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3.—Yoklama 3 
4. — Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 3 
1. — Diyarbakır Milletvekili Metin 

Ci'zreli'ft'iın, kış mevsiminin uzun sür
mesi sebebiyle Doğu ve Güney - Doğu 
Anadolu'da kasaplık küçükbaş hayvan
ların büyük kısmının telef olduklarına ve 
Taran Bakanlığının hastalıklarla ciddî 
olarak mücadele etmesi ve çiftçiye hay
vancılık kredisi verilmesi gerektiğine dair 
demeci 3 :4 

2. — Haklarında öncelikle görüşülme 
karan verilen işler dışında gelecek bir
lerimin ilk saatinde ele alınacak konu
lara dair Başkanlığın açıklaması 4:5 

5. — Görüşülen işler 5 
1. — Başbakanlık Basımevi döner ser

maye işletmesi kuruluşu hakkında kanun 
tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cum'huriyet Se-

Sayfa 
natosunca yapılan değişiklikler hakkın
da Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/3, Cumhuriyet Senatosu 
1/368) (S. Sayısı : 102) (Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 436; Millet Meclisi 
1 nci Dönem S. Sayısı 255) 5. :7 

2. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 22 nci mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (1/145) (S. Sayısı : 134) 7:8 

3. — Ereğli Demir - Çelik Fabrika
ları Türk Anonim Şirketi kâr hisseleri 
hakkında kanun tasarısı ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/162) ('S. 
Sayısı : 192) 8:15 

4. — îş Kanunu tasarısı ve Tarım, 
Ulaştırma, Sanayi, Millî Savunma, Sağlık 
ve Sosyal Yardım, Bayındırlık, içişleri, 
Ticaret, Adalet, Çalışma ve Plân komis
yonlarından seçilen 2 şer üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/232) (S. Sa
yısı : 160) 15:41 
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JTANAK ÖZ3TÎ 1. — GEÇEN 1 

Mardin Milletvekili Rjfat Bayka'l, Mardin 
ilinde hastanelerde doktor buhmmadığma, 
sağlık hizmetlerinin ve diğer çeşitli hizmetlerin 
tam olarak yerine getirilmediğine, özellikle 
asayiş konusunda tedbir alınması gerektiğine 
dair gündem dışı demeçte bulundu. 

Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in; 
Amasya'daki su taşkını üzerine alman tedbir
ler dolayısiyle ilgV.ilere teşekkür ettiğine ve, bu 
gibi hallerde zararın önlenmesi için daha esas
lı tedbirlerin alınması gerektiğine dair olan de
mecine îmar ve îskân Bakanı ve 

Ordu Milletvekili Ferda G-üley'ln, Türkiye 
Suriye sınırı üzerindeki gümrük kapılarında 
Türk hacılarından yersiz alman paralara dair 
demecine de Devlet Bakanı Sadık Tekin Müf-
tüoğlu cevap verdiler. 

10 Nisan Pazartesi günü yapılacak Birleşi
min ilk saatinde 31, 94, 143, 158, G3 ve 62 S. Sa
yılı raporlarla ilgili tasarıların görüşüleceği bil
dirildi. 

Yazılı sorular 
1. — Gümüşane Milletvekili Ali ihsan Çe-

Pckan'ın, AnCrara, Merkoz Kumandanının, 
Cumhurbaşkanının Amerika'ya uğurlanış tö
renindeki tutum ve devranısma dair yazılı toru 
önergesi, Millî Savunma ve İçişleri bakanlık
larına gönderilmiştir. (7/355) 

2. — Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'm, 

2. — GELEN 

TASARI 
1. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 

teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin 621 sayılı Kanunla değişti
rilen Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kadrolar 
eklenmesi hakkmla kanım tasarısı. (1/352) 
(Dışişleri ve Plân komisyonlarına) 

TEKLİFLER 
2, — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-

Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trab
zon'da bir üniversite kurulması hakkındaki Ka
nunun ve buna ek 19 . 9 . 1C03 tarihli ve 336 
sayılı Kanunla 16 . 2 . 1965 tarihli ve 535 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerine birer fıkra ek
lenmesi ve bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı üzerindeki görüşmeler ta
mamlanarak tasarı kabul olundu. 

İş kaaıunu tasarısının komisyonca geri alı
narak yeniden tedvin o'ıman 5 nci maddesi 
üzerinde bir süre görüşüldü. 

10 Nisan 1967 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,15 te son 
veri] di. 

Başkan Kâtip 
Başkanvckili Ankara 
Ismaü Arar Ali Rıza Çe.tiner 

Kâtip 
Manisa 

önol Sakar 

Milletlerarası toplantılara katılan milletvekil
lerine dair Millet Meclisû Başkanlığından yazı
lı soru önergesi. (7/356) 

3. _ Çanakkale Milletvekili Cihad Baban'-
m, bir îslâm Devletinin kurulmasını hedef 
tutan broşürleri tertip ve neşrcdcnlere dair ya
zılı soru önergesi, Iç'şlcri ve Adalet bakanlık
larına gönderilmiştir. (7/357) 

KÂĞITLAR 

nun, 5442 sayılı îl idaresi Kanununun 8 nci 

maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesine dair 

kanun teklifi (2/478) (İçişleri, Maliye ve Plân 

komisyonlarına) 

3. — îstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
B2kçi Parasının kaldırılmasına dair kanun tek
lifi (2/479) (Maliye, İçişleri ve Plân komis
yonlarına) 

SORULAR 
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BÎRINCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok. 

KÂTİPLER : önol Sakar, (Manisa), Kâzım Kangal (Siva3) 

BAŞKAN . — Millet Meclisinin 83 neü Birlo-jimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. Sayın üye
ler lütfen beyaz düğmelere bassınlar. 

(Yoklama yapıldı) 

1. — Diyarbakır Milletvekili Metin Cizreli, 
kış mevsiminin uzun sürmesi sebebiyle Doğu ve 
Güney - Doğu Anadolu'da kasaplık küçükbaş 
hayvanların büyük kısmının telef olduklarına 
Tarım Bakanlığının hastalıklarla ciddî olarak 
mücadele etmesi ve çiftçiye hayvancılık kredisi 
verilmesi gerektiğine dair dcmııci. 

BAŞKAN — Sayın Metin Cizreli, Doğu ve 
Güney - Doğu bölgelerimizde vukubulan hay
van telefatı hakkında gündem dışı söz istemiş
tir. Dileğini yerine getirmek mümkün olabile
cektir, buyursun. 

Sayın Cizreli beş dakikayı lütfen tecavüz et
meyin, gündemimiz çok yüklü. 

METİN CİZRELİ (Diyarbakır) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; bu yıl kış mevsi
minin uzun ve şiddetli germesi sebebiyle, bir ta
rım ve hayvancılık memleketi olan Doğu ve Gü
ney - Doğu Anadolu bölgelerimizde kasaplık kü
çük baş hayvanların büyük bir kırını haftalık
lardan telef olmuşlardır. Bilhassa Diyarbakır ili 
ile Urfa ve Mardin illerinin ova mıntıkalarında 
kılkurdu denilen paraaâter hastalık birden bnş-
göstermiş ve cok şiddetli olarak seyrederek köy-
ler'miz de -büyük tahr'fbat meydana getirmiştir. 
B'rcok köviermizde hayvan kaybı yüzde yüze 
yaklaşmaktadır. 

Kılkurdu denilen bu hasalık, iç parazitlerden 
doğar, bağırsakta bir krizalit devresi geçirir ve 
kurt, hayvanın akciğerine yerleşerek devamlı ishal 
sonunda, nefes almayı da önlemek suretiyle, te
davi edilemedikçe mutlaka ölümle neticelenir. 

BAŞKAN — Yoklama muamelesi bitmiştir. 
Müzakere için gerekli çoğunluğumuz mev

cuttur, müzakereye bağlıyoruz. 

Hastalığın çıkması ile, köylüler'miz ilgili 
mercilere müracaat etmişler, ilk fırsatta birkaç 
yüz hayvana yetecek kadar mintik denilen ilâç 
dağıtılmış ve ilâç stokunun bulunmaması sebe
biyle ilâç ve çare ariyan köylülerimizin ihtiyacı
na maalesef cevap verilmem'ştir. İlgili veteriner 
teşkilâtı meradan neş'et eden bu haftalığın an
cak meraların mikroplardan tecridi için dezen-
fcJkto edilmiş olması gerektiğini, Ankara'dan ilâç 
istendiğini beyan etmekle iktifa etmişlerdir. 

Bu mevzuda süratle ilâcın temin edilmeyişi 
ve meraların ısla.hmdaki gecikmede gösterilen 
ihmal ve acz, millî servetimizde m'lyonlara ba
liğ olan değerin heba olma/vna sobnYyet ver
miş ve binlerce köylümüz en önemli ve hayatı de
ğerindeki mallarını kavbetme durumuna düş
müşlerdir. Bu yıl geçirdiğ'nrz felâketi bir i ^ ^ t 
'knVııl c.'L.m€'Fıv.!,z. Tanım Bakanlığı, bu nevi da'mi 
görülen hastalıklarla mücadele mevzuunda etüt
lerini yapmalı, tedbirleri aramalı, bunları sürat
le yerine getirmelidir. 

Bu veHVvln Günev - Doğu bölgemizde her 
yıl şap, kılkurdu, keçi ciğer ağrısı, pro~ıla-mo?> 
T'bi damı^hk ve kasarak havvanların yakalan-
difH haftalıklar için temhirlerin ne ^ m a n ve ne 
şekilde alınacağı, köylerimizde c'delî merak ve 
cnd'şe konusu olmaya devam etmektedir. 

Sanayiden mahrum bölgemizde tarım ve hay
vancılık, halkımızın başlıca nraaim vasıtalıdır. 
Hükümetin bu sahada özel itinalı bir cahsma 
vapabilmeıini hatırlatmak ve hattâ, istemek en 
başta gelen vazifemiz olacaktır. Hayvanlarını 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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saybeden köylerimize süratle, ilâve olarak hay-
eıhlk kredisi verilmesi hususunda Ziraat Ban
kası ile müşterek çalışma yapılmasını da, ye
niden hayvan yetiştirilebirmesi için zaruri gör 
inekte olduğumu arz etmek isterim. Teşekkür 
eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

(BAŞKAN -— Gündem dışı söz istiyen diğer 
arkadaşlarımızın taleplerini daha ileriki birle
şimlerde yerine getirmeye çalışacağım. 

2. — Hakların öncelikle görüşülme karan ve
rilen işler dışında gelecek Birleşimin ilk saatin
de ele alınacak konulara dair Başkanlığın açık
laması. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şim
di Yüce Meclisin daha önce gündemi teshil yö
nünden almış olduğu karar gereğince muay
yen sıra dâhilinde bir maddeden ibaret kanun
ların görüşülmesine başlıya/cağız. Ancak ondan 
evvel yine Yüce Meclisin almış olduğu karar 
-gereğince, bundan sonraki Birleşimin gündemi 
hakkında Yüce Meclise bilgi vermek gerek
mektedir. Bu sebeple, Çarşamba günü mün
hasıran sözlü sorulara ve genel görüşmelere ay
rılmış bulunduğu cihetle Perşembe günkü Bir
leşimin gündemine dâhil edilecek olan kanun
ları sırasiyle okuyacağım. 

13 . 4 . 1967 Perşembe günü görüşülecek 
işler : Bunlar 31 tarihli matbua gündemde mev
cut bulunmaktadır. 12 nci, sırada 123 numaralı 
Kanun, 

13 ncü sırada 127 numaralı Kanun, 
20 nci sırada 22 numaralı Kanuna ek, 
21 nci sırada 178 sayılı Kanun, 
23 ncü sırada 191 sayılı Kanun. 
Ayrıca buna ilâveten Çalışma Bakanlığının 

.kuruluş ve görevleri ile ilgili bir tasarı mev
cuttur. Bu tasarı Senatoda değişikliğe uğramış 
'bulunmaktadır, değişik şekli ile Meclise germiş
tir, sıra sayısı 106 ya ek bulunmaktadır. Per
şembe günü bunu da ıgörüşmek imkânını araştı
racağız. 

ALÎ RIZA UZUNER (Tralbzon) — Bir da
ha tekrar eder misiniz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — 31 Mart tarihli matbu gündem
de mevcut bulunan ve 12 nci sırayı teşkil eden 
123 sayılı Kanun, 

13 ncü sırayı teşkil eden 127 sayılı Kanun, 
'20 nci sırayı teşkil eden 22 sayılı Kanun.. 

BİR MİLLETVEKİLİ — Bugünkü gündeme 
göre söylemeniz mümkün değil mi? 

BAŞKAN — Sıra sayılarını söylüyorum ar
kadaşlar. 

21 numarayı teşkil eden 178 sayılı Kanun, 
23 ncü numarayı teşkil eden 191 sayılı Ka

nun, 
Ve buna ilâveten... («Bugünkü gündemden 

işaretliyeliim, bulamıyoruz» sözleri) 
Efendim müsaade ederseniz kanunun baş

lıklarını okuyacağım. Bugünkü görüşülecek ka
nunlar bugün görüşülecek; biz Perşembe gün
kü gündemimizi şimdiden Yüce Meclise işra-
bediyoruz. Bugünkü gündemden sonra... 

TURHAN FEYZtOĞLU (Kayseri) — Efen
dim, sıra numaralarını 31 tarihli gündemden 
değil de bugünkü gündemden vermenizi rica 
edeceğiz. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak) — Bugünkü gündemle 
31 tarihli ıgündem aynıdır, yalnız birinci görü
şülecek işler arasına alınmıştır. 

BAŞKAN — Okuyorum efendim; Perşembe 
günkü gündeme alınmış bulunan kanunlar : 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun 32 nci maddesine 6842 sayılı Kanunla 
eklenen (G) fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları. Sıra sayısı 123 ün başlığı bu. 

ıSıra sayılı 127; 6234 sayılı Köy Enstitüleri 
ile ilköğretmen okullarının birleştirilmesi hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim Ve 
Plân komisyonları raporları. 

Diğer bir kanun; sıra sayısı 22 ye 2 nci ek. 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri 

Kaplan ve 4 arkadaşının, 97 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 1076 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi
ne 5 fıkra eklenmesine dair ek kanun teklifi ile, 
Mardin Milletvekili Rifat Baykal ve 3 arkada
şının, 1963 ders yılında Harb Okulu öğrencile
rinden 'okuldan ihraç olunanların askerlik mü
kellefiyetlerini düzenliyen kanun teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu rapıoru. 

Diğer bir kanun; sıra ısayısı 178 : 
Uşak Milletvekili Falhri Uğraşız o ğlu'nun, 

27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal bay
ram ve genel tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci 
maddenin (D) ve (E) fıkralarının değiştirilme-
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sine dair kanun teklifi ve içişleri komisyonu 
raporu. 

Diğer bir kanun; sıra sayısı 191 : 
Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal ve 2 

arkadaşının. 13 . 7 . 1965 tarih ve 647 sayılı 
Cezaların infazı hakkındaki Kanunun 7 nci 
maddesinin (B) bendinin değiştirilmesine dair 
kanun ıteklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 

Ayrıca bugünkü gündemin 24 ncü sırasını 
teşkil eden Çalışma Bakanlığı kuruluş ve gö

revleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu 
kanuna yeni maddeler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu raporu. 

Demek ki Perşembe günkü gündemin ilk 
saati bu kanunlara aidolacak'tır. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

i, — Başbakanlık Basımevi döner sermaye 
işletmesi kuruluşu hakkında kanun tasarısına 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/3, Cumhuriyet Senatosu 1/368) 
(S. Sayısı : 102) (Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 436; Millet Meclisi 1 nci Dönem S. Sayısı: 
255) (1) 

BAŞKAN — Şimdi, daha önce müzakeresine 
başlanmış bulunup da Hükümet üyesi bulunmadı
ğı cihetle görüşü! em iyen Başbakanlık Basımevi 
Döner Sermaye İsletmesi kur id usu hakkındaki 
kanun tasarısının müzakeresine geçiyoruz. 

Hükümet adına Sayın Devlet Bakanı, burada. 
Lütfen komisyon yerini alsın. Bu konu de il

gili komisyon? 

Plân Komisyonundan Başbakanlık Basımevi 
Döner Sermayesi kanun tasarısının görüşülmesin
de yetkili bir arkadaş?.. Buyurun. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi müzakeres .ı:e 
başlıya cağımız Başbakanlık Basımevi döner ser
maye işletmesi kuruluşu hakkındaki kanun tasa
rısı evvelce Meclisimizce kabul edilmiş ve Cumhu
riyet Senatosuna sevk edilmiş idi. Cumhuriyet 
Senatosu bu kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul edilen metnini 97 sayın Cumhuriyet Sena
tosu üyesinin oylamaya katılması ve 55 inin ret, 
42 sinin kabul oyu ile reddetmiş bulunmaktadır. 
Anayasamızın 92 nci maddesinin 8 nci fıkrası ge
reğince Cumhuriyet Senatosunca üye tam sayısı
nın salt çoğunluğunun ovu ile tümü reddedilen 

(1) 102 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

bir metinin Millet Meclisi tarafından kabulü için 
üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyu lâzım
dır. Bu halde açık oya başvurulur. 

Yine Anayasanın 92 nci maddesinin 9 ncu fık
rasının hükmüne göre, Cumhuriyet Senatosunca 
üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile tümü red
dedilen bir metnin, luınunl aşabilmesi Millet Mec
lisi tarafından üye tamsayısının üçte iki çoğunlu
ğu ile kabul edilmesine bağlıdır. Bu halde ise yi
ne açık oya başvurulur. Anayasa bu hükmü taşı
maktadır. 

Bu tasarı ise Cumhuriyet Senatosunca redde
dildiği sırada ne üye tam say ısının salt çoğunlu
ğu, ne de üçte iki çoğunlukla reddedilmiştir. 
Cumhuriyet Senatosunda 97 sayın üye oylamaya 
katılmış 55 i ret, 42 si kabul oyu kullanmıştır. 
Bu hale göre daha önceki emsalden de istifade et
mek suretiyle Millet Meclisinin kabul ettiği met
nin kanunlaşabilmesi için salt veya üçte iki ço
ğunluk aranınıyacak ve buna göre de açık oy ya-
pılmıyacaktır. Millet Meclisi metninin kabulü 
için oya katılanların salt çoğunluğu .yeterli görü
lecektir. 

Sayın Reşat uzarda buyurun efendim. Bu ka
nun tasarısının kabulü veya reddi hakkında ko
nuşacaksınız. 

REŞAT ÖZ ARİ) A (Aydın) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri: 

Bu kanun tasarısı bundan önce öncelik ve ive
dilik karariyle Meclisimizde alelacele görüşülerek 
kabul edilmiş, Cumhuriyet Senatosuna gitmiş, fa
kat orada kanunun mahiyeti itibariyle ve ihtiva 
ettiği bâzı hükümleri dolayıslylc Adalet Partisi
nin Devletçilik anlayışına uygun bulunmadığın
dan kanunun tümü reddedilmiş; bundan sonra 
kanun reddedilmiş şekliyle Millet Meclisine gel-

— 5 — 
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mlş, burada toplanan Geçici Komisyon Meclisçe 
kabul edilen tasarıyı yine Millet Meclisine sevk 
etmiştir. Kanun tasarısının gerekçesini inceledi
ğimiz takdirde 1929 yılında 1322 sayılı Kanunla 
kurulan Başbakanlık Devlet Matbaasının o zaman 
çok iptidai bir şek İde kurulduğunu maksat ve ga
yesinin de, Meclislerce kabul edilen kanunların 
Hükümetçe çıkarılan nizamnamelerin bu matbaa
da basılarak, Devlet dairelerine dağıtılmasını sağ
lamak hedefini güdüyordu. 

Yine gerekçeden öğrendiğimize göre, basit bir 
şekilde kurulan bu basımevi, zamanla modern, 
mütekâmil bir hale ve bugün yaptığı işten daha 
fazlarını yapacak duruma getirilmiş bulunmakta
dır. Bu matbaada bugün yalnız kanunlar ve düs
turlar basılmakta, halbuki matbaa Devlet daire
lerine bundan daha fazla iş yapacak kapasitede 
bulunmaktadır. Ancak, diğer resmî dairelerin 
kullandığı evrakı matbuayı, Devletin, özellikle 
Millî Eğitim Bakanlığının basmak durumunda 
olduğu kitapları basacak kapasitede olduğu hal
de, mevzuat müsaidolmadjğmdan bu kanunu ge
tirmek lüzumu duyulmuş. 

Bu gerekçe gayet güzel. Yalnız maddeleri 
incelediğimiz takdirde özellikle ikinci maddede 
matbaanın yapacağı işler sıralanırken şunları gö
rüyoruz : «Basımevi işletmesi genel ve katma büt
çeli dairelerle özel idare ve belediyelerden Kamu 
İktisadi Tşebbüslcrivle özel ve tihcl kişilerden 
'basım hicri üs ilgili siparişler almaya ve bu 
siparişler clo^yısiyle her türlü idari işlemlere 
.girişmeye yetkilidir.» 

Muhterem arkadaşlar, şmdi Devletin ken
disinin yapmakla mükellef olduuğ bir çcık hiz
metler vardır, bir misal vereyim: Geçen hafta 
içerisinde bir turizm haftası tertiıbedikl'i. Bu
nu halka duyurmak için Bakanlık tarafından 
117 003 adod el ilânı bas tırıldı ve uçaklarla 
dağıtıldı. Bu el ilânları hususi matbaalarda bas
tırıldı. Şimdi bir Devlet Matbaaısı (kuruyoruz. 
Bu gibi Devletin yaptığı 'baskıların Devlet Mat
baasında basılması tabiîdir, normaldir, yerin
dedir, yapılması lâzımdır. Diğer taraftan bu
lgun üzülerclk ifade etmek isterim ki, bâzı üni-
venVıtol'orJnıı'rd'O ve diğer ök oniaükul ve lı'ac-
'lerimizde okunan bâzı kitapların, sözlüklerin 
ıbir kısmı dış memleketlerde basılıp Türkiye'de 
satılmaktadır. Meselâ; Orta - Doğu Teknik Üni
versitesinde okunan bâzı kitapların bir kısmı 

Japonya'dan, bir kısmı da Amerika'dan ithal 
edilmektedir. Amerika'dan ithal edilen kitabın 
tanesi 240 liraya, yine aynı kitaibın Japonya'
dan ithal edileni 110 liraya satmaktadırlar. 
Japonya, Amerika'da basılan bu kitapların im
tiyazını almış, kendi memleketinde basıyor, 
ıkendi .nıemleektinin ihtiyacını karşıladıktan 
başka dış memleketlere ihracetmek suretiyle 
satış yapıyor. 

Yine bizde Fahri îz namında bir vatandaşın 
îngilizceden Türkçeye, Türkçeden İngilizceye 
diye çıkardığı bir sözlüğü, Batı - Almanya'da 
'bâzı firmalar satınaılmış, Batı - Almanya'da bas
tırıyorlar Türkiye'de 9 liradan tanesini satı
yorlar. Yine İngiltere'de basılan Türkçe - ingi
lizce sözlükler Türkiye'de tanesi 20 liradan sa
tılıyor. Bunların misali çolk. Yalnız bir gerçek 
vardır ki, dünyanın hiçbir devleti, hiçlbir mem
leketi, kendi vatanında, kendi memleketinde 
okunan kitapları dışarıdan ithal etmez. Bunla
rı daima kendisi kendi devlet imkânlariyle ba
sar, tabeder ve okullarına dağıtır, sattırır. Biz 
bunun aksini yapıyoruz. Lise ve ortaokul söz
lüklerinden üniversitedeki kitaplarımıza ka
dar dış m'cım'lciketierd'en ithal ediyoruz. Ben te 
menni ederdim ki, Ba^ba'kanlık tarafından böy
le bir kanun getirilirken bu basımevinin yapa
cağı işler bir düzene konsun, sıraya konsun ve 
memleketin birçok ihtiyaçları böylece kargı-
lanmak imlkânma kavuşmuş olsun. 

Millî Eğitim Bakanlığımız Batı memleketle
rinden klâsikler tercümesi yapar. Bizim millî 
kütüphanelerimiz tek nüsha el yazması tarihî 
değeri büyük eserlerle doludur, fakat Türk 
Gençliği bunların hiçbirinden haberdar de
ğildir. Bir Evliya Çelebi Seyahatnamesi vardır, 
zannederim tamamı beş cilttir, bunun dahi bu
gün mevcudu yoktur, binlerce lira verseniz te
min etmeye de imkân yoktur. Millî Eğitim Ba
kanlığımız; böyle Türk millî tarihi ile ilgili, 
Tüi'k millî edebiyatı ile ilgili eserler bir taraf
ta çürür, Türk Gençliği bunlardan haıberdar de
ğildir. Bunları meydana çıkarıp bugünkü lisa
na çevirip, Devlet Matbaasında 'bastırıp ucuz 
fiyatla mekteplere ve halka dağıtmak gibi bir 
vazifeyi her nedense üzerine almaz. Ama, bu
rada, getirdiğimiz kanun ile kurulacak Devlet 
Matbaasının özel ve tüzel kişilerin bilûmum 
basım işlerini alabileceği kanunda yer alır. 
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Muhterem arkadaşlarım, evvelâ Devlet va
tandaşa karşı üzerine aldığı hizmetleri yerine 
getirsin de ondan sonra özel ve tüzel kişilerin 
basım işlerini karşılayacak mevzuatı getirsin. 
Bu kanunun tatbikatı, istendiği takdirde mat
baacılığın Devletleştirilmesi yoluna gidccok ka
dar geniş imkân sağlamaktadır. Bu kanun yü
rürlüğe girdikten sonra dahi göreceğimiz bâzı 
acayip hâdiselerden size şimdiden misal vermelk 
güç değil. Bir taraftan Devlet kendisinin yap
makla mükollef olduğu 'bâzı resmî evrakı, vesi
kaları, ilânları, broşürleri v.s. yi yüksek fiyatla 
dıştan başka matbaalara bastıracak, diğer ta
raftan bâzı nüfuzlu şahısların yazacakları ki
taplar Devlet Matbaasında ucuz fiyaJtla bastırı
lıp, bunlar yine Devlet dairelerine yüksek fi
yatlarla satılma yoluna gidilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, müsaade edelim de 
özel ve tüzel kişiler kendi basım işlerini özel 
ve tüzel kişilere yaptırsınlar. Yarın burası şa
hısların kartvizit bastırma yeri haline gelecek
tir. Bu kanun Meclise getirilirken imkânları ge-
niışliyen Devlet Matbaasının, Devlet Basıme-
vinin hangi Konuları öncelikle ele alacalını ve 
Devletin yapmakla mükellef bulunduğu hiz
metlerden hangilerini tahakkuk ettireceğini, 
ibunları bir sıraya koyup öyle bir kanunla huzu
runuza gelmiş olsaydı elbette ki, hepimizi daha 
çok tatmin etmiş olacaktı. İşte bu noksanlık
lardan dolayı bir prensip, bir gaye gJ'.miyen 
hangi maksatla hazırlandığı meçhul olan bu ka
nunun, maksadı ve gayesi hakkında musibet bir 
kanaata varamıyan Cumhuriyet Senatosu ka
nunun tümünü reddetmeyi tercih etmiş sayıl
maktadır. 

Muhterem arkadaşlar, bir taraftan bu^an 
Adalet Partisi devletçilikten özel teşebbüse git
mek yolunda bir gayretin içindedir. Diğer bâzı 
partiler karma ekonomiyi tatbik etmek, Devlet
le özel te.şeıbbüsü birlikte yürütmek prensibini 
savunmaktadırlar. Diğer bâzı partiler özel te
şebbüs sahasını tamamen daraltıp Devletçiliğe 
geniş şekilde yer vermek prensibini savunmak
tadırlar. Bu kanun Adalet Partisi fikriyatının 
•zıddı bir fikri ve kanaati taşımaktadır. Bir Dev
let matbaasının özel ve tüzel kişilere tahsisi 
suretiyle matbaacılığın bir mânada devletleş
tirilmesi gibi bir çığıra yol açmaktadır. Bu ba
kımdan hepinizin dikkatini çekmek isterim. 

Şayet Devlet bugün kendi üzerindeki yükü 
tamamen karşılayacak imikânlara sahibo'lsa ve 
ondan sonra da özel ve tüzel kişilerin ihtiyacı
na da cevap vermek yoluna gitmiş olsa, onu da 
memnuniyetle karşılarız. Ama Devlet kendisi
nin yapmakla mükollef okluğu işleri .henüz ye
rine getirmekten çek uzak bulunduğu bir sıra
da getirdiği bir kanunda, esaslı bir inceleme 
yapılmadan ve hangi işi tercihan yapacağını 
kanunda göstermeden Devlet, Kamu iktisadi 
Devlet Teşebbüsleri, Belediyeler, Özel idareler 
ve bunun da yanında özel ve tüzel kişilerin bi
lûmum basın işlerini yapacağını Ikanunda hü
küm altına alınmış olması cidden garip karşıla
nacak bir keyfiyettir. Bu bakımdan temennim 
Hükümet bu tasarıyı geri alsın, bunu esaslı bir 
incelemeden geçirsin, halen mevcut olan Dev
let Matbaasının, sermayesi artırılmak 
suretiyle faaliyete 'geçirilmesi halinde Dev
letin bu matbaa ile yapacağı işleri ve tercih sı
rasına göre hangilerini Öncelikle yapacağını, on
dan arta kalan imkân olursa, bu kanunla belir-
sin. Yoksa, böyle hem Devletin işini hem özel 
ve tüzel kişilerin işini yapar diye bir madde ile 
karşımıza goldiiğ takdirde yarın tatbikatta 
Devletin işi yarıda kalacak, özel kişilerin iş
leri burada tercihan çıkarılacak ve birçok şi
kâyetlere yol açacaktır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Başka söz iatiyen? Yok.. 
Raporu okutuyorum. 
(Plân Komiyyonu raporu okundu) 
BAŞKAN — Raporu Yüce Meclisin oyuna 

sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiş bulunmaktadır. Dolayısiyle Baş
bakanlık Basımevi Döner Ser*naye işletmesi ku
ruluşu hakkındaki kanun tasarısı kanunlaşmış 
bulunmaktadır. 

2. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununun 22 nci maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (1/145) (S. Sa
yısı : 134) (1) 

BAŞKAN — Rapor öncelikle görüşülme tek
lifiyle gelmiştir. 

Öncelikle görüşülmesi huususnu Yüce Mec-

(1) 134 Sıra sayılı basmayazı tutanağın so
nunda eklidir. 
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İlsin oyuna sunuyorum. Kalbul edenler... Kalbul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum. 
(Plân Komisyonu raporu okundu) 
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen?.. 

Yok.. 
Tümü üzerinde söz istiyen? Yok.. 
Maddelere geçilmesi hususunu oyunuza sunu-

nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. İvedilikle 
görüşülmesi teklifi vardır. İvedilikle görüşül
mesi hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kalbul etmiyenler... Kalbul edilmiştir. Mad
deleri okutuyorum. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 22 nci maddesine bir fıkra ek

lenmesi hakkında Kanun 

Madde 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emelkli Sandığı Kanununun 6311 ve 7003 
sayılı kanunlarla değişik 22 nci maddesinin so
nuna aşağı'daiki (e) fıkrası eklenmiştir. 

e) (1) işaretli bendin (a) fıkrasında sözü 
edilen taşınmaz mallardan turisltik mahiyette 
bulunanlar, belediye hudutları dışında da tesis 
olunabilir. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz 
istiy enler? Yok.. 

Birinci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Birinci madde ay
nen kabul edilmiştir. 

Ma'd'de 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

, BAŞKAN —Söız istiyen? Yok.. 
İkinci maddeyi Yüce Meclisin oyuna sunu

yorum. Kalbul edenler.. Kabul etmiyenler.. İkin
ci maldde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Ba'kanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde oyunu kul
lanma sadedinde lehte, aleyhte söz istiyen?. 
Yok. Kanun tasarısının tümünü oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. Ka
nun tasarısı tümü itibariyle kabul edilmiştir. 

3. — Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 
Türk Anonim Şirketi kâr hisseleri hakkmda, koy
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/162) (S. Sayısı : 19!>) (1) 

BAŞKAN — Kanun tasarısının öncelikle gö
rüşülmesi hususunda teklif mevcuttur. 

Öncelikle görüşülmesi hususunu ioyunuza su
nuyorum. Ka(bul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum. 
(Plân Komisyonu raporu okundu). 
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz. isttiyen? 

Buyurun Sayın Özarda. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Başkan, 

saym milletvekilleri; bu şirketin kuruluşu ile il
gili kanun yürürlükte bulunduğu müddetçe bu 
şirkete bu neviden yardım yapılmasının aleyhin-
deyim. Çünkü, bu şirketin kuruluşu hakkındaki 
kanun üç milyarı bulan yatırımların sermaye ba
kımından % 51 inin Devlete aidiölmasma ve şim
diye kadar Meclisimizce kabul edilen kanunlarla 
bu şirkete maliye Hazinesinden 470 000 000 li
ra gibi borç verilmiş olmasına rağmen Devletin, 
Hükümetin, Millet Meclisinin her türlü muraka
be hakkı ortadan kaldırılmış, bu şirket Deviet 
içinde Devlet hükmüne .gelmiş bulunmaktadır; 

Muhterem arkadaşlar; şirket şu veya bu se
bepten zarar ediyormuş. Elbette zarar eder. 
Çünkü şirket Ereğli'de kurulmuştur Umum Mü
dürlük Ankara'dadır, bütün erkânı buradadır. 
Ankara'daki Umum Müdürlük ile- Ereğli'deki 
fabrika esas tesis arasında münasebet kurmak 
için zannedersem üç tane hususi uçağı vardır, 
200 e yakın özel arabası vardır. Bunlar her- gün 
gider gelir, böylelikle milyonlarca, yüz milyon
larca lira israf edilir, masraf yapılır. 

Ve bu şirkette bütün masraflar daima hesap
sız bir şekilde yapılır. Fakat bunları ne Sayıştay 
kontrol edebilir, ne de Devlet kontrol edebilir. 
Hiç kimse bunlardan hesap soramaz. 

Bu müessese kurulurken şahısların iştirak ede
cekleri hisse senetlerinin beş sene süre ile yüzde 
altıdan aşağı kâr ettiği takdirde Devlet,, yüzde 
altı temettüü tiemiinat altına almış, garanti et
miş ve bunları ödemişti. Bu beş senelik müddet 
biteli iki seneye yakıtı bir zaman oluyor, fakat 

(1) 192 S\ Sayılı basmayazt tutanağın so
nuna eklidir. 
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şirket bu 6 sene içerisinde henüz kâr eder duru
ma geçmemiştir. 

Şimdi bu kanunla Devlet geçen seneninki de 
dâJhil olmak üzere, bu şirkette hissedar olanların 
ellerindeki hisse senetlerine % 6 daha temettü 
verilmesini garanti ediyor ve Devlet bunları ödi-
yecek ileride alacak. 

Mnjhterem arkadaşlarım, şunu da ifade ede
yim; bir kaç seneden beri bu şirketin beş yüz li
ralık hisse senetleri piyasada 350 ilâ 360 liraya 
satılmıştır. Nihayet seneler senesi hiçbir temettü 
alamıyan, bu şirketten bir fayda göremiyen hisse 
senetleri saihipleri hisse senetlerini büyük bir ten
zilâtla 500 liraya karşı 350 lira gibi bir para ile 
ellerinden çıkarmışlardır ve bu hisse senetleri 
muayyen şahısların ellerinde toplanmıştır. Ka
nun geçen sene Meelis'e gelmiş. Nasılsa böyle bir 
kanunun Meclisten çıkacağını ve % 6 temettüü 
ıgaranti edeceğini bilen bâzı açıkgözler ucuz fi
yatla diğer şahısların ellerinden bu hisse senetle
rini toplamışlardır. Şimdi, bizim kabul edeceğimiz 
kanun ile de yaptıkları işin mükâfatını alacak
lardır. 

Muhterem arkadaşlar; bu adaletsiz bir davra
nıştır. Herşeyden evvel bu müessesenin Devlet 
tarafından kontrol ve murakalbe edilir, hesapları 
incelenir hale getirilmesi ve ondan sonra ancak 
Devletin buna bu şekilde malî yardımlar yapması 
yoluna gitmesi lâzımdır. Mâruzâtım bundan iba
rettir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Binay, buyurunuz. 

ŞAiDİ BtNAY (Bilecik) — Sayın Başkan, 
imulhterem arkadaşlarım; bendeniz tasarının lehin-
ıdeyim. Grerekçede gösterilmiş olan bütün eslbabı 
mucibelere aynen iştirak ediyorum. Düşününüz 
ki, henüz sermaye piyasası teşekkül etmemiş bir 
memlekette yaşıyoruz. Ve bir büyük dev teşek
kül piya'saya hisse senetleri çıkarmış, bunu, bu 
teşekkülün başarısına inanan, memlekete hizmet 
etmek istiyen, sermaye piyasasının teşekkülünde 
önderlik etmek istiyen birçok iş adamı, veyahut 
ellerinde bâzı ufak tasarrufu bulunan birçok 
kimseler, vatandaşlar bunlardan almışlar. Devlet 
bir garanti vermiş, ne olursa olsun size yüzde altı 
temettü vereceğim, demiştir. Ve isimdi de üç yıllık 
Ibu garantinin devamını istiyen bir tasarı gelmiş
tir. 

Arkadaşlar hisse senetlerinin durumunda te
reddüt hâsıl olmuş idi. Eğer bu tasarı sevk edil
memiş olsaydı, ellerinde 200 bin liralık 100 bin 
liralık 50 bin liralık hisse senetleri bulunduran
lar vardı, gayet yakın ve merakla takibetmişler-
dir.. Ben bunun, bu zamana, bugüne yetişmesini 
büyük bir memnuniyetle karşılıyor ve Hükümete 
de teşekkürlerimi sunuyorum. Böylece bu bir mi
sal olacak, iyi bir öncü olacak ve bundan sonra 
piyasaya çıkarılacak hisse senetleri için de hal
kın itibarı devam edecek ve bunlar alınacaktır. 
Bir zaman gelip de Türkiye'de sermaye piyasası 
teşekkül ettiği anda memleketimizin iktisadiyatı
na ne kadar mühim ve müessir etkiler yaptığını 
biz de göreceğiz. Dünyanın kalkınmış memleket
lerinde, hepsinde sermaye piyasası vardır. 

Arkadaşlar, bir noktaya daha temas etmek is
terim. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikası faaliyet
leri hakkında Meclisimizde açılmış olan araştır
malar bâzı basın mensupları tarafından, gazete
ler tarafından girişilmiş olan kampanya, itimat 
buyurun, o tarihte satılmakta olan bu hisse se
netlerinin satılmasına menfi etki yapmış ve Ame-
rikadaki kısa bir zamanda halk tarafından .alman 
hisse senetleri Türkiye'de bir duraklama devresi 
geçirmiş ve ıbu şirketin faaliyetlerine menfi te
sir yapmıştır. Bundan şu neticeyi çıkarmak isti
yorum ki, Ibu şirket esasında ibra ıdlmuştur. Mec
lis araştırmasının neticelerini biliyoruz. Binaen
aleyh böyle 2,5 milyar liralık ve kısa bir za
manda teşekkül ettirilmiş dev bir müessese hak
kında çıkarılmış dedikoduların, ıçıkanlmış salya
ların daıhi ne kadar menfi tesirler yaptığını ben
deniz şahsan müşahede ettim ve bundan üzüntü 
duydum. Yakın bir devrede arkadaşlar, biliyorsu
nuz, Türkiye'de ihtilâli müteakip 300 000 Ühbar 
yapıldı. Bu, Türkiye'nin geçmişindeki en büyük 
ihbar, yekûnlarından ve muazzamlarından biri
dir. Ve bunların ne kadarının tahakkuk ettiği, 
ne kadarının tahakkuk etmediği de hepimizin 
gazilerinizin önüne bir realite halinde serilmiş ve 
bunun çok mühim bir kısmının sadece kıskançlık, 
hasetlik, iğbirar ve çekemezlik yüzünden (meyda
na geldiği anlaşılmıştır. Bu sebeple tasarıyı ye
rinde buluyor ve bu tasarıyı getiren Hükümete 
tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın önder. 
CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Değerli Baş

kan, aziz arkadaşlarım; bu tasarının tümü üze-
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rinde konuşan iki arkadaşımdan Sayın Reşat 
Özarda arkadaşım, konuşmalarından öyle anladım 
ki, tasarıya henüz nüfuz etmemiş, tasarının 
sevk sebebini ve delâlet ettiği mânayı - arkadaşım 
mazur görsünler - anlamamışlar. 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları bir anonim 
şirket olarak 7462 sayılı Kanunla 1960 yılında 
kurulmuştur, ilk kuruluş Kanununa göre şirke
tin sermayesi 100 000 000 Tl. imiş. Bilâhara 
yapılan tadilât ile, Kuruluş Kanununda yapılan 
tadilât ile sermayesi 600 000 000 Tl. ya çıkarıl
mış. Bu tasarı üzerinde bâzı istatistikî malûmat 
vermek suretiyle durmak gerekir. Zira efkârı 
umumiyede yanlış anlaşılmalar mevcuttur. Bun
ların bu kürsüden izale edilmesi, gayet kıymetli 
bir müessese olan, Türk iktisadiyatında çok önem
li bir yeri olan bir müessesenin vikayesi bakımın
dan bu izahları zaruri addetmekteyiz. Şirket'n 
bilâhara esas mukavelesi yapılmış ve neşredilmiş. 

Esas mukavelenameye göre şirketin sermaye 
durumu şu : Aziz arkadaşım. Re^şat Özarda bu
rada ise d'nlemos'ni bilhassa istirham ederim, 
Türk resmî sektöründen Karabük 153 milyon li
ra ile, Sümerbank 153 milyon lira ile olmak üzere 
303 milyon lira ile iştirak etmişlerdir. 

Türk özel sektörü ise 90 milyon lira ile bir, 
15 900 000 lira da ik'nci taksit olmalk üzere 
114 900 000 lira ile bu şirketin sermayesine his
sedar olmuştur. Beri taraftan yabancı sektör de 
bu şirkete sermave olarak, sermayer/ne hissedar 
olarak katılmış. Yabancı sermayeden Coppers 
firmam 106 rvlvon l'ra ile CITC fi-"ması P3 r»'l-
yon 100 bin lira ile iştirak etmiş. Böylelikle 600 
milyon liralık sermavenin 306 milyonu yerli Türk 
re .̂mî sektörü tarafından konulmuş, dikeri ise 
99 - 100 milyon c'varmda, ki ö?;el sektör, yerli 
özel sektör tarafından, diğeri ise yabancı özel sek
tör tarafından ortava konulmuş. 

Bu suretle kurulan şirket, aziz arkadaşlarım, 
inşaata başlamış, inşaat, bir bucuk yıl bâzı za
ruri sebeplerle, 27 Mavıs ihtilâlinin de arava 
girmesiyle, gceiknvş ve inşaat üç buçuk yılda "ta
mamlanmıştır. Üç buçuk yılda tamamlandıktan 
s'in^a 1965 yılında Ereğli Demir ve Çelik Fab
rikaları istihsale başlamış. Ereğli Demir ve Çelik 
Fabrikalarının Kımıluş Kanununun 6 ncı mad
decinde özel sektör hissedarlarına bir temettü ve
rilmedi için garanti tanınmış. Bu 6 ncı maddeyi 
ehemmiyetine binaen arz edeceğim, şöyledir : 

— 10 

10 . 4 . 1987 O : 1 

(Şirketin elde edeceği safi kâr, hisse senetleri sa
hiplerine ödenmiş sermayelerinin senede yüzde 
altısı nisbetinde kâr dağıtılmasına müsaidolma-
dığı takdirde, Maliye Vekâleti kâr noksanını şir
ketin kuruluş tarihinden itibaren beş yıl müddet
le ikmal eder. Bu kâr noksanları mezkûr vekâ
letten şirkete avans olarak ödenir. Şirket bu 
avansları mütaakıp senelerde kanuni ihtiyatlar 
ve ödenmiş sermayeye yüzde 10, temettü hissesi 
ayrıldıktan sonra kalacak kâr bakiyelerinden 
Maliye Vekâletine iade eder.) 

Şirketin Kuruluş Kanununun 6 ncı madde
sinde derpiş edilen husus şu : Özel sektörden şir
kete hissedar olarak iştirak edenlere yüzde 6 
kâr garantisi tanınılıyor. Bunun için de Maliye 
Bakanlığı avans olarak şirkete para veriyor. Bi
lâhara bu avans şirket tarafından Maliye Bakan
lığına iade edilecektir. Şimdi bu beş yıllık müd
det sona ermiş vaziyettedir. Bu beş yıllık müddet 
sona erdiği içindir ki yeni kanun sevk edilmiş ve 
5 yıllık müddet 1960 senesinde kanun çıktığına 
göre, 1964 senesinde sona eriyor. Şirket istih
sale 1985 yılında başlıyor. 

Şimdi, yeni sevk edilen tasarının derpiş ettiği 
mâna ve gave şu : 1965, 1965, 1967 yıllarında 
yü"î milyonluk özel sektörün yüzde altılık kâr 
rrarantı*»!' devam otsin, ancak bunun içjn Maliye 
Vekâletinden para almak bahis konusu değil. 
Şirket kredileriyle, diğer kaynaklarından bu yüz
de altı kârları hissedarlara verecek. Bilâhııra 
şirket - ki bu sene 1967 ydında bulunmakta
yız - hemen kâra geçr-bilecek durumda, Sayın 
Özarda arkadaşımızın dediği gibi zarar ede..'» 
bir şirket değil, bu kâr nis'beti de belki 
% 10, % 15, % 20 olacak. Bu % 10 temettü 
ayrıldığı zaman bu temettüler' bugün verilen 
% 6 lara mahsubedileeek. Birinci madde bunu 
derpiş ediyor. 

Birinci maddeyi de okumak suretiyle bu 
husustaki fikrimi teyidetmek isterim: 

(Madde 1. — Ereğli Demir - öelf'k Fabri
kaları T. A. Ş. nin 1965, 1966 ve 1037 yılları 
bilânçolarına göre, kurucu-^r dışındaki hisse 
senetleri eıaıhip'lerine cdenım/'ş sermayelerin)'n yılda 
% 6,51 nisbetinde kâr dağıtılması mümkün ol
madığı takdirde, noksan miktarı şirket avans 
olarak ödiyobilir. 

Şirket tarafından bu şekilçle tamamlanan 
kâr noksanları, gelecek yıllarda kanuni ihti-
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yatlar ve ödenmiş sermayeye yüzde 10 temet
tü hissesi ayrıldıktan sonra kalacak kârlardan 
•mahsubedilir. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, niçin şirkette ge
cikmeler olmuş, niçin bu üç yıllık müddete 
şirket ihtiyaç hissetmektedir? Bu husus ge
rekçede izah ed'.kn'ökıt'edf.r. Biz d'e telüı'lca'n bu
nu üç setbabe bağlamaklayız. Bu üç selbep şu
dur: 

Birinsici; işe 1,5 yıl geç başlanmış olması; 
İkincisi, artan finansman ihtiyacının getirdiği 
ımunzam yükün 'ilik senölerde »karşılanmamış 
olması; üçüncüsü, çok doğişik seyir takibet-
miş olan konjonktürün getirdiği menfi şart
lardır. Bir dörüncü şart daha ilâve edildiği 
takdirde bu şirket, burada tenkid edilecek bir 
husus varsa çok fazla miktarda faiz ödemiş
tir ve bize intikal eden rakamlara göre .200 
küsur milyon lira faiz ödenmiştir. 

Yalnız bu faiz ödenmesini de meşru göste
recek husus kanaatimizce şudur: Ereğli De
mir - Çelllk Fabrikaları 2,5 ımJlyar liraya çak
mıştır. Tasavvur buyurunuz, GOO milyon serma
yesi olan bir şirket 2,5 milyar değerinde bir 
yatırımı finanse 'etımıiş, ıbir yatınım yapmış ve 
bu yatırımla şu anda istihsale başlamış vazi
yettedir. GOO milyon liranın mütebakisi de 
mu'htelif kaynaklardan kredi suretiyle temin 
edilmiş vaziyettedir. Şimdi Ereğli Demir - Çe
lik Fabrikaları böyle kurulmasa idi, Devlet 
tarafından kurulsa idi, Anonim Şirket olarak 
niçin kurulmuştur, niçin faiz verilmiştir, bu
nun münakaşaları kanaatimizce bu konu ile il
gili değildir. Devletin büyük şekilde yardımı 
olmadan 2,5 milyar liralık muazzam bir tesi
sin kurulması, velevki verilmiş olan büyük fa
izlerle de olsa mümkün olmuştur. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, burada 
100 000 000 luk sermayenin korunması bahis ko
nusudur. Bu korunsun mu korunmasın mı? Me
sele buradadır. Kanaatimizce bu 100 milyonluk 
sermayeyi şirketi geniş bir kampanya neticesinde, 
propaganda kampanyaları neticesinde elde etmiş
tir ve bunu halktan toplamıştır. Öyle büyük gü
cü olan tacirlerden fazla toplanmış bir miktar 
bu 100 milyon liranın içerisinde edindiğimiz bil
giye göre mevcut değildir. 

Şimdi bu 100 milyonluk sermayeye garanti 
tanımak ne gibi faydalar meydana getirecektir? 
Sayın Sadi Blnay arkadaşımız sermaye piyasasın

dan bahsettiler. 
Memnuniyetle öğrenmiş bulunmaktayız ki, 

Hükümet birkaç gün evvel Sermaye Piyasası ka
nun tasarısını Sayın Meclis Başkanlığına takdim 
etmiştir. Bu Sermaye Piyasası kanun tasarısı eko
nomimize büyük tesirler icra edecektir. Bizden 
evvelki iktidarlar da bu tasarı üzerinde durmuş
lardır. Halka açık anonim şirketler müessesesi 
getirilmektedir. 

Kabul etmek gerekir ki, bugün halkta bulu
nan malî potansiyeli tahrik etmeden, halkın işti
rakini sağlamadan büyük yatırımları tahakkuk 
ettirmek ve büyük yatırımların finansmanını sağ
lamak mümkün olmıyacaktır. İşte biz sermaye 
piyasası kanunu bu bakımdan şu son seneler içe
risinde getirilen tasarıların, inçallah çıkarılacak
tır, çıkarılacak olan kanunların en enteresanı, en 
faydalısı elarak kabul etmekteyiz. 

Şimdi bu 100 milyonluk sermayeye garanti 
tanımadığımız takdirde sermaye piyasasını da 
bugünden boğmuş oluyoruz, bugünden baltalamış 
oluyoruz. Sermayenin, paranın da ne kadar ü"-
kek bir nesne olduğunu izaha lüzum yoktur. Bu 
itibarla üç yıllık daha 'garantiyi derp ş eden tek
lif cidden yerindedir. Hattâ eğer Yüksek Komis
yon ve Hükümet bendenizin teklifine iltifat eder
lerse bunu bir yıl daha uzatmak lâzımdır. 1967 
değil de, 1968 olarak yapmak gereklidir. 

Bendeniz bu hususta bir önerge hazırladım, 
Yüce Başkanlığa önergemi takdim ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, şirket 1967 yılında kâr 
edecek, 1967 yılında kâr etmesi kuvvetle muhte
meldir. Fakat biran için bunu daha da kuvvet-
londircbilmck üzere bu 100 milyon lirayı daha ga
rantiye alabilmek için, ki bu 100 milyon liraya 
iştirak edenler içinde subaylar, memurlar vardır, 
ufak tasarruflariyle bu şirketin hisse senetlerini al
mış şahıslar vardır, bu senetlerin, bugün serma
ye piyasası da mevcut değildir, spekülâsyona mâ
ruz kalmasını önlemek için bu garantiyi vermek 
ve bir yıl daha uzatmakta bendeniz fayda müta
lâa etmekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım, kalkınmamız hiç şüp
hesiz sınai sektörün önceliği ile olacaktır. Ereğli 
Demir - Çelik, ikinci ağır sanayi de bugün Tür
kiye'ye yetmemektedir, cümlenizce malûmdur ve 
bugün kalkınmış memleketlerde refah fert başına 
düşen demir - çelik istihsali ile ölçülmektedir. 
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Yüksek huzurlarınızı fazla işgal etmeden ve 
kürsüyü fazla suiistimal etmeden birkaç rakam 
daha arz etmek isterim. Batı - Almanya'da yıl
lık demir - çelik istihsali fert başına 700 kilogram. 
Amerika'da 600 kilogram, Japonya'da 270 kilo
gram, İtalya'da 180 kilogram, Yugoslavya'da 70 
kilogram, Türkiye'de ise 12 kilogram. 

Muhterem arkadaşlar, bugün üçüncü demir 
çelik fabrikasını kurma yolunda olduğumuz bir 
zamanda Ereğli Demir - Çelik Müessesesini koru
mak, onun 100 milyon liralık özel sektöre, tabanı 
halka dayanan, - bilhassa Sayın Sadun Aren ar
kadaşımın bunu dinlemesini istirham ederim - ta
banı halka dayanan bu 100 milyonun vikayesinde 
fayda vardır. - Bendeniz bu bakımdan kanunun 
lehindeylm ve iltifat edilirse bu kâr garantisinin 
bir yıl daha uzatılmasını istirham etmekteyim. 
Hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Mahmut Bozdoğan, bu
yurunuz. 

MAHMUT BOZDOĞAN (Adana) — Aziz ar
kadaşlarım, çok lüzumlu bir kuruluş olan ve biz
den kâr garantisi istiyen bu müessesenin rasyo
nel bir çalışma içinde bulunduğuna böyle bir 
mecraya da girdiğine hâlâ inanamıyorum. 

Saym Cevat Önder arkadaşımız 1967 yılında 
bu müessesenin kâra geçeceğini söylediler ve bu 
söylemeyi de bir delile istinadettirmediler. Ben 
şimdiye kadar bu müessesenin rasyonel bir tarz
da çalışmadığını bildiğim içindir ki, bunun 1967 
senesinde kâra geçeceğine de inanmıyorum. 
Çünkü elimizde onu görecek bir radar da mevcut 
değildir. Bununla beraber, kendilerinin de ifa
de ettikleri gibi, halka dayanan, içine öğretme
nini, memurunu, subayını alan bir hissedarlar 
grupu vardır. Bu hissedarlar grupunun hisse 
senetlerinin yekûnu 100 milyon lirayı biraz geç
mektedir. Bu hisse senetlerinin üç yıllık daha 
kâr garantisi ile korunmasını, önümüzdeki yıllar
da açılması düşünülen böyle dev tesisler için 
Devletin yapıcı, koruyucu elinin daima bu mües
seseler üzerinde olduğunu halkın bilmesinde her 
halde fayda vardır. Bu bakımdan teklifi olum
lu karşılamaktayım. Bunun üç yıl uzatılmasın
da bir fayda malâhaza ediyorum. Yalnız te
menni ederim ki, bu derbeder çalışmalar içinde 
üç yıl sonra üç yıl daha uzatalım demesinler. 
Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Özoğul buyurunuz. Sayın 
Aytaç söz mü istiyorsunuz? 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Sayın Başkan 
çok muhterem milletvekilleri; kıymetli hatip ar
kadaşlarım fikirlerini lehte ve aleyhte ifade bu
yurdular. Kalkınmakta olan bir memleketiz. 
Kalkman memleketlerde, meselâ bugün Ameri
ka'da orta sınıfın kazandığı 300 - 500 lirayı böy
le şirketlere yatırmak için nasıl koştuğunu ya
kından bilmekteyiz. Acaba o memleketlerde bu 
küçük kazançları böyle şirketlere yatırmaya 
sevk eden unsur nedir? Bu unsur kaaniim ki, 
itimat unsurudur. Memleketimizde de bu iti
mat unsurunu yaratmak ve bilhassa bu itimat 
unsurunu yaygın bir hale getirmek için bu ge
tirilen kanun yerindedir. Bilhassa kalkınacak 
Türkiye'de eğer sermaye piyasasını kurmak im
kânının sağlar ve vatandaş da küçük paralarını 
bu çıkarılan - ki, Demir ve Çelik fabrikalarında 
biraz evvel arkadaşlarımız da izah ettiler - su
baylar, memurlar, öğretmenler gibi kazançları 
normal, normalin altında olan bu zatlar biriktir
dikleri parayı bir demir çelik fabrikasının in
şası ve (bumdan geleoclk, .tamum 'ettaeelkleri kârı 
sağlamak için yatırmış bulunuyorlar. Kanun 
yerindedir, biraz evvel lehinde konuşan muhte
rem arkadaşlarımız da izah ettiler. Türkiye'nin 
kalkınması bütün fertlerinin, 32 milyon vatan
daşın böyle şirketlere yapacakları yatırımla dev 
sanayiimizin kurulmasına yardımcı olacağı ka
naatindeyim. Evet, Demir - Çelik Fabrikasının 
ve bütün fabrikaların iktisadi çalışmasi kazanç 
yoluna girmesi hedeftir. Yalnız, kuruluş halin
de olan fabrikalarda, her halde amortize etmek 
bakımından kâra hemen geçemiyeceğini tabiî 
olarak karşılamak lâzımdır. Bu bakımdan, bu
nun üç yıl daha uzatılması yerindedir ve bu ka
nunun lehinde rey verilmesi, Türkiye'de itimat 
faktörünün yaratılmasına sebebolacaktır. Bu 
bakımdan, kanunun lehinde rey kullanmanızı is
tirham ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Türkiye İşçi Partisi Grupu adı

na Sayın Aren. 
T. 1. P. GRUPU ADINA SADUN AREN 

(İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri ; 

özel sektörün bir özel sektör düzeni için
de bile meşruiyeti, girmiş olduğu teşebbüsün 
riskini göze almış olmasına bağlıdır. Riski 
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göze almıyan, yalnız kâra yönelmiş bir özel 
teşebbüs sıhhatli bir özel teşebbüs değildir. 
Bu itibarla bir özel teşebbüse kâr edinceye ka
dar kâr garantisi verilmesi mantığa da aykı
rıdır, özel tesebbüscülüğe de aykırıdır. Ereğli 
Demiir - Çelik Fabrikaları büyük bir tesistir 
ve elbette ki, kuruluşu sırasında kâr edemez. 
Bu itibarla Hükümet hiç değilse beş sene müd
detle özel hissedarlara bir kâr garantisi dü
şünmüştür ve bu verilmiştir. Şimdi verilmek is
tenilen kâr garantisi bir ilâve üç senedir. Ce-
vat önder arkadaşımız bunun bir sene daha ar
tırılmasını talebetmektedir ayrıca. Rakamlar 
yuvarlak olarak hatırladığıma göre, 100 mil
yon lira civarında özel hisse senedi vardı 
ve bu hissedarların sayısı da 2 000 küsurdur. 
Ortalama olarak bir hissedarın hissesi 50 000 
lira civarındadır gayet tabiîdir ki, bir kısmı 
bu rakamın üzerindedir, bir kısmı da altında
dır. Ne kadar konsantrasyon var, bilmiyorum, 
yani, bir iki hissedarın çok büyük hissesi olup 
olmadığını bilmiyorum. Bu durumda ve bura
dan ifade edildiği üzere, tesis bir müddet son
ra mademki, kâra geçecektir, o halde, bu his
sedarlar bir miktar bek] ivebilirler. Yani, 
özel hissedarlar gerçekten batık bir müessese
ye hissedar kılınmamışlardır. Bundan ötürü 
meselâ 1967 - 1968 senesinde eğer tesisin kâra 
geçeceği doğru ise, hissedarlar hiçbir zarar 
görmiyeceklerdir. Sadece biraz beklemiş ola
caklardır. Hisselerin ortalama miktarı hakkın
da vermiş olduğum rakam, bu insanların bu 
kadar bir süre, 1 - 2 sene daha her hangi bir 
kâr almadan beklemeye tahammülleri olduğu
nu ortaya koymaktadır. Çok fakir insanlar ol
madıkları ortalama olarak 50 000 liraya ka
dar bu hisselere para yatırmış olmalarından 
anlaşılmaktadır. Şimdi bu durum komisyonda 
şu şekilde müdafaa edilmiş, denilmişti k i : «Hü
kümet bu tesise hissedar olanlara bir kâr ga
rantisi vermek suretiyle teminat vermiştir. 
Yani bu ilk kanundaki beş yıllık kâr garantisi 
aslında tesis kâra geçinceye kadar, gerçek
ten kâra geçinceye kadar özel hissedarlara Hü
kümetin belli oranda bir kâr ödiyeceğini taah-
hüdetmesi demektir. Eğer şimdi bu üç senelik 
süre verilmezse Hükümet va'dini tutmamış olur, 
özel sektörün itimadı azalır Hükümete», den
mişti komisyonda. 

Arkadaşlar, Hükümetin veya bu Meclisin -
kanunda çıkarıldığıma göre - bu Meclisin ser
mayedar olmıyanlara, esas itibariyle emekçile
re de bövle buna benzer bir va'di vardı, hatır
latmak isterim. Asgari geçim hadlerini yüksel
tecek ve böylece bilhassa dar gelirli kimsele-. 
rin vergilerinde indirim sağlıyacak bir va'di 
vardı. Falan tarihten itibaren, asgari geçim 
hadleri yükseltilecek idi. Hükümet bu va'dinc 
riayet etmedi ve hatırlıyacağmız üzere bir ka
nun ile bu kanunu iki sene daha erteledi. 

•Belirtmek istediğim nokta şu oluyor: Hü
kümetin bir tane sarih va'di var, bilhassa emek
çi halka karşı; bir tane de yerine yetirmiş ol
duğu bir va'di var, sermayedarlara karşı. Ser
mayeye karşı olan bu va'dini büyük bir hassa
siyetle yerine getirmiş olduğu halde, bu va'-
din; belki yanlış anlaşılmıştır, bu yanlışlığı 
da karşılıyacak şekilde, yani tesis kâra geçin
ceye kadar bir kâr garantisi va'dinde bulun
duğum şekilde anlaşıldığı için, o tarihe kadar 
ben sermayeye bu kâr garantisini vermeliyim, 
diyor, bu hususta büyük hassasiyet gösteriyor, 
halbuki dar gelirli insanlara, emekçi halki kar
şı vermiş olduğu va'de hiç bu hassasiyeti gös
termiyor. Bu noktayı bilhassa belirtmek iste
rim. Hükümetin tutumunu, yani büyük serma
yeden yana olan ve emekçi halktan yana olmı-
yan tutumunu bu vesileyle de tescil etmek iste
rim. 

Son olarak şu ortaya çıkmaktadır: Pekâlâ, 
bâzı arkadaşlar, Cevat önder arkadaşımız öy
le söylediler, halka inmiş bir sermaye şirketi 
gibi takdim ettiler, eğer bu varsa - ki bu da 
vardır - anlaşılan bu şirkette küçük hissedar
lar da vardır. Ama muhakkak ki, çok büyük 
hissedarlar da vardır. Böyle bu yollara gidil
mesi demek ki, yanlıştır, böyle büyük tesislere 
özel sektörü ortak kılmak yanlıştır. Çünkü so
nunda bu gibi durumlara düşülmektedir. Hiç 
müteşebbis olmıyan riski göze almıyacak olan, 
ancak devletin teminatına güvenecek olan, gü
venen insanları riskli teşebbüslere sokmanın, 
işte bugün karşımıza çıkacağı tehlikeleri var
dır, demek ki, biz ne yapacağız? Eğer bu te
sis üç. sene sonra da kârada geçemezse, mese
lâ tesislerini genişleteceği için, yine kâra geç
mezse ne olacak? Bu tesis kâra geçemez ise 
sittin sene Hükümet kâr garantisi verecektir. 

13 — 
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Çünkü, burada da küçük sermayedarlar, kü- I 
çük tasarruf sahibi hissedarlar vardır. Bun
ların himaye edilmesi lâzımdır, denilecek ve böy
lece dev1.etin basma bir belâ sarılmış c.lacaktır. 
Onun için, yine bu olay bize şunu somut ola
rak, müşahhas bir şekilde ortaya koymakta
dır ki, bu gibi büyük tesisler, ancak ve sade
ce devlet eliyle yapılabilir ve işletilir. Buna 
böyle özel sektörden, ister küçük, ister büyük 
sermayedar clsun, kimsenin katıştırılmaması 
lâzımdır. Onun için kanunun tümüne grupumuz 
karşıdır ve kırmızı oy kullanacaktır. Saygıla
rımla efendim. ı 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi gelmiştir. 
Yeterlik önergesini oya koymadan evvel ko
misyon adına söz vereceğim, onu takiben de sı
rada bir mi]l et vekiline söz vereceğim. 

Buyurun komisyon adına. Saym Bayar. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BA-

YAR (Sakarya) — Değerli arkadaşlarım, 
Ere"li Demir ve Çe^k telislerinden hisse sene
di almış olanların kâr, temettü garantisini is
tihdaf eden kanun tasarısı münasebetiyle be
yanda bulunan arkadaşlarıma arzı cevabcdecc-
ğim. 

Evvelâ Saym Reşat özarda'nın bidayette 
ifade buyurdukları bir hususa değinmek isti
yorum. Sayın özarda ded'ler ki; «Bu hisse se
netlerinin büyük ölçüde s a h i p l i n i n elinden 
çıkmış olması karşısında bunları toplayanlara 
nevama yeni imkânlar temin ediyorsunuz, böy
lece bir kısım adamların zengin olmasını müm-
'kün hale getiriyorsunuz». 

Muhterem arkadaşlarım, aslında bu kanun 
tasarısı Sayın özarda'nm bahsettiği hâdiseyi 
önlemek iç'n 'getirilmektedir. Hâdiseyi teşvik 
için değil, bilâkis bu husus his^.e senetlerinin 
muayyen ellerde toplanması tehlikesini önle
mek maksadına matuf bir kanun tasarısıdır. 
Filhakika ifade etmekte mahzur yoktur ki, 
EreğH Demir ve Çelik hirse senetlerine sahip 
insanların elinden bu senetler çıkmamıştır. Fa
kat, çıkma temayülünü müşahede eden Hükü
met bunu önlemek için bir kanun tasarın ge
tirmiştir. Bunu teyit için bir hususu arza mü
saadelerinizi dilerim. Eğer b("yle b'r durum ol
sa idi, yani hisse senetleri süratle değerinden 
kaybetseydi, sa.hipleri bunu satacak hale gel
seydi, şirketin hiç hisse senedi satmamış ol- | 

ması gerekirdi. Halbuki, Ereğli Demir ve Çelik 
müessesesi son altı ayda 5 milyon lirayı müte
caviz yeni hisse senedi satmıştır. Bu da göste
riyor ki, henüz Ereğli Demir ve Çelik Şirketi
nin hisse senedi sahipleri bir endişe duymak
tadırlar. Bilâkis, şirketten yeni hisse senetleri 
satmal maktadırlar. O itibarla, Sayın özarda'nm 
L'ade buyurduğu tehlike önlensin, d'ye bu ka
nun gelmektedir, birtakım ellerde toplanmasın, 
diye bir tedbir olarak mütalâa edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; Sayın önder arka
daşımız bu tesislerle ilgili çok teferruatı havi 
bilgi verdiler. Ben bu hususlara girmiyeceğim. 

Sayın Aren'in bir beyanına teorik olarak işti
rak etmemek mümkün değil. Diyor ki, arkadaşı
mız, «Özel sektör birtakım riskleri dikkate alma
lıdır ve öylece teşebbüse girmelidir.» Bu, nazari 
olarak, teorok olarak doğru bir beyandır. An
cak muhterem arkadaşlarım; Ereğli Demir ve 
Çelik Tesisleri özel statüyü havi bir kuruluştur. 
Şimdi, burada mücerret özel teşebbüs çıkıp «Ben 
2,5 milyar lira koydum, bir demir çelik fabrikası 
kuruyorum dememiştir. Devlet bir teşebbüste 
bulunmuştur. Bir kanun ısdar edilmiştir. Ve 
sermayesinin yüzde 60 ı Devlet tarafından taah-
hüdod'.lmiş bir teşebbüs halinde başlamıştır. 
Ancak bir özellik olarak bu müessesenin kuru
luşunda Devlet kanun ile birtakım imkânlar elde 
etmek, yeni fonlar kazanmak için özel teşebbüse 
hisse senetleri satmıştır. Aslında Türkiye'de se
vinilecek bir hâdise olurdu, bu Savın Aren'in 
bahsettiği durum meydana gelmiş olsaydı. Bu 2,5 
milyar liralık bir demir ve çol'k tesisini, İnşallah 
Türkiye'de de olur, özel teşebbüs kurabilseydi de 
riskine de katlansaydı. Ama bu müessesenin ku
ruluşu Saym Aren'in bahsettiği mâna ve şümul 
içinde olmamıştır. Bahsettiğim gibi sermayesi
nin yü^de 60 ı Devlet tarafından taahhüdedilmiş 
ve özel teşebbüse de bâzı imkânlar temin edilmiş
tir. Devlet bunu yapmasaydı ne olacaktı? Bunu 
yapmasaydı, Devlet bu sermayenin yüzde yüzünü 
karşılayacaktı. Ağlebi ihtimal birtakım tahvil ih
racına teşebbüs edecekti. Vermiyecek misiniz 
tahvil ihracettiğiniz zaman muavyen n;sbette kâr 
garantisi, faiz vermiyecek misiniz? Vereceksiniz. 

Şimdi muhtercım arkadaşlarım, aynı garanti 
fon temin ettiğiniz insanlara karşı taahhüdedil-
mektedir, bunu temin ediyorsunuz. Ayrıca bir 
özelliği daha vardır bu teşebbüsün, bu şirket 
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gerek ecnebi gerek sermayeye yahut ecnebi dev
letlerden alman kredilere, gerek yerli müesse
selerden meselâ Devlet Yatırım Bankasından 
veya sair sermaye kuruluşlarından aldıği kredi
lere yüzde 10 u bulan, hattâ % 10,5 - % 11 i bu
lan - ve bu yüzden büyük şikâyeti vardır müesse
senin faiz hadlerinin yüksek oluşu dolayısiyle -
faiz vermektedir. Siz Türk vatandaşından top
ladığınız parayı 100 milyonu, 105 milyonu bulan 
parayı eğer muayyen bir ölçüde karşılamaz
sanız kredi müesseselerinden alacağınız ve 
% 10 u aşan faiz ödiyeceksiniz. Bir ecnebi yar
dıma % 10 a varan, yahut bir ecnebi krediye bu 
faizi ödiyeceksiniz, kendi vatandaşının • verdiği 
paraya muayyen bir ölçüde kâr garantisi tanımı-
yacaksınız. Bu izahı gayrikabil bir çelişmedir. 
Ve bence halktan yana olmanın da bir ifadesi say
mamak gerekir. 

Muhterem arkadaşlarım; Savın Önder arka
daşımız teferruatım izah ettiler. Sairden dökümü
nü yapmak çok enteresan olurdu. Ook ufak ta
sarruf erbabı 500 - 1 000 - 1 500 - 2 000 lira ci
varında para vererek hisse senedi almış, çok gü
zel bir teşebbüsün alem darlığını yaptığını görmek 
mümkündü, bu dköümünü arkadaşlarım göre-
b:lselerdi .Şoföründen «••v kadınına, subayından 
öğretmenine kadar Türk vatandaşları künük ta
sarruflarım değerlendirmek imkânını bulmuşlar 
ve bu teşebbüse ortak olmuşlardır. Ş:mdi, değerli 
arkadaşlarım derler ki; bu rınki göze alsınlar, ile
ride kâr edince telâfi ederler. Bu mümkün bu da 
doğru, bunu da göze almak mümkün. Ama bu 
şirket, bu teşebbüs istiyor ki, kanununda da var 
biliyorsunuz, malûmunuz olmuştur, tetkik edenler 
tarafından bilinmektedir, sermayes'nin tamamını 
halka satmak tasavvurun da dır, yüzde 25 e dü-
şünceve kadar. Resmî Sektör payını yüzde 25 c 
d"isü~ırünc?,ve kadar halka vermek, bir yeni te
şebbüsün çak güzel örneği olarak bu satışı devym 
ettirmek istemektedir. Yeni hisse senedi alacak 
olanlara bu imkânı açık tutmanın b'r vasıtası sa
yılacağı için bu kanun teklifini özellikle daha da 
rahatlıkla kabul edeceğiniz inancmdavım. 

Beni dinlemek lûtfunda bulunduğunuz için 
teşekkürlerimi sunarım. 

B-VSKAN — Muhterem arkadaşlarım. Yüc^ 
M™u=i'n almış olduğu karar rre^eğince bir i'ki 
maddeden ibaret kanunların görüşme süresi olan 
bir saat dolmuş bulunmktadır. bu sebeple bu ka-

— 15 

10 . 4 . 1967 0 : 1 

nun üzerindeki görüşmelere gelecek birleşimde 
dovam edilecektir. Şimdi yine Yüce Meclisin al
dığı karar gereğince îş kanunu tasarısının görüş-
msine devam edeceğiz. 

4. — İş kanunu tasarısı ve Tarım, Ulaştırma, 
Sanayi, Millî Savunma, Sağlık ve Sosyal Yardım, 
Bayındırlık, İçişleri, Ticaret, Adalet, Çalışma ve 
Plân komisyonlarından seçilen 2 şer üyeden kuru
lu Geçici Komisyon raporu (1/232) (S. Sayısı : 
160) 

BAŞKAN — Geçen Birleşimde, tş kanun ta
sarısı üzerinde yapılan müzakerelerde beşinci 
madde Komisyona iade edilmiş ve Komisvon ta
rafından düzenlenmiş bulunan yeni madde met
ni Yüce Meclise sunulmuş bulunmakta idi. 

Yine bâzı arkadaşlarımızın bu değişik metin 
üzerinde değişikliği tazammun eden önergeleri 
mevzubahis olmuştu. Madde metni üzerindeki mü
zakereler yeterlik önergesryle sona ermişti. 

Şimdi değişiklik önergelerinin ayrı ayrı oya 
konması durumuna geçmiş bulunmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım; 5 nei maddede 
değişiklik istiyen önergeleri aykırılıkları iti
bariyle bir defa ayrı ayrı okutacağım, onu ta
kiben teker teker Yüce Meclisin oyuna sunaca
ğım. 

5 nei madde üzerinde verilmiş bulunan de
ğişiklik Önergelerini aykırılıkları itibariyle bir 
sıra dahilinde okutuyorum, onu takiben do 
teker teker tekrar okutup oyunuza sunaca
ğım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
5 nei maddnye aşağıdaki fıkranın ilâvesini 

arz ve teklif ederim. 
e) Devlet Üretme Çiftlikleri, haralar, fi

danlıklar ve benzeri Devlet kuruluşları. 

Ankara Hatay 
Rıza Kuas Yahya Kanbolat 

Tekirdağ Malatya 
Kemal Nebioğlu Şaban Erik 

Yüksek Başkanlığa 
Madde 5. — Deniz ve hava taşıma işleriyle 

tarım işlerinde ve aynı çatı altında birlikte 
yaşıyan bir ailenin üyeleri veya hısımları ara
sında ve aralarına dışarıdan başka biri katılmı-
yarak ev içinde yapılan işlerle sanat öğrenmek 
maksadiyle çırak çalıştıran işyerleri ve ev hiz
metlerine bu kanun hükümleri uygulanamaz. 
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5 nci maddenin yukarıdaki şekilde tadilini 
anz ve teklif ederiz. 

Diyarbakır 
Hasan Değer 

Ankara 
•Orlhan Alp 

Kirş elli ir 
Mehmet Güler 

Bursa 
Nilüfer Gürsoy 

Bursa 
Barlas Kunt ay 

Balıkesir 
İbrahim Aytaç 

ıSayın Başkanlığa 
Aşağıdaki fıkranın 5 nci maddeye eklenme

sini arz ve teklif ederini. 

İzmir 
Şükrü Akkan 

Ek fıkra : Borçlar Kanununun 318 nci 
maddesi gereğince yapılan çıraklık sözleşme
leri gereğince istihdam edilen çıraklar 18 ya
şını aşmamak şartiyle bu kanun hükümlerine 
tâbi değildir. 

Yüksek Başkanlığa 
Verilen tadil önergeleri ile birlikte komis

yonumuza iade edilen İş kanunu tasarısının 
5 nci maddesi komisyonumuzda yeniden müza
kere edilmiş ve madde metni aşağıda şekli ile 
kabul edilmiştir. 

Yüce Meclisin tasvibine sunulmak üzere say
gıyla arz ederiz. 

Geçici Komisyon 
Başkanı 

• İstambul 
Kaya Öz d ©mir 

Geçici Komisyon 
Sözcüsü 

Burdur 
1. Hakkı Boyacroğlu 

İstisnalar 
-Madde 5. — a) Deniz ve hava taşıma iş

leri ile tarım işlerinde ve aynı çatı altında bir
likte yaşıyan bir ailenin üyeleri veya hi'sunıla-
rı arasında ve aralarına dışarıdan başka biri 
katılmıyarak ev içinde yapılan işlerle, ev hiz
meti erine /bu kanun hükümleri uygulanmaz. -

;b) 507 sayılı Küçük Esnaf ve Sanatkâr
lar Kanununun 2 nci maddesinin tarifine uy-
ıgun üç işçinin çalıştığı işyerlerinden hangile
ri hakkında bu kanun hükmünün uygulanmı-
yacağı Çalışma ve Ticaret Bakanlıklarınca bir
likte hazırlanacak bir tüzükte belirtilir. 

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 yü
rütülen işler. 

c) Tarım sanatları ile tarım aletleri, mala
na ve parçalarının yapıldığı atelye ve fabrika
larda görülen işler, tarım işlenmelerinde yapı
lan her çeşit yapı işleri. 

d) Halkın faydalanmasına açık veya işyer
lerinin eklentisi durumunda olan park ve bah
çe işleri. 

e) Birden fazla daireyi ihtiva eden ko
nutlarda 'çalışan ive 'çalışıma şartları Çalışma 
Bakanlığınca hazırlanacak 'bir 'tüzükte belirti
lecek olan kapıcılık hizmetleri. 

Bu Ikamun hüküm'lerli'ne talbidıir. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, be

şinci madde üzerinde verilmiş 'bulunan önerge
lerin tümünü, aykırılıikları sırasiyle okutmuş 
bul unmaktayım. 

Şimdi tekrar Ibirer Ibirer okutup oyunuza 
sunacağım. 

(Ankara Milletvekili Kıza Kuas ve arkadaş
larının önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon, okunmuş imlunan 
önergeye katılıyor ımu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA 
ÖZDEMİR (İstanibul) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Değişiklik 'önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... De
ğişiklik önergesi jkalbul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi 'okutuyorum. 
(Bursa Milletvekili Nilüfer Gürsoy *ve ar

kadaşlarının önergesi teikrar iokundu) 
BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA 

ÖZDE MİR (İstanibul) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Değişiklik önergesini Yüce Meclisin oyuna 

sunuyorum. Ka'bul edenler... Etmiyenler... De
ğişiklik önergesi ka'bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi 'okutuyorum. 
(İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın önerge

si tekrar okundu) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu! 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA 

ÖZDEMİR (İstanbul) — Müsaade ederseniz, 
/mütalâamızı arz edelim. 

— 16 
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ŞÜKRÜ AKKAN (tzmir) — Evvelâ ben 
izaih edeyim efendim. 

BAŞKAN — Katılmadığını 'beyan ederse o 
zaman size tafsilen söz vereceğim. 

GEÇlCl KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-
DEMlR (istanbul) — Muhterem Başkan, sa
yın arkadaşlar; önergeye esasında lüzum ol
madığı için katılmıyoruz. 

Borçlar Kanununun 318 nci maddesi çırak
lık mukavelesinin hangi şartlarda ve niçin 
yapılacağını tasrih eden hükümler getirmiştir. 
iş Kanununun hükümleri çıraklar hakkında 
uygulanamaz. Bu sebeple önergeye iştirak 
etmiyoruz. 

BAŞKAN —, önergenizi tafsilen beyan et
mek için buyurunuz. 

ŞÜKRÜ AKAN (izmir) — Muhterem mil
letvekilleri, çıraklık çırağın belirli bir sanatı 
olan ustasından o sanatı ustasının dikkat, itina 
ve nezareti altında öğrenmesini temin eden bir 
kuruluş olduğuna göre, himayeye muhtaç bir 
müessesedir. Bu müessese, Medeni Kanunumu
zun kabulü ile Borçlar Kanununun onuncu 
babını teşkil eden hizmet akdi içindeki, 318 nci 
maddesiyle kanun himayesine mazhar olmuş
tur. Borçlar Kanunu Madde 318 : (Küçükler 
veya mahcurlar ile yapılan çıraklık muka
veleli, tahrirî yapılmış ve usta ve velayeti 
haiz kimse yahut sulh hâkiminin muvafaka
tiyle vâsi tarafından imza edilmiş olmadıkça 
muteber değildir. Mukavele, yapılacak işin ve 
çıraklığın nev'i ve müddetine ve günde çalışı
lacak saatlere ve iaşe yahut diğer yapılacak 
ve verilecek şeylere ve kezalik tecrübe zama
nına dair muktezi şartları ihtiva etmek lâzım
dır. Ve ilâh..)1» 

Bu tasarının birinci maddesi ise işçiyi şu şe
kilde tarif etmiştir : «Bir hizmet akdine daya
narak her hangi bir işte ücret karşılığı çalışan 
kişiye işçi denir.» 

Yine bu tasarının 67 ve 69 ncu maddeleri ile 
çalışan çocukların bâzı ahvelde himaye edil
mek gayesi düşünlmüştür. Ancak tasarı çırak
lık süresinin hizmet akdinden ve süresinden 
sayılmıyacağına dair bir hüküm taşımamaktadır. 
Çırak istihdam eden müesseseler ise esnaf ve 
küçük sanatkârlardır. Komisyon, bu orta sınıfa 
bâzı kayıtlarla üç işçi çalıştırmak hakkını is
tisna maddesine koymuş bulunmaktadır. Esnaf 

ve küçük sanatkârların, işyerlerinde çalıştıra
cağı işçilerini çıraklardan seçmiyeceği tabiî
dir. Çünkü, öğrenme devresinde bulunan çırak 
esnaf ve küçük sanatkâra tam mânada yar
dımcı olan kişi değildir, aksine, ustasından öğ
renen, ondan bir şeyler alan kişidir. 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun 3 ncü maddesi
nin 2 nci fıkrası ise (özel kanunda tarifi ve 
nitelikleri belirtilen çıraklar hakkında çıraklık 
devresi sayılan süre içerisinde bu kişiler sosyal 
haklardan mahrumdur) hükmünü koymak su
retiyle çıraklar soyal haklarından istisna kı
lınmıştır. Çıraîklıfk ikıuruiİTtşunun himayesi bu 
sebepllerıle elzemidir. Aksi ıhaıMe işyerlerindeki 
'çıraklarım asillerine son yerilecek ve (maişetini 
Iteımin 'etmek 'suretiyle bir sanat ve meslek sa-
Ihilbi lodmağa ıgayret sarf «iden Ibu çoculklarıımız, 
elkseri ızaıman fakir vie himayesiz «lan 'bu ıçıoeuık-
lammıiz Ibu IhaMLarından ımafhruim edilecekler-. 
idin. Denilebilir ki, ıçıralklık mukavelesi bulu
nan lalbvalcle istihdamı ıeıdilen, işçi sayılamaz. 
Bu iddia (Borçlar Kanjumıunuın 313 ncü mad
desinin son fıkrası Ihiızımıet akdi hakkımdaki hiü-
Ikümllerinle ıkııyaısıen çıraklık .akdine ide tatbik 
olunur,) hükmü önünde zayıf kalır. Kaldı ki 
hu tasarının beşinci (maddesi ilsltisnaJİar içine 
ıkoınuıima'kla 'açıklık (kazanacaktır. Uiygullamıakta 
ıkolaylılk ısağlıyacak, itirazlarla, içLâvalaıra konu 
oılımuyacalktır. İışte bu ımüllâihaza ile ıhazırladı-
ğım \önjer(geye, suiistimallerle die ımi&ni olmak 
düşüncesiyle Bıorçiar Kanununsun 318 nci ımad-

'djesiınlde ınnevcut bulunimıyan, 18 yaşını aşma
mak kaydiyle .çıralklık ısüresıini de, Ikıısıtlaımış 
bulunmaktayım. Önergem kabul Duyurulduğu 
takdirde, memleketimizde esnaf ve küçük sa
natkârlarım yetişmelerinde sanat «kralları ve 
ıkurısları ısayııcia kifayetsiz (buılunmalları seıbe» 
ıbiıyle birinci ıdereaelde rol o/ynamalkta bulunan' 
çıraıklıtk ımiüesıseısesi ikorunacalktiır: Bu mevzuu 
ayrı Ibir Ikanunia düzenlenecektir. Çıralkluk Ka
munu haızırianmalktıadır iddialarıda iıleırilye sür-
riilebilir. Bu ıkanunun ne zaman .çıkacağı belli 
loimadığı gibi, ne 'gibi hükümler ihtiva 'edeceği 
ide buıgünden ıbilimm'ez... 

BAŞKAN — Sayım Akkan, yalnızca önerı-
geniızıden Ibalhısiedlniz ve İçtüzüğün 119 mcuı 
maddesine göre ımücımıelen beyanda bulununuz. 

ŞÜKRÜ AKKAN ^Devamla) — Muamelem 
kaydı yoktıur, «tafsilen» 'kaydı vardır. 

— 17 — 
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BAŞKAN — Varldır Beyefendi, riica elde- ı 
<rl|m. I 

İçtüzüğün 119 ncu Imalddeısi «ÜVDücmelen» I 
ikaıydım ilhıtiva leıtrneiktıeldir. I 

ŞÜKRÜ AKKAN (ıDıevaimıla) — «ûVlrromelcm» 
kaydını ihtiva etmemektedir. KaMı ki, koınıuş-
mıam ıda 'bitiyor. I 

BAŞKAN — İçtüzüğün 119 ucu maddesini I 
zaltııâMnize okuyayıım. I 

ŞÜKRÜ AKKAN (Devamla) — Buyurun. 
(BAŞKAN — (Bininci ve ikinci anüızakerenin I 

cereyanı &masınlda takdim olunan tadikıame- I 
lerin emıcıülmenıe havalesi enöümıen tarafından I 
istenmediği (hailde tadilâtım esbabı ımucilbesi ısa- I 
vhip'ieri 'tarafından imüıcımeılen beyan ollunur.)' I 

ŞÜKRÜ AKKAN (Devamla) — Tafeilen be
yan olunur. I 

BAŞKAN — Beyefendi, elimde İçtüzüğü 
okuyorum.' I 

ŞÜKRÜ AKİKAN ((Devamila) — (Bitiyor za
ttan! I 

BAŞKAN — Belki tıçıtlüzjük yanlış yaızımış-
tır. 

ŞÜKRÜ AKKAN (Devamla) — Bitiyor za
ten lefendim. I 

'BAŞKAN — Buyurunuz. 
ŞÜKRÜ AKKAN (Devaımla) — Kanuaulaş-

ftığı lalhvalde ibıı ıhükmü ımıülga kııllmaısı da I 
pekâla ımüımikündür. Takdir Yüce Meıcllilsinizin-
>dir. Vereceğiniz karanla küçük ve himayesiz I 
yavruları (himaye ıddeciek ve feunlları (bir sanat, I 
ımeısılıelk ısaihilbi oılmalariina hizimiet edeceksiniz. I 
Aksi ıkanıunllaiştığı takdirde ejok yakın ibir ıza-
mıamda ibeıpimiz balkın «içine ıgilttiğimizlde çırak-
kırın himayesi lâzım gelir, şeklinde itirazlarla I 
karşılanacağız Bunların istisna maddesine 
alınması lâzıim 'gelirdi, istilhzaılarıiyle karşıla- I 
nacağız. Zaıtıen daha evvel ide Ibu sekilide bir 
çıoik iddia varittir. O izaıman tekrar 'döneceğiz. 
Bekçi Kanununda olduğu gibi, çok kısa süreli 
bir kanunla bu hükmü değiştirmek mecburi- I 
yetinde kalacağız. Takdirlerinize arzederim. I 

'Saygi'larımila. I 

HASAN T ÜRK AY (Ankara) — BJlâhara ve
rilen önergeler kabul ediliyor mu? I 

BAŞKAN — önerge müzakere edilmektedir. 
İçtüzüğün 119 neu maddesi gereğince bir üye I 
tarafından bir değişiklik önergesi 'verilmiş ise, I 
komisyon şayet bu önergeye katılmadığını be-

I yan ederse, içtüzüğün biraz ünce okuduğum sa-
I rıh hükmüne göre komisyonun katılmadığı şartı 
I içinde sahibi önergesini mücmelen beyan hakkı-
I nı haizdir ki, Yüce ıMeclis komisyon ile sayın üye 
I arasında hakemlik ıgörevini en iyi şekilde kulla-
I nabilsin diye, Sayın Türkay. 
I Değişiklik önergesini oylarınıza sunuyorum. 
I Komisyon katılmadığını beyan etmiştir. Kabul 
I edenler... Etmiyenler... 
I Anlaşılmamıştır, tekrar oyunuza sunuyorum: 

Değişiklik önergesini oyunuza sunuyorum: Ka-
I bul edenler... Kabul etmiyenler... Değişiklik 
I öner kabul edilmemiştir. 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — (Sayar mısınız? 
BAŞKAN — Saydım Beyefendi, itiraz eder-

I seniz onun da bir usulü vardır. 
ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Hayır, anlıya-

madım da, kaça kaç? 

BAŞKAN — 27 ye 24. 
I İtirazınız mevcutsa tekrar sayarım, gayet ta-
I biî. İtirazın da bir usulü vardır. 
I Buyurunuz, diğer önergeyi okuyunuz. 
I (Gee/cü Komisyonun önergesi tekrar okundu.) 
I BAŞKAN — Değişiklik önergesi komisyon 
I tarafından verilmiş bulunmaktadır. Binaen-
I n/leyüı, fcamiisyonun katılması da anutbazaımmın-
I dır. 

I önergeyi Yüce 'Meclisin oylarına sunuyorum. 
Kabul edenler... Etaniyenllıer..., Değişiklik önerge-

I m kabul edilmiştir. 

I Komisyon taraflından verilmüş olduğu c'ihetle-
fi'lhâl kalbulü de ımuitaızaımımın bu'lunmaiktadır. 

I Bu sebeple okutulmuş olan metnin beşinci madde 
I olarak kabulünü Yüce Meclisin oylarına sunuyo

rum. Kabul edenler... Etlmiyeniler... Okutulmuş 
I olan linetin beşinci m'aldde ölaralk kabul ödikniş 

bulunmaktadır. 

Daha önce komisyonida Ibulunan ve komisyon 
tarafından tekrar ımıüzakere edilip Yüce Heyeti-

I nize ısunuilmuş bulunan 33 ncü madde üzerinde 
I verilmiş olan değişiklik önergeleri vardır. 
I Muhterem arkadaşlar, daha önceki birleşim

lerde 33 ncü madde üzerinde ıSayun Yahya Ran-
bolaıt tarafından (bir değişiklik önergesi verilmiş, 
bu değişiklik önergesi vesilesiyle 33 ncü madde 
bu değişiklik önergesiyle beraber komisyona gön
derilmiş ve komisyon tarafından 33 ncü madde 

| için yeni bir metin hazırlanmış bulunmaktadır. 

— 18 — 
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Şimdi Sayın Yahya Kanbölat ve Ri0a Kuas 
tarafından verilmiş bulunan 33 ncü ımadde ile 
ilgili önerge geri alınmış, diye Divanda bahis 
konusu edildi. 

Simidi bir önerge geldi. Bu başka bir önerge. 
Şu anda mevkii ımuaıımeleye ıkanıarmaz. Ancak bu 
önerge üzerinde ısrar edersiniz 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Efendim, ko
misyon yemi bir madde getirdi, 'bumun üzerimde 
(biz değişiklik önergesi verdik. 

BAŞKAN — Anlaıdıım ©fendim, değiş'Mik 
öenergesini daha ıevvel göndermişsiniz. Bu de
ğişiklik önergesi ürerimde komisyon yeni bir mad
de getirmiş. Maddenin değişik şekli henüz Yüoe 
Meclisin huzurunda okunmadı İki, siz bu madde-

*yi değiştirmeye anâtıuf bir önerge veriyorsunuz. 
YUNUS KOÇAK (Konya) — Biz nasıl mad

de getirdiğini öğrendik efendim. 
BAŞKAN — Komisyon tarafından düızenıle-

nen maddeyi okunmadan öğrendiniz. Müsaade bu
yurunuz her şey usulüne uygun olacak. 

Evvelemirde birinci önergenizi geri anii alı
yorsunuz? 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Evet efendim. 
BAŞKAN — O hailde onu mevkii muameleye' 

koyuyorum. 
Şimdi, komisyon tarafından hazırlanmış bulu

nmam 33 ncü mıaddemiın değişik şeklini okutuyo
rum ki, ona göre önergeniz bunu değiştirmeye 
matuf olsun. 

Yüksek Başkanlığa 
Verilen tadil1 önergeleriyle birlikte1 Komis

yonumuza iade ledilen iş kanunu tasarısının 
33 ncü maddesi Komisyonumuzda yeniden mü
zakere edilmiş ve madde metni aşağıdaki şekil
de kabul 'edilmiştir. 

Yüce Meclisin tasvibine sunulmak üzere 
saygıyla arz edeniz. 

Geçici Komisyon Geçici Komisyon 
Başkanı Sözcüsü 

istanbul Burdur 
Kaya Özdemir I. Hakkı Boyacıoğlu 

Mıadd'e 33. — Hizımet akdi ile çalışan her 
türlü işçi, gemiiadamı ve gazetecilerin ekono
mik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi için 
Çalışma Bakanlığımca Asgari Ücret Tesbit Ko
misyonu aracılığı ile ücretlerin asgari hadleri 
en geç iki senede bir tesbit edilir. 

Asgari Ücret Teshit Komisyonu Çalışma Ba
kanının tenısibedeceği üyelerden birinin Baş
kanlığında Çahışımia Bakanlığı Araştırma Ku
rulu Başkanı veya Üyeısi, Çalışma Genel Mü
dürü veya yardımcısı, birinci veya ikinci Hu
kuk Müşaviri, Işjçi Sağlığı Genel Müdürü veya 
yardımcısı, Devlet Plânlamla Dairesinden konu 
ile ilgili dairenin "başkanı veya yardımcısı ile 
bünyelerinde 'en çolk işçi ve işveren bulunan 
Ankara'daki en üst derecede işçi ve işveren 
teşekküllerinin değişik iş kollarından seçecek
leri beşer temsilciden kurulur. 

Asgari Ücret Te'sibit Komisyonu 'en az 10 
üyenin ikatıUmiası dle toplanır. Üye oylarının 
çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği ha
linde başkanın oyu kararı sağlar. 

Komisyon kararları kesindir. Kararlar 
Resmî Gazete ile yayınlanarak yürürlüğe ıgirer. 

Komisyonun toplanıma ve çalışıma şekli, as
gari ücretlerin tesbiti sırasında uygulanacak 
esaslar ile Başkan, Üye ve Raportörlere verile
cek huzur hakları Çalışma ve Maliye Bakanlık
larınca çıkarılacak bir yönetmelikle gösterilir. 

Asgari Ücret Tesbit Komisyonunun çalışma
sını sağlamak ve kolaylaştırmak için Çalışma 
Baikanlığı içinde ayrıca bir büro kurulur. 

BAŞKAN — 33 ncü maddede komisyon ta
rafından yapılmış bulunan değişikliği okuttum. 

Şimdi, Komisyonun getirmiş olduğu değişik 
yeni metnin değişmesini öngören hir önergo 
mevzuuhahstir. Onu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına, 
GörüşüÜmiek'te olan iş kanunu tasarısının 

33 ncü maddesinin komisyonca yeniden düzen
lenen metninin aşağıda yazılı olduğu şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif «deriz. 

Konya Ankara 
Yunus Koçak Rıza Kuas 

«Asgari ücretler, işçilerin, yaptıkları işe uy
gun ve insanlık haysiyetine yaraşır ibir yaşa
yış seviyesi sıağlamalarına elverişli adaletli öl
çüler dâhilinde her yıl tesbit edilir. 

Asgari Ücretler Tesbit Komisyonu on kişi
den müteşekkil olup bunlardan beşi en (büyük 
işçi teşekküllerince seçilen beş işçi temsilcisi' 
üçü en 'büyük işveren teşekküllerince seçilen 
işveren temsilcisi ikisi Çalışma Bakanlığınca 
gönderilecek devlet temsilcisi olup kurula sü-
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relkli olara'k devlet temsilcilerinden (biriisi baş
kanlık eder. 

Kurul, çoğunlukla toplanır. Toplananların 
çoğunluğu ile kanar verir, 'oyların eşitliği •ha
limde 'başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağ
latmış sayılır. 

Kararlar Resmî Gazete ile yayınlanarak 
yürürlüğe girer. Komisyon kararları (kesindir. 

Anılan komisyonun gelen üyelerinin seçim 
tarz ve usulleri ile komisyonun toplanma vo 
çalışma şekli asgari ücretlerin tesbiti sırasında 
uygulanacak esaslar ve göz önünde tutulacak 
hususlar, başkan, üye ve raportörlere verilecek 
huzur hakları, Çalışma Bakanlığı tarafından 
çıkarılacak bir tüzükte gösterilir.» 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Anîkara) — Sayın 
Baçlkan, usul ihalldkınlda söz istiyorum, 

BAŞKAN — Be'ki efendim, buyurunuz. 
RIZA KUAS '(Aınkıara) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Önergeniz hakkında mı Sayın 

Kuas? 

RİZA KUAS (Ankara) — Evet efettidüm. 
BAŞKAN — Usul hakkımda Sayın Bağcıoğ-

lü. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Muh
terem Başkan, kıymetli arkadaşlarım; biraz 
önce sayın Başkanlığın, geri aldığını Rıza Kuaa 
arkadaşımızın ifade buyurdukları önerge Yüce 
Meclisin almaş bulunduğu bir karar sebebiyle 
o tarihe kadar müddeti içerisinde verilmişti. 
O önergeyi Sayın Rıza Kuas geri almış olmakla 
muameleden (kaldırmışlardır. Şimdi bu önerge
den önce olkunmuş bulunan Sayın Komisyonun 
önergesi müddeti içerisinde verilmiş muayyen 
bir maddenin tâdiline 'dairdir. Hemiüz Yüce 
Meclis tarafından bir karara bağlanimaımıiştır. 
Müddetin geçiriLmeısin'den sonra bu 'önergeye 
rağmen sanki bir ımadde değişikliği olmuş gibi 
kabul edilerek Rıza Kuas arkadaşımızın Verdiği 
önergeyi de Sayın Başkanlık okuttu. Benim 
anlıya'madığım bir vaziyet hasıl olmaktadır. 
ve bunun izahı i'cabeder Yüce Başkanlık tara
fından. Eğer Yüksek. M'edMİn 'kararı almış 'ol
duğu tarihten sıonraki önergeler balhis mevzuu 
değilse geri alınmış bile olsa bir önerge o ta
rihten verilmiştir. Bu önerge burada müzakere 
iinevızuu yapılanmaz. Kaldı ki Sayın Komisyonun 
bu miaddeniin tâdiline dair vermiş bulumduğu 

önerge bir İkarara da bağlanmamıştır. 
Yani iki ayrı önerge, ısan'ki birisi mıetinmiş gibi, 
maddeymiş gibi .mütalâa 'olunlmakta ve Sayın 
Rıza Kuas tarafından 'onUn değişikliği isten
mektedir. Bu sebeple Yüksek Meclisin teamü
lüne ve usulüne aykırı, almış; olduğu karara 
aykırı bir durum basıl olmaktadır. Bemim ka-
ınaatimc göre zaman içinde verilmiş bulunan 
Komisyonun önergesi müzakere edilebilir, Sa
yın Rıza Kuas arkadaşımızın müddet 'geçtikten 
sonra vermiş olduğu ve şimdi okunan ömer-
'gesi ne müzakere ımevzuu yapılabilir, ne de 
oylamabilir. Saygılariimı sunarım. 

BAŞKAN — Yapılan muamiel'ede de ne te
amüle ne de içtüzüğe aykırı bir cihet bahis 
(konusu değildir. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — 
Meclis Kararma Sayın Başkanım... 

BAŞKAN — Meclis kararıma da aykırı bir 
tutum, ve davranış mevzuubamis değildir. Zira, 
32 ncü ma'ddede verilm'iş bulunan bir değişik-
lilk önergesi ürerine komisyon yalnıızca öner
geyi istenmiş ve >o önerge üzerine değişiklik 
intacetmig olsaydı o zaman arkadaşımızın Ihak-
kı vardı, fakat 33 mcü madde üzerinde yapılan 
müzakerede verilmiş bulunan değişiklik öner
gesi üzerime koıriisyon ınaddeyd geri istemiş
tir. Ve madde geri isteniince Yüce Meclisin İka- • 
rariyle adeta "madde gündeımden çıkarılmış bu
lunmaktadır. Onun üzerine komisyon toplanmış, 
33 ncü maddeyi yeniden tedvin etmiştir. Şimdi 
okutmuş bulunduğum madde komisyon tara
fından yeniden getirilen bir maddedir ve üze
rinde ariz, asrilik müzakere açılacaktır. 

Sayın Hasam Ünlü buyurunuz. 
33 nıcü 'madde üzerinde müzakere devam edi

yor. 
HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Madde üze

rinde. 
BAŞKAN — Madde üzerimde, evet .efendim, 

buyurun. 
ENVER TURGUT (izmir) — Bern de madde 

üzerinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Hay hay efedd'im, komisyonun 

yeni getirdiği metin üzerinde. 
Siz Sayın Kırbaşlı, lehinde1 mi, aleylhin de 

mi söz istiyorsunuz? 
FAÎK KIRBAŞLI (Burdur) — Hayır, üze

rinde istiyorum, üzerinde istiyorum, batta aley-
binde. 
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BAŞKAN — Hem üzerinde, hem de .aleyhim
de olmaz. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — O halde aley
hinde. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ünlü, madde 
üzerinde. 

HASAN ÜNLÜ '(Tlumoeli) — Sayım Başkan, 
imuhıteretaı larkadaşlanım; 33 ıruclü. maddede şöy
le bir 'terimi vardır. «Komisyon kararları ke
simdir.» OBu (ifade (bendim kanaatlime ıgıöne, idari 
(kananların yangı organınım deoıetimime tabidir1 

kaidesinıe aykırı düşüyor.. ıÇünkü Anayasada 
bu, ıaçıık bir şekilde ifade 'edilmiştir. Otenefk Yük-
sek Meclis'in ikananları ve 'gemeikse idani yömeı-< 
itimin karanları yangı langamımım demetiımimıe ta
biidir. Şayet (buradaki, Ikomisyom )kararı idari 
yönde kiesindir, şeklimde isayun Kbanisyon bunu 
kabul ediyorsa yami Ibu karar (burada isimi sa
yılan kimselerin toplanması meıtieesinlde ve bu 
şekilde teşekkül leden ıkolmisyom tarafından ve
rilen Ikarar ibaşika bir 'idari organım denıetiımıime 
tâbi lOİlmadan veırilmıdlş ibir kanar olarak kesin 
olduğu şeklimde kabul lediliyiomsa o Kaman (sa
yın Komisyom (bu Iteırilme şöyle (bir Ikeıliıme kat
ılmak suretiyle değiştirmiş olalbilir. «Komisyon' 
kararları idari yömden ikesıinldir.;» şeklimde de
ğiştirmeye Italbi tutulursa, bu hükülm ıo zaman 
uygulama Birasında ibir yanlışlığa ve ıtıeneddüde 
mahall vermeden ve Ibillhaısısa (hakkımı aramak 
isteyen vatandaşla ibu hükmü okudukları za-
ıman İbir tereddüt Ikarişıısıında Ikalimadam bu hük-
ımün (mahkemelilerde itir.aız olumup olunmayaca
ğı veyahut da mahkemeye Ibaşıvuruluıp vurul-
ımıyaeağı yoıllumda açık İbir şelkilıde İbir kanaate' 
ısahilbolarak anlamış Ibulumuyoıiar. Bemilm bu 
hıusuıslta kanaaltilm bunldan İbarettir. Saygıla
rımla.' 

(BAŞKAN — öayın Kırlbaşıh îbuıyurunuz. 
Yalnız sözümüz (beş (dakika ille kayıtlıdır ıbili-
yoınsumuız. 

FAİK KIRBAŞLI (Bundur) — Eveft bilijyo-
/ruım B,aşkamıım.' 

'Sayım (Başkan Sayın öVTilletvıekilleri; HUBUL-
ıpmuza igetirilmiş ibuluımam Ikanumum 33 mcü 
ımaddesıi işçileri alâkaldar lelttiği kadar Türk 
lekomıomisimi de alâkadar eden bir ımaiddedir. 
ıbu maddemin tedvininde çok (hassas ©llmak mec
buriyetindeyiz. Ben şahsan, ne hükümetin ted
vin ederek getirmiş olduğu madde şeklimi ne de 

komisyonun halihazırda huzurunuza getirmiş ol
duğu madde şeklimi ve ne de şimdi getirmiş 
olduğu madde şeklini tam ve mütekâmil bul
muyorum. Şöyle ki, bir defa burada Avru
pa memleketlerinde olduğu gibi asgari üc
retin bâzıları gösterilmemiştir. Ve - bunun 
Udimin tarafımdan ne şekilde gösterileceği 
de kanuna îiltlhal edilmemiştir. Evvelâ, (gömül 
ister ki, ibu madde tedvin edilirken, asıgari üe-
.retim bâzıları me olacaktır, meler mazıarı itibara 
.alınacaktır, efendim, fiyat seviyeleri mi mazıarı-
ılıtiiıbara alınacaktır, gayrimenkul kiraları mı 
mazarı itibara alınacaktır, bunlara (bemzeır daha) 
başka kıstaslar varsa onlar mı nazarı itibara 
alınacaktır, neler nazarı itilbara alınarak asga
ri ücret ıtesbiit (edilecektir, iburada (bunum teıs-
bitimde ve maddeye ithalimde ben şahsan fayda 
mıülâbazıa ederim. 

Aslgari ücretler iki memede (bir değişir, de
niyor. ıSayıın larkadaşHarım ibir müessese, bir 
işletme. Isahilbi dalha doğrusu (bir işveren bilan
çosunu ikmal eıtttilkten somra ıgeleeek semenin 
çalışma devresi için yeni ıtasavvurlarımı ortaya 
ıkayabilimesi (bakımımdan dişçi ücretilerinim,) 'as
gari • işçi ücretlerinin lıajnlgi aiy ilâm edilecieğâ 
muhakkak surette (belli ledilmellildir. Eğer (biz 
asgari .işçi ücretlerinim ıhanıgi ıay ilân edilece
ğini Ibellli leltmezsek ve (bilhassa fou ıay, bu tes-
bit ledilen 'ay Iblânçolarını 'çıkardıkları ayı ta-
kibeden .ay ıda olmadığı talkdirde, bir bakacak-
siniz iki senede bir, Mayıs'ta asgari ücret ilân 
edilmiş, paltnomıun, dişveremim efemdim, bütün 
işleri altüst olmuştur. Çünkü .bu, muihtelif ve
silelerle bu ibiânıçoların tanzimime 'işin tamzimi-
ne ımlüessir olacaktır. İş pnoıgnamınım tanzimime! 
müessir lolacaktır. (Bir elkomıoımilk sistemle biru 
şey ıgetirirlken 'bumu enime boyuma düşünmek, 
onun ızamanını düşünmek imeclburiyettimdeyiz;. 
İş pnagramımı yapmıyam İbir. müteşebbisin işini 
doğru ıdüriüst yürütmesinle iimlkân yoktur. İş 
pragramını yapan müteşelbbis de iş programını 
yapmadan, levvel memleketin utmu/mi seviyesini 
ve asgari ücretlerinin ilâm edileceği durumu 
bilmelk mecburiyetindedir. Bu ıbakumidan /ko
misyon Ibu iki nıokitayı da aydınlatıcı bir ımad-
demim ItedivM ile huzunuımıuza 'gelirse (müteşek
kir loilacağıımıizı 'bildirir, saygoilarımı sumanm-

IBAŞKAN— iSaym ©mveır 'Tungult, bıuyuru-
muz efemdim. 
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[ENVER TURGUT (tamir) — Muhteremi 
arkaldaişılarum, 3(3 udi madde dalhıa lövvel, bir 
•değişiklik löruerıgesi lüzıeriıne, ımjüızıalbeıne ledilidi. 
Ve ıbaı ımlüzakere ^smaısımda ısaıyım Komisyon bu 
ımadldeyi (geri >ail!dı. {Eamiıayonıda (bu ımaıdde 
uzun uzaldıtya giörşımıeıye tâbi tultulldu ve MiJtün! 
arkadaşlarım (bu ımaıdde 'üzerimde ısöız aldılar. 
Söylenen ısiözilerin >ve tilf aide 'âdileın fikirlilerin ışı-* 
ğı laılltunlda Komisyonun hazırlamış loıllduğu me« 
tiın, ımaıdde dlarıak yer almıştır. Bu. ımıaddeniin 
ıaynıen (kabulünü istirham (ediyorum. 

iSaygılarımıla. 
BAŞKAN — Sayın Akdoğan buyurun. 
RIZA KUAS (Ankara) — Şimdiye kadar, 

lehinde aleyhinde ve üzerinde söz veriliyordu. 
Bu usulün aynen tatbiki lâzımdır. Böyle bir ka
rar vardı, buna rağmen 'beş dakikalık karar tat
bik ediliyor, da bu edilmiyor? 

BAŞKAN — Yanlış tatbikat olmuyor. O, za-
tıâlinizin buyurduğu nokta taleple ilgilidir. Le
hinde, aleyhinde, üzerinde Söz vermek kaydı ta
leple ilgilidir. Talebedilirse Başkanlık ona göre 
hareket 'eder. Şimdiye kadar böyle bir talep vâki 
olmadı. Lütfen içtüzüğü iyi okuyunuz. 

RIZA KUAS (Ankara) — Böyle bir karar 
var. 

BAŞKAN — Hayır 'böyle bir karar yoktur, 
bu teleple ilgilidir. Lehinde, aleyhinde, üzerinde 
söz vermek kaydı taleple ilgilidir. 

ABDÜLBÂRÎ AKDOĞAN (Ağrı) — Değer
li milletvekilLeri, asgari ücret tesbafrine geçmeden 
•evvel, ben bir (hususun aydınlanmasında fayda 
mülâhaza ederim. 

Bir defa Türkiye'de ıgerek eskiden, gerek ye
niden açılmış olan işyerlerinde 'çeşitli meslek 
grupları maalesef bugüne kadar tam mânası ile 
tesbit edilmemiştir. Asgari ücret tesbitinde en 
mühim rolü olan anafaktör meslek gruplarının 
tesbitidir. Bu bakımdan komisyonun getirdi
ği gerekçesiyle her iki yılda bir asgari ücretlerin 
••fcödbitiirDİ halMı gönmelkıbeyilm. Zira bu ımıetelek grup
ları bir taraftan töabllt edilirken, bir zamana 
mütevakkıf olan bir şeydir. Bu 'zaman içerisin
de ancak tesbit edilmiyen meslek grupları tes
pit edildikten sonra her iki yılda bir asgari üc
retlerin tesbiti yapılması cihetine 'gidilmesi yö
nünden komisyon haklı olarak iki yılı (getirmiş
tir. Binaenaleyh en geç iki yılda bir asgari üc
ret tesbitini yapacaktır. 

Şimdi, muhterem aıkadaşlar, asgari ücret 
tesbiitleri, biraz evvel de arz ettiğim gübi, bu mes
lek gruplarının dışında bâzı anafak'törleri 
bünyesinde bulundurur. Meselâ her hangi bir 
vilâyeti, Tekirdağ'ı ve Trabzon'u ınazarı itibara 
aldığımız takdirde, Tekirdağ ve Trabzon'un ge
çim şartları ayrı olduğundan ötürü bunların, 
her beldenin kendisine mahsus bir asgari ücret 
tesbiti yapılır. Komisyonun maddenin (getirdiği 
gerekçede 10 kişiden müteşekkil olan 'çeşitli mes
lek gruplarına mensup .zatları elbette ki, bu ana-
lalktörleri inceleyip yerinde asgari ücret 'tesbitini 
yapması yönünden uygun mütalâa etmekteyim. 
Bu bakımdan telâşa lüzum yok, iki senelik müd
det olsun, 10 kişilik bir 'gruptan müteşekkil olan 
Türkiye çapındaki asgari ücret teilbitini yapa
cak kimseler elbette ki bu noktalar üzerinde du
racaklar ve buna göre .asgari ücret tesbitini ya
pacaklardır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Başar, zatıâliniz aley

hinde mi, lehinde mi, efendim ? 
HAYRÎ BAŞAR (.Eskişehir) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Buyurun. 
Sayın Başar, bir dakika efendim. 
Sayın Koçak, Grup adına söz istedi, kendisi

ne takdimen söz vereceğim. 
Buyurun Sayın Koçak. 
T. î. P. aURUPU ADINA YUNUS KOÇAK 

(Konya) — Sayın (Başkan, ıSaym 'Milletvekilleri; 
asgari ücretlerin tesbiti, işçi haklarının teminata 
bağlanlması, kararlı olması, müstakar olması ve 
işçilerin işverenler tarafından kaderine terke-
dilememesi Ihayat standart şartlarının Anayasa
ya uygun bir şekilde düzenlenmesi bakımından 
çok önemlidir ve üzerinde durulmaya değer. 
Komisyonun getirdiği bu teklif madde metnin
den, yani tasarıda yeralan madde metninden 
daha ileri bir metindir. Bu bakımdan komisyo
nun 'mesaisini 'bir bakıma takdirle anmak yerin
de olur. Yalnız tesbitin iki yılda bir olması bizce 
endişeyi muciptir. Ve yükselen fiyatlara işçi 
ücretlerinin ulaşamaması bakımından üzerinde 
durulmaya değer. Türkiye'de fiyatlar asansör
le yükselmektedir, hattâ jetle yükselmektedir. 
îşçi ücretlerinin iki senede bir tetkika tabi tu
tulması bu yükselen fiyat seviyesi karşısında iş
çilerin mağduriyetini mucilbolur. Onun için 
biz verdiğimiz önergede bunun 'her sene gö'zden 
geçirilmesini teklif ettik. 
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Gene komisyonun teklif -ettiği; yeni getirdi
ği metinde asgari ücret tesbit komisyonunun, 
5 işçi temsilcisi, '5 işveren temsilcisi ve 5 de Dev
let temsilcisinden 'müteşekkil olması öngörül
mektedir. Halbuki Türkiye'de bir vakıadır ki, 
Devlet en büyük işverendir ve bugüne kadar ya
pılan tatbikatta Devlet, yani 'Yüksek Hakem 
Kurulu Devletin seçdiği mümessiller çoğunlukla 
asgari ücretlerin tesbitinde işçilerin aleyhine 
karar vermişlerdir. Elimde 'bir !karar var, bu 
kararda meselâ Karayolları İşçileri Sendikası
nın Tekirdağ ilinde tesbit ettiği asgari ücretlere 
Karayolları işçileri Sendikası Yüksek Hakem Ku
rulu nezdinde itiraz etmiş, Yüksek Hakem Kuru
lu, yani memurlardan müteşekkil bu hakem ku
rulu ne yapmış bilir imisiniz? Tekirdağ îl Hakem-
Kurulunun tesbit ettiği ücreti 2 lira düşürmüş. 

A. P. SIRALARINDAN !BÎR MİLLETVE
KİLİ — Tarihini söyle. 

T. I. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) —• Efendim söyliyeyim; '13.rL2.1966. 

Onun için arkadaşlar 'bir meseleyi tesbit eder
ken, asgari ücreti tesbit ederken birtakım haya
lî düşüncelerden ziyade Türkiye'nin gerçekleri
ne bakmaya mecburuz. 

'Türkiye'nin (gerçeklerine 'bakıldığı zaman bu
lgun işçilerin, yükselen fiyatlar ve hayat seviyesi 
karşısında çok aşağı ve çok müşkül şartlar içe
risinde olduklarını kabul etmemiz 'gerekir. O ba
kımdan Anayasamızın da öngördüğü gilbi, zira 
Anayasamız gerek 42 nci, gerek 45 mci maddesin
de işçilerin insanca yaşanır bir hayat seviyesi için
de bir ücrete lâyık olmaları gerektiğini ve Dev
letin bunu isağlamak 'mecburiyetinde olduğunu 
tesDİt etmiştir. 

Şimdi, biz işçilerin asgari ücretini, .komisyon 
teklifine bakacak olursak 5 işçi, '5 işveren tem
silcisi, 5 de Devlet memuru. 

Maalesef Devlet memurları bugün Türkiye'
de kanuni "•'himayelerden lâyıkı veçhile istifade 
edememektedir. 

BAŞKAN — Sayın Koçak, hir dakikanız var, 
ona göre ayarlayınız. 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Ve Devlet 
memuru her zaman işverenlerin tesirine kapıla
bilir. Nitekim misalini verdim. Zaten Devlet me
murları yahut Devlet, 'bugünkü teşekkülü itiba
riyle bir iktidar partisi 'Hükümeti olduğuna gö
re, bu Hükümetin icraatında patronu bırakarak 

işçiden yana olması, işçiden yana kararlar al
ması alklın mantığın ve hayat gerçeklerinin ka
bul edeceği bir 'husus değildir. (Bu bakımdan biz 
bu komisyonun, asgari ücret komisyonunun ger
çekten adaleti sağlıyacak şekilde kurulmasını 
teklif etmekteyiz, ve biz demekteyiz ki, 5 işçi 
temsilcisi olmalı, 3 işveren temsilcisi olmalı 2 de 
Devlet temsilcisi olmalı. Yani her hal ve kârda 
işçiler hiç olmazsa başabaş gelmeli ve Başkanın 
ağırlığını koyduğu taraf kazanmış sayılmalı. 

Bu şekilde asgari adaleti sağlamış oluruz. 
BAŞKAN — Sayın Koçak vaktiniz doldu. 
T. I. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 

(Devamla) — Ve Anayasanın hükmünü yerine 
getirmiş oluruz. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — ıSaym Başar, 'buyurun efendim. 
HAYRI BAŞAR (Eskişehir) — Çok muhte

rem arkadaşlarım, iş Kanunu dolayısiyle henüz 
organize olmıyan Tarım işçileri hakkında da ev
velce bu kanun uygulanmakta idi. Yani asgari 
ücret tarifesi tarım işçileri hakkında da uygu
lanmakta idi. Şimdi bu kanunla tarım işçileri 
asgari ücret tarifesine uygulanacak mı, uygu-
lanmıyacak mı? Kanunda sarih bir hüküm yok. 
Henüz Tarım iş Kanunu 'çıkmadığına göre ve 
Tarım işyerinde organfee olmadığına göre ma
alesef bizim Türkiye'mizin acı realitesidir, Tür
kiye'de en büyük kütle, 3,5 milyon işletmeye sa
hip, ufak veya büyük işletmeye sahip köylüler 
olduğu halde bu mevzu haikkında sarih bir hü
küm olmadığı için, zaman zaman çok kötü du
rumlara düşülmektedir. 

Hatırladığıma göre, bundan 2 - 3 sene evvel 
bir asgari ücret tarifesi, ne tarım işvereni olma
dığı için, ne "de Tarım iş sendikası olmadığı için 
zannediyorum resmî sektörden bir iki temsilci
nin bulunduğu 1 - 2 kararla sanayi kolunun iki 
misli asgari ücret tarifesi tarımda tesbit edil
miş... 

ÇALIŞMA BAKANI ALÎ NAİLÎ ERDEM 
(İzmir) — H e r halde endişeleri var. 

HAYRI BAŞAR (Devamla) — Evet, bir en
dişem var onun için efendim. 

Bu mevzu resmî sektörde dahi ibüyük bir 
Devlet meselesi olacak kadara varmıştı. Çün'kü, 
hepiniz Ibiliyorsunuz 'ki, tarı'm iptidai bir mes
lektir. En ileri memleketlerde dahi iptidai ıbir 
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sanat olarak kabul edilir. Senede bir ciro yapar. 
Halbuki diğe»' Ikollar, sanayi ve ticaret kolları 
gelişmiş, daha çok kazançlı kollardır. Oranın iş
vereni de, işçisi de daha çok kazanır. Bunu ibil-
miyen bâzı kimseler, maalesef, tarımda birkaç 
misli Türlkiyc'nin tatbik edemiyeceği ve hatır
ladığıma ıgıöre Şeker Fabrikalarını /çalışamaz bir 
hale ıgetiren bir hükümle, asgari ücret tarife-
siyle karşı karşıya çıkmıştı. Kanunda hu mev
zuda bir sarahat yolktur. Sayın Vekil de anla
dım diye zaten söylemişti. Bu hususun tavzih 
edilmesine lüzum var. Çünkü bu husus kanun
da olmadığı halde, kanunda sarahat olmadığı 
halde hu hüküm tarım işçilerine de, tarım sa
hasına da tatbik edildiği zaman ıtarrmm ne işçi
si, ne işvereni nasıl temsil edilecek1? Bu saha
dan anlıyan kimselerin de mutlaka ıbu asgari 
ücret teslbit komisyonunda hem işçi hem işveren 
olarak temsilinde zaruret vardır. Bu hususun 
tavzihini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini muameleye 
(koymadan önce Sayın Çalışma Bakanına söz ve
receğim. Onu takiben sıradan ıbir milletvekiline 
ki, Rıza Kuastır, söz vereceğim. 

Buyurunuz efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(İzmir) — Muhterem arkadaşlarım, müzakere
si yapılan 33 ncü madde - asgari ücret başlığı 
ile - esasında kanunun gerçekten .ağırlığı hisse
dilen -maddelerinden 'birisi. Konuşmada bulu
nan arkadaşlar (birçok yönleriyle bu 'komisyon
ca hazırlanan metnin açık yönleri olduğunu, 
bunlara vuzuh getirilmesi icabettiğini ifade bu
yurdular. 

Asgari ücret henüz ilmî ölçüleri içerisinde, 
objektif kriterlere sıahibolmuş bir durumda olma
dığı gerçekten bir vakıa. Asgari ücretin bu
güne kadar tatbik edilen şekli 3008 sayılı Ka
nunun mer'i 32 nci maddesine istinaden çıka
rılan asgari ücretlerin tesbitine mütaallük yö
netmelikle tesbit edilmektedir. Bu yönetmeliğin 
birinci maddesini tetkik ettiğimiz zaman asgari 
ücretin teslbitinde, Sayın Faik Kırbaşlı (konuş
masında bazın tesbit edilmesine temas ettiler, 
ona arzı cevapta 'bulunmak için fau hususları 
izaha gayret sarfediyorum. Bu hazlar birinci 
maddede şu şekilde sıralanmıştır. Diyor ki, bi
rinci madde; «Aynı mahiyetteki işlerde, işçi-

10 . 4 . 1967 O : 1 

lere normal bir çalışma günü karşılığı olarak 
ödenen ve işçinin normal gıda, mesken, giyim, 
sağlık, yakacak ve aydınlatma gibi zaruri ih
tiyaçlarını karşılayabilecek kifayette olan bir 
ücrettir» Bu ölçülerin içerisinde mer'i 3008 sa
yılı Kanunda illerde asgari ücret tesbit komis
yonları teşekkül etmiştir. Bunu hâzı misaller 
içinde daha çok vuzuha kavuşturmak istiyorum. 

Diyelim ki, Aydın vilâyeti Karayolları işçi
lerinin o bölgedeki yaşama şartları nazarı iti
bara alınmak suretiyle asgari ücreti teslbit edil
mektedir. 

Muhterem millet vekilleri; Hükümet progra
mımızda ıasgari ücreti sosyal ücret olarak ta
nımlanmış, bir başka ifade ile de bir insanın 
insanca yaşaması için icaboden ücret diye sos
yal hukuktaki yerini adlandırmışındır. Asıgari 
ücret böyle olduğuna .göre Mr keyfîliğin içinde 
indî ölçülerin dışına çıkmak ve objektif kri
terlere oturtulması gerektiği hir vakıa halin
de (gözlerimizin önüne serilmiş durumda. Fa
kat okuduğum maddeyi, yönetmeliğin 1 nci 
maddesini tetkik ettiğimiz zaman «zaruri ihti
yaç» tâbiri karşımıza 'Çıkmaktadır. Ve «zaruri 
ihtiyaç» tâbirini de ortaya koyarken, -gibi de
mekle mesken gibi, giyim gibi, yakacak ıgibi, 
beslenme giıbi, ilâve etmo'k suretyle asgari üc
reti bulunuz demektedir. Bu anlayışın içinde te
şekkül eden illerdeki asgari ücretler; misal ola
rak Aydm'ı almıştım, Karayolları işçilerine 
bu asgari ücretini tesbit ettiğimiz zaman, Ay-
dm'm ekonomik yapısı, sosyal yapısını nazarı 
itibara almak suretiyle karşımıza ıbir ralkamla 
çıkmaktadırlar. Bu rakam 10 olabiliyor, 12 ola
biliyor, 9 olabiliyor, 5 olabiliyor. 

Bu rakama taraflardan birisi itiraz ettiği 
takdirde Yüksek Asgari Ücret Komisyonuna, 
İtiraz Komisyonuna mesele intikal ediyor. 

Şimdi, evevlemirde ortaya konulan norm
lar, ölçüler ne dereceye kadar objektiftir, 
bunun münakaşasını yapmak isteriz. Sözlerimin 
başında bunun henüz objektif ölçüler içersin
de ve ilmî hudutlar içerisinde yerini bulama
dığını ifade etmiştim. Bu gerçekten güç olan 
bir husustur. Ve sosyal ücret diye adlandır
dığımız asgari ücreti ilmî ölçülerin içerisinde 
yerine oturmanın fevkalâde müşkülât arz et
tiğini belirtmek isterim. Şöyle ki ; ileri memle
ketlerde asgari ücretin tesbitinde takibedilen 
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kriterler, ayrı, geri kalmış, henüz inkişaf ha
linde bulunan memleketlerde tatbik edilen öl
çüler tamamiyle ayrıdır. Türkiye'de asgari üc
retin teshilinde henüz ileri bir hayat düzenine 
varılmamış olmasıına rağmen asgari ücretin tes
bitinde brim olarak fert alınmıştır, aile alınma
mıştır. Böylece asgari ücret tesbit edilirken ge
çindirmekle mükellef olduğunu aileyi, değil, biz
zat kendisinin yaşaması için zaruri ihtiyaç
lara cevap verecek olan rakam aranmıştır ve bu
lunan ralkam asgari ücret olarak adlandırılmış 
tır. Asgari ücretin tesbi'tinde gerçekte tatbikatı
mızda geçim endeksleri ölçü olarak alınmaya 
gayret sarf edilmiştir. Geçim endekslerimizi 3 
ilin dışında bir tatbikat içerisinde görmeye 
ve bunun ilmî değeri olduğunu söylemeye de 
imkân yok. Esasında mevcudolan 3 il içeri
sinde geçim endekslerinin de bugünkü tatbi
katımıza ne derece cevap verdiği kabili müna
kaşadır. 1937 senesi normlarına göre asgari 
ücretlerin içinden bir tek misal vermek isti
yorum. Nal mıhı büyük bir ağırlık teşkil eder 
geçim endekslerinin orantısını bulmada. Oysa 
ki; nal mıhı bugün geçim endekslerinin tes
bitinde gerçek değerini çoktan kaybetmiş ve 
bir ağırlık olarak bulunmamaktadır. Şu hale 
göre üç ilde tesbiti yapılan ve ona istinaden, 
geçim endkslerine istinaden pahalılığın müna
kaşasını, fiyatlarda ki, artışı buna muvazi ola
rak ücretlerdeki artışın düzünlenmesinde yi
ne tabanda, kriterde sağlam ölçülerin olma 
dığı kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, burada bu 
bazların ortaya konulması lâzımgeldiğini söy
lediler. 

Muhterem arkadaşlarım, bu maddenin için
de bu bazların konulmasına imkân yoktur. Bu 
tesbit edilecek olan çalışmaların neticesinde or
taya çıkacak olan bazları yine bir yönetmelikte 
toplamak suretiyle halledilecektir. «Asgari üc
retlerdeki vâki tesbitte bunu iş kollarında mı 
düşünüceksiniz, bölge esasını mı nazarı iti
bara alacaksınız, Türkiye'ye şamil bir asgari 
ücret mi tesbit edeceksiniz?» Keyfiyetini bu
raya koymanıza imkân yoktur. Binaenaleyh, 
Sayın FaUc Kırbaşlı arkadaşımızın «burada 
asgari ücretin bazlarını koymak mecburiyeti 
vardır.» şeklindeki noktai nazarına katî surette 
iştirak edilemiyeceğini ifade etmek isterim. 
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İkinci olarak, arkadaşlarımdan bir tanesi, 
zannediyorum, grup • adına konuşmada bulunan 
Sayın Yunus Koçak, konuşmalarında bunun 
her sene tatbik edilmesi gerektiğini ifade et
tiler. Ben zannediyorum ki, metni iyi okudum; 
bir kere daha hatırlatmak için okuyorum, metin 
şu; (İki 'senede bir tesbit edilir) değil, (En geç 
2 senede bir tesbit edilir.)... Bir tavan hat çizil
miştir. Binaenaleyh bunun içinde bir sene ra
kamı kavlbolmuş değil ki, ille bir senede bir tat
bik edeceksiniz şekliyle böyle bir değişikliğin ya
pılmasına imkân yoktur. 'Konuşmalarında, «Ko
misyon bir hayli hamleci ıbir görüşle gelmişlerdir, 
teşekkürlerimizi sunarız.» dediler. Gerçekten 
hamleci bir görüşle 'gelinmiştir ve Komisyonun 
teşekkülünde Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
esasını teşkil eden 1946 Filedelfiya beyannamesi
nin esasları bu asgari ücrete »getirilmeye çalışıl
mıştır. Nedir o? Filedelfiya toplantısında bir mil
letlerarası çalışma teşkilâtının prensiplerini teş
kil ©den bu beyannameyi tetkik ettiğimiz zaman, 
orada çalışanların »sorunlarını halletmede Devlet, 
işveren, işçi o kurumda mütenasip miktarda işti
rak eder, espirisini vaz'eder. Bu espirinin için
dedir ki, organlardan beşer kişi iltihak etmek ve 
böylece bir muvazeneyi ortaya koymak için ko
misyon bu anlayışla Ihu ımetni hazırlamıştır. Şu 
hale göre, bu hazırlanan yüksek asgari ücret ko
misyonunun sureti teşekkülü, Milletlerarası Ça
lışma Teşkilâtının ortaya koyduğu genel prensip
lere göre düzenlenmiştir. 

Haklı olarak, şu anda soyadını hatırlıyamadı-
ğım bir arkadaşım; tarım işçilerinin bu kanunun 
kapsamı içerisinde olmaması sebebiyle tadadi ola
rak belirtilmemiş olması sebebiyle, bu asgari üc
rette, tarım kesiminde çalışanların asgari ücreti
ni tesbit »etmekte belirli temsilcisinin ımevcudolup 
olmıyacağı hususunda bir endişem var, dediler. 
Bu konuda bize konuşmak imkânı verdikleri için 
kendilerine teşekkür ederim. Bu madde, ki birin
ci cümleleridir bu, mevcut olan metin, hali hazır
daki, değiştirilmeden evvelki şekli şu idi: (Bu 
kanuna göre işçi virgül, Deniz iş Kanununa gö
re gemi adamı, 5953 sayılı Kanuna göre ıgazeteci 
sayılanlarla, tarım ve ev hizmetlerinde çalışanla
rın, lekonomik ve sosyal durumlarının düzenlen
mesi için...) 

Şimdi, hazırlanan değişik metinde tarım ve 
ev hizmetlerinde çalışanlar diye bir deyiım olma-
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dığı için, pek haklı olarak acaba bunların asgari 
ücretinin tesbitinde bu komisyonun teşekkülünde 
temsilcileri olacak mıdır olmıyacak mıdır, tesbi-
tiyle meşgul olunacak mıdır olunmıyacak mıdır 
diye bir endişe vâridolmuştur. Komisyonda bunu 
müzakere ederken esprimiz şu oldu: Değiştirilme
den evvel kanun maddesinde, ki müzakeresini 
yaptığımız maddede, bâzı kanunların numaraları 
ortada idi, bunun kanun tedvini sanatına uygun 
olmıyacağı noktasından hareket ettiler, bunların 
kaldırılmasının uygun olacağını düşündük. O za
man şöyle bir ibareyi koymaya çalıştık: Hizmet 
akdi ile çalışan her türlü işçi. Hizmet akdi ile ça
lışan her türlü işçi dediğine göre bunmn içerisi
ne tarım ve ev hizmetlerinde çalışanlar da dâ
hildir. 

Haklı olarak şunu diyebilirler, peki bu böyle 
de ayrıca siz gemi adamı ve gazeteciler diye ni
çin bu ibareleri kullandınız? Bu suali de tevdi 
edebilirler, ona da arzı cevapta bulunayım. Dik
kat edilirse, değiştirilmeden evvel, «5953 sayılı 
Kanuna göre gazeteci sayılanlar»., ibaresi kulla
nılmıştır. Oysaki, espri kanun yapma sanatına 
uygunluk yönünden kanun numarasını kaldır
makla, gazeteciler ibaresinin yerinde muhafaza 
edilmesi zarureti kendiliğinden ortaya çıkmıştır. 
Haliyle, bundan evvelki müzakerelerde kabul 
edilen deniz iş adamının da burada zikredilmesi 
icalbettiğinden bunların muhafazası bir zaruretin 
icabı olmuştur. Şu hale göre, hizmet akdi ile ça
lışan her türlü işçi, deyimi içinde tarım kesimin
de çalışanlarla, ev hizmetlerinde çalışanların da 
bu deyimin içinde yer aldığını ifade etmek iste
rim. 

Saym bir arkadaşım, «Karar kesindir» cüm 
leşi üzerinde durmak suretiyle idari yargının dı
şına mı çıkıldığı hususunda endişelerini ifade et
tiler. Anayasanın âmir hükmü, zannediyorum ki 
114 ncü maddesi, hiçbir 'zaman idarenin kararı
nın idari kazanın dışında olmıyacağı hususunda 
bir istisnai mahiyet getirmemiştir. Buradaki ke
simlikten maksat, (hiyerarşi içinde kesin olma key
fiyetidir. Bunun dışında bir şey değildir. Nite
kim, mer'i 3008 sayılı Kanunun ikinci maddesi
nin birinci fıkrası, (A) fıkrasının son cümlesi 
şöyle biter: «İtiraz Bakanlıkça incelenerek kesin 
karara bağlanır.:» Dip nokta baktığımız zaman 
Devlet Şûrasının içtihadı birleştirme kararları 
sayfaları içerisinde idari kazanın yolunun .açık 

olduğu da mer'i 3008 sayılı Kanunda gösterilmiş
tir. Şu hale göre karardan kesin olan maksat, hi-
yeraraşik usul içindeki sistemi belirtmeye matuf 
olan görüş tarzıdır. 

Yine konuşmada bulunan arkadaşlardan bir 
tanesi bir misal verdiler, Karayolları işçilerinin, 
bu misali verirken de sabebolarak Devlet memu
riyetinde vazife gören, daha ıbaşka bir deyimiyle 
idarede, icrada vazife alan şahısların hiç bir za
man işçiden yana hâdiseyi mütalâa edemiyecek-
lerini ve karar alınırken işçiden yana ölmıyacak-
larını, mantığın bunu katî surette reddetmesi lâ-
zımgeldiğini ifade ettiler. Ve Tekirdağ Karayol
ları işçilerine ait bir misal de verdiler. 

Muhterem milletvekilleri; Yüksek Asgari Üc
ret Komisyonu çalışmalarında bugüne kadar 
vâki olan tatbikat şu şekilde seyretmiştir. Ma
hallî asgari ücret komisyonuna bir itiraz vâki 
olursa bu itiraz üzerine incelenir. Yalnız karar 
benim için enteresandır. Eğer mcvcudolan ra
kam işçiler tarafından az bulunup bunun yük
seltilmesi istikametinde yapılmış, Yüksek Asgari 
Ücret İtiraz Komisyonu, mahallî asgari ücret ko
misyonunca tesbit edilen ve işçilerce az bulunan 
rakamın altında bir rakama inmişse derhal söy-
liyebilirim ki, tamamen vazifelerin dışında bir tu
tumun içersine germişlerdir. Bu noktada böyle 
bir uyarmada bulundukları için teşekkür ederim. 
Ben o kararı telefonla istettim, merak etmeyin. 
Yapılacak şey mutlak'surette sarih olan huku
kun anakaidesi; itiraz hangi istikametten ol
muşsa o itirazın tetkiki mahiyetinde olacaktır. 
Eğer işveren tarafından itiraz, ücret yüksek bu
lunmuş ise bunun üzerinde münakaşa yapılır. 
İşçi tarafından ücret az bulunmuşsa onun üze
rinde münakaşa yapılır. Asgari ücret komisyo
nu bir nevi kendisi re'scn ücreti tesbit edecek 
hak ve nasafet ölçüleri içerisinde objektif kri
teri vaz'eden duruma kendisini bugünkü tatbi
kat içinde mütalâa edip kendisini ortaya koya
maz. Şu hale göre ortaya koymuş oldukarı ve 
vermiş oldukları misale teşekkür ederim. Yalnız 
kısa hatlariyle Hükümet anlayışımız içinde şu
nu net olarak bir kere daha huzurunuzda tekrar 
etmek istiyorum: Geçmiş hükümetlerin hiçbiri
sinin açıkça ifade edemediği bir hususu progra
mımızda belirtmiş, her konuşmada bunu dile ge
tirmişizdir. Asgari ücret, sosyal ücrettir; asgari 
ücret, bir insanın insanca yaşması için icabeden 

— 26 — 



M. Meclisi B : 83 10 . 4 . 1967 O : 1 

ücrettir. Hükümet programımızda belirtilmiş 
olan bir husustur ve bu yolda çalışmalarını bu
güne kadar vazife almış hükümetlerin ötesinde 
süratle tatbik eden bir anlayışın içindeyiz. Bina-
analeyh T. 1. Partili arkadaşlar tarafından veri
len önerge ve hiçbir şekliyle iştirak edilmesinin 
mümkün olamıyacağmı ifade etmek isterim. 

Hürmetlerimle. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 

HAKKI BOYACIOĞLU (Burdur) — Komisyon 
adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Boyacıoğlu. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 

HAKKI BOYACIOĞLU (Burdur) — Muhterem 
Başkan, sayın arkadaşlarım; benden evvel ko
nuşan Sayın Bakanımız daha evvel bu madde 
hakkında konuşan konuşmacıların endişelerini 
bertaraf edici mahiyette gayet geniş izahat ver
diler. Komisyon adına kendilerine teşekkür ede
riz. Yalnız maddede matlap hususu unutulmuş
tur. Zabıtlara geçmesi bakımından bunu arz 
etmek isterim. 

Önergemizde maddenin matlabmm «Asgari 
ücret» olarak yazılmasını istirham ediyoruz. 

Yalnız şu cihetini arz etmek isterim: Komis
yonun asgari en geç iki yılda bir toplanması hali 
realitelere uygundur. 6 ayda bir, 3 ayda bir, 
1 sene de bir, 1,5 senede bir toplanabilir. Bu 
itibarla maddeye elastikiyet verilmiştir. Yoksa 
Türkiye'de, konuşmacının ifade ettiği ıgilbi, 
asansörler, jetlerle fiyatlar değişmemektedir. 
Bu itibarla Komisyon ve Çalışma Vekâleti bu
nu mahallin ihtiyaçlarına, gerçeklere göre dü
şünerek komisyona teklifte ("bulunacak ve ko
misyon çalışmalarını memleketin hakiki duru
muna göre ayarhyacaktır. 

Diğer (hususa biz de komisyon olarak katı
lıyoruz. Komisyonun kararlarına, idari yönden 
kanun yolları açıktır, kendi yönünden kesin
idir. Çünkü daha evvelki metinde kararlar ba
kanın tasdikine vabeste idi. Bu itibarla biz bu
nu kaldırdık, kendi yönünde kesinleşti karar ; 
fakat arzu eden taraf, kendisini tatminkâr gör-
miyen taraf, Devlet Şûrasına gitmek suretiyle 
'bu hakkını arayabilecek durumdadır. Asgari 
ücrCtin teslbitinde gene tüzüğe atıf yapılmıştır. 
Bir ücret tesbit edilirken memleket şartları ne
lerdir, fiyat seviyesi nelerdir,, bunları, tüzükte 
bu komisyonun nazarı itibara alması lâzımgelen 

(hususları madde madde tüzük tadat edecek, 
'komisyona •çalışmaları yönünde ışık tutacaktır. 

.Komisyonun teşkili de gene beşer kişidir, 
İşveren, işçi ve Devletin muhtelif kademelerin
den alınmak suretiyle bunların 'bilgisinden isti
fade etmek yönü 'güdülmüştür. Bu itibarla 
bu yönde de madde memleket realitelerine uy
gundur. Kabulünü istirham eder saygılar suna
rım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kuas, buyurunuz. 
RIZA KUAS (Ankara) — iSaym Başkan, 

sayın millet/vekilleri; .görüşülmekte olan İş Ka
nununun 33 ııcü maddesi $ok önemli bir madde
dir. Bugün Türkiye'mizde özel sektörde çalışan
ların tahminen yüzde 60 ı asgari ücretle çalış
maktadır. Çünkü özel sektör ücretleri yükselen 
işçileri kıdem ve ihbar tazminatlarını bazan 
vermek, bazan da .onlara tanınan topluca işçi 
çıkartma, veya tek tek işçi çıkartma hükmüne 
dayanarak eski ve ücretleri yüksek lolan işçi
leri fabrikalardan çıkartmakta ve asıgari ücretle 
işçi çalıştırmaktadırlar. Bu sebepledir ki, bugün 
Türkiye'de özel teşebbüste çalışanların bir ista
tistiği yapıldığı takdirde % 60 mm asıgari üc
retle ve birçoğunun da asgari ücretin altında 
çalıştığı tesb.it edilir. Bu bakımdan asıgari üc
ret müessesesi çıok önemli bir müessesedir. Bun
dan evvel verdiğimiz önergemiz her yıl Ocak 
ayında asgari ücretlerin teabit edilmesini öngö
rüyordu. Komisyon bu görüşümüzü iki sene ola
rak kabul etti. ıBu görüşlerini takdirle karşıla
mak icabeder. 

Ancak şunu da söylemek icabeder iki; bugün 
Türkiye'mizde malhkemeler dalhi zamanında, 
günümde karar veremez, tatbikat göstermiştir 
ki, Yüiksek Hakem Kurullarının 11 ıhakem ku
rullarının ihiçbir zaman gününde toplanarak ka
rar verdiği vâki değildir, bu sadece metinde 
kalacaktır, iki senede bir deniyor. Fakat iki se
nede bir toplanamıyacaktır, bu bir igerçektir, 
Bu bakımdan bir seneye indirilmesi ve her se
ne asgari ücretlerin gözden geçirilmesi çok ye
rinde olacaktır. 

Yine bizim komisyonun getirdiği önerge 
üzerine Son verdiğimiz önergede bizim grupu-
muz adına konuşan Yunus Koçak'm işaret etti
ği gibi, gerçek şudur İki, Devlet bugün en büyük 
bir işverendir. Beş tane Devlet temsilcisi, beş 
tane işveren temsilcisi, beş tane işçi temsilcisi 
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bu komisyonda Anayasanın 45 nci maddesinde 
yeralan insanların yaptıkları işe uygun, insan
lık 'haysiyetine yaraşır bir asgari ücretin bu 
komisyon tarafından tcsıbit .edilmesi gözüyle 
bakamaz. 

'Çalışma Bakanı konuşmalarında Hükümet 
programında ve Anayasanın 45 nci maddesine 
uygun ücretlerin teshilinin yer aldığına işaret 
ettiler. Ancak Adalet Partisi Hükümeti iktidara 
ıgeleli iki sene ,gilbi ıbir zaman .olmuştur. Acalba 
Ibana yüksek hakem (kurulunda asgari ücretle
rin tesıbi'tinde Hükümet programına uygun bir 
asgari ücretin teshit edilmiş «olduğunu müşah
has o'laralk söyliyebilirler mi? 

ÇALIŞMA BAKANI ALI NAİLİ ERDEM 
(İzmir) — 9,75 den 12,7i5 e -çıkmıştır. 

BAŞKAN — Müdahalede bulunmayın, mu
kabele mümkün. 

RIZA KUAS (Devamla) — Bizim kanaati
miz «dur 'ki, Koeaeli'dc bir asgari ücret tesfbit 
edilmiştir benim iş kolumda. Elimizdeki istatis
tiklere ıgtöre Kocaeli 11 Hakem Kurulundaki gö
rüşlerimiz 27 lira 61 kuruş, günde bir işçinin 
eline .geçmesi yönünde toplanmaktadır. Burada 
•geçim endeksleri ve bir senelik zaruri masrafla
rın 'toplamı 27 lira 61 kuruş tutmaktadır. Ko
caeli II Hakem Kurulunda enine boyuna yapı
lan müzakereler sonunda saat ücretinin iki li
raya çıkartılması kabul edilmiştir. Kocaeli böl
gesinde iki lastik fabrikası vardır, bir tanesi
nin temsilcisi iştirak etmiştir, öbürünün temsil
cisi iştirak 'etmemiştir ve bir temsilcinin ittifa-
kiyle asgari saat ücreti iki lira 'olarak kabul 
edilımıiş. Öbür işverenin Goodyer Lâstik Fabri
kasının itirazı üzerine Yüksek Hakem Kuru
luna gelmiştir. Yüksek Hâkem Kurulu, 16 lira 
tesıbit edilmiş olan mahallî hakem kurulu kara
rını 12,80 kuruşa indirmiştir. Binaenaleyh şu 
anda komisyonun getirdiği asgari ücret komis
yonun tes'bit ve teşekkülü yine işverenlerin lehi
ne, yine işçinin aleyhine ^olarak teşekkül edecek
tir. Bu bakımdan bizim teklifimiz 5 işçi temsil-
ıcisi 2 Hükümet temsilcisi ve üç de işveren tem
silcisinden teşekkül etmesi yönündedir. Daha 
âdilâne karar verecek kanaatindeyiz. Saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Verilmiş olan yeterlik önerge
sini okutuyorum : 
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Sayın Başkanlığa 
33 ncü madde üzerinde yeteri kadar görü

şülmüştür. Kifayetini arz ederim. 

İstanbul 
Mustafa Ertuğrul 

BAŞKAN — Söz istiyen? 
KEMAL NEBtOÖLU (Tekirdağ) - - Grup 

adma yeterliğin aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Grup yetkilisi tekeffül ediyor 

mu efendim1? 
YUNUS KOÇAK (Konya) — Ediyorum 

efendim.' 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Nebioğlu. 
TİP GRUPU ADINA KEMAL NEBİOĞLU 

(Tekirdağ) — Saym Başkan, sayın .milletve
killeri ; hiç şüphesiz konuşma]arın beş dakika 
ile kısıtlanması kanunun biran evvel Yüksek 
Meclisten çıkması için bir arzunun neticesi ol
muştu. Ancak görüşülm'ekte olan İş Kanunu
nun böylesine o kadar önemli maddeleri var
dır ki, beş dakika ile kısıtlamada gerekli, söy
lenmesi gerekli, üzerinde durulması gerekli hu
suslar .maalesef belir'tilememektedir. Rıza Kuas 
arkadaşımız bile daha fazla izahat vermek ve 
meselenin derinliğ'ine inebilmek imkânını bula
madılar. Grupumuz adına Sayın Koçak ilse 
sözlerini, beş dakika ile kısıtlamak mecburiye
tinde 'kaldığı için, özetin özetini verebildiler. 
Üzerinde titizlikle durulan konu hiç şüphesiz 
Devlet temsilcilerinin beş kişi ile iştirak etmesi 
hususudur. Yarın şayet anlaşima olmazsa ger
çek bir uygulamaya gidilmezse meselâ Yeşilköy 
Hava Alanı çalışmıyacaktır, Devlet en büyük 
işverendir, iki ay evvel yapılmış olan bir top
lu sözleşmeyi Devlet uygulamadığı için sendika 
mecburen bu yola gitmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Ndbioğlu esasa girdi
ğinizin her halde farkındasınız. 

T. I. P. GRUPU ADINA KEMAL NEBİOĞ
LU (Devamla) — İzah edebilmdk için Saym 
Başkanım, mecbur oluyorum. 

BAŞKAN — Biliyorum... 
KEMAL NEBİOĞLU (Devamla) — Yeter

liğin aleyihinde olduğumuzu ne ile ifade ede
bileceğim, ancak misal vermek suretiyle. 

Değerli arkadaşlarım, bu konunun genişli
ğine ve derinliğine inilmesi bir medburiyet ha
lindedir. Bir şikâyet mektubu aldık, Antal-
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ya'da Karayolları İşçileri Sendikası işveren 
olarak Devletle yapmış o'Muğu toplu sözleşme
nin uygulanmamasından şikâyelt etmektedir. 
Devletin beş kişililk temsilcileri vardır, beş de 
işverenin varldır, karşılda 5 işçi sendikasının 
temsilcisi olacaktır. Bunu gerçekten bir den
gemde tutabilmenin yolları vardır. Yeterlik 
aleyhidde oy kullandığınız talkdiirlde beşer da-
kâlkadan istifade etmek suretiyle bunu geniş-
leltmek imkânını bulacağız. Kanun yapmak
tan murat eğilmiş o'llduğu konuyu etraflı ola
rak bünyesinde , toplamasndır. Bunu yapaıbil-
ımelk için de tekrar konu üzerinde eğilmek bir 
mecburiyet' haline gelmiştir. Bunun için de ye
terlik önergesi aleyhimde oy kullanmanızı istir
ham edeceğim. 

Başka bir misal vermek imkânı da vardır. 
Sağlık tesislerinde yapılan toplu söz'leşmel-er-
die uygulanmamaktadır. Devlet uygulaimamak-
taldır. Aynı DeVİötin beş kişilik bir temsilcisi
ni siz komisyonda bulunmasını kabul edersi
niz. Bu asgari ücret 'ko'mfeytonlarınldan çıka
cak rakamların ne dereeede gerçek olacağı da 
gün gibi aşikâr olacaktır. Bu sebeple dıe ye
terliğin aleyhinde oy kullanimanızı rica ederim. 

BAŞKAN — Vaktiniz hitama ermiştir. 
T. t. P. GRUPU ADINA KEMAL NEİBİ-

OĞIJU (Devamla) — Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Yeterliği Yüce Meclisin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Kabul e'tlmi-
yeriler... Yeterlik önergesi kabul edilmiştir. 

3 noü madde üzerinde verilmiş bulunan de
ğişiklik önergelerini okutuyorum. 

(Ankara Millet vekili Rıza Kuas ve Konya 
•Milletvekili Yunus Koçak'ın önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon değişiklik önjerges'i-
ne katılıyor mu 1 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-
DEMİR (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılma-
malktaldır. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etimiyemler... Değişiklik önergesi kalbul edil
memiştir. 

Komisyon tarafından hazırlanmış bulunan 
(değişik ımeitrii oku'tuyorulm. 

(Geçici Komisyonun metili tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Madde bu şekilde düzenlen-

ımiştir. 
Yüce M'ec'lisin oyuna sunuyorum. Kalbul 

iedenler... Kalbul etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 
33 ncü nıaJdde bu şeHrilde kalbul edilhıiş bu-

lunma'kbaidır. 

65 nci maddenin komisyon tarafından ha
zırlanmış değiş-îlk şeklini oku'tuyorulm. 

Yüksek Başkanlığa 
Verilen tadil önergeleri ile birlikte komis

yonumuza iade edilen İş kanunu tasarsının 
65 nci maddesi komisyonumuzca müzakere edil
miş ve madde metni aşağıdaki şekilde kabul 
edilmiştir. 

Yüce Meclis'in 'tasvibine sunulmak üzere say-
^giyle arz ederiz. 

Geçici Ko. Başkanı Geçici Ko. Sözcüsü 
İstanbul Burdur 

Kaya özdemir 1. Hakkı Boyacıoğlu 

Madde <65. — I - İş hayatında (gece) en geç 
saat 20 de başlıyarak en erken sabah 6 ya ka
dar geçen ve her halde en fazla 11 saat süren 
gün dönemidir. 

I I - Bâzı işlerin niteliğine ve gereğine göre 
yahut yurdun 'bâzı bölgelerinin iklim ve âdet 
ayrılıkları .bakımından; iş hayatına ilişkin 
(gece) 'başlangıcının daha geriye alınması veya 
yaz ve kış saatlerinin ayarlanması yahut çe
şitli işler için erkek, kadın ve çocuk işçiler 
hakkında (ıgece) deyiminden anlaşılacak gün 
döneminin /başlama ve (bitme saatlerinin belir
tilmesi suretiyle 'bir numaralı fıkradaki genel 
hükmün uygulama şekillerini tesbit etmek ya
hut bâzı gece 'çalışmalarına her hangi bir oran* 
da fazla ücret ödenmesi usulünü koymak ve
yahut gece işletilmelerinde ekonomik bir zo
runluluk bulunmıyan işlerde işçilerin gec<* ça
lıştırılmalarını yasak etmek üzere Çalışma Ba
kanlığınca tüzükler hazırlanabilir. 

I I I - İşçilerin gece çalışmaları 8 saati geçe
mez. 

IV - Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe 
işçi postaları kullanılan işlerde, en faızla bir 
iş haftası gece çalıştırılan işçilerin, ondan son
ra gelen ikinci iş haftası gündüz çalıştırılmala
rı suretiyle postalar sıraya konur. 
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Çalışma Bakanlığı gece ve 'gündüz postala
rında tonlbeş/er ıgünlük nöbetleşmeye de izin ve
rebilir. 

BAŞKAN — Komisyon maddeyi yeni baş
tan bu şekilde tedvin etmiş bulunmaktadır. 

Şimdi aykırılık derecelerine »göre değiştir
ge önergelerini okutuyorum. 

(Millet Meclisi Başkanlığına 
65 nc'i maddenin IV ncü bendindeki, «en 

fazla iki iş haftası» ibaresinin, «en fazla 'bir iş 
haftası» şeklinde değiştirilmesini, 

Aynı benddeki «ikinci» rakamının ve son 
cümlenin metinden çıkarılmasını, ara ve teklif 
ederiz. 

Ankara Hatay 
Rıza Kuas Yahya Kanlbolaıt 

Tekirdağ 
Kemal Nelbiloğlu 

ÇALIŞMA BAKANI ALÎ NAİLİ ERDEM 
(İzmir) — Onu düzelttik. 

RIZA KUAS (Ankara) — Bizim teklifimiz 
komisyonunki ile aynıdır. Geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Muameleye koymıyalıım, geri 
alıyorsunuz. 

Komisyon rtaraıfından hazırlanmış olan met
ni Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 65 nci madde komisyon 
tarafından biraz önce okunan şekliyle kabul 
edilmiştir. 

75 nci madde üzerindeki müzakereye geçi
yoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, 75 nci madde üze
rinde daiha önce verilmiş bulunan dört önerge 
vardır. Bu dört önergenin ışığı altında kıomis-
yon tdkrar toplanmış ve 75 nci maddeyi bu 
önergeler muvacehesinde yeniden düzenlemiş 
bulunmaktadır. Şimdi komisyon tarafından 
75 nci maddenin yeni düzenlenmiş şeklini oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Verilen tadil önergeleri ile birlikte komisyo

numuza iade edilen İş kanunu tasarısının 75 nci 
maddesi komisyonumuzca müzakere edilmiş ve 
madde metni aşağıdaki şekilde kabul edilmiş
tir. 

10 . 4 . 19Ü7 O : 1 

I Yüce Meclisin tasvibine sunulmak üzere say
gıyla arz ederiz. 

Geçici Komisyon Geçici Komisyon 
I Başkanı Sözcüsü 

İstanbul Burdur 
Kaya özdemir 1. Hakkı Boyacıoğlu 

İşin durdurulması 
Madde 75. — Yetkili makamların verdiği 

izin üzerine bir işyeri kurularak işlemeye baş-
I ladıktan sonra o işyerinde başkaca tesisat ya

pılmış olmadıkça iş durdurulamaz. 

I An'cak, her hangi bir işyerinin tesis ve ter
tiplerinde, çalışma metot ve şekillerinde, maki-
na ve cihazlarında işçiler için tehlikeli olan bir 
husus tesbit edilirse bu tehlike giderilinceye ka
dar o tesisat, tertibat, makina ve cihaz 3 kişi-

, lik bir komisyonun çoğunluğunun kararı ile 
, durdurulur. Bu komisyon işveren, işçi, işgüven-

I. ligini teftişe yetkili bir memurdan teşekkül edip 
I taraflardan birinin çağrısı üzerine çağrıda be

lirtilen gün yer ve saatte toplanarak kararla-
I rını her halükârda işgüvenliğini teftişe yetkili 

memurun katılmasiyle ekseriyetle verir. Komis-
I yonun işçi veya işveren üyesinin çağrıya uyma

ması komisyonun toplanması ve karar almasını 
I engelliyemez. 

İşçi üye; 
I a) İşyerinde çalışan işçilerin çoğunluğunu 
I temsil eden sendikanın, 
I b) Böyle bir sendika yoksa o iş kolunda 
I faaliyette bulunan ve işçi çoğunluğunu temsil 
I eden millî sendika veya federasyonun, 
I c) Bu nitelikte bir işçi kuruluşu bulunma-
I dığı takdirde en çok üyeye sahip konfederasyo-
I nun, 

Yönetim kurullarınca atanır. 
I İşveren üye; 

a) İşyerinin bulunduğu mahalde o iş kolu
na ait işveren sendikası varsa görevlendireceği 

I bir üye, 

I b) İşveren sendikası yoksa o işverenin 
I bağlı bulunduğu meslek teşekkülünün göstere-
I ceği bir üye bu komisyona iştirak eder. 
I 74 ncü maddenin 2 nci bendi uyarınca yet

kili makamca işlemi ikmal edilip gerekli kuruma 
izni ve işletme belgesi alınmadan açılan veya 
tâyin edilen müddetler 'zarfında noksanlarını 

| ikmal ve ıslah etmediği anlaşılan işyerleri ilgili 
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çalışma müdürünün teklifi üzerine o yerin en 
büyük mülkiye âmiri tarafından kapatılır. 

Bir işyerinde çalışan işçilerin yaş, cinsiyet 
ve sağlık durumları böyle bir işyerinde çalış
malarına engel teşkil ediyorsa, bunlar dahi ça
lışmaktan alıkonulur. 

Yukardaki bendler gereğince işyerlerinde iş
çiler için tehlikeli olan tesis ve tedbirlerin veya 
makina ve cihazların ne şekilde işletilmekten 
alıkonulacağı ve bunların ne şekilde yeniden 
işletilmelerine izin verilebileceği Çalışma Ba
kanlığınca hazırlanacak bir tüzükte gösterilir. 

Bir işyerinin kurulmasına ve işletilmesine 
izin verilmiş olması 74 ncü maddede yazılı tü
zük hükümlerinin uygulanmasına hiçbir zaman 
engel olamaz. 

Şu kadar ki, bu maddenin 1 ve 2 nci bend-
leri gereğince makina, tesisat ve tertibatın dur
durulması veya işyerinin kapatılması sebebiyle 
işsiz kalan işçilere işveren, ücretlerini ödemeye 
veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere 
meslek veya durumlarına göre başka bir iş ver
meye zorunludur. 

Bu maddeye göre verilecek kapatma kararı
na karşı işverenin mahallî iş mahkemesinde iti
raz etmek yetkisi vardır. Mahkeme itirazı bir 
hafta içinde karara bağlar. Bu işler acele me-
vaddandı'r. Kararlar kesindir. 

BAŞKAN — 75 nci madde daha önce veril
miş bulunan değişiklik önergeleri incelendikten 
sonra bu madde yeniden düzenlenmiştir. 

Söz istiyen? Buyurunuz Sayın özoğul. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edime) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; kanunun tümü üze
rinde konuşurken, bu madde üzerinde mütalâa
mı arz etmiştim. İhtilâlden sonra ilk Millet Mec
lisi açıldığında, Ankara'da aynı mevzu ile ilgili 
bir hâdise ile karşılaştık. Ankara'nın içinde bu
lunan 6 000 işyeri bir kişinin karariyle, yani 
Ankara Valisinin karariyle kapama yoluna git
mişlerdi. 

HASAN TÜRKAY (Ankara) — Madde üze
rinde söz istiyorum. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Devamla) — Evet, efen
dim, madde ile ilgilidir. 

BAŞKAN — Hayır efendim size söylemedi, 
Sayın Hasan Türkay, bu maddenin üzerinde söz 
istediler. Sizinle ilgisi yoktur, siz buyurun. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Devamla) — Ve Millet 
Meclisine getirmiştik bu mevzuu. O zamanki Hü
kümet, Hükümet mevzuu yapmış ve İçişleri Ba
kanlığı sözlü sora üzerine bunun cevabını vermiş 
ve o zamanın Hükümeti Ankara Valiliğinin altı 
bin işyerini birden kapatma kararını durdurmuş
tu. Şimdi bu tatbikî olaydan bir neticeye var
mış oluyoruz: 75 nci madde ilk düzenlenirken bir 
kişiye bu kapatma halini vermiş bulunuyor. Yani 
işyerine gidecek, teftişe yetkili bir memur gide
cek ve burası çalışmaya sâlih değildir ve yahut 
makinalarda noksanlık vardır ve yahut da cihaz
lar müsait değildir; bir sebepten dolayı karar ve
recek ve o işyerleri kapatılacak. Şimdi kaaniim ki; 
demokratik nizam bir kişiye böyle bir yetkinin ve
rilmesi yeni kalkman bir Türkiye'de küçük böyle 
tesislerimizin her hangi bir şahsın vereceği bir ka
rarla kapatma yoluna gitmesi bizim kalkınmamı
za müessir olacaktır. Bu bakımdan muhterem 
komisyona teşekkür ederim. Üç kişilik bir heyetin 
bu karara varması yerindedir. Türkiye'de küçük 
esnaftan aldığımız binlerce telgraf da bize şunu 
gösteriyor ki, çok muhterem komisyonun bu mad
deyi bu şekilde tertiplemesi büyük bir emniyeti, 
huzuru getirmiştir. Teşekkür ederim, madde ye
rindedir, lehinde rey kullanmanızı istirham ede
rim. 

BAŞKAN — Aleyhinde söz istiyen var mı 
efendim? 

HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Ben istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; ben bu maddenin yalnız son 
fıkrası üzerinde mevcut bulunan bir hata dolayı-
siyle görüşümü arz etmek üzere huzurunuza çık
mış bulunuyorum. Son fıkrayı beraber okuyalım; 
('Bu maddeye -göre verilecek kapatma kararma 
karşı işverenin mahallî iş muhakemesinde itiraz 
etme yetkisi vardır. Mahkeme itirazı bir hafta 
içinde inceler ve karar verir. Verilen karar kesin
dir.) Şimdi burada «iş muhakemesinin vermiş bu
lunduğu karar kesindir» şeklindeki hüküm bence 
yanlıştır. Çünkü 5521 sayılı İş Mahkemeleri Ka
nununun 8 nci maddesi aynen şöyle bir hüküm 
ihtiva etmektedir. (İş mahkemesinin nihai karar
ları tefhim tarihinden itibaren sekiz gün içinde 
temyiz olunabilir. İş mahkemelerinden verilen ka
rarlar Yargı tayca iki ay içinde tetkik olunarak 
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karara bağlanır. Yargıtaym bu kararlarına kar
şı karar tashihi istenemez.) Şu duruma göre bu
radaki bu karar kesindir hükmü 5521 sayılı İş 
Mahkemeleri Kanununun 8 nei maddesine tama
men aykırı bulunmaktadır. Kaldı ki; böyle özel 
kanunlarla doğrudan doğruya iş mahkemelerinin 
muamelelerini veyahut işlerini görmek hususun
da çıkarılmış bulunan- usul hükümlerini ihtiva 
eden 5521 sayılı Kanunu böyle maddelerini tacül 
etmeden doğrudan doğruya böyle bir hüküm ko
nulması yine yanlış, bir iştir, teknik bakımdan 
hatalıdır. Bence Sayın Komisyon bu hatayı dü
zeltirse yerinde olur. Aksi halde tatbikatta bu 
böyle, karar kesindir, şeklinde mahkeme karar ve
rirse büyük hatalar doğabilir ve kaldı ki, mahke
me böyle bir karar verdiği zaman temyizi kabil
dir diye, şeklinde usul hükmüne göre karar ve
rir. Burada şu maddeye göre temyizi kabil de
ğildir şeklinde bir karar veremez. Benim kanaa
tim öyledir. 

Aynı zamanda temyiz edilmiyen kararlar Hu
kuk Muhakemeleri Usulü Kanununda sarahaten 
gösterilmiştir. 50 liraya kadar olan para ceza
ları için bu hükümler temyiz olunamaz diye bir sa
rahat vardır. Bunun dışında bulunan bütün 
kararlar temyiz olunabilir. Benim Komisyondan 
ricam bu ciheti düzeltirlerse uygulamada her han
gi bir hata zuhur ederse şimdiden önlenmiş bulu
nur. Saygılarımla. 

BAŞKAN —• Sayın Hasan Tez bu madde üze
rinde mi Söz istiyorsunuz? 

HASAN TEZ (Ankara) — 75 nci maddenin 
aleyhinde. 

BAŞKAN — Değişik şeklini dinlediniz mi? 
HASAN TEZ (Ankara) — Evet. 
BAŞKAN —• Buyurunuz. 
HASAN TEZ (Ankara) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım, memleketimizde beşyüz-
bine yaklaşan küçük sanat, işyerleri bulunduğu 
yüksek malumlarınızdır. Küçük sanat siteleri 
henüz mahdut ve muayyen şehirlerimizde ku
rulmuş olduğundan diğer şehir ve kasabalarımız-
daki küçük sanat işyerleri iptidai bir halde bulun
maktadır. Aşağıda arz edeceğim veçhile gayri
sıhhi telâkki edilen bir işyeri Çalışma Bakanlığı
nın bir memuru tarafından 75 nci maddenin ver
diği yetkiye dayanılarak kapatılabilecektir. Bu 
takdirde işsiz kalan esnaf ve işçi kardeşlerimize iş 
bulmak ve geçimlerini temin etmek nasıl mümkün 

olacaktır. Bu hususu düşünmek icabeder. Mem
leketin en ücra yerlerinde bulunan bir ayakkabı 
imalâtçısına ve sobacısına dahi tatbik etmek icabe-
decektir. Tasarı para ve hapis cezaları dışında 
Çalışma Bakanlığı memuruna işyerlerini kapat
ma ve faaliyetten men etmek yetkisini de vermek
tedir... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-
DEMİR (İstanbul) — Eski madde hakkında 
konuşuyorsunuz. 

HASAN TEZ (Devamla) — Tasarının 
75 nci maddesinde konuşuyorum Reis Boy. 

BAŞKAN — Sayın Tez; 75 nci madde üze
rinde görüşüyorsunuz ama, 75 nci maddeyi ko
misyon değişiklik önergeleri karşısında yeni 
baştan tetkik etmiş ve yeniden düzenlenmiş
tir. Şimdi biraz evvel bu düzeltilmiş şeklini 
Yüce Meclisin huzurunda okut'tum. Zatıâliniz 
o anda yoktunuz burada. Bu bakımdan size 
sordum; 75 nci maddenin değişik şeklini din
lediniz mi dedim ? 

HASAN TEZ (Ankara) — Bir memura ka
patma yetkisi veriyorlar, onun üzerinde konu
şuyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-
DEMİR (İstanbul) — Yok öyle bir şey. 

BAŞKAN — Değiştirildi, lütfen yeni deği
şik şeklini inceleyin komisyondan, belki tatmin 
olacaksınız, zatıâlinizin ş'mldiki beyanı boşa 
gitmesin. Çünkü komisyon o değişikliği yap
mıştır. 

HASAN TEZ ((Devamla) — Sayın Baş
kan, Devlet memurları işyerlerini gayrisıhhi 
telâkki etmek suretiyle kapatabilecek mi, ka-
patamıyacak mı, maddede var mı? 

BAŞKAN —- Üç kişi olması kayıt ve şartı 
ile. Eski metin değişmiştir. 

HASAN TEZ (Devamla) — Efendim... Üç 
kişi. (A. P. sıralarından (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Efendim müdahale etmeyiniz. 
HASAN TEZ (Devamla) — İşyerlerini Dev

let memurları tarafından gayrisıhhi telâkki 
edilmek suretiyle kapatılması bu yeni mad
dede bahis konusu mudur, değil midir? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-
DEMİR (İstanbul) — Yoktur maddede böyle 
bir şey. 

BAŞKAN — Komisyon yoktur diyor. Bu 
yeni maddedir, komisyon yeni madde getirmiş
tir. 
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HASAN TEZ (Devamla) — Şu halde ben 
Sayın Bakanımızdan bu 75 nci maddedeki iş
yerlerinin Devlet memurları tarafından gayri-
sıhhi telâkki edilmek suretiyle kapatılmıya-
cağına dair teminat vermesini rica ediyorum. 
Aksi halde ben de konuşurum.. 

ABDUREAHMAN GÜLER (Corum) — Bi
lerek konuş, metni dinlememişsin; 

HASAN TEZ (Devamla) — Ben bilerek ko
nuşurum, olmazsa konuşurum. 

BAŞKAN — Efendim, bu gibi konuşmala
rınızı lütfen dışarda yapınız. Bu gibi konuşma
ların yeri dışarısıdır. 

ABDUREAHMAN GÜLER (Çorum) — 
Dinlememişsin, bilmiyorsun. 

HASAN TEZ (Ankara) — Biliyorum, bi
lerek konuşuyorum, bu kadar sene böyle çalış
tım. 

ABDUREAHMAN GÜLER (Çorum) — 
Boşa geçirmişsin günlerini. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAlLÎ ERDEM 

îzmir) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; 

zaman bir vecibeyi de ıtaahhüt etmişiz. Demi
şiz ki, orada çalışanların insan şeref ve hay
siyetleriyle mütenasip 'bir çalışma hayatına sa-
hibolmalarırtda Hükümet olarak taahhütte bu
lunuyoruz. Binaenaleyh öyle 'bir işyerinde insan 
haysiyet ve şerefiyle mütenasip bir çalıgma dü
zeninin var olup olmadığının tesbitindo de işte 
bu komisyon yetkili kılınmıştır. Bu komisyon 
öyle bir işyerde bir Ihususu tesbit ettiği za
man durdurma şeklinde bir karara 'varacaklar
dır. 

Bir de meseleyi '7'5 .nci maddeyi 74 ncü mad
denin ikinci fıkrasiyle Ibirlikte mütalâa etmek 
lâzım. 74 ncü maddenin ikinci fıkrası kurma 
izni ve işletme sbelgesi alma mecburiyetini tah
mil eder. Şimdi Sayın Hasan Tez'e ben sora
yım; claSha doğrusu konuşmanın içerisinde me
seleyi vuzuha kavuşturmak için soru .şeklinde 
iinriş gübi ortaya ikoyuyorum. Kuruna izni 
almış (iks) yerinde epsilon. Bu epsilon, işletme 
belgesi almamış. Mahallinde gidiyorsunuz, tef
tişte bulunuyorsunuz, «işletme belgen yok, seni 
kapatacağım. Kurma izni almışsınız, işletme 
belgesi de almışsınız ama, işletme belgesinin 
tekemmül etmesi için lâzım olan vecibeleri ye
rine getirmemişsiniz. (Bunların yerine .getirilme
si hususunda mehil verilir. Bu mehil içinde 
iitoni'al edilımezîse kapatılması cihetline gJdiHr. 
İşletme 'belgesi almış, kurma izini almış olan 
bir yerin kapatılmasına imkân yoktur, net ve 
sarih. Burada 75 nci maddede bir teftiş anın
da, bir işyerinde 'bir makinanın insan hayatın
da tehlike tevlidedeceği durum ile, bir mües
sesenin hukukî prosedürü içinde kurma izni, 
işletme belgesi alıp almadığını yani, kaçak ça
lışıp çalışmadığı (hususlarını 'birbirinden tefrik 
etmek lâzımdır. Şu lhale 'göre Sayın Hasan Tez'-
in (burada yapmaya çalıştığı konuşma, komis
yonun değişikliğe uğramadan evvelki metne 
mütedair olan konuşmadır.. Halihazırda me
tinde Ibu hususlar tamamiyle izale edilmiştir. 
'Ve beynelmilel, milletlerarası sözleşmelerin or
taya koyduğu hudutlar içinden bu madde ye
niden düzenlenmek suretiyle Muhterem Heye
tinizin, ıMühtcrem Meclisin huzuruna getiril
miştir. Arz ederim. 

BAŞKAN — iSaym Başkanın konuşmasın
dan sonra ?5 nci madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. 

Müzakeresini yaptığımız madde esasında iş 
hayatımızda modern hukukun ve modern iş 
hukukunun (getirmesi icabeden unsurları getir
mek suretiyle düzenlenmiştir. Sayın Hasan Tez 
bir sual tevdi ettiler, arzı cevap edeyim. Ko
misyon tarafından değişiklik yapılmadan evvel 
metin, bir iş güvenliğini teftişe memur tarafın
dan kapatmayı kapsıyor ve buna da bir hafta 
içerisinde itiraz etme yetkisini veriyordu. 

75 nci maddeyi iki 'bölümde mütalâa etmek 
lâzım. 'Biri durdurma, diğeri kapatma. Haliha
zırdaki metin bu tek memura tanınmış olan 
eski metindeki kapatma yetkisini, bir başka 
deyimle esasında durdurma yetkisini üç kişi
lik bir komisyona tevdi etmiştir, Sayın Hasan 
Tez. Bu komisyonun içinde 'bir işveren temsil
cisi, bir işçi temsilcisi ve bir de iş güvenliğini 
teftişe memur edilen şahıs vardır. Bu üç kişi 
bir araya gelir, o yerde makina ve âlctlerUn dur
durulmasını icabettiren bir husus tesbit eder
lerse bunu derhal orada ifa ederler. Kapatma 
şöyle: Çalışma bölge müdürlüğü marifetiyle 
idare amirliğince yapılır. Meri olan kanunda da 
budur. Bir sözleşme kabul etmişiz, 81 sayılı 
sözleşme. 81 sayılı sözleşmeyi kabul ettiğimiz 
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75 nci maddeyi komisyonun .getirmiş olduğu 
şekilde oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... 75 nci madde yeni madde halin
de komisyonun getirdiği şekliyle kabul edil
miştir. 

Diğer ımaddcye geçiyoruz. 
HASAN TEZ (Ankara) — Reis Bey, vekil 

Beye teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Zapta geçiyor, dışarda yapı

nız lütfen (teşekkürünüzü. 
HASAN TEZ (Ankara) —- Ben de zapta 

geçsin diye yapıyorum. 
BASILIN — Ama usule aykırıdır tefekkü

rünüz. 
Sayın Hasan Tez, zatıâliniz çok tecrübeli 

bir politikacısınız. Bilirsiniz ki, bir maddenin 
müzakeresi sırasında ne teşekkür edilir, ne ta-
dir ve tekdir hissi ileri sürülemez. Bu gibi 
hisler dışarıda vücut bulur. 

Şimdi madde üzerinde müzakere ediyoruz. 
97 nci madde üzerindeki müzakereye geçi

yoruz. Komisyonca değişiklik iönengeleri muva
cehesinde yeniden düzenlenmiş şeklini okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Verilen tadil 'önergeleri ile birlikte komis

yonumuza iade edilen İş kanunu tasarısının 
97 nci maddesi komisyonumuzda müzakere edil
miş ve madde metni aşağıdaki şekilde kabul 
edilmiştir. 

Yüksek Meclisin tasvibine sunulmak üzere 
saygıyle arz ederiz. 

Geçici Komisyon Geçici Komisyon 
Başkan Sözcüsü 

İstanbul Burdur 
Kaya Özdemir 1. Hakkı Boyacıoğlu 

Madde 97. — Bu kanunun 3 ncü 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 
500 liradan az olmamak üzere ağır para ce
zası, 

C) Bu maddede yazılı fiillerin tekerrürü 
halinde yukarıda yazılı para cezalarının iki 
katı hükmolunmakla beraber, ağır ve tehlike
li işyerlerine taallûk eden hallerde ayrıca bir 

hafta müddetle hafif hapis cezasına hükmolu
nur. 

BAŞKAN — 97 nci madde komisyon tara
fından bu şekilde düzenlenmiş bulunmakta
dır. 

Lehinde, aleyhinde söz istiyen var mı? 
HÜSNÜ ÜNLÜ (Tunceli) — Söz istiyorum 

efendim. 
BAŞKAN — (Saym Ünlü zatıâlinizin bakı

yorum hiçbir değişiklik önergeniz yok bu 
madde üzerinde yani daha «nee mevcut bir 
mesainiz yok. Şimdi konuşuyorsunuz ve deği
şiklik önergesi de vermiyorsunuz ve hiç mü
essir olmuyor konuşmalarınız. Hatırlatmak is
terim. Daha önce bu müzakerelere katılmış ol
sanız... 

HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Sayın Başkan, 
Mceliso gelmesinden önce önergeler vermek 
imkânına sahibolmadım. Verilen önergeler do-
layrsiyle konuşmak ve kanaatimizi söylemek 
mecburiyetinde kalıyoruz. 

BASİLİN — Buyurun. 
HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 97 nci maddede mev-
cudolan hükümlere göre bir tekerrür ve aynı 
zamanda ceza durumları tesbit edilmiş vaziyet
tedir. Burada tekerrürden dolayı artırılan mik
tar hangi kaynaktan istifade edildiği hususu 
bence tanı mânasiyle belirtilmemiştir. Ceza Ka
nununda tekerrür, genel tekerrür, özel tekerrür 
olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Bu aynı cinsten 
işlenilen suçlardan dolayı yapılan artırmalar, ay
rı ayrı suçlardan dolayı yapılan artırmalar, 
Türk Ceza Kanununa göre tesbit edilerek yapılır. 
Burada Türk Ceza Kanununun hükümleri nazara 
alınmamıştır. Çünkü aynı cinsten işlenilen bir fiil 
olarak maddede belirtiliyor. Aynı cinsten işle
nilen bir fiil için tekerrür mevzuu nazara alın
dığı takdirde Türk Ceza Kanununda 6 dan 1 e; 
3 ten 1 e kadar artırılır. Bu vaziyete göre 
burada misal olarak 500 liradan tekerrür hükmü 
tatbik edildiği takdirde Türk Ceza Kanununa 
göre 500 liranın 1/3 ü 166 lira olur. O zaman 
666 lira şeklinde bir tekerrür hükmü tatbik edi
lirse artırma bu kadar olacaktır. Şimdi bir 
diğer hatalı şey varsa o da aynı fiil için hem 
cürüm cezaları hükmü tatbik edilecek, hem de 
kabahat hükmü cezaları tatbik edilecek. Bura
da hem ağır para cezası deniliyor, bu cürüm ce* 
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zasıdır, artırmadan dolayı eğer tekerrür varsa 
iki misli nisbetinde bir artırma yapılıyor, mad
dede belirtilen hükme göre bir de bir hafta müd
detle hafif hapis cezası şeklinde bir kabahat ce
zası tatbiki mevcuttur. Bu hafif hapis şeklin
deki hüküm, hiçolmazsa hapis şeklinde olursa, 
ceza hükümlerinin ruhuna uygun olabilir. Teker
rür Türk Ceza Kanununda umumi hükümler 
arasında yer almış vaziyettedir. Bu cezaya mü
tedair hükümler tanzim edilirken bu prensiplere 
riayet edilmeden tanzim edilmesi ve şu şekilde 
bir hükmün huzurunuza getirilmesi hatalıdır 
bence. Bunu mütaakıp maddeler de aynı şekilde 
tanzim edilmiştir. Kaldı ki, bir de para cezala
rından nispî para cezası vardır. Bu da bâzı 
maddelerde aynı şekilde gösterilmiştir. ^ Nispî 
para cezası yargıcın takdiri dışında olan ve as
gari âzami hudutları tamamiyle belirtilmiş bu
lunan bir para cezası olarak hükmediliyor. Fa
kat burada buna da riayet edilmemiştir. Asgari 
had 500 lira olarak bir miktar tesbit ediliyor. 
Onun dışında hâkim takdirini kullanıyor, bir 
diğer maddede nispî para cezası diyor. Fakat 
ağır para cezasından farklı bir hüküm ihtiva 
etmiyor. Bu cezai hükümler bence bu yönden 
hatalıdır. Sayın komisyon bu hususta ne düşü
nüyor, eğer Türk Ceza Kanunundaki teker
rürle ilgili hükümler tetkik edilir, ona göre tan
zim edilirse yerinde olacaktır. Benim burada 
bir işçiye ve yahut işverene az ceza verilsin 
şeklinde bir iddiam yoktur, hüküm tanzim edi
lirken asgari haddi ona göre artırabilir, yani 
şiddetlendirici bir durum yaratabilir, fakat te
kerrürden artırma nazara alınırken Türk Ceza 
Kanununun 81 nci maddesi hükümlerini göz 
önüne alarak buna göre artırma yapılması yerin
de olacaktır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Komisyon adına buyurun efen

dim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA 

ÖZDEMİR (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; evvelâ önergemizdeki 10 raka

mının, iltibasa mahal vermemek üzere zabıtlara 
geçmesi için ifade ediyorum, 1 den 10 a kadar 
değil, 10 dan sonra başlamak üzere konulduğunu 
arz etmek isterim. 

ikincisi, Sayın Hasan Ünlü haklıdırlar. Mad
dedeki hafif hapis cezası hükmolunur tâbirinin 
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hapis cezası hükmolunur şeklinde değiştirilmesi 
gerekir. Sayın Hasan Ünlü'nün işaret ettiği bu 
noktada kendisine hak verdiğimiz için de bir 
önerge takdim edeceğiz Saym Başkanlık Diva
nına. Buradaki hafif hapis cezasının başındaki 
hafif tâbirinin tayymı talebedeceğiz 

BAŞKAN — Sayın Kurtel, buyurunuz efen
dim. 

ÂDİL KURTEL (Kars) — Muhterem arka
daşlarım, tasarının önemle üzerinde durulması 
gereken maddeleri arasında muhakkak ki, ceza 
hükümleri başta gelir. Görüşmekte olduğumuz 
tasarı ile işverenlere birtakım külfetler tahmil 
edilmiş ve bunun dışında işçilere de birtakım 
haklar bahşedilmiştir. Bu külfetlerin ve işçilere-
tanınan hakların ve bu hakları, bu külfetleri 
kapsıyan maddelerin, hükümlerin gerçekten işler 
hale gelebilmesi için bu hükümlerin, bu madde
lerin müessir cezai müeyyidelere bağlanması 
şarttır. 

Muhterem arkadaşlar, komisyon Millet Mecli
since hazırlanan metne uygun olarak cezai hü
kümleri tesbit ederken, şu prensiplerden hareket1" 
etmiştir. Cezai hükümleri müeyyideye bağlar
ken daha ziyade para cezası yolu tercih edilmiş, 
nadiren hürriyeti bağlayıcı cezalar yoluna gidil
miştir. Tekerrür halinde dahi çok kere para ce
zası ile iktifa edilmiş, bâzı ahvalde hapis cezası 
da tekerrür hükümlerinin tatbiki halinde mad
delerde yer almıştır. Tasarının 97 nci maddesi, 
bu tasarıda yer alan 3 ncü maddenin müeyyide
sini teşkil etmektedir. 3 ncü madde işverenlere 
birtakım külfetler tahmil etmiştir. Açmış ol
dukları, işyerinde çalıştırdıkları işçi sayısını 
muayyen bir müddet içersinde merciine bildir
mek mecburiyetindedir. Bu itibarla büyük bir 
önem taşımaktadır. Yalnız Komisyonun son 
yapmış olduğu tadilde on işçi çalıştıran işyerini 
ve işverenleri, on işçi çalıştıran işverenleri bu 
cezai müeyyideye tabi tutmuş, daha az işçi çalış
tıran işverenleri bu 97 nci maddenin kapsamının 
dışında bırakmıştır. Muhterem arkadaşlarım, ta
sarının kapsamı daha önce görüşülüp kabul edi
len maddelerde tesbit edilmiştir. Bu tasarının 
kapsamına giren bütün işyerlerinin ve bu tasa
rının kapsamına giren işverenlerin, ister on işçi 
çalıştırsınlar isterse daha az işçi çalıştırsınlar, 
mutlaka cezai müeyyideye bağlanmaları şarttır. 
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Mademki tasarının kapsamına alınmıştır, on 
işçiden daha az işçi çalıştırsa dahi ve 10 işçiden 
aşağı işçi çalıştıran işverenlere de birtakım kül
fetler tanınmıştır, ayrıca orada çalışan işçilere 
birtakım haklar bahşedilmiştir, o halde bu 10 iş
çiden aşağı işçi çalıştıran işverenlerin de yine 
tasarıya göre cezai müeyyideye tabi tutulması 
lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Kurtcl bir dakikanız var. 
ÂDİL KURTEL (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlar, tasarı 10 işçi çalıştıran işverenle, 
11 işçi çalıştıran işveren arasında bir tefrik yap
mış, fakat 11 işçi çalıştıran bir işverenle, daha 
fazla, binlerce işçi çalıştıran işverenler arasında 
her hangi bir tefrik yapmamıştır. Bu bakımdan 
tasarıda getirilen maddeler üzerinde adaleti sağ
lamak için tasarıya^ vermiş olduğumuz önergede 
«Beher işçi başına» kelimesinin tasarıya ilâvesi 
önergede yer almıştır. Çünkü 11 işçi çalıştıran 
da, bu şekilde metin kabul edildiği takdirde 
500 lira para cezası ile cezai müeyyideye bağlan
mıştır, binlerce işçi çalıştıran bir işveren de yi
ne 500 lira para cezası ile karşılanmıştır. Bu 
itibarla önergede yer alan, «beher işçi başına» 
L-climel erinin metne ilâvesi şarttır. 

Muhterem arkadaşlarım... 
BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur efendim. 
ÂDİL KUETEL (Devamla) — Sözlerimi bağ

lıyorum efendim. Bir noktayı tavzih etmeme 
müsaade buyurun. 

Muhterem arkadaşlarım, tekerrür hükümleri
nin tatbikinde biraz önce arz ettim, Komisyon 
bir prensip kabul etmiş ve fakat 97 nci maddede 
bu prensipten ayrılmıştır. Daha sonraki madde
lerde göreceğimiz üzere tekerrür halinde evvelce 
verilen vezalarm iki katma hükmedilmesi mad
delerde yer almıştır, fakat bu maddeler ise bu 
şekilde hareket edilmemiş. Yukardaki para 
cezalarının iki katı hükmedilir, diye maddede 
tesbit edilmiştir. Ondan sonraki madde, yani 
97 nci maddeden sonra yer alan 98 nci madde 
ve 99 ncu maddedeki tekerrür hükümlerine ay
kırı düşmektedir. Ve esasen maddede.. 

BAŞKAN — Sayın Kurtel lütfen benim to
leransımı suiistimal etmeyiniz. 3 dakika geçir
diniz. 

ÂDİL KURTEL (Devamla) — Maddede yu
karı hatlar tesbit edilemediği için tekerrür hük
mü yani tekerrür maddesi bu şekilde tatbik edil-
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diği takdirde çok kere işlemez hale gelecektir. 
Önergemizde tesbit ettiğimiz hususlar bu kanun
la işverenlere tanınan külfetleri daha müessir 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
ÂDtL KURTEL (Devamla) — Önergemizin 

kabulünü rica ederim. 
BAŞKAN — Verilmiş bulunan değişiklik 

önergelerini okutuyorum. 
FAİK KTRBAŞLI (Burdur) — Madde üze

rinde söz istemiştim. 

ıBAŞKAN — Buyurun efendim. 
FAİK K1RBAŞLI (Burdur) — Saym Baş

kan, sayın milletvekilleri; tasarının 97 nci mad
desi genel hükümlere ilişkin cezaları ihtiva eden 
maddenin ilkidir. Burada, bu tasarının 3 ncü 
maddesine aykırı hareket edenlerin prensip iti
bariyle komisyonun gotirmiş olduğu önerge ile 
beraber bâzı hükümlere bağlanmıştır.. Bir defa, 
şöyle bir tezata düşüldüğü ve İş Kanununun 
tatbikatı münasebetiyle bâzı anlaşmazlıklara, da
ha doğrusu, espiri bakımından kabili .telif olmı-
yan bir fıkra getirilmiştir. 

'Bul ideğ'iştirıgö iılö binlikte üç kişilik had, 
kanunun tatbikatında nazarı itibara, bu
nun dışında» kalanlar için alındığına 
göre, buradaki on kişilik tâbiri bir defa 
kanunun espirisine uygun değildir. Bu kanunun 
bir maddesinde işyeri sayılacak, ceza hükümleri 
bakımından işyeri sayılmıyacaktır. Yani, böyle 
bir hava içine girilmiş gibi bir durum yaratıl
mıştır. Diğer taraftan, şu hususa da işaret et
mek yerinde olur ki, bir işyerinin açılışını ve 
3 ncü maddeye dereolunan hususları bildirmi-
yenlere bunların tekerrüründe hapis cezası kon
muştur. Bu hafif hapis cezası da değiştirilerek 
hapis cezasına tahvil edilmiştir. Bundan sonra 
gelen maddelerde Komisyon prensip itibariyle 
bir değişiklik getirmemişse, müsaade ederseniz 
şu noktalar üzerine nazarı dikkatinizi celbede-
rim: Efendim; meselâ; 98 nci maddenin 2 nci 
fıkrasında 10 ncu maddede anılan takım sözleş
mesini yazılı yapmıyan. Bunun âkibetleri 3 ncü 
maddeden çok daha ağırdır işçi takımından. 14 
ncü maddede yazılı hallerde işçinin kıdem taz
minatını ödemiyon; 19 ncu maddede belirtilen 
bildirim önelleri içinde işçiye yeni iş arama iz
ni vermiyen, 20 nci maddede, yazılı bulunduğu 
üzere işçiye belge vermiyen ve bu belgede ger
çeğe aykırı bilgi veren ve saire. Bundan sonraki 
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maddelerde aynıdır. Demek ki, bu suçları işli-
yenlere hapis cezası vermiyeceksiniz, böyle bir 
hüküm getirmiyecoksiniz, bundan daha hafif ol
duğu ayan - beyan olan bir meselede, istatistikî 
malûmatla beraber, bâzı hususları içine alan bir 
maddede, 3 ncü maddede hapis cezası vereceksi
niz.... 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı, bir dakikanız 
var. 

FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Ben hu
kuk nosyonu bakımından cezalar arasında bir 
irtibat göremediğimi arzederim efendim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Nebioğlu, buyu
run efendim. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Değerli 
arkadaşlar; 97 nci maddenin Komisyon tarafın
dan yapılmış olan değişikliğin, C fıkrasında 
şöylesine bir hüküm vardır : 

«Ağır ve tehlikeli işyerlerine taallûk eden hal
lerde ayrıca bir hafta müddetle hafif hapis ce
zasına hükmolunur». Kimler için ve hangi mü
esseseler için? Ancak, 10 işçi veya daha fazla 
•işçi çalıştıran ağır ve tehlikeli işyerleri için te
kerrürü halinde hafif hapis cezası da mevzuuba-
histir. Peki, on işçiden daha az işçi çalıştıran 
müesseseler içinde ağır ve tehlikeli işler yok 
mudur? Hiç şüphesiz vardır. 9 işçi çalıştırırsa 
o müessese de tekerrürü halinde, ki, zaten cezai 
müeyyideler içine de girmektedir, öylesine bir 
tefrik yapılmaktadır ki, birine uygulanacaktır, 
işveren 3 ncü maddedeki hükümlere uyabilecek
tir, diğerinde uymayacaktır. Ne diyor 3 ncü 
madde? «Bu kanunun kapsamına girecek nite
likte bir işyerini kuran, her ne suretle olursa ol
sun devralan, çalışma konusunu kısmen veya 
toptan değiştiren, yapılan işin tamamlanması 
yüzünden veya her hangi bir sebeple sürekli 
olarak çalışmasını bırakan işveren, işyerinin un
van ve adresini, çalıştırılan işçi sayısını, çalışma 
konusunu, işin başlama veya bitme gününü, ken
di adını, soyadını ve adresini, varsa işveren ve
kilini...» falan bildirmek zorundadır, diyor. 
Bunları bildirmediği takdirde 9 işçi çalıştıran
lar için her hangi bir cezai müeyyide yok, 10 işçi 
çalıştırandan itibaren cezai müeyyide başlıyor. 
Nasıl başlıyor? Tehlikeli işlerde, hapis cezası 
da var, fakat 9 işçi çalıştırıyor ise o ağır ve 
tehlikeli işyeri, cezai müeyyidelerin dışında 
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kalıyor. Eski maddeye göre, komisyon tarafın
dan getirilmiş olan değişiklik çelişiler içindedir. 
Komisyonun yeniden bu maddeyi gözden geçir
mesi ve olumlu bir tadil teklifini getirmesi için 
maddeyi geriye mutlaka alması lâzımdır. Saygı
lar sunarım. 

BAŞKAN — 97 nci madde üzerinde başka 
söz istiyen yok. 

Verilmiş bulunan değişiklik önergelerini oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan İş Kanununun 97 nci 

maddesinin, A, B, C bendlerinin aşağıda yazılı 
şekilde değiştirilmesini teklif ederiz. 

Ankara Konya 
Rıza Kuas Yunus Koçak 

A) Üç kişiye kadar işçi çalıştıranlar hak
kında işçi başına iki yüz elli liradan az olmamak 
üzere, 

B) Daha fazla işçi çalıştıranlar hakkında 
işçi başına 500 liradan az olmamak üzere ağır 
para cezası ve 1 günden 1 aya kadar hapis cezas,ı 

C) Bu maddede yazılı fiillerin tekerrürü ha
linde yukarda yazılı para cezalarının iki katı hük-
molunmakla beraber ağır ve tehlikeli işyerlerine 
taallûk eden hallerde ayrıca 1 aydan 6 aya ka
dar hapis cezasına hükmolunur. 

BAŞKAN — Komisyon ? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA 

ÖZDEMIR (istanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor.. 
Önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Değişiklik 
önergesi reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 97 nci maddesi (C) bendinin aşağı

daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

• Eskişehir-
Şevket Asbuzoğlu 

(C) bendi: Bu maddede yazılı fiillerin tekerrü
rü halinde yukarıda yazılı para cezalarının iki 

katı hükmolunur. 
BAŞKAN — Sayın Asbuzoğlu burada yok

lar. 
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Komisyon katılıyor mu ? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA 

ÖZDEMİR (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor.. 
Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Değişiklik önergesi 
reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
97 nci maddedeki (hapis cezasının) kaldırıl

masını arz ve teklif ederim. 

Eskişehir 
Aziz Zeytinoğlu 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA 

ÖZDEMİR (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor.. 

Değişiklik önergesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Değişiklik 
önergesi reddedilmiştir. 

Komisyon metninde bir değişiklik derpiş edil
mektedir, onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
97 nci madde hakkındaki önergemizin son 

satırından evvelki satırdaki (hafif) kelimesinin 
kaldırılmasını arz ederiz. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Burdur 

İsmail Hakkı Boyacıoğlu 

BAŞKAN — Bu değişikliği oyunuza sunuyo
rum; kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Komisyonun bu değişik şekliyle hazırladığı 
metni okutuyorum. 

Madde 97. — Bu kanunun 3 ncü maddesine 
aykırı hareket edenlere aşağıda yazılı cezalar 
hükm olunur : 

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 yukarıda yazılı para cezalarının iki katı 
hükmolunmakla beraber, ağır ve tehlikeli işyer
lerine taallûk eden hallerde ayrıca bir hafta 
müddetle hapis cezasına hükmolunur. 

BAŞKAN — Komisyonun hazırlamış olduğıı 
değişik şekliyle 97 nci madde bu suretle okun
muş bulunmaktadır 

Yeni 97 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, 98 nci maddede ve
rilmiş bulunan değişiklik önergeleri üzerine 
komisyon meseleyi tekrar teemmül etmiş ve 
halihazırdaki tasarıda mevcut 98 nci madde 
üzerinde ısrarı gerekli görmüştür. Bu şartlar 
dâhilinde 98 nci maddede ısrar etmiştir. Değişik
lik önergelerini tekrar okutup Yüce Meclisin 
oyuna sunacağım. 

Bütün değişiklik önergelerini evvelemirde 
aykırılıkları itibariyle okutacağım, daha sonra 
teker teker oyunuza sunacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan İş kanunu tasarısının 

98 nci maddesine aşağıdaki fıkranın ilâvesini arz 
ve teklif ederiz. 

Ankara Konya 
Rıza Kuas Yunus Koçak 

«12 nci maddeye aykırı hareket eden işvere
ne kaçak çalıştırdığı her işçi başına 1 000, (bin) 
Türk lirası ağır para cezası hükmolunur. 

Aynı işçiler olmasa dahi tekerrürü halinde 
para cezası iki katma çıkarılmakla beraber bir 
ay da hapis cezası hükmolunur.» 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan İş kanunu tasarısının 

98 nci maddesine aşağıdaki fıkranın ilâvesini arz 
ve teklif ederiz. 

Ankara Konya 
Rıza Kuas Yunus Koçak 

«16» nci maddeye uygun olarak iş akdini fes
heden işçiye kanuni hakkını fesih anında ödemi-
yen işverene bu suretle haksızlığa uğrıyan işçi 
basma 1 000, (bin) Türk lirası ağır para cezası 
hükmolunur. 

Aynı işçiler olmasa dahi tekerrürü halinde 
para cezası iki katma çıkarılmakla beraber bir 
ay hapis cezası hükmolunur.» 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan İş kanunu tasarısının 

98 nci maddesinin VI. Nolu bendinin 2 nci fık
rasının «hakkında» kelimesinden sonra «beher 
işçi için» kelimelerinin eklenmeleri şeklinde, 
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Ve VII nci bendinin, «işveren vekili hakkın
da» kelimelerinden sonra «beher işçi basma» 
kelimelerinin eklenmesi ve «her ne suretle olur
sa olsun bu maddede yazılı fiillerin tekerrürü 
halinde işveren veya vekili için beher tekerrür 
hali için verilecek ceza 1 500 liradan ve hapis 
cezası bir aydan aşağı olamaz.» şeklinde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ankara Konya 
Eıza Kuas Yunus Koçak 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan İş kanunu tasarısının 

98 nci maddesine aşağıdaki fıkranın ilâvesini 
arz ve teklif ederiz. 

Ankara Konya 
Rıza Kuas Yunus Koçak 

«Bu kanunun 16 nci maddesine aykırı hare
ket eden işverene 1 000, (bin) Türk lirası ağır 
para cezası hükmolunur. 

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

BAŞKAN — Bu önergelerin hepsi de birbiri
ne müşabih durumdadır. Öyle mi emendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA 
ÖZDEMİR (İstanbul) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Verilmiş bulunan bütün önerge
ler yalnız lâfız bakımından değişiktir, Ama esas 
hüküm bakımından aynı mahiyettedir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan İş kanunu tasarısının 

98 nci maddesine aşağıdaki fıkranın ilâvesini 
arz ve teklif ederiz. 

Ankara Konya 
Rıza Kuas Yunus Koçak 

Bu kanunun 17 nci maddesine aykırı hare
ket eden işverene 1 000 (bin) Türk lirası ağır 
para cezası hükmolunur. 

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

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan İş kanunu tasarısının 

98 nci maddesine aşağıdaki fıkranın ilâvesini 
arz ve teklif ederiz. 

Ankara Konya 
Rıza Kuas Yunus Koçak 

I Bu kanunun 25 nci maddesine aykırı hare
ket eden işverene 1 000 (bin) Türk lirası ağır 
para cezası hükmolunur. 

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

BAŞKAN — 98 nci madde ile ilgili olarak 
verilmiş bulunan değişiklik önergelerini ayün-
n h k sırasına göre okutmuş bulunmaktayım. 

Şimdi teker teker önergeleri tekrar okutup 
oyunuza sunacağım. 

(Ankara Milletvekili Rıza Kuas ve Konya 
Milletvekili Yunus Koçaik'ın 12 nci madde ile 
ilgili önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ

DEMİR (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye ka'tılma-

.mjaiktı?dıı\ 

Oyunuza" umuyorum. Kabul edenler... Ka-
')ul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Diğer öner
geyi okutuyorum. 

(Ankara Milletvekili Rıza Kuas ve Konya 
MiHetvelkili Yunus Koçaik'ın 16 nci ımadde ile 
ilgili öneryesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ 

DEMİR (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
I BAŞKAN — Komisyon önergeye katılım 

yor. ' i U i l ^ i k i j ' !i I 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka

bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Ankara Milletvekili Rıza Kuas ve Konya 

MiHetvelkili Yunus Koça'k'ın, maddeye fıkra
lar eklenmesi ile ilgili önergesi tekrar okun
du). 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ 

DEMİR (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
I BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 

Değişiklik önergesini oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Ankara Milletvekili Rıza Kuas ve Konya 

Milletvekili, Yunus Koçaik'ın 16 nci madde ile 
j ilgili 2 nci önergesi teikrar okundu) 
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BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCÎ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-

DEMlR (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Ebmiyenler... Önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Ankara Milletvekili Rıza Kuas ve Kon

ya Milletvekili Yunus Koçak'm, 17 nci madde 
ile ilgili önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor ımu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-

DEMİR (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Değişiklik önergesini oylarını

za sunuyorum. Kabul cedeniler... Eemiyenier... 
Değişiklik önorgieısi reddedilmiştir. 

(Anlkara Milletvekili Rıza Kuas ve Konya 
Milletvekili Yunus Koçak'm 25 nci madde ile 
ilgilli önergesi teikrar okundu) 

BAŞKAN —• Komisyon katılıyor m u ! 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-

DEMİR (İstanhul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Değişiklik önerg-esini oyunuza 

ısunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... De
ğişiklik önergesi reddedilmiştir. 

BAŞKAN —• 98 nci maddeyi okutuyorum. 

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

'bendinde belirtilen hizmet 'a'kdini yazılı yapmı-
yan ve 2 nci hendde anılan belgeyi vermiyen, 

II - 10 ncu 'maddede anılan takımı sözleşme
sini yazılı yapmıyan, 

III - 1-3 ncü maddenin (A") bendinde belirti
len bildirim şartına uymadığı halde, bildirim 
önelin'e ilişkin ücreti ödemiyen, 14 ncü madde
de yazılı hallerde işçinin kıdem tazminatını öde
miyen, 

IV - 19 ncu maddede belirtilen 'bildirim önel
leri içinde işçiye yeni i§ arama izni veraıiyen, 

V - 20 nci mıaddede yazılı bulunduğu üzere 
işçiye belge vermiyen veya bu 'belgede gerçe
ğe aykırı bilgi veren veya 21 nci maddede ya
zılı (işçi kimlik (karnesi) ni vermiyen, 

VI - 22 nci maddede yazılı santiara uyma
dan ve gerelkl'i izni alm'adan kantin açan ve ay- -
nı maddedeki, hülkümlere aykırı hareket eden, 

Beş işçi çalıştıran işveren veya vekili hak
kında 100 liradan daha fazla igçi çalıştıranlar 
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için 500 liradan az olmamak üzere hafif para 
cezası ve tekerrürü halinde evvelce verilen pa
ra cezasının iki katı, 

VII - İşçilerini 24 ncü maddedeki hükümle-
re aykırı olarak çalışma müdürlüğüne haber 
vermeden çiskaran veya aynı maddenin 2 nci 
bendindeki zorunluklara uymıyan, işveren veya 
işveren vekili haikkında 1 000 liradan aşağı ol
mamak üzere ağır para uezasma ve tdkerrüriü 
halinde evvelce verilen para cezasının iki katı 
hükmolunur. 

BAŞKAN — 98 nci ımadde metnini yazılı 
olan şekilde Yüce Meclisin huzurunda oikut-
muş 'bulunmaktayım. 

Maddeyi ıbu şekilde oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kalbul etmiyenler... Kabul edil-
mifjtir. 

Muhterem arkadaşlarım; 99 ncu madde üze
rindeki müzakereye1 geçiyoruz. Ancak bu ımad
de üzerinde 24 değişiklik önergesi mevcuttur. 

Şimdi m'otni okutacağım, Metinden sonra 
şayet 'komisyon tarafından 99 ncu maddenin 
'düzenlenmiş şekli 'kaibule şayan görülüyorsa, 
devam (edeceğim. Aksi halde Meclise -son vere
ceğim. 99 ncu maddenin yeni düzenlenmiş şek
lini okutuyorum:. 

Ücriete ilişkin ce'zalar 
Madde 99. — A - İşçinin bu kanundan veya 

toplu iş üözleşmeısinden yahut hizmet akdinden 
doğan ve 26;ncı maddede tarif edilen ücretini 
süresi içinde kasden taun olaraik ödemiyen ve
ya noksan ödiyen işveren veya işveren velkili 
hakkında, bu durumda olan her işçiye karşı
lık 50 liradan az olmamak üzere nispî ağır piara 
cezası hükmolunur. 

Fiilin tekerrürü halinde bir evvelki veril
miş olan para cc'zasmm iki katı ile birlikte ay
rıca hir aydan az olmamşaık ücızere hapis ceza
sına hükmolunur. 

B - 1.- 30 ncu maddede yazııl ücrete âli§-
kin hesap puslalarını işçilere vermiyen, 
31 nci maddede gösterilen tutardan fazla ol'a-
raik işçi ücretlerinden zarar karşılığı kesinti ya
pan veya zarar yapmaksızın işten çıikıan işçi
ye tazminat iade etmiyen veya mahsup yaptı
ğı halde istek üzerine hesap ve belgeleri ıgös-
tenmiyon, 32 -nci ımaddeede anılan seıbepler dı
şında işçiye para cezası kesen veyahut bu pa
raları ayni 'bendin gösterdiği müddette fou he-
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saba yatırmıyan işveren veya işveren vekili 
hakkında 250 liradan az olmamak üzere hafif 
para cezası; 

I I , 33 ncü maddede anılan komisyonun 
tesbit ettiği asıgiari ücretleri işçiye ödömiyeıı 
veya noksan ödiyen, 34 ncü maddede işaret 
edilen 'sebepler dolayısiyle çalışmayan işçiye 
yarım ücret ödemiyen, 35 nci maddede yazılı 
şartlar dışında fazla çalışma yapan veya aynı 
maddede1 gösterilen fazla çalışma ücretini öde-
miyen veya noksan ödiyen 36 ve 37 nci madde
lerdeki hükümlere aykırı 'olarak çalışjtnia yap
tıran veya fazla çalışımaya ait ücretleri ödemi-
yen veya noksan ödiyen 38, 41, 42, 43, 47 ve 
54 ncü maddelerdeki şartlar ve usullere ııyımı-
yaraik bu 'mladdelerde gösterilen ücretleri nok
san ödiyen işveren veya işveren vekili hakkın
da birinci Ibendde sözü geçen cezalar, 

I I I , 48 nci ım'addede gösterilen yüzdelerin 
hesabına ait usulleere uymıyan, 52 nci miaddenin 
son bendinde ianılan ücretsiz ilâve izni vermi-
yen ve ücretli izin kullanan işçiye peşin olarak 
Ibu izne ait ücretini ödemiyen veya 56 nci mad-
deki hak edilmiş izni kullanmadan hizmet ak
dinin çözülmesi halimde bu izne ait ücreti öde
miyen, 57 nci maddeye dayanılarak çıkarıla
cak olan yönettmel'ik 'hükümlerine aykırı hare
ket eden ve'ya 60 nci maddelde anılan sebepler 
dolayısiyle işçi ücretinden indirme yapan iş
veren veya işveren Vekili hakkında 1 000 lira
dan az olmamak üzere ağır para cezası, hük
molunur. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 99 
ncu maddenin komisyon tarafından yeniden dü
zenlenmiş şekli okutulmuş (bulunmaktadır. Veril
miş bulunan değişiklik önergeleri mevcuttur. Bu 
önergelerin büyük bir kısmı, 21 adedi Sayın Rıza 
Kuas ve Sayın Yunus Koçak tarafından verilmiş 
bulunmaktadır. Aykırılıkları itibariyle teker te
ker okutacağım. 

Maddenin bu yeniden düzenlenmiş şekli üze
rinde söz istiyen var mı? ıSöz istiyen yok. 

Şimdi, 24 önergeyi okutmam gerek. Ondan 
sonra da teker teker okutup oyunuza sunacağım. x 

Geri alınması bahis konusu olan önergeler 
varsa o zaman lütfen işaret ıbuyurunuz. 

önergeleri okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan İş Kanunu tasarısının 99 

ncu maddesine aşağıdaki fıkranın ilâvesini arz 
ve teklif ederiz. 

Ankara Konya 
Rıza Kuas Yunuıs Koçak 

»Bu kanunun 57 nci maddesine aykırı hareket 
eden işverene 1 000 (bin) Türk Lirası ağır para 
cezası hükmolunur. 

Tekerrürü halinde başka ilçeler için dahi ol
sa bu ceza iki katma çıkarılmakla beraber bir ay 
da hapis cezasına hükmolunur. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan İş Kanunu "tasarısının 99 

ncu maddesine aşağıdaki fıkranın ilâvesini arz 
ve teklif ederiz. 

Ankara Konya 
Rıza Kuas Yunus Koçak 

Bu kanunun 56 nci maddesine aykırı hareket 
eden işverene 1 000 (bin) Türk Lirası ağır para 
cezaisi hükmolunur. 

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

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; saat 
19 u tecavüz etmiş bulunmaktadır. Bu sebeple 
Yüce Meclisin daha önce aldığı bir karar gere
ğince birleşimi 12 Nisan 1967 Çarşamba günü 
saat 15,00 de toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19.08 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

83 NCÜ BİRLEŞİM 

10 . 4 . 1967 Pazartesi 

Saat : 15,00 

I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

X 1. — İş kanunu tasarısı ve Tarım, Ulaş
tırma, Sanayi, Millî Savunma, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Bayındırlık, içişleri, Ticaret, Adalet, 
Çalışma ve Plân komisyonlarından seçilen 2 şer 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/232) 
(S. Sayısı : 160) [Dağıtma tarihi : 1 . 12 . 1966] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
'Ömer Ucuzal ve 6 arkadaşının, gece öğretimi 
yapan iktisadi ve Titari İlimler akademileri 
öğretim üyeleri ile öğretim yardımcılarına 
-ve diğer personeline ek ücret verilmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları (2/368) (S. Sayısı : 177) [Da
ğıtma tarihi : 29 . 12 . 1966] 

3. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Adalet Komisyonu raporu (1/268) (S. Sayı
cı : 157) [Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1966] 

4. — 6974 sayılı Türkiye Kömür İşletmeleri 
Kurumu Kanununun 2 nci maddesinin (B) fık
rasının değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
Ticaret, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân ko

misyonları raporları (1/144) (S. Sayısı : 124) 
[Dağıtma tarihi : 2 . 7 . 1966] 

X 5. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısı ve Millî Savunma, Maliye ve 
Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek ku
rulan Geçici Komisyon raporu (1/234) (S. Sa
yısı :,156) [Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1966] 

6. — Başbakanlık Basımevi döner sermaye iş
letmesi kuruluşu hakkında kanun tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/3, Cumhuriyet Senatosu 1/368) 
(S. Sayısı : 102) (Cumhuriyet Senatosu S. Sayı
sı : 436; Millet Meclisi 1 nci Dönem S. Sayısı 
255) [Dağutma tarihi : 26 . 4 . 1966] 

IV 
A - HAKLARıNDA IVEDILIK KARARı 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞINCE BÎR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli »ilâh
lar ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 tarih 
ve 6136 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle 
15 nci maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/146) (S. Sayısı : 23) [Dağıtma ta
rihi: 1 . 2 . 1966] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fik
ret Turhangil ve 9 arkadaşının, Tababet ve 
şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Adalet Komisyonu raporları (2/140) (S. 
Sayısı : 90) [Dağıtma tarihi: 24 . 3 . 1966] 

3. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs 
ve 12 arkadaşının, 5680 sayılı 'Basın Kanunu-



nun 31 nci maddesinin yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve içişleri, Turizm ve 
Tanıtma ve Adalet komisyonları raporları 
(2/41) (S. Sayısı : 128) [Dağıtma tarihi : 
9 . 7 . 1966] 

X 4. — Umumi hayata müessir âfetler dola-
yısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardım
lara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve İmar ve İskân, içişleri ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan 
Geçici Komisyon raporu. (1/231) (S. Sayısı : 
159) [Dağıtma tarihi : 28 . 11 . 1966] 

X 5. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1962 
bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/151, 1/34) (S. 
Sayısı : 149) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 6. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 
bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu. (3/251, 1/49) (S. 
Sayısı : 148) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 7. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1963 
bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/390, 1/52) (S. Sayısı : 
150) [Dağıtma tarihi : 3 ' . 8 . 1966] 

X 8. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Kesinhesabına ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı teskeresi ile Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyo
nu raporu (3/115, 1/46) (S. Sayısı : 151) [Da
ğıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 9. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1962 bütçe yılı Kesinhe-
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sabma ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları işletmesi Gene] Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kamımı tasarısı ve-
Sayıştay Komisyonu raporu (3/155, 1/35) (S. 
Sayısı : 152) [Dağıtma tarihi : 2 . 8 . 1966] 

X 10. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1963 bütçe yılı Kesinhe
sabına ait uygunluk bildiri rainin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/372, 1/54) (S. 
Sayısı : 153) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

11. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Ca
hit Ortaç ve 78 arkadaşının, 6183 sayılı Âmme 
alacaklarının tahsili usulü hakkındaki Kanuna-
23 . 10 . 1962 tarihli ve 85 sayılı Kanunla ilâve 
edilen geçici 5 rîoi maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (2/118) (S. Sayısı : 103) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 4 . 19661 

'12. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ada
let komisyonları raporları (2/131) (S. Sayısı: 
170) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

13. — Hendek kazası Kemaliye mahallesi nü
fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu Faik 
Özer'in bakiye cezasının affı hakkında kanun ta
sarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/244) (S. 
Sayısı: 172) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

14. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in Medeni Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayım: 173) 
[Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

15. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,. 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırıl
ması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/348) (S. Sayısı: 174) [Dağıtma tar ihû 

I 23 . 12 . 1966] 



16. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'in, 5965 sayılı Kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve Millî Eğitini Ko
misyonu raporu (2/349) (S. Sayısı : 176) [Da
ğıtma tarihi : 26 . 12 . 1966] 

17. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, eski 
Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gündoğan ve İs
tanbul Milletvekili îlhami Sancar'm, Dilekçe 
Karna Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi : 5/4; Cumhuriyet Senatosu : 
4/66) (S. Sayısı : 20) [Dağıtma tarihi : 
27 . 1 . 1966] 

18. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi : 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu : 4/68) (S. Sayısı : 21) [Dağıtma tari
hi : 27 . • 1 . 1966] 

19. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 5/6; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
19; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 522) [Da
ğıtma tarihi : 28 . 1 . 1966] 

20. — Yeniden kurulacak vakıflar hakkın
da kanun tasarısı ve Adalet, İçişleri, Maliye ve 
Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu (1/239) (S. Sa
yısı : 183) [Dağıtma tarihi : 17 . 1 . 1967] 

21. — Polis vazife ve salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve içişleri Komisyonu raporu (1/163) 
(S. Sayısı : 188) [Dağıtma tarihi : 21.1.1967] 

22. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu 
Üyesi Ahmet Nusret Tuna ve 9 arkadaşının, 
Mehmetoğlu Murat Çalışkan'a vatani hizmet 
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tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tek
lifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
2/302) (S. Sayısı : 216) [Dağıtma tarihi : 
21 . 2 . 1967] 

23. — Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâ
zı maddelerinde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ve Plân Komisyonu raporu. 
(1/238) (S. Sayısı : 233) [Dağıtma tarihi : 
3 . 4 . 1967] 

24. — Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görev
leri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu Ka
nuna yeni maddeler eklenmesi hakkında kanun 
tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında Millet Meclisi Geçici 
Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 1/123; Cum
huriyet Senatosu 1/697) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 106 ya ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayı
sı : 892 ye ek) [Dağıtma tarihi : 5 . 4 . 1967] 

V 

IKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
IŞLER 

1. — 17 . 7 . 1965 tarihli ve 507 sayılı Es
naf ve küçük sanatkârlar Kanununun 111 ve 
112 nci maddeleriyle geçici 1 nci maddecinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici 4, 5 ve 6 nci 
maddelerin eklenmesine dair kanun tasansı ve 
Adalet, içişleri, Ticaret ve Sanayi komisyonla
rından üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/85) (S. Sayısı : 88) [Dağıtma tarihi : 
17 . 3 . 1966] 

2. -— 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci 
maddesinin (c) fıkrasına 4092 sayılı Kanunla 
eklenen hükümleri değiştiren ve bu kanuna ge
çici bir madde ekliyen 350 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/68) (S. Sayısı : 31) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1966] 

3. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 41 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/110) 
(S. Sayısı : 94) [Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1966] 
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4. — Karayolları Trafik Kanununun 232 sa

yılı Kanunla değişik 26 ncı maddesinin (A) fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Ulaştırma ve Millî Savunma komisyonları rapor
ları (1/94) (S. Sayısı : 143) [Dağıtma tarihi: 
22 . 7.1966] 

5. — 1076 sayılı İhtiyat Subayları ve İhtiyat 
Askerî Memurları Kanununun 14 ncü madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu raporu (1/77) (S. 
Sayısı : 158) [Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1966] 

6. — 5584 sayılı Posta Kanununun 1, 3, 25, 
26 ve 40 ncı maddelerinden «İş kâğıtları» keli
melerinin çıkarılması hakkımda kanun tasarısı 
ve Ulaştırma Komisyonu raporu. (1/127) (S. 
Sayısı : 63) [Dağıtma tarihi : 19 . 2 . 1966] 

7. — Hafta tatili hakkındaki 394 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasına bâzı 
ilâveler yapılmasına dair kanun tasarısı ve içiş
leri ve Çalışma Komisyonları raporları (1/62) 
(S. Sayısı : 62) [Dağıtma tarihi : 19 . 2 .1966] 

X 8. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
değişik geçici 5 ve 6 ncı maddelerinin değişti
rilmesi hakkındaki 1 1 . 2 .1966 tarihli ve 724 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/156) (S. Sa
yısı : 112) [Dağıtma tarihi : 7 . 5 . 1966] 

9. — T. C. Emekli Sandüğı Kanununun 
32 nci maddesine 6842 sayılı Kanunla eklenen 
(g) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/152) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1966] 

10. — 6234 sayılı Köy enstitüleri ile İlköğ-
retmen okullarının birleştirilmeısd hakkındaki 
kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine da
ir kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (1/89) (S. Sayısı : 127) 
[Dağıtma tarihi : 5 . 7 . 1966] 

11. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile izmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının Ta
rım Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı mad
delerin eklenmesine ve bu kanunun bir madde
sinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ti
caret, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/75) (S. Sayısı : 132) [Dağıtma tarihi : 
14 . 7 . 1966] 

12. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 22 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (1/145) 
(S. Sayısı : 134) [Dağıtma tarihi : 14 . 7 . 1966] 

X 13. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve " 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayısı : 135) [Dağıtma tarihi : 14 . 7 . 1966] 

14. — izmir Milletvekili Hüsamettin Gü-
müşpala ve 50 arkadaşının, T. C. Devlet Demir
yolları işletmesinde çalışan bir kısım memur
ların kıdemlerinin tanınması hakkında kanun 
teklifi ve Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyon
ları raporları (2/123) (S. Sayısı: 155) [Dağıtma 
tarihi : 3 . 8 . 1966] 

15. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kapla-n ve 4 arkadaşının, 97 sayılı Ka
nunla değiştirilen 1076 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine 5 fıkra eklenmesine dair ek kanun 
teklifi ile Mardin Milletvekili Rifat Baykal ve 
3 arkadaşının, 1963 ders yıllında Harb Okulu 
öğrencilerinden okuldan ihracolunanlarm asker
lik mükellefiyetlerini düzenliyen kanun teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu (raporu. (2/2, 
2/66) (S. Sayısı : 22 ye 2 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 29 . 12 . 1966] 

16. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğllu'-
nun. 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal 
Bayram ve Genel tatiller hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve içişleri 
Komisyonu raporu (2/258) (S. Sayısı : 178) 
[Dağıtma tarihi : 30 .12 .1966] 

X 17. — Tekel Genel Müdürlüğü döner ser
mayesinin (1 750 000 000) liraya çıkarılması hak
kında kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve 
Plân komisyonları raporu (1/263) (S. Sayısı : 
184) [Dağıtma tarihi : 17 . 1 . 1967] 

18. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal 
ve 2 arkadaşının, 13 . 7 . 1965 tarih ve 647 sa
yılı Cezaların infazı hakkındaki Kanunun 7 nci 
maddesinin (B) bendinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/116) (S. Sayısı : 191) [Dağıtma tarihi: 
3 . 2 . 1967] 
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19. — Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 

Türk Anonim Şirketi kâr hisseleri hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/162) (S. Sayısı : 192) [Dağıtma ta
rihi : 10 . 2.1967] 

t 20. — Ankara Milletvekili Hasan Türkay ve 
3 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun 60 ncı maddesine bir fıkra eklenmesi 
ile yine 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nuna bir madde ilâve edilmesine dair kanun 
teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Çalışma ve 
Plân Komisyonları raporları (2/203) (S. Sa
yısı : 193) [Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1967] 

X 21. — Ankara ve İstanbul şehirlerine içme, 
kullanma ve endüstri suyu temini hakkında ka
nun tasarısı ile istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker ile 9 arkadaşının teklifi ve İçişleri, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komisyonları rapor
ları (1/197, 2/235) (S. Sayısı : 209) [Dağıt
ma tarihi : 14 . 2 . 1967] 

X 22. — Su ürünleri kanunu tasarısı ile Cum
huriyet Senatosu istanbul Üyesi Rifat öztürk-
çine; Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 10 
arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfik Inci'nin, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, içişleri, Ticaret, 
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonların
dan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210) 
[Dağıtma tarihi : 17 . 2 . 1967] 

23. — 30 . 12 . 1960 tarihli 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununda değişiklikler yapılmasına 
dair 19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sayılı Kanunun 
642 sayılı Kanunla değişik geçici 4 ncü ve 

26 . 6 . 1964 tarihli ve 484 sayılı Kanunun 
10 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
poru (1/258) (S. Sayısı : 224) [Dağıtma tari
hi : 25 . 2 . 1967] 

24. — Tarım Bakanlığı Ziraat işleri Genel 
Müdürlüğü ile Zirai Mücadele ve Zirai Karanti
na Genel Müdürlüğüne bağlı kurum, okul ve ku
ruluşlara döner sermaye verilmesi hakkında kanun 
tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 9 arkadaşının kanun tek
lifi ve Tarım ve Plân komisyonlarından 7 şer 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/259) 
(2/71) (S. Sayısı : 227) [Dağıtma tarihi : 
8 . 3 . 1967] 

25. — Ankara Üniversiteli Kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 sayılı kanuna ek kanun 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân Komisyonları 
raporları (1/312) (S. Sayısı : 232) [Dağıtma 
tarihi : 31 . 3 . 1967] 

26. — Ankara Ünivrrdtcsi kuruluş kadrola
rı hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları. (1/344) (S. Sayısı : 235) [Dağıtma ta
rihi : 5 . 4 . 1967] 

27. — Tütün Tarım Satış kooperatifleri ve 
ve bölge birlikleriyle, Türkiye Tütün Ekicile
ri Genel Birliği kanun tasarısı ile tamir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının tek
lifi ve Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Tica
ret ve Plân komisyonlarından seçilen dörder 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/208, 
2/18) (S. Sayısı : 236) [Dağıtma tarihi : 
6 . 3 . 1967] 





Dönem : 2 
Toplantı : i M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 22 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Maliye ve 

Plân komisyonları raporları (1/145) 

T.C . 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 2.3. 1966 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 319/1276 

MlLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca .hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 26 . 2 . 1966 tarihinde kararlaştırılan «5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 22 nci maddesine bir fikra eklenmesi hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik ola
rak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman D emir el 

Başbakan 

GEREKÇE 

Çeşitli incelemeler ve tatbikat, turizmde beklenen gelişmenin turistik merkezlerle ilgili yol
lar güzergâhlarında birçok (moteller inşasına ve bâzı turistik merkezlerde çeşitli eğlence tesisleri
nin kurulmasına bağlı bulunduğunu göstermiştir. 

Turizm, özel sektörün saJhası olmakla beraber turistik tesislerin ihtisaslı bir işletmeye lüzum 
göstermeleri ve rantabl bir hale gelebilmelerinin muayyen bir gelişme devresine ihtiyaç hissettir
mesi sebepleriyle, özel sektörün yatırımlarını bu yöne tevcih ettirilmesi kabil olamamaktadır. 

Bu bakımdan, turizmin inkişafı ile ilgili anatesislerin kamu sektörü kanalı ile realize edilme
si gerekmiş, yukarıda işaret edilen tesislerin bir kısmının, bu hususta bugüne kadar büyük ham
leler yapmış bulunan T. C. Emekli Sandığı kanalı ile inşaları uygun görülmüştür. 

Nitekim, kalkınma plânı ilkeleri tesbit olunurken, bu husus evvelce de göz önünde tutularak, 
özel sektörün 'çekingenlik duyması hallerinde gerekli yatırımların kamu sektörü aracılığı ile ta
hakkuk ettirilmesi, plânda derpiş edilmiştir. 

.Her ne kadar, bahse konu tesislerin bir inkişaf devresine ihtiyaç hissettirmeleri ve ancak bu 
devre sonunda rantabl bir hale gelmeleri söz konusu ise de, memleket ekonomisinin gelişmesi yö
nünden çok önemli etkileri olacağı şüphesiz bulunan bu alanda, sandıkça geniş çapta yatırımlar 
yapılmıası, bugün için sandık yönünden belirli önemi haiz menfaatler arz etmese bile, kalkınma 
yönünden tevlidedeceği neticeler sebebiyle, uzun vadeli olsa dahi, sandık hesabına yapılmış cid
dî ve müsmir birer plasmandırlar. 

Filhakika, sandığın bu gibi tesisler yerine rant bakımından daha verimli sahalara plasman 
yapması ve bu suretle endişeli bir durum arz eden malî 'bünyesinin bu yolla ıslahına tevessül olun
ması ileri sürülebilirse de; sandık malî bünyesinin ıslahını sadece ihtiyatlarının işletilmesinde 
görmek, konuyu çok dar bir açıdan ele almak olacaktır. Çünkü, malî bünyedeki muvazenesizlik 
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sandık malî 'külfetleri ile esas gelir 'kaynaklarını teşkil eden kesenek ve 'karşılıklar arasındaki 
muvazenesizlikten ileri gelmektedir. Kesenek ve karşılıkların yeterli bir şekilde 'artırılmaları, 
emeklilere bugün için temin edilmekte olan imkânların, memur 'maaşlarına paralel bir şekilde 
yükseltil .meleri 'hiç şüphesiz ki, ekonomik alanda mühim gelişmelerin elde edilmesine ve bu suret
le de maaş ve ücretlerin (bugünkü seviyeden çok ileri seviyelere iblâğ edilmesine 'bağlıdır. 

Yukarıda işaret edilen tesislerin çoğunluğa yakın bir kısmının mahiyetleri yönünden bele
diyeler hudutları dışında 'inşaları ve işletilmelerinin özel bir ihtisasa ihtiyaç hissettirmieleri 
zorunluğu karşısında, Sandık Kanununun 22 ncı maddesine biı fıkra eklenmesi gerekmiş ve bu 
suretle münhasıran bahse konu turistik tesislei'de çalıştırılacak personelin ücret yönünden özel 
hukuk hükümlerine tâbi tutulmaları sağlanmıştır. 

'Bilindiği üzere, bu gibi tesislerde istihdam edilen personelden çoğunluğunu otel müdürü, Meth-
dotel, Guvernant, Garson, Famdöş-ambır, Iiesepsiyonist gibi meslek nıüntesipleri teşkil etmekte, ço
ğu hallerde yüksek tahsilli de olmamaları sebehi ile teadül kanunlarının en düşük dereceleri ile 
istihdamları zorun]uğunda kılınmıaktadır. 

Ancak, bu 'gibi mütabassıs personelin baremin bu düşük dereceleri dâhilinde istihdamları kabil 
olmamakta ve pek tahiî olarak tesislerde personel kifayetsizliği sebebiyle hizmet arzı büyük çapta 
düşüşler kaydetmektedir. 

Turizm endüstrisinin gelişmesinde 'mühim roller oynamak durumunda bulunan ıbu tesislerde 
de, modern işletme usulleri ile yüksek vasıfta hizmet anlayışına yer verebilmek amacı ile, bu tesis
ler personelinin hususi hükümlerine göre istihdamları sağlanmak istenilmiş ve bu maksatla ilişik 
kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 30 . i . 1966 

Esas No. : 1/115 
Karar No. : 67 

Yüksek Başkanlığa 

54o4 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 22 nei maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun tasarısı, ilgili 'Hakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve 
müzakere! edildi : 

Gerekçede arz ve izah edilen hususlar, komisyonumuzca da yerinde görülmüş ve tasarı (e) fık
rasında yapılan değişiklikle kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere, Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Gaziantep 
N. Sarice 

[aliye Komisyonu 
Başkanı 
Çankırı 

T. Akman 

Maraş 
.V. Piriııçeioğ lıı Al. 

Sözen 
Tekirdağ 
/ / . Jhi.nl 

Sivas 
K. PalaoC* lu 

Bili dur 
F. Kırhflslı 

Urfa 
J>. Boran 

İmzada bulunamadı. İmzada bulunamadı. 

M. Meclisi (S . Sayısı : 134) 
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Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/145 
Karar No. : 23 

9 . 6 1960 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 22 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki 
kanun tasarısı ilgililerin iştirakiyle incelendi, görüşüldü : 

Tasarı; 5434 sayılı Kanunun, 6311 -ve 7003 sayılı kanunlarla muaddel 22 nci maddesine eklen
mesi teklif olunan (e) fıkrası ile, 

1. Belediye hudutları dışında da motel ve benzeri turistik tesislerle bu yerlerde eğlence te
sisleri kurma ve" bu gayeye matuf olarak gayrimenkul edinmede Emekli Sandığına imkân ve ha
reket .serbestisi sağlamayı; 

2. Bu müesseselerde çalışacak personele, baremin dar imkânları dışında işletmecilik icapları
na göre ücret tâyininde Emekli Sandığına sınırlı da olsa yetki tanınması esasını istihdaf etmekte
dir. 

Eklenmesi teklif olunan (e) fıkrasının 1 nci bendi ile turizmin gelişmesini sağlamaya matuf 
ana tesislerin kurulmasında, kamu sektörünün öncülüğünü temin, özel sektörün rağbetini teşvik 
bakımından zaruret bulunduğunu ancak, (e) fıkrasının II, bendi ile bu gibi yerlerde çalıştırılacak 
personele verilecek ücretlerin tâyininde Sandığın 3659 sayılı Kanunun şümulü dışında bırakılma
sının, Devlet Personel Kanununa henüz tatbik olunmadan istisnalar tanınması gibi tervicöluııa-
ınıyacak bir durum ortaya çıkaracağı cihetle benimsenmemiş, Maliye Komisyonunca yapılan de
ğişiklik aynen kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Aydın Sakarya Sivas Adıyaman 

/. Sezgin N. Bay ar O. Sakarya > M. A. At alay 

Ankara 
/. Seçkin 

Bursa 
.1 . Türkü 

istanbul 
S. Ar en 

Rize 
V. Y. Akcal 

Ankara 
II. T. Toker 

Denizli 
. F. Avcı 

İstanbul 
0. Erkanlı 

Samsun 
S. Kılıç 

A. 
Tr 

A. 

abzon 
, Uzuneı 

Aydın 
S. Bosna 

Edirne 
/. Ertem 

izmir 
M. Uyar 

Trabzon 
/. Birincio ğlu 

Bursa 
/. Öktem 

(rümüşane 
S. Ö. San 

Kütahya 
M. Erez 

Trabzon 
E. Dikmen 

M. Meclisi ( S . Sayısı : 134) 
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Hükümetin teklifi 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 
22 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 631.1 ve 
7003 sayılı kanunlarla değişik 
22 nci maddesinin sonuna aşağı
daki (e) fıkrası eklenmiştir. 

o) (1) işaretli bendin (a) 
fıkrasında sözü edilen taşınmaz 
mallardan turistik mahiyette 
bulunanlar, belediye hudutları 
dışında da tesis olunabilir. 

Bakanlar Kurulunca turistik 
mahiyette oldukları belirtilecek 
Sandığa ait tesislerde çalıştırı
lacak personel hakkında 3659 
sayılı Kanun ile ek ve tadilleri 
ve bunlarla ilgili kanun hüküm
leri uygulanmaz. 

Bahsi geçen personele verile
cek ücretler Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığının teklifi 
üzerine Maliye Bakanlığı ve 
Devlet Personel Dairesince müş
tereken tesbit olunur.» 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

26 . 2 . 1966 

Başbakan 
S. Demirci 

Devlet Bakanı 
C. Bilgehan 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Devlet Bakanı 
A. F. Alisan 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonunun 

değiştirişi 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 
22 nci maddesine bir fıkra, ek 

lenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 6311 ve 
7003 sayılı kanunlarla değişik 
22 nci maddesinin sonuna aşa
ğıdaki (e) fıkrası eklenmiştir. 

e) (1) işaretli bendin (a) 
fıkrasında sözü edilen taşınmaz 
mallardan turistik mahiyette 
bulunanlar, belediye hudutları 
dışında da tesis olunabalir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonunun 

değiştirişi 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 
22 nci maddesine bir fıkra ek

lenmesi hakkında Kaynın 

MADDE 1. — Maliye Komis
yonunun 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Maliye Komis
yonunun 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Maliye Komis
yonunun 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

M. Meclisi ( S . Sayısı : 134) 



Ütükümetin teklifi 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Dışişleri Bakanı 
/. 8. Çağlayangü 

Maliye Bakanı 
/. Oürsan 

Millî Eğitim Bakanı 
0. Dengiz 

Bayındrılık Bakanı 
E. Erdinç 

Ticaret Bakanı 
M. Zeren 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
E. Somunoğlu 

Güm. ve Tekel Bakanı 
/. Telin 

Tarım Bakanı 
B. Bağdaş 

Ulaştırma Bakanı 
S. öztürk 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 
Sanayi Bakanı 

M. Turgut 
En. ve Ta. İKay. Bakanı 

1. Deriner 
Turizm ve Ta. Bakam 

N. Kür§ad 
İmar ve İskân Bakanı 

H. Menteşeoğlu 
Köy İşleri Bakanı 

8. 0. Avcı 





Dönem : 2 
Toplantı : 2 M l L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi Kâr his
seleri hakkında kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 

raporları (1 /162 ) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 19 . 3 . 1966 

Sayı : 71/342/1616 

MlLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
14 . 3 . 1966 tarihinde kararlaştırılan «Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi 
kâr hisseleri hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

G E E E K Ç E 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş., 1 Mart 1960 tarihli Resmî Gazetede yayınlan
mış olan 7462 sayılı «Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. Kanunu» hükümlerine göre ku
rulmuş ve şirket esas mukavelesinin 11 Mayıs 1960 tarihli Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlan
ması ile tüzel kişilik iktisabetmiştir. 

Şirketin bir milyon lira olan başlangıçtaki kuruluş sermayesi 7462 sayılı Kanunla 510, 335 
sayılı Kanunla da 600 milyon liraya çıkarılmıştır. 

600 milyon lirabk sermaye taahhüdünden 31.12.1965 itibariyle 517 752 000 liralık kısmı ödenmiş 
olup bunun 306 milyonu Türk resmî sektörüne (Sümerbank ve Karabük), 101 592 000 lirası Türk 
'özel sektörüne, 110 160 000 liralık kısmı da yabancı sdktöre aittir. 

1961 yılı ortalarında tesislerin kurulması için faaliyete başlanmış ve tesisler 3,5 yıl içinde ik-
tmal edilerefe 22 Mart 1965 tarihinde bütün unsurları ile işletmeye alınmıştır. 

Tesisler için takriben 2 milyar 514 milyon lira harcanmıştır. Buna, inşaat devresi içinde 
tahakkuk ettirilip sonradan ödenecek olan 200 milyon liralık faiz masrafları da eklendiği tak
dirde projenin hakiki maliyeti 2,724 milyon lira olmaktadır. İşletme giderleri ile ilgili 208 (mil
yon liralık stoklar da bu meblâğa dâhildir. 

7462 sayılı «Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. Kanunu» nun 6 ncı maddesi ile, tesis
lerin kuruluş devresi için hisse senetleri sahiplerine asgari bir temettü garantisi sağlanmıştır. 

Bu madde şöyledir : «Şirketin elde edeceği safi kâr hisse senetleri sahiplerine ödenmiş ser
mayelerinin senede % 6 sı nisbetinde kâr dağıtılmasına müsaidolmadığı takdirde, Maliye Vekâ
leti kâr no'ksanmı şirketin kuruluş tarihinden itibaren 5 yıl müddetle ikmal eder. Bu kâr nok
sanları, mezlkûr vekâletçe şirkete avans olarak ödenir. Şirket bu avansları, mütaakıp senelerde 
(kanuni ihtiyatlar ve ödenmiş sermayeye % 10 temettü hissesi ayrıldıktan sonra kalacak kâr ba
kiyelerinden Maliye Vekâletine iade eder.» 

92 



— 2 — 
Söz konusu temettü garantisi bütün hisse senetleri sahiplerine uygulanmamış, sadece özel 

sektör hissedarlarına asgari temettü ödenmiştir. Bugüne kadar Maliye Bakanlığınca bu maksat
la şirkete verilen avansların toplamı 6 200 000 liradır. 

Böyle bir temettü garantisi tanınmasından maksat; Türk özel sektörünün özellikle küçük 
tasarruf sahiplerinin şirket hisselerini almasını sağlamak, böylece bir yandan şirket sermayesi
nin bir kısmını temin etmdk, öte yandan memleketimizde bir sermaye piyasası kurulması yolun
da yardımcı olmaktır. 

Gerçekten de, kesif bir reklâm kampanyasına girişilmek süratiyle, özel sektöre ayrılmış bu
lunan 99 milyon liralık hisse senetlerinden büyük kısmı tesislerin kuruluş devresi içinde satıl
mıştır. 

Temettü garantisinin süresi kanunda, şirketin kuruluşundan itibaren 5 yıl olarak tesbit 
•edilmiştir. Şirket 11 Mayıs 1960 tarihinde kurulmuş olduğuna göre bu süre, 1964 faaliyet döne
mi sonunda bitmiştir. 

Tesisler Mart 1965 sonlarına doğru işletmeye açılmış olduğuna göre, bundan böyle, şirketin 
•kâr - zarar durumu ve anasözleşmesi hükümleri gereğince hissedarlarına temettü dağıtması ica-
Ibedeceği tabiîdir. 

Ancak, yapılan incelemelere göre, aşağıdaki sebepler muvacehesinde sirkatin 1965, 1966 ve 
1967 yıllarında kârlı duruma geçemiyeceği ve bunun neticesi olarak ortaklara temettü dağıta-
mıyacağı anlaşılmaktadır. 

1. Projenin hazırlanması sırasında, tesis maliyetinin ve özellikle mamul maliyetinin hesabın
da 1959 fiyatlarının esas alınmış olması sebebiyle maliyet ve kâr projeksiyonlarında geniş çap
ta hataya düşülmüştür. 

2. Bu projeksiyonlarda yapılan hata sebebiyle, şirkete verilmiş olan kredilerin faizleri 
yüksek tutulmuş ve şirket ağır bir borç yükü ile karşı karşıya kalmıştır. 

3. — İlk projede öngörülen bâzı imkânların işletmeye geçtikten sonra gerçekleştirilememiş 
olması maliyetteki sabit masraf payını artırmıştır. 

4. — Cevherin fabrika maliyeti, özellikle nakliye ve liman masraf] armdaki artış dol ay isiyle ilk 
tahminlerin çok üstünde olmuştur (% 100 den fazla) 

5. Kömür maliyeti ton başına 50 lira fazla olmuştur. 
16. Toplu sözleşmeler sonucu işçi ücretlerinde geniş çapta artırma olmuştur. 
7. Yatırım başlangıçtaki tahminlerin üstünde olmuş ve ilk projede öngörülmemiş bâzı tesis

ler de sonradan ilâve edilmiştir. 
Bir taraftan bunlar ve benzeri âmiller üzerinde durularak hal çareleri bulmak için çalışma

lar yapılmaktadır. 
Ancak; tesislerin işletmeye geçişinden itibaren belirli bir süre için şirketin kâr sağlıyama-

ması ve bunun sonucu olarak hissedarlarına temettü, tevzi edememesi bâzı bakımlardan olumsuz 
'etkiler yapacaktır. 

Şirketin özel sektör ortaklarından büyük bir kııs'mı, işçi, miemur, serbes meslek erbabı ve ev 
kadını gibi dar gelirli veya orta halli kimselerdir. 

Diğer yönden; tasarrufları tutma şeklinin elverişsizliği ve lüzumlu müesseselerin gelişmemiş 
olması gibi sebeplerle memleketimizde sermaye piyasasının henüz teessüs etmemiş olduğu bir 
gerçektir. 

Küçük tasarrufların yatırımlara kaydırılmasında olumlu bir faaliyet göstermiş olan Ereğli 
Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. nin, şimdiye kadar % 6 temettü almaya alışmış olan ortakla
rına bu temettüü artık ödememesi, bu yoldaki olumlu tesirleri yolkedebilecek bir netice doğu
rabilir. 

Ayrıca, resmî sektör elindeki şirket hisse senetlerinin de özel sektöre satılması öngörülmüş
tür. 

Gerelk şimdiye kadar özel sektöre satılmış hisse senetlerinin iade sebebiyle kıymetten düş-
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meşini önlemek, gerek özel sektöre devri öngörülen hisse senetlerimin satışını kolaylaştırmak için 
temettü garantisinin 3 yıl daha devamı zaruri görülmektedir. 

Ancak; bu defaki kanun tasarısında öngörülen temettü 7462 sayılı Kanundan farklıdır. Ma
liye Bakanlığının bu maksatla -şirkete bir avans vermesi söz konusu değildir. Şirket bu temettüü 
Ikendi kaynaklarından ödiyeeek ve gelecek yıllardaki kârları ile mahsup yapacaktır. Başka bir 
deyimle, şirketin kârlı devresinde ortaklara, avans olarak ödenen temettü kadar no/ksan kâr 
dağıtılacaktır. 

Maliye Komisyonu Raporu 
Millet Meclisi 

Maliye Komisyonu 2 . 5 . 1966 
Esas No. : 1/162 

Karar No. : 72 
Yüksek Başkanlığa 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi kâr hisseleri hakkında kanun tasarısı, 
ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi : 

Gerekçede arz ve izah edilen hususlar komisyonumuzca yerinde görülerek tasarı aynen kabul 
edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Bakanlığa sunulur. 
Maliye Komisyonu Başkanı 

ve bu rapor sözcüsü Kâtip 
Çankırı Bingöl Balıkesir Gaziantep 

T. Akman M. E. Gündoğdu A. Akın N. Sanca 
Urfa 

Muhali Cim 
B. Boran 

Bütçe Plân Komisyonu Raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe Plân Komisyonu 
Esas No. : 1/162 8 . 2 . 1967 

Karar No. 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyuruLan (Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi 
kâr hisseleri hakkında kanun tasarısı) ilgililer ve Maliye Bakanlığı temsilcisinin de katılması ile 
incelendi ve görüşüldü. 

Memleketimiz ekonomisine büyük bir değer katacak olan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 
Türk Anonim Şirketi 7462 sayılı Kanun öle kurulmuştur. Şirketin kuruluş sermayesi başlangıç
ta bir milyon lira iken 7462 sayılı Kanunla 510, 335 »ayılı Kanunla da 600 milyon liraya çıka
rılmıştır. Şirketin ödenmiş senmayesinin 306 milyonu Türk resmî sektörüne (Sümerbank ve Ka
rabük), 101 592 000 lirası Türk özel sektörüne ve 110 160 000 liralık kısmı da yabancı sektöre 
aittir. 

Tesislerin kurulmasına 1961 yılında başlanmış 3,5 yıl devam «eden faaliyetler neticesinde 
1965 Mart ayında tesis işletmeye alınmıştır. İ le tmeye açıldığı günden itibaren piyasaya çıkar
mış olduğu mamul ve yarı mamul mallar meni leket ihtiyaçlarını karşılamaya başladığı gibi 
gelecek yıllarda dışarıya da ihracetmek imkânları doğacaktır. Ancak tesisin kurulmasından iş-

Millet Meclisi (S. Sayısı : 192) 



— 4 — 
letmeye açılmasına kadar takriben 2 milyar 514 milyon, lira harcanmış bulunmaktadır. Bu itibar
la Şirket henüz kâr durumuna geçmemiştir. 74G2 sayılı (Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk 
Anonim Şirketi Kanununun) 6 ncı maddesi ile tesislerin kuruluş devresi için hisse senetleri 
sahiplerine asgari bir temettü garantisi sağlanmıştır. İlgili maddede (Şirketin elde edeceği kâr 
hisse senetleri sahiplerine ödenmiş sermayelerinin senede % 6 sı nisbetinde kâr dağıtılmasına 
müsaidolmadığı takdirde, Maliye Vekâleti kâr noksanını Şirketin kuruluş tarihinden itibaren 
5 yıl müddetle ikmal eder. Bu kâr noksanları, mezkûr Vekâletçe Şirkete avans olarak ödenir. Şir
ket bu avansları, mütaakıp senelerde Kanuni ihtiyatlar ve ödenmiş sermayeye % 10 temettü hisse
si ayrıldıktan sonra kalacak kâr »bakiyelerimden Maliye Vekâletine iade eder) denilmektedir. 

Söz konusu temettü garantisi bütün hisse senetleri sahiplerine uygulanmamış, sadece özel sek
tör hissedarlarına asgari temettü ödenmiştir. Böyle bir temettü garantisinin tanınmasında maksat; 
Türk özel sektörünün özellikle küçük tasarruf sahiplerinin şirket hisselerini almasını sağlamak, 
böylece bir yandan şirket sermayesinin bir kısmını temin etmek, öte yandan memleketimizde 
ibir sermaye piyasası kurulması yolunda yardımcı olmaktır. Temettü garantisinin süresi şirketin 
kuruluşundan itibaren beş yıl olarak tesbit edilmiştir. Tesisler 1965 Mart sonlarına doğru iş
letmeye açılmış olduğuna göre, bundan böyle şirketin kâr - zarar durumu ve anasözleşmesi hü
kümleri gereğince hissedarlarına temöttü dağıtması gayet tabiîdir. Ancak; tesislerin işletmeye 
geçişinden itibaren belirli bir süre için şirketin kâr sağlıyamaması ve bunun sonucu olarak his
sedarlarına temettü tevzi edememesi bâzı bakımlardan olumsuz etkileri yapacağından gerek hisse 
senetlerinin kıymetten düşmesini önlemek, gerekse özel sektöre devri öngörülen hisse senetlerinin 
satışını kolaylaştırmak için temettü garantisinin üç yıl daha devamı zaruri görülmektedir. Kanun 
tasarısında öngörülen temettü 7402 sayılı Kanundan farklıdır. Şirket bu temettüü kendi kay
naklarından ödiyecek ve gelecek yıllardaki kârları ile mahsup yapacaktır. 

Komisyonumuz kanun tasarısı hakkında ilgililerden almış olduğu geniş bilgilçrin ışığı altında 
tasarıyı yerinde görerek aynen kabul etmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

1. Sezgin 
Adıyaman 

M. A. At alay 

Edirne 
/. Ertem 

İstanlbul 
N. Eroğan 
Kütahya 
M. Erez 

Başkan V. 
Bize 

E. Y. Akçal * 
Ankara 

Muhalifim 
/. Seçkin 

Giresun 
Muhalifim 

/. E. Kılıçoğlu 
İstanbul 
31. Güven 

Ordu 
Muhalifim 

A. II. Onat 

Sö'zcü 
Sakarya 

N. Bayar 
Ankara 

/ / . T. Toker 

G-ümüşano 
Söz hakkım ımahfuzdur 

S. Savacı 
Kayseri 

A. A. Ilacıpaşaoğlu 
Sakarya 

E. Alican 

Kâtip 
Bolu 

II. /. Cop 
Balıkesir 

Muhalefet şerhi ilişiktir. 

M. 

A 

F. Islimyeli 
İstanbul 

Muhalifim 
S. Aren 
Konya 

N. Kalaycıoğlu 
Trabzon 

. 1. Birincioğlu 

Muhalefet şerhi 
Kanun tasarısı, kurucular dışındaki hisse senetleri sahiplerine % G kâr avansı verilmesini ve 

bu avansın ilerde doğacak kârdan mahsubedilımesini öngörmektedir. 
Devlete ve Kamu İktisadi Teşebbüslerine ait hisselere, mütaakıp tarihlerde tahakkuk ettirile

cek kârdan bir kısmının, özel şahıslara dağıtılmasına muhalifim ve 440 sayılı Kanunun ruhuna uy
gun bulmuyorum. 

Balıkesir Ankara Ordu 
F. tslimyeli t. Seçkin A. H. Onat 
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Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi kâr hisseleri hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketinin 1965, 1966 ve 
1967 yılları bilânçolarına göre, kurucular dışındaki hisse senetleri sahiplerine ödenmiş sermaye
lerinin yılda % 6 sı nisbetinde kâr dağıtılması mümkün olmadığı takdirde, noksan miktarı şir
ket avans olarak ödeyebilir. 

Şirket tarafından bu şekilde tamamlanan kâr noksanları, gelecek yıllarda kanuni ihtiyat
lar ve ödenmiş sermayeye % 10 temettü hissesi ayrıldıktan sonra kalacak kârlardan mahsube-
dilir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü ürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
$. Demirel 

Devlet Bakanı 
A. F. Alişan 

Dışişleri Bakanı 
/. 8. Çağlayangil 

Ticaret Bakanı 
8. T. Müftüoğlu 

Ulaştırma Bakanı 
8. Öztürk 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Kürşad 

Devlet Bakanı 
C. Bilgehan 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

Maliye Bakanı 
/ . Gürsan 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
E. Somunoğlu 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Dengiz 

Güm. ve Tekel Bakanı 
/. Tekin 

Sanayi Balkanı 
M. Turgut 

14 . 3 . 1966 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Bayındırlık Bakanı 
E. Erdinç 

Tarım Bakanı 
B. Dağdaş 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
/ . Deriner 

Köy İşleri Bakanı 
8. O. Avcı 
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