılmasına dair 2 . 7 . 1952 
tarihli ve 58 sayılı Kanuna ek kanun ta-

339 

Sayfa 
sarısının, havale edildiği komisyonlar
dan beşer üyenin iştirakiyle kurulacak 
bir Greeici Komisyonda görüşülmesine 
dair önergesi : (Millet Meclisi 1/378; 
Cumhuriyet Senatosu 1/809) 389 

4. — Görüşülen işler 390 

2. — İş kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Geçici Komisyon rapo
ru (Millet Meclisi 1/282; Cumhuriyet 
Senatosu 1/742) (S. Sayısı : 950) 390:415,415: 

458,459:460,46i :462,463:490 



C. Senatosu B : 85 12 . 7 . 1967 O : 1 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Gündemde bulunan müddetli kanunların 
görüşülehilmesıi için Genel Kurulun Balı günü 
yapacağı toplantının saat 19,30 a kadar uza
tılması, Çarşamba, Perşembe ve Cuma gün
leri 10,30 - 13,00 ve 16,00 - 19,30 saatleri ara
sında toplantı yapmasına dair Danışma Kuru
lu kararı hakkında Başkanlık tezkeresi okun
du ve Danışma Kurulu kararı tasvibolundu. 

Belediye Kanununda değişiklik yapılma
sına dair 19 . 7 . 1963 tarihli ve 307? 

İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda deği-
şiklikleer yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların 
kaldırılmasına dair 19. 7. 1963 tarihli ve 306 sa
yılı kanun tasarılariyle, 

Kiöy Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
18. 7. 1963 tarihli ve 286 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
tasarısını görüşmek üzere tasarıların havale 
edildikleri komisyonlardan alınacak üyelerle 
bir Geçici Komisyon teşkiline dair İçişleri Ba-

TASARILAR 
1. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 

ve tealhhüdüne dair olan 36-56 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdür
lüğü kısmına kadrolar ilâvesi hakkında kanun 
tasarısının Millt Meclisince kabul olunan met
ni (Millet Meclisi 1/317; Cumhuriyet Senatosu " 
1/808) (İçişleeri ve Bütçe ve Plân Komisyon
larına) 

2. — 654 sayılı Toplum Zabıtası kurulması 
hakkındaki Kanuna ek kanun tasarısının Millet 
Meclisince kalbul olunan metni (Millet Meclisi 
1/316; Cumhuriyet Senatosu 1/807) (İçişleri 
ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

3. — Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş kad
roları ile merkez kuruluşu ve görevleri hakkın
daki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapıl-

kanı Faruk Sükan'm ve Cumhuriyet Senatosu 
Adana Üyesi M. Nuri Ademoğlu ve Bütçe Plân 
Komisyonu Başkanı Erdoğan Adalı'nm; 5247 
sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları 
Kanununa ek kanun teklifinin havale edil
miş olduğu komisyonlardan beşer kişi Seçile
rek kurulacak bir Geçici Komisyonda 
(görüşülmesine dair önergeleri okundu ka
bul edildi 

İş kanunu tasarısının maddeleri üzerindeki 
görüşmelere devam olundu. 

12 Temmuz 19)67 Çarşamba günü saat 10,30 
da toplanılmak üzere birleşime saat 19,31 de 
•sıon verildi 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Hatay 

Mehmet Ünaldt Enver Bahadırlı 

Kâtip 
Kırşehir 

Ali Rıza JJlusman 

masına dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı 
kadro cetvellerinde değişiklik yapılmasına dair 
2 . 7 . 1962 tarihli ve 58 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni (Millet Meclisi 1/378; Cumhuriyet Sena
tosu 1/809) (Millî Eğitim ve Bütçe Plân komis-

" yonlarına) 

TEKLİFLER 
4. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka

nununun 72 nci maddesinn sonuna bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni (Millet Meclisi 
2/254; Cumhuriyet Senatosu 2/225) (Malî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

5. — Gümrük ve Tekel Bakanlığı Teşkilât ve 
vazifeleri hakkındaki 2825 sayılı Kanuna 2 mad-

Yaztlı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mehmet 

öızgüneş'in, bütçeden yardım alan derneklere 
dair yazılı soru önergesi, Maliye Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/344) 

SORULAR 

; 2. —• Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mehmet 

Öagüneş'in bu yıl liselerden mezun olan öğrenci 

adedine dair yazılı soru önergesi, Millî Eğitim 

Bakanlığına gönderilmiştir. (7/345) 

2 — GELEN KÂĞITLAR 

— 388 — 
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de eklenmesine mütedair 4607 sayılı Kanunun 
122 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan 1 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifinin 
Millet Meclis'ince kabul olunan metni (Millet 
Meclisi 2/401; Cumhuriyet Senatosu 2/226) 
(Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân ko
misyonlarına) 

6. — 7033 sayılı Kanunun birinci maddesine 
ekli ( A / l ) sayılı cetvelin değiştirilmesine dair 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 

BÎRÎNCÎ 03 

Açılma saati 

BAŞKAN — Başkanvı 

KÂTÎPLEE : Azmi Erdoğan (Diyarbi 

BAŞKAN — 85 nci Birleşimi açıyorum. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENİ 

1. — 31İIU Eğitim Bakanı İlhamı Ertemin, 
Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadroları 
ile merkez kuruluşu ve görevleri hakkındaki 
2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
olan 4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerin
de değişiklik yapılmasına dair 2 . 7 . 1962 ta
rihli ve 58 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının, 
havale edildiği komisyonlardan beşer üyenin iş
tirakiyle kurulacak bir Geçici Komisyonda görü
şülmesine dair önergesi. (Millet Bleclisi 1/378; 
Cumhuriyet Senatosu 1/809) 

de eklenmesine mütedair 4607 sayılı Kanunun 
122 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan 1 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifinin 
Millet Meclis'ince kabul olunan metni (Millet 
Meclisi 2/401; Cumhuriyet Senatosu 2/226) 
(Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân ko
misyonlarına) 

6. — 7033 sayılı Kanunun birinci maddesine 
ekli ( A / l ) sayılı cetvelin değiştirilmesine dair 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 

BÎItîNCÎ 03 

Açılma saati 

BAŞKAN — Başkanvı 

KÂTÎPLEE : Azmi Erdoğan (Diyarbi 

BAŞKAN — 85 nci Birleşimi açıyorum. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENİ 

1. — Milli Eğitim Bakanı İlhamı Ertem'in, 
Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadroları 
ile merkez kuruluşu ve görevleı^i hakkındaki 
2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
olan 4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerin
de değişiklik yapılmasına dair 2 . 7 . 1962 ta
rihli ve 58 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının, 
havale edildiği komisyonlardan beşer üyenin iş
tirakiyle kurulacak bir Geçici Komisyonda görü
şülmesine dair önergesi. (Millet Bleclisi 1/378; 
Cumhuriyet Senatosu 1/809) 

BÎItîNCÎ OTURUM 

Açılma saati : 10.30 

BAŞKAN — BaşkanveMli Sırrı Atalay 

KÂTÎPLEE : Azmi Erdoğan (Diyarbakır), Enver Bahadırlı (Hatay) 
I » • 

BAŞKAN — 85 nci Birleşimi açıyorum. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Geçici Komisyon kurulması 
hakkında bir önerge vardır okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş kadroları 

ile Merkez kuruluşu- ve görevleri hakkındaki 
2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasını 
istiyen 4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvel
lerinde değişiklik yapılmasına dair 2 . 7 . ,1962 

metni (Millet Meclisi 2/145; Cumhuriyet Sena
tosu 2/227) (İçişleri ve Bütçe ve Plân komis
yonlarına) 

RAPOR 

7. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel ka
nunu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 
raporu. (Millet Meclisi 1/234; Cumhuriyet Se
natosu 1/798) (S. Sayısı : 970) 

• 

tarihli ve 58 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı
nın Millet Meclisinde kabul edilen metni Se
natoya gelmiş bulunmaktadır. Bu kanunun 
biran evvel görüşülebilmesirii temin için ha
vale edilmiş bulunduğu Millî Eğitim ve Bütçe 
Plân komisyonlarından seçilecek beşer kişi
lik bir Geçici Komisyonda görüşülmesine ka
rar ittihazına müsaadelerini saygıyla arz ede
rim. 

Millî Eğitim Bakanı 
Edirne Milletvekili 

Îlham'i Ertem 
BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanının öner

gesi ile söz konusu edilen kanun tasarısını gö
rüşmek üzere Bütçe ve Plân Komisyonu ile, 
Millî Eğitim Komisyonundan seçilecek beşer 
kişiden kurulu bir Geçici Komisyon teşkili is
tenmektedir. önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.,. Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir, 

— 389 -
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4. — GÖRÜŞ 

1. — İş kanunu tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komkyon raporu (Millet Meclisi 1/232; 
CumJıuHyet Senatosu 1/742) (S. Sayısı : 950) 
(1) 

BAŞKAN — İş Kanununun görüşülmesine 
devam ediyoruz. 

Madde 75, söz Saym Artukmaç'mdır. 
SADIK AETUKMAÇ (Yozgat) — Muhte

rem arkadaşlar, bu 75 nci madde komisyonca 
yeniden kaleme alınmış ve Millet Meclisi met
ni tamamen değiştirilmiş bulunmaktadır. Ama 
bu değişiklik yapılırken dalıa sonra müza
keresini yapacağımız maddelerin karşılaştırıl
masına lüzum hissedilmemiş ve bu yüzden bâzı 
aksaklıklar da meydana gelmiştir. Bunu ile
ride sırası gelince arz edeceğim. Bu deği
şiklik meyanmda çok önemli olan bir nokta; 
tehlike meselesidir. 

Burada «yakm tehlike» olara «tehlike» 
komisyon metninde vasıflandırlımış bulunmak
tadır. Tehlikenin yakınının ve uzağının ne 
şekilde tefrik edileceği şüphelidir. Onun için 
hangi tehlike yakındır, hangisi uzaktır, 
bunların bir ölçü ve takdire sığması kanaatim
ce düşünülemez. Tehlikeyi bir hâdisenin oluş 
şekil tâyin ve tesbit eder. Bu bakımdan 
«yakm tehlike» dememek jcabeder. Sadece 
«tehlike» kelimesini kullanmak, maksadı sağ
lar. Esasen, Millet Meclisi metninde de böyle 
idi. 

Muhterem arkadaşlarım, bu madde ile is
tihdaf edilen gaye şudur; evvelâ işin durdu
rulması sonra işyerinin kapatılması, daha 
sonra; durdurma veya kapatmaya, itirazın 
şekli ve şartlan nedir? Bu hususlar tedvin-
edilmek istennıişir. Fakat kısaca arz ettiğim 
şu sıraya uygun bir metin komisyonumuzca 
maalesef hazır!anamamıştır. Evvelâ durdurul
madan bahsediliyor sonra araya bir kapat
ma giriyor. Ondan sonra itirazdan, ne şekil
de itiraz edilebileceğinden bahsediliyor. Daha 
sonra tekrar durdurulmadan söz acılıyor. 

(1) 950 S. Sayılı basnıayazı 29 . !6 . 1967 
ırİhli 79 ncu Birleşim tutanağı sonunda d ir. 

CENÎŞLER 

Bir de burada mühim noktalardan birisi 
de maddede hem durdurma ve hem de kapat
madan bahsedildiği halde madde başlığında. 
sadece işin durdurulması denmiştir. Bu da 
yanlış, buradaki metne göre işin durdurul
ması veya işyerinin kapatılması şeklinin 
madde başlığına da konmuş olması icabederdi. 

Arz edeceğim bir nokta da, dün Gründo-
ğan arkadaşımın da bahsettiği gibi, madde
nin takdim tarzında Türkçede, ifade tarzın
da bir zafiyet mevcudolduğunu da açıkça be
yan etmek gerekir. Bendeniz bütün bu arz 
ettiğim hususları nazara alarak yeni bir 
madde hazırlamış bulunuyorum. Müsaade
nizle okuyorum, bu madde şöyle olmalı : tşin 
durdurulması veya işyerinin kapatılması. Baş
lık. 

Made 75 - A) İlgili tüzükte belirtilen... 
BAŞKAN — Sayın Artukmae, bu hususta 

önergenizin bir örneği, var, biraz sonra oku
tacağım. 10 dakikalık müddetnize dâhildir. 

SADIK ARTUKMAÇ (Devamla) — Peki 
Başkanım. O halde muhterem arkadaşlarım, 
şunu tebarüz ettirmek istiyorum. İşin durdu
rulması keyfiyeti bir bend olarak nazara 
alınmalıdır. Durdurmaya mütaallik neler varsa 
buraya dâhil edilmek suretiyle durdurmak 
işi bir kalemde bir bend halinde yazılmalı
dır. 

İkinci ciheti işyerinin kapatılması nazara 
alınmalıdır. Kapatma keyfiyetine aidolan 
bütün hükümlerde (B) bendinde göz önünde 
tutulmalıdır. 

Üçüncü cihette, durdurmaya ve kapatma
ya itirazın şekil ve şartları ne ise meselâ 
(C) bendi olarak bu husus da burada yer al
malıdır. Bu konuda bir önerge takdim etmiş 
bulunuyorum. Tasviplerinize saygılarımla arz 
ederim. 

BAŞKAN — Saym Bozcalı. 

ÖMER LÜTFİ BOZCALI (İzmir) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım; îş 
Kanununun en mühim maddelerinden birisi de; 

' halen görüşülmekte olan bu 75 nci mad
dedir. Artukmaç arkadaşımın işaret ettiği 
gibi, cidden bu madde tedvin ve tertipte 
maksada uygun hazırlanmadığı gibi bir iş-

390 — 
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-yerinin durdurulması veya kapatılması sebep 
ye saikleri sayılırken de, yerinde ve esaslı 
hükümler konmamıştır. Bunlardan birincisi 
75 nci maddenin ibrinci fıkrasında yetkili ma
kamın verdiği izin üzerine, bir işyeri ku
rularak işlemeye başladıktan sonra o işyerin
de ilgili tüzükte belirtilecek birinci derecede 
böyle mukim sebeplerin tüzüklere atfı sure
tiyle kanun vaz ve tedvinine imkân olmadığı 
kanaatindeyim, ilgili tüzükte belirtilecek bi
rinci derecedeki esaslar nelerdir? Bunu kini 
tâyin ve tesbit edecektir? Bunun maddede 
bizatihi gösterilmesi icabederdi. «Esasa mü-
taallik tesisat yapılmış olmadıkça...» Yapılmış 
olursa bu tesisat, mutlaka durdurulmayı mı 
icabettim*? Bâzı tesisat bizatihi o işyerinin 
çalışmasında gerek çalışanların hayatını ko
rumak, gerekse işin daha verimli bir hale 
gelmesi kasdma matuf olarak da her hangi 
bir tesis ilâve ve konulmuş olabilir. Her hangi 
bir tesis yapılmış olmadıkça işyeri kapatılmaz. 
Yapılmış olursa kapatılır. Bu ne ile belli ola
cak? Tüzükle. Bu büyük bir hataya yol açar 
ve bu kontralları yapacak kimselere, iyi ni
yetli olmıyan kimselere, işveren üzerinde is
tediği gibi tazyik ve kötü yollardan açılma
sına sebep ve saik olacağı kanaatindeyim. 
Hiç değilse bu birinci fıkradan tüzüğün çıka
rılması suretiyle hayati tehlike teşkil edecek 
bir durumun hadis olması mevzuubahsolduğu 
hallerde bu işyerinin kapatılması iktiza et
melidir. Yoksa Tüzükte 1 nci, 2 nci derece
de, ama esaslıydı, değildi, her hangi bir te
sisin yapılmış bulunduğu görüldüğü için dur
durulması yoluna girilmesi bir işyerinin mah
vına sebebolur. Bu itibarla, 1 nci fıkranın mut
laka değiştirilmesi iktiza eder. Hayati bir teh
like teşkil edecek bir halin vukuu muhtemel 
bulunduğu hallerin de metinde gösterilmesi 
lâzımgelir. ikinci fıkra ise biraz evvel Artıık-
maç arkadaşımın da işaret ettiği gibi yine 
hatalıdır. Orada da aynen deniyor ki, «74 ncü 
maddenin 2 nci bendi uyarınca, yetkili ma
kamca işlemi ikmal edilip gerekli kurma izni 
ve işletme belgesi alınmadan açılmış olup da 
ilgili tüzük hükümlerine intibakını sağlama
dığı veya geçici işletme belgesi alıp ikinci 
•derecedeki şartları verilen süre içinde yeri
ne-getirmediği anlaşılan işyerleri mahallî ça
lışma müdürünün kararı üzerine.» Bu mahallî 

çalışma müdürünün kararı olmaz. Mahallî ça
lışma müdürünün bir teklifi olur, olsa olsa. 
«kararı üzerine» ne yaparmış, o karar vere
cek, «o yerin en büyük mülkiye âmirinin em
riyle ve zabıta marifeti ile kapatılır.» Kararı 
veren bölge çalışma müdürü oluyor. Emri ye
ren de mülkiye âmiri oluyor ki, ne tertip de 
ne de ifadede bu maksadı ifade etmiyor. Onun 
için buradan çalışma müdürünün teklifi üzerine 
mahallî mülkiye âmirinin emri ile ki, onun za
ten kapatma zabıta ile olacaktır; bizzat vali 

veya kaymakam kendisi gidip kapatack değil, 
onu, infaz edecek mercie verecek veya emri 
verecek kimseler vasıtasiyle infazı yaptıracak
tır. Gerek birinci madde, gerekse ikinci mad
de ve gerekse bu madde ile ilgili daha evvelce 
kabul etmiş olduğumuz 74 ncü maddenin bir
likte tedvini suretiyle yani onların da nazarı 
itibara alınması suretiyle komisyondaki ar
kadaşların ; sözcü ve Başkan, lütfetsinler, bu
nu geri alsınlar, bendenizin de bir takririm 
var buna dair. Artukmaç arkadaşım da mü
him noktalar üzerinde işaret etmişlerdir, mat-
lapta olduğu gibi. Halbuki işin durdurul
ması da var metinde, kapatma da var. 
Bunlar nazarı itibara alınmamıştır. Teklifim-, 
de bu noksan cihetleri arz ettim, oylandığı 
zaman iltifat buyurursanız çok mühim olan 
bu maddenin düzeltilmesi imkânı hâsıl olacak
tır. Eğer komisyon arzu ederse, bu mad
deyi alsınlar mevcut teklifler karşısında ve 
bu teklifleri de nazara almak suretiyle yeni
den hazırlayıp getirmiş olmalarında fayda var
dır. Aksi takdirde teklifimin nazarı itibara 
alınmasını rica eder hürmetlerimi arz ede
rim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — 75 nci madde üzerinde gö
rüşmeler bitmiştir. Komisyon Sayın Bozca-
lı'nın ifade ettiği, 75 nci maddeyi geri alma 
gibi bir hususu benimserler mi efendim? 

GEÇÎCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
ÇEKEMOĞLU (Sivas) — Geri alıyoruz. 

BAŞKAN — 75 nci maddeyi verilen öner
geleriyle birlikte geri alıyorsunuz. 

Madde 76, önerge yok, maddeyi okutuyo
rum : ... 

işçi sağlığı ve iş güvenliği kurulu 
Madde 76. — Çalışma Bakanlığınca lüzum 

görülecek işyerlerinde işçi sağlığı ve iş git-

— 391 
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venliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere 
birer «işçi Sağlığı ve îş Güvenliği Kurulu» 
kurulur. Bu kurulların hangi işyerlerinde 
kurulacağı, teşekkül tarzları, çalışma usulleri, 
ödev ve yetkileri Çalışma Bakanlığınca çıkarı
lacak bir tüzükle tesbit edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

îçki yasağı 
Madde 77. — işyerine sarhoş olarak gel

mek ve işyerinde içki kullanmak esas itiba
riyle yasaktır. 

Ancak işyeri müştemilâtından sayılan kı
sımlarda ne gibi hallerde ve ne zamanlarda 
hangi şartlarla içki içilebileceği işveren tara
fından tâyin ve tesbit olunabilir. 

Şu kadar ki, birinci fıkra gereğince iş
yerlerinde ispirtolu içki bulundurulması yasak ol
ması hükmü ispirtolu içki yapılan yerlerde, nite
likleri dolayısiyle müşterilerine kapalı kablarda 
veya -acık olarak yahut kadehle içki satmak üzere 
izin almış olmak 'suretiyle işletilmekte bulu
nan veya içerisinde müşteriler veya işin ni
teliği icabı belirli işçiler tarafından ispirtolu 
içki içilmesi mümkün olan işyerlerinde uygu
lanmaz. 

Sayın Artukmaç'm bir önergesi vardır öner
geyi okutuyorum : önergede meseleyi Sayın 
Sadık Artukmaç gayet güzel bir ifade bu
yurmuşsunuz, konuşacak mısınız? 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — izah 
edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Saynı Artukmaç. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Bu 

77 nci maddenin hükümleri arasında bir tena
kuz vardır. Birinci fıkra mütlaâa edildiği za
man birinci fıkrada içki kullanma yasağından 
bahsedilmektedir. Halbuki bunun üçüncü 
fıkrasında birinci fıkra gereğince işyerlerinde 
ispirtolu içki bulundurulmasının yasak oldu
ğundan bahsedilmektedir. Birinci fıkrada 
içki içilmesinin menedildiği belirtildiği halde 
birinci fıkraya atıf yapan "üçüncü fıkrada 
içki bulundurulmasının menedildiği ortaya 
'konulmaktadır. Bu bakımdan maddede bir te
nakuz vardır. Bu tenakuzun giderilmesi lâ

zımdır. Evvelâ işyerine sarhoş olarak gel
menin yasak olduğu belirtilmeli, işyerinin 
bâzı hususlarda içki içilebileeeğine müsaade 
edilebileceği ortaya konmalıdır. Daha sonra 
da ispirtolu içki yapılan yerlerde, veya şu, 
şu yerlerde de bu memnuiyetin cari olmıya-
cağı yani bunlara cevaz verileceği açıkça ifa
de edilmelidir. Madde bunları, bu şekilde an-
latnıamakta olduğundan bir önerge takdim edi
yorum, kabulünü istirham ederim saygılarımla. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum : 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Şifahen belirttiğim sebepler dolayısiyle, 
77 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

Madde 77. — A) işyerine sarhoş gelmek 
ve işyerinde ispirtolu içki kullanmak yasak
tır. 

B) işveren, işyeri müştemilâtından sayı
lan kısımlarda, ne gibi hallerde, hangi za
manda ve hangi şartlarla içki içebileceğini tâ
yin ve tesbit edebilir. 

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

palı kaplarda veya acık olarak veya kadehle 
ispirtolu içki satmak üzere izin almış olan 
işyerlerinde; 

3. içerisinde müşteriler veya işin nite
liği icabı belirli işçiler tarafından ispirtolu iç
ki içilmesi mümkün olan işyerlerinde; 

Uygulanmaz. 
BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 

ÇEKEMOĞLU (Sivas) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet. 

HÜKÜMET ADINA ÇALIŞMA BAKANI 
ALİ NAlLÎ ERDEM (İzmir Milletvekili) — 
Esas metinde değişiklikten çok, metni hukuka 
daha uygun hale getirmiştir, katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç'm önergesine 
komisyon ve Hükümet katılıyor. Kabul edi
lip edilmemesi hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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Maddeyi okunduğu şekli ile 77 nci madde 
olarak oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Ayrıca 
açık oylarınıza arz edilecektir. 

78 nci madde üzerinde önerge yok, okutup 
oylarınıza arz edeceğim. 

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

lar ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz. 
Hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sa-

lılacağı kadınlarla 16 yaşını doldurmuş fa
kat 18 yaşını bitirmemiş çocukların hangi 
çeşit ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilecek
leri, Çalışma Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lıklarınca hazrılanacak bir tüzükte gösterilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Rapor 
Maded 79. — Ağır ve tehlikeli işlerde çalı

şacak işçilerin işe giriş ve işin devamı sü
resince bedence bu işlere elverişli ve daya
nıklı oldukları; işyeri hekimi, işçi sağlığı 
dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde, 
sırası ile en yakın Sosyal Sigortalar Kuru
mu, sağlık ocağı, Hükümet veya belediye 
doktorları tarafından verilmiş işe giriş ve işin 
devamı müddetince yapılacak, periyodik 
muayene raporları olmadıkça; bu gibilerin işe 
alınmaları veya işte çalıştırılmaları yasak
tır. 

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

Bu raporlar her türlü resim ve harçtan 
muaftır. 

BAŞKAN — önerge vardır, Sayın Sadık 
Artukmaç'm önergesini okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
79 ncu maddenin birinci satırındaki (giriş) 

kelimesinin (girişlerinde) şeklinde ve (ve) ke
limesinin (veya) olarak değiştirilmesini; 

Aynı maddenin 4 ncü satırındaki (işe gi
riş ve işin devamı müddetince yapılacak pe
riyodik) ibaresinin metinden çıkarılmasını; 

Arz ve teklif ederim. 
Yozigat 

Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
ÇEKEMOĞLU (Sivas) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 

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

BAŞKAN — Dikkate alınıp alınmaması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alın
masını kabul edenler... Etmiyenler... Dikkate 
alınması kabul edilmiştir. 

Maddeyi bu şekilde oylarınıza arz edece
ğim. 

Sayın Sadık Artukmaç siz takibedin de söy
leyin değişecek olan yerleri. 

Komisyondan ricam Sayın Çekemoğlu bu 
79 ncu maddeyi alın, Umumi Heyetin kabul 
ettiği ilâveleri yapmak suretiyle verin. Bu şe
kilde yapalım bir yanlışlık olmasın. 79 ncu 
madde çıkmamış oluyor. 

80 nci madde üzerinde önerge yok. Okutup 
oylarınıza arz edeceğim. 

Rapor 
Madde 80. — 12 den 18 yaşına kadar (18 

dâhi]) çocukların her hangi bir işe alınma
larından önce; işyeri shekimi, işçi sağlığı dis
panserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sı
rası ile en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, 
sağlık ocağı, Hükümet ve belediye tabiplerine 
muayene ettirilerek işin niteliğine ve şartla
rına göre yapılanlarının dayanıklı olduğunun 
raporla belirtilmesi ve bunların 18 yaşı doldu
runcaya kadar en az her altı ayda bir aynı 
şekilde doktor muayenesinden geçirilerek bu 
işte çalışmaya devamlarında bir sakınca olup 
olmadığının kontrol ettirilmesi ve bütün bu ra
porların işyerinde muhafaza ettirilerek yetkili 
memurların isteği üzerine kendilerine göste
rilmesi zorunludur. 

Bu raporlar her çeşit resim ve harçtan mu
aftır. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekli ile oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. Ayrıca açık oylarınıza 
arz edilecektir. 

Tüzük 
Madde 81. — Gebe veya emzikli kadınların 

hangi dönemlerde ne gibi işlerde çalıştı
rılmalarının yasak olduğu ve bunların ça
lışmalarında sakınca olmıyan işlerde hangi 
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şartlar ve usullere uyacakları ne suretle em
zirme odaları veya çocuk bakım yurdu (Kreş) 
kurulması gerektiği Çalışma, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlıkları tarafafmdan birlikte dü
zenlenecek bir tüzükte gösterilir. 

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

Çeşitli tüzükler 
Madde 82. — Çalışma veya Sağlık ve Sos

yal Yardım Bakanlıklarından birinin göste
receği lüzum üzerine, bu bakanlıklar tarafın
dan beraberce hazırlanmak suretiyle, 

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

b) Bâzı işlerde çalışan işçilerin belirli sü
relerde genel olarak sağlık muayenesinden 
geçirilmelerini, 

c) Çeşitli veya bir kısım işlerde çalışan 
işçilerin sağlık durumlarının aksaması," yap
tıkları işin ürünlerine ve genel sağlığa yahut 
birlikte çalıştıkları öteki işçilere zararlı olursa, 
bu gibilerin o işlerden çıkarılmalarını, 

ç) Ne durumda ve ne gibi şartları haiz 
olan işyerlerinde banyo, uyku, dinlenme ve ye
mek yerleri ile işçi evleri ve işçi eğitimi yer
leri yapılmasını, 

Tesbit eden tüzükler çıkarılabilir. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Altıncı Bölüm 

İş ve işçi bulma 

îş ve işçi bulma görevi 

Madde 83. — işçilerin elverişli oldukları 
işlere yerleşmelerine ve çeşitli işler iein elve
rişli işçiler bulunmasına aracılık etmek husus
larının düzenlenmesi; kamu görevi olarak Dev
letçe yapılır. 

Bu görev 4837 sayılı Kanunla kurulan î.g 
ve işçi Bulma Kurumunca yapılır. 

BAŞKAN — Bu hususta önerge yok. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Demin 
verdiğim önergede bir zühul olmuş, 83 olacak, 
84 yazmışım. 

BAŞKAN — Demin verdiğiniz önerge 83 
mü olacak? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — 83 ola
cak, bir yanlışlık olmuş. 

BAŞKAN — Peki, önergeniz var, buyurun. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Çok 

muhterem arkadaşlarım, huzurunuza, kanımca, 
çok yeni bir konu ile 'gelmiş bulunuyorum. Şa
yet getirdiğim konuya ümidimin üzerinde bir 
alâka sağlamak mümkün olursa ve şayet bana 
şu kısa zaman zarfında canı yürekten kulak 
verirseniz, bu memleketin en mühim sorunla
rından birisini halletme yoluna girmiş oluruz 
ve büyük şeref kazanırız. Bu şeref bana değil 
bütün bu parlâmento içinde bulunan arkadaş
larımıza ait ve raci olacaktır. Eğer konumu 
lütfen dikkatle dinlerseniz kanaatimce büyük 
bir sorunu çözmüş olacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, bilindiği gibi Tür
kiye'mizde hızlı nüfus artışı vardır. Resmî is
tatistikler bu artış hızının yılda % 2,8 civarın
da olduğunu tesbit etmiş bulunmaktadır. 

Türkiye'de, nüfusun 1/3 ü ( 1 0 - 1 1 milyon) 
civarında bir kısmı orman bölgelerinde kuru
lu köylerde yaşadıkları da yine bilinen ve res
men kabul edilen bir gerçektir. 

Türkiye'de, ormanların halihazır durumu 
ve gelecekteki durumlarının büyük kısmı iti
bariyle bozuk orman niteliğinde olduğu ve bu 
bozukluğun yakın gelecekte daha da artacağı 
ve Türkiye'nin ormandan yoksun bir hale dü
şeceği bilimsel olarak ispatlanmıştır. Bu uğur
da yerli ve yabancı birçok bilgin ve bilimsel 
kurum tarafından düzenlenen sayısız raporlar 
vardır, ormanlarımızın korunması, düzeltilme
si ve yeniden yetiştirilmesi maksadı ile çok 
büyük çaplı tedbirlerin acele olarak uygulan
masını, bilimin soğukkanlı diliyle, yarar kor
ku verici bir gerçekçilikle emretmektedirler 
bu raporlar. 

Bilim ve deney yoliyle elde edilen delillere 
uyularak gerekli tedbirler alınmadığı takdir
de Türkiye ikliminin değişeceği, su ve hava ko
şullarının yıkılı nitelikler kazanacağı, özellik
le erozyon yüzünden yurt topraklarının ço-
raklaşıp tarıma elverişli olmaktan çıkacağı ve 
büyük insan kütlelerinin yoksulluk ve sefa
lete düşeceği, velhâsıl, ülkemizin artık yaşan-
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maz bir yer olmaya doğru koşar adımla git
mekte bulunduğu açıkça ortaya konmuş ve 
bu acı gerçekler herkes tarafından bilinir ol
muştur. 

Kısa süreler sonunda başımıza 'geleceği bil
dirilen bu felâketli durumu önlemek için alı
nacak tedbirlerin bütün yükünü, malî ve sos
yal külfetlerini hiç şüphesiz Devlet yüklene
cektir. 

Gerek Anayasa, gerekse Türk halkının eko
nomik ve sosyal gücü bu tedbirlerin, Türkiye'
nin ormanlarının korunması, düzeltilmesi ve 
yemden yetiştirilmesi ve bu suretle gerek bü
tün ülke iklimi ve geleceğinin emniyet altına 
alınması ve özellikle orman içi köylerde yaşı-
yanlarm ormanla olan ilişkilerinin, ne orman 
zararına, ne de orman içi köylüsü halkın za
rarına olmadan düzenlenmesi görevini Dev
letin yüklenmesi zaruridir. 

Bu kadar büyük ve önemli görevin ise, Dev
letin bugünkü malî ve idari gücü, çözümlemek
le yükümlü olduğu sayısız sosyal ve ekono
mik sorunların gerektirdiği ağır külfetler se
bebiyle orman dâvası ve orman içi köylüsü 
problemini kısa zaman içinde başarmaya ve 
üstesinden gelmiye kâfi olmadığı da açık bir 
gerçektir. 

ö te yandan orman içi köylerde yaşıyan 
halkımızın, gerek nüfus kesafeti ve nüfusun 
hızla artışı sebebiyle esasen çok kıt ve kötü 
elan geçinme ve yaşama şartları gittikçe kötü
leşmekte ve her yıl daha fazla orman mahsulü 
talebinde bulunmak zorunda kaldıkları da yıl
ların biriktirdiği tecrübelerden elde edilmiş 
ekonomik realitenin kaçınılmaz sonucudur. 

HASAN KANGAL (Cumhurbaşkanınca S. 
ü.) — Müzakeresi yapılan Orman Kanunu mu? 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Çok 
istirham ederim beyefendi, dinlemenizi rica ede
rim. 

HULUSİ SÖYLEMEZOĞLU (Sivas) — Be
yefendi bu orman kanunu mu rica ederim? 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan bir dakika. 
Devam edin efendim, konuyu dağıtmamak üze
re, hatip fikrini istediği şekilde ifade edebilir. 
Devam edin efendim. 

FİKRET GÜNDAĞAN (Devamla) — Yine 
orman içi köylerde yaşıyanlarm gelir düşüklü

ğü yüzünden gıda yetersizliği sebebiyle akci
ğer veremi, kansızlık ve buna benzer hasta
lıklara başka kesimlerde yaşıyan halk taba
kalarından daha fazla nisb etleri e mâruz kal
dıkları yine istatistiklerle sabittir. 

Bir taraftan orman için köylerinde yaşıyan 
halkın her geçen gün biraz daha fakirleşmesi, 
diğer taraftan ormanların süratle azalıp yok 
olması gibi çok olumsuz bir sürecin, Türkiye'
nin geleceğini kökünden sarsmakta olduğu acı 
bir gerçek olarak meydandadır. 

İşte bu iki başlı felâketin kısa zaman birim
leri içinde Devlet tarafından çok yüksek malî, 
idari ve sosyal külfetler ihtiyar edilerek gide
rilmesi, bir yandan ormanların, öte yandan or
man köylüsü halkının birbirlerine düşman ol
maktan kurtarılması ve orman köylülerinin 
de insan haysiyetine yaraşır bir hayat seviye
sine kavuşturulması hemen hemen imkânsız 
gibidir. . 

Uzun yılların acı tecrübeleri, Devletin bu 
çalışmayı orman ve orman köylüsü yararına 
çözümlemeye gücü yetmediği sabittir. 

Bu sebepledir ki, Devletin tek başına çö
zümlemesi mümkün olmıyan bu problemin halli 
için yukarıdaki, yani fıkraların şimdi okudu
ğum fıkraların İş Kanununda yer almak üze
re kabulünü rica ediyorum. Teklif ettiğim 
maddeler şudur: Şimdi okuduğumuz maddenin 
sonuna; 

Fıkralar: 
1. İş ve İşçi Bulma Kurumuna iş bulmak 

amaciyle başvuranlar arasında en az 20 yıldan 
beri orman bölgelerinde kurulu köylerde ika
met etmekte olduklarını resmî belgelerle ispat-
lıyanlarm, öncelikle ve başvurma sırasına ba
kılmaksızın işe konulmaları sağlanır. 

2. Usta işçi ve sanatkârların haklarına, yu-
karki fıkrada tanımlanan kişilere tanınan bu 
öncelik yüzünden zarar gelmez. 

Muhterem arkadaşlarım, bendenizin biraz 
evvel okuduğum bu teklifim, bana öyle geliyor-
ki, nüfusumuzun 10 - 11 milyonunu kapsıyan 
bir insan kütlesinin içinde yaşadığı şartların 
bütün diğer bölgelerde yaşıyan insanların 
içinde yaşadıkları şartlardan çok ağır olduğu
nu defalarca plânla, bütçe konuşmaları ile dile 
getirdiğiniz kürsüde sadece ve sadece bu şa-
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hışlar hakkında birtakım insani temenniyat 
ve birtakım niyazlarda bulunmaktan ileri -git-
miyen hareketlerimize sosyal ve ekonomik veç
he vermenin bir çaresini... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan 10 dakikanız 
doldu, nümlenizi bitirin. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Eğer 
lütuf buyurursanız, bu kimseleri hem içinde 
yaşadıkları bu ağır şartlardan kurtarmak ve 
hemde Devlete bu yüzden yüklenerek büyük 
malî külfetleri azaltmak ve bu suretle aslında 
yerine getirmeye merbur olduğumuz tek ve en 
birinci ilke sosyal adaleti bu suretle bir nebze 
sağlamak yoluna gidersek zannım odur ki, 
dinimize de insanlığımıza da her şeyimize yar
dım etmiş oluruz. Burada aşikârlık, şurada 
orman içinde yaşadığını, 20 yıldan beri orman 
içinde yaşadığını resmî belgelerle ispat eden 
.kimseye îş ve İşçi Bulma kurumları kendisiyle 
aynı durumda bulunan kalifiye olmıyan işçi
lere yaptığı muameleye öncelikle yapmasından 
başka hiçbir sakınca yoktur. Demiyoruz, biz 
başkalarına iş verilmesin, demiyoruz, işsizler 
yalnız ova köylerinde kalsın? Hayır. Fakat 
bilinen bir gerçektir, çok fena şartlar içinde 
yaşıyorlar. Bunlar hastalıklıdırlar, gıdasızdır
lar, okulsuzdurlar, yolsuzdurlar, susuzdurlar, 
devamlı nüfus artıyor nüfus arttıkça orman 
talebi artıyor, orman talebi arttıkça adamın 
yaşayışı ağırlaşıyor, yaşayışı ağırlaştıkça or
man tahriboluyor, orman tahriboldukça Türki-
kiye... 

BAŞKAN — Müddetiniz doldu. 
FİKEET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bina

enaleyh, bu çalışmayı, insan ve orman çatış
masını bir nebze önlemenin yolu budur. Bun
da hiçbir mahzur olmadığı kanısındayım. İliş
kiyi ve ilişkisinin ne olduğunu soran arkadaş
larıma cevap verebildimse ne âlâ. Hürmetlerim
le. 

HULUSİ SÖYLEMEZOĞLU (Sivas) — 
Sen bunu söylüyorsun ama, çorak arazide ya-
şıyan köylünün halini düşün. Benim memle-
ıketimin halkı çorak arazide yaşıyor. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda mü
zakere edilmekte bulunan 950 S. Sayılı İş Ka

nununun 83 ncü maddesine aşağıda yazılı iki 
fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederim: 

İstanbul 
Fikret Gündoğan 

Fıkralar: 
1. İş ve İşçi Bulma Kurumuna iş bulmak 

amaciyle başvuranlar arasında en az 20 yıl
dan beri orman bölgelerinde kurulu köylerde 
ikamet etmekte olduklarını resmî belgelerle 
ispatlıyanlarm, öncelikle ve başvurma sırasına 
bakılmaksızın işe konulmaları sağlanır. 

2. Usta işçi ve sanatkârların haklarına, 
yukarki fıkrada tanımlanan kişilere tanınan 
bu öncelik yüzünden zarar gelmez. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan'm önergesi
nin uzun bir gerekçesi vardır, fakat kendileri 
gerekçesini okuduğu için artık bir daha gerek
çeyi okutmuyorum. 

Kamisyom katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 

ÇEKEMOĞLU (Sivas) — Fikir olarak kabul 
etmek mümkündür. Yalnız mevzu bu kanunun 
şümulü içerisinde düşünülecek bir mevzu de
ğildir, 4837 sayılı Kanunla bu husus düşünüle
bilir. Onun için iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — İştirak etmiyorsunuz. 
Hükümet? 
ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(İzmir Milletvekili) — Gerekçeye iştirakle bera
ber bir nokta .ile daha ortaya koyayım; esas iti
bariyle önerge işçi plasmanı nisbetini belirten 
bir noktadır. İş Kanunu, esasında 'işçi plasman 
nisbetini belirten bir kanun değildir. İşçinin ça
lışma 'sürelerini ve sosyal şartlarını düzenliyen 
bir kanundur. Bu itibarladır ki, sayın komis
yonun söylediği İş ve İşçi Bulma Kurumunda 
vazife gördükten sonra oradaki bu işleyişin na
sıl olacağını belirten 4837 sayılı Kanun içinde 
mütalâa edilebilir. Bu itibarla iştirak ediyo

ruz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Öner
gemi izah bakımından söz alamaz mıyım? 

BAŞKAN —' Hayır efendim bir defa, işti
rak ediyorlar sizin görüşünüze iştirak ediyorlar, 
haklı buluyorlar. Ancak kanun tekniği bakı
mından yerinin burası olmadığını ifade ediyor
lar. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Di. 
yor ki, müsaade buyurursanız 83 ncü madde... 
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ZİHNÎ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan j 

Kat Mülkiyeti Kanununda da bir zaruret do- I 
layısiyle böyle bir usule başvurulmuştur. Ka- I 
nun tekniğine uygun düşmez ama gerekçeye uy- I 
gun olur. kat mülkiyetini düzenliyen kanunu I 
gösterebiliriz. Belki en az 20 kanunun birçok I 
'hükümleri değiştirilmiştir. I 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Efen

dim, «işçilerin elverişli oldukları işlere yerleş- I 
melerine ve çeşitli işler için elverişli işçiler bu- I 
lunmasına aracılık etmek hususlarının düzen- I 
lenmesi» ne demek suretiyle 'başlıyor ve bir I 
madde sonra 84 mcü madde de İş ve İşçi Bulma I 
Kurumunun görevini yazıyor. Muhterem Çalış- I 
ma Bakanı ve komisyon fikrin doğruluğunu I 
kabul 'ettikten sonra bu maddelerde de ap aşi- I 
<kâr, bir sosyal Devletiz biz iş ve işçi bulma için I 
kurumun kurulduğu bir devirde yaşıyoruz. Çok I 
aşikâr alarak aracılık yapacak kuruma görev- I 
ler veriyoruz. Biraz evvel muhterem Zihni Be- I 
til Beyefendinin beyan buyurdukları gibi şu- I 
rada yeridir, burada yeridir şeklinde beyan bu- I 
yurdukları gibi kanunları başka bir zaman iz- I 
dihamlı bir hale 'bırahmıyalım. Ben Devlete yar- I 
dım olsun diyorum. Bunda bence her hangi bir I 
aykırılık yoktur. Sayın Hükümetten ve korniş- I 
yondan istirham ediyorum bu maddeyi geri al- I 
smlar. I 

BAŞKAN — Komisyon geri alıyor mu efen- I 
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
ÇEKEMOĞLU (Sivas) — Hayır efendim, Sa
yın Bakan cevap verecekler. I 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. Ko
nu önemli olduğu için oylamaya da gidildiğin- I 
den madde üzerinde görüşmelere devam edece- I 
giz. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(İzmir Milletvekili) — Sayın Başkan, muhte
rem senatörler; istihdam politikasının nasıl ya
pılması gerektiği hususu Birinci Beş Yıllık I 
Plân içerisinde kesin hatlariyle belirtilmeye ça- I 
lışılmıştır. İkinci Beş Yıllık Plânda da bu hu
suslar yine ayrmtılariyle ortaya konulmaya ça
lışılmıştır. Bu noktadan hareket edildiği zaman 
tatbikatta işlenme düzeninin nasıl olduğunu ki- I 
sa hatlariyle Muhterem Heyetinize hatırlatmak 
istiyorum. Bilmektesiniz ki, Muhterem Heyeti- J 

j nizce, muhterem senatörlerce malûm olan hu-
I sustur ,ki, İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından 
I dışarıya iş arzusunda 'bulunan şahıslara üç 
I formül üzerinden tatbikat icra edilmektedir. 
I Bunlardan birisi geri kalmış bölgelerden olan-
I lara öncelik tanımaktır ve bu inkişaf etmiş böl-
I gelere göre dört aydır. Gelişmekte olan ile ge-
I İlişmiş olan ile göre iki ay öncelik tanır. Böy-
I lece İş ve İşçi Bulma Kurumuna Tunceli böl-
I gesinden birisi müracaat ettiği zaman aynı ta-
I rihte İstanbul bölgesinden müracaat vâki ol-
I duğunda Tunceli bölgesindeki dört ay bir ön-
I çelik kazanır, derhal. Bu 'bir işleyiş düzenidir. 
I Şimdi bu takriri kabul ettiğiniz zaman ben der-
I hal huzurunuzda şunu hatırlatmak istiyorum, 
I orman köylüsüne bu hakkı tanıdığınız takdir-
I de deniz hayatiyle yaşıyan balıkçıya, sün-
I geroiye nasıl bir öncelik tanınması keyfiyeti 
I münakaşa konusu olacaktır. Aynı şekilde tarım 
I kesiminde çalışana öncelik tanınmasında nasıl 
I bir öncelik münakaşa konusu olacaktır. Bura-
I da mühim olan şey şudur; burada iş ve işçi bul-
I manın Türkiye'min istihdam politikasının Dev-
I let tarafından yapılacağını ve bu Devlet tara-
I fmdan yapılma keyfiyetinin İş ve İşçi Bulma 
I Kurumu •aracılığiyle olacağını belirten madde-
I dir. Burada plasman nisbeti yoktur. Plasman 
I nisbetinin ne olacakı keyfiyeti İş ve İşçi Bulma 
I Kurumunun Teşkilât Kanununda 4837 sayılı 
I Kanunda ve o kanunun işletilmesi sırasında hü-
I kametlerin politikasında kararnamelerle orta

ya çıkabilir. Binaenaleyh mümkündür ki önü
müzdeki günlerde Artvin bölgesinde müracaat 
edecek olan bir işçiye dört aylık tanınan bu 

I öncelik hakkı önümüzdeki günlerde az bulu
nur, sekiz aylık bir öncelik hakkı tanınabilir. 

I Daha ötesine gideyim, şunu anlatayım, her za
man bilinen ve .görülen bir husus; her arkada
şın başından geçen bir husustur ki, bir yerde 
doğal bir hâdise vukuageldi mi muhterem ar
kadaşlarım müracaat etmektedir ve orada 
bir öncelik tanımadan istisnai hükümlere gö
re derhal işçi bulunmaktadır. Muayyen yerler
deki orada tabiî âfetlere uğramış işçiler iş olan 
bölgelere kaydırılmaktadır. Binaenaleyh, bun
ların hepsi 4837 sayılı Kanunda ve kararname
lerle halledilen husustur. Meselenin, ortaya ko
nan plasman nisbetinin bu kanunla alâkası 
yoktur.. Burada faydalı bir iş yaparken aksine 

I tamamiyle zararlı bir iş yapma hali bahis ko-

— 397 — 
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•mısudur. Bunu muhterem senatörlere 'hatırlat
mak için huzurunuza geldim. Bu itibarla öner
geye iltifat etmeye imkân yoktur; arz ede
rim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Gündoğan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Muh

terem -arkadaşlar, ben meseleyi vaz'ederken 
gayet açık ve seçik bir gerçeğe dayatmak için 
olanca gayretimi sarf ettim. Pek muhtemeldir 
ki dilimin kabiliyeti meramımı anlatmakta yar 
olmadı bana. 

Şimdi ben 'burada muhterem Bakanın şimdi 
söyledikleri gibi bir işçi plasmanı dâvası orta
ya koymadım. Türkiye'de priyorite dedikleri 
öncelik kazanmış birtakım sosyal ve ekonomik 
sorunlar var mıdır, yok mudur? Bu sorunların 
da sosyal Devlet niteliğini kazanmış bir Devlet 
için biran evvel ve hiç geciktirilmeksizin çö
zümlenmesi gibi Devletin .mânevi şahsiyetine 
mevdu görevleri var mıdır, yok mudur? De
mek ki, bu iki esas noktadan hareket 'ederek 
meseleyi tetkika koyularak şu neticeye varı
rız; bu memleketin priyorite kazanmış, öncelik 
kazanmış meselelerinin en başında memleektm 
'bütününü ilgilendirdiği için orman sorunu gel
mektedir. Çok iyi hatırlıyorum, plânlama mü
zakereleri sırasında Sayın Kadri Kaplan bu 
kürsüden içe dokunacak, fakat bilimsel ve acı 
gerçekleri dile getirerek Türkiye'nin orman
laşması için, ormanlarının ihyası için yüz mil
yonlarca liranın Devlet tarafından bu işe tah
sisini temenni etti, hepimiz birlik olduk ve oy 
verdik. Türkiye'yi orman rejimi itibariyle baş
ka ülkeler sevyesine çıkarmanın çarelerini ara
dık ve çil para ile bu işi yapmaya kalktık. Ben 
bu sorunun ehemmiyetine bütün partiler kaa-
.nidirler diye bir intiba aldım ve orman bölge
si içinde kurulu köylerde yaşıyanların nasıl 
yaşadıklarını gözlerimle müşahede ettim, ken
dim içinde yaşadım. Üstelik istatistik
lere baktım, en fena şartlar içinde 
yaşıyan insanlar bugün maalesef ve maalesef 
orman bölgesi içinde kurulu (köylerde yaşıyor
lar. Hakikaten verem taramalariyle elde edi
len neticelere bakarsanız veremin diğer hasta
lıklar nisbeti onlarda en ziyade... 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Orman 
içinde yaşıyanlarda verem gayet az olur, çünkü 

orman havası çok temizdir. Verem buralarda iler-
liyemez. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Al-
lahım 'işte... Muhterem arkadaşlarım, klâsik is
tatistikler getireceğim, orman içinde yaşıyan in
sanların verem adedi, ovalarda yaşıyanlardan 
% 7 fazla. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) - - Ter
sine daha azdır. 

BAŞKAN — Efendim görüşüyor, niçin mü
dahale ediyorsunuz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — On
dan başka bırakalım insanları, ormanların git
gide azaldığı, Türkiye'nin çoraklaşmakta oldu
ğu, bir kısa zaman sonra Türkiye'nin artık ya
şanmaz hale geleceğini bütün mütehassıslar 
raporlariyle ortaya koymadılar mı? Bade de
dikleri adamı duynııyan kalmadı. Bu adam 
oturmuştur .mezamir üslûbunda kocaman bir 
rapor tanzim etmiş. Türkler ormanlarını koru
madıkları, ormanlarını muhafaza etmedikleri 
ve düzeltmedikleri takdirde millet olarak ölü
me mahkûmdurlar, 'diye bükümler vaz'etmiş-
dir, raporlarına. 

Muhterem arkadaşlarım; köylüyü bir tarafa 
bırakalım, haydi diyelim ki, benim gördüğüm 
istatistikler beni yalanlasın beyefendinin bilgi
leri karşısında; haydi diyelim orman köylü
sü ıstırap çeksin yine, bugünkü hayatını, sür
dürsün yine, aç kalsın, sefil kailsin, verem ol
sun, ama orman ağaç, bu yüzden direnme, bu 
çatışma, bu çözümlenmesi zorunlu olan orman 
insan çatışması, ağaç insan çatışması mutlaka 
çözümlenmek gerekiyor. 

Muhterem arkadaşlarını, ne olmuş ? İşçi Bul
ma Kurumu orman içinde yirmi seneden beri 
yaşadığı insanı, lâalettâyin kalifiye o'lmıyan bir 
insanı işe, koyarken, daha önce bir fabrikayı 
tasfiye edersen sakatını, mahkûmunu öncelik
le veya bir mabet dâhilinde bir fabrikaya al
dırmayı insani hislerle kabul eden bu kanun 
11 milyon insana hitabeden bu teklifimi kabul 
etmemekte göstereceği gerekçenin anlamı ne
dir? Şimdi biraz evvel Sayın Bakanın anlattığı 
hikâyeler tamamen benim önergemin ve tekli
fimin dışında birtakım böyle güzel sözler, plas
man meselesi... Hayır efendim, katiyyen. Ya
zıyor burada bu madde. İşçi Bulma Kurumu 
kurulur, oraya herkes müracaat eder, iş ister, 
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o 'kurum da iş talebinde bulunan işyerlerine 
sıra ile işçi gönderir. Beki, Sayın Bakanın bir 
'güzel yardımı ioldu, Allah razı olsun; dedi ki, 
biz dışarıya işçi 'gönderirken efendim Tuneeli'-
ııdeki işçiyi İstanbul'dakiııe tercih ediyoruz. 
Güzel dışarıya işçi (gönderirken Tunceli'ndeki 
işçiyi priyorite olarak, öncelik olarak kabul 
ediyorsunuz, masrafları itibariyle de. Niye Dev
letin içinde uyguladığın iş ve işçi bulma siya
setinde bu önceliği, bu priyoriteyi kabul etmi
yorsun, şu gerçekler karşısınde? Bakan olarak 
bana diyor ki, ben Avrupa'ya işçi .gönderirken 
geri bölgelerdeki işçilere öncelik tanıyorum... 
Güzel, çok güzel, beni teyit ediyorsunuz demek
tir. o takdirde gel bu .memleket içinde de böy
lece bir hareket yapalım. Sonra bu nedir? İş ve 
İşçi Bulma Kurumuna müracaat ederek iş isti-
yenlerin adedi nedir? Kendi başına işbulanlar 
yok mudur? Bu diğer başka bölgelerde yaşı-
yan insanıların iş bulmalarına mâni midir? 
Kaldı ki diğer yerlerde denizcilikle ve saire 
ile -geçinen .insanıların 'hayatları fena ise bir tak
rir getirsinler, benim aklıma hemen bu geldi, 
ona da peki diyelim ve bir prllorite kuralım. 
Yaşama, insan haysiyetine yakışır yaşama, Ana
yasanın ilkesi, sosyal Devlet ilkesi bunu emre
der. Onun için zannediyorum arkadaşlarım, bu
nun yeri burasıdır, başka bir yer değildir ve 
ilelebet benini bu teklifim sadece yapılmış ola
rak havada bir söz dalgası olarak kalır, buna 
vicdanlarınızın razı olmıyacağı kanısındayım. 
Lütfen ve merhameten bu insanları kurtarmak 
ve Türkiye'nin geleceğine iyi bir yol, iyi bir 
çıkış bulmak görevini lütfedin, kabul ediniz. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde karşılıklı ola
rak önergeyi veren arkadaşımızla, komisyon 
ve Hükümet konuştular. Önergenin değiştirme 
kısmını tekrar okutacağım. 

(Fikret Gündoğan'm 83 ncü .madde ile ilgili 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet da<ha 
önce de esasta beraber olmakla beraber iîade 
edilen kanun tekniği mahzurları bakımından 
iştirak e demiyec eklerini ifade etmişlerdir. Dik
kate alınıp alınmamasını oylarınıza arz edi
yorum. Dikkate alınmasını kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 83 ncü 
maddeyi okunan şekliyle... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Kaç 
kaç efendim? 

BAŞKAN — 27 ye 22. Eğer ısrar ederseniz 
sayma kususunda Sayın Gündoğan ayağa kal
dıralım. İki kâtip arkadaşımız da açıkça ifade 
ettiler; 22 ye 27. 83 ncü maddeyi okunan mad
de şekli ile oylarınıza arz ediyorum. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — 83 ncü 
madde hakkında önerge gönderdim Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — 84 efendim. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Yok 

efendim, 84 ncü değil 83 ncü madde de gön
derdim. 83 ncü madde hakkında idi 'benim tek
lifim. 

BAŞKAN — Yok efendim, elimizde 84 ve 
S3 ncü maddeye ait değiştirge önergeliriniz var, 
83 ncü maddede değiştirge önergeniz gelmedi 
•beyefendi. 83 ncü maddeye ait değiştirgeniz gel
seydi burada bulunurdu. Sizin gönderdiğiniz 
iki önerge var, 63 ile 84. 

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

İş ve İşçi Bulma Kurumunun görevi 
iMadde 84. — İş ve İşçi Bulma Kurumu, her 

çeşit ekonomik işletmelerle serbest sanat nite
liğinde olan öbür işler için bilgi toplamak, işçi 
isteme ve iş aramanın düzene 'bağlanması yo
lunda gerekli çalışmaları yapmak ve işçi ücret
lerinin iniş çıkışlarını izleyip, geçim şartların-
da'ki yü'kseklMe karşılaştırılarak sosyal sıkın
tıların önüne .geçmek için bütün yurtta yahut 
bir bölgede veya belediye çevresinde alınması 
gereken tedbirleri tesbit ve bunların uygulan
masına yardım etmek, çeşitli dş kollarındaki iş
verenlerle .işçileri gösteren cetvelleri yayınla
mak, mesieke yöneltmek, işçilerin meslekî eği
timlerinin yükselmesi ve usta (kalifiye) işçi 
yetiştirilmesi için gerekli olan tedbirler üzerin
de çalışmak ve hizmet altidlerinin yapılmasına 
aracılık etmek ödevlerini bir ücret karşılığı ol
maksızın yapmakla yükümlüdür. 

Bu ödevlerin yapılış şekilleri bir tüzükle be
lirtilir. 

BAŞKAN — Sayın Rifat Öztürkçine'nân 
önergesini okutuyorum: 

ıSayın Başkanlığa 
84 ncü maddedeki usta (kalifiye) kelime

sinin çıkarılmasını saygı ile arz edenim. 
İstanbul 

Rifat Öztürkçine 
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BAŞKAN — Sayın Öztürkçiıne, buyurun. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sa

yın Başkan, muhterem, arkadaşlarım, 84 mcü 
maddede usta (kalifiye) işçi tâbiri kullanılmak
tadır. Halbuki mevcut kanunlarımızda hangi 
işçi ustadır ve kalifiye işçisidir, durumun tari
fi yapılmamıştır. Çünkü usta ve çırak kanunu 
henüz çıkmamıştır. Bu durum karşısında tarifi 
olmıyan bir kişinin bu maddede zikredilmesi 
doğru değildir. Bu sebeple usta (kalifiye) ke
limesinin çıkarılması hakkında bir önerge ver
dim, kabul edildiği takdirde mevcut mer'i ka
nunlara uygun bir şekilde madde tedvin edil
miş olacaktır. Teşekkür 'ederim. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine 84 neti mad
dedeki usta (kalifiye) kelimesinin çıkarılmasını 
istemektedir. Komisyon ne düşünüyor1?. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET ÇEKEM-
OĞLU (Sivas) — Efendim, .maksat vasıflı işçi 
yetiştirilmesi imkânını sağlamaktır. Bu itibarla 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet de katılmıyor. 
Önergenin dikkate alınmasını kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler Kabul edil
miştir. 

Yasaklar 
Madde 85. — İşçilere iş ve işlere işçi bul

mak için kazanç amaciyle çalışılması veya özel 
büro açılması yasaktır. 

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

Çeşitli iş ve sanat kollarındaki işverenlerin 
veya işçilerin kendi aralarında veyahut çeşitli 
teşekküllerince ve yahut kamu yararına yar
dımcı olan ve böyle olmayıp da yalnız hayır 
işleriyle uğraşan derneklerce, iş ve işçi bulma 
işleriyle uğraşılması ve bunun için kendi çevre
leri içinde kuracakları teşkilâtın çalışmasını 
ancak İş ve İşçi Bulma Kurumundan izin al
mak ve bu kurumca her zaman denetlenmek 
'kaydiyle mümkündür. Şu kadar k i ; bu yolda 
açılacak büroların yapacakları işlere karşılık, 
işçilerden her hangi bir ücret almaları yasak
tır. 

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

Tüzük 
Madde 86. — İş ve İşçi Bulma Kurumunca 

belirtilecek lüzum ve ihtiyaca göre işveren
lerin işçi isteklerini ve bâzı özel vasıfları bulu
nan işçilerin her halde İş ve İşçi Bulma Kuru
muna 'bildirmeleri ve genel olarak veya bâzı 
özel vasıfları bulunaın bir kısım işçilerin her 
hangi bir işe alınmazdan önce mutlaka İş ve 
İşçi Bulma Kurumuna başvurarak kendilerini 
kaydettirmeleri ve «İşçi karneleri» almaları 
usulleriyle tarımda aracılığın işçi ve işveren 
teşekküllerinin yahut derneklerin yaptıkları iş 
ve işçi bulma işlerinde, İş ve ve İşçi Bulma 
Kurumunca muntazam surette rapor vermeleri 
sorumluğu çıkarılacak tüzüklerde gösterilir. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç 86 ncı mad
denin sonundaki «kurumca» kelimesinin «ku
rumuna» şeklinde değiştirilmesini istemektedir. 

Komisyon! 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
ÇEKEMOĞLU (Sivas) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor, teknik-
iman doğrudur. Maddenin sondan ikinci satırın
daki «İş ve İşçi Bulma Kurumunca» ibaresi ye
rine «kurumuna muntazam surette rapor ver
meleri zorunluluğu çıkarılacak tüzüklerde gös
terilir» şeklinde düzeltilmiş olarak maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. Açık oylarınıza sunula
caktır. 

Taşımada öncelik 
Madde 87. — İş ve İşçi Bulma Kurumunum 

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

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

İş hayatının denetim ve teftişi 
Devletin yetkisi 

Madde 88. — Çalışma hayatı ile ilgili mev
zuatın uygulanmasını Devlet izler, denetler ve 
teftiş eder. 
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Bu ödev Çalışma Bakanlığına bağlı ihtiyaca 
yetecek sayı ve özellikle teftiş ve denetlemeye 
yetkili memurlarca yapılır. 

Askerî işyerleriyle yurt emniyeti için gerek
li maddeler imal olunan işyerlerinin denetim ve 
teftişi konusu ve neticelerine ait işlemler Mil
lî Savunma Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığın
ca müştereken tanzim olunacak bir tüzüğe gö
re yürütülür. 

BAŞKAN — İki önerge vardır, okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
88 nci maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini saygı ile arz ederim. 
İstanbul 

Rıfat Öztürkçine 

Hükümetin yetkisi 
Madde 88. — Çalışma hayatı ile ilgili mev

zuatın uygulanmasını Bakanlar Kurulu izler, 
denetler ve teftiş eder. 

Bu ödev Çalışma Bakanlığına bağlı ihtiya
ca yetecek sayı ve özellikte teftiş ve denetle
meye yetkili memurlarca yapılır. 

Sayın Başkanlığa 
88 ncıi maddenin ikinci satırındaki «Devlet

çe yapılır» yerine «Bakanlar Kurulunca yapı
lır.» şeklinde kabul buyurulmasmı saygı ile 
arz ederim. 

İstanbul 
Eifat Öztürkçine 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebepler dolayısiyle 88 nci 

maddenin 3 ncü bendinin fıkradan çıkarılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Cumhurbaşkanınca S.Ü. 
Ömer Ergün 

BAŞKAN — Sayın Ergün, şifahen arz etti
ğinizi önergenizde ifade ediyorsunuz, tekraı ko
nuşmak istiyor musunuz? 

ÖMER ERGÜN (Cumhurbaşkanınca S.Ü.) — 
önergem açık değil. 

BAŞKAN — Daha evvel bu hususta konuş
muşunuz, belli. 

ÖMER ERGÜN (Cumhurbaşkanınca S.Ü.) — 
Hayır konuşmadım. 

BAŞKAN — Peki buyurun. 

ÖMER ERGÜN (Cumhurbaşkanınca S.Ü.) — 
Muhterem arkadaşlarım, iş hayatının denetim ve 
teftişiyle alâkalı bir maddenin müzakeresi için
de bulunuyoruz. Bu maddede işyerlerinin tef
tiş görevi Çalışma Bakanlığı uhdesine veril
miştir. Yani Çalışma Bakanlığı müfettişleri ta
rafından işyerleri teftiş edilir, kanunların uy
gulanıp uygulanmaması ancak bu yolla yapıla-
gelmektedir. 

Hükümet tarafından hazırlanmış bulunan ve 
Yüksek Meclise takdim edilen tasarıda 3 ncü 
bend yoktur. 3 ncü bend, askerî işyerlerinin tef
tişinin ayrı bir statüye bağlanmasını icabettir-
mekteclir bu madde. Halbuki Hükümet tara
fından bir elden idare edilmesinde fayda mü
lâhaza edilerek bu kısım konmamıştır. Son
radan bu bend 88 nci maddeye yerleştirilmiş 
bulunuyor. 

Şimdi ne olacak? Bir defa, işyerlerinin tef
tişi umumiyetle Çalışma Bakanlığının uhdesin
de iken istisnai bir hüküm vaz'edilmek suretiyle 
askerî işyerlerinin teftişi âdeta Çalışma Bakan
lığının emrinden alınmakta veyahut da uzak
laştırılmak istenmektedir. Bu, askerî işyerle
rinin ayrı bir yoldan teftiş edilmesinin sebep 
ve hikmeti daha çok işyerlerinin, askerî işyer
lerinin özellikleri itibariyle millî savunmanın 
imalâtını yapan ve biraz da bir yasak, yani özel
liği itibariyle oralara herkesin girmesi uygun 
bulunmamakta veyahut görülmemekte, bu yön
den de askerî işyerlerinin teftişi Çalışma Bakan
lığının dışında ve askerî müfettişler tarafından 
yapılması istenmektedir. Bunun için de mad
deye şöyle bir hüküm konmuştur : Askerî işyer
leri, yurt emniyeti için gerekli maddeler imal olu
nan işyerlerinin denetim ve teftişi ve netice
lerine ait işlemler Millî Savunma Bakanlığı ile 
Çalışma Bakanlığınca müştereken tanzim oluna
cak bir tüzüğe göre yürütülür.» 

Şimdi, Millî Savunma Bakanlığı ile Çalışma 
Bakanlığı müştereken bir tüzük hazırlıyacak ve 
bu tüzüğe göre işyerleri teftiş edilecek. Bir de
fa yalnız görmek ile bir işyerinden sır almaya im
kân yoktur; yani bu gerek askerî olsun, gerekse 
sivil tesis olsun, hemen bir kişinin işyerini gez
mesi ile oradan her hangi bir sır almasına imkân 
yoktur. Bu sır yalnız askerî işyerlerinde değil, 
sivil, özel işyerlerinde de vardır. Her işin ken
disine mahsus özellikleri mevcuttur. Bugün 
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atom işyerleri dahi yabancı ülkelerde gezdiril
mekte, gösterilmektedir. Yani gezmek ve gör
mek orada bir sırrın elde edilmesini mümkün 
kılmamaktadır. Şayet böyle olsaydı birçok yer
ler gezdirilmez, gösterilmez, bir yasaklar man
zumesi içinde kalırdı. Halbuki burada yapılacak 
vazife daha çok İş Kanunundan doğan bâzı hu
susiyetlerin o işyerlerinde yerine getirilip geti
rilmediğini kontrol etmek, tesbit etmekten iba
rettir. Gidecek, orada işçinin çalışma şartlarmı 
görecek, iş sağlığı, iş emniyeti •tedbirlerinin 
alınıp alınmadığına bakacak. Bu balkımdan esas 
vazife Çalışma Bakanlığına verilmiş iken bir kır
tasiyecilik, bir bürokrasi idaresini biz kendi ken
dimize teşvik etmiş oluyoruz. Millî Savanına Ba
kanlığında da bu işlere bakacak ayrı bir büronun 
kurulmasını âdeta bu madde ile teşvik etmiş bu
lunuyoruz. Orada da Devlet memurları vardır, 
bu tarafta da Devlet memurları vardır. Bu ba
kımdan, meselenin tek elden sevk ve idaresi ba
kımından 3 ncü bendin fıkradan çıkarılmasında 
isabet vardır. Önergemi de bu istikamette ver
dim, kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bozcalı. 

ÖMER LÛTFÎ BOZCALI (İzmir) — Sayın 
Başkan, kıymetli arkadaşlarım; 88 nci maddenin 
son fıkrası cidden isabetli ve yerinde olarak Mil
let Meclisince konmuş olduğunu Komisyonda da 
gördük. 

Sayın Ergün, bu teklifiyle birçok mahrem 
olan, fıkrada da işaret edildiği gibi, yurt emni
yeti için lüzumlu olan yerlerin bir-defa görül
mekle dahi sırrın ifşa olunamıyacağından v.s. 
den bahsettiler. Halbuki bâzı müesseselerin yer
lerinin dahi nerede olduğunun bilinmemesi iktiza 
eder. Bugün atom sanayiinin İtalya'daki, halen 
faaliyette bulunan, ormanlar arasında bulunan 
yeri kimse tarafından bilinemez. Gerek sır ba
kımından, gerekse o müessesenin bir anda yok 
edilmesi tehlikesine duçar olması, yerlerinin tes
bit edilmesi, mühim olan malzeme ve kimya de
polarının yerlerinin tesbit veya görülmesi dahi 
bittabi yurt emniyeti bakımından, mahzurludur. 
Bu mahzuru, salahiyetli olan Millî Savunma Ba
kanlığı mütehassısları ve Çalışma Bakanlığının bu 
işle ilgili kimseleri görüşüp konuştuktan sonra 
bir tüzük hazırlıyacaklar ve bir kısmı için belki 
hiç teftişe dahi lüzum görülmiyecektir. Ne
den? Yurdun emniyeti bunu iktiza ettiriyor da 
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onun için. Teftiş edeceğiz diye bütün sırlarımızı 
her hangi bir kimseye göstermek veya bildirmek 
mecburiyetinde değiliz. Millî Savunma Bakan
lığı da Devletin bir kuruluşu ve bir teftiş maka
mıdır. Bunlar da aynı Çalışma Bakanlığının bu 
işle ilgili kimselerin yapacağı işleri bizatihi 
yapmaktalar ve yaparlar. Ancak Çalışma Ba
kanlığına hususi bir kanunla bu vazife verildiği 
için burada da her iki Bakanlığın müştereken 
hazırlıyacakları bir tüzükle bu teftişin yapılması 
temin olunmuştur. Şu itibarla, Sayın Ergün'ün 
ileri sürdüğü husus ve kabulünü istediği tek
lif memleketin, fıkrada olduğu gibi emniyeti
nin ve Türk Milletinin bekası için kabul edilme
mesi iktiza eder. Bu ciheti arz etmek için vak
tinizi aldım. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine buyurunuz 
efendim. 

EİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; Sayın Bozca
lı'nın burada bir tenakuz içerisinde olduğu ka
naatindeyim. Zira 88 nci maddeyi aynen olduğu 
gibi kabul ettiğimiz takdirde çalışma hayatı ile il
gili mevzuatın uygulanmasını Devlet izler, de
netler ve teftiş eder dedikten sonra ödev Çalış
ma Bakanlığına bağlı ihtiyaca yetecek teft'-ş ku
rulları tarafından yapılacağını âmirdir. Eğûr biz 
bunu bu hali ile kabul ettiğimiz takdirde 3 ncü 
fıkra ister olsun, ister olmasın, Devlet namına 
o zaman Çalışma Bakanlığı müfettişleri iste
dikleri işyerini rahatlıkla teftiş etmek imkânını 
da bulabilecektir. Bu itibarla bunlar Devle1: yet
kisi yerine Bakanlar Kurulu, şeklinde kabul 
edildiği takdirde esasen 3 ncü fıkraya da lüzum 
kalmıyacaktır. Evet, çünkü Maliye Vekâletinin 
bâzı müfettişleri vardır ki, Devlet namına tef
tiş eder bunlar istedikleri zaman da Gümrük ve 
Tekel Bakanlığına sormadan giderler gümrük 
ambarlarım, depolarını teftiş ederler, giderler 
her hangi bir bakanlığın işlerini, hesaplarını tef
tiş ederler, giderler her hangi bir yeri rahatça 
teftiş ederler. Bakanlar Kurulunun dahi iznini 
almaya lüzum yoktur. 

Teftiş şekli birkaç yöndedir. Birisi Bakan 
namına yapılan teftiştir. Birisi de Devlet na
mına yapılan teftiştir. Devlet namına yapılan 
teftişlerde ilgili yerde yapılacak teftişte, o ilgili 
bakanın müsaadesini almaya lüzum yoktur. Bu 
itibarla önergemin kabulü halinde bu gibi a&kerî 
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sakınca olan yerlerin teftiş'nde ilgili bakanlığın 
müsaadesi alınmadan yapılamıyacaktır. Bu 
itibarla yetkinin Devlete değil, Bakanlar Kumlu
na verilmesinin daha isabetli olacağı kanısında
yım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Verilmiş üç önerge vardır. Öner

gelerden birisi Sayın Itlfat Öztirkç'ne'nTıdir, 
3 ncü fıkranın çıkarılmasını istemektedir, Savın 
E"gün'le bileşmektedir. Ancak önergesinde 1 nci 
fıkradaki «Devlet» tâbiri yerine «Bakanlar Ku
rulu» im istemekted'r. Savın Ergin. 3 ncî;l fık-
ranrn çıkarılmasını istemekted'r Üçüncü ö"er-
£T3 vinp Sayın R'fat ÖztiH\eine'vo aittir. Sayın 
ö^tlr-kç're 3 rcü önerrres'rdc sadece «Devlet? ye
rine «BakaTilır Kurulu» tâbirin n geçmesini iste
mektedir. Üç öner^evi tekrar ayrı ayrı okutup 
oylawm7a a"7 odoc^'m. 

(İstanbul Üvosi R :fat Öztürkçine'nm birinci 
önerrres; tekrar okurdu.) 

BVSKAN — S ı v n Öztürk*ıne'nm bu i 'ıır-
gesi. Sayın E ^ ü n ' ü n önergesini de ka-psınak-
tadi". .Ancak «Devlet» yarine Sayın Er^ün'den 
farklı olacak «Bakanlar Kurulu» tâbirinin ge
tirilmesini istemektedir. Komisyon katılıyor 
mu? 

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

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
HÜKÜMET ADINA ÇALIŞMA BAKANI 

ALİ NAİLİ ERDEM (İzmir) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Dikkate alınıp alınmaması hu
susunu oyunuza arz ediyorum efendim. Dik
kate alınmasını kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Şimdi Sayın ÖzLürkeine'nin ikinci önergesini 
okutuyorum. 

(İstanbul üyesi Rıfat Öztürkçine'nm İkinci 
önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine 3 ncü fıkrayı 
saklı tutmakta, ancak « Devletle denetim» tâ
biri yerine «Bakanlar Kurulu» nu getirmekte
dir. Komisyon ve Hükümet katılıyorlar mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI Ö. FARUK 
KINAYTÜHK (Burdur) — Katılmıyoruz. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ E?J)EM 
(İzmir) •— Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılmı
yor. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Ergün'ün önergesi de aynı mahiyet
te, ancak orada kelime farkı vardır. Şüphesiz 
mrklı olduğu için oylarınıza arz edilecektir. 

(Cumhurbaşkanınca S. Üye Ömer Engün'ün 
önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 
FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Katılmıyo
ruz. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(İzmir Milletvekili) •—Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mamaktadır. Dikkate alınıp alınmaması hu-
jusımu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

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

gulanması için ij hayatının izlenmesi denetlen
mesi ve teftişi ile ödevli olan makamlar- veya 
yetkili memurlar işyerlerini işin yürütülmesi 
tarzını ve ilgili defter, evrak ve hesapları, alet, 
edevat, cihaz ve makinaları ham ve işlenmiş 
maddelerle, iş için gerekli olan malzeme ve ek
lentilerini, CO nci maddede yazılı esaslara uyula
rak. gerektiği zamanlarda ve işçilerin hayatına, 
sağlığına, güvenliğine, ilerleyip yetişmesine, 
dinlenmesine veya oturup yatmasına ilişkin te
sis ve tertipleri her zaman görmek, araştırmak 
ve incelemek ve bu kanunla suç sayılan eylem
lere rasladığı zaman bu hususta Çalışma Bakan
lığı tarafından çıkarılan «İş teftişi tüzüğü» nde 
açıklanan şekillerde yalnız bu halleri önlemek 
yetkisine sahiptirler. 

Teftiş ve denetleme sırasmda işverenler, iş
çiler ve bu işle ilgili görülon başka kişiler iz
leme, denetleme ve teşrifle ödevli makamlar ve
ya memurlar tarafından çağrıldıkları zaman 
gelmek, ifade ve bilgi vermek, gerekli olan bel
ge ve delilleri getirip göstermek ve vermek ve 
bi inci bendde yazılı yetkilerin içinde görevle
rini yapmak için kendilerine karşı her çeşit ko
laylığı göstermek ve bu yoldaki emir vç istek' 
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lerini geciktirmeksizin yerine getirmekle ödev
lidirler. 

'BAŞKAN — Sayın Komisyon Sayın Artuk-
maç'm bir önengesi vardır. Önergede «eklentiler» 
yerine «müştemilâtı» kelimesinin girmesini iste
mektedir. 5 nci satırdaki «bend» «fıkra» ola
caktır. 

'Sayın Artukmaç, ikincisini zaten düzelttik. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sonundan 

itibaren 5 nci satırda «bend» var, bu «fıkra» 
olacak. 

BAŞKAN — Onu ifade ettik, bend fıkra 
alacak. Üçüncü olarak da (tefriş), (tefti)) ola
cak. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 
KINAYTÜRK (Burdur) — Birinci satırda, iz
leme virgül denetleme.. olacak. 

BAŞKAN — İş hayatının virgül denetleme; 
dördüncü satırdaki «eklentileri» y2rine «müşte
milâtı» olacak, ikinci fıkranın üçüncü satırında
ki «bend» yerine «fıkra» olacak. Bu düzeltme-
leriyle maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etnıiyenler... Kaıbııl edilmiştir. 
Ayrıca açık oylarınıza sunulacaktır. 

Yetkili memiburlarm ödevi 
Madde 90. — İş haaytmı izleme, denetleme 

ve tefti] yetkisi olan makamlar veya memurlar 
bu görevlerini yaparlarken işin normal gidici
ni ve işyerinin işlemesini, .inceledikleri k nü
nün niteliğine göre mümkün olduğu kadar, sek
teye uğratmamak, durdurmamak ve güş1ettir
memekle ve resmî işlemlerin yürütülüp sonuç
landırılması için, açıklanması gerekmedikçe iş
verenin ve işyerinin meslek sırlan ve şartları, 
ekonomik ve ticari hal ve durumları hakkında 
gördükleri ve öğrendikleri hususları tamamen 
gizli tutmak ve kendileri tarafından bilgileri ve 
ifadeleri alman yahut kendilerine başvuran ve
ya ihbarda bulunan ijçilerin ve başka kişilerin 
iismlerini ve kimliklerini açıklamakla yü
kümlüdürler. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarmza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etnıiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Açık oylarınıza arz edilecektir. 

Resim muafiyeti 
Madde 91. —• İşçi ve işverenlerle bunların 

meslek kuruluşları tarafından kendilerini ilgi

lendiren ve iş haaytına ilişkin işlerde Çalışjma 
Bakanlığına yazı ile başvurma halinde bu di
lekçeler ve bunlarla ilgili tutanak, evrak, def
ter ve işlemler her çeşit resimden muaftır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etnıiyenler... Kabul 
edilmiştir. Açık oylarınıza arz edilecektir. 

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

kilâtı, işyerlerinde yapacakları, işçi sağlığı ve iş 
güvenliği ile ilgili teftiş ve denetlemelerin so
nuçlarını ve bu yolda yapacakları işlemlerin 
o yer için yetkili çalışma müdürlüğüne bildi
rir. 

İşyerinin kurulup açılmasına izin vermeye 
yetkili belediyelerle diğer ilgili makamlar her 
ay bu hususta izin verdikleri, işveren ve işye
rinin isim ve adresini ve yapı1 an işin çeşidini 
gösterir listeleri gelecek ayın 15 ine kadar o ye
rin bağlı bulunduğu çalışma müdürlüğüne bil
dirirler. 

BAŞKAN — Sayın Karaöz'ün önergesi var
dır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Çalışma Bakanlığına bağlı olup, 4341 sayılı 

Teşkilât Kanununa göre bâzı illerde kurulu ve 
İş Kanunu tabbikatiyle görevli teşkilâtın adı; 
«Çalışma Müdürlüğü» değil, «Bölge Çalışma 
Müdürlüğü» dür. 

Bu itibarla, görüşülmekte olan G50 sıra sa
yılı İş kanunu tasarısının C'2 nci maddesinin 
{?> - G) satırındaki Müdürlük adının «Bölge 
Çalışma Müdürlüğü» olarak değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. Saygılarımla, 

Muğla 
llyas Karaöz 

BAŞKAN — Komisyon bu değişikliğe katı
lıyor mu? 

" GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 
KINAYTÜRK (Burdur) — Bu husus zaten Teş
kilât Kanununda düzeltilecektir. Onun için ka
bul ediyoruz. 

BAŞKAN — Çalışma Müdürlüğünü Bölge 
Çalışma Müdürlüğü olarak kabul ediyorsunuz.. 
Hükümet de kabul ediyor.. Bu değişikliği oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
nıiyenler... Kabul edilmiştir. Madde metninin 
iki yerinde Çalışma Müdürlüğü tâbiri vardır, 
bu tâbir Bölge Çalışma Müdürlüğü olarak dü-

— 404 — 
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zeltilmiştir. Maddeyi bıı şekliyle oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Değhiklik yapıldığı için mad
de açık oylarınıza sunulacaktır. 

Teftiş defteri 
Madde 93. — İşverenler, işlett :kleri işyerle

rinde ve bunların ilgili kollarında yetkili ma
kamlarca yapılan teftişlerin sonuçlar.nm ya
zılması için özel bir defter bulundurmakla yü
kümlüdür. Bu defterlerin şekli, n3 yılda dolru-
ruba^a^ı ve bununla ilgili işlemlerin usulleri «İş 
teftişi tüzüğü» nde gösterilir. 

İş denetimi ve teftişine yetkH mercilerin 
bu kanunun uygulanması ile ilgili olacak gön
derdikleri belgeleri işverenler süresi içinde ce
vaplandırıp geri çevirmek zorundadırlar. 

Bu konu ile ilgili diğer hususlar yukarıda 
sözü geçen tüzükte belirlidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oy'arımza arz edi
yorum. Kaibul eednler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

makamlar veya memullar* tarafından irade ve 
bilgilerine başvurulan işçilere, işveden1 erin ge
rek doğrudan doğruya ve gerek ddayısiylc tel
kinlerde bulunmaları, işlileri gerçeği saklama
ya yahut değiştirmeye sevk veya her hangi 
bir suretle zorlamaları veyahut işlilerin ilgili 
makamlara başvurmaları haber ve ifade verme
leri üzerine, bunlara karşı kötü davranışlarda 
bulunmaları yasaktır. 

İşçilerin çalıştıkları veya ayrıldıkları işyer
leriyle işverenleri hakkında ilgili mikaplar -c 
memurlara gerçeğe uygun ol mı yan ha
berler vererek ilgili makam ve memurları 
lüzumsuz işlemlerle uğraştırmaları veya işve
renleri haksız ye-e kötü duruma düşürmeye 
kalkışmaları ve ilgili makamlarca kendilerinden 
sorulan hususlar için doğru olnryan cevaplar 
vererek denetim ve teftişin yapılmasını güçleş
tirmek veya yanlış bir sonuea vardırmak gibi 
kötü niyetli davranışlarda bulunmaları yasak
tır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edeiyo-
rum Kabul edenler... Etmiyenler.,. Kabul edil
miştir. 

Zabıtanın yardımı 
Madde 05. — Bu kanun hükümlerinin tam 

ve gerektiği gibi uygulanabilmesi için işyer
lerini teftiş ve denetlemeye yetkili makamlar 
veya memurların gerekli görmeleri ve isteme
leri halinde, zabıta kuvvetleri, bu makamlar 
veya memurların görevlerini iyi bir şekilde 
yapabilmeelrini sağlamak üzere kendilerine her 
türlü yardımda bulunmakla yükümlüdürler. 

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

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Sosyal Sigortalar 

Devletin fonksiyonu 
Madde 93. — Sosyal Sigortalar Devlet tara

fından kanunla düzenlenir ve denetlenir. 
BAŞKAN — İki önerge vardır, okutacağım. 
•Sayın Başkanlığa 
İş kanunu taasrısının 9G ncı madde başlığı 

ile maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
ni saygiyle arz ederiz. 

Eskişehir İstanbul 
Ömer Ucuzal Itifat Öztürkçine 

Sekizinci bölüm. Sosyal Sigortalar. Hükü
metin fonksiyonu. 

Madde 9G. — Sosyal Sigortalar Bakanlar 
Ku nılu tıaarfmdan kanunla düzenlenir ve de
netlenir. 

BİFAT ÖZTİHKÇİNE (İstanbul) — Efen
dim, bu önergemi geri abyorıım. 

BAŞKAN — Peki efendim. Önerge gerive-
rilmij.tir. İkinei önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
9G mı maddenin aşağıdaki şekilde kabul 

buyurulınasm: saygiyle arz ederim. 
İstanbul 

Itiiat Öztürkçine 

Sosyal Sigortalr ve Sosyal Yardım teşkilâ
tı kurmak ve kurdurmak Devlet tarafından ka-
nunla düzenlenir ve denetlenir. 

RİFAT ÖZTÜBKOİNE (İstarJbul) — Ana
yasamızın 48 nei madesinde; «herkes sosyal gü
venlik hakkına sahiptir. Bu hakkı sağlamak 
için sosyal sigortaalr..» denilmektedir. Şimdi 
kabul edeceğimiz maddede yalnız sosyal sigor
talar vardır ve sosyal yardım teşkilâtı yoktur. 
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Şimdi burda Anayasanın 43 n^i maddesine gö-
re madde tedvin edildiğine göre, aynı maddeye 
uygun bir şekilde olması gerekmektedir. «... sos
yal sigortalar ve sosyal yardım teşkilâtı kur
mak ve kurdurmak» Devlet bunu kanunla d i 
zenler. Yani bir «sosyal yardım teşkilâtı» ilâ
ve ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? Katıl
mıyor. Hükümet? Katılmıyor. Önergenin dikka
te alınıp alınmamasını oylarınıza arz edeceğim. 
Dikkate alınmasını kabul edenler... Etmiyenlcr.. 
Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
Ceza hükümleri 

Genel hükümlere ilişkin cezalar 

Madde 97. — Bu kanunun 3 U2Ü maddesi
ne aykırı hareket edenlere aşağıda yazılı ceza
lar hükmolunur. 

A) 10 işçi çalıştıranlar hakkında 25 lira
dan az olmamak, 

B) Daha fazla işçi çalıştıranlar hakkında 
50 liradan az olmamak üzere ağır para cezası, 

Hükmolunur. 

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

arkadaşlarım komisyonumuz 97 nci maddeyi Mil
let Meclisinin metnini değiştirmek suretiyle 
tedvin etmiş bulunmaktadır. Kanaatimce Mil
let Meclisi metninin kabul edilmesi lüzumlu ve 
faydalıdn. Çünkü Senato Komisyonunun kabu1 

ofti&i m e timde yazılı para e eza1 a r nm asgari 
haddini cezanın müessiriyeti prensibiyle bağdaş
tırmak mümkün değildir. Bu had1 er eski bir 
deyimle lâşcy mesabesindedir. Cezalandırılacak 
kimselere tesir edecek seviyede değildir. Diğer 
taraftan bu fiillerin suçkarm tekerrürü ha'i i cin 
(hüküm kenmam-ştır. Millet Meclhl metninde 
tt-ikerrür ahkâmı da mevcut idi. Bu bakımdan 
97 nci maddenin Mil>t Mcc]isi metninin aynen 
kabul edilmesini arz ve teklif ediyorum. Öner
gemi sundum. Sayrlanmka. 

BAŞKAN — Sayn Ergün, sizin de gerek
çen'" ^ ' i 1 . 

ÖMER E^GÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Evet efendim. 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
ÇEKEMOĞLU (Sivas) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Çekcanoğlu, komisyon 
adına mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
ÇEKEMOĞLU (Sivas) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 

ÇEKEMOĞLU (Sivas) — Say.n Balkan, muh-
tc.rom arkadaşlarım, muhterem Sadık beyefen
dinin izah buyurdukları gibi, hakikaten komis
yon metninde tâyin edilen para cezalarının 
miktarı itibariyle ceza tesbitinde müessiriyet 
hususu, hazara aknm.r.imış bu1 unmak tadır. Bu-
günlkü fiyat politikası ve para kıymeti ka r ş ım
da 25 lira, 53 lira gibi bir para cezasından bek
lenen müessiriyetin elde edilmesine imkân yok
tur. Bu bakamdan bendeniz de buna muhalif 
bukmduım. Yabnız Mi'let Mec'bl metninin para 
cezaları bakımından aynen kabuKinc tarafta
rım. Ancak Millet Meclisi metninde ağ'r ve teh
likeli işerde hürriyeti bağ1 ayıcı ceza •konmuş
tur. Hürriyeti bığ'ay^cı böyle bir ceza da işve
reni iş hayatından tamamen soğutmak gibi eko
nomik ve smai b a k ı d a n mahcur teşkil edeceği 
cihet1 e Millet Mclisi metn'ndeki harvls ce-^r-
trn, hürriyeti b a ^ a y c ı cezanm kaVlırıVnas'yle 
m r a eeza^ rnm Mi'fet MecVısi metninde oldu-
"u f?l''n, kabul edilmedi daha isabetli olacağı 
kanaat"ndevim. Hürmet1 erim1 e. 

B * ŞKAN — Sayın Rcndeci gerekçeniz aynı 
mıdır? 

REFET RENDECİ (Samsun) — Vazgeç-
tlım. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ben de ko
nuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım, genel hüküm1 ere 
ilişkin cezalar başlığını taşıyan bu madde ta
sar mn umumi hükümlerinde yerini bulan 3 ncü 
maddeyi ihlâl eden kimseler için gC'tirltmiş bir 
hükümdür. Değerli arkadaşım Artukmaç mese
lenin esasına temas ettiler. İşçi sağlığı ve iş gü
ven1" "v"r i t rrdn oLme.k için işveren b'r bildiri ile 
mükellef kılınmıştır 3 ncü maddede. Bı: mü
kellefiyeti yerine getirmiyen ihsanlara haki
katen, sayın komisyonca münasip görülen ceza 
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çok azdır. Kendileri de kabul ettiklerine güre 
para cezalan mescesi halledi-miştir. Ancak sa
yın kom-sy^n sözcüsü hapjs cefasına iştirak ek
mediğini beyan ettLer. Bu sebeple söz almış bu
lunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, işverenler hapis ce
zasından çekinerek iş hayatı yaratma sal,asın
daki raa.iyelerini uu/aurur, esoaoı mue.ojsi 
kanaatimce ne kanun tasarısının hükmüne ne de 
bu maJtlcıi-iı hükmüne s-ğuıama^'tudır. As.rnaa 
ceza hükmünü getiren bu madde kütü niyetli 
işverenler için tanzim edilmiş bir maddedir. 
O halde kötü niyetli işveren varsa ceza hükmü
nü biraz ağır koyalım ki cemiyetin nizamını 
bozmaya ç/a usan in.ian.ar hal ve haroke^mi tan
zim etsinler. Bu bakımdan hapis cezası şarttır 
arkadaşlar. Aksi halde her işveren, hapis cezası 
yokur diye bu kötü niyetli insanları ne Yüce 
Meclisler ne de cemiyetimiz hoş görerek bunla
rı basit birer cezayla tedip yoluna gitmek kanun 
'tasarısının taş dığı hi/.cüzı ve gayeye uygun 
değildir. Bu bakımdan diğer değerli arkadaşla
rım da Millet Meclisi metninde aynen ısrar edil
mesini ist-cımekedir. Ben de aynen o önergelere 
iltihak: ederek, Millet Meclisi metnine iltifat bu
yurmanızı i Jtii'lıam c'deriım. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Beş önerge vardır. 
ÖMER LÛTFÎ BOZCALI (İzmir) — Ben

deniz de söz istiyorum. 
BAŞKAN — Hangi hususta efendim? 
ÖMER LÛTFI BOZCALI (izmir) — Bu 

takrir üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Bozealı mesele aşağı 

yukarı be1!i oVlu. 
ÖMER LÛTFÎ BOZCALI (İzmir) — Çok 

kısa olarak arz edeceğim. 
B ' SKAN — Buyurun efendim. 
ÖMER LÛTFÎ BOICALT (İzmir) — Muh

terem arkadaşlar kıymetli arkadaşım Ömer Bey 
hapis cezalarının bu madde için tatbikini iste
diler ve bu cezayı az gördüler. Sağlık bakımın
dan gerekli nizama uy mı yan kimselerden bah
sederek mucip sebep olarak bu sıhhi sebepleri 
ele aklılar. Bir işyerinin açılabilmesi için 74 ncü 
madclemıiz sarihtir. Gayet sıkı tutmuştur. Gerek 
sıhhi sebepleri gerekse imâl tarzını her hususu 
birer birer incelemiş ve bunların hiçbir mâni ve 
mahzuru olmadığı anlaşıldıktan sonra bir iş 

yerinin açılmasına müsaade etmiştir. Mücerret 
beyanda bulunmamış olması o işyerinin diğer 
maddelerde tadadolunan şartlara uygun olarak 
açılmamış olmasını ifade etmez. Her hangi bir 
zühul de olabilir. 3 ncü madde gayet açıktır. 
Bir kimse vaktinde bildirmemiş olması sebebiyle 
ona ağır ceza verilmesi yerinde olmaz. Biz bir 
taraftan işverenlerin adedini artırarak işçileri
nize iş bulmak isterken, diğer taraftan, bun
ları bir de hapis cezası ile tehdit yoluna gider
sek b"'"'c basit şeyler ielıı bu memlekette isve-
ren L...—ıak güçleşir. Servetini şahsını, her şe
yini bu için içine koyan bir işveren beyle tedir
gin edici müeyyidelerle onun iş yapmasını önle
mek tarafına gitmemiz iktiza eder. Komisyonu
muz bu maddeyi bu düşünce altında cezaları 
tahfif etmiş bulunuyor. Teklife değil, komis
yonun getirdiği metne itibar edilmesi hususunu 
bilhassa istirham eder teşekkürlerimi arz ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Ergim. 

ÖMER ERG ÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Muhterem arkadaşlar özür diliyerek sözlerime 
başlamak isterlin. Vakit vakit söz almak sure
tiyle Yüksek Heyetinizi işgal ediyorum. Şimdi, 
müzakeresini yaptığımız kanunun aşağı - yukarı 
son hükümleri içine girmiş bulunuyoruz. Ben de 
bu memlekette cezaların yari, ceza hukukunun 
işlememesine, işletilmcnıcsine şahsan taraftarım. 
Ama memleketimizde bir düzeni kurmak bir 
düzeni ayakta tutabilmek için o düzenin icapla
rına uymıyanlara elbette cezalar vermek icabe-
dcr. Çünkü böyle olmasa idi ceza hukuku doğ
mazdı. Müzakeresini yaptığımız kanun iktisadi 
bir kanundur, iş hayatımız içine, çalışma ha
yatımız içine bir iktisadi düzen getirmektedir, 
bir iktisadi yönü verilmektedir. İktisadi ka
nunlarda, daha çok hapis cezaları değil daha 
çok para cezalarının ağır olması icabeder. Yani 
ben bunu idrâk eden bir arkadaşınızım. Ama 
bununla birlikte hem para cezaları hem hapis ce
zaları tesirsiz halde bırakılırsa, tesirsiz halde 
kalırsa bu kanunu tatbik etmek isteyen hükümet
ler bu kanunu istedikleri gibi, diledikleri gibi 
tatbik edcmiyeccklerdir. Çünkü ederinde salâ
hiyet olmıyan insanlar pek tabiî olarak vazife 
yapamazlar. Bu^ün hakikaten memleketimiz
de bir başı bozukluk varsa ve memleketimizde 

I bâzı meseleler düzene sokulmamışsa bunun bü-
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tün kabahati veyahut da bütün kusuru yine ka
nunlarımızdan doğmaktadır. 

Şöyle şehir hayatımıza bir göz atalım. Bir 
trafik düzensizliği bu memlekette vardır. Ama 
bu trafik düzensizliğini nizama sokmak için 
yetkili kimseler de vardır. Ama yetkili kimse
lerin salâhiyetleri yoktur, ye.kileri yoktur. 
Yetkisizlik içinde herkesin şikâyet konusu olan 
bir trafik düzensizliği bu memlekette kolay ko
lay düzelemez. 

Şimdi, gelelim İş Kanunu üzerindeki şu ce
zai maddelere... Ben, diğer maddelerde de tek
lifim olacağı için, sık sık Yüksek Hey e tinizi 
rahatsız etmemek bakımından umumi olarak 
konuşmamı yapmak istiyorum. Bir defa karşı 
taraf para bakımından daima bunları ödeyebi
lecek kudrettedir. Yani kanunun içinde tesbit 
edilen para cezaları her zaman için ödcncöilc-
cek miktarlar içinde tesbit edilmiştir. Gerçi 
cezalan da ödeyebilecek cinsten olmalıdır. Bu
na iştirak ediyorum. Ama bugünkü realite içe
risinde 25 lira, 50 lira bir para cezasının hük
mü yoktur. Müfettiş ne kadar giderse gitsin 
o işyerine, o işyerinde bulunan her hangi bir 
kimse Devlet otoritesini de sarsmak suretiyle 
o 25 lirayı verir, tekerrürü halinde onu 50 li
ra yapmak suretiyle verir, kanunun hükümle
rini yerine getirmez. Bugün Çalışma Bakanlığı 
hakikaten büyük bir yokluk içindedir, ista
tistik! malûmatlar bakımından. Yoktur, ne 
sendika sayısını doğru dürüst bilmek, tesbit 
etmek, ne de işyerlerini, ne de çalışma haya
tiyle ilgili konulan derlenmiş, toparlanmış du
rumda değildir. Bu kusur Çalışma Bakanlığı
nın çalışmalarından doğmakta, kanunlarda bu
lunan eksikliklerden meydana gelmektedir. Ya
ni kusuru daha çok kanunlarda aramak mec
buriyetindeyiz. Pek tabiî olarak idarenin de 
kusurları vardır. Ya para cezalan artırılmalı, 
tesirli hale getirilmeli, hapis cezalan kal d r il
diği takdirde, tesirli hale getirilmelidir. Mik
tar itibariyle veya Millet Meclisinin metninde 
yer aran hapis cezaları konmak suretiyle bu 
kanunun hiç, olma'zsa çalışma hayatında tat
bikine imkân verelim. Bâzı arkadaşlarımız 
bunu büyütüyorlar. Yani âdeta bu kanun ka
bul edilirse, işverenin elindeki bütün hukuku 
yok olacak, sermayesi yok olacak gibi bir ha
vaya Yüksek Heyetinizi sokmak istiyorlar. 

Beti de bu memleketin millî menfaatlerini her 
şeym üs.ünde Ulanmasını istiyen insanlar ara
sında kendimi kajuı ediyo.um ve bunun başka 
turlu h.çoa- arkadaş ta .aandan kaoul edneee-
ğini düşünmüyorum. Memıeke.in millî guven-
ı.k m e s e l i elenmem suret.y.e evvelce kajul et
miş olduğunuz bir madde vardı. Hem işve. en, 
nem ceı.ıLçı, mc^eıâ MAÂ Savunma Bakanağı... 
Ben bunu anla .inak istedim. Yani hem işveren 
m e Vi^aıde, hem de işçi mevkiinde oıan bu mü-
esoc^e le^Uşoıi Ua.ışma Bakanağına yaptırmı
yor, te-âş.nı kenaısı yapacak. Onum ıçm arka
daşların benim iikrmıi yanaş anlamamaları 
bacımından bu hususa temas etmek mecbiırıye-
taı. hisse .Um. 

BAŞKAN — Müddetiniz dolmuştur efendim. 
Ördı^i ERGUN (.Devamıa) — Memleket de

nince meııiıeKe.ın yaaıız taşı, toprağı ha.na 
geaııez. U me.n^ece.ın içinde çaaşan insanların 
da hakkını, hukukunu korumak mecburiyetin
deyiz. Buna göre karar verılnıesoıi saygıyla 
dııerim. 

BAŞKAN — Sayın Rendeci. 
BEt 'Eı ' IlENDliGi (Samsun) — Sayın Baş

kan, muh.erem arkadaşlarım; bu madde üze
rinde komisyonda geniş müzakereler oldu. 
Ben de komisyon üyesi oiarak bulundum. Şim
di komisyonun yapağı değiştirgenin kaldırıla
rak Millet Meensoıden ge.en me.noı kaoulü 
yolunda bir teklif va. dır. B-z komisyonun gö
rüşünün uygun olduğu kanaadndeyiz. Şöyle 
ki; üçüncü maddeye ilişkin cezaıar, diyor. 
Üçüncü maddeyi açtığımız zaman... 

BAŞKAN — Sayın Rendeci. muhalefetinizi 
lehinde ve aleyhinde olarak açıkça ifade et
mişsiniz, hangi maddelere mırhanf iseniz, açık
ça ifade etmişsiniz. Bu itibarla söz veremiyo
rum. (Lehinde konuşuyor sesleri) Olmaz, le
hinde de olmaz, komisyon kül halinde mütalâa 
edilir, komisyonun görüşünü ancak komisyon 
savunur. Bu itibarla kestim sözünüzü Sayın 
Rendeci. 

Sayın Gündoğan, buyurun. 
FİKRET GdNDOĞAN (İstanbul) — Muh

terem arkadaşlarım, bu madde üzsrindc münaka-
rr. akmanı, hakikaten bu kanunun tümü üzerin
de konuştuğum zaman söylediğim sözlerin teyi
dini teciln maksadına matuftur. Şimdi bendeniz 
bu kanunun tümü üzerinde konuştuğum zaman 
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bu kanun bir geriye gltmo kanunudur, bu kanun, 
bir grup insanlar lehine bâzı değişiklikleri hedef 
ittihat etmiş bir kanundur, tabiî bir grup insan 
lehine do değlştlrmen'n ağırlığını gözo almış bir 
kanundur re gene bu kanun bir grup çalışan in
san için verilmiş hakların istirdadı an1 anımı ta
şır demiştim ve bana o gün efendim bu görüşü
nüzü doğruluyaca'k no vardır, ve saire dc.mişler-
d\ Giiva b^n'rn sözüm mücerretteymiş gibi bir 
ha:! olmuştu. Ş'mdi bu 97 nci maddeye bakarsa
nız n:örecekrin:z ki. bunda bu konunun her han
gi bir moddosmi ihlâl ettiği zaman, meselâ; üçün
cü mrddof'ni Millet Meri irinde ka.bul edilen ce-
za!a~* komrivmumuz tarafından çok aşağıya. cok 
ıküriik biı* miktara indirilmiştir. Mesriâ MiPnt 
Meri irinde 10 işçi çalıştıranlar ha.kkmda Millet 
Meri irinde 2r>0 liralık para cezası öngörülmüş 
blzda 25 liralık pa^a cezası önriorirmüş. 10 m'sli 
a~'*vnvf\ düriiriilmüş. Şimdi bunun saiki ned'r, 
reoba? Gavot bas't İşvereni tecz'ıyc rimakten be
ri kılmr.k. daha, doğrusu tecziye etmekten ma
sun tu Vna;k. Sorulocak iki sual var. N:ye is-ere-
nln teozlvcrindc, zaruret ve lüzumu koVıl ediyor-
s"mn.dr. cczrnm r'odd'nde, Millet Morilrinde ka
bul edilen m;'!ria*,d"n 10 mVi aşağıya tenezzül 
•etmerino imkân veriyonsunu-'? Bunun ekonomik 
izahı yoktu;*. Bu koruma anlamım t?or\ Simdi 
ıb'rr.'TrW->. e-vriâ kTidi mantıcı içeririnde çe
lişki haldodri* bu maddedeki cezamn ind'-^mesi 
'kevf'W;,\ He^c ileride bandan r.an**ak* nrddrier-
da t",krirV'*',m v^r han'0. c-za^a^ım küllihün ka!-
dırıVır.s*. b"'rirüf,ün tüm oV*a.k k^hbrılması b'**az 
o'^ıo1 ri^^d^lm kas'-n aşikâr delil'dl**. Arkadaş
larım, hiçbir hususi kari. rrürneks^'n. b'r noîriavı 
d n e Teti.reca"'.m. t ^e sözlerimin ilk basmda söv-
Jed'fTİm ve iyi kâğı^ara ba.sılmıs, rer.kü kâğıtla
ra ba-rirms ve işveren çevrelerinden. ticaret oda
larından he**kerin riHino dedim, tâbiri batırV'o-
rum. atılrrrs ve İs kanunu ta.sa**ısı üzerindeki 
görüşleri ihtHa. edTi b*T>rii-\ m ? ^ ı r broşür bu. 
Brosir* üz^rirde âmel cd'lmeVcdi**, dedirrim za
man r,',^.'. :rry~\L.ı hazırım, Hükümette de Komis
yonda. da. bu b~r>s"r* vr.v ve bu b"*os:r\dc boVvrr*-
sunuz moddele^n K^m'svon tarafından değişti
rtmesi va.zlvorieri bu broşürle aşa~n - yuka**ı bir
birine benziyor. İşte okuyayım, 97 nci maddede, 
hapri oeza>surn trm.nd-a çıkartılması ve yeri-
m para cezalı konulması daha âd;kâne o1 ocaktı**, 
bu n^-i suçla-* irin hürriyeti tahdit cezala**ı fi
lân. Her maddede zaten bu yeşil hareler içinde 

gönderildiği gibi işveren lehine tadilât yapılsın 
iç'a sımsıkı bir çalışma yapılmıştır. İddia edi
yorum, bu hepimizin gözünde var ama asıl bu 
İrio meşgul Komisyon ve Hükümette de var. Şim
di no demek istiyordun... Kimsenin fisebillillâh 
müdafii değilim. Biraz evvel 83 ncü madde mü
nasebetiyle arz ettiğim hususlar alâkalıdır, de
lildir münakaşoriyle gitti, gideb'lir, mümkün
dür. Ama politik mülâhaz^aria kabul ediyoruz 
vs- soire. Havı-, burada vazife görüyoruz. Bu va-
z:^eyi gördüğüme inanıyorum. Şimdi bunu iste
miyorum, arzu etmiyorum. Bunun gönderilmesi-
no mâni olacak bir konun tedv'n edilmek istense 
'lk rey verecek insan binim. Baskı grupu deni
len reyin no oMurrunu anlıyorum, kabul ediyo
rum, vardır. Kabul etmiyenler var, baskı grup
ları yoktu-, moktur gibilerdon. Hayır efendim, 
h:e kimse bir memıekette aynı kaderi yaşamaz, 
bâzları drha iyi bir kaderi bâzıları daha fena 
b'r kaderi paylaşır. Ama bun-m careri de sosyal 
Devleti sretirip o kaderleri mümkün olduğu n>!s-
botte birbirine benzetmektir. Şimdi bütün bun
lardan sonra gelecek 97, 99, 102, 103, 104, 105, 
103 nci maddelerde hep bu t 'p hapis cozaların*n 
kaldırılması, su gömdüğümüz bı*oşüriLeki öngörme-
m'n eseri, mahsulüdür. Yoksa istirham ediyorum 
Hükümetten ve komlsvondan, nicjn Millet Mec-
l'rindeki Komisycn ve Umumi H^vet bu kanunun 
cozavı kapsıyan kısımlarında yüksek para ceza-
^ariyle hapis cezri'.armı ca görmüş de oradan bu
raya gelip obadan gecen 15 - 20 gün zarfında 
hanri ekonomik ve sosyal sobep hâdls olmuş, bu 
coz^a • ;n~vs ve kalkmış? mâruzâtım bundan iba
rettir, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı Sayın Kı-
naytürk. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 
FAEUK KTNAYTÜRK (Burdur) — Muhterem 
Başkan, ceğerli senatörler; 97 nci maddenin 
konuşulması münasebetiyle sayın arkadaşım 
G-ündoğan, İş Kanunu konuşulmaya başladığı 
andan itibaren bilmiyorum, hangi ruhi tesirin 
içinde, bir doktor olarak kendisine bunu, beni 
mazur görsün, ifade etmek zorundayım.. 

BAŞKAN —• Lütfen şahsi tarizde bulunma
yın. 

FİKRET GÜNDOGAN (İstanbul) — Sen 
dâhiliyecl değilsin, röntgencisin. 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 
FARUK KINAYTÜRK (Devamla) — Röntgen
ci olarak kafanızı daha iyi görürüm hangi ruhi 
tesirin içinde olduğunu bilmiyorum, ifade etmek 
zorundayım elinde bir broşür, ağzında bir bro
şür ifadesi ile mütemadiyen komisyona hücum 
etmektedir. İlk umumi konuşmada kendisinin 
bunu bir sürçü lisanla konuştuğunu ifade etmiş
tim. Demek istemiştim ki Sayın Üündoğan ar
kadaşım böyle şey konuşmaz. Ama bakıyorum 
ki, ısrar ediyor. Değil İş Kanununu Karma Ko
misyonu, Senatonun hiçbir komisyonu hiçbir 
broşür, hiçbir telgraf hiçbir konuşma veya hiçbir 
özelliğe bakacak komisyonlar değildir. Tenzih 
ederim bütün arkadaşlarımı. Hiçbir komisyon 
dışarının tesiri altında fikrini buraya getirmez. 
Sizin adınıza iş gören komisyon bütün detay-
lariyle hâdiseyi şümul"ü olarak, görüyorsunuz 
ki tetkiki gereken maddeleri tekrar geri almak 
ve üzerine tekrar eğilmek lüzumunu her zaman 
görmektedir. Katı değildir komisyon, Hükümet 
de katı değildir. Ama bu şekildeki ithamları da 
burada hiçbir üyenin çıkıp ifade etmesine Yüce 
Heyetiniz müsaade ctmiycccji kanısındayım. 
Broşür hepimize gelmiştir. İşçilerden de telg
raflar gelmiştir, heyetler gelmiştir, yanın saat 
evvel gene gelmiştir, kapıda bir üye arkadaşım 
rica etmiştir, gitmişimdir görüşmüşüm dür fakat 
daima iki tarafı yapıcı bir yönde olduğumuzu ne 
işçileri, ne işverenleri korumadığımızı, ancak 
şümullü bir kanunun, bir anakanunun memleket
te verimli ve bu yoldaki işe'ye iş düzeni sağ a-
mak, ekonomik ve sınai kalkınmayı öngörmek 
düşüncesi olduğumuzdan başka bir şey olma
dığımızı da ifade etmişizdir. Binaenaleyh.. Gün-
doğan arkadaşıma artık bu şekilde konuşmasının 
doğru olmıyacağını da ifade etmek zorundayım. 
Belki kendileri zamanında bi'y'e şeyler olmuş
tur ki, onu ifade ediyorlar mütemadiyen ve ol
muştur. Kanun, zanncd'yorum ki. arzuları ma
hiyetinde çıksın istiyorlar. Değil öyle. Kanun 
bütün Yüce Senatonun milletin ve iki tarafın. 
işçi ve işverenin menfaat'eri ve bütün milletin 
menfaati için yapılma ve o yolda çıkma çabasın
dadır. Bunu ifade ettikten sonra 73 ncü mad
dedeki değiştirmeye gelince, maddenin başında 
genel hükümlerle ilişkin deniyor ve 3 ncü mad
de.. 3 ncü maddeyi okuyalım; çalışmasını bıra
kan işveren'e işçinin unvanı ve adresini bildir-
miyen, çalıştırılan işçi sayısını, çalışma konu

sunu işin başlama veya bitme gününü, kendi 
adını, soyadını ve adresini, varsa işveren vekili 
veya vekillerini hülâsa hepsini, maddenin hep
sini içine alarak 250 lira Millet Meclisi demiş
tir ; tekrarında 500 demiştir, biz de 25 demişizdir. 
Ama bugün unuttu, unvanını bildirmedi, yahut 
adresini bildirmedi. Bu 250 şer, 500 er lira biri
ke birike ne olacak? Biz işvereni ürkütecek de
ğiliz. Çünkü yine 72 nci 73 ncü maddeler sıhhi 
sebepler ve koruma gibi sebepler'e cezalar orada 
açıklanmış. Burada bir ihmal bir hata.. Adre
sini bildirmemiş, ceza versen ne olacak, verme
sen ne olacak? İlk anda ürkütmenin mânası ne
dir? Yüce Heyetinize bunu arz ediyorum. Çok 
durmuşuz bunun üzerinde, işçinin sosyal güven
liği, sağlığı ile ilgili bir madde değil - ki. Ne 
olmuş? Unvanını bildirmemiş. Ne olmuş? Ad
resini bildirmemiş. Hepsini. Bir defada olursa 
250 liradır. Kabul ediyorum. Maddenin tümü 
ikincide dursa 500 liradır ama bu ihmal
leri birkaç defa yaparsa yıptıkça 500 li
ra verirse, yaptıkça 250 lira verirse ne 
olacak? İşvereni ürküteceğiz. Bu mühim 
bir madde değil. Onun için sosyal güven
liği ilgilendiren madde 73 ve 74 ncü maddeler 
vardır. O bakımdan orada konmuş. Biz burada 
ki düşüncemiz şudur: Birinci defa 25 lira ile 
covalandınrsak, ikincide 50 lira koyarsak, bunu 
bir daha yapma bak haberin olsun arkadaş gibi 
bir şeydir bu. Bunda bir şey yok. Bunun üze
rinde, broşürlerin tesiri altında kaldılar, bilmem 
büy'e şeyleri arkadaşlarımın bu yolda düşünme
mesi her komisyonun mutlak mânada Yüce Sena
tonun mümessil eri olduğunu ve her yönü ile Yü
ce Senatonun en iyi şekilde kanun çıkarması için 
çalıştıklarını kabul etmelerini rica ederim, say
gılarımla. 

BAŞKAN — Sıym Çalışma Bakanı. 
ÇALİŞMA BAKANl' ALİ NAİLİ ERDEM 

('İzmir Milletvekili) — Saym Başkan, muhterem 
-eııatörler, ceza hükümlerinin birinci maddesi 
olarak adlandırabileceğimiz 97 nci madde 
üzerinde konuşan arkadaşlarımız esas iti
bariyle iki görüşü savundular. 

Bir kısmı Millet Meclisi metninin aynen ka
bul edilmesini, bir kısmı da esası itibariyle ya
pılan, Senato Karma Komisyonunda yapılan 
değişikliğin doğru olduğu keyfiyetidir. Hükü
met olarak bu madde üzerindeki görüşümüzü 
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şöyle arz etmek istiyorum. Evvel emirde Yüksek 
Senatonun ve senatörlerin malûmlarıdır ki, ka
nunlar bir memleketin ihtiyaçlarına cevap ver
mek için düzenlenir. Ve onun için büyük hukuk 
otoriteleri hukuk ve kanunları anlatırken şun
ları söylerler; Meridyen daireleri hukuk dü
zenlerini birbirinden ayıran dairelerdir, derler. 
Ve yine onun için yine bir hukuk otoritesinin 
söylediğine göre; Apenin dağlarının bir tarafın
daki hukuk kaideleri diğer yüzüne bakan kıs
mındaki hukuk kaidelerine benzemez. Bu itibar
la dünya hukuk literatüründe kabul etmiş oldu
ğunuz bir madde, dünyanın her yerinde aynen 
uygulanacaktır şeklinde sizi bir kanaate, bir ka
naati katiyeye götüremez. Bu itibarla hazırla
nan metinler o memleketin ihtiyaçlarına cevap 
veren metinlerdir Bu anlayış içerisinde bu me
tin hazırlanmış Karma Komisyonda, bunun bu 
şekliyle münakaşası yapılmıştır. Ancak bu ger
çekten Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap verecek 
nitelikte midir, değil midir? Bunun münakaşası
nı yapmak istiyorum. Evvelâ şu hususu belirt
mek isterim ki, bu bir hak değildir. Bu işverene 
tahmil edilmiş ve işçiye yöneltilmiş bir muamele 
değil, bilâkis tamamiyle aksine işverene yönel
tilmiş olan bir vazifenin Hükümete karşı, yap
makta olduğu vazifeyi yapmadığı takdirde tah
mil edilen cezalardır. Bu itibarla Sayın Gündo-
ğan'm ifade ettikleri gibi işçinin bâzı haklarının 
alınması istikametinde değildir. Bunu belirtmek 
isterim. 

ikincisi, diyor ki, mevcudolan haklar bir 
hayli geriye gitmektedir. Eğer 3008 sayılı Ka
nunu mihenk taşı, yahut hareket noktası yapa
rak konuşuyorsa hatanın içindedirler. Çünkü 
300S sayılı Kanunda bu tarz fiilleri yapmama 
neticesinde bir cezai müeyyide yoktur. Sadece 
1964 senesinde Meclise bu kanun sevk edilirken 
bu cezalar getirilmiştir. Biz Hükümet olarak 
Karma Komisyonda mesele müzakere edilirken 
noktai nazarımızı şöyle anlattık ve meseleyi bir 
misalle getirdik. E*er hafızanız yanıltmıyorsa 
1942 senesinde yürürlüğe giren 4081 sayılı Çift
çinin mallarını koruma Kanununda çiftçi, ko
ruma idaresine her hangi bir maddi zarar iras 
edildiği takdirde verebileceği ceza 50 liraya ka
dar olanıdır. Yani oraya bir hayvan haşarat gir
diğinde bir maddi zarar ika ederse bu zarar nis-
beti 50 lirayı geçiyorsa mahkemeye gider, 50 

liralık kısmı da çiftçi mallarını koruma daire
since, idare heyetince verilir. 1942 senesinde 
vâki olan bu uygulama o senenin anlay şiarına 
göre idi. 1967 senesinde 50 lira bir şey ifade et
mez, bu paraya bir fidan alamazsınız. Binaen
aleyh dedik ki, yaşıyan cemiyetimizde her ge
ren gün kıymet hükümleri değiştiğine göre eğer 
komisyonunuz 25 liraya, 10 liraya itibar ederse 
')U şu demektir; yapılan fiilin karşılısında ve
rilecek ceza esasında hiç demektir. Lütfederse
niz ceza ile fiilin arasmda irtibatı kuralım de
dik ve arkadaşlara söylediğim gibi 4081 sayılı 
Kanunu misal verdim ve bugün artık bir zeytin 
ağacnrn tanesi Ayvalık bölgesinde 1 000 lira
dır, dedim. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım meseleyi bu 
vönüyle ortaya koyduğumuz zaman meselenin 
evvel emirde Saym Ahmet Çekemo"lu'nun ifade 
ettikleri bir noktada Hükümet olarak ittifakı
nızı belirtmek istiyoruz. O nokta da 25 lira ve 
50 lira olarak indirilen rakamların Meclisteki 
gibi 250 ve 500 lira olarak muhafazasında zarıı-
-et görmekteyiz. Bu niçin böyledir? Şimdi ar
kadaşlarım diyecekler ki, orasında işverene bir 
vük tahmil ediyorsunuz ve bu yükü tahmil et
tikten sonra da yapmadığınız takdirde sana ce
za veririm diyorsunuz. Bu nasıl iş? Hem yük 
tahmil ediyorsunuz, hmı de bir de ceza verecek
siniz. Mesele şu p'ân1! kailrnma döneminde 
Türkiye'de sanayi kesimine geçen işçilerin nis-
betinin ne olacağı İkinci Beş Yıllık Plânda da 
gösterilmiş ve hedefler konulmuştur. Bütün bu 
istatistiki bilgiler Çalışma Bakanlığınca topla
nır, denir. Şimdi Türkiye'mizde makro sanayi 
ile mikro sanayi arasındaki düzeni ortaya koya
bilmek mikro sanayiden makro sanayie geçişi 
sağlıyabilmek için elimizde rakamlar olması lâ
zımdır. Hangi iş kolunda geçiş vardır? Türkiye'
nin kalkınmasında hangi iş kollarında inkişaf 
olması gerekmektedir? Bunların hepsi size bir 
istatistiki gerektirecektir. Bu istatistiki gerçek
leştirmek için de işte üçüncü madde getirilmiş
tir. Elinizde, içinde, üçüncü madde getirilmiş
tir. Elinizde bu madde olmadığı zaman sizler 
dönersiniz ve Hükümete dersiniz ki, İkinci Beş 
Yıllık Plânda ortaya konulan ve sanayi kesimi
ne tarım kesiminden intikal eden işçi miktarı
nın ne olduğu hususunda bana malûmat verin 
dediğiniz zaman önümüzde Çalışma Bakanlığı-
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nm dışında size malûmat verebilecek ikinci bir | 
müessese yoktur. Yine aynı şekilde şunu söyli- ! 
yebilirsiniz, küçük sanayinin inkişafında hangi 
iş kollarında gelişme olmuştur, hangi bölgelerde 
olmuştur, diye bir sual tevcih edildiğinde bu 
sualin cevabını bulamıyacaksmız, eğer 97 nci 
maddeyi bu şekliyle kabul ettiğiniz takdirde. 
îşte ikinci Beş Yıllık Plânın ortaya koymuş ol
duğu hedefleri. Hükümet olarak, Parlâmento 
olarak takibedebilmek ve bunların neticelerini 
rakamlar halinde, istihsal edebilmek için mutlak 
surette 3 ncü maddenin ehemmiyetini kabulle 
97 nci maddeds verilen ceza miktarlarını birbi
rine muvazi hale getirmek gerekir. Şimdi bu iti
barla Hükümet olarak görüşümüz Mecliste ka
bul edildiği gibi 25 liranın 250 liraya, 50 lira
nın 500 liraya çıkarılmasında zaruret görmekte
yiz. 

Burada hapis cezasına değinmek istiyorum. 
Muhterem arkadaşlar, sözlerimin başında, hu
kuk bir cemiyetin ihtiyacına göre düzenlenir, 
dedim. Emsal alınmak icabederse, meselede dün
yanın her hangi bir yerinde iş hukukunun tat
bikinde işverenlere bir hapis cezasının yüklen
diği görülmüş şey değildir. Yani bildirimde bu
lunmadığından dolayı işverene sen mahkûm 
olacaksın, bir hafta hapis cezasma mahkûmsun 
diye bir hüküm konulmuş değildir. Yok böyle 
bir şey. Hele modern hukukta hemen hemen hiç 
yok. Arkadaşlarınım çok iyi bildikleri hususi 
hukukta icrarrn takibinde Devlet alacak1 arının 
tahsilinde dahi hapis cezasından berî kılınma 
yolları aranmıştır. Ancak yeni Fransız idare hu
kukunun karşısında gelişen iş hukuku her gecen 
gün biraz daha iş hayatının düzenlenmesinde 
cezai müeyyidelerin artırılması istikametine git
miş ve fakat gittiği zaman da çerçeve daima ha
pis cezalarının başladığı yere kadar olmuştur. 
Yani hürriyeti tahdidedici cezaların olduğu yer
de durmuştur cezalar. 

Biz Hükümet olarak mevcudolan para ceza
sının artırılmasını ve fakat hapis cezasının Mil
let Meclisinde kabul edilen şekline itibar edil
memesi lâzımgeldiği kanaatini muhafaaz ediyo
ruz. Arz ederim. 

Hürmetlerimle. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sıym Ba
kan bu para cezalarının tekerrürü hakkında. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAÎLl ERDEM 
(Devamla) — iştirak halindeyim sizin konuş
manızla. 

BAŞKAN — Başka sual soracak?.. Yok. Sa
yın Tuna buyurun. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar, Millet Meclisi metninde 
bulunan hapis cezalarının kaldırılması dolayı-
siyle bâzı arkadaşlarımızın aleyhte konuşma 
yaptıklarını müşahede ettik. Şimdi bu Mecliste 
bu mevzu pek çok mevzularda münakaşa edilmiş 
bir mevzudur. Daha evvel bâzı cezaların infazı 
hakkında kanun çıkardık. Bu Mecliste hafif, 
yani miktarı as olan hapis cezalarını ihtiva eden 
kanunlar geldi. Hemen hemen Parlâmentodaki 
bütün gruplar, bütün arkadaşlarımız şu nokta
da birleştik; dedik ki, yeni ceza nazariyatında 
böyle bir hafta, on gün, yirmi gün, bir ay gibi 
cezalar, mahkûm edilen kimselerin ahlâki du
rumlarına müessir olmaktan ileri gitmiyor, bir 
ıslah fonksiyonu icra etmiyor. Binaenaleyh kısa 
süreli hapis cezalarını mümkün olduğu kadar 
tatbik etmiyelim dedik ve pek çok kanunlarda 
hapis cezalarını kaldırdık. En son bâzı cezala
rın infazı hakkında gelen kanunda altı aya ka
dar olan hapis cezaları yerine hâkimin para ce
zası ikame etmesi suretiyle infaza cevaz vere
bileceğini kabul ettik. Demek oluyor ki, Parlâ
mentomuzun mesaisi süresince kısa hapis, kısa 
süreli hapislere karşı aldığımız bir cephe var
dır. Şimdi br.nu böyle tatbik edegelmekte iken 
önümüze bir kanun geliyor, işçilerle alâkalı, 
elbette işveren ve işçi arasında bir muvazene te
sis etmek istiyoruz. Komisyondaki arkadaşları
mız pek isabetli olarak bir hafta v. s. gibi kısa 
süreli hapis cezalarını kaldırmışlar, bunun ye
rine daha medeni bulduğumuz para cezalarını 
ikame etmişler. Bunu bir kastı mahsusa, eldeki 
bir broşüre atfetmekten ziyade, bugüne kadar 
tatbik ettiğimiz bir prensibin burada tecellisin
den gayri bir şey olmadığını kabul etmeye mec
buruz. Şimdi bunu arz etmek isterim. Demek 
isterim ki, kısa süreli hapis cezaları bugünkü 
ceza nazariyatının kabul ettiği esaslardan değil-
ğil. Mümkün olduğu kadar kısa süreli hapis 
cezaların atmak, yerine para cezasını ikame et
mek lâzımdır. Bu kanunla şu prensip yerini bul
muştur. 
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îkinci husus, şimdi muhterem arkadaşlar, bu 
kanun 3 ncü maddedeki fiilleri tecrim ediyor 
kimler için? İşverenler için. Birinci maddede 
pek şamull iı ola rak işverenleri tesbit ettik, yani 
bunun içerisinde malî imkân ve takati p:k zayıf 
oları kimseler de dâhil olmak üzere iş yeri sa
hip1 eri divorlar. Şimdi Sayın Bakanımız 25 i az 
göldüler 250 liradan başısın, dikeri de 500 den 
başlasın, diyorlar. Bâzı büyük işverenler için 
bu mümkün, fakat malî takati çok daha zayıf 
o^n kimseler hâkimin karşısına geldiği zaman, 
hâkim bu 25 lirayı az bulduğuna göre para ce
zalını âzami haddine göre tâyin edecektir. Y."n° 
öyle şahıs vardır ki. hakikaten 25 lira veya 50 
lira para cezası ödediği zaman bir malî müza
yaka içinde de ka'abilecektir. Çalıştırmakta ol
duğu işçi adedi daima müessesenin parlak ça
lıştığı mânasına gelmez. Bu asgari haddir. işin 
icabına göre mahkemenin bunu âzami had olan 
250 lirava da 500 liraya da çıkarması mümkün
dür. Binaenaleyh buradaki 25 lira asgari had
dir. Ağır para cezasının âzami hududuna kadar 
takdiri mümkündür. Bu itibarla hâkime daha 
geniş bir takdir sahası bırakılmak üzere o met
nin ol duru gibi kabulünü arz ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşme bit
miştir, verilmiş önergeler vardır, üç grup için
de tasnif edilen önergeleri teker teker okutuyo
rum. Aykırılık sıralarına göre : 

Sıvın Başkanağa 
97 nci maddenin aşağ'daki şekilde kabul Du

yurulmasını saygı ile arz ederim. 
t ^ ı n b r l 

Rifat öztürkçine 

Madde 97. — Bu kanunun 3 ncü maddesine 
a'vkırı hareket edenlere aşağıda yazılı cezalar 
hükmolunur. 

A) 10 işçi çalıştıranlar hakkında 250 lira
dan az olmamak., 

B) Daha fazla işçi çalıştıranlar hakkında 
500 liradan az olmamak üzere ağır para cezası. 

C) Bu maddede yazılı fiillerin tekerrürü ha
linde yukarda yazılı para cezalarının iki katı 
hükmolunmakla beraber, ağır ve tehlikeli iş yer
lerine taallûk eden hallerde 5 000 liradan az ol
mamak üzere ağır para cezası hükmolunur. 
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Say m Başkanlığa 
97 nci maddenin aşağıda arz edilen şekilde 

tadilini arz ve teklif ederim. 
Eskişehir 

Ömer Ucrzal 
Bu kanunun 3 ncü maddesine avkırı hareket 

eden'ere aşağıda yazılı cezalar hükmolunur. 
A) 10 isçi çalıştıranlar hakkında 250 lira

dan az olmamak, 
B) Daha fazla işçi çalıştıranlar hakkında 

500 liradan az olmamak üzere a "ir para cezası, 
O) Bu maddeci? yazılı fiillerin tekerrürü 

halinde yukarda yazılı para cezalarının iki katı 
hükmo.lunur. 

BAŞKAN — Şimdi Sadık Artukmaç arka
daşımız da bir önerge vermiştir, okunacaktır. 
Ömer Ucuzal arkadaşımızın önergesinin aynıdır. 

Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
97 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederim. 
Yozgat 

Sadık Artukmaç 

Madde 97. — Bu kanunun 3 ncü maddesine 
aykırı hareket edonlere aşağıda yazılı cezalar 
verilir. 

A) 10 işçi çalıştıranlar hakkında 250 lira
dan az olmamak, 

B) Daha fazla işçi çalıştıranlar haklrnda 
500 liradan az olmamak üzere ağır para cezası 
verilir. 

C) Bu maddede yazılı fiillerin tekerrürü ha
linde, evvelce verilen cezanın iki katı hükmolu
nur. 

İkinci kategori olanlar : > 

Yüksek Başkanlığa 
İş Kanununun 97 nci maddesinin Millet Mec

lisince kabul edilen metin şeklinde kanunlaş
masını ve geçici komisyonun kabili ettiği mad
denin bu suretle tadilini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Fikret Gündoğan 

Yüksek Başkanlığa 
97 nci madde olarak Millet Meclisi metninin 

kabul edilmesini arz ve teklif ederim. 
Yozgat 

Sadık Artukmaç 



C. Senatosu B : 85 
BAŞKAN — Sadık Bey bunu geri alıyor mu

sunuz ? 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Geri alı

yorum, ilk okunan takririmi lütfen oya koyu
nuz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
97 nci maddenin Millet Meclisinden galen 

şekliyle reye arzını teklif ederim. 
Zonguldak 

Tarık Remzi Baltan 
BAŞKAN — Üçüncü kısım önergeler; 

Yüksek Başkanlığa 
97 nci maddenin Millet Meclisince kabul edi

len metnin para cezaları bakımından aynen ka
bulü ve hapis cezasının çıkarılması suretiyle ka
bulünü arz ve teklif ederim. 

Sivas 
Ahmet Çekemoğlu 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET ÇEKEM
OĞLU (Sivas) — Bu takriri geri alıyorum. 
Ömer UcuzaPm takriri aynı mânayı ifade edi
yor. 

BAŞKAN — Biraz farklı. 

Yüksek Başkanlığa 
97 nci maddede geçen 25 lira para cezasının 

230, 
50 lira para cezasının 500 lira olarak kabulü

nü arz ve rica ederim. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Ömer Ergün 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan îş kanunu tasarısının; 
1. 97 nci maddenin (A) fıkrasındaki ceza 

miktarının 250 den az olmamak, 

2. (B) fıkrasındaki cezanın ise 500 Tl. dan 
az olmamak şeklinde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Muğla 
llyas Karaöz 

BAŞKAN •— Önergeler üç kasımdan ibarofc, 
B'rincisi, en aykırı olanı, Sayın Öz'oirkçine'nin, 
Millet Me3İislnin kabul ettiği 97 nci madde
nin (A) ve (B) fıkralarını aynen, (C) fıkra-
s nda i ;e hafif hapis cezasın-n kaldırılarak ye-
-/ne iki katlı ceza ve tekerrürü halinde tehli
keli hallerde 5 bin lira. 
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Sayuı Ucuzal ise 3 ncü f Jsrada yani (C) fık
rasında hürriyeti bağlay:cı cezanın kaldırılma
sını is'tonTekltedirler. Birbirinden farklı'Jır. En 
aygırı olanı Say.n Öztürkçine'nin Önergesidir. 
Bu önergeyi tekrar okutup komıisyondan sora-
cağ m. 

(İstanbul Üyesi Rıfat Öztürkçine'nin öner
gen tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ FARUK KINAY-

TÜIİK (Burdur) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ? 

ÇALIŞMA BAKANI ALÎ NAİLİ ERDEM 
(İzmir) — Hayır. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katılmı
yor. Dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza arz 
ediyorum: Dikkate alınmasını kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın UcuzaPm önergesini tekrar okutuyo
rum : 

(Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'in önergesi 
tekrar okundu) 

BASKAN — Sayn Ucuzal'm önergesindeki 
fark, Sayın Öztürkçine'nin, «ayrıca 5 bin lira 
hükmolunur» kaydı yoktur. 

Br. önergeye komisyon iştirak ediyor mu? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ FARUK KINAY-

TÜ~1K fBurdur) — Etmiyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet? 
ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(İzmir) — Ediyoruz. 
BAŞKAN — Koalisyon etmiyor, Hükümet 

iştirak ediyor. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Ben de 
illtlhak ediyorum. 

BAŞKAN —• Dikkate abnıp alınmamasını 
oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alınmasını 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Dikkate 
alınması kabul ödemiştir. 

Komisyon fil hal iştirak ediyor mu? Dikkate 
alınması kabul edilmiş bu1un.maktadır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI Ö. FARUK 
KINAVTtPK (Burdur) — Etmiyoruz efen-Tm. 

B * STT * "V — T,n r^T'"T',Tvı' klT*T'<?'''Hda d i ğ e r 

önerge sahipleri önergelerini geri alıyorlar mı? 

Diğer önorge^r Millet Meclisi metninin ka
bulü yani hapis cezasının kalmasını istemekte-
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'dirler. Bu önergeleri okutup oylarınıza arz ede
ceğim : 

(ZonguMak üyesi Tarık Romzi Baltan'ın 
önergesi tekrar okundu) 

TARIK REMZİ BALTAN (Zonguldak) — 
Komisyon dikkate alırsa ben takririmi geri alı
yorum. 

BAŞKAN — Ama başka arkadaş1 arın var-
du\ Sayın Fikret Giindoğan'm vardır. MiPet 
Meclisi metninin aynen ka'bulünü Sayın Gündo-
ğan istemektedirler. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Ben de 
alı.vnrum. 

BAŞKAN — S!z de'aVIın-7 ama Savm Oün-
'doğan'-n vardır. Millet Meclisi metninin avnen 
kabulünü Sayın Gündoğan teklif etmektedir. 

GECİCÎ FOMtSYON BAŞKANI ö. FARUK 
KINA YTÜRK (Burdur) — Değiştirmeden gay
rı hiçbirisini kabul ekmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. 
BAŞKAN — Hükümet, 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(İzmir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet de iştirak etcrryır. 
MiPet Mec^hi metninin aynen kabulünün 

dikkate abn-p abnmamasmı oy^arm^a arz ede
ceğim: Dikkate alınmasını kabul edenler . Ka-

BAŞKAN — Oturumu açıyorum, 85 nci Bl: 

77 nci maddenin açık oylamasına 124 sayın 
üye katılmış, 124 kabul, madde Cumhuriyet Se
natosunda kabul edilmiştir. 

80 nci maddenin açık oylamasına 126 üye iş
tirak etmiş, 12G kabul, madde Cumhuriyet Sana-
.tosunda kabul edilmiştir. 

bul etmeyenler... Dikkate .alınması kabul edll-
meaıiş'tir. 

DiCckate alınması kabul edilen yalnız Sayın 
Ömer UcuzaPın önergesidir. Buna da Komis
yon iştirak etmiyor. Komisyon bunu ayrıca 
alıp tetkik ötmek istemiyor. Bu sebeple oylaya-
cağ'm. 

OF CİCİ KOMİSYON BAŞKANI Ö. FARUK 
KTNAYTÜRK (Burdur) — Komisyona alıp tet
kik edelim. 

BAŞKAN — Hayır, efendim mesele bitsin. 
Değişiklik yapılmak isitonen husus : 97 nci 

mal'lenln Millet Meclisinin (A) ve (B) bend-
lerl ayn' olmak ve fakat (C) bendi Sayn Ucuz
aPın değişikliği şekliyle komisyon iştirak et
miyor. Geri aVna hususu da işi uzatacak bu se
beple değişiklik yapılması hususunu oylarn'-
za arz ed 'ymım: Kabul edeni1 er... Kabul etme-
y-crer... Kabul edilmbtir. 97 nci maddeyi Sa
y n UcunaPm teklif eftmiş olduğu sekilide deriş
tirilmiş olarak oya arz ediyorum: Knibul eden
le*... Kabul etmeyenler... Kabul ddDmiş,tir. Açık 
oylarınıza arz ddıll e çektir. 

Çalınma müddetimiz bitmiştir. Ökeden s^n-
r ı saat 15 te bVesime devam edilmek üzere 
birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 13,02 

işime devam ediyoruz. 

83 nci maddenin açık oylamasına 123 sayın 
üye iştirak etmiş, 123 kabul, madde Cumhuriyet 
Senatosunca .kabul edilmiştir. 

83 ncu maddenin açık oylamasına 123 sayın 
üye İştirak etmiş, 123 kabul, madde Cumhuriyet 
Senatosunca kabul edilmiştir. 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Ba-kanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Azmi Erdoğan (Diyar" a'or), Ali Rıza Ulusman (Kırşehir) 
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90 ncı maddenin acık oylamasına 123 sayın 
üye iştirak etmiş, 123 kabul, madde Cumhuriyet 
Senatosunca kabul edilmiştir. 

91 nei maddenin açık oylamasına 121 sayın 
üye iştirak etmiş, 121 kabul madde Cumhuriyet 
Senatosunca kabul edilnrştir. 

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

dinde belirtilen hizmet akdini yazılı yapmıyan ve 
2 nci ben d de anılan belgeyi vermiyen, 

II - i0 ncu maddede anılan takım sözleşme
sini yazılı yapmıyan, 

I I I 13 ncü maddenin (A) bendinde belirti
len bildirim şartına uymadığı halde, bildirim öne
line ilişkin ücreti ödemiyen, 11 ncii maddede ya
zılı hallerle işo'nln kıdem tarm'natını ödemiyen, 

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

V - 20 nci maddede yazılı bulunduğu üzere iş
çiye belge vermiyen veya bu belgede gerçeğe ay
kırı bilgi veren veya 21 nci maddede yazılı (İşçi 
kimlik karnesi) ni vermiyen, 

VI - 22 nei maddede yazılı şartlara uymadan 
ve gerekli izni almadan kantin açan ve aynı mad
dedeki hükümlere aykırı hareket eden. 

B^s "sci çalıştıran :şveren veva vekili hak
kında 100 liradan, daha fazla işçi çalıştıranlar 
için 500 liradan az o'mamak üzere hafif para ce
zası ve tekerrürü halinde evvelce verilen para 
ceza^n^n ;ki katı, 

VII - İ^'^er'1! 21: n"" rrd^hdeki hüküm1 ere 
aykırı olarak çalışma m'idürlütr'ın? haber V T -
rT-ı-ı-vn p-ĵ o-p̂ -r, veva avn1 mnd lon'n 2 ne/ r"vvl'u-
dekl "OTinhıkdara, T^-m-van :şvernn veva is-e^en 
vekili hakkında 1 000 liradan aa--ı r^rrraak ü~r-
re arnr para cezasına ve tekerrürü halinde evvel
ce ve^^n p^ra ca^a^ımn iki katı. 

VIII - 25 nci maddede yazılı şartları yerine 
getlrmiyen ve hüküm1 ere avkırı hareket eden. 

Îs-Ten veva vekili hakkında 500 liradan 
1 000 lirava ka.dov para cezası ve tekerrürü ha
linde vevelce verilen para cezasının 2 katı, hük-
l î l O ^ ' i 1 1 " . 

BARKAN — Üç tane takrir va". Takrirleri 
önce okntnv^rum sonra tek tek okutup oyları
nıza arz edeceğim. 

Sayın Baskanlı"a 
Görüşülmekte bulunan 98 nci maddenin 

VII nci bendinin aşağıda arz edilen şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

VII - İşçilerini 24 ncü maddedeki hükümlere 
aykırı olarak bölge çalışma müdürlüğüne haber 
vermeden çıkaran veya ayni maddenin 2 nci ben
dindeki sorunluklara uymıyan işveren veya işve
ren vekili hakkında her işçiye karşılık 50 lira
dan az olmamak üzere ağır para cezası ve teker
rürü halinde 2 katı hükmolunur. 

Yüksek Başkanlığa 
98 nci maddenin : 
Birinci satırındaki (bendinde) kelimesinin 

(fıkrasında) şeklinde. 
İkinci satırındaki (bencide) kelimesinin (fık

rada) seklinde, 
VII nci bendin 2 nri satırındaki (bendindeki) 

kelimesinin (fıkrasındaki) şeklinde, 
Değiştirilmesini ve en son satırdaki (hükmo-

îunur) kelimesinin satırbaşına alınmasını arz ve 
teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

Cumhur'yet Senatosu Başkanlığına 
Çalışma Bakanlığına bağlı olup. 4841 sayılı 

Tedıllât Kanununa fröre bâzı i derde kurulu ve 
t-, Kanunu tatbikatiyle görevli teşkilâtın adı; 
' -Çal ıca Müdürlüğü» değil, «Bölge Çalışma 
MiHür l i r ib dür. 

Bu itibarla; görüşü'mekte olan 950 Sıra Sa
ydı İş kar unu tasarısının (T8) nci maddecinin 
(1) n°i fıkrasındaki, müdürlük adının «Bölge 
Çalışma Müdürlüğü» olarak değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. Saygılarımla. 

Muğ'a 
İlyas Karaöz 

B \ŞKAN — SayınUcuzal önergenizi izah 
cdeceksin'z değil mi? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş-

kan değerli arkadaşlarım, 98 nci maddede hiz
met akdine ilişkin cezalar tedvin edilmiş bulun
maktadır. Bendeniz bu maddenin yedinci fık
rasında tâyin edilen ceza miktarını az bulmak
tayım. Yedinci fıkrada işçilerini 24 ncü mad-
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decleki hükümlere aykırı olarak çalışma müdür
lüğüne haber vermeden çıkaran veya aynı mad
denin ikinci bendindeki z^runluklara uynııyar 
işveren veya işveren vekili hakkında bin lira
dan aşağı olmamak üzere gibi bir ceza tâyin 
edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, biz topyekûn işve
renleri hüsnüniyetli kabul etmek mecbur'yetir-
deyiz. Ama, bu fikirden uzaklaşarak birtakım 
şahsi gayeler peşinde kokacak bâzı insanların da 
çıkması mümkündür. Kötü niyet'i işvereni bu 

Farz edelim ki, 50 tane işçi çalıştıran bir iş\reren 
kanunun tâyin ettiği miktarda ışçivi peyderpey 
çıkarmayıp da toptan çıkardığını kabul edel'm. 
50 işçlve bir primde vereceği ücTt asgari 500 ve
ya l 0-30 liradır. Bu fille teşebbüs ettikken 
sonra avlarca bu hâd'se simin ceme de kalır. 
Net'ce itibariyle haksızlığı tesb'.t edd'r, mah-
kemen'm vereceği hükümle ve kanun tasarısın
daki hükümlerle işçileri geri almak mecbu-
rlv"t'ndn kaba dahi bu Jmd'senln bir av d^vaın 
ettiğini kabul cd?l"m, 30 000 lira g'bi kendsirc 
bir menfaat tem'n eder. Fjtkat 30 "-ün bu 50 işçi 
izhar od'lmiş olur, is:nden güeümlon avnlmış 
olur. kapanacağı 30 bin l :ranın b'n libasını hak-
?r". harakefnden d ol avı öl'1". 29 b:n l'ras:m da 
bövlece ke^di hesabına kullanma :mkân-nı sağ
lamım olu". Bcnd^mz bir ö^e^e ile hn-ır\ı^u"a 
gcld'm; d'vorum ki her işe'ye karşılık 50 liradan 

l'm. 10 işçiye 500 lira, 20 ise 1 000, 50 is^ ora 
gö"^ bi"" ^T"i cr"rı

n<^ '^n mahkum edi1"^ k' 2-'1 r>«-" 
madde hükmünü ihlâl etmekten eek'nsin. Aksi 
hal de bnmı 500 ise', 1 O00 isçi çalıştıran b'r is-
veren'n bö'de bir f'krivata hizmet eteğini kabul 
edersek, yüzlerce, b'nîerce işçi mağdur ed'lm;ş 
ohı-, hem de vereceği c^za ^avet bas'ttlr, bu bek-
le^ile">, «mvevi temin edecek bir fık^a ma.hiyrtirt-
de derHd'r. r ^ r ^ p r e ilt'fat buyurmanızı istir
ham cde-'m. Ilürmetler'mle. 

BARKAN — Savın Bo-cah. 
ÖMER LÜTF1 BOZOALI (izmir) — Muhte

rem Başkan, ki vm eti i arkadaşlarım; 98 ne' mad
denin 7 ne' bendi aynı tasarının 24 rcü maddesi
ne muhalif hareket eden k:mseler ic:n komisyon
ca tâyin ve tesb:t olunan en az 1 000 lira para 
cezasrnı Samn Ucu-al arkadaşımız az o-ftVcrek 
bunun artırılmasından ve işverenin 1 000 llravı 
vermek suretiyle kurtulduğundan bahsettiler. 

I Bilhassa bir noktaya inhisar etmek üzere konu
şacağım: işçi, ihbar edilmeden iş'ndrn çıkarıldığı 
takdirde, hakkını istihsal edecek, hakkını temi-

I nat altına alacak daha evvelce kabul buyurmuş 
olduğunuz birçok maddelerimiz vardır. Mehil 
tazminatı var, kıdem tazminatı var, sebepsiz çı
karılmadan mütevellit cezalar var. Burada sâde
ce toplu hakle çıkarmayı istihdaf eden maksadını 
bölge çalışma müdürlüğüne bildirmedi diye mah
keme bunda haksızlık görür ve hakikaten de bu 
hali a-;ır takd'r ederse 1 000 liradan 25 000 li
raca kaçlar da para cezası hükmedebilecektir Ar
kadaşımız en azandan 1 000 lirayı hafif görüyor. 
Bu^ün 'srerenler'n hepsi m'lvo^er, heps* milyon
ları derhal ödevecek durumda mı görib n-^ar 
"'r.ba? B T hususi kafurda suelann dışında, Türk 
n'n"i Karuunmun tâyin ve teobit ettiği surların 
d^v-.da, sad^ca su kanunun mükemmel tatbikatını 
ö-ı^ö^en ve bunu b'r müevvide albna ko^an su 
01 T,C: r^drWl~ki 1 000 l'ravı bu kadar küçük 
^ö-rı-k bü"ük İrr hat̂ k"** arkadaşlar, ne adalece, 
-.o d^ î ^a.fa s-'a^. Tlâk'm c~o"" inerse bizatihi 
°~> 000 Y-vp-fi Vadar takd'r ed^'^cek. Bırakm 
b>az da hâk'mle~e. Onkar takd'r hakkını kul-
îo-cj^ip^ p,r, r^adde"' kn.rvsv.or» d a uzun m m 
ko-mv .̂uk. Hükümetle d-1 V s a r e ett'k. t<r-erpn 
- e "c.f." T-."ı̂ o=!̂ "li a^knd^har-Tvn.r-, da d'^had'k. 
o-.~n '̂ 300 l'-^vv (>n-o +n- n nd'lm V.-nn hıvmı ar-

I tmna soluna g'clcn bir hükmün iltifat "'o,*r"Tne-
-.'->; hakka"1'"^f! ve su kamımm ^^umi hük^m-
u- 'ne ve hüi 'rı meT-matınırT-,n adaVt r>rpy!S'-nip-
"'~"n n^n-ı c?r.c^m V^^t l^deyim. Takdir Yük
sek IT^-e'-Vd'r tesekkü" eder'm. 

B ^ K ^ N - Tak—biri tek-ar okutuvorum. 
(Esk'sehir Üyesi Ömer Ucuzal'm önergesi 

tekrar okundu) 
BAŞKAN — Takrire hükümet ve komisyon 

katıhvor m" 1 
ÇALIŞMA BAKANI ALÎ NAİLÎ ERDEM 

(İzmir Milletvekili) — Katılmıyoruz. 
CİLOİCİ KOMİSYON BAŞKAN— Ö. FA

RUK KINAYTÜRK (Burdur) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler Etmiyenler... Takrir kabul 
edilmemiştir. 

İkinci takriri okutuyorum. Bu takrir, fık
raların bend olarak geçtiği iddiasını taşımak
tadır. Bn. itibarla bend kelimelerinin fıkra ola-

j rak değiştirilmesini talebetmekte ve yukardan 
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aşağıya Genelleri bağiıyan hükmolunur, keli
mesinin hepsine âm ve şâmil olması bakımından 
satır başı olarak mütalâa edilmesi istcnmckte-

. di:*. Komisyon ? İştirak ediyor, Hükümet, işti
rak ediyor Okutuyorum. 

(Yozgat Üyesi Sadık Artukmaç'ın önergesi 
tekrar okundu). 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon işti
rak ediyor, takriri oylarınıza arz ediyorum 
Kabul edenler... Etmiycnler... Kabul edilmiş
tir. 

BAŞKAN —• Üçüncü takriri okutuyorum 
efendim. 

(Muğla Üresi îlyas Karagöz'ün önergesi 
tekrar okundu). 

BAŞKAN :— Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. (Hükümete ve Komisyona sorulmadı, ses
leri) 

Bu şekilde takrir müteaddit maddelerde ve
rildi ve kabul edildi. Bu bakımdan sormaya 
tekrar lüzum hissetmedim. Takriri oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiycnler... 
Kabul edilmiştir. 

Maddeyi kabul edilen... 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Burada maddi bir hata var. Para cezası den
miş. a"n* mı. hafif mi denmemiş. 

BAŞKAN — Para cezası olarak okundu za
ten. 

OEOÎOÎ KOMtf.YON BAŞKANI Ö. FA
RUK KINAYTÜRK (Burdur) — Sayın Baş
kanım. bir hata daha var. Arkadaşım konuşsun. 

BAŞKAN — Simdi Sayın Il'lkümet ve Ko-
misvon, burada a~'ir kelimesi yok. hukuk dilin
de ağır kelimesi olmadıkı takdirde hafif pa**a 
cezası manâsını taşır. Acaba övle midir, yoksa 
a'"ir kelimesi sehven buraya konmamış mıdır, 
hangisidir? 

rt-nptnt KOMİSYON BAŞKANI (\ KA
P U T KTNAYTÜRK fBurdur^ — Arır kelimesi 
olması lâzım. Orada bir maddi hata var efen
dim. 

K \ZD T KANO A Ti (Cumhurbaşkar ^r ca 
S. Ü ^ —• Övle ise deriştirmek tamamen eler"'ş-
tirmek lâzım efendim, burada tashih yapıla
maz. 

BAŞKAN — Ova konulacak, bunun tashih 
edilmesi şekli oya konulacağı için, evet bir mad

di hata olarak beyan edildi. Bu husus 'oyla
dıktan sonra maddeyi ayrıca... Bu maddi ha
tanın ağır kelimesinin ilâvesiyle, pazar yerine 
para şeklinde düzeltilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. 

OEOÎOt KOMİSYON BAŞKANI Ö. FA
RUK KINAYTÜRK (Burdur) — Zaten yu-
kardaki ağır kelimesi aşağıelakini kapsıyor. 

BAŞKAN — Tashihi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI Ö. FA
RUK KINAYTÜRK (Burdur) — Sayın Baş
kanım bir hata daha var. 6 ncı fıkranın sondan 
üçüncü satırında 5 işçi, 3 işçi ve 4 işçi 
diye bu şekilde geliyor. B'z bunu tashih edi
yoruz; Binaenaleyh, 4 işçi diye tashih ediyo
ruz. 

BAŞKAN — 4 işçi ama 4 ile 5 arasında bir 
maddi hata olması mümkün değil. Dört Başka 
Beş başka. 

OEOİOİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 
KINAYTÜRK (Burdur) — İsterseniz bir ar
kadaşımız bir takrir versin burada 4 işçi ar
kadaş dive tashih edilecek. 

BAŞKAN — İsterseniz alabilirsiniz Komis
yon bu maddeyi. Daha önce kabul edilmiş şek
liyle birlikte g^ri alıyor, takrirler oylandı, ka
bul edilenler edildi, edilmiycnler edilmedi, ama 
maddi hataları düzeltmesini takrire bağlamak 
üzere 98 nci maddeyi- Komisyon geri alıyor, 
efendim. 

Ücretle ilişkin cezalar 
Madde 00. — A) İşçinin bu kanundan veya 

toplu iş sözleşmeslnelcn yahut hizmet akdin
den do~ran ve 26 rcı maeldede tarif edilen üc
retini sünesi ir'nde kasden tam olarak ödemiven 
VP,VI, nokran ödiyen işveren v*ya işveren vekili 
ı^-u-ı-,•p-i'i. rm d ^ u m d a o-nn her i«Vve ^a^sılık 
50 lirachn az olmamak üzere nispî ağır para 
cezası hükmolunur. 

Fiilin tekerrürü halinde bir evvelki veril
miş olan para cezasının iki katı hükmolunur. 

B) I - 30 ncu maeldede yazılı ücrete ilişkin 
hesa*"> pusulalarını işçilere vermiye-n, 31 nci 
maddede gösterilen tutardan fazla olarak işçi 
ücretlerinelen zarar karşılığı kesinti yapan veya 
za^ar yapmaksızın iştrn çıkan işçiye tazminat 
iade etmiyen veya mahsup yaptığı halde istek 
üzerine hesap ve belgeleri göstermiyen, 32 nci 
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maddede anılan sebepler dışında işçiye ücret 
kesintisi cezası kesen yahut bu paraları aynı 
bendin gösterdiği müddetle bu hesaba yatırmı-
yan işveren veya işveren vekili hakkında 250 
liradan az olmamak üzere hafif para cezası, 

II - 33 ncü maddede anılan Komisyonun 
tesbit ettiği asgari ücretleri işçiye ödemiyen 
veya noksan ödiyen, 34 neti maddede işaret 
edilen sebepler dolayısiyle çalışmıyan işçiye ya
rım ücret ödemiyen 35 nci maddede yazılı şart
lar dışında fazla çalışma yapan veya aynı mad
dede gösterilen fazla çalışma ücretini ödemi
yen veya noksan ödiyen 33 ncı maddelerdeki 
hükümlere aykırı olarak çalışma yaptıran veya 
fazla çalışmaya ait ücretleri ödemiyen veya 
noksan ödiyen 38, 41, 42, 43, 47 ve 54 ncü 
maddelerdeki şartlar ve usullere uymıyarak bu 
maddelerde gösterilen ücretleri noksan ödiyer 
işveden veva işveren vekili hakkında birinci 
benddö sözü geçen cezalar. 

I I I - 48 nci maddede gösterilen yüzdelerin 
hesabına ait usullere uymıyan, 52 nci maddcnir 
son bendinde anılan ücretsiz ilâve izni vermi-
yen ve ücretli izin kullanan işçiye peşin olarak 
bu izne ait ücretini ödemiyen veya 56 ncı mad 
dedeki hak edilmiş izni kullanmadan hizmet ak
dinin çözülmesi halinde bu izne ait ücreti öde
miyen, 57 nci maddeye dayanılarak çıkarılacak 
olan yönetmelik hükümlerine aykırı hareket 
eden veya 60 ncı maddede anılan sebepler do
layısiyle işçi ücretinden indirme vapan işvercr 
veya işveren vekili hakkında 1 000 liradan az 
olmamak üzere arnr Dara cezası, hükmolrnur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde mi söz istiyor
sunuz? 

EtFAT ÖZTÜRKÇÎNE (İstanbul) — Bir 
yanlışlık var. bu hususta önerge vermiştim, öner
gemi izah edeceğim. 

BAŞKAN —. önergenizi izah edeceksiniz, 
buyurun efendim. Savın öztürkçine. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, 99 ncu mad
denin (A) fıkrasında, «50 liradan az olmamak 
üzere» den sonra «nispî ağır para cezası hük
molunur,:» diyor. Şimdi burada ya nispî para ce
zası hükmolunur veya ağır para cezası hükmo
lunur; nispî ağır para cezası hükmolunurun 
delâlet ettiği mânayı bendeniz anlıyamadıra. 
Bu hususta komisyon izahat verirse memnun 

olacağım. Zira buradaki nispî kelimesinin kalk
ması ya ağır para cezası hükmolunur, yahutta 
nispî para cezası hükmolunur şeklinde madde
nin tedvini gerekmektedir. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç, buyurun. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Öztürk

çine arkadaşım bahsetti, nispî ağır para cezası 
liye burada bir kayıt vardır. Bendeniz ceza hu
kukunda nispî ağır para cezası diye bir cezanın 
mevcudolduğunu zannetmiyorum. Ya ağır para 
cezası vardır, ya hafif para cezası vardır. 
Eğer bilmiyorsam özür dilerim. Ama her halde 
olmadığını zannediyorum, nispî kelimesinin me
tinden çıkarılması zarureti vardır. Bendeniz de 
'umu arz ediyorum. Önerge de takdim etmiş 
bulunuyorum. H'drmetlerimle. 

BAŞKAN — Üç tane önerge var, okutuyo
rum, sonra ayrı ayrı okutup oylarınıza arz ede
ceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
İş Kanununun 99 ncu maddesinin Millet 

Meclisince kabul edilen metin olarak kanunlaş
masını ve Geçici Komisyonun düzenlediği mad-
lenin bu suretle tadilini arz ve teklif eedrim. 

İstanbul 
Fikret Gündoğan 

Sayın Başkanlığa 
99 ncu maddenin (A) fıkrasındaki (nispî) 

kelimesinin çıkarılmasını saygı ile arz ederim. 
İstanbul 

Rifat öztürkçine 

Yüksek Başkanlığa 
99 ncu madde (A) bendi son satırındaki 

''bir evvelki) kelimesi yerine (evvelce) kelime-
linin konmasını; 

Avnı madde (B) bendi.II nci fıkrasındaki 
''birinci bencide) ibaresinin (B bendinin 1 nci 
fıkrasında) seklinde; 

Avnı maddQ (B) b^ndi ITT ncü fıkrasının 
ikinci satırındaki (bendinde) kelimesinin (fık-
"as'r^İR^ tav7/nda; 

Değiştirilmesini arz ederim. 
Yozgat 

Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — Şimdi birinci takriri okutup 
oylannıza arz edeceğim. 

Cİstanbul Üv-si Fikret Gündoğan'ın önerge
si tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — Hükümet ve komisyon Millet 
Meclisinden gelen metnin kabul edilmesini is
temektedir. Bu takrire Hükümet ve Komisyon 
katılmıyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edil
memiştir. 

Bu nispî kelimesinin kaldırılmasında Hükü
met ve Komisyon bir mahzur mütalâa ediyor 
mu? 

HASAN KANGAL (Cumhurbaşkanınca S. 
U.) — Nispî diye bir tâbir yoktur. 

BAŞKAN —> Belki bilinmiyen bir sebepten 
ötürü konmuştur, soruyorum. 

GEÇlCl KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 
FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Efendim, 
ceza hukukunda vardır, hukukçu arkadaşların 
etütleri öyle, var. 

(Nispî sözünü izah etsinler, sesleri) 
FERÎT ALPlSKENDER (Manisa) — Bu 

nispî kelimesi etrafında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Hükümet ve komisyon çıkma

sını istiyor mu efendim ? Katılıyor mu 1 
GEÇÎCt KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 

FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? (izah etsin, sesleri) 
İzah etsin diyorlar. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAlLl ERDEM 
(izmir Milletvekili) — Ben arz edeyim, kanu
nun ilk şevkinde nispî ağır para cezası tâbiri 
konmuş, nedeni ve niçini Meclise şevki sıra
sında sorulmuş; kasdedilen hususun da, Ceza 
Kanunundaki para cezası olmayıp, tazminat ka
bilinden para cezası anlamım vermek için bu 
nispî kelimesinin konması zaruretinde^ bahse
dilmiş, o tarihte Adliye Vekâletini temsilen ge
len ve kanunun ceza hükümlerini tanzim eden 
Adliye Vekâleti memurları Hükümet adına bu 
tasarıda konuşan, ki bendeniz o tarihte komis
yonda üye idim, o sebeple bilmekteyim hâdiseyi. 
Nispî kelimesinin anlamı budur. 

BAŞKAN — Yani para cezası yerine tazmi
nat şeklinde mütalâa edildiği için diyorsunuz. 
Buyurun Sayın Kumrulu, takrir üzerinde. 

ZEKİ KUMRULU (Ordu) — Muhterem ar
kadaşlar, bizim ceza mevzuatımızda nispî para 
cezaları hâdisenin mahiyetine göre azalıp çoğa
lan cinsten olan para cezalarıdır. Bunlar için 
ayrıca ağır veya hafif para cezası diye isim de 

verilmez. Çünkü, nispî para cezaları zaten ağır 
para cezası cinsindendir. Bu itibarla iki tâbir 
de yanlıştır ve bizim mevzuatımızda yoktur. 

Tazminat kabilinden olan para cezalarından 
da değildir, bu. Öyle de olsa yine de yanlıştır. 
Bunun kaldırılması zaruridir, bunu rica ediyo
rum. 

FERlT ALPlSKENDER (Manisa) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Bir kişi kâfi efendim, takririn 
aleyhinde bir kişiye söz verdim. 

FERlT ALPlSKENDER (Manisa) — Ben 
takririn aleyhinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Takririn aleyhinde konuşacak
sınız... Buyurun. 

FERİT ALPlSKENDER (Manisa) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlar, benden 
önse konuşan Zeki Bey arkadaşımız işin bir 
cephesini izah buyurdular. Yalnız bir cephesi 
eksik kaldı. Şimdi ağır ve hafif para cezaları 
veya para cezalarının asgari ve âzami hadleri 
mahduttur. Onun üstüne çıkılamaz. Nispî 
para cezası oldu mu bir nisbeti mütenasibede 
artar, mütenabbidir. Onun için nispî kelimesi
nin orada kalması zaruridir, mecburidir. Fa
kat ağır kelimesinin kaldırılması da aynı dere
cede zaruridir. Binaenaleyh, Ceza Kanunumuz 
da bunu açıkça yazmıştır. Metin de burada 
durmaktadır. Bu sarahat karşısında kaldırıl
ması gereken bir kelime varsa o da ağır keli
mesidir. Yoksa nispî kelimesi kalacaktır. Çün
kü biz nisbeti tahdidetmedik, müteharrik bı
raktık, bu ciheti arz etmiş olmak için konuş
tum. 

BAŞKAN — Siz de bir takrir verirseniz, 
her ikisi muameleye konulur. 

Şimdi efendim, Sayın Alpiskender, madde
deki 50 lira ile, daha doğrusu cümledeki 50 li
ra ile para cezasını irtibatlandırarak, nispînin 
kalmasını ve fakat ağırın çıkmasını, 50 liraya 
nisbeten para cezasının verildiği fikrini ileri 
sürdüler ve bu fikrini teyiden bir takrir verdi
ler. Bu takrirlerini okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Maddedeki ağır kelimesinin kaldırılarak 

nispî kelimesinin muhafazasını arz eylerim. 
Manisa 

Ferit Alpiskender 
BAŞKAN — Yani nispî para cezası şeklinde 

oluyor arkadaşımızın teklifi. Diğer takrir, nîs-
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pîn'n kaldırılarak ağır para cezası, 50 liradan 
az olmamak üzere ağır para cezası, şeklinde 
oluyor. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Şimdi 
bu takririn aleyhinde konuşalım ki dolayısiyle 
kendi önergemi müdafaa etmiş olayım. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Metin okunursa her şey aydınlanır. 

BAŞKAN — Sayın Nusret Tuna, buyurun 
metni okuyun efendim. Maksadımız maddenin 
hatalı çıkmamasıdır. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Şimdi muhterem arkadaşlarım, daha evvel ar
kadaşlarımızın izah ettiği veçhile kanunumuz 
aslolarak muayyen hudutlar dâhilinde kalmak 
üzere iki para cezası cinsi kabul ediyor; ağır 
para cezası, hafif para cezası. Bunların dışın
da asgarisi belli olup ileriye doğru âzamisi hu
dutsuz olan para cezasına ağır veya hafif tâ
birini kullanmadan nispî para cezası diyor. 
Madde 19; «Ağır para cezası 10 liradan 25 bin 
liraya kadar tâyin olunacak bir paranın Dev
let Hazinesine ödenmesinden ibarettir. Nispî 
para cezalarının yukarı haddi yoktur.» Burada
ki tâbir hakikaten ağır kelimesinin kalkması
nı, nispî kelimesinin muhafaza edilmesini ica-
bettiriyor. Türk Ceza Kanununun 19 ncu mad
desinin metni de budur. Keyfiyeti takdirlerini
ze arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine ve Sayın Ar-
tukmaç, maddede bir hatayı düzeltmek için 
takrir vermiş bulunduğunuza göre şayet bu iza
hat sizi tatmin ettiyse iltihak ediyor musunuz? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Ağır 
para cezasının bir hududu vardır. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine maddeyi mü
kemmel çıkarmak kararındayız. Zatıâliniz hu
kukçu değilsiniz, hukukçu arkadaşlar anlaştı
l a r Siz de iltihak ederseniz maksadınız hâsıl 
olmuş olnr. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — İzahat 
vereyim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Muh

terem arkadaşlarım, nispî para cezasının tavanı 
yok. Gidebildiği kadar gidiyor. Ağır para ec
zasının tavanı ve tabanı tesbit edilmiştir. Bu 
durum karşısında nispî kelimesinin çıkması, ağır 
kelimesinin durması yerinde olacaktır. Günkü 
hâkim istediği zaman dilediği şekilde nispî para 

cezasını istediği gibi verebilecektir. Yani bu 
itibarla metindeki nispî kelimesinin çıkmasının 
ve ağır kelmesinin kaimasmm yerinde olduğu 
kanısındayım, ve önergeye iltifatınız ile kanun 
maddesinin daha âdil olacağı kanısındayım. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Alpiskender'in 
takririni tekrar okuyorum. 

(Manisa Üyesi Ferit Alpiskender'in önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenier... Takrir ka
bul edilmiştir. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Takririm 
var efendim. 

BAŞKAN — Evet, takririn üst kısımları ola
cak. 

' (Yozgat Üyesi Sadık Artukmaç'm önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Şimdi «bendinde» kelimesi
nin «fıkrasında» şekli doğru bir tekliftir. Diğer 
°ümlcyi düzeitme peklinde olan kısmına da Hü
kümet ve Komisyon iştirak ediyorlar mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 
FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — İştirak 
ediyoruz. 

ÇALTŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
'İzmir Milletvekili) — İştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet iştirak 
ediyor. Takriri bu düzeltme şekilleriyle oyla
rınıza arz ediyorum: kabul edenier... Kabul 
etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi kabul edilen önergelerdeki husu-
latla birlikte oylarınıza arz cd*yorum; kabul 
-den'er... Kabul etmiyenier... Kabul edilmiş
tir. Ayrca maddenin s~n satırında «çözülmesi» 
••abiri «fesih» şeklinde daha evvel kabul edilmiş 
"mergeye göre düzeltilecektir. Madde açık oy
larınıza arz olunacaktır. 

İsin düzenlenmesine ilişkin ceza'ar 
Madde 100. — Bu kanunun 61 nci maddesin

ce ve bu maddeye göre çıkarılacak tüzükte tes-
Yt nhınan iş müddetlerime aykırı olarak isçileri
ni çalıştıran veya G4 ncü maddedeki ara dinlen
celerini bu maddeye göre uygulamıyan veya iş
l e r i 65 nci maddeye aykırı olarak geceleri se-
\\z saatten fazla çalıştıran, gece ve gündüz pos
talarını değiştirmiyen, 67 nci madde hükmüne 
aygırı olarak 16 yaşından küçük çocukları günde 
sekiz saatten fazla çalıştıran veya okul zamanım 
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bu madde hükmüne göre uygulamıyan, 68 nci 
madde hükmüne aykırı olarak bu maddede zik
redilen yer'erde onsekiz yaşını doldurmamış er
kek çocukları ve her yaştaki kadınları çalıştıran, 
69 ncu maddede anılan tüzük hükümlerine aykırı 
olarak hareket eden ve aynı maddenin I nci ben
dindeki yazılı yasağa uymıyan, 70 nci madde
deki hükme aykırı olarak doğumdan evvel ve 
sonraki müddetlerde gebe ve doğum yapmış ka
dınları çalıştıran, 72 nci maddeye istinaden çıka
rılacak tüzük hükümlerine uymıyan, işveren ve
ya işveren vekili hakkında 1 500 liradan az olma
mak ibere ağır para cezası, 

Hükmolunur. 
BAŞKAN — Sayın Artukmaç, bu takririniz

de «maddesinde» kelimesinin «maddesine» şek
linde değiştirilmesi talebiniz biraz yanlış gibi 
gelir bendenize. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Onu geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — Tamamını mı geri alıyorsunuz? 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Hayır, 

diğeri var 
BAŞKAN — Bu «Bendindeki» kelimesinin 

«fıkrasında» şeklinde düzeltilmesi, bu hususa 
iştirak edeceksiniz eletil mi efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 
FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Evet. 

ÇAURMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(İzmir Milletvekili) —Evet . 

BAŞKAN — Önergenin bu kısmını okutu
yorum; «Ve sekizinci bendindeki kelimesinin 
fıkrasındaki şeklinde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç» 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon bendin
deki kelimesinin fıkrasındaki şeklinde düzeltil
mesine iştirak ediyorlar. Takriri oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. Kabul edilen deri
şiklikle birl'kte maddeyi oylarınıza arz ediyo-

. mm. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Madde açık oyunuza sunula
caktır. 

İşçi sağlığı ve güvenliğine ilişkin cca la r 
Madde 101. — I - Bu kanunun 74 ncü madde

sinin son bendinde anılan yetkili teşkilâttan kur

ma veya işletme belgesi almadan bir işyerini 
açan, 

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

İşveren veya işveren vekili hakkında 1 000 li
radan aşağı olmamak üzere ağır para cezasına 
hükmolunur. 

III - I ve II nci bendlerdeki fiillerin tekerrü
rü halinde evvelce hükmolunan para cezasının 
iki katı hükmolunur. 

BAŞKAN — Bir takrir var okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

101 nci maddenin 1 nci satırındaki «bendin
de» kelimesinin «fıkrasında» ve 3 ncü satırın
daki «bendindeki» kelimesinin de «fıkrasın
daki» olarak değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon iştirak 
ediyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 
FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — İştirak 
ediyorum. 

ÇAI7SMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(İzmir Milletvekili) — İştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet iştirak 
ediyor; takriri oy'arınıza arz ediyorum; kabul 
cde^Vr... Knbul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul edilen değişiklikle birlikte maddeyi 
oylarınıza arz ediyorum; kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. Madde açık oya 
sunulacaktır. 

Madde 102. — Bu kanunun 75 nci maddenin 
1 nci bendi gereğince çalışmaktan alıkonulan 
tesisat, tertibat, makina veya cihazın noksanla
rını tamamlamadan ve gerekli izni almadan 
işleten, aynı maddenin 2 nci bendi gereğince ka
patılan işyerindeki noksanları tamamlamadan 
ve gerekli izni almadan açan, aynı maddenin 
3 ncü bendi gereğince ça'ışmaktan menolu-
nan khileri çalıştıran ve 4 ncü bendde sözü 
geçen sebeplerle işsiz kalan işçilere ücretlerini 
ödemiyen işveren veya işveren veki'i hakkında 
1 000 liradan az olmamak üzere ağır para ceza
sına hükmolunur. 

Fiilin tekerrürür halinde evvelce hükmolu
nan para cezasının iki katı hükmolunur. 

422 — 
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ÖMER LÜTFİ BOZCALI (İzmir) — Sayın 
Başkan, bu madde 75 nci madde ile ilgilidir. 
75 nci madde Komisyondadır, binaenaleyh bu 
maddeyi 75 nci maddenin kabulünden, sonra 
görüşelim. 

BAŞKAN — 75 nci madde Komisyonda. 
75 nci maddenin kabulünden sonra görüşülme
sini teklif ediyor Sayın Bozcalı. Onun için bu 
maddeyi 75 nci maddenin görüşülmesinden son
ra görüşülmek üzere talik ediyorum. 

Madde 103. — 76 nci madde hükmü gereğin
ce çıkarılacak tüzükte kurulması hükme bağla
nan «İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu» nu 
işyerinde kurmaktan kaçman veya kurup da 
çalışmasına engel olan işveren veya işveren veki
li hakkında 1 000 liradan az olmamak üzere 
ağır para cezası ve tekerrürü halinde ilk defa 
hükmolunan para cezasının iki katı hükmolu-
nur. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efendim, 

bu kanunun 103 ve 104 ncü maddelerinde ilk 
defa hükmolunan para cezasından bahsedilmek
te, diğer maddelerde ise evvelce tâbiri kullanıl
makta, bir kısmında da bir evvelki tâbiri kul
lanılmaktadır. Evvelce ile bir evvelkini aynı 
mânada kabul etsek bile ilk defa tâbirinin bun
larla bir olmadığı meydandadır. İlk defa veri
len para cezasını yüz lira olarak kabul ettiği
miz takdirde tekerrürü halinde 200 lira verece
ğiz, üç defa suç işlerse, beş defa suç işlese yine 
200 lira ceza vermek lâzımgelecektir ki, cezanın 
mâna ve maksadı burada kalmamaktadır. Bu 
bakımdan «ilk defa» kelimesinin «evvelce» 
şeklinde değiştirilmesi uygundur. Tekerrür et
tikçe cezaların 100, 200, 400 olması gerekir bunu 
arz ediyorum ve bu hususta bir önerge veriyo
rum, kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Yalnız Sayın Artukmaç, öner
geniz ile ifadeniz birbirinden ayn oldu. Öner
genizde diyorsunuz ki, «ilk defa hükmolunan 
ibaresinin evvelce verilen...» halbuki beyanınız
da «ilk defa yerine evvelce kelimesinin kulla
nılması» diyorsunuz. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — «İlk» de
fa yerine «evvelce» kelimesinin kullanılmasını 
arz ve teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Şu halde tashih ediniz. 
SADIK ARTUKMAÇ (Devamla) — Tashih 

ediyorum efendim. 

—423 

BAŞKAN — Bir takrir var okutuyorum, 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
İş Kanununun 103 ncü maddesinin Millet 

Meclisince kabul edilen metin şeklinde kanun
laşmasını ve Geçici Komisyonun tertip ettiği 
metnin bu suretle tadilini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Fikret Gündoğan 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 

FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Katılmı
yoruz. 

ÇAUŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(İzmir Milletvekili) — Hayır. 

BAŞKAN — Millet Meclisi metninin kabulü
nü ist!ycn önergeye Hükümet ve Komisyon ka
tılmıyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Takrir kabul 
edilmemiştir. Sayın Artukmaç'm takririni oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa. 
103 ncü maddenin son satırındaki «ilk defa 

hükmolunur» ibaresinin «evvelce verilen» şek
linde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılıyor 
mu efendim. 

GECİCt KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 
FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Katılıyo
ruz. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(İzmir Milletvekili) — Yalnız Sayın Artukmaç 
bir hataya düştüler, zannediyorum. Diğerlerin
de evvelce hükmolunan diye geçmektedir. Bu 
defa verdiği önergede evvelce verilen denmek
tedir. 

BAŞKAN — Evvelce hükmolunan şeklinde 
düzeltilmesi... 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Evet, ta
mam, kabul ediyorum. 

BAŞKAN — «Evvelce hükmolunan» senlin
de düzeltilmesini istiyen takriri kabul edenler... 
Kabul etm'yenler... Takrir kabul edilmiştir. Mad
deyi kabul edilen değişiklik'e birlikte oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. Madde açık oylarınıza 
sunulacaktır. 
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Madde 104. — Bu kanunun 77 nci maddesi 
hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 
250 liradan az clmamak üzere hafif para cezası
na ağır ve tehlikeli işlerde onaltı yaşından kü
çükleri çalıştıran veya 78 nci maddede anılan tü
zükte gösterilen yaş kayıtlarına aykırı işçi ça
lıştıran işveren veya işveren vekili hakkında 
1 500 liradan az olmamak üzere ağır para ceza
sına, 79 ncu madde hükmü gereğince işçilere 
doktor raporu almıyan veya istek halinde ilgili 
memura göstermiyen, 80 nci madde gereğince 
alınması gereken raporu almıyan veya bu rapor
ları istek halinde yetkili memurlara göstermiyen 
işveren veya işveren vekili hakkında 500 liradan 
az olmamak üzere ağır para cezasına, 81 nci 
maddeye dayanılarak çıkarılacak tüzükte göste
rilen şart :ara uymıyan, 82 nci maddede anılan 
Tüzük hükümlerini yerine getirmiyen işveren 
veya işveren vekili hakkında 1 500 liradan az 
olmamak üzere ağır para cezası, hükmolunur. 

Yukarıda sayılan fiillerin tekerrürü halinde 
iki katı para cezası hükmolunur. 

. BASİLİN — Madde hakkında söz istiyenl. 
Buyurunuz Sayın Artukmaç oturduğunuz yer
den ifade ediniz efendim. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efendim 
burada demin de arz ettiğim gibi son fıkrada 
«yukarıda sayılan fiillerin tekerrürü halinde iki 
katlı para cezası hükmolunur» denilmektedir. 
Demin arz ettiğim husus muvacehesinde «Yuka
rıda sayılan fiillerin tekerrürü halinde» ilâve 
ediyorum «evvelce verilen para cezasının iki 
katı hükmolunur» şeklinde değiştirilmesi lüzum
ludur. 

BAŞKAN — Şimdi iki takrir var okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
İş Kanununun 104 ncü maddesinin Millet Mec

lisince kabul edilen metin şeklinde kanunlaşma
sını ve Geçici Komisyon tarafından düzenlenen 
maddenin bu suretle tadilini arz ve teklif ede
rim. 

istanbul 
Fikret Gündoğan 

BAŞKAN — Bu takrir Millet Meclisi metni
nin kabulünü istemektedir. Komisyon ve Hü
kümet iştirak ediyor mu 1 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 
FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — İştirak et
miyoruz. 

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

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet iştirak 
etmiyor; takriri oylarınıza arz ediyorum; kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Takrir kabul edil
memiştir. 

2 nci takriri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
104 ncü maddenin sun satırının aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Yozgat 

Sadık Artukmaç 

Son fıkra : 
Yukarıda sayılan fiillerin tekerrürü halinde 

evvelce verilen para cezasının iki katı hükmo
lunur. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon iştirak 
ediyor, '.takriri oylarınıza arz ediyorum. Kauul 
edenler... Etmiyenler... Kauul edilmiştir. Kabul 
edilen değışiklude birlikte 1Ü4 ncü maddeyi oy
larınıza arz ed.yorum. Kabuı edenler... Etmi-
yc:ıiCi\.. Kaoul edilmiştir. Madde açık oylarını
za sunulacaktır. 

İş ve iıçi bulma ile ilişkin cezalar 
Madde 10.3. — Bu kanunun 85 nci maddesi

nin 2 nci bendinde yazılı şartlarla izin almadan, 
aynı maddenin 1 nci bendi hükmüne aykırı ola
rak kazanç amaciylc özel büro açan, veya 
1 nci ve 2 nci bendi hükümlerine riayet etmekle 
beraber, aynı maddenin son bendi hükmüne ay
kırı olarak işçilerden ücret alan, özel ve tüzel 
kişLerin bu iş ile ilgili büroları kapatıldığı gibi 
bu işlerde fiilen çalışanlar hakkında 2 000 lira
dan az olmamak üzere ağır para cezası hükmolu
nur. 

Tekerrürü halinde ilk defa hükmolunan para 
cezasının iki katı hükmolunur. 

BAŞKAN — Takririnizi izah sadedinde bu
yurun Saym Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım, 105 nci madde iş ve işçi 
bulma ile ilişkin cezaları tesbit etmiştir. 85 nci 
madde bildiğiniz gibi İşçilere iş ve işlere işçi bul
mak çin kazanç amacı ile çalışılması veya özel 
büro açılmasını yasaklamıştır. İkinci fıkrasın-
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da; ancak tarım işlerinde ücretli iş ve işçi bulma 
aracılığına İş ve İşçi Bulma Kurumu izin vere
bilir, demektedir. 105 nci maddede 83 nci mad
deye aykırı hareket eden şahısların cezası tesbit 
edilmiştir. Burada görüyoruz ki bu kabil izin 
almadan büro açıp, memlekette issizliğin kesa
fet taşıdığı müddet içinde birtakım gayrimeşru 
kazançları temin eden kuruluşlar meydana gel
mektedir, Nitekim geçmişte olduğu gibi bugün 
de olduğu gibi Avrupa'ya işçi göndereceğiz di
ye birtakım bürolar kurulmuş, çalışmakta ve 
para kazanmaktadır. 

Şimdi, kabul edeceğiniz bu metinde, 85 nci 
madde hükmüne aykırı hareket eden kuruluşlar 
veya şahıslar çıktığı takdirde verilecek ceza 
2 000 liradan ibarettir. Arkadaşlar, beş kuruşu 
dolandıran bir şahsı Ceza Kanunumuz dolandı
rıcılıktan hapis cezası ile mahkûm ettiği halde 
Komisyonumuzun metninde böyle bir cezayı gö
remiyoruz. Yüz binlerce lira çarp:p dolandıran 
şahıslara verilecek ceza 2 000 lira gibi cüzi bir 
mahiyet taşımaktadır. Bu sebeple bendeniz Mil
let Meclisinin kabul ettiği 105 nci madde met
ninin Yüce Senatoda 105 nci madde olarak ka
bulünü teklif ediyorum, iltifat buyurmanızı is
tirham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Saym 
Başkanım, bu madde 85 nci maddeye atıf yap
maktadır. 85 nci maddede bendler yok, fıkralar 
vardır. Burada da birçok fıkralardan bahsedil
miş olduğuna göre metni takririmde aynen yaz
dım, metin aynen yazılmıştır, yalnız o kelime
ler değiştirilmiştir, maruzatım budur. 

BAŞKAN — Yani metindeki (bendler) yeri
ne (fıkralar) denmesini istiyorsunuz, bu şekil
de değiştirilmesini istiyorsunuz. 

Takrirler var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
İş Kanununun 105 nci maddesinin Millet Mec

lisince kabul edilen metin şeklinde kanunlaş
masını ve Geçici Komisyonumuzca düzenlenen 
metnin bu suretle tâdilini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Fikret Gündoğan 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan İş kanunu tasarısının 

105 nci maddesi olarak, Millet Meclisinin kabul 

ettiği metnin aynen kabulünü arz ve teklif ede
rim. Saygılarımla. 

Muğla 
İlyas Kara öz 

Saym Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 105 nci madde yerine Mil

let Meclisi metninin kabulünü arz ve teklif ede
rim. 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

BAŞKAN — Efendim, Saym Gündoğan, Sa
yın Karaöz ve Sayın Ömer Ucuzal arkadaşları
mızın takrirleri aynı mahiyettedir. Komisyonun 
metni yerine 105 nci madde olarak Millet Mec
lisinin metninin kabulünü istemektedir. Bu hu
susa Hükümet ve Komisyon katılıyor mu? 

Hükümet ? 

HÜKÜMET ADINA ÇALIŞMA BAKANI 
ALİ NAİLİ ERDEM (İzmir Milletvekili) — 
Katılıyoruz. Millet Meclisinde kabul edilen 
metnin kabul edilmesi gerekmektedir, o istika
mette verilen önergelere katılıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER FA
RUK KINAYTÜRK (Burdur) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılı
yor. Bu üç takriri birden oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Takrirler 
kabul edilmiştir. Yalnız metinde (bendler) ye
rine (fıkralar) tâbirlerinin yerleştirilmesi husu
sunda takrir vardır okutuyorum; 

Yüksek Başkanlığa 
103 nci maddenin hemen her satırında (ben

di) kelimesi geçmektedir. Bunların fıkra olarak 
düzeltilmesi ve son satırdaki (ilk defa hükmo-
lunan) ibaresi yerine (evvelce verilen) deyimi
nin konulması için maddenin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

Madde 105. — Bu kanunun 85 nci maddesi
nin ikinci fıkrasında yazılı şartlarla izin alma
dan, aynı maddenin birinci fıkrası hükmüne ay
kırı olarak kazanç amaciyle özel büro açan, veya 
birinci ve ikinci fıkra hükümlerine riayet etmek
le beraber, aynı maddenin son fıkrası hükmüne 
aykırı olarak işçilerden ücret alan, özel ve tü-
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zel kişilerin bu -iş. ile ilgili büroları kapatıldığı 
gibi bu işlerde fiilen çalışanlar hakkında.iki bin 
liradan az olmamak üzere ağır para cezası veri
lir. 

Tekerrürü halinde, evvelce verilen para ce
zasının iki katı hükmolunur. 

BAŞKAN —• Sayın Komisyon ve Hükümet 
katılıyorlar takrire. Yalnız, (bendler) yerine 
(fıkralar) denmesi ve son satırda; (Evvelce hük-
molunan) şeklinde düzeltilmiş hali ile oylarınıza 
arz ediyorum, kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Kabul edilen değişiklikle birlik
te Millet Meclisi metninin 105 nci maddesinin 
Millet Meclisi metnini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde açık oylarınıza sunulacaktır. 

İş haytmm denetleme ve teftişine 
ilişkin cezalar 

Madde 106. — I - Bu kanunun 89 ncu madde
sinin 2 nci bendinde sayılan ödevleri yerine ge-
tirmiyen ve aynı maddenin 1 nci bendinde ken
dilerine yetki verilen memurlara karşı gereken 
kolaylığı göstermiyen işveren veya işveren ve
killeri, 94 ncü madde gereğince çıkarılacak tü
zük hükümlerine ve aynı maddenin 1 nci 
bendindeki bildiri şartına uymıyan işve
ren veya işveren vekilleri, 94 ncü madde
nin 1 nci bendindeki yasaklara riayet etmiyor 
işveren veya işveren vekilleri hakkında 2 500 
liradan az olmamak üzere ağır. para ce
zasına, 94 ncü maddenin 2 nci bendindeki 
yasaklara riayet etmiyen işçiler hakkında 50 li
radan az olmamak üzere hafif para cezasına, 

Hükmolunur. 

Yukarıdaki bendlerdeki fiillerin tekerrürü 
halinde cezalar iki kat artırılır. 

II - Yukarıda sözü reçen ilgili memurların 
bu kanundan veya diğer kanunlardan doğan her 
çeşit teftiş ve denetleme yetki ve görevleri ge
reğince görevlerinin yerine getirilmesi sırasında 
istdikleri bilgileri vermiyen veya görevlerini 
yapmıya veya sonuçlandırmaya engel olan kim
seler hakkında 2 500 liradan az olmamak üzere 
ağır rn.ra cefası hükmolunur. 

Fiilin tekerrürü halinde bir evvelki hükme
dilen cezalar bir kat artırılarak uygulanır. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) - i Muhte

rem arkadaşlar; bu madde dikkatle tetkik Duyu

rulduğu zaman görülür ki maddede yapılan atıf
lar tutmamakta ve diğer atıf-yapılan maddede o 
hükümlere rastlanmamaktadır. Şimdi bu konu
yu arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar; bu kanunun 106 nci 
maddesi &öyle diyor : «Bu kanunun 89 ncu mad
desinin 2 nci bend'nde sayılan ödevleri yerine 
götirmiyeu ve aynı maddenin 1 nci bendinde yet
ki verilen mamurlara karşı gereken kolaylığı gös
termiyen işveren veya işveren vekilleri» deniyor. 
Bundan sonra «94 ncü madde gereğince çıkarı
lacak tüzük hükümlerine ve aynı maddenin 1 nci 
bendindeki bildiri şartına uvmıvan işveren veya 
:şveren vekilleri» diye bir atıf vardır. Ş'mdi bu 
vapılan atıf 94 ncü maddede yoktur. Tetkik bu-
vurulursa 94 ncü madde, 94 ncü madde gsreğün-
nı çıkarılacak tüzük... 94 ncü maddede böyle bir 
*üzük mevzuubahis değil ve aynı maddede yani 
94 n^ü mndden;n 1 ne" bendindeki bild'r' «nrtı-
UT.. B">vle b'r bildiri de bahis mevzun de^il. Su 
h .̂Hfy burada bir aksaklık, burada fahiş bir ak
saklık vardır. Bendeniz tetkik ett:m. şu okudu
ğum ibare1 eri her halde eıkarmnk lâzım E<rer 
başka bir hikmeti varsa, ilâve edilmesi srerokivor-
sa, onu Sayın Komisyon izah ed<u\ aksi halde bu 
imamen yrrVız yapılan bir atıf oluvor. Çünkü 
"-.ntmamakta çıkması gerekmektedir. O da şu: 3 
uc'i satırda. «94 ncü madde gereğince çıkarıla
n ı , |;^-"i^ h" ,-"Tn ın r

-
n e v e avnı maddenin 1 nci 

fıkrasındaki bildiri şartına uymıyan işveren veya 
'şveren vekilleri» diyor. 

Su hal de bu tâbHerin tnm'un^n crkınlma^ 
gerekmekte ve şu durumuna göre de bu 1 nci 
fıkranın şu hali alması gerekmektedir : «Mad-
1'» 106 - Bu kanonun 89 nen maddesinin 2 nci 
""Vrasındı, «^vıl^n ödevleri yarine rr^'rm'ven ve 
aynı maddenin 1 nci fıkrasında kendilerine yet
ki verilen memurlara karşı gereken kolaylığı gös-
'-•ermiyen (veya diyorum") öteki kısmı çizdim -
94 ncü maddenin 1 nci fıkrasındaki yasmıklara ri-
Tvct etmivpn işveren veya işveren vekilleri hak-
kında 2599 liradan az o^m-Mnak ü^ere ağır para 
""-"vcına 94 n c ü maddenin 2 nci fıkr^smd^ki ya-
_",1dara riavet efm'von ^^îVr hakkında 50 üra-
l n u a.z o1rr ,m' ,k ü^ere hafif nara r r^^ma hük-
•UL^nur. Bu fiil er'n tekerrürü h^ 'nde evvelce 
verilen cezalar iki kat artırılır» şeklinde, bu 1 
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nci fıkranın, bu metnin bu hale getirilmesi 
lâzım. 

Şimdi geliyorum ikinci kısma. İkinci kısım 
da da yine beyan zaafları mevcuttur. Bunların 
da tasrihi gerekmektedir Bendeniz bunları da 
şu. şekilde düzeltmek istiyorum. 

«Yukarda sözü geçen ilgili memurların bu 
kanundan veya diğer kanunlardan doğan her çe
şit teftiş ve denetleme yetkilerinin kullanılması 
ve görevler"nin yerine getirilmesi sırasında iste
dikleri bilgileri vermiyen veya görevlerini yap-
mıyan veya sonuçlandırmıya engel olan kim
seler hakkında 2 500 liradan az o'mamak üzere 
ağır para cezası verilir. Fiilin tekerrürü halinde 
evvelce verilen para cezasının iki katı hükmo-
lunur, şeklinde bu maddenin yeniden redaksiyo
na tabi tutulması lâzım. Bu konuda bir önerge 
tpıkdim et m's bulunuyorum, iltifatını istirham 
eder, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Karaöz. 
İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Efendim, bir 

tabı hatası var, onu hatırlatmak istiyorum. Mad
de 103 dan sonra Romen rakamı ile (I) olması 
•lâzım; 

BAŞKAN — Efendim, o şekilde, tashlhli şek
li ile okundu. 

Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Muhterem 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 94 ncü madde iş 
hayatını kolaylaştırmak üzer*e birtakım yasak 
(hükümler getirmiştir. 94 ncü maddenin birinci 
fııkrası işverenler, ikinci fıkrası da işçiler için 
getirilen hüküm mahiyetindedir. Şimdi, tetkik 
buyurduğunuz 106 ncı maddede 94 ncü madde
nin ikinci fıkrasına uymıyan veya aykırı hare
ket eden işçiler için bir ceza hükmü taşımak
tadır. Ve yapılan ihbar neticesinde işçinin ileri 
sürdüğü iddialar sabid3İmadığı takdirde veri
lecek ceza 50 liradan az olmamak üzere hafif 
para cezasıdır. Değerli arkadaşlarım, bir işçi 
mevcüdolmıyan bir hâdiseyi varmış gibi göste-
rek Bölge Çalışma Müdürlüğüne şikâyet ede
cek, Bölge Çalışma Müdürlüğüne de birtakım 
ımüfettJşleri harekete geçirip tahkikat mahalli
ne gönderecektir. Önada işvereni ve işveren ve
kilini veya lüzum gördüğü daha birtakım in
sanları iş başından ayırıp tahkikat yapacak, 
bu tahkikat aylarca devam edecektir. Neticede 
işçinin ileri sürdüğü iddiaların hiçbirisinin sa-

bidolmadığı anlaışılacak ve 50 lira gibi cüz'i bir 
para ile de mahkûm edilecektir. Ben bu asgari 
miktarın, verd'ğim bu önerge ile 50 lira değil, 
500 lira olarak düzeltilmesini ara ettim. Takri
rime iltifat buyurmanızı arz ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN—Takrir i okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
îş Kanunun 103 ncı maddesinin Millet Mec

lisince kabul edilen metin şeklinde kanunlaş
masını ve geçici komisyonca düzenlenen madde
nin bu. suretle tadiline arz ve teklif ederim. • 

İstanbul 
Fikret Gündoğan 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte bulunan 106 ncı maddenin 

birinci fıkrasının son cümlesini teşkil eden (94 
ncü maddenin 2 nci 'bendindeki yasaklara ria
yet etmiyen işçiler hakkında 50 liradan az ol* 
mamak üzere hafif para cezas na) Hükmünün 
aşağıda arz edilen şekilde tadilini arz ve tek
lif ederim. 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

94 ncü maddenin 2 nci bendindeki yasak
lara riayet etmiyr.n işçiler hakkında 500 lira
dan az olmamak üzere ağır para cezasına, 

Cumhuriyet Senatosu Bajkanlığma 
Şifahen arz ettiğim sobepler dolayısiyle, 

103 ncı maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

îş hayatının denetleme ve teftişine ilişkin 
cezalar. 

Madde 105. — Bu kanunun 89 ncu madde
sinin ikinci fıkrasında sayılan ödevleri yerine 
getirmiyen ve aynı maddenin birinci fıkrasında 
kendilerine yetki verilen memurlara karşı 
gereken kolaylığı göstermiyen veya 93 ncü mad
denin birinci fıkrasındaki yasaklara riayet et
miyen işveren veya işveren vekili hakkında iki 
bin beş yüz liradan az olmamak üzere ağır para 
cezasına, 93 ncü maddenin ikinci fıkrasındaki 
yasaklara riayet etmiyen bçiler hakkında elli 
liradan az olmamak üzere hafif para cezasına 
hdkmolunur. Bu fiillerin tekerrürü halinde, ev
velce verilen cezalar iki kat artırılır. 
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Yukarıda sözü geçen ilgili memurların bu 

kanundan veya diğer kanunlardan doğan her 
çeşit teftiş ve denetleme yetkilerinin kullanıl
ması ve görevlerinin yerine getirilmesi sıras n-
da istedikleri bilgileri verniyen yahut görev
lerini yapmaya veya sonuçlandırmaya engel 
'olan kimseler hakkında iki bin beş yüz liradan 
az olmamak üzere ağır para cezası verilir. Fiilin 
tekerrürü halinde, evvelce verilen para cezası
nın iki katı hükmolunur. 

BAŞKAN — Birinci takriri okutuyorum, oy
larınıza arz edeceğim. 

İstâribul Üyesi Fikret Gündoğan'm önergesi 
tekrar okundu). 

BAŞKAN — Bu takrir Millet Meclisi met
ninin kabulünü istemektedir. 

Hükümet ve Komisyon iştirak ediyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 

FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — İştirak et
miyoruz. 

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

BAŞKAN — İştirak etmiyorsunuz, Takriri 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Takrir kabul edilmemiştir. 

İkinci takriri okutuyorum. 
(Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'm önergesi 

tekrar okundu). 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon iştirak 

ediyor mu efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 

ÇEKEMOÖLU (Sivas) — Bir tabı hatası var
dır. 

Say:n Sadık Artukmaç'm takririnde bu 94 
ncü madde.. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç'm takririne 
sıra geldiği zaman onu halledelim. 

Bu takrire Hükümet ve Komisyon katılı
yor mu? 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
İzmir Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, peki efendim. 
ÇALIŞMA BAKANI ALI NAİLİ ERDEM 

(İzmir Milletvekili) — Neden katılmadığımızı 
arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(İzmir Milletvekili) — Sayın Ucuzal da 94 ncü 
maddeye aykırı fiil ve hareketlerde bulunanlar 

diye bahsetmiştir. Oysa ki, 94 ncü maddede böy-
b binşey yoktur. 93 ncü madde olacaktır. 93 ncü 
maddeyi tetkik ederlerse sanrım ki, böyle bir 
ceza verdirecek bir halin mevcudolmadığını gö
receklerdir. Bu itibarla iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon iştirak 
etmiyor efendim. Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Benim elim
deki tasarıda 94 ncü madde efendim... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Komisyon 
ve Hükümet tetkik etsinler. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(İzmir Milletvekili) — 106 ncı maddenin 3 ncü 
satırındaki 94 ncü madde 93 olaraık değiştirile
cektir. Diğerleri doğrudur. 

BAŞKAN — Buraya sohven mi geçmiştir 
efendim? 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(İzmir Milletvekili) — Evet efendim. Kanun 
tasarısının Meclise ilk şevki sırasında 94 ncü 
madde olarak sevk edilmiştir. Hata oradan de
vam edip gelmektedir. 

BAŞKAN — Bu hatayı şimdi tashih ediyo
ruz. 

Sizin takririnizde... 
ÖMER UCUZAL (Eskişohir) — Sayın Baş

kan, «94 ncü madde» diye yazdığım madde 
doğrudur. Yalnız Sayın Sadık Artukmaç'a at. 
fedilen madde 93 olacaktır. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Ucuzal'm takriri
ni dinlediniz. Hükümet ve Komisyon katılıyor 
mu ? 

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

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
ÇEKEMOĞLU (Sivas) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl
mıyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul ebnıiyenler... Takrir kabul 
edilmiştir. 

Üçüncü takriri okutuyorum. 
(Yozgat Üyesi Sadık Artukmaç'm önerge

si tekrar okundu). 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 

Başkanım, burada zaten takrir kabul edilmiş 
durumda, madde de tashih edilmiş durumdadır. 
94 ncü madde 93 ncü madde olacaktır. 
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Bir de bendleri kelimeleri geçmektedir. 

Bunların da fıkraları olarak d ize turnesini is-
tinham edeceğim. Ona inhisar ettiriyorum. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç'ın takririn
de Ü4 neu maddenin ü'â olarak tashih olunması 
ve maddede geçen öendierın fıkra olarak dü
zeltilmesine iluüumet ve Koıniiyon iştirak edi
yorlar. Tahriri oylarınza arz eıuyorum. Kaoul 
edenler... Kaüul etmıyeıuer... Kaoul edilmiştir. 

Kajbul edilen değişikliklerle maddeyi oyları
nıza arz ediyorum, ivaoul edenler... Kaoul etnıi-
yenier... Kaoul edilmiştir. 

Madde açık oyunuza sunulacaktır. 

Madde 107. — Bu kanunun ceza bölümün
de cezası ay.ıea yazılmamış oıan yasaKiara 
karşı gelen veya zorumuKlara uymıyan iş veren 
veya işveren vekilleri hakkında, J.UO lirauan az 
oimamaü üzere hani' para cezası haıoııoıunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kaoul edenler... ±v.aoui etmiyenler... Ka-
'üul edilmiştir. 

Madde 108. — Bu kanunun cezai hükümleri
ni tatjike mahallî suin ceza manıiemeie.ı yet
kilidir. 

İş bu dâvalar acele mevaddandır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kaoul edenler... Kabul etmiyenler... Ka-
ıbul edilmiştir. 

ONUNCU BÖLÜM 

Son hükümler 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 110. — Bu kanunun yürürlüğe gir
diği günden başlıyarak : 

A) 3003 sayılı Kanun ve bu kanunu değiş- > 
tiren; 3516, 3312, 5518, 5842, 5863, 6298, 72S4, 
7235, sayılı kanunlar, 

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

C) 6032 sayılı Kanun, 

Ç) 7437 saydı Kanun, 

D) 5953 sayılı Kanunu değiştiren 6253 sa
yılı Kanuna ek 2 nei maddesi, 

Yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Alpiskender daha önce 
kabul edilmiş bir takrire göre üzerinde takrir 
verilmemiş olan maddeler hakkında söz vere-
miyeceğim 

FERÎT ALPİSKENDER (Manisa) — Tak-
ririm vardır efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurunuz. 

FERÎT ALPİSKENDER (Manisa) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım: İş Ka
nunu şüphesiz ki birçok m eziyeti eriyle v.s ek-
sikUkleriyîe iş hayatımıza bir yenilik srotireeok-
tir. Ve memlekette bunun verimli, müspet olabil
mesi için hem işverenlerin hem de işçilerin bu
na rok iyi' bir şekilde hazırla.nmaları gerekir. 
Aksi halde iş havat/mıızda birtakım boca'ama-
lar ve birtakım şiddetli tedbirler^ işverenler, 
a^ır cezalara çarptırılarak yıkılabilir h^m de 
işçiler haklarını hancı yollardan arayabilmek
lerini rok W\ bir şekilde tesbit etmemiş olabi
liyor. Bu itibarla bönden^ bu maddede bahse
dilen altı av^k intikal müddo+in:n bir yıla çıka
r ım a.sım toMif ediyorum. Ve bu kanunrn bu 
mndd'min binnei satırının bilhassa su şekilde 
de^Hh+irilrr^im teklif rdiyornm. Bu kanun Res
mî Gazetedeki yayımından bir yıl sonra vürür-
lü-o rrirov. p,n raven t teVTi^tp altı avlık bir 
r m V ^ t kabul odilmVi. Fakat, bu altı aylık 
TTÜd/lM-. 7-rrfı^rln IT» rsı- ırr^ BakanV~ı K^nnun 
âmir bubiTMi^n tüzükleri. yönetmelikleri ve 
knr ,dî toskil'H ka.nrpbı^ım ter-er«m"T ettirebile
cektir. TIP do is v^^Vri kendilerini bun*' sröre 
altı r>vbİT bir r>ı"ddot zarfımda b^zı^l^^ıbileeek-
lnrdir. S o'-7'» h'v rnp '̂"T»»' da d'r,^uT*abiH'*. Altı 
ay sonra ikinci bir teklif gelecek «efendin, ekr 
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sikler tamamlanmadı bir altı ay daha verilsin» 
gibi bir teklif karşısında da kalabiliriz. Ama 
bir yıl gibi kâmil ve hattâ iyi bir müddet vere
cek olursak ümided^rim ki, Hükümet kendine 
düşenleri iyi bir şekilde hazırlayabileceği gibi 
işverenler ve işçiler de kendilerini buna çok ha
zırlıklı bulacaklar ve bu şekikle kanun yürürlü
ğe girdiği tarihte daha verimli, daha randıman
lı olabilecektir. Bu teklifimin yüksek tasvibini
ze mazhar olmasını bilhassa istirham eylerhn. I 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

110 TVMI maddenin ilk satirlim aşağıdaki şe
kilde tadilini arz ve teklif eylerim. 

Manisa 
Ferit Alpiskender 

Bu kanun T>esmî Gazetedeki yayımından bir 
yıl sonra yürürlüğe girer: 

BAŞKAN — Son yürürlük maddesidir, değil 
mi efendim? | 

F ^ Î T ALPİRTn^HTP-T?, n r - ^ f O — Evet | 
efendim. İTO nen maddenin birinei satırı. | 

P t R ^ F T nfKPOflAN (İstanbul) — Usul 
hakkında s"z istiyorum. I 

BARKAN — Usul hakkında buycrun. I 

PÎK^T*T G Ü N D O ^ N rt«*n.TiHın — Yxfr-
terem ?»rVflr1fl«!̂ rım. Savın .Alr»is1rpnder'in tak-
dim ettikleri ö-np-̂ rronip veri. 110 n~n r r^ ' "^ o1-
m a ^ ; 111 r«'»i madde olm*k r^e lû r . (111 nci 
mad'l^ «S^OIPTÎ) pv^t. m nei n^dde. 

BAŞKAN — Öyle olması lâzımdır. 

F t K ^ E T Gtv > T^0*AN r T V ^ m i ^ _ Hinkü. 
(bu kamın vürüriü^p rrrdiği o-ü^d^n basV-a-
rak. e'i.mlps'ni deriştirmek istedikleri m "AV. 
k a l d i •"il?"» a k r-".nnn1"'w-ın nr>]«Tİn»> ıVıoret o M u ^ n -

n r ı rr"^f^-rr\n WT m:*drW1İ7\ O î-H^rin "•pr^r.^v-, I 
yeri hu""^ p]ro«Yv»ıV ^ef^kir. 111 rıei maddedir. 

FRPİT >TptRKPNDER (Manisa) — Evet j 
efendim, yanlışlık olmuş. 

BV^KAN — D ^ t n d r r 111 n ^ maddeyi il-
gilprrrlî"!-». "Vnnbs verilroistîr' p'ondim. 

S t ^ i 110 nnu maddevi oTd"rın-i"n crru"^-
rrp^ KoTv>d "denl"^... Frrrevmrlcr... Ka^ul edil
miştir. Madde açık oylarınıza sunulacaktır. 

Geçici Madde 1. — A) Bu kanunun 3^, 61, 
66, 74, 78, 81, 84 ncü maddelerinde sözü geçen 
tüzükler çıkarılıncaya kadar yürürlükten kal
dırılan 3008 sayılı İş Kanununun 35, 36, 37; 47, 
55, 58, 61, 64 ncü maddelerine dayanılarak çı
karılan tüzüklerin aynı konulara ilişkin hüküm
leri yürürlükte kalır. 

B) Bu kanunun yürürlüğe girmesinden ön
ce mahallî asgari ücret tesbit komisyonlarınca 
alınıp da henüz kesinleşmemiş bu-unan karar
lara ilişkin her türlü işlemler durdurulur. 

C) Bu kanunda sözü geçen tüzük7er kanu
nun yürürlük tarihinden başlıyarak en geç bir 
yıl içinde hazırlanır ve tüzük tasarıları Danış-
taya tevdii tarihinden itibaren en geç iki ay için
de tetkik edilerek karara bağlanır. 

BAŞKAN — Yalnız burada karar değil de 
karara clarak düzeltilecektir. Değil mi sayın 
Hükümet ve Rayın Komisyon. 

GEOtOÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
ÇEKEMOâLTJ (Sivas) — Evet başkanım, 

BAŞKAN — Burada «karar» olarak yazıl
mış. «karara» olarak düzeltilecektir. Bu düzelt
me ile binlikte gerici birine! maddevi oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler... 
Kabul edilmis+i1*. 

G^iei Ma.ddo 2. — Bu kanunun yür' ı^üpe 
girdili tarihte, yürürlükten kaldırılan 3008 sa
vdı İs Kanununa göre îş Kanunu kapsamına 
alınmış olan is yerleri, işverenleri bu kanvnun 
3 ncü maddesine "''re ayrıca işyerlerini bildir
mek zorunda delildirler. 

A^ e ak bu kanunun yürürlüce girdili tarih
le pı,'lı«!rvın,k+'r oVn i^^r1 erinden yürürlükten 
^•ddınla-n 300S sayılı İs Kanununun kapsamına 
plm",Tv->vs olan işyerlerinin i^v^ren ve işveren 
vekilleri bu kanunun 3 ncü maddesindeki bildir
me mee^nrivetini kanun vürürlüfre girdi"! ta-
riTıJen itibaren iki ay içinde yerine getirmeye 
meburdurlar. 

BAŞKAN — Geçini ikinci maddevi oyları
nıza a"7, e divanım. Kabul edenler... Etmeyen
ler... K^bıd erlilrnis+ir. 

GEÇİCt MADDE 3. — Bu kanun yürürlüğe 
girmeden önce 30C8 sayılı İş Kanunu kapsamın
da olan işyerlerinde, anılan kanunun değişik 
29 nen maddesine uvularak yapılmış olan iç yö
netmeliklerde yer alan veya iş ihtilâfları yahut 
hakem heyetleri kararı ile veya sair şekillerde 
kesinleşmiş olup yürürlükte bulunan iş şartlan 
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n ile iş düzeni ve sosyal yardımların uygulan
masına toplu iş sözleşmesi veya hizmet akitleri 
ile yeni iş şartları kuruluncaya kadar devam 
olunur. 

BAŞKAN — Geçici 3 ncü maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 4. — 5521 sayılı iş Mahkeme
leri Kanununun 2 nci maddesi uyarınca bu 
mahkemelere işçi ve işveren üye olarak seçil
miş olan, işçi ve işveren temsilcilerinin görev 
sürelerinin s^na ekmesi halinde, bu mnhkemelere 
katılacak isçi üyeler mensrıbolrlrıklan i-ci sayısı 
en çok olan konfederasyonca, işveren üyeler ise 
varsa en çok işveren mensubu olan işveren kon-
federasyonunca yoksa Türkiye Ticaret Odala
rı ve Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birli
ğince seçilecek 6 şar aday arasından bir asıl ve 
üç y^dek olmak üzere Adalet ve Çalışma Ba
kanlıklarınca tâyin olunur. 

Qvr\n\ -KT r̂îRVON B A ^ A N T Ö FARUK 
KTNAYTÜRK (Burdur) — Üçüncü satırdaki, 
işçi üvrlerindcn sonra bir virgül koyahm. men-
subokluklan işçi savısı dive devam edecek 

BAŞKAN — Virgül mü var orada, üçüncü 
s a t ı r a ? 

GTCHÎOt KO^TÎSVON BASKANT ÖMER 
FARUK KTNAYTÜRK (Burdur) — Evet, seh
ven mntnlmuş. 

BAŞKAN — Sehven unutulmuş değil mi, 
efend:m, peki. 

M^ddevi odlarım-™ sunırrorp:m. K^bn1 ed~n-
le**... Etmevrn1?"... Kabul edilmiştir. Madde açık 
oy!r"•"*"'""̂  <=!""»>",ıılacn,^̂ "'f*. 

Madde 111. — Bu kanun yayımı tarihinden 
6 av <*on-a vürürlü&e erir er. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
B u y d u n Savın Gündoğan. 

ÖMER ERGÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— B^n rle söz istivorum. 

BAŞKAN — Savın E^gün. başka söz isMven? 
ÖMER LÜTFİ BOZCALI (İzmir) — Ben de 

söz ist'vomm. 
BAŞKAN — Sayın Bozcalı, başka söz isti-

yen Yok. Buyurun Sayın Gündoğan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Muhte

rem arkadaşlarım, bu kanunun yürürlüğünün 
ne zaman bağlıyacağını gösteren bu maddede 
Geçici Komisyonunuz altı ay gibi bir müdde
tin yürürlüğe girmesinden önce geçmesini ön

görmüştür. Mucip sebebini pek iyi anlamak 
mümkün değildir. Ama bu kanunda tüzüklerin 
çıkartılması ve sair gibi bu kanunun işlemesi
ni temin edecek vasıtaları biran evvel Bakan
lık tarafından ortaya koymak için olacaktır, 
denebilir. Fakat muhterem arkadaşlarım, bu 
kanunca biz iş hayatına yenilikler getirdiğimi
zi bu kürsüden hangi partiye mensubolursak 
olalım ifade etmiş insanlarız. Yenilikler, gü
zellikler, iyilikler, teminatlar getirdiğimizi ifa
de ediyoruz. O takdirde bu güzellikleri, iyilik
leri, düzeltmeleri ve yenilikleri çok geçe bırak
makta, bu istediğimiz, bu arzu ettiğimiz yeni
liklerin o insanlara çok geç ulaşmasını sağla
mış olmaz mıyız? Onun için derim ki, muhte
rem bakanlık kendi personelini biraz daha sıkı 
çalışmaya sevk ederek zaten 3008 sayılı Kanun 
gereğince çıkarılmış birçok tüzüğün de mev-
cudolduğunu bildiğimiz için bir tecrübesi olan 
bir kanun, Türk hukuk hayatında tecrübe ile 
birtakım imkânlar kazanılmış olan bir kanun
dur. Bu altı ayın çok olduğu kanısındayım. 
Ve Millet Meclisinde bu kanunun yayımı ta
rihinde yürürlüğe girer denmeşindeki isabeti 
de takdir etmenki rica ediyorum. Zannederim 
ki, belki benim teklifim şimdi Millet Mecli
sinde kabul edilen metnin kabulü ş-eklinde ol
duğu için iltifatınıza mazhar olmıyacak. Baş
ka müddetler, daha kısa müddetler konarak, 
bu maddenin altı ay sonra yürürlüğe girmesi
ni önlemenizi, getirdiği yeniliklerin o şahıslara 
kavuşması bakımından, istirham ediyorum. 

Hürmetlerimle efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ergün. 
ÖMER ERGÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
111 nci maddenin Millet Meclisince kabul edi
len şekli ile kalmasında isabet vardır ve bu
nun dışında da bir başka şekilde karar vere
meyiz. Sebebine gelince; bir defa, altı ay 
sonra bu kanunun yürürlüğe girmesi bâzı en
dişelerden doğmuştur ve teklif de bu şekilde 
yapılmak suretiyle komisyonda kabul edilmiş
tir. Bence gerek işçi zaviyesinden, gerek işve
ren zaviyesinden böyle bir endişeye lüzum yok
tur. Esası itibariyle kabul etmek üzere bu
lunduğumuz bu tasarı metni içine, halihazır
da yürürlükte bulunan kanunlardan derlenmek 
suretiyle, sokulmuş birhayli hükümler vardır. 
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O. Senatosu B : 85 12 . 7 .1967 O : 2 

Bâzı yenilikleri olmasına rağmen, ana t em el, 
anahükümler eski kanundan buraya aktarıl
mıştır. Şimdi, maruzatımı arz ederken, niçin 
olamıyacağınm mesnedini 110 ncu maddeye 
dokunmak suretiyle belirteceğim. 

110 ncu maddeyi kabul ettik. 110 ncu mad
de birçok kanunları yürürlükten kaldırıyor, 
yani mevcut yürürlükte bulunan 3008 sayılı ve 
bununla çalışma hayatımızla alâkalı kanunlar 
tamamen kaldırılmış vaziyete sokulmuştur. 
Kanunlar kaldırıldığına göre, biz de bu kabul 
etmiş olduğumuz kanunu altı ay sonra yürür
lüğe sokarsak mevcudolan mevzuatın altı ay 
müddetle işlemesine imkân yoktur ve tama
men ortadan kalkmış durumdadır. (Olmaz, 
olmaz sesleri) 

BAŞKAN — Ne ise beyler, lütfen müdahale 
etmeyin. Hatip fikrini beyan ediyor. Fikirle
rini beğenirsiniz, beğenmezsiniz; oylarınızla 
tesbit edersiniz. 

ÖMER ERGÜN (Devamla) — Şimdi 110 ncu 
madde ile 3008 sayılı kanun ve bununla iş ha
yatımızla alâkalı kanunlar tamamen kaldırıl
mış vaziyettedir. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Yürür
lüğe girdiği zaman kalkar. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. Sa
yın Ergün devam edin. 

ÖMER ERGÜN (Devamla) — Bir defa ben 
bu yönden işi mütalâa ettim. Arkadaşlarımın 
ikazından istifade etmek suretiyle fikr'mi değiş
tiriyorum, arkadaşlarımın fikir ve kanaatlerine 
uyuyorum. Yanlış bir şey içerisine girmiş bulun
duğumu, arkadaşlarımın telâşından, ikazından 
anlamış bulunuyorum. Arkadaşlarım bilhassa 
beni ikaz ettikleri için kendilerine teşekkür ede
rim (Bravo sesleri) 

Şimdi 6 ay sonra niçin bunu yürürlüğe koya
cağız? tşin bu tarafına geçmek istiyorum. Bir 
defa tüzükler mevzuubahis değil. Çünkü geçici 
madde 1 de deniyor ki, «bu kanunla ilgili çıka
rılması icabeden tüzükler, çıkarılmış bulunan tü
züklerle idare edilir, yeni tüzükler çıkıncıya ka
dar» demek ki, bu 3008 sayılı İş Kanununun 
ic?!bı olarak çıkarılmış olan tüzükler yeni tü
zükler çıkarılmcıva kadar yürürlükte kalpaktır. 
Zaten, -'sverlerimizde bu kanun tatbik edilmek
tedir. Şimdi bunu bir de altı ay sonraya erteler

sek bunun hiçbir mânası kalmaz. Zaten bu kanun 
tamamen işçi ve işveren tarafından anlaşılmıştır. 
Bir de Sayın Cumhurbaşkanı tarafından veto 
edilmiştir İki defa Senatoya, iki defa Meclise 
gelmiştir. Artık bunun bir daha altı ay veya bir 
sene gibi müddetle ertelenmesine veya yürür
lüğün neşrinden sonra altı ay sonraya bırakıl
masında ben isabet görmemekteyim. Onun için 
Millet Meclisinde kabul edilen şekilde kabul edil
mesini istirham ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Bozcalı. 

ÖMER LÜTFÎ BOZCALI (İzmir) — Söz hak
kımı Sayın Tuna'ya veriyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tuna. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlar, yürürlüğe girmesi bakı
mından daha evvel konuşan arkadaşlarımın ısrar 
ettiği fikirler doğrudur. Derler ki, «böyle iş ha
yatının tpnzim eden yeni, ileri görüşlü bir kanun 
Tetirdik. Türk iş hayatı bundan en kısa bir za
r ımda istifade etmelidir» Doğru, fakat şurada 
bir 110 ncu mndde kabul ettik. Biraz evvel 110 
nc'i maldenin son «C» fıkrasında «en geç bir yıl 
'rinde bn tüzükler hazırlanır» şimdi demek olu
yor ki, tüzüklerin hazırlanması için biraz evvel 
vrvntığımız oylamada bir yıllık bir zamanı kabul 
ettik. 

İkincisi, bu kanun neşredild'ği anda yürür
lüğe girebilecek kanunlardan değ'ldir. Neşredil-
diği anda Ankara'da Re?mî Gazetede çıktımı za-
m°.n Türkiye'nin diğer yerlerindeki iş adamları 
su g'rift kanunun icaplarını bilmeden suç işlenvş 
mevkiine düşeceklerdir. Bu şekilde 'cezai hü
küm1 eri olan, bâzı hususları yasaklıyan bir hare
ket tarzı ve niz?.mı kovrn bu kanun Ankara'da 
nos-e d ildiği anda yürürlüce giremez. Ben ar
kadaşlarımın şu hassasiyetine iştirak ediyorum; 
bn kanun bir an evvel yürürlüce girmelidir. Doğ
rudur. Ama şu kanun yürürlüğe glrd'ği zaman 
da bu kanunu bilmemekten dolavı kimsenin ba-
s'nn, bir felâket gelmemelidir. Günkü cezai hü
kümleri ihtiva eden bir kanun. Böyle bir kanıma 
iş vereni erce, işçilerce iş tamamen hazmedildik
ten sonra yürürlüğe girmelidir. Ş'mdi buradaki 
m^tin 6 ay sonra vürürlirre crirer divor. Bura
daki metin en gec bir yıl içer'sinde tüzükler ha
zırlanır diyor. Bu tekriri müzakere i1 e tadil 
olunmadığı müddetçe kanaatimce bir kanunun 
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şümulüyle yürürlüğe girmesi için tüzüklerin de 
hazır olması lâzımdır. Buradaki 6 aylık müddet 
de az gelmektedir. Eğer bir tekriri müzakere ya
pılır bu C aylık müddet tashih edilirse, Cumhu
riyet Senatosu Geçici Komisyonunca kabul edilen 
metin isabetli olur. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Betil, buyurun. 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Muhterem arka

daşlar, tasarının ka'bul edilmesi memleket iş haya
tının bu tasarının taşıdığı hükümlere ihtiyacı 
olduğunun kabul edilmesi demektir. Böyle olun
ca biran önce imkânlar ölçüsünde süratle yürür
lüğe girmesini ve uygulanmasını sağlamak lâzım
dır, bu söz götürmez. 1961 Anayasası, seçimleı-
le ilgili üç kanun çıkardı. Kurucu Meclis, Ana
yasayı çıkardı ve Anayasada İçtüzüğün dahi se
çimlerle iş başına gelecek meclisler tarafından 
yapılmasını uygun gördü ve birçok Anayasa mü
esseselerinin altı ay zarfında çıkarılacak kanun
larla kurulmasını emretti. Kurucu Meclisin çı
kardığı 1961 Anayasasının bu emri yerine geti
rilmiştir. Yepyeni birçok Anayasa müessesesi 
kuruluşlarını, görev ve yetkilerini ilgileyen ka
nunlar her iki Meclisten 6 ay zarfında görüşüle
rek yürürlüğe konulmak suretiyle Anayasanın bu 
emri yerine getirilmiştir. Şimdi mevzu 31 yıl
dan beri memleketimizde işlenmiş olan bir mev
zudur. Kanunla tanzim edilmiştir. Tüzükler 
çıkarılmıştır, uygulanmıştır. Binaenaleyh ilk 
defa tanzim edilen bir konu ile karşı karşıya bu
lunmuyoruz. Bu altı ay çoktur. Hele bir yıl 
pek çoktur. Ndıayet çıkarılacak tüzük, mahdut 
konularda, belli hükümler ihtiva edecektir. Bu 
üç ay gibi zam-an zarfında pekâlâ çıkarılabilir. İf
rattan da, tefritten de kaçalım. Altı ay demiye-
lim bir ay demiyelim ama mâkul bir süre kabul 
edelim. Bu üç ay bu kanunun derpiş ettiği tüzük
lerin çıkarılması hazırlıkları için, çalışmaları için 
yeter bir süredir. Bir yandan kanunu kabul etme 
ama bir yandan da yürürlüğünü lüzumsuz şekilde 
daha uzağa atma kanunun kabulü ile varılmış 
olan neticeye zıt bir hareket olur. Telif edilemez 
bir hareket olur. Yani iş hayatının düzenlenmesi 
için vücuduna İhtiyaç duyulan hükümlerin yürür
lüğünün geciktirilmesi olur. Bu bize hepimize ve
bal yükler. Tüzüklerin hazırlanması için 3 ay
lık zaman kâfidir. Esasen tasarı hazırlanırken 
tüzüğe bırakılan konular için tasarıyı hazırlıyan 
organlar taslak halinde tüzük iç'n de birtakım 
hazırlıklar yapmışlardır. Şimdi yapılacak şey, 

î oturup madde bir, madde son diye bir tüzük 
hazırlamak clmıyaeaktır. Kesin şeklini alan met
ne gö^e zaten hazırlığı taslak halinde yapılmış 
olan tüzüğün kesin şeklini vermekten ibaret ola
caktır. Buna 3 aylık zaman yeter. Buna üç ay
dan fazla zaman vermek psikolojik mânada da 
mahzurludur. Hükümet elinden bir tüzük üç ay
da çıkmıyor denecek. Geçmişte tatbikatı olan 
31 yıldan beri işlenilmiş bulunan bir mevzua ta
allûk eden tüzük Hükümet elinden üç ayda çık
mıyor bu kadar gecikerek çıkıyor gibi bir telâk
kiye de yol açar. O psikolojik mahzura da ayrı
ca işaret etmeliyim. 

FERİT ALPİSKENDER (Manisa) — Tav-
zlh edeceğim. 

BAŞKAN — İki defa tavzih olmaz, her hal
de. Bir defa takririnizi tavzih ettiniz. 

FERİT ALPİSKENDER (Manisa) —111 nci 
madde hakkında. 

BAŞKAN — Gayet kısa buyurun Sayın Al-
p İskender. 

FERİT ALPİSKENDER (Manisa) — Efen-
I dlm biraz evvel ufak bir rakam hatası olarak 

111 nci madde diyecekken 110 ncu madde diye 
yazılmıştır önergemde, özür dilerim. Binaenaleyh 
önergemin 111 nci maddenin tadili şeklinde ka
bul buyurmanızı teklif ederim. Buna da se*bebo-
larak, Sigortalar Kanunu çıktığı zaman İkinci 
Koalisyon ve Üçüncü Koalisj^on Hükümetleri za
manında idi, tüzükler yapıldıktan sonra işçi mü
messilleri idare meclislerine iltihak eder diye bir 
kayıt vardı. Fakat bu tüzükler, tam bir sene hat
tâ bir seneyi mütecaviz bir zaman geçtikten son
ra hazırlandı ve bu temsilcilerin de bu idare mec
lislerine iltihakı daha yeni oldu, bu bir. 

İkincisi, Senato Tüzüğü hazırlanırken şu kür
süden demiştim ki, en azından bir yıl müddet alır. 
Bir arkadaşım bana cevap verirken 15 günde ha
zırlanır, dedi. Fakat realite şunu gösterdi ki, Se
nato İçtüzüğü tam iki sene üç ayda hazırlan
dı. Binaenaleyh, bu kadar mühim yani iş haya
tının Anayasası olan İş Kanununda Hükümete, 
İşçilere, işverene alt muazzam vecibeler düşmek
tedir. Bunların lâyikı ile hatasız, eksiksiz hazır
lanması için önergemin kabulünü tekrar istirham 
ederim. 

BAŞKAN —• Önergeleri okutuyorum, efen
dim. 
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Yüksek Başkanlığa 
111 nci maddenin Millet Meclisi şekliyle kabu

lünü arz ve rica ederim. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Ömer Ergün 
Sayın Başkanlığa 

111 nci maddenin aşağıda arz edilen şekilde 
tadilini arz ve teklif ederim. 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

Madde 111. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

Yüksek Başkanlığa 
111 nci madden"n aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini teklif ederim. 
Madde 111. — Kanun yayını tarihinden 3 ay 

sonra yürürlüğe girer. 
Tokat 

Zihni Betil 

Yüksek Başkanlığa 
111 nci maddenin il'k satırının aşağıdaki şe

kilde tadilini teklif ederim. 
Manisa 

Ferit Alplökender 

Bu kanun yayımından ^bir yıl sonra yürürlüğe 
gire.*. 

FİKRET GÜNDO&AN (İstanbul)— Efen
dim benim teklifim okunmadı ama Sayın Ömer 
Ucuzal'm teklifine iltihak ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Gündoğan da 
Millet Meclisi metninin aynen kabul edilmesi sek
linde bir takrir vermişti, Sayın Ömer Ucuzal'ıu-
ki ile birlikte, ikisi biribirine iltihak ediyorlar. 
Takririn bir tanesi; bir sene sonra, d ğer biri de 
3.ay sonra yürüklüğe girmesini istemektedir. Şim
di en aykırısından itibaren okutup oylarınıza 
arz edeceğim. Millet Meclisi metnini istiyen tak
riri .okutuyorum: 

(Cumhurbaşkanınca S. Ü. Ömer Ergün'ün 
önergesi tekrar ckundu.) 

BAŞKAN — Takrire Hükümet ve Komisyon 
katılıyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER FA 
RUK KINAYTÜRK (Burdur) — Katılmıyoruz 

BAŞKAN — Yani bu kanunun yayımı tari
hinde yürürlüğe girmesine Komisyon katılıyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER FA
RUK KINAYTÜRK (Burdur) — Katılmıyoruz 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(İzm'lr Milletvekili) — Katılıyoruz, nedenini 
izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Nedenini izah edeceksiniz, buyu
run Sayın Bakan. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(İzmir Milletvekili) — Sayın Başkan, muhte
rem senatörler, bu kanunun Meclise şevkinden 
şu güne kadar geçen zaman üç sene, 2 ay, sekiz 
gündür. Bu müddet içerisinde bu kanunun gö-
rüşülmed ği yer kalmamıştır. İşçi, İşveren Kon
federasyonunda görüşülmüştür, Ticaret Odaların
da görüşülmüştür, Sanayi Odalarında görüşül
müştür, esnaf Teşekküllerinde görüşülmüştür. 
Türkiye'de bu kanunu alâkadar eden yer nere
si ise orada görüşülmüştür. Bu kanunun bilinmi-
yen tarafı kalmamıştır. Bu kanun yeni çıkarılan 
bu kanun değildir. Bu kanun 3008 sayılı Kanu
nu esas alan bir «kanundur. Bu 3008 sayılı Ka
nunun bugünkü ihtiyarlarınıza cevap verecek 
şekilde değiştirmeleri yapılmıştır. Binaenaleyh, 
30 senedir uygulaması yapılan bir kanundur bu 
kanun. Arkadaşlarımız diyorlar ki, tüzükler 
çıkarılacak, .yönetmelikler çıkarılacak, onun için 
1 seneye, 6 aya, 3 aya iht'yacı var. Lütfedin, bu
nu hazırlıyacak olan Hükümete sorunuz, haşır 
mıdır diye, cevap verelim. Hazır bu tüzükler. Tü
zükler hazır olduğuna göre ne endişeniz olacak. 
Biz hazırladık. Değişikliklere göre hazırlanacak 
2 tane tüzük. Biri sakatlar ve hükümlülere 
aidoianıdır, birisi, de asgari ücret uygulamasına 
aidoianıdır. Diğerlerinin hepsi hazırlanmıştır. 
İşçi sağlığı, iş güvenliğine aldolan kısımların bey
nelmilel normlara göre Türkiye'nin şartlarına in
tibakları yapılmak suretiyle hazırlanmıştır Bina
enaleyh, bu kanunun yayımı tarihinden itiıbaren 
yürürlüğe girmesinde her hangi bir sakınca yok
tur, fayda vardır, arz ederim, hürmetlerimle. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER FA
RUK KINAYTÜRK (Burdur) — Biz de katılmı
yoruz, gerekçesini izah edelim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
ÖMER LÜTFİ BOZCALİ (İzmir). — Söz is

tiyorum. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER FA 

RUK KINAYTÜRK (Burdur) — Katılmama ge
rekçesini izah etmek istiyorum. 
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BAŞKAN —• Sayın Razcah, size söz vermem 
mümkün değil. 

ÖMER LÜTFÎ BOZCALI (İzmir) — Bakan
dan sonra söz senatöründür. 

BAŞKAN — Bakandan sonra diye bir şey 
yok Beyefendi. Şimdi takrir okundu, takrire il
tihak edip etmedikleri soruldu, iltihak etmediği
nin esbabı mucibesini izah etti, konuşma, görüşme 
yapılmadı. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER FA
RUK KINAYTÜRK (Burdur) — Muhterem Baş
kan, değerli senatörler, bu kanunun neşri tari
hinden itibaren yürürlüğe girer maddesine komis
yon olarak katılamıyoruz. Sebebi; Sayın Bakan 
kendileri ifade buyurdular. Beni mazur görsün
ler komisyon olarak beraber olamıyorum. Buyur
dular ki, sakatlar ve asgari ücretlilerin tüzükleri 
hazırlanacaktır. Beni mazur görsünler, bir tü
zük hazırlamak demek, bugün teşebbüse geçseler 
bir tüzüğü hemen hazırlarız ifadesi çok sam im' 
ve çok içten gelen dilektir ama maatteessüf reali
teler hiçbir zaman göstermemiştir ki, derhal tü
zükler hazırlansın. Binaenaleyh, tüzüklerin hazır
lanmasına ve bu kanunun çıkar - çıkmaz yürürlü
ğe girmesine maddeten imkân yoktur. 

İkincisi, bu kanunun 1 nci maddesi hizmet ak
dini ifade ettiğine göre şümulü genişletmiştir 
ve genişliyen bir şümul içerisinde 3008 sayılı 
Kanun gibi derhal hizmet yerlerinde ve bu ka
nunun şümulündeki cezai ve sosyal sağlık hiz
metlerinin görülecek tesislerinin yapılması ko
lay bir iş değildir. Büyük bir fabrikanın isti
rahat yerleri, banyo yerleri, spor yerleri ve 
buna mümasil istenecek hizmet yerleri belki 
•büyük şehirlerde mümkündür, yahut yapılmış
tır. Hemen şunu da ilâve edeyim ki, bu kanu
nu bilmiyen kalmamıştır, bu zamana kadar 
hazırlamıştır tezini, beni mazur görsünler ka
bul edemem. Tasarıdır, Sayın Reisicumhurdan 
imzalanıp çıkmadıkça kanunun ne şekil alaca
ğı Resmî Gazetede ilân edilmedikçe istediği 
kadar durum herkes tarafından bilinsin, ka
nun kabul edilerek o gün için hazırlıklara 
kimse girmez ve hattâ bizim ananelerimiz be
ni mazur görün iş son haddine- gelince vergiyi 
(bile son gününde yatırırız. Bu bakımdan ben 
kanun herkes tarafından bilinmektedir, bilin
diği için de iki tüzük vardır, hazırlarız ve der
hal de kanuna göre vatandaş hazırlanmıştır, 

bu kanunu tatbik ederiz, tezini kabul edemiyo
ruz komisyon olarak. Sayın Betil arkadaşım 
ve Sayın Alpiskender teklifte bulundular, be
ni mazur görsünler. 

BAŞKAN — Efendim cevap vermeye mec
bur değilsiniz. 

•GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI Ö. FA
RUK KINAYTÜRK (Devamla) — Birisininki-
ni biz, komisyon olarak, çok uzun bulduk, 
diğerini de çok kısa görmekteyiz. Tasarıdaki 
gibi, komisyonun kabul ettiği gibi, altı aylık 
bir müddeti Yüksek Heyetiniz tensip buyu-
rursa bu kanun çıktıktan sonra altı ay sonra 
yürürlüğe girerse sosyal hizmet hazırlıkları, 
Anadolu'nun muhtelif yerlerinde sosyal hiz
met hazırlıkları ve tüzükler ve kanundaki ce
zai müeyyideleri de işverenin bilmesi gibi es
babı mucibelerle kendilerini bu kanuna göre 
hazırlarlar ve bir aksaklık olmaz. Ceza diye 
başka dairelere gidilmez. Onun için bu altı ay
lık müddet ne fazla ne de eksiktir. Bir sene 
çok fazladır, üç ayı da biz az görmekteyiz. 
Altı ayı tasvip buyurursanız Yüce Heyetiniz
den bunu istirham edeceğiz, komisyonun görü
şü budur, hürmetlerimle. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Bir sorum var 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyondan mı? 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Evet. 
BAŞKAN — Komisyon, bir dakika. Buyu

run Sayın Betil. 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkanım 

bir dakika efendim bir sual soracağım. Bir 
sene veya üç ay az buyurdular. Sayın Bakan 
Hükümet adına bu konuda hazırlanacak mev
zuatın esaslı kısımlarının zaten hazırlandığını 
söylediler. O halde muhtelif mercilerin tetkik 
ve tasvibinden geçecektir. Hangi ölçüye göre 
bu üç ayı az buldular? 

BAŞKAN — Esbabı mucibesini söylediler, 
sebeplerini saydılar. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bir 
sual de ben soracağım efendim. Sayın Komis
yon Başkanı bu kanunun altı ayda yürürlüğe 
girmesi suretiyle bâzı suiniyetlilerin kendileri
ne imkân hazırlama müddetine kavuşacaklar 
gibi bir sakınca düşündüler mi, düşünmediler 
rai? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 
FARUK KINAYTÜRK (Devamla) — Böyle 
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bir suale mâruz kalınmaz ve böyle bir sakın
ca da düşünülemez. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Bakanın ifadelerine izafeten soruyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 
FARUK KINAYTÜRK (Devamla) — Böyle 
birşey düşünülmez ve böyle bir soru da soru
lamaz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Soru 
sorulur, cevabı da verilir. 

BAŞKAN — Şimdi takriri dinlediniz efen
dim. Takrir mehil kabul etmiyor. Yani Millet 
Meclisi metnine göre, neşri tarihinde yürürlü
ğe girmesini istiyor. Hükümet katılıyor, ko
misyon katılmıyor ve katılmama sebeplerini 
izah ettiler. Talkriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir kabul 
edilmiştir, efendim. 

Kabul edilen değişiklikle birlikte yani Mil
let Meclisi metnini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

112 nci maddeyi okutuyorum. (Yanlışlık 
var sesleri) Yanlışlık yoktur. (Ayağa kalkarak 
oylansın sesleri) 

Efendim yanlışlık olup olmadığını biz bu
radan görüyoruz. İki tane sayın üye arkada
şım sayıyorlar ve neticeyi bildiriyorlar. 

İkisi de saydı, ben de saydım, üç kişi say
dık, üçümüz de takririn kabul edildiğini gör
dük. Daha zatıâlinizin itirazını biz 'kabul ede
meyiz. (Yeniden sayılsın sesleri) 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 
FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Sayın Baş
kan, her üyenin biz muhterem divana, muhte
rem Başkana... 

BAŞKAN — Efendim, tekriri müzakere is-
tiyebilir siniz, fakat oylama neticesi tamamdır, 
bizde tereddüt yok, efendim. 

Madde 112 yi okutuyorum. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 
Başkan, komisyondan gelen maddeler, gelecek 
olan maddeler müzakere edilmeden 112 nci 
maddeye geçmemek lâzımdır. 

BAŞKAN — Pekâlâ efendim. Şimdi 5, 14, 
23, 33, 62, 75, 79, 98, 102 nci maddeler komisyon 
tarafından geri alınmıştı. Komisyon 5 nci ve 
98 nci maddeler geldi. Ayrıca 13 ve 25 nci mad
deler hakkında da tekriri müzakere talebi var
dır. Bunlar ayrıca görüşülecektir 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Benim 
le tekriri müzakere talebim vardı. Sırası gelince 
-ereceğim. Usul hakkında da söz istiyorum. 

BAŞKAN — Verin efendim, muameleye ko
yarız. 

92 nci maddenin açık oylamasına (129) sayın 
'ive iştirak etmiştir. (128) kabul, (1) ret, mad
de Cumhuriyet Senatosunda kabul edilmiştir. 

97 nci maddenin açık oylamasına (129) sa
vın üye iştirak etmiş; (124) kabul, (5) ret, mad
de Cumhuriyet Senatosunca kabul edilmiştir. 

99 ncu maddenin açık oylamasına (127) sa
vın üye işltirak etmiş, (122) kabul, (5) ret, mad-
de Cumhuriyet Senatosunca kabul edilmiştir. 

100 ncü maddenin açık oylamasına (127) sa
vın üye iştirak etmiş, (124) kabul, (3) ret, mad
de Cumhuriyet Senatosunca kabul edilmiştir. 

101 nci maddenin açık oylamasına (125) sa
vın üye iştirak etmiş, (125) kabul, madde Cum
huriyet Senatosunca kabul edilmiştir. 

103 ncü maddenin açık oylamasına (126) sa
vın üye iştirak etmiş, (124) kabul, (2) ret, mad
de Cumhuriyet Senatosunca kabul edilmiştir. 

104 ncü maddenin açık oylamasına (109) sa
vın üye iştirak etmiş (107) kabul, (2) ret oy çık
mıştır. Madde Cumhuriyet Senaltosunca kabul 
edilmiştir. 

105 nci maddenin açık oylamasına (110) sa
yın üye iştirak etmiş (108) kabul (2) ret oy çık
mıştır. Madde Cumhuriyet Senatosunca kabul 
edilmiştir. 

106 nci maddenin açık oylamasına (117) sa
yın üye iştirak eitmiş (114) kabul (3) ret oy çık
mıştır. Madde kabul edilmiştir. 

110 ncu maddenin açık oylamasına (114) sa
yın üye iştirak etmiş (114) kabul oyu çıkmıştır. 
Madde kabul edilmiştir. 

Şimdi usul hakkında buyurun Sayın Gündo-
ğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan pek muhterem arkadaşlarım, müzakeresi
ni bitirmiş olduğumuz İş Kanununun bâzı mad
delerini komisyon geriye aldı ve zannım o ki, bir
kaç günden beri yaptıkları çalışmalara rağmen 
ancak iki tanesini tekrar huzurunuza getirme im
kânı bulabildiler. 
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Miîhtwfirn. Başkanımızın ifadesine eröre ca
na birçok 'maddeler komisyon tarafından tetkik 
edilmekte bulunmaktadır. Şimdi duruım bu 
olunca ve aynı zamanda bugünkü gündem mad
delerinde yapılması gereken bâzı işlerimizin de 
bulunmasına nazaran emir buyurursanız, kabul 
buyurursanız İş Kanununun insicam dâhilinde 
müzakeresini temin zımmmda geri alman mad
delerin her biri komisyondan Başkanlığa gel
dikten sonra müzakerelere devam edelim. Şim
di gündemimizde çok kısa, kısa birkaç madde 
var. O maddeleri bu saatler içinde karara bağ
lıyalım ve böylece İş Kanununun müzakeresi
ni insicamdan mahrum bıralkmıyalım. Meselâ, 
biraz evvel Sayın Başkanım 5 noi madde ile 
98 nci maddenin ancak tertibedilebildiğini' söy
le diyer. 5 nci ve 98 nci madde arasında komis
yonca geri alınmış daha pek çok maddeler ol
duğu pek aşikâr, bu bir. Bir de bu maddelerin 
ne şekil alacakları tabiî 'komisyon tarafından 
bilinmiyor, yalnız bir misali var 5 nci madde 
gayet değişik bir hale gelmiş. G-eri alman mad
delerin diğerlerinin de akıbetinin böyle olmaya
cağını kimse kestiremez. Birçok değişiklikler 
yapılabilir. Muhterem üyelerin bu maddelere 
vukuf peyda etmelerini temin zımmmda kabul 
buyurursanız şimdi gündemimizin diğer mad
delerini tetkik edelim, komisyon bütün geri al
dığı maddeleri tertibettikten, tanzim ettikten 
sonra yine sıra ile ve İş Kanununun üzerin
de yaptığımız müzakerenin insıicimma uyarak 
müzakere yapalım. Muhterem arkadaşlar, bun
da fayda var; zarar yok. Belki anlatmak ikti
darında olmadığım için meramımı burada dile 
getiremiyorum. Ama, düşününüz 5 nci maddeye 
kadar arada geçen maddelerin ne olduğunu bil
meden nasıl rey verebileceğiz? Bu itibarla is
tirham ediyorum Sayın Başkandan, diğer mad
delere geçelim. Öbür maddeler komisyondan 
geldikten sonra müzakerelere devam edelim. 
Hürmetlerimle efendim. 

BAŞKAN — Komisyon; geri aldığınız mad
deleri tamamladınız mı efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 
KINAYTÜRK (Burdur) — Hazır olanları var 
Sayın Başkan, bugünkü 'mesaimiz için ancak 
kâfi gelir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ta
mamlansın istiyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Peki bunlar görüşülürken di
ğer -maddeler hazırlanabilecek mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 
KINAYTÜRK (Burdur) — Hazırlanacak. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sa
yın Başkanım, vaktimiz var, bir vakit darlığı 
içinde kıvranmıyoruz; kanun bitti. O itibarla 
demek istiyorum ki, insicamsız olacak müza
kereler, vukuf peyda edelim efendim. Hem de 
ben 5 nci maddeyi tanınmaz halde gördüm. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi Sayın Gündo-
ğan, sizin teklifinizi kabul etmek yerinde olur. 
Ancak gündemimizde üç tane sözleşme ve an

laşmaya dair tasarı var. Bunların hepsi de, üçü 
de on dakikalık mevzudur, on dakika içerisin
de gene İş Kanununun müzakeresine geçmek 
mecburiyetindeyiz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Tatil 
yapalım Sayın Başkanım ne olur. 

BAŞKAN — Efendim şimdi tatil yaparsak 
yani bir ara verirsek bunun bu müddet zarfın
da hazırlayıp getirebilecekleri ne malûm? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ta
mam, bu bir. Hazırlıanıp hazırlanmıyacağı ma
lûm olmadığına göre o zaman bir şey pek ma
lûmdur; ben sizin yarın sabaha kadar tatil ya
pacağınızdan da pek emin değilim. Biz yarın 
boştayız, onun için müsaade buyurun. 

BAŞKAN — Yarın boşta değiliz, efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hiç de

ğilse az işimiz var. 

BAŞKAN — Pekâlâ; şimdi efendim öyle 
ise gelen 5 nci ve 98 ne! 'maddeyi ve beş tane 
tekriri müzakere talebi var, onları müzakere 
edelim. Bu müddet içerisinde de çalışmalarını 
yapsınlar. Ondan sonra gündemimizdeki kıs
mı belirtelim. Yarın sabahleyin de dediğiniz gibi 
almış oldukları maddeleri görüşürüz. 

Şimdi 5 nci maddeyi komisyondan gelen 
şekli ile okutuyorum. Ajrrıca üyelere dağıt
mış bulunuyoruz, efendim. 

Madde 5. — Aşağıdaki belirtilen hususlar
da bu kanun hükümleri uygulanmaz: 

1. Deniz ve hava taşıma işlerinde, 
2. Tarım işlerinde (Orman tali yolları dâ

hil) 
3. Bir' ailenin üyeleri veya hısımları ara

sında dışarıdan başka biri katılmıyarak yapı
lan işler, 
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4. Ev hizmetlerinde, 
5. 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar 

Kanununun 2 noi maddesinin tarifine uygun 
üç işçinin çalıştığı işyerlerinde, 

6. Çıraklar hakkında, 
7. Aile ekonomisi hududu içinde kalan ta

rımla ilgili her çeşit yapı işlerinde, 
8. Konutların kapıcılık hizmetlerinde, 
9. Sporcular hakkında, 
10. 624 sayılı Devlet Personeli Sendikala

rı Kanununun 2 ııci 'maddesinde sayılan teşek
küllerden veya döner sermayeli kuruluşlardan 
kadro karşılığı aylık veya ücret alan aslî ve sü
rekli görevliler hakkında, 

Şu kadar ki, 
a) Kıyılarda veya liman ve iskelelerde ge

milerden karaya ve karadan gemilere yapılan 
yükleme ve boşaltma işleri, 

h) Havacılığın bütün yor tesislerinde yü
rütülen işler, 

c) Tarım aletleri makina ve parçalarının 
yapıldığı atelye ve fabrikalarda görülen iş
ler, 

d) Tarım işletmelerinde yapılan yapı iş
leri, 

e) Halkın faydalanmasına açık veya işyer
lerinin 'müştemilâtı durumunda olan park ve 
bahçe işleri, 

Bu kanun hükümlerine tâbidir. 
Sözcü Komisyon Başkanı 

Ahmet Çekemoğlu Faruk Kıntaytürk 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 

ÇEKEMOĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, bir 
hususu arz edeyim. Bir yanlışlık vardır. « Bu 
şu kadar ki» kısmından sonra (c) fıkrasında 
«tarım sanatlariyle» kelimesi unutulmuş. Başta 
«tarım sanatlariyle, tarım aletleri» şeklinde ola
cak. 

BAŞKAN — Tarım sanatlariyle tarım alet
leri virgül makina ve parçalarının öyle mi efen
dim ? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
ÇEKEMOĞLU (Sivas) — «Tarım sanatlariyle» 
kelimesi başa ilâve edilecek. 

BAŞKAN — «Tarım sanatlariyle» virgül, 
«tarım âletleri....» 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
ÇEKEMOĞLU (Devamla) — Sayın Başkanım 
bir de (c) fıkrasından sonra (ç) olması lâzım-

g©lirken (d) olmuştur, (e) den sonra (ç), on
dan sonra (d), ondan sonra (e) olacak. 

BAŞKAN — Evet efendim, (c) den sonra 
(ç)> (d), (e) olacak. 

BAŞKAN — Evet efendim; Sayın Gündo-
ğan buyurun efendim 5 nci madde hakkında. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Muh
terem arkadaşlarım; yağmurdan kurtulup do
luya tutulma buna derler. Bendeniz bu kanu
nun bizim Geçici Komisyon tarafından 5 nci 
maddesi üzerinde yapıları değişikliklerin bil
hassa işçi haklarına ne kadar halel ve zarar ge
tirdiğini, bu yolun acaba niçin ihtiyar edildiği
ni, büyük bir baskı altında bulundukları veya 
bulunmadıkları hususundaki ümit ve şüphemi 
arz ettiğim zaman öyle mi geliyordu ki benim, 
muhterem komisyonum, bize niyabeten çalışan 
komisyon düşünecektir, teemmül edecektir ve 
elimden ve dilimden geldiği kadar anlattığım 
esaslara dikkat ederek bu kanun ile iş hayatına 
getirilmek istenen en mühim hak ve salâhiyet
lerin böylece daraltılmasına değil, benim tekli
fim veya bana benzer tekliflerde bulunan arka
daşların teklifleri gibi bu çalışma hak ve salâ
hiyetlerini emek ve hak ve salâhiyetlerini daha 
geniş tutacaklardır ve Türk iş hayatına çalışan
lara, onların mümessili parlömanterler olarak 
eskiden beri, otuz seneden beri, ellerinde tut
tukları hakları gerivereceklerdir. Ben bu ümit 
içinde idim ve bu mücadeleyi yapmakla kendimi 
görevli saydım. Uzun uzun bunu anlattım. Mu
cip sebeplerini ortaya koydum ve çok memnun 
olduğum bir hâdise cereyan etti, birçok takrir
ler verilmişti, Sayın Komisyon bu 5 nci mad
deyi geri alarak tekrar tanzim etmek istedik
leri zaman cidden bir hayale, düş mesabesinde 
bir hayale kapıldım, dedim ki, takviye edecek
lerdir. İşçiye, iş sahibine, kol işçisine, kafa iş
çisine ; gazetecisine dahi, bu kanun oraya da 
mütaalliktir; gerekli daha doğrusu ellerinde bu
lunan hakları vereceklerdir. İstirdat kanunu 
halinden çıkaracaklardır, demiştim ve ümidet-
nıiştim. Şimdi görüyorum ki, ben böyle deme
mişim, yahut böyle istememişim veya bütün 
ümitlerim ve hayallerim boşmuş; aksine bir fır
sat ittihaz ederek komisyon bu maddeyi istir-
cladedici, hak istirdadedici kanun haline getir
mek için sanki kasden bugün görüldüğü şekilde 
tanzim etmiştir. 
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Muhterem arkadaşlarım; sözlerimi bilerek, 
tartarak konuşuyorum. Ben ne bir komisyonun 
ne de bir vekâletin, bütün bir Türk halkı mev-
zuubahisken ne hatırını, ne de her hangi bir üs
tünlüğünü kabul etmek ve bu suretle birtakım 
kompromilerle işe çıkar yol aramak tercihinde 
bulunan insanlardan değilim. 

* • 

Bakınız muhterem arkadaşlarım, bu kanu
nun 5 nci maddesi ilk defa Millet Meclisinde 
kabul edildiği şekilde bile değildi ve bilhassa 
507 sayılı Küçük Esnaf ve Sanatkârlar Kanu
nunun 2 nci maddesi denilen bend orada dahi 
yoktu. Daha doğrusu bu kanun aslında 31 sene 
evvel çıkarılan 3008 sayılı Kanunun tatbikatı 
neticesinde Türk iş hayatında mutlaka gerçek
leştirilmesi gereken bir hususu temin için çıka
rılmıştı. O da ne? Ücretle çalışan adam bir ka
nuna tabi olsun ve alnının terinin karşılığını bir 
kanun teminatı altında alabilsin. Ücretle çalı
şan adam tek başına dahi çalışmış olsa ona 
işçi denilsin ve işçilerin bu kanımla mazhar ol
dukları haklardan istifade etsin. Benim kanım 
o ki, kanunu getiren Hükümete mensup parti
lerden birine de mensuboldıığum için söylüyo
rum ki, bu kanunun ısdar sebebi, sevk sebebi 
tek işçiye kadar uygulanmasını temin idi. Ama, 
biraz evvel Muhterem Bakanın 111 nci madde 
münasebetiyle yaptığı konuşmadan da anladım 
ki, bu kanun iki sene bilmem kaç ay oradan 
oraya geçe, geçe şu veya bu menfaat grupları
nın tesirinde kala, kala bugün artık o sevk edil
diği zamanki halinden çok uzaklaşmış âdeta ta
nınmaz hale gelmiştir. Ben şahsan bu kanunun 
tek işçi yerine üç işçi çalıştıran küçük esnaf 
sınıfım kapsamı dışında bırakmasını dahi bir 
ekonomik ve sosyal sebebe bağlamamakla be
raber çaresiz serlerin ehveni olarak kabul ede
rek hadi Millet Meclisindeki metnin kabulü su
retiyle kanunlaşmasını isterken sözüme başlar
ken dediğim gibi bir de baktım ki, şimdi büyük 
bir doluya tutulmuş bulunuyoruz. 

Bakınız ne olmuş? Bizim muhterem komis
yonumuz müzakere etmekte olduğumuz 5 nci 
maddede yaptığı değişikliklerle iktifa etmemiş, 
şimdi maddeyi geri aldıktan sonra, bakınız ne
ler yapmış? Deniz ve hava taşıma işlerinde, 
evet fark etmemiş bundan, tarım işlerinde de
miş. Bunda da fark etmemiş, aslında tarım işle

rinde tarım işlerinde çalışan kimseleri bir kanun 
istisna ederken o kanunu getiren Hükümet veya 
o kanunu müdafaa eden Hükümet yüreği sızlıya-
rak bunu istisna ediyoruz, özür dilerim, Türk 
Milleti çok yakın bir zamanda tarımda da çalışan 
işçiler haklarını, sanayide çalışan işçiler gibi 
koruyacak bir kanun getireceğiz diyerek ancak 
bunu buraya koyabilir. Bence millete hizmet 
budur, ama tahmin ederim ki, öyle düşünüyor
lar fakat şimdi yeni metinde ne olmuş biliyor mu
sunuz? Tarım işlerini istisna etmek bir tarafa an
ladık o eskiden de vardı, orman tâli yolları dâ
hil diye bir parantez içine bir lâfı koymuşlar. 
îbare diyeceğim değil, cümle diyeceğim değil, üç 
kelimeden ibaret bir ibare, peki. Şimdi pek muh
terem arkadaşlarım, Türkiye'de orman veriminin 
aklığı bilimsel olarak tesbit edilmiştir ki, orman
ların içinde gerekli yolların yapılmaması sebebi
ne bağlıdır. Eğer ormanlardan, dağların tepe
sindeki ormanlardan yollara, ana yollara inecek 
tâli yollar yapılabilmiş olsa o zaman verim bugün
kü gibi yüzde 2,8 değil, isveç'te olduğu gibi yüz
de 78 olabilir, biz buralarda, Plânlama münaka
şaları münasebetiyle raporlar okuduk. Binaen
aleyh, Türkiye'de orman tâli yolları diye bir 
mevzu, bir ekonomik mevzu, bir iş mevzuunu ele 
aldığımız zaman yüzbinlerce iş saatine, yüz mil
yonlarca iş saatine ihtiyaç gösteren bir ekonomik 
faaliyetin içine gireceksiniz demektir. Binaen
aleyh. yüz milyonlarca iş saatinin sarf edildiği 
yerde, kazma, kürek, gece, gündüz, yahut sabah, 
akşam, kış, yaz çalışacak adamın orman tâli yolu 
vapıyor diye işçi niteliğini böylece bir parantez 
içindeki bir ibare ile birdenbire tayyetmeniz, 
kaldırmanız ne ile kabili teliftir? Hangi mantık 
ile, hangi ekonomik, hangi sosyal düşünce ile 
bunu izalı edebilirsiniz? Ben size söyliyeyim, 
Türkiye'deki orman sahalarında yapılacak yol
ların uzunluğu, bir ölçü olmak için söyliyeyim, 
Türkiye'deki karayolu uzunluğunun yarısı ka
dar olmak gerekir. Türkiye'deki yolların yarısı 
kadar yol yapacağınız bir yerde, çalışanları işçi 
addetmesseniz memur mu addedeceksiniz? Yoksa 
bunları kendilerini Türkiye için feda etmiş, ada
mış kahramanlar mı farz edeceksiniz? Bırakınız 
bu mantık dışı düşünüşü. Orman Türkiye'de ka
nunla devletleştirilmiş bir ekonomik varlıktır. 
S'iz hangi hak ve salâhiyet ile Türkiye'de Devle
tin malı olan ormanlar içinde tâli yol yapmak 
istiyen orman idaresini yol yaparken bu kanuna 
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tabi olmaksızın hareket etme salâhiyetine mazhar 
kılıyorsunuz? Sosyal adaletiniz, sosyal Devle
tiniz, onun için de bir Bakanlık olan Tarım Ba
kanlığına böylesine bir başka Bakanlığa tanıma
dığınız salâhiyeti nasıl veriyorsunuz? Aslında 
biz Devletin malı olan sahalarda çalışanlar iç.in... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, lütfen bağla
yınız, müddetiniz doldu efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sa
yın Başkan, arkadaşlar müsaade ederlerse 10 da
kika daha konuşayım. 

BAŞKAN — Oya koymak mecburiyetinde
yim, çünkü daha evvel takrir kabul edlimişti. 

BAŞKAN — Madde mühimdir efendim, 10 
dakika görüşmek için arkadaşım bir ricada bu
lunmaktadır. Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun devam edeniz efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Çok 

teşekkür ederim efendim. 

Muhterem arkadaşlar; işte biraz evvel arz et
tiğim gibi «orman yolları dâhil» ibaresinin bu 
maddede yer alması takdirinde Türk İş Huku
kunda nerelere kadar suiistimallerin demiyeyim. 
hie denilse düzensizliğin nerelere kadar gidece
ğini tahmin etmek çok güç olur. Yüzbinleree 
kilometre yol için çalışan işçi addetmezseniz ne 
addedeceksiniz, lütfen? 

Muhterem arkadaşlarım, eski maddede bir 
husus vardı, derdi ki, «aynı mesken veya müşte
milâtında birlikte yaşıvan bir ailenin üyeleri 
veya hısımları arasında dışarıdan başka biı-i ka-
tılımıyarak ev içinde yapılan işlerle, ev hizmet
lerine bu kanun hükümleri uygulanmaz.» Cüm
le bövle idi. bir fıkra halinde idi, kasdı belli idi; ev 
• fTı^A vfimlfliı İ̂ 1PTV|A pilp dısa^d^n b^ska )vo kim
seyi almaksızın aile içinde yapılan işlerin elbet-
tp kî TQ Kr|i"|^ı'm"inn tfibi obuama0-!. b^trıVıpı 7^T1"1-
ları, henüz Türkiye bu teşkilâta mâlik olmadığı 
için, kaldıramadı, doğru idi. Ama yeni metinde 
bir ailenin üyeleri veya hısımları arasında dışa
rıdan başka biri katılmıyarak ev içinde yapılan 
işleri ayrı bir madde, yahut bir fıkra, yahut bir 
bend halinde getirmişler ve o bend, üçüncü 
bend, fakat «ev hizmetlerinde» yi de ayrı bir 
bend olarak dördüncü bir bend olarak tanzim 
etmişler. 

Şimdi muhterem arkadaşlar; bu iki tanzim 
şekli arasında aşikâr farklılığı görmezlikten gel

menin imkânı var mı? Belli ki biricni şeklinde 
ailenin üyeleri ve hısımları arasına dışarıdan 
başkası katılmıyarak yapılan işlerde ve e-r hiz
metlerinde dediğiniz vakit belli, besbelli ki de
mek ki o ev içinde kimse katılmadan yapılacak 
işler v.ş. fakat maddeyi ikiye bölüp, fıkrayı iki
ye bölüp bir tarafta ev işlerinde dendikten son
ra ev hizmetlerinde diye ayrı bir bend koydu
runuz zaman, o zaman hizmetçi denilen insa
nın bu kanuna tabi olmıyacağı anlamı ap aşikâr 
çıkan ve zaten tahmin ediyorum ki hizmet eden
lerin, evde hizmet edenlerin bu kanun kapsamı 
dışında kalmasını kasdederek muhterem komis
yon bunu burada bövle ayırdı. Ama tekrar edi-
vorum, ev işlerinde hizmet edecek kimselerin 
eğer aile fertleri dışında ise bunların İs Kanu
nu kapsamı dışında bırakılmasına hiç bir vic-
^ n vnzı O^TU^Z. Bu en a p m ^ n mn^koV-hr, n e 

demek istediği anlaşılmamaktadır. Birinci şe-
Vilrifi ntr SoVler an^asdahilyyor: isV^de ve hiz
metlerde aüede ve hısımlar arasında... Ama bu 
ikinci spikilde neden avırdınız bu ev hizmetçile
rini? Belli değil, sebebi yok, mucibi yoktur. 

Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunun 
2 nci maddesinin tarifine uyenn üç işçinin çalış
tığı iş yerlerinde mutlak olarak bu maddenin 
bu bendinin uvg-ulanmasına avkırı. Takririm 
var, bunun mutlaka Millet Meclisindeki metin 
gibi olmasında ısrar etmektevim. Bunu muhte
rem bakanlık tâvin etsin. Çünkü bu 507 sayılı 
Kanunun ikinci maddesi kamyonculuğu, otomo-
bilcilio-i ve dı°"er zanatlarm icrasını kansıvan 
iş1 eri tarif eder. Bir kamvoncunun, iki kamvon-
eumm, üç kamvoncunun kazançları İs Kanu
nundan kurtulmavı icabedecek nispette kü^ük 
değildir. Binaenaleyh müsaade buvurun küçük 
zanatkârları. esnafı bu kanundan muaf tutmak 
istivorsanız, bunun takdirini Çalışma Bakanlığı 

vapsın ve bövlesine bir suiistimale kapı açmıya-
krn. Bir mi^al verevim- bir Tım-m^n makin s*?! sa
hibi senede en az 60 - 70 bin lira kazanır. Verdi
ği vergi 750 liradır. Sevgili arkadaşlarım, har
man makin^"' tarım işidir, bilmem nedir deyip, 
burman makin asının 60 is gününde günde 1 000 
liradan safi kazancı olarak hesaplarını yapmış, 
görmüş, yaşamış adamım. Binaenalevh, bunu 
nasıl istisna edersiniz? Bırakınız Çalışma Ba
kanlığı bu girsin, bu girmesin diye takdir yetki
sini kullansın. 
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Sonra aile ekonomisi içinde kalan tarımla il
gili her çeşit yapı işlerinde bir çiftlik tasavvur 
ediniz; aile ekonomisi içinde yaşıyor, tarımla il
gili her çeşit yapı işlerinde büyük silolar yap
mak istiyorlar, ambarlar yapmak istiyor, ahırlar 
yapmak istiyor, evler yapmak istiyor, barınaklar 
yapmak istiyoorlar ve zannediyorum ki, böyle 
çok yerler vardır ve bunlar da senelerce sürü
yor ve en azı 100 - 200 işçi çalıştırmak gerekiyor. 
Müsaade buyururmusunuz, böyle bir halde bu 
adamlar aile ekonomisi içindeviz ama işte bizim 
avlumuzun içinde yapılan bu binada çalışan 100 
tane işçinin, 50 tane işçinin îş Kanunu kapsamı 
dışında kalması doğrudur demek. Bu aslında 
m-ın+ıkln, kabili telif d^i'MİT. Ned^n kalsınlar*? 
niçin korkuluvor bundan? Haa, vergi verir, işçi
lerin primlerini verir, sigorta primlerini verir. 
E e, bu biraz yontmak oluyor. 

Konutlarda kapıcılık hizmetlerinde bulunan
ların da bu kanun kapsamı dışına çıkarıldığını 
çok şükür erördük. Artık kapıcılarla nasıl geçine
ceğinizi ben size bırakıyorum. Kapıcılar, zaval
lılar, memurmudur, işçimidir belli delildir, o 
kapıcılarla artık nasıl geçineceksiniz belli de<nl. 
Çünkü henmiz apartmanda oturuyorsunuz, ka
pıcıların aslında... zorluk yok, kapıcı bir hizmet
lidir, bir isçidir. Bu şahsın, kat mülkiyeti çıka
rılmıştır. kat mülkiyeti çıkan bir memlekette bu 
şahısların... 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı Sayın Gün
doğan, lütfen tamamlayınız. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sayın 
Başkanım, bu kapıcıların neden çıkarıldığını an
lamak mümkün olmuyor. Bunun esbabı muci-
besini öğrensem, hukukî, sosyal ve iktisadi, 
ben de rey vereceğim, neden çıkıyor bunlar, 
neden bunlar işçi değiller, nedir bunlar peki 
öyle ise? 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Takririmi dinleseydiniz niçin çıkması 
lâzım, anlardınız. İki sayfalık esbabı mucibesi 
var. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmıyalım 
Sayın Gündoğan, cevap vermek mecburiyetin
de değilsiniz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sayın 
Aydmer, sizin yaşadığınız apartmanda bendeniz 
de yaşıyorum. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Benim aıpartmanımda kapıcı yok. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayın, 
siz devam edin Sayın Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — 624 sa
yılı Personel Sendikaları Kanununun ikinci 
maddesinde sayılan teşekküller.. Bu muğlak 
bir maddedir, manasızdır, yersizdir. Niçin bu 
insanları bu haklardan mahrum ediyorsunuz ve 
yeniden koyuyorsunuz? Bunu da anlamak 
mümkün değildir. Hele en sonunda, sporcular 
hakkında da bu kanun uygulanmıyacaktır. E, 
öyle ise anlaşılan bu kanun İş Kanunu olmak
tan ziyade iş sahasını daraltıcı ve işçiye işçi 
olma kaderi ile başbaşa kalma ve bu kanunla
rın teminatlarından istifade etmeme kanunu 
haline gelecektir. 

Pek muhterem arkadaşlarım; söylediğim 
sözlerde kimsenin lehine veya aleyhine tek ke
lime yoktur. Esbabı mucibe istiyorum, sosyal, 
ekonomik. Onu bana versin sayın komisyon, 
razı olacağım. Hürmetler ederim. 

Çok teşekkür ederim arkadaşlar, dinlediği
niz için. 

BAŞKAN — İki takrir var, okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

İş Kanununun 5 nci maddesinin Millet Mec
lisince kabul edilen metin şeklinde kanunlaş
masını ve maddenin bu şekilde tadilini arz ve 
teklif ederim. 

İstanbul 
Fikret Gündoğan 

Not : Bu takrir bu madde üzerinde ikinci 
takrirdir. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının komisyonca tadil olunan 5 nci 

maddesine aşağıdaki bendin fıkra olarak ilâ
vesini arz ve teklif ederiz. 

Ankara Ankara 
Yiğit Köker Turgut Cebe 

Kayseri Kayseri 
Hüseyin Kalpaklıoğlu Hüsnü Dikeçligil 

Antalya Sinop 
Suphi Batur Akif Tekin 

Ankara Hatay 
Hıfzı Oğuz Bekata Mustafa Deliveli 

Kastamonu Niğde 
Mehmet Çamlıca Hüseyin Avni Göktürk 

Çorum Ankara 
Safa Yalçuk İsmail Yetiş 
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5 nci maddeye ilâve olunacak fıkra : 
11. Yardımsevenler Derneği merkez ve taş

ra atelyelerm.de çalışanlar hakkında, 
BAŞKAN — Efendim, takrirleri dinlediniz. 

Şimdi en aykırı takrir olarak Millet Meclisi 
metninin kabulünü istiyen Sayın Gündoğan'm 
takririni tekrar okutup oylarınıza arz edeceğim. 

(İstanbul Üyesi Fikret Gündoğan'm takri
ri tekrar okundu) 

BAŞKAN — Hükümet iştirak ediyor mu? 
HÜKÜMET ADINA ÇALIŞMA BAKANI 

ALİ NAİLİ ERDEM (İzmir Milletvekili) — İş
tirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 

ÇEKEMOĞLU (Sivas) — İştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

(Ankara Üyesi Yiğit Köker ve arkadaşları
nın önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Efendim, bu takrir sahipleri 
takriri (e) fıkrası olarak girerse buraya, ka
nunun maddesinin şümulü içine giriyor, yani 
kanuna tabi oluyor. Tabi olması mı isteniyor, 
olmaması mı isteniyor? (11 nci bend olarak 
sesleri) 

Şu halde 11 nci bend olarak, o şekilde oku
yun efendim. 

(Teklif edilen 11 nci bend tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Hükümet ve komisyon iştirak 

ediyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
ÇEKEMO&LU (Sivas) — Komisyon olarak iş
tirak etmiyoruz. Çünkü Yardımsevenler Der
neğine bu şekilde bir istisna tanınacak olursa 
diğer yardım derneklerini tefrik etmekle kötü 
bir netice husule gelecektir. Bu bakımdan iş
tirake imkân görmüyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, takrir sahiplerinden 
bir kişiye takririn izahı sadedinde söz verece
ğim. Sayın Turgut Cebe, buyurun. 

Sayın Ergün, siz de takririn aleyhinde söz 
istiyorsunuz. 

TURGUT CEBE (Ankara) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 5 nci maddede 
istisnai bir fıkra eklenmesi hususunda vermiş 
olduğumuz takrir, bundan iki ay evvel Yar
dım Sevenler Derneği ile olan bir görüşmemiz

den neşet etmiş bulunmaktadır. Yardım Se
verler Derneği Genel Merkezi ile yapmış oldu-
muz temas sırasında ve onların atelyelerinde 
vâki temaslarımız esnasında bâzı hususları öğ
renmiş bulunmaktayız. Yardım Severler Der
neğinde gerek taşra, gerekse merkez teşkilâ
tında çalışan işçilerin işçi hüviyetini haiz ol-
mıyacak bir hüviyet içinde göründüklerini 
burada sizlere arz etmek mecburiyetindeyim. 
Bunlardan bir kısmı çok küçük yaşta, kimisi 
malûl, kimisi dışarıda iş bulamamış, geçim im
kânı tamamen ortadan kalkmış, diğer bir kıs
mı yaşlılıktan mütevellit ve aynı zamanda vü
cutlarında bariz bir şekilde görülen arızalar 
sebebiyle Yardım Sevenler Derneğinin sine
sinde muayyen islerde çalışmaktadırlar. Kimi
si örgü ile. kinr'si çorap örmekle, kimisi dan
tel örmekle, kimisi Millî Savunma Bakanlığına 
âcil yetiştirilmesi icabeden malzeme ile meş
gul olmaktadırlar ve bunların aldıkları üc
ret çok mahduttur ve is müddetleri de çok kısa
dır. Bazan değişiklikler meydana gelmekte
dir. Bu bakımdan derneğin şayet İş Kanunu
na tabi tutulması cihetine gidileceği bir va
kıa haline gelirse dernek derhal faaliyetini 
ortadan kaldırmak zarureti içinde bulunduğu
nu gerek Genel Merkez Teşkilâtı, gerekse bu 
Derneğin Genel Başkanı bize ifade etmiş bu
lunmaktadır Bu huşu size arz ederken, takdirin 
de sizlere aioldusnmu burada beyan ederim. 
Saygılarımla efendim. 

BAŞKAN — Snym Ergün. 
ÖMER ERGÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

—• Muhterem arkadaşlarım, verilen önergeyi 
okundusTi zaman tesbit edebildiğim şekli üze
rinde mâruzâtta bulunacağım. 

Hakikaten beşinci madde önemlidir. Hele 
çeldiği şekliyle birçok işçi vasfını haiz olan
lar. 

BAŞKAN — Sayın Ergün, takrir aleyhinde 
konuşunuz. 

ÖMER ERGÜN (Devamla) Evet efendim. 
İşçi vasfını haiz olanları işçi vasfının dışı

na itmekte ve hattâ 5434 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığına dâhil olan bir kı
sım işçileri de kadro karşılığı telâkki edilmek 
suretiyle işçi haklarından mahrum edecek ha
le sokulmuş durumdadır, tadil şekli. Şimdi bu 
tadil şeklinin içerisinde hakikaten insani ba-
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kımdan Yardım Sevenler Cemiyetinin atelye- i 
lerinde çalışan bir kısım arkadaşları himaye 
etmek veyahut o müesseseyi yaşatmak kay-
gusiyle arkadaşlarımızın bir önerge verdiğini 
ben şahsan kabul ediyorum, ama buralarda ça- I 
lışan ve hattâ bu çalışmalarını konuşan arka
daşımın geçici olarak devam ettiğini de beyan I 
etmesi üzerine kanunumuzda bu gibi çalışma- I 
lara cevaz verecek hükümler vardır, süreli 
ve süresiz işler tarif edilmiştir. Yani 30 gün 
devam eden çalışmalar süresiz işler arasına I 
alınmış ve aşağı yukarı bu kanunun birçok 
hükümlerinden istisna kılınmıştır. 

Diğer taraftan; hakikaten bir atelyede bir 
insan çalışıyorsa hakikaten işçilik vasfını 
haiz ise bu nevi insanları insan haklarından 
mahrum etmemek gerekir. Muhtacolan bu in
sanların elinden tutmak, bilhassa hayır sever 
cemiyetinde vazifesi olması icabeder. 

BAŞKAN — Sayın Ergün, efendim sayın 
takrir sahibi bunların işçi hüviyetinde olma
yıp Yardım Sevenler Derneğinin bunlara yar
dım (mahiyetinde bunları çalıştırıp heraı yardım 
etmiş olmak, hem de bunlardan o da istifade 
etımeyi düşündüğü için, demek istediler ve bu
nu izah ettiler. Yani hakiki işçi hüviyetinde 
olmadıklarını beyan ettiler. 

ÖMER ERGÜN (Devamla) — Efendim ben j 
zaten bir noktaya getirecektim sözümü, o da 
şudur: Yine kanunun içerisinde arkadaşları
mın hatırlıyacağı gibi sakatlar ve eski hüküm
lüler hakkında da bir madde vardır. İşçi sayı
sı 50 den yukarı olan işyerlerinde sakatların 
ve eski hükümlülerin çalınmasına bu kanun 
cevaz vermektedir. Onun için biz istisnaları 
çok geniş tutarsak bu işin içinden çıkamayız. 
Ve İş Kanunu idare işçiye hitabetmiyen bir ka
nun haline gelebilir. Maruzatım bundan iba
rettir. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... (An-
laşılmıyan müdahaleler..) 

Bir dakika efendim, takriri iki defa okut
tum. Takrir Yardım Sevenler Derneğinde ça
lışanların kanun şumûlü dışında bırakılmasını 
istemektedir. Takririn leh ve aleyhinde birer 
kişiye söz verebilirim. Onu da verdim. Şimdi 
takrir iki defa okundu. Hükümet ve komisyon 
katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
ÇEKEMOĞLU (Sivas) — Katılmıyoruz. 

HÜKÜMET ADINA ÇALŞMA BAKANI 
ALİ NAİLİ ERDEM (İzmir) — Takdire bırakı
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, Hükü
met takdire bırakıyor. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler.. Efendim oylar 
müsavi geldi. Lütfen takriri kabul edenler aya
ğa kalksınlar... Kabul etmiyenler... Efendim 
yine müsavi geldi, müsaade ederseniz dışarı
daki arkadaşlara da haber vereyim. (Ziller 
çalındı) lütfen herkes yerine otursun, oyla
maya geçeceğim efendim. 

OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — 
Efendim, yeni gelen arkadaşlarımız oldu, 
takririn tekrar okunmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Peki takriri izah edeyim efen
dim. 

Sayın üyeler şimdi, oylıyacağımız takri
rin lehinde takrir sahiplerinden bir arkada
şımız konuştu. Dediler ki ; Yardım Sevenler 
Derneğinde çalışan işçiler işçi hüviyetinde 
olmadıkları için İş Kanununun şümulü dışın
da bırakılsınlar. 

Bunun aleyhinde konuşan arkadaşlarım da 
dediler ki, bu kanunda. 

TARIK REMZİ BALTAN (Zonguldak) — 
Sayın Başkanım kanun sakat çıkmasın. Reha
bilitasyondan bahsediliyor. Eğer öyle ise ka
bul edelim... 

BAŞKAN — Efendim, bunu düşünen insan
lar daha evvel takrir verirlerdi. 

CELÂL ERTÜĞ (Elâzığ) — Ben takrir ver
dim efendim... 

BAŞKAN — Efendim, sizin takririniz mat
luba muvafık bir takrir değil. Ben burada ye
niden maddeyi kaleme alacak durumda deği
lim, beyefendi. «Sunuda ilâvesi».. Nereye ilâ
vesi? Takriri doğru yazın ben de işleme tâbi 
tutayım. Takriri doğru yazmazsanız bir işle
me tabi tutamam. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Ben de 
bu hususta bir takrir verdim, benim takri
rim okunsun. 

BAŞKAN — Evet efendim ben oylamaya 
geçiyorum, müsaade ederseniz. 
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Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler lütfen ayağa kalksınlar... Kabul etmi-
yenler... Takrir kabul edilmemiştir. (Gürültü
ler) (kaça kaç sesleri) 

NAHİT ALT AN (Çanakkale) — Nasıl olur 
Sayın Başkan, biz 40 olarak saydık. 

BAŞKAN — Beyefendi, biz üçümüz kabul 
edenleri 39 olarak saydık... Bir dakika yanlış
lık olmuş affedersiniz. Kabul etmiyenleri bir 
daha sayalım. Kabul edenleri saydık. Üçümüz 
de aynı saydık. Kabul etmiyenler lütfen aya
ğa kalksınlar. Takrir kabul edilmiştir efendim. 

Şimdi bir takrir daha var, onu da okutuyo
rum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
5 nci maddenin 10 ncu bendinden sonra 

12 nci bendin ilâvesini saygı ile arz ederim. 
İstanbul 

Rifat öztürkçine 
12 nci bend: Rehabilitasyon yerlerinde ça

lışanlar hakkında, 
BAŞKAN — Yani, kabul edilen takririn 

yerine mi ikâme edilecek? 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Evet. 
B>SKAN — Efendim, oya arz ediyorum 

kabul edenler... (Anlaşılmadı sesleri) takriri 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 

(Komisyon iştirak ediyor mu sesleri, öner
ge anlaşılmadı sesleri), 

B A SKAN — Komisyon kabul ediyor. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Öner

gemi iz^h edeyim efendim. 
BAŞKAN — Beyefendiler, oylama sırasın

da söz verilmez. Takriri okuttum, mevzuu an-
lamıyabilirsiniz. Sorarsınız yanınızdaki arka
daşlara. 

Hükümet iştirak ediyor mu efendim.? 

ÇATJSMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(İzmir Milletvekili) — Evet. 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edil
miştir. O zaman deminki takririn yerine 'geçe
cektir. ((Gürültüler, anlaşılmadı sesleri) bir da
kika efendim, demin kabul edilen takrirle is
tenilen husus bu ibarenin içinde mündemiç
tir. (Tamam, tamam sesleri) 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Bir yanlışlık oluyor efendim, yardım 
görenler de vardır. 
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SAFFET URAL (Bursa) — Yardım seven
ler derneğinden başka rehabilitasyon merkez
leri de vardır. Bütün rehabilitasyon merke
zinde çalışan işçiler içinden madut mu sayı
lacak? 

BAŞKAN — Biz öyle diyoruz. Son kabul 
edilen takrir o.. Binaenaleyh, son kabul edilen 
takrir birinciye nazaran daha şamil olduğu 
cihetle birincinin yerine geçecek diyoruz. Ha
yır diyorlar. (Gürültüler, anlaşılmadı sesleri) 
beyler şunu güzelce izah edecek takrir sahip
lerinden birisi buyursun izah etsin. Bir yanlış
lık yapmıyalım. Madde mükemmel bir şekilde 
çıksın. Bir kişi buyursun, izah etsin şunu. Sa
yın Celâl Ertuğ buyurun efendim. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan 
ve muhterem arkadaşlar, mevzuubahsolan hâdi
se şudur; Yardım Sevenler Derneğinin bun
dan istisna edilmesini istiyen arkadaşlarımın 
arzuları da burada tahakkuk etmiştir. Rehabili
tasyondan maksat bir uzvun veya uzuvların 
görevlerini kaybetmiş kimselerin yeniden işe 
alıştırılması, bunların yeniden bir meslek ha
yatına kavuşturulmasıdır. Yardım Sevenler 
Derneği bu maksatla bir rehabilitasyon mer
kezi açmıştır. Bu Yardım Sevenler Der
neğinin atelyesinde çalışanların hepsi bu 
maksatla buraya getirilirler, muayyen bir 
süre çalıştırırlar ve oradan bir iş sa
hibi olarak ayrılıp giderler. Yaptıkları iş
lerde, sergilerde satılır, bundan elde edilen irat
la da bunlara yardımlarda bulunulur. Binaen
aleyh, Rifat Öztürkçine arkadaşımızın verdiği 
önergede rehabilitasyon merkezlerinde çalışan 

insanların işçiden madut olmaması hususun
daki kabul buyurulan takriri, birinci takri-
ride ihtiva etmekte, kapsamaktadır. O halde 
meselâ bu başka nerelerde olabilir? Ankara 
Atatürk Sanatoryumunda, bir rehabilitasyon 
merkezi vardır. Göğüs ameliyatı geçiren, ka
biliyetlerini kaybeden insanlar burada çalış
tırılır ve görev alırlar. Meselâ kol işçisiyse 
daktilo verilir, her hangi bir yeni sanata git-
rer ve böylelikle hayatını kazanma imkânı bu
lur. Bunları yapan Verem Savaş Derneği var
dır. Binaenaleyh, bu daha şümullü, daha makûl 
sebeplere istinadeden bir takrirdir. Birinci 
takririn de gayesini tahakkuk ettirmektedir. 
O halde lütfen birinci takriri veren arkadaşla-
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rımız buna iltihak ederler ve bu suretle hepi
mizin de iştirak ettiğimiz daha büyük çoğunluk
la iştirak ettiğimiz bu konu aydınlığa kavuş
muş olur. 

SEDAT CUMBALI (Konya) — Bir sual 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sual soramazsınız efendim. 
HİDAYET AYDINEE (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Şimdi uzvi bir hastalıktan ve onun 
telâfisi için hastalıklardan mütevellit çalışa-
mıyan kimseler için rehabilitasyon yapılır. 
Bunun haricinde dul bir kadın, fakir kızlar 
yani uzvi bir hastalık olmadan yardım ettiği 
müesseseler yok mudur? Bunu sormak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Yani şu sorulmaktadır Sayın 
Hükümet ve komisyondan. 

Bu birinci takririn kapsadığı hususatdan 
ikinci takririn dışında kalan kısım var mıdır, 
yok mudur demek istiyorlar. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(İzmir) — Vardır. 

BAŞKAN — Vardı. Şu halde, 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER FA

RUK KINAYTÜRK (Burdur) — Vardır. 
BAŞKAN — Vardır, şu halde birinci ve 

ikinci kabul edilen her iki takrir ayrı ayrı mad
deye girecektir. 

Diğer iki takrir vardır, okutuyorum efen
dim. 

Yüksek Başkanlığa 
5 nci maddenin 2 nci bendi sonundaki (or

man tali yollan dâhil) ibaresinin metinden çı
karılmasını arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Fikret Gün doğan 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Takrir 
üzerinde izah bakımından söz istiyorum. 

BAŞKAN — Takririniz okundu efendim. 
Sayın Gündoğan beşinci madde üzerinde en az 
beş defa görüştünüz. Takririniz okundu, takri
rinizin dışında mı bir şey söyliyeceksiniz ? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan çok affedersiniz... 

BAŞKAN — Efendim, esasen maddenin mü
zakeresi bitti. Takrirler de bitmişti, bu fırsat
tan istifade takrir yağıyor buraya, efendim. 

. Yani sabaha kadar takrir gelecek ve bu madde

nin müzakeresi de olmıyacak. (Gürültüler) Ama 
buyurun konuşun. (Adalet Partisi sıralarından 
gürültüler, olmaz sesleri) Hayır konuşacak efen
dim, takrir vermiş, takririni izah edecek. Bu
yurun efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Muh
terem arkadaşlarım, Sayın Başkanın gazabını 
mucibolacak bir hareket yaptığımdan . dolayı 
özür dilerim. Ama bendeniz parlâmento üyesi 
olarak hizmet ettiğime kaani olduğum için bir 
değil, beş yüz tane takrir vermeye yetkili sayı
yorum kendimi. Bizim ne istediğimiz besbelli. 
Pek muhterem arkadaşlarım neden dolayı asa
biyet içinde müzakere yapıyoruz? Bendeniz bu
raya çıktım usul hakkında söz aldım, dedim ki, 
Sayın Başkan vakit çok geçti komisyon 15 - 20 
maddeyi geri aldı hepsini tanzim etmedi, bunla
rın hepsini tanzim etsin, bütünlesin, getirsinler 
müzakereleri Öyle yapalım hem de biraz daha sa
lim bir kafa ile bu müzakereleri yürütelim diye 
gayet munis bir teklifte bulundum. Kabul buyur-
madmız. Madem ki, kabul buyurmadmiz ma
demki müzakere yapılıyor, onun usullerine ta
hammül edeceksiniz. Orman tali yolları dâhil sö
zünün buraya neden eklendiğini anlamak müm
kün değildir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER FA
RUK KINAYTÜRK (Burdur) — İzahı yapıldı. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Or
man tali yollarını orman idaresi kendisi yapma
yacaktır, orman idaresi diğer hükümet daireleri 
gibi bu işi de işverenlere verecektir, mütaahhit-
lere verecektir. Yani bu insanlar orman tali yo
lu yaparken kullandıkları işçiler iş kanununa 
tabi olmıyacaklar mıdır? (Sağdan gürültüler) 
Muhterem arkadaşlarım istirham ediyorum... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim bir vuzu
ha varacağız. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sevgili 
arkadaşlarım, orman tali yolları dâhil dendiği 
zaman tarım işlerini istisna ettiğimiz madde ile 
bunu aynı ölçüde ve aynı anlamda ifade etmiş 
olmazsınız. Orman tali yolu yapmakla tarım işi 
yapmak arasında büyük fark vardır. Bunu tak
dir buyurursunuz. Orman tali yollarının Türki
ye'de çok büyük kilometrelere baliğ olacağını 
plân yazıyor. Elbette ki, Hükümet bilhassa or
man idaresi, Ziraat Bakanlığı, Bayındırlık Ba
kanlığı değil, Ziraat Bakanlığı ormanlara sahip 
bulunduğuna göre buna yol yaptırmaya kalktığı 
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zaman Bayındırlık Bakanlığı da olmadığına gö
re, elinde her hangi bir yol yapma aracı bulun
madığı pek aşikâr bir vakıa. Bunu tutacaktır 
mütaahhide verecektir. Mütaahhit de burada kü
rek, grayder v. s., v. s. kullanacak işçiler, işçi
ler istimal edecektir. Bu insanlar bu madde böy
le kabul edilirse kaç bin kişiye baliğ olursa ol
sun, kaç sene sürerse sürsün işçi olnııyaeaklar-
dır. Ya ne olacaklardır? Statüleri ne olacaktır, 
memur mu olacaklardır, hizmetli mi olacaklar
dır, yoksa kendi kaderleri ile başbaşa bırakıl
mış insanlar mı olacaktır1? Benim verdiğim tak
rirde niye sizi rencide eden bir cihet var? Anla
şılıyor, besbelli bir şey, ben C. H. P. sine men
subum, ortanın solunda bir partiye mensubum 
görüşümü buna göre ayarlamışım, eğer bundan 
kızıyorsanız, yok olmaz öyle şey. Bundan kızı
yorsanız olmaz. (Gürültüler neye kızalım sesle
ri) Şimdi muhterem arkadaşlarım, ben görüşle
rimi söylüyorum. Hoşunuza gitmiyebilir. Ama 
bunun içinde bir hakikat payı yoktur, diyemez
siniz, dediğiniz takdirde ben de kabul edeceğim, 
hürmetlerimle. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, herkes konuşursa mü
zakerenin devamı mümkün olmaz. Müsaade bu
yurun bir yol bulalım o yoldan yürüyelim. Tak
ririn aleyhinde konuşmak elbette ki, bir üyenin 
hakkıdır. Söz vereceğim. Şimdi efendim, 

AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Usuli 
bir nokta var Beyefendi. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim usul hak
kında zatıâlinize de söz vereceğim. Şimdi Sayın 
Gündoğan kızdığımızı zannediyorlar. Kızmadım. 
Haklarını sonuna kadar kullanacaklardır. Tü
zük hükümleri kendilerine hangi hakkı veriyor
sa Riyaset o hakkı kendilerinden hiçbir suretle 
esirgemez. Ancak bu maddenin üzerinde demin 
20 dakika konuştular. Maddenin her tarafı hak
kında fikirlerini beyan ettiler. Ama bu kâfi gel
medi tekrar 3 - 4 tane takrir verdiler. Şimdi 
usulümüz şudur : Konuşmalar bitmiştir madde 
üzerinde. Takrirlerin oylanmasına gelmiştir, 
takrirleri okutup okutup oya koyacağım. Tak
rir üzerinde söz alırsınız ama her defasında 10 
dakika, 20 dakika konuşamazsınız. Takririnizin 
dışında bir ifadede bulunacaksanız veririm. Ama 
her takriri verip gelip arkasından da takriri 
izah edeceğim derseniz söz veremem. 

ZİHNÎ BETİL (Tokat) — Meclis tahdit ka

rarı almadıkça verirsiniz. Tüzüğe uymaya mec
bursunuz. 

BAŞKAN — Tüzüğü her halde sizin kadar 
biliyorum. Bir dakika. Usul hakkında buyurun. 

AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Aziz ar
kadaşlarım, 5 nci madde istisnalar maddesidir. 
Bu istisnalar, komisyonun getirdiğine göre 10 
tane. Şimdi kabul edilen takrirlere göre 11 ve 
12 oldu. Her istisna bendinin ayrı ayrı gerek
çesi var. Şimdi deniz ve hava taşıma işlerinde 
çalışanlar. Niye bunları istisna ediyoruz? Bun
lar için ayrı kanun gelecek. Onun için istisna 
ediyoruz. Yoksa bunlar işçi vasfı ve bir niteli
ğini elbette haizdir. Karadakiler kadar, fabri
kadakiler kadar işçi vasfını haiz. Ona ayrı ka
nun getireceğiz. Onun için koyuyoruz. Tarım 
işlerinde çalışanlar onlar da Öyle. Onlar için de 
ayrı kanun getireceğiz. Onun için hariç bırakı
yoruz. Orman tali yollarında çalışanlar için de 
tarım işçileri hakkındaki kanunda hüküm sevk 
edecek misiniz? Var mı böyle bir şey? (Var var 
sesleri) Hayır efendim, yol kanunu o. Onun ta
rımla alâkası yok. Tarım işçiliğiyle de alâkası 
yok. Bunu Hükümet de getirmemiş esasen. Hü
kümetin teklifinde de yok. Millet Meclisinin 
metninde de yok. Şimdi bunu tarım işçileri ara
sına katmakta isabet yoktur. Eğer muhterem 
Heyetiniz orman tali yollarında çalışanları tıp
kı rehabilitasyonda çalışanlar gibi istiyorsa, 
evel takdire tâbidir, onu ayrı fıkra olarak koy
mak lâzım. Burada tarım işçileri fıkrasiyle ben
diyle karıştırmakta isabet yoktur. Çünkü on
ların hepsinin gerekçeleri ayrıdır (Usul ile alâ
kası yok sesleri) Usul bakımından mâruzâtım 
bu. 

Evet müzakerenin usulü, takninin usulü, ka
nun tekniğinin usulü. Onu arz ediyorum, heyet 
bunu takdir ediyorsa eğer lütfen takrir verirler 
ayrı bir bend olarak koyarlar o zaman tarım 
işçileri hakkında kanun çıktığı halde dahi yine 
onlar bu kanuna göre müstesna kalır. Onu arz 
ediyorum. 

BAŞKAN — Takririn aleyhinde sayın... 
, HASAN KANGAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında, buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER FA

RUK KINAYTÜRK (Burdur) — Efendim ben 
bir izah edeyim her halde arkadaşlar tatmin 
olurlar. 
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BAŞKAN — Aslında çok izah edildi, fazlası 
ile. 

HASAN KANGAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Yerimden izah edeceğim, esasen bundan 
evvelki toplantımızda teker teker bu hususlar 
reye konuldu ve kabul edildi. Kabul edildikten 
sonra tertiplenmesi için verildi. 

BAŞKAN — Hepsi kabul edilmemişti, efen
dim. 

HASAN KANGAL (Devamla) — Zabıtları 
tetkik ederseniz göreceksiniz. Bilhassa orman 
tali yolları mevzuu burada konuşuldu, reylendi. 

BAŞKAN — Sayın Kangal, bir kısmı kabul 
edildi. Kabul edilenlerle birlikte kabul edilmi-
yenler hepsi komisyona iade edildi. O bakım
dan... 

HASAN KANGAL (Devamla) — Muhterem 
Başkanım, siz daha iyi bilirsiniz. 

BAŞKAN — Estağfurullah, öyle oldu. 
HASAN KANGAL (Devamla) — Müzakere 

edildi ve kabul edildi. Çok iyi hatırlıyorum. 
BAŞKAN — 18 önerge sadece okundu. Ko

misyon hepsini geri aldı. 
Sayın Bingöl, takririn aleyhinde. 

ISA HÎSAN BİNGÖL (Muş) — Sayın Başkan. 
değerli arkadaşlarını, bu konuyu bir takrirle huzu
runuza bendeniz getirmiştim. Mevzu; orman için
de çalışmış, bu konuda bu mevzuda bizatihi teşeb
büslerle mesuliyetlerle karşı karşıya kalmış bir 
insan sıfatı ile getirdim. Orman tâli yolu Sayın 
Gündoğan'ın beyan ettikleri gibi Türkiye'de 
100 binlerce değildir. Orman tâyi yolu bir orman 
anayolunun dışındadır, sınai tesislerinden âri-
dir. Orman tâli yolu hakikaten bir tarım işletmc-
sidir bir tarım çalışmasıdır tarım çalışmasını 
ben kendi kendime buraya empoze etmedim. 1964 
yılında Orman Umum Müdürlüğüyle Sosyal Si
gortalar Genel Müdürlüğü 506 sayılı Kanunun 
tatbikatı için bir protokol tanzim etmiş, orada or
man tâli yolu, orman, nokta yolu, ahşap nakliyat 
oluklarından tarım işi olarak tescil etlmistir. 
Ben buraya bu takriri getirirken muahhar 
bir kanun olarak geldiği için ihtilâflara 
ımeydan vermesin diye madde metnine 
girmesini arz ettim. Bu maksatla takriri
mi verdmı. Burada ben, tarım işleri olarak redak-
te edildikten osnra kanun maddesi Komisyonda 
mevzubahsolurken Orman Umum Müdürlüğünün 
mesulleri buraya geleliler, mevzuu izah ettiler Ko

misyonda. Bilmiyorum Sayın Gündoğan mevzuu 
tetkik etmediler mi? Burada geçen defa saat 11 
de toplantı yapılacağı tahtada ilân edildi, hepi
miz oradan bilgi alarak gittik ve mevzul.arımızı 
dile getirmeye gayret ettik. Şimdi ifade ederler. 
bu mevzuu burada orman tâli yolunu buraya 
sokmıyalım, işçi hakliarım buraida ne'den nezzede-
lim, derler. Acaba hakikaten binbir imkândan 
mahrum, ekonomik değeri çok düşük olan bu 
mıntakadö çalışan fnrtleri müdafaa kasdiyle mi 
konuştular, yoksa hâdiseden haberleri olmadan, 
bilmeden kendilerine mevzu intikal etmeden bir 
espri içinde, sadece bir işçi bir iş esprisi içinde 
burada müdafaa etmek lüzumunu mu hisset il er? 
Ben kendilerine iştirak edemiyeceğim, tamamiyle 
karşılarında olacağım. Ben orman içinde çalışan 
köylünün pek mahdudolan bu imkânlardan isti
fade edebilmesi kasdiyle ben bunu getiriyorum. 
Zira yoldur, imkânı, hâdise şudur; orman ana
yolu yapılırken hiçbir kimseyi bu imkânlardan 
mahrum edemezsiniz, makinalı çalışma vardır, 
tesis vardır, istinat duvarı yapacaktır, büzlerle 
geçecektir, menfezler yapacaktır, köprüler yapa 
çaktır, zemini sıkıştıracaktır, hendekler açacak
tır, bu standart bir yoldur ve hakikaten kövleri, 
kasabaları birbirine bağlamıya gayret etmekte
dir. Orman Umum Müdürlüğü bu mevzuda ça
lışmalar yapmaktadır, 2 sene sonra 14 000 kilo
metrelik yol yapacaktır. Ben bu orman anavo-
1 undan bahsetmiyorum. Lütfen tetkik etsinler. 
Orman tâli volu. orman nokta volu, orman ahşap 
nakliyat olukları, ben ahşap nakliyat oluklarını, 
orman nokta yollarını buraya getirmek isteme-
d'm. Bunlar yavaş yavaş kendisim zaten maziye 
p;ömüvor. Kablolu nakliyat başladığı için artık 
zeminde bir yol yapmak lâzım ve ihtiyacı hisse-
dilmemektedir, uzun binlerce yol gitmekten vaz-
sre^ilmektedir, kablo ile nakliyat yapılmaktadır, 
bütün dünya böyle yapmaktadır, biz de bunu 
taklidediyoruz ama uzun çelik kablo yapabilecek 
sanaviimiz yok. ithal edemiyoruz Orman Umum 
Müdürlümü bunu yapamıyor. 3 - 4 kilometre de
reyi aşabilecek çelik kablomuz olmadığı için bunu 
yapamıvoruz. Buna erişebildiğimiz gün orman 
tâli yolu da târihin malı olacaktır. Lütfetsinler, 
ben, hukukî mevzularda kendilerine karşı çık
mıyorum, hürmet ediyorum hukukî bilgilerine şu 
mevzuda da 20 senelik tecrübemizi lütfetsinler, 
bu mevzuu ben orman içinde çalışan köylünün 
menfaati bakımından mütalâa ediyorum. Niçin? 
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Arz edeyim. Orman işletmeleri kamu kuruluşu
dur. Orman işi bir tarım işidir, fakat bir tara
fında mülk sahibi olarak Devleti, kamuyu gör
mekteyiz, binaenaleyh mutlaka kendisiyle bir akit 
yapmak mecburiyeti vardır. Orman tâli yolunda 
akit yapacaktır, İş Kanununu bütün mükelle
fiyetlerini getirecektir, bunu yapacak orman 
mühendisi bir Devlet memurudur. Devlet Me
murluğu Statüsünü çok iyice dikkatlice tetkik 
edelim, Türkiye'nin şimdiye kadar çektiğimiz 
azaplarından birisini de Devlet memurluğu sıfa
tında mütalâa ediyoruz. Mesuliyetten kaçmakta
yız. Şimdi mesuliyetten kaçma mevzuubahsolun-
ea idare âmiri ilk başladığı yerdeki köylüye bunu 
verecektir 40 kilometre mesafedeki şeyi aynı 
adama yaptıracaktır. Burada orman tâli yolu 
diye mütalâa •ettiğimiz yollarının yapıldığı mah
dut havza içindeki köylü bunun karşısına çıka
caktır. Birbirlerini öldüreceklerdir. Vakaları 
vardır. Zaten 1964 teki protokol de bu zaruret
ten doğmuştur, Orman Umum Müdürlüğüyle 
Sosyal Sigortalar arasındaki protokol buradan 
doğmuştur. Orman idaresi yetişmiştir bunu Or
man Umum Müdürlüğü, böyle bir zaruretle gör
müş, anlaşılmıştır ve bu tarım işi olaraka tevsif 
edilmiştir. Ben burada muahhar bir kanun ol
ması, yeni bir ihtilâf konusu yapılmaması i em 
bunun madde metnine girmesini istedim. Şimdi
ye kadar bahçe içinde çalışan parklarda çalı
şanlar 3008 sayılı Kanunun tatbikatı Sosyal Si
gortalar Kanunu tatbikatı 1954 te başladı, müte
madi İhtilâflar. Tarım işi midir, değil midir, îş 
Kanununa tabi midir, değil midir, mütemadiyen 
protokoller, anlaşmalar kanun maddeleri halin
de iMilâf konusu olarak devam etti gitti. Halbu
ki bize burada benim idare hocamın bana beyan 
ettiği mevzu şu idi, kanunlar mazideki hataları 
tashih etmelidir, istikbalde vaz'edilmesi icabe-
den ideal gayeleri, maksatları getirebilmelidir. Ben 
bu inanış içinde bunu getirdim. Bir hata olabi
lir, noksanlıklar vardır, bunu kanun metnine 
korsanız tescil etmiş olursunuz, zabıtlara geçmiş 
olur ve tatbikatçısı da sarahatle bunun ne oldu
ğunu neyi ifade ettiğini anlamış olur. Yoksa ben 
şahsan, kendilerinin bir teklifi vardı Sayın Gün-
doğan'm yahut öyle muttali oldum, orman için
deki köylülerin işyerlerine tercihan alınması 
memnuniyetle basımın üstüne. Getirin onu, yu
karıdan aşağı indirilmesini âmenna, kabul. Fa

kat burada müdafaa edilecek konu onların lehine 
değildir. 

Bundan bir müddet evvel 22 ,23 Temmuzda 
Muhterem. Senatonun mümessili olarak bir Parlâ
mento üyesi olarak istişari konseye iştirak etti
ğim zaman konseyde beyan edilen konu şu idi. 
dağlar, boşalmaktadır, dağlardaki vatandaşı tek
sif etmek için oradaki vatandaşı iskân edebil
mek için ne yapalım diyor! Bugün Batı - Avru
pa, bugün dünya bunu düşünüyor ama biz bu
nun alîsi yönündeyiz, dağlan boşaltmak mecburi
yetindeyiz. Çünkü tahribetmektedir, çünkü ikti
sadi imkânı, çünkü ekonomik imkânı yoktur, 
mahrumdur. Biz kendisine vermemişiz. 6831 sa-
yılı Kanun kendilerine bir ekonomik imkân ha
tırlamıştır. Şimdiye kadar on senedir, on milyon 
lira kullanılamamıştır. İpotek mukalbili kredi 
demişiz, şehirdeki bir malı ipotek ederek iki 
milyon kredi alabilir fakat dağdaki elli lira, vüz 
l!ira, üevüz lira alamaz, gayrimenkulu cok hafif. 
^ok ucuz, kıvmetsiz, dağın basında. Benmı is
tirhamım daha evvel de arz ettiğim kanun pro
tokol hükümlerine göre orman tâli yolu 196.4 teki 
Ada.cra, ıröre teseil flilyrnstîr. B^r t n n m isidir ama 

maddeye girmesindeki talebimizdeki kasdımız sa
dece aksaklıklara yanlışlıklara mevdan verîbme-
mesidir. Orada ahsan tâli naıldivat olukları ve 
orman makta yolları da bevan edilmiş o b u a n a 
---aoTnen bunlar artık tatbikatta mevendolmsd","'i 
'cin vavaş yavaş kendilerini terk ettikleri için 
madde metnine haşiv olarak girmesini arzu etme
dik ama tâli yolların girmess'nde büvük favda 
mütalâa ettik. Mükellefiyet bakımından da ken
dilerine her hangi bir avantajı yoktur. Bir mak
tada yirmi gün. yirmibes srün, bir av çalışacak
tır, ondar sonraki makta diğer köylülerin mül
kiyet sınırları içindedir, başka kövlü çalışacak
tır. 'Yirnr gün veva yirmibes gün calı^m^ı ken
disine bu mükellefiyet, hiçbir imkânından ne 
tazminattan, ne şundan, ne bundan hiçbirisinden 
kendisine hiçbir avantaj da. temin etmivee^Hir, 
bu bakımdan bu metnin aynen kabulünü istir
ham ederim, saygılar sunarını. 

BAŞKAN — Takririn bir lehinde, bir de 
aleyhinde iki sayın üye konuşmuştur. Takriri 
tekrar okutun oylarınıza arz edeceğim : 

(istanbul Üvesi Fikret Gündoğan'm öner
gesi tekrar okundu.') 

BAŞKAN —• Takriri oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etnıiyenler... Takrir ka-
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bul edilmemiştir. İkinci önergelerini okutuyo
rum : 

Yüksek Başkanlığa 
5 nci maddenin 4 ncü bendinin çıkarılarak 

eski metnin kabulünü arz ve teklif ederim. 
İstanbul 

Fikret Gündoğan 

BAŞKAN — Takrire Hükümet ve Komis
yon iştirak ediyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 
KINAYTÜRK (Burdur) — Etmiyoruz. 

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

BAŞKAN — Takrire Hükümet ve Komisyon 
iştirak etmiyor. Takriri oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir ka
bul edilmemiştir. Üçüncü takriri okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
5 nci maddenin 8 nci bendinin çıkarılmasını 

ve eski metnin kabulünü arz ve teklif ederim. 
İstanbul 

Fikret Gündoğa 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon iştirak 
ediyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 
KINAYTÜRK (Burdur) — Etmiyoruz. 

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

BAŞKAN — Takriri oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edil
memiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
5 nci maddenin 10 ncu bendinin çıkarılma

sını arz ve teklif ederim. 
İstanbul 

Fikret Gündoğan 

BAŞKAN — Takrire komisyon iştirak edi
yor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 
FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu ? 
ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(İzmir Milletvekili) — Biz 10 ncu bendin yan
lış girmiş olduğunu, yukarda yapmış olduğumuz 
müzakerelerde tamamiyle aksi bir görüş içine 
girilmiş olduğunu görmekteyiz. Bu hususu izah 

edersem, zanederim, her şey vuzuha kavuşa
cak. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(İzmir Milletvekili) — Sayın Başkan, muhte
rem senatörler, zannediyoruz ki bu 10 ncu 
olarak 624 sayılı Kanuna göre Sendikalar 
Kanununun ikinci maddesinde sayılan teşekkül
lerden veya döner sermayeli kuruluşlardan kad
ro karşılığı aylık veya ücret alan asli ve sü
rekli görevliler hakkında bu kanun uygulan
maz» deniliyor. Zannediyoruz ki, bununla anla
tılmak istenen ilgili kanunlar şunlardır. Eğer 
vanlış tesbit etmediysem, yukarda çünkü Sayın 
Komisyon Sözcüsü arkadaşımız ile bu meseleyi 
görüşürken bunları dile getirmeye çalıştık. Bu 
kanunun bu maddesinin evvelemirde 274 sayılı 
Kanunla ilgisi var, 275 sayılı Kanunla ilgisi var. 
274 sayılı Kanun Sendikalar Kanunudur. 275 
sayılı Kanun Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt 
Kanunudur, onunla ilgisi vardır. 7244 sayılı 
Kanunla ilgisi var eğer yanlış tesbit etmediy-
sek 3619 sayılı Kanunla ilgisi var, 3639 sayılı 
Kanunla ilgisi var. Binaenaleyh, bu ortaya ko
nulmak istenen şey şu; (D) cetvelinde her han
gi nam altında olursa olsun para alan şahıslar 
işçi niteliğinde olmaz, bunlar memur niteliğin
de olsun anlamına gelen... Acaba bunu mu kas-
dediyorlar ? Çorum Belediyesinde vâki ihtilâf 
sebebiyle haklarını almak için bir yürüyüş ya
pan şahısların işçi olmayıp memur niteliğinde 
olduğunu mu anlatmak istiyorlar? Manisa Be
lediyesinde ihtilaflı olan temizlik işçilerini mi 
anlatmak istiyorlar?... Bunları anlıyamaclım. 
Sosyal Sigortalar Kurumunun Adana Şubesinde 
başlıyan greve iştirak eden şahısları mı kasdet-
mek istiyorlar? Biz komisyonda bu hususların 
aydınlığa kavuşturulmasını istedik. Bize öyle 
geliyor ki, bu esasında 657 sayılı Kanunun içe
risinde memur kimdir, işçi kimdir meselesinin 
net ayrmtılariyle henüz ortaya çıkmaması ne
ticesinde ortaya çıkan 274 sayılı Kanunda hiz
met karşılığı vazife görenlerin bir sendika kur
ma esprisinden hareket edenler 275 sayılı Ka
nunda yine hizmet karşılığında bulunanları 
grev yapma hakkına sahibolacakları keyfiyeti
ne temas etmekte, böylece birden ziyade kanunu 
ortaya koymakta ve Türkiye'nin uzun zamandır 
üzerinde çalıştığı personel meselesini ilgilendi-
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ren kim memurdur, kim işçidir hususi arını or
taya koyan bir maddedir kanaatindeyim. Eğer 
Sayın Komisyon* bizi bu hususlarda tenvir eder
se biz bu maddeye iştirak edebiliriz. Ama bizim 
ortaya çıkardığımız şey izah. etmeye çalıştığım 
şekliyle bu Yargıtayda bugün Emekli Sandığı
na bağlı olsa dahi grev yapabileceğini içtihat 
haline getiren şahısların işçi niteliğinde olma
yıp memur niteliğinde olduğunu kanuni bir 
madde haline getirmeye mütedair bir fıkra ma
hiyetinde görmekteyiz. Binaenaleyh, biz Hükü
met olarak bu hususların yukarda cevabını 
bulamadık, eğer Sayın Komisyon bize bu hu
suslarda cevapta bulunursa, bu husustaki ka
naatimizi arz edeceğiz, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — 10 ucu bend hakkında... 
ÖMER LÜTFÎ BOZCALI (îzmir) — Evet. 

bend hakkındaki takririn aleyhinde ve komis
yonun bu husustaki görüşlerini belirtmek üzere 
söz istiyorum. Çünkü notlar bendenizde idi. 
eski vazı ile yazmıştım... 

BAŞKAN — Komisyon adına mı görüşecek
siniz? 

ÖMER LÜTPİ BOZCALI (İzmir) — Evet, 
BAŞKAN —• Komisyon Sözcüsü ve Başkanı 

Komisvon adına konuşmanıza müsaade etmi
yorlar ef midim. 

ÖMER LÛTEİ BOZCALI (îzmir) — O hal
de takririn aleyhinde konuşmak istiyorum. 

p A pır AV __ TM—i^r p.WhWİP buvurvn. 
ÖMER LÛTFl BOZCALI (îzmir) — Muh

terem Başkan, kıymetli arkadaşlarım, îş Kanu
nu tatbikatında her zaman görülen memur muy
du. isei mivdi tereddüdü Komisvonumuzda da aynı 
şekilde birinci maddenin tarifi kısmında bizi te
reddütlere düşürdü. Bunun üzerine Grup Baş
kanlığımız vasıtasivle Hükümetin de yardımı ile 
bu işte ihtisası oban bir profesör zat İstanbul'
dan davet olundu. Bütün tatbikat, işçi, memur, 
ücret alma hususları, çünkü, kanunun tarif bide 
«hizmet- akdi vb? bap-lı olan» tâbirinin içine me
mur kütlesinin bir kısmının da girmekte oldu
ğu, bir kısım isçinin bunun içerisine girip gir
mediği hususunda tereddütler vardı, mucibi 
tereddüt hususların izalesi yolu arandı. Bu 
profesör zat bizden, arkadaşlarımızdan notlar 
a1 di, mehil istedi, k e n d i n e dört - beş günlük 
bir mehil verildi, gerek arkadaşları ile, gerekse 
tatbikatçılar ile, işveren ve isçilerle görüştüğü
nü söyliyen bu zatla birkaç gün sonra kararlaş

tırılan yerde toplantı yapıldı ve bu zat; 1 nei 
maddedeki tarifi değiştirmek imkânımız yok
tur. Ancak işçi tarifine girmiyen hususun is
tisnalar maddesinde gösterilmesine zaruret var
dır, dedi. 

Bu hususta üç teklifte bulundu. Bu teklif
lerden birisi şu idi : Aynen kendisinin kaydettir
diği nottan okuyorum. Teklifin birisi şu be
şinci maddeye şu ilâve yapılsın bir teklif bu 
dedi. G-enel, katma ve özel bütçelerle belediye 
bütçelerinden kadro karşılığı aylık ve ücret alan 
asli ve sürekli görevliler bu kanun hükmüne tâbi 
değildir, dendi. Fakat bunun bâzı tereddütleri 
mueiboldn^u görüldü. 2 nci teklif ise şu idi 

BAŞKAN — Onuncu bend hakkında., onuncu 
ben dm çıkarılması hakkındaki takrir aleyhinde 
kon u su vorsunuz. 

ÖMER LÛTFÎ BOZCALI (Devamla) — Evet 
efendim. 

Simdi 624 savılı Devlet Personel Sendikaları 
Kanununun ikinci maddesi mevzuu, bu madde 
metni şövledir : Bu istisnalar maddesine konul
duğu zaman, bir kanun hükmüdür, memurlar 
tamamen dışında kalır, dendi. Bu madde hük
münü iTa bu maddenin metnine avnen kovun 
veyahut da şimdiki halde obdupu gibi «624 
savdı Deflet Personel Sendikaları Kanununun 
2 nci madde^-mde savılan teşekküllerden veva dö
ner senmaveli İnmıluslardan kadro karşılığı ay
lık ve üerpt alan asli ve sürekli görpViler» di ve 
'kısa olarak konması da kâfi gelir dendi. Madde
nin tamamı uzun obin^u iebı şimdi okumıva-
ca^ım bu ifade uzun olduğu için kamınım 
mM-r^nde de bu tâbirler ve bu izah bulımdu<nı 

! cihetle burava onuncu bende avnen kondu. 624 
I .qovıb. Kanunun 2 nci maddesinin saymış olduğu 
i v̂ TtaoipT- şunlardır, maddevi avnen okuyorum, 

«Defletin ve di^er kamu tüzel kişilerinin genel 
İ id^re esaslarına göre yürütmekle görevli olduk-
j han ka.mu hizmeitlerinin görüldüğü genel ve kat

ma bütçeli dairelerin il özel idarelerin"n. beledi-
vel°rin kövlerin. Âe genel ve katma bütçeli dai-
vpi.ere il özel idarelerine veya beledivelere bağlı 
olan kuruluşların ve kamu iktisadi teşebbüsleri
nin ve özel kanunlarla veva özel kanunların ver-
fl^i vet/kive dayanarak kurulan banka ve tesek-
1riiU.pT.in kadro karşılığı avlık ve ücret alan aslî 

\ v? sürekli görevlileri bu kanunun hükümlerinle 
tabidir.» şeklindeki hüküm burada ikinci .madde 

I idi. Bunun da bir kısım döner sermayeli bâzı kü-
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çük (teşekkülleri 'içine almadığı düşünülerek mad
deye ufak bir ilâve yapıldı. Döner sermayeli bir 
kısım ki yine (bu tafodidalt dairesinde, teşekküller 
de istiğna edilmek «suretiyle işçi ile memur arasın
daki Ibu zayıf olanı ayırma Maddinin, sınırının 
memurların, yani işçi sayılmıyanların tadadı su
retiyle işçinin tarifi .ağyarına mâni bir İmle ge
tirilmek gayretiyle onuncu 'bende 624 sayılı Dev
let Sendikaları Kanununun 2 nei maddesi ve bu
günkü 'bend, bu hale getirilmiş oldu. Aksi tek
dirde ıbu uzun ya,zıyı yaızmak ve o şekliyle onun
cu 'bendin getirilmesi iktiza ediyordu. Şu haliy
le ^bu/nün 'buradan çıkarılması yarın yine işçi ile 
melm/ur laralsında mütemadiyen mahkemeleri İssal 
eden ve meclisleri işgal eden bir huzursuzluk .do
ğacaktır. Gaye, memur kimdir, işçi kimdir han
gisi İş Kanununa tafbi olacaktır, (bu sınırın ayrıl-
nnaısı kastiyle ıbu onuncu ıbend buraya konulmuş 
oldu. Bu da sadece Komisyonun görüşü değil (bu 
husustaki ilim otoritesinin görüşüdür. Bunu Ko
misyonumuz benimsedi ve aynı ile kafbül etti. 
Takdir Yüksek Hevetindir. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — 'Takririn lehinde Ibuyurun Sa
yın Er«ün. 

ÖMER ERGÜN (GumhurJbaşkanmca S. Ü.) 
—• Muhterem arkadaşlarım, Sayın Çalışma Baka
nı konuvu hakikaten çok (güzel takdim ettiler ve 
bu meselenin majhzurlaırını da ianlaittılar. Ben ken
disinin sözlerine aynen iştirak ediyorum. Yalnız 
Sayın Bakandan sonra konuşan Bozcalı arkada
şımın konuşmasına iştirak edemiyorum. Esasen 
Ira maddenin fou hale dökülmesinde biraz da ar
kadaşımızın gayreti olmuştur. Komisyonda müş
terek mesaimiz olmuştur, bu müşterek mesai içe
risinde aralıksız bu komisyonu takiibettim, fakat 
bir profesör bu komisvona gelmek suretiyle bizi 
aydınlığa çıkaracak fikir beyanında bulunmadı. 
Ama bu temaslar özel olarak yapılmışsa ona bir 
diveeeğim yoktur. Fakat konuşmaları .adeta pro
fesörün bu beyanlarını •komisyonda yaptığı isti
kametinde olduğumu burada ifade »etmek istemiş
tir. 

ıŞimdi ne olacak durum, eğer (ki, maddeyi bu 
ıha'livle kalbul edersek? İktisadi Devlet Teşekkül
lerinde pekrak işçi veyahut da İktisadi Devlet 
Teşekküllerinde 'çalışan kimseler, kadro karşılığı
nı .almak suretiyle, İş Kanununun kapsamı dışı
na kaldırılacak ve İş Kanununun hükümlerinden 
istifade ettirilmiyeeek. Hakikatte bu insanlar, 
yaptığı işin mahiyeti itibariyle, İşçidirler. Meselâ 

Devlet Demiryollarının makinistleri vardır, ateş
çileri vardır. Bunlar kadro karşılığı olarak gös
terilir ve kadro karşılığı olarak ifade edilir. 
5434 sayılı Kanuna Italbidirler. 5616 sayılı Kanu
na göre ücretleri ödenir. Ücretleri ona göre ayar
lanır. Ateşçiler kadro karşılığıdır diye onlar bu 
kanunun dışına itileceklerdir. Bu insanlar işçi
dir. Evvelâ bu ^insanların işçi midir, değil midir 
evvelâ bunu tespit etmekte fayda vardır. Haki
katte bunlar işçi ise niçin bunları İş Kanununun 
dışına itelim veya, İş Kanununun dışında bıra
kalım. Yine istisnalar meltni içinde köyden şeh
re .alkm eden ve kolaylıkla kendilerine göre kolay-
hkla iş bülafbilen kapıcıları niçin bir nizama sok-
mıvalım, niye yani bunları bir nizama sokmıya-
lı,m ıbir başı bozukluk içerisinde bu insanları bı
rakalım? İstisnalar içerisinde bırakalım. Ama, 
onun yerine bir hüküm getiriyor muyuz? Getir
miyoruz. Bir başı bozukluk şehir hayatımızın içe
risinde yine hüküm sürecek, demektir. 

Çıraklık Kanunu çıkmamıştır, kim çırak, kim 
çırak değil, belli değildir. Yine bu istisna hüküm
lerinin içerisine .sığdırılmıştır. Bunun için istir
ham ediyorum komisyondaki arkadaşlarımdan, 
vaihut Bakandan rica ediyorum, bu meseleyi eni
ne, boyuna etüdetsin, memleketin hayrı menfa
ati ne ise bu madde öyle tanzim edilsin. Yüksek 
Meclise Senatoya öyle gelsin. Yoksa Millet Mec
lisinde de bu mesele uzunca bir zaman işgal eder. 
Belki metin bu hali ile cıkmıyalbilir. Bizim Se
natonun isafbeti bakımından Ibu metni yeniden 
«özden geçirmekte 'favda vardır. Hakikaten 10 ncu 
bend bu haliyle fcafbul edildiği takdirde, Jbüyük 
^ihtilâflara yol açacaktır. Önergeyi kabul etmeni
zi istiriham ederim. 

BAŞKAN — önergeye Hükümelt ve Komis
yon katılıyor mu? 

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

BAŞKAN — Hükümet katılmıyor. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 

CEKEMOĞLU (Sivas) — Söz istiyorum, Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon Hükümetin talebeıtti-
ği malûmatı mı verecek; 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
CEKEMOĞLU (Sivas) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
ÇEKEMOĞLU ('Sivas) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlar; bu maddenin 10 nen fıkra
sı komisyondan şn sebeple getirilmiştir; birinci 
maddenin müzakeresi sırasında işçinin tarifi 
münhasıran hizmet akdine dayatılmış ve bu 
hizmet ıakdine dayandırılması 3008 sayılı İş 
Kanununa nazaran İş Kanununun kapsamına 
giren işyerlerini ve işçileri daha çok genişlet
miştir. Bundan komisyonda şöyle endişe husulle 
gelmiştir. İktisadi Devlet Teşekküllerinde 440 
sayılı Kanuna tabi olan teşekküllerde kadro 
(karşılığı maaş ve ücret >olan ve meselâ bir Sü-
'merbank Umum Müdürü şu işçi tarifine göre, 
bu maddedeki işçi tarifine göre Sümerbank 
Umum Müdürü dahi bu kanunun 'kapsamına 
girecektir. Çünkü 1 nci maddeye göre böyle 
icabetmektedir. Böyle düşünüldüğü takdirde 
Devlet İşktisadi Teşekkülleri 'bu kanunun işçi 
lehine getirmiş bulunduğu bâzı hak ve men
faatler itibariyle Devlet İktisadi Teşekkülleri
nin çok ağır malî külfetlere (müstakbelde mâ
ruz kalacakları endişesi hâsıl olmuştur. Mese
lâ 'bilhassa, bu mevzuda kıdem tazminatı üze
rinde durulmuştur. Bu şekilde 440 sayılı Kanu
na göre kadro karşılığı maaş alan ücret alan 
personelin 15 sene çalışanları vardır, 20 sene
lik hizmetleri vardır. Onlar işlerinden ayrıldık
ları zaman da hem emekli haklarını istihsal 
edecekler hem de aynı surette kıdem tazminatı 
haklarından istifade edecekler, bu şekilde ay
rılmalar Devlet sektöründe pek çok yekûn tu
tar ve 'bunların da malî külfetleri Dev
let sektörü için çok ağır, telâfisi müm
kün olmıyacak külfetler tahmil eder 
ve bu bakımdan memleket ekonomisi itibariyle 
büyük maihzurlar doğurur endişesi ile birinci 
maddemin kapsamını memurlara 440 sayılı Ka
nuna ta'bi personele teşmil edilmemesini sağ
lamak düşüncesiyle hu istisnai hüküm getiril
di. Bunu getirirken bunu nasıl tarif edelim, 
kimleri alalım bu istisnaların içerisine, şöyle 
katî, açık sınırlarla kimleri getirelim diye bir 
(hayli komisyonda düşünüldü. Bir noktai nazar 
440 sayılı, 057 sayılı Kanun (hükümlerine tabi 
olan personel 'bu 'kanuna tabi değildir densin, 
denildi. Fakat bumun dışında, 440 sayılı Kanun 
«dışında, 097 sayılı Kanun dışında bâzı döner 
sermayeli kuruluşlarda da aynı şekilde kadre 
;karşılığı maaş ve ücret alanların mevcudiyeti 

nazarı itibarla alındı ve en nihayet bu persone
lin sınırı Devlet Personel Kanununun 2 nci 
maddesinde tadadedilen personeli kapsamına 
almakla meselenin nispî bir şekilde endişeyi 
telâfi edeceği neticesine varıldı ve bu maksatla 
624 sayılı Devlet Personeli Sendikaları Kanu
nundan bu 10 ncu fıkrada bahsedilmiştir. Yok
sa, Hükümetin anladığı şekilde Devlet Perso
nel Sendikaları Kanunu ile bu meseleyi karış
tırmak, ikisini bir mütalâa etmek noktai naza
rı ile değildir. Demin arz ettiğim endişeyi ber
taraf edici, personelin hududunu tâyin ve tes-
bit etmek için başkaca bir şekil bulunamadı. 
En muvafık şekil bu Personel Kanununun ikin
ci maddesinde sayılan şâhıslara teşmil edilme
si muvafık mütalâa edildi. Mesele bundan iba
rettir. 

AKİF EYİDOOAN (Zonguldak) — Beledi
ye memuru, çöpçüler dâhil mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
ÇEKEMOĞLU (Devamla) — Şimdi arz ede
ceğim edendim. 

Şimdi şu mâruzâtımdan 'anlaşılmaktadır ki 
Sayın Çalışma Bakanının, burada verdiği iza
hata göre komisyonun maksadı işçi niteliği ve 
vasfında bulunan ve buna rağmen kadro kar
şılığı maaş ve ücret alan belediye müstahdem
leri ve saire gibi işçi niteliğinde bulunan kim
seleri komisyon kasdetmeımiştir. Bunlar komis
yonun görüşü dışındadır. Bunlar yine İş Kanu
nuna tabidir. 

Yalnız 'Sayın Çalışma Bakanının hassasiyet
le üzerinde durduğu bir nokta da bendeniz de 
şahsan biraz endişe duymaktayım. Şu bakımdan 
ki bu hududu kadro karşılığı asli ve sürekli 
maaş ve ücret alan kimselerin hududunu, sı
nırını tesbit edecek bir kıstas bulamaımış ol
mak bu işi çöpçülere kadar teşmil etmeyi o ifa
de edecek bir şekilde bir imâna çıkarmak müm
kün oluyor ve nitekim arkadaşlarımız bu ba
kımdan haklı sualler tevcih ediyorlar. Fakat, 
ancak bu hususu şu mâruzâtımızla zapta ge
çirmekle her halde temin etmiş olacağımızı tah
min ediyorum. O itibarla komisyonun arz etti
ğim endişesini telâfi etmek maksadiyle getiri
len bu fıkrada kanaatimizce nispî bir şekilde 
.mahzuru bertaraf edici bir isabet mevcuttur. 
Kabulünü arz ve istirham ediyorum. Hürmet
lerimle. 
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BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... (Hükümet ne diyor ses
leri) Hükümet efendim beyan etti görüşünü. 
Yani takrire iltihak edip etmediğini demin sor
dum. 

ÇALIŞMA BAKANI AIÜ NAİLİ ERDEM 
(İzmir Milletvekili) — Yanlış anlaşıldı, onun 
için izan edeceğim. 

BAŞKAN — Peki Hükümet oikunan takrire 
iltihak ediyor mu? 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(İzmir Milletvekili) — İltihak ediyoruz. 

BAŞKAN — Yani 10 ncu bendin metinden 
'Çıkarılmasını istiyor. Komisyon çıkarılmasını is
temiyor. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(tamir Milletvekili) — Evet elemdim. 

•BAŞKAN — Hükümet çıkarılmasını isti
yor, komisyon çıkarılmasını istemiyor. Takriri 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka-
'bul etmiyenler... Efendim bir şüphe hâsıl oldu, 
lütfen takriri kabul edenler tekrar ayağa kalk
sınlar lütfen. Kahul etımayen'ler... Kabul edil
memiştir talkrir efendim. 

Şimdi daha önce kabul edilen, 11 ve 12 ne i 
'bendiler olarak kabul edileın değişiklikle bir
likte komisyondan son gelen metnin aldığı yeni 
şekliyle 5 nci maddeyi okuyoruz. 

Madde 5. — Aşağıda belirtilen (hususlarda 
bu kanun hükümleri uygulanmaz. 

1. Demiz ve hava taşıma işlerimde, 
2. Tarım işlerinde (Orman tâli yolları dâ

hil), 

3. Bir ailenin üyeleri veya hısımdan ara
sında dışarıdan başka biri katilmıyarak yapı
lan işlerde, 

4. Ev hizmetlerinde, 

'5. 607 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar 
Kanununun 2 nci maddesinin tarifine uygun üç 
işçinin çalıştığı işyerlerinde, 

6. Çıraiklar hakkında, 

7. Aile ekonomisi hududu içimde kalan ,ta-
rıımıla ilgili ıher çeşit yapı işlerinde, 

8. Konutların kapıcılık hizmetlerinde, 
9. Sporcular hakkımda, 
10. İ024 sayılı Devlet Personeli Sendikaları 

Kanununun 2 inci 'maddesinde sayılan teşekkül
lerden veya döner sermayeli kuruluşlardan kad

ro karşılığı aylık veya ücret alan asli ve sü
rekli görevliler hakkında, 

1. Yardımsevenler Derneği merkez ve taş
ra atelyelerinde çalışanlar hakkında, 

12. Rehabilitasyon yerlerinde çalışanlar 
hakkında, 

Şu kadar ki, 
a) Kıyılarda veya liman ve iskelelerde 'ge

milerden karaya ve karadan 'gemilere yapılan 
yükleme ve boşaltma işleri, 

b ) Havacılığın bütün yer tesislerinde yürü
tülen işler, 

c) Tarım sanatları ile tarım aletleri maM-
na ve parçalarının yapıldığı atelye ve fabrika
larda igörülen işler, 

ç) Tarım işletmelerinde yapılan yapı iş
leri, 

d) Halkın faydalanmasına açık veya işyer
lerinin müştemilâtı durumunda eilan park ve 
•bahçe işleri,: 

Bu kanun hükümlerine tabidir. 
BAŞKAN — Maddeyi okunan şekliyle oy

larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 5 nci madde açık 
oya sunulacaktır, efendim. 

14 mcü maddenin komisyondan gelen şeklini 
okutuyorum efendim. 

Kıdemi tazminatı 
Madde 14. — Hizmet akdinin; 17 nci mad

desinin I /a ve I I numaralı bendinde gösterilen 
sebepler dışında işveren tarafından veya 16 nci 
maddenin I ve I I numaralı bendlerinde göste
rilen sdbeplerle işçi tarafımdan veyahut da mu
vazzaf askerlik (hizmeti dolayısiyle fes/ih halinde, 
3 yıldan fazla çalışmış olmak şartiyle, işe baş
ladığından itibaren, her bir taını yıl için işçiye 
15 günlük ücreti tutarında • bir tazminat veri
lir. 

Altı aydan fazla süreler yıla tamamlanır. 
İhtiyarlık aylığı bakımından bağlı bulunduk

ları " 'kurum veya sandıklardan aylık veya top
tan ödeme almak aımaaiyle hizmet akdini feshe
den işçiler de yukardaki fıkrada yazılı bulunan 
tazminata hak kazanır. Ancak, aylık veya top
tan ödeme almak için akdi fesheden işçiye veri
lecek tazminatın hesalbında işçimin yalnız 1 Ni
san 1950 tarihinden evvelki hizmet süreleri naza
ra alınır. 

İşçinin bu fıkra hükmünden faydalanabilme-
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si için aylık veya toptan ödemeye hak kazan-
nnış bulunduğunu ve kendi isine aylık "bağlanma 
sı veya toptan ödeme yapılması için ihtiyarlıl 
silgortası bakımından bağlı bulunduğu 'kurum ve 
sandığa müracaat ötmüş olduğunu alacağı bir bel
ge ile belgelemek zorundadır. 

İşçilerin kıdemleri, hizmet akdinin devam et
miş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olma
sına 'bakılmaksızın aynı işverenin bir veya de
ğişik işyerlerimde çalıştıkları süreler göz önüne 
alınarak hesaplanır. İşyerlerinin devir veya in
tikali yahut diğer bir suretle bir işverenden baş 
ka bir işverene geçmesi voya başka bir yere nakil 
halinde işçimin kıdemi işyerindeki hizmetlerin 
toplamı üzerinden hesaplanır. Kıdem tazminatı 
ise, bu intikal devresindeki işverene aittir. İşye
ri intikali ile beraiber devam ettiği takdirde kı
dem taızmiimatı hilâfına hüküm olmadıkça yeni 
işverene aittir. 

Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kı
dem tazminatı ödenmez. 

İşçinin ölümü halinde bu tazminat tutarı ka
nuni vârislerine ödenir. 

Geçici Komisyon 'Başkanı 
Burdur 

Ö. Faruk Kııryâtürk 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon mıadde
nin gelen şekline iştirak ediyorlar mı? Komis
yon zaten maddeyi getirdiğine göre iştirak 
ediyor. Hükümet? 

HÜKÜMET ADINA ÇALIŞMA BAKANI 
ALİ NAİLİ ERDEM (izmir Milletvekili) — Ka
tılıyoruz. 

ÖMER ERGÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— İzin verirseniz hangi noktada değişiklik ya
pıldığımı sayın komisyon sözcüsü veya başka
nı açıklasmlarj 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER FA
RUK KINAYTÜRK (Burdur) — Redaksiyon 
yapıldı, mühim bir şey yok. 

BAŞKAN — Redaksiyon yapıldı. Redak
siyon için almışlardı redaksiyon yapmışlar efen
dim. Neticeye tesir edecek mühim bir husus 
yok. 

Maddeyi loylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Mad
de açık oylarınıza sunulacaktır. 

23 ncü maddenin komisyondan gelen şeklini 
okutuyorum. 

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

yok <olan veya bozulan alet, taşıt ve sakatlanan 
layvanlariinı ödemekle yükümlüdür. Şu kadar 
xi; işveren işçimin kendi kusur ve ihmali ile 
sebebolduğu yok !olma veya saıkatlanmaları ve 
bozulmaları ödemekle yükümlü değildir. 

Geçici Komisyon 
Başkanı Sözcü 
Burdur Sivas 

Ö. Faruk Kınaytünk Ahmet Çeke m oğlu 
BAŞKAN — Şimdi efendim, hu maddedeki 

değişiklik «sakatlanma» kelimesimim bir re-
laksiyonu yapılması için alınmıştı, yapılmış, 
^eriverilmiş. Maddede esaslı bir değişiklik yok. 
33 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyeraler... Kabul edilmiştir. 

33 ncü maddeyi komisyondan gelen şekliyle 
okutuyorum. 

Asgari ücret 
Madde 33. — Hizmet akdi ile çalışan her 

türlü işçi, gemi adamı ve gazetecilerin ekonomik 
ve sosyal durumlarınım düzenlenmesi için, 

Asgari Ücret Tesbit Komisyonu Çalışma Ba
kanlığının tesbit edeceği üyelerden birinin baş
kanlığında Çalışma Bakanlığı Araştırma Ku
rulu Başkanı veya üyesi, Çalışma Genel Mü
dürü veya Yardımcısı, İşçi 'Sağlığı Genel Mü
dürü veya Yardımcısı, Ticaret Bakanlığı İç Ti
caret Dairesi Genel Müdürü veya Yardımcısı, 
Devlet Plânlama Dairesinden ikonu ile ilgili 
dairenin başkanı veya yardımcısı ile Ankara'-
claki en çok temsil yetkisini haiz olan en üst 
derecedeki işçi ve işveren teşekküllerinim deği
şik iş kollarından seçecekleri beşer temsilciden 
kurulur. Asgari Ücret Tesbit Komisyonu en az 
on üyesinin katılmasiyle toplanır. Üye oyları
nın çoğunluğu ile ikarar verir. Oylarım eşitliği 
halinde Başkanın oyu kararı sağlar. 

Komisyon kararları kesindir. Kararlar Res
mi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girer. 

Komisyon toplanma ve çalışma şekli, asga
ri ücretlerin tesbdti sırasında uygulamacak esas
lar ile Başkan, üye ve raportörlere verilecek 
huzur haıkları Çalışıma ve Maliye Bakamliklarm-
ca çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir. 

Asgari Ücret Ttes'bit Komisyonunun çalış
masını sağlamak; ve kolaylaştırmak için Çalış
ma Bakanlığı içimde ayrıca bir büro kurulur. 
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Çalışma Bakanlığınca ayrıca Ücret Tesbit 
Komisyonuna yaptırılır. 

Bu tesbit işlemi Çalışma Baikanlığııniın tek
lifi ile Bakanlar Kurulunca lüzum görülen za
manlarda asgari ücret 'hadleri tesbitı cihetine 
gidilir. 

'Geçici Komisyon 
Başkanı iSözcü 
Burdur Sivas 

Ö. Faruk Kmaytürk Ahmet Çekemoğlu 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — 1 nci 
fıkrayı duyamadım efendim. 

Sayın İsmen, siz?.. 
FATMA İSMEN (Kocaeli) — Efendim, be

nim takririm vardı, ıkonuşmaik istiyorum. 
BAŞKAN — Takririniz vardı, konuşmak is

tiyorsunuz. 
Sayın Gündoğan; 1 nci fıkra mı oikunsun 

tekrar? (Evet evel sesleri) 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Evet 
efendim. 

(33 wcü maddenin 1 nci fılkrası tekrar okun
du) 

BAŞKAN — Sayın İsmen, buyurun. 
FATMA HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sa

yın Başkan, sayın senatörler, asgari ücretle
rin Anayasada öngörülen sosyal adalet ilkele
rine, günün şartlarına uygun şekilde ayarlana-
bilmesi için asgari ücret komisyonunun teşek
kül tarzına bağlıdır. Türkiye'de çalışan işçile
rin yüzde 60 ı bugün asgari ücretle çalışmak
tadırlar. İşverenler ücreti yükselen işçiyi 17 nci 
ve 24 ncü maddelere dayanarak çıkarıp, yerine 
ücreti az olabilecek işçileri işe almaktadırlar. 
Asgari ücretlerin Anayasaya uygun ayarlanma
sının sağlanması da esasen bir bakıma bunu 
sağlamış olacaktır. Önergemde asgari ücretler, 
işçilerin yaptıkları işe uygun ve insanlık hay
siyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlamala
rına elverişli adaletli ölçüler dalhilinde her yıl 
teslbit edilir, demektedir. 

Komisyonun teşekkül tarzına gelince : Tür
kiye'de en büyük işveren Devlettir. Komisyon
da 5 temsilci Devlete ait, 2 nci 5 temsilci de 
işverenler temsilcisi oluyor. Komisyondaki bu 
10 temsilci işverenin hepsini temsil etmektedir. 
Buna karşılık işçi temsilcisi beş kişi olarak gö
rülmektedir. Komisyonun bu teşekkül tarzı ve 

niteliği itibariyle Anayasaya ve bugünün şart
larına uygun bir asgari ücret tesbit etmelerine 
imkân sağlamaz. (A. P. sıralarından «onlar 
vatandaş değil mi?» sesleri) 10 kişiden müte
şekkil olan Ibu asgari ücretleri tes'bit komisyo
nunun, bunlardan beşi en büyük işçi teşek
küllerince seçilen 5 işçi temsilcisi, üçü en bü
yük işveren teşekküllerince seçilen işveren tem
silcisi, ikisi Çalışma Bakanlığınca gönderilecek 
Devlet temsilcisi 'olmak ve kurula sürekli ola
rak Devlet temsilcisi başkanlık yapmalıdır. Ve 
kurul çoğunlukla toplanmalıdır. Toplananla
rın çoğunluğu ile karar verilmelidir. 

BAŞKAN — Yani Sayın İsmen, bu sizin 
teklif ettiğiniz fark nasıl oluyor? Arkadaşla
rın iyi anlaması bakımından, yani madde ile 
sizin teklifiniz arasındaki fark nedir? 

FATMA İSMEN (Kocaeli) — Efendim, mad
dede 6 tane Devlet temsilcisi, 5 tane işveren 
temsilcisi, 5 tane de işçi temsilcisi görülmekte
dir. Bu suretle Devleti işveren olarak kabul 
etmemiz gerekiyor. 11 temsilci oluyorlar ve bu
na karşılık beş işçi temsilcisi görülüyor. Hal
buki benim önergemde, 5 işçi, 3 büyük işverenr 
ler temsilcisi, 2 de Çalışma Bakanlığının tem
silcisi olarak yine beşe beş oluyor. Fakat Dev
letin işverme durumu tabiî işverenlerin duru
mundan tabiî daha da bir kesinlik gösteriyor. 
Bu itibarla beşe beş nisbeti hiç değilse bir den
ge kuracağı düşüncesi ile böyle yapmış bulunu
yorum ve bu bakımdan da kurulacak olan ko
misyonları teşkil eden heyetlerin karşılıklı bir
birine denge sağlaması asgari ücretlerin tan
ziminde, tesbitinde çok dana dengeli ve çok 
daflıa münasip bir ücret teminine gideceği dü
şüncesiyle böyle bir önerge vermiş bulunuyo
rum. Bunda hiçbir tarafın ne zararı, ne kârı 
vardır. Doğrudan doğruya bir dengeye isti-
nadetmektedir. Bu itibarla bu önergenin kabul 
edilmemesini hiç düşünemiyorum, sayın arka
daşlarımın her halde iltifat edeceklerini tah
min ediyorum. iSaygılarumla. 

BAŞKAN — Sayım Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Muh
terem arkadaşlar, ıbu asgari ücrelt miaddesi üzerin
de ilk önerge veren arkadaşlarınızdan birisi be
nim. 

Şimdi, bir muhterem arkadaşımın tavsiyesine 
uyarak, meramımı anlatmak ve maksadımı kalbul 
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ettirmek için en ipek gibi bir konuşmayı tercih 
ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar; bendeniz bu 33 ncü 
maddenin tanziminde büyük sakıncalar olduğu
nu bundan evvelki müzakereler sırasında ariz ve 
am'ik Muhterem Heyetinize arz etmiştim. Ve bil
hassa asgari ücretin aslında çok Sayın Karagöz'
üm dediği giibi bir ekonomik değer anlamından 
ziyade bir sosyal varlık olduğunu kabul etmek 
ıgerekir. Asgari ücret demek, yine Sayın Kara-
öz'e uvarak söylüyorum, bir işin, o işin yapılma
sı için gerekli sosyal, normal sosyal müddetim 
karşılığında işverenin kendi takdiri ile koyacağı 
defter demek değildir. Bir toplum içinde barış 
halinde vasa.ma lüzumuna inanmış insanlar, de
mokratik esaslara bağlı oemivetler insanların 
emeklerine değer biçerken, keyfiliği, baskıları, si
yasi veya mâli, iktisadi baskıları, bir tarafa ite
rek bir ortalaıma ve yaşamaya yeter yaşama araç
larını temine medar olacak bir ücret tâyin eder
ler ve ülkeler otoriteleri Hükümetler ve diğer 
idare edenler bunu yaparlarken 'ekonomik olmak
tan daha. ziyade bir sosval düşüncenin esiridir
ler. Binaenaleyh şimdi Komisyona iade edilen 
33 ncü «maddenin aldısı şekil bu esası hiç nazarı 
itilbara alamadığa sribi (bir de «skiden metinde oî-
mıvan bölo-eler mölgeler gilbi o Türk İs Hukukun
da mevcudolnnvan ayrıntılar da getirmekte, ne 
yaramak istediği an1asılmTvam bir kılığa bürün-
dünilm ektedir madde. Hakikaten Türk İs Huku
kunda bölge diye bir mefhum yoktur. Eskiden 
iPer dive bir taksim vardı ve asgari ücret iller
deki koımisvonlarea teslbit ediliyordu ama şimdi 
bu İs kanunivle tek elden asgari ücretin tâvin 
edilmesini sağlamak için bir madde sevk ettik. 
•Simdi bu m^ıddıevi bm sefer tekrar eski haline 
dönüştürdüler. Fakat yalnız bununla kalmadı, 
bendenizin asıl bu maddede itiraz ettiğim husus 
şu olmuştur. Çalışma Bakanlığı teklif edecek, 
İcra Vekilleri Heyeti, Bakanlar Kurulu, o tek
lif üzerine asgari ücretleri tâyin yoluna gidecek
ler. Bunum için ne Çalışma Bakanlığına ve ne 
de Bakanlar Kuruluna bir zamanla mukayyetsi
niz gibi bir emir vermiyor bu kanun. 

öyle olunca Çalışma Bakanlığı ve İcra Ve
killeri Heyeti asgari ücretin tâyini için hiçbir 
müddetle mukayyet olmadığı için bu asgari üc
retlerin değişen ekonomik ve sosyal koşulara hiç 
'bakmaksızın bunalım içinde yagıyan insanların 

(bunalımını gidermeye ama canı istemediği tak
dirde göz dahi almaksızın yıllar yılı asgari ücret
lerin yeniden değişmesine, konjonktürün değişme
siyle hayat pahalılığının artmasiyle enflâsyonist 
gidişin çoğalmasiyle yeniden asgari ücretlerin tâ
yini lüzumlu olduğu halde bu ücretleri Bakanlar 
Kurulunun emrine ve Çalışma Bakanlığının emri
ne bağladığı takdirde ekonomik ve sosyal esaslar
dan ayrılmış ücretlerin tâyin ve takdirini siyasi 
otoritenin mutlak 'sultası altına sokmuş olursu
nuz. Siyasi otoritenin mutlak sultası altına gi
ren asgari ücret mekanizması ise eğer o siyasi 
otorite isterse kendi ekonomik siyasetinin yanlış
lığı yüzünden evvelâ birtakım insanları bunalım 
içine, geçim derdi içine, sokar sonra karşısına ge
çer, seni kurtarabilecek tek yer benim, der ve as
gari ücretlerde bir değişme yapar ve gayet rahat 
olarak ekmek verdiği insanlar bunlar, karşılık 
olarak onu istiyebilir. Yani bu asgari ücret meka
nizması bir iktidarı daima ayakta tutmak için 
kullanılabilir bir mükemmel siyasi vasıta olur. 
Nitekim eğer rau maddede sizin bugün Komisyo
nun kabul ettiği esas kabul edilirse hiçbir müd
det konmazsa ekonomik esaslara sosyal esaslara 
(bağlanmazsa sırf Çalışma Bakanlığının ve İcra 
Vekilleri Heyetinin canları istedikleri zaman as
gari ücretleri diledikleri gibi değiştirmeye kud
retleri kabul edilirse bu asgari ücret tâyini olmaz. 
Asgari iktidarda kalma şansını daima elde tutma 
olur. Asgari kelimesini yanlış kullandım, âzami 
iktidarda kalma şansını elde tutma olur. Hiç kim
se iktidarını da asgari ücret gibi, ücret gibi ya
şama vasıtalarını insanlara kazandıran emeğin 
karşılığı ücret gibi yaşama vasıtalarını insanlara 
kzandıran o alın terlerinin üzerine elbette bina 
etmezler. Çok rica edeceğim, konjonktür dairele-
vardır. Çok rica edeceğim ticaret odaları vardır, 
ziraat odaları vardır, sanayi odaları vardır, dai
ma değişen koşulları geçim endekslerini gösteren 
müşireler vardır. Bugün asgari ücreti tâyin et
miş olan bir iktidar dört yıl enflâsyonist siyaset 
yüzünden bunalmış kütleleri dört yıl sonra size 
zam yapıyorum diye karşısına çıkar da onlardan 
bunun karşılığında bir şey isterse kim mâni olur? 
Kanun var efendim. Muhterem arkadaşlarım, bu 
asgari ücretleri tâyin edilecek kimseler arasında 
kimler var biliyor musunuz? Hizmet akdiyle bağ
lı bütün işçiler, gemi adamları ve gazeteciler. Ba
ri, belki benim kudretim yetişmiyor bu maddenin 
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•bir müddetle bağlı olmasına, ekonomik koşullara 
bağlı kalmasına memlekette mevcut konjonktür 
'dairelerinin veya diğer yaşama endekslerini gös
teren dairelerin icaplarına bağlı olmak kudretli
deyim belki, böyle gösteriyor çünkü ne ısrar eder
sen olmuyor, Geçici Komisyona, Gazeteciler de 
Ibunun içlinde, işçiler de bunun içinde gemi adam
ları bunun içiride, onlar bari bu mücadelede yar
dımcı olsunlar da kendilerinin bir siyasi otorite
nin sultası altında karınlarını daima o sultanın is
tediği kadar doyuran insanlar mertebesinde kur
tulmaya benimle beraber çalışsınlar. Hürmet
ler ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ergün. 
ÖMEE ERGÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın arkadaşlarım, asgari ücretlerle alâkalı 
maddenin Komisyonda, benim anladığım mâna
ya veya vermiş olduğum önergenin dışında ayrı 
bir mânaya, ayrı bir mahiyete girmiş durumda
dır. B>ir defa asgari ücret komisyonlarının iki 
senede bir toplanmasını önerge ile istiyorduk. 
Değişikliğin bu yolda yapılması hususunda tek
lifimiz olmuştu. Sebebine gelince; endişelerimiz 
var'dı. Hiçbir zaman şu veya bu parti mülâha
zası içerisinde söylemek istemiyorum, memleketi
mizde hakikaten görülmüştür, ıstırapları çekil
miştir; seçimlere yakın, siyasi organlar eli acık 
ve cömert oluyorlar. Böyle bir tutum karşısında 
memleket ekonomisine de bu kararların tesiri olu
yor. Bir defa durumu bu zaviyeden kurtarmak 
bakımından komisyonların hiç olmazsa iki senede 
bir defa toplanmak suretiyle asgari ücretlerin tes
pitinde isabet vardır. Eğer ki, biz bunu Hükü
metlere terk eder ve bırakırsak Hükümetler bunu 
havaya göre tanzim etmek temayülünü gösterir
lerse bun'dan daha çok memleket zarar görebilir. 
Onun için realist olmscya, mecburuz. Memleket ger
çeklerine eğilmeye mecburuz. Gerçekler üzerinde 
'durmaya mecburuz. Bu bakımdan Millet Meclisi 
metninde olan «iki senede bir toplanır» kaidesi
nin aynen kabulü hususunda önerge verdim. Öner
gem içerisinde bu husus yer almıştır. Yani Mil
let Meclisi metnine uyulmasını arzu ediyorum, is
tiyorum, temenni ediyorum, 

Bunun yanı sıra asıl tahmin ederim ki, ge
rek komisyon gerekse Hükümet bu ikinci tek
lifime de itibar edecektir, zannediyorum tak
dim - tehir meselesi üzerinde bir yanlışlık var
dır. Beş tane Hükümet temsilcisi seçilecektir, 

Hükümet temsilcilikleri bu metinde sıralanır
ken evvelâ Arastama Kurulu Başkanı veya 
yardımcısı, ondan sonra Çalışma Genel Müdü
rü veya yardımcısı, ondan sonra hukuk baş-
müşaviri veya yardımcısı, şeklinde bir sırala-
ıma olmuştur, Bu sıralama silsilei >meratibe uy
gun düşmemektedir. Evvelâ Çalışma Bakanlığı 
Genel Müdürü, ondan sonra İşçi Sağlığı Genel 
Müdürlüğü, Dış Ticaret veya İç Ticaret Genel 
Müdürü, Araşınma Kurulu Başkanı veya yar
dımcısı, ondan sonra da hukuk başmüşaviri 
veya yardımcısı şeklinde değiştirilmesi lâzum 
gelir. Çünkü, Araştırıma Kurulu başa geçmiş
tir Genel Müdürlüklerin birisi önde birisi -ar
kada kalmıştır. Bunları sıraya koymakta ni
zam bakımından da fayda vardır. 

Diğer taraftan Sayın Hikmet Hanımefen
dinin fikirlerine iştirak edeımiyoruım. Yani ko
misyonun tarzı teşekkülü adetleri itibariyle 
yani müsavi sayıda gerek Hükümet gerekse 
işveren gerekse işçi temsilcileri ımüsavi sayı
da o iması icabeder. Biz »merkezi Cenevre'de bu
lunan Bureau International Travaille'ya yani 
Çalışıma Teşkilâtına üyeyiz. Orada kabul edi
len bâzı prensipler vardır, bu prensipler Yük
sek Meclisden de geçmektedir, bunu Hükümet 
olarak kabul etmişizdir. Bu bakımdan komis
yonların tarzı teşekkülünde adet itibariyle mıü-
saviliğm olmasında büyük bir isabet vardır. 
Bunu da bu şekilde ifade ettikten sonra ön
ceden vermiş olduğum önergeımin kabul edil
mesini rica ederim. 

Saygılarımla, 
BAŞKAN — Takrirleri teker teker oku

tup oylarınıza arz edeceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
İş Kanununun 33 ncü maddesinin Millet 

Meclisince kabul . edilen ımetin şeklinde ka
nunlaşmasını ve Geçici Komisyonu tarafından 
düzenenen mezkûr maddenin bu suretle tadili
ni arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Fikret Gündoğan 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon takri
re iştirak ediyorlar mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA FARUK KI
NA YTÜRK (Burdur) — İıtirak etmiyoruz. 

B.\ŞKAN — Efendim, anlaşmak mecburi-
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yetinde değilsiniz. İstiyorsanız, istiyorsunuz, 
isteımiyorsanız istemiyorsunuz... 

Hükümet iltihak ediyor unu? 
ALÎ ANAÎLÎ ERDEM (İzmir Milletvekili) 

— İştirak etmiyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümetin ka

tılmadığı önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul 'etmeyenler... Kabul edilme

miştir. 
İkinci takriri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebepler dolayısiyle 

ımüzakeresi yapılan 33 ncü maddenin 1 nci fık
rasının Millet Meclisince kabul edildiği şek
liyle, 2 nci fıkrasınında aşağıdaki şekilde ka
bulünü rica ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Ömer Ergün 

Asgari Ücret Tesbit Komisyonu Çalışma 
Bakanlığının tesbit edeceği üyelerden birinin 
başkanlığında Çalımıma Bakanlığı Çalışma Ge
nel Müdürü veya yardımcısı, işçi sağlığı ge
nel müdürü veya yardımcısı Araştırıma Kurulu 
Başkanı veya üyesi, Ticaret Bakanlığı İçtica-
ret Dairesi Genel Müdürü veya yardımcısı, 
Devlet Plânlama Dairesinden konu ile ilgili 
dairenin başkanı veya yardımcısı ile bünye
sinde en çok işçi ve işvereni temsil eden Arika-
ra'daki en üst derecedeki işçi ve işveren te
şekküllerin değişik iş kollarından seçecekleri 
beşer temsilciden kurulur. Asgari Ücret Tes
bit Komisyonu en az on üyesinin katılıma siyle 
toplanır. Üye oylarının çoğunluğu ile karar 
verir. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu 
karan sağlar. 

'BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve Komis
yon katılıyor mu? 

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

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 
FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Önengeye Hükümet katılıyor 
Komisyon katılmıyor, oylarınıza arz ediyorum. 
Kaibul edenler... Kaibul etmiyenler... Önerge 
kaibul edilmiştir. 

Üçüncü önergeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
33 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederim. 
Kocaeli 

Hikmet İsmen 
Madde 33. — Asıgari ücretler, işçilerin, yap

tıkları işe uygun ve insanlık: haysiyetine yara
şır bir yaşayış seviyesi sağlatmalarına elverişli 
adaletli ölçüler dâhilinde her yıl tesbit edilir.-

Asgari ücretler tesibit komisyonu on kişi
den müteşekkil olup, bunlardan beşi en büyük 
işıçi teşekküllerince seçilen beş işçi temsilcisi 
3 ü en büyük işveren teşekküllerine seçilen 
işveren temsilcisi, ikisi Çalışma Bakanlığınca 
gönderilecek devlet temsilcisi olup, kurula sü
rekli olarak Demlet temsilcilerinden birisi baş
kanlık eder. 

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

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

Anılan komisyonun gelen üyelerinin seçim 
tarz ve usulleri ile komisyonun toplanma ve 
çalışma şekli asgari ücretlerin tesbiti sırasın
da uygulanacak esaslar ve >göz önünde tutula
cak hususlar, başkan, üye ve raportörlere ve
rilecek huzur hakları, Çalışma Bakanlığı tara
fından çıkarılacak bir tüzükte gösterilir. 

BAŞKAN — Hükümet. 
ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(İzmir Milletvekili) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN —• Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 

FARUK KINAYTÜRK (Burdur Milletvekili) 
— Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl
mıyor. Talkriri oylarınıza arz ediyorum. Kaibul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Kaibul edilen değişiklikle birlikte 33 ncü 
maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaibul eden
ler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. Gelecek 
Birleşimde açık oylamaya sunulacaktır. 

Vaktimiz dolduğu için, 13 . 7 . 1967 Per
şembe günü saat 10.30 da toplanmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati ,: 19.30 

— 458 — 
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î ş Kanununun 77 nci Maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanımıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman, 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai 0 Kan 
Fahri özclilek 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Yural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTYİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Alca 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

Üyo sayısı : 183 
Oy verenler : 124 

Kabul edenler : 124 
Çekins erler : 0 

Reddedenler : 0 
Oya katılmıyanlar : 59 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BUKSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrclioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alilıocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin Özgül 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Dcliveli 

edenler] 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

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

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

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 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
ÎIysiH Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bing'ü 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göl ürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SÎVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

459 
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TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Mehmet Öz güneş 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdaknler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

Reşat Zaloğlu 
URFA 

1. Etem Karakapıcı 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik inci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Lûtfi Akadlu 
Hidayet Aydmer 

[Oya katılmıyanlar] 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
t. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GİRESUN 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 

Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

İZMİR 
izzet Birand 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (1.) 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

Mustafa Tığlı 
SAMSUN 

Rıza Isıtan 
SİİRT 

Abdurrahman Kavak 
TEKİRDAĞ 

Hayri Mumcuoğlu 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora (î.) 

URFA 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
N. Zerin Tüzün ' 
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tş Kanunu Tasarısının 80 noi M addesine verilen oyların sonuuu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

üye sayısı : 183 
Oy verenler : 126 

Kabul edenler : 126 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 57 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenlerj 

TABİİ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Sclâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

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

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
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 
BİLECİK 

Talât Oran 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
S i m Uzunhasanoğhı 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
C. Tevfık Okyayuz 
Talip özdolay 

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

IZMÎR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumrah 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
ti yas 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 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Eraanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet öz güneş 
M. Şükran özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata , 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 

[Oya katılmıyanlar] 

BALIKESİR 
Nejat Sarhcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BURSA 
t. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GİRESUN 
M. îhsan Topaloğlu 

HAKKARİ 
Necip Seyhan (I. Ü.) 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 

İZMİR 
izzet Birand 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydıner 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
Adil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TRABZON 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora (1.) 

URFA 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
N. Zerin Tüzün 

!>&<( 
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î ş Kanunu Tasarısının 86 neı Maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunlu'k sağlanmıştır.) 

TABİİ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
AFYON KARAHtSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

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 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

183 
123 
123 

0 
0 

60 
0 

[Kabul edenler] 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
CeLâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

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

IZMlR 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

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 
Abdülkerim Saraçoğkı 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 
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SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

# TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Mehmet Öz güneş 
M. Şükran Özkaya 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mahmut Vural 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıealı 

Zihni Betil 
TRABZON 

Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 

1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 

Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şorefhanoğlu 

BURSA 
1. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 
Saffet Ural 

[Oya katılmıyanlar] 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Cahit Okurer. 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GÎRESUN 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. ü.) 

İSTANBUL " 
M. Erdoğan Adalı 
O. Zeki Gümüş oğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
°uad Hayri Ürgüplü 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora (t.) 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadla 
Âmil Artus 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Ragıp Ün er 
Âdü Ünlü (1. Ü.) 
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îş Kanunu Tasarısının 89 ncu Maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlarumıştır.) 

TABÎÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Kıçük 
Sezai C'Kan 
Fahri ( zdilek 
Selâha tin Özgür 
Hayda • Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaf 'er Yurdakuler 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

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 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenlıer 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

183 
123 
123 

0 
0 

60 
0 

[Kabul edenler] 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

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

İZMİR 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumrah 
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 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 
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SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

• SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Mehme ; Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mut ıdder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

AJDIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mahmut Vural 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

- TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlıı 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
1. Etem Karaka,pıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

[Oya kahlmtyanlar] 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğîu 

BURSA 
İ. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
E'ehmi Ba,ysoy 

GİRESUN 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKARİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
O. Zeki Gümüş oğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

İZMİR 
İzzet Birand 

Ömer Lûtfi Bozealı 
Cahit Okur er 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi T ok oğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NlĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm 
Hidayet Aydmer 
Ömer Er gün 
Hasan Kangal 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Suad Hayri Ürgüplü 

Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora (İ.) 

VAN 
Fcrid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Ak adla 
Âmil Artur: 
Sadi Koç.aş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Ragıp Ün er 
Âdil Ünlü (İ. Ü.) 

*>&<( 
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îş kanunu tasarısının 90 ncı maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 123 

Kabul edenter : 123 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 60 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Öz güneş 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 
AFYON KARAHISAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlıı 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

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 Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğhı 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

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

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 

Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Ybrh.rrahman Bay ar 

Abdülkerim Saraçoğlu 
MUĞLA 

İiyas Karaöz 
Haldun Menteşe oğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NÎĞDF 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 
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SİNOP 

Suphi Batur 

SİYAS 

Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Ön. der 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acııner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Yehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztckin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. YO 

ADİYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mahmut Yurai 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

TOKAT 

ALİ Altuntaş 
Zihni Beti! 

TRABZON 

Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hoca oğlu 
Reşat Zaloğiu 

Hasan Oral 

UŞAK 

Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 

Sadık Artukmae 

ZONGULDAK 

UEFA 
İ. Elem Karakapıcı 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğhı 

BURSA 
İ. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Alt an 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GİRESUN 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
O. Zeki Güm üş oğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

[Oya katılmıyanlar] 

İZMİR 
İzzet Birand 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi T ok oğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

NEYŞEHİE 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Hidayet Aydmer 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
E ağıp Ün er 
Âdil Ünlü 
Suad Hayrı Ürgüplü 

Zeki Kumrulu 
SAKARYA 

Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumeuoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora (İ.) 

YAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Âmil Artus 
Ömer Ergün 
Sadi Ivoeaş 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
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İş kanunu tasarısının 91 nci m ddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmam-.; 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 124 

Kabul edenler : 124 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 59 

Acık üyelikler : 0 

TABİİ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDTN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Hasan ÂH Türker 

[Kabul edenler] 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğhı 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
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 Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

Nizamettin Özgül 
GİRESUN 

Sabahattin Orlıon 
GÜMÜŞANE 

Abbas Cilâra 
HATAY 

M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Dcliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arı burun 
M. Halûk Berkol 
Rifat Öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligilı 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. 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 
\bdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
t] yas Kara öz 
l a ld ım Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
^efet Rencleci 
Fethi Tevetoğlu 
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SİİRT 

Abdurrahman Kavak 

SİNOP 

Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çckemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

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

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

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mahmut Vural 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 

Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 

Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğiu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 
Haşan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

[Oya katılmıyânlar] 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğiu 

BURSA 
İ. Sabri Çağhyangil 
(B.) 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

EDİRNE 
Tahsin Ranguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GİRESUN 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
O. Zeki Gümüş oğlu 
Fikret Gündoğan 

Ekrem Özden 
İZMİR 

İzzet Birand 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı At alay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna" 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Ahmet, Onar 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Hidayet Aydmer 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

Zeki Kumrühı 
SAKARYA 

Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora (İ.) 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadla 
Âmil Artus 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
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İş kanunu tasarısının 92 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır) 

183 
129 
128 

1 
0 

54 
0 

TABİİ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet öz güneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

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

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanh 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

[Kabul edenler] 

Hasan Ali Türker 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırrı UzunhasanoğlU 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
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 Arıburan 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Rifat Öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligü 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 

Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYx\ 
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 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NlĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 
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SÎNOP 
Suphi Battır 

SİYAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylem e zoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Actıner 
Refet Aksoyoğlıı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğ'u 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder öztekin 
Mehmet, Ünaldı 

(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
ö. Lûtl'i Hoeaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URF.A 
î. E tem Karakapıcı 

Hasan Oral 
UŞAK 

Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

[Reddeden] 

KOCAELİ 
Hikmet îşmen 

[Oya katıhnıyanlar] 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BURSA 
İ. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 
Cahit Ortaç 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GİRESUN 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Neeip Seyhan (İ. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Ekrem Özden 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Ha zer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 
Başkan) 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Ün er 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

TUNCELİ 
Arslan Bora (İ.) 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadk 
Âmil Artus 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
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İş Kanunu tasarısının 97 nçi maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenLer 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

: 183 
: 129 
: 124 
: 5 
: 0 
: 54 
: 0 

[Kabul edenler] 

TABİİ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Öz gün eş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakul er 
AFYON KARAHİSAR 
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 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
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Hasan Âli Türker 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Ab bas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

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

IZMlR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHÎR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 

Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin -

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İl yas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NlĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kümrulu 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 
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SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

I A B İ I ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kanlan 
Kâmil Karavelioğlu 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Üınaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hoeaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıeı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

[Reddedenler] 

TEKİRDAĞ TOKAT 

Hayri Mumcuoğlu Zihni Betil 

[Oya kaülmıyanlar] 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z Nami Şerefhanoğlu 

BURSA 
1. S. Çağlayangil (B.) 
Cahit Ortaç 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GİRESUN 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Ekrem Özden 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Hidayet Aydıner 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYE 

Ömer Ergün 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

TUNCELİ 
Arslan Bora (1.) 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Lûtfi Akadla 
Amil Artua 
Hasan Kangal 
Sadi Koça§ 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 

i^m<* 
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İş kanunu tasarısının 99 ncu maddesine verilen oyların sonucu 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 127 

Kabul edenler : 122 
Reddedenler : 5 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 56 

Açık üyelikler : 0 

(Salt çoğunlulk sağlanmıştır.) 

[Kabul edenler] 

TABÎI ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil KaraveMoğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcah 
Hasan Âli Türker 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
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 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deli veli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

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

İZMİR 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligill 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 

Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 
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SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TABİİ ÜYE 
M. Şükran Özkaya 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan ' 

(Bşk. V.) 
Mehmet Öz güneş 
Ahmet Yıldız 

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

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mahmut Vural 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hoeaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 

KOCAELİ 

Hikmet İsmen 

Hasan Oral 

UŞAK 

Mehmet Faik Atayurt 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akü Eyidoğan 
Tevfik İnci 

[Reddedenler] 

MARAŞ 

Ahmet Tevfik Paksu 

[Oyo, katılmıyanlar] 

Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BURSA 
İ. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 
Saffet Ural 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GİRESUN 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 

Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

İZMİR 
İzzet Birand 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Hidayet Aydmer 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

ömer Er gün 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TUNCELİ 
Arslan Bora (İ.) 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Ak adla 
Âmil Artus 
Hasan Kangal 
Sadi Koç aş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
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İş kanunu tasarısının 100 ncü maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı : 183 
Oy ver önler : 127 

Kabul edenler : J 2 4 
• Reddedenler : 3 

Çekinserler : 0 
Oya katılnııyanlar : 56 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

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

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

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcah 

Hasan Âli Türker 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğhı 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip S omun oğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 

Nizamettin Özgül 
GİRESUN 

Sabahattin Orhon 
GÜMÜŞANE 

Abbas Cilâra 
HATAY 

M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

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

IZMlR 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat Özcrdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil' 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpişkender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
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Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Mehmet Özgüneş 
Ahmet Yıldız 

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

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mahmut Vural 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

Ziya önder 
Hulusi SöyLemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumeuoğlu 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BURSA 
î. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 
Saffet Ural 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GİRESUN 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Güleügü 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 

Reşat Zaloğlu 
URFA 

1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik înci 

Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

İZMİR 
İzzet Birand 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİGDB 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TUNCELİ 
Aralan Bora (1.) 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadk 
Âmil Artus 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 

[Reddedenler] 

TABİÎ ÜYE | İZMİR I MARAŞ 
M. Şükran Özkaya | Ömer Lûtfi Bozcalı | Ahmet Tevfik Paksu 

[Oya kaUlmtyanlar] 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
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±§ kanunu tasarısının 101 nci maddesine verilen oyların sonucu 

Üye sayısı : 183 
Oy rerenler : 125 

Kabul edenler : 125 
Reddedenler : 0 

Çekinaerler : 0 
Oya katılmıyanlar : 58 

Açık üyelikler : 0 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır i 

[Kabul edtnler] 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Suphi Gürseytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karayeli©ğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fakri Özdilek 
Selâkattin Özgür 
Haydar Tumçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
T. Kemal Şenoeak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Manaur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 

Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Âli Türker 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğhı 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Vlâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M Enver Bakadırk 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

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

IZMlR 
Enis Kansu 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
^ ü s n ü DikeçligiJ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çmmralı 
M»stafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

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 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 
Haldun Menteçeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

RİZE 
O. Mecdi Agun 
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ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeııner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Mehmet Öz güneş 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

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

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mahmut Vural 

SİVAS 
Ahmet Çekemcğiu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
İ. Etcm Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
V. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BURSA 
t. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 
Saffet Ur al 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GİRESUN 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Ekrem Özden 

[Oya katilmıyanlar] 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm 
Hidayet Ay diner 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Suad Hayri Ürgüplü 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

TUNCELİ 
Arslan Bora (İ.) 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmae 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadk 
Âmil Artus 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Ragıp Ün er 
Âdil Ünlü (İ. Ü.) 
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îş kanunu tasarısının 103 ncü maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır) 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

183 
126 
124 

2 
0 

57 
0 

[Kabul edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulüsoy 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 

Nejat Sarlıcah 
Hasan Âli Türker 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğltı 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Güleügii 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebruro Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arı burun 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Rifat Öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

ÎZMlR 
Enis Kan su 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
NTüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NlĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
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BİZE 
O. Meedi Agun 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SÎNOP 
Suphi Batur 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Mehmet Öz güneş 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder öztekin 
M«hm«t Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mahmut Vural 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi SöyLemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

Zihni Betil 
TRABZON 

Ali Şakir Ağanoğlu 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

[Reddedenler] 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Ömer Ergün 
N. Zerin Tüzün 

[Oya katılmtyanlar] 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BURSA 
I. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 
Saffet Ural 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GİRESUN 
M. ihsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (I. Ü.) 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Ekrem Özden 

IZMlR 
izzet Birand 

Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Ha zer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KOCAELİ 
Hikmet îşmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Pakau 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik inci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Hidayet Aydmer 
Hasan Kangal 
Nadir Nadi 
Suad Hayri Ürgüplü 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

TUNCELİ 
A.rslan Bora (t.) 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadla 
Amil Artus 
Sadi Koças 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Ragıp Üner 
Adil Ünlü (I. Ü.) 
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iş kanunu tasarısının 104 ncü m addesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 109 

Kabul edenler : 107 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 74 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

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

AFYON KARAH1SAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

Hasan Âli Türker 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDB 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
O. Meedi Ağım 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ahmet Ç^kcmoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hooaoğlu 
Reşat Zaloğlu 
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URFA 
î. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

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

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 

- Mukadder Öztekin 
Mehmet Üııaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mahmut Vural 
îsmail Yetiş 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

YOZGAT 

Sadık Artukmae 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

j CUMHURBAŞKANIN-
\ CA SEÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm 
Hidayet Aydmer 

Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Suad Hayri Ürgüplü 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

TRABZON 
Ali Şakir Ağan oğlu 

* TUNCELİ 
Arslan Bora (1.) 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadla 
Âmil Artus 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Ragıp Ün er 
Âdil Ünlü (1. Ü.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

[Reddedenler] 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 

[Oya kahlmıyanlar] 

BURSA 
1. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 
Saffet Ural 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yaleuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Bans'iıoğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Ha zerde ğlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GİRESUN 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Ekrem Özden 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 

| Ömer Lûtfi Bozcah 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

.MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

» 't ' •i^»ISiıi» 
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İş kanunu tasarısının 105 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üyo sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekimserler 
Oya katıl raıy anlar 

Açık üyelikler 

• 183 
: 110 

108 
. 2 
. 0 
: 73 
: 0 

[Kabul edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Âli Tiirker 
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BOLU 
j Rahmi Arıkan 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
BURDUR 

Ö. Faruk Kmaylürk 
BURSA 

I Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

1 Ziya Termen 
ÇANKIRI 

Hazım Dağlı 
DENİZLİ 

Ali Kemal Turgut 
DİYARBAKIR 

| Selâhattin Cizrelioğlu 
ELÂZIĞ 

Celâl Ertuğ 
ERZURUM 

I Osman Alihocagil 
I Sakıp lîatunoğlu 
I Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
j öm er Ueuzal 
i Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
I Zeki İslâm 
I Nizamottin Özgül 
I GİRESUN 
I Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
i ibbas Cilâra . 

HATAY 
I M. Enver Bahadırlı 
I Mustafa Deliveli 

| İSPARTA 
S Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 

j M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 

I O. Zeki Gümüşoğlu 
I Fikret Gündoğan 
I liiıat Öztürkçiııe 

İZMİR 
i Enis Kaıısu 
S Hilmi Onat 
j Nevzat Özerdendi 

KARS 
I Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
S Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
] Hüsnü Dikeçligil 
I Hüseyin Kalpaklı oğlu 

Sami Turan 
KIRŞEHİR 

I Ali Rıza UİLisman 

KONYA 
I Sedat Çumralı 
j Mustafa Din ekli 
| Muammer Obuz 
I Ahmet Onar 

I KÜTAHYA 
I A. Orhan AkçE 
I î. Etem Erdinç 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
A ">•• durrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İ] yas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAMSUN 
H. Eııver Işıklar 
Refet Eendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumeuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 
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TRABZON 

Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acun er 
Mucip Ataklı 
Emamıllah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

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

ADIYAMAN 
Halü Ağar 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayur 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

[Reddedenler] 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Ömer Ergün 
N. Zerin Tüzün 

[Oya katılmıyanlar] 

CUMHURBA ŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hevat Açıkalm 
Hidayet Aydmer 
Hasan Kangal 
Nadir Nadi 
Suad Hayri Ürgüplü 

BİTLİS | 
Z. Nami Serefhanoğlu 

BURSA 
1. Sabri Çağiıyangil 
(B.) 
Saffet Ural 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GİRESUN 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Ekrem Özden 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 

Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora (1.) 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Âmil Artus 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Raenp Ün er 
Âdü Ünlü (1. Ü.) 

».>..- *>9<i 
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iş kanunu tasarısının 106 ncı maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.^ 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 117 

Kabul edenler : 114 
Reddedenler : 3 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 66 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANILARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcah 

Hasan Âli Türker 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzmıhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 

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 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orlıon 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

Mustafa Deliveli 
İSPARTA 

Mustafa Gülcügil 
İÇEL 

C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arı burun 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüş oğlu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
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TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 

Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
I. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik At avurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Hidayet Aydmer 

Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 

[Reddedenler] 

TEKİRDAĞ 
Hayri Muıncuoğlu 

[Oya katılmıyanlar] 

TOKAT 
Zihni Beti! 

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

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

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mahmut Vural 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şcrefhanoğlu 

BURSA 
İ. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu 

GİRESUN 
M. İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 

Ekrem Özden 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİNOP 
Suphi Batur 

TUNCELİ 
Arslan Bora (İ.) 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Âmil Artus 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
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îş kanunu tasansınm 110 ncu maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır. 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavclioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakul er 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçh 
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulıısoy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 

Üye sayısı : 183 
Oy ver( ?nler : 114 

Kabul edenler : 114 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 69 
Acık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

Nejat Sarlıcalı 
Hasan Âli Türker 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı UVunhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yaleuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

H A T A Y 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

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

İZMİR 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Avrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
î. Etem Erdinç 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
îlyas Kara öz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
îsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SllRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğhı 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söytemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 
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TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Mehmet Öz güneş 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

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

• ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mahmut Vural 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Hidayet Aydmer 

[Oya kattlmıyanlar] 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BURSA 
İ. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu (İ.) 

GİRESUN 
M. İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 

Mebrure Aksoley 
Ekrem Özden 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

s NİĞDE 
Kudret Bayhan 

Ömer Ergün 
Hasan Kangal. 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİNOP 
Suphi Batur 

TUNCELİ 
Arslan Bora (İ.) 

URFA! 
İ. Eteni Karakapıcı 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Âmil Artus 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

85 NCÎ BİRLEŞİM 

12 . 7 . 1967 Çarşamba 

Saat : 10,30 

I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ 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 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARART 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X 1. —- İş kanunu tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 
1/232; Cumhuriyet Senatosu 1/742) (S. Sayısı : 
950) [Dağıtma tarihi : 20. 6.1967] (Veto) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B _ RtRÎNOİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — İnsan hakları ve anahürriyetlerini 

korumaya dair Avrupa Sözleşmesine ilişkin 2 
numaralı Protokolün onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komis
yonu rapora (Millet Meclisi 1/341; Cumhuri
yet Senatosu 1/796) (S. Sayısı : 961) [Dağıtma 
tarihi : 30 . 6 . 1967] 

X 2. — İnsan hakları ve anahürriyetlerini 
korumaya dair Avrupa Sözleşmesinin 29, 30 ve 
34 ncü maddelerini değiştiren 3 numaralı Pro
tokolün onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kındaki kanım tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dış
işleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu rapora 
(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 kullanılmasında devletlerin 

Maliyetlerini yöneten ilkeler hakkında Ancl-
laşmamn onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışiş
leri, Turizm, ve Tanıtma Komisyonu rapora. 
(Millet Meclisi 1/353; Cumhuriyet Senatosu 
1/794) (S. Sayısı : 693) [Dağıtma tarihi : 
4 . 6 . 1967] 




