
DÖW1M:S TOPLANTI : 2 
» • < 

MİLLET MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

C İ L T : |2 

63 ncü Birleşim 

1.3. J971 Pazartesi 

• e * * 

içindekiler 

I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II - GELEN KAĞITLAR 

III - YOKLAMA 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Konya Milletvekili Sadi Koçaş 
ve bir arkadaşının, «Hayati öneme sahip 
madenlerin kamulaştırılması hakkında 
kanun teklifi» nin, içtüzüğün 36 ncı mad
desi gereğine gündeme alınmasına dair 
önergesi (2/377, 4/127) 

2. — Kayseri Milletvekilli Turhan Fey-
zioğlu'nun, Reısmî Gazetede yayımlanan 
«1971 yılı programı» adlı resmî belgede, 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin özel ku
ruluş ve şahıslarla ortaklık veya iştirak 
şeklinde giriştikleri teşebbüsler hakkında 
bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi (10/69) 

3. — Maraş Milletvekili İbrahim Öz-
türik'ün, son günlerde meydana gelen 
olaylarda kullanılan patlayıcı maddelerin 

Sayfa ' 
2 

3:5 

temin edilişinde iç ve dış örgütlerin etkili 
olup olmadığını tesbit etmek maksadiyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair öner
gesi (10/70) 6 

4. — Başkanlık Divanında açık bulu
nan üyeliklere seçim. 6 

V - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 6 

1. — Rize Milletvekili Erol Akçal'm, 
3 Temmuz 1970 tarih ve 1327 sayılı Kanu
nun 35 nci maddesi ile değiştirilen 14 
Temmuz 1965 tarih ve 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 79 ncu maddesi
ne bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Plân Komisyonu raporu (2/407) 
(S. Sayısı : 241) 6:14 

2. — T. B. M. M. Saymanlığının Mart, 
Nisan, Mayıs 1969 (ayları hesabına ait 
Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
raporu (5/8/A) (S. Sayısı : 209 a 1 nci 
ek) 14 

3. — T. B. M. M. Saymanlığının 
Haziran, Temmuz, Ağustos 1969 ayları 
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Sayfa 
hesabına ait Meclis Hesaplarını İncele
me Komisyonu raporu (5/9) (S. Sayısı : 
210 a 1 nci ek) 14 

4. — T. B. M. M. Saymanlığının Ey
lül, Ekim, Kasım 1969 aylan hesaplarına 
ait Mecliis Hesaplarını inceleme Komis
yonu raporu (5/10) (S. Sayısı : 208 e 
1 nci ek) 14 

5. -•- T. B. M. M. Saymanlığının Aralık 
1969, Ocak, Şubat 1970 ayları hesapları
na ait Hesapları inceleme Komisyonu ra
poru (5/7) (S. Sayısı : 205 e 1 nci ek) 14:15 

6. — T. B. M. M. Saymanlığının Mart, 
Nisan, Mayıs 1970 ayları hesaplarına ait 
Hesaplan inceleme Komisyonu raporu 
(5/8) (S. Sayısı - 206 ya 1 nci ek) 15 

7. — T. B. M. M. Saymanlığının 1970 
Haziran, Temmuz, Ağustos ayları hesapla
nma ait Meclis Hesaplarını inceleme Ko
misyonu raporu (5/11) (S. Sayısı : 243) 15 

Sayfa 
8. — T. B. M. M. Saymanlığının 1970 

Eylül, Ekim, Kasım ayları hesaplarıma ait 
Meclis Hesaplarını inceleme Komisyonu 
raporu (5/12) (S. Sayısı : 244) 15 

9. — Rize Milletvekili Erol Akçal ve 
9 arkadaşının 534 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesinin (e) bendinin tadiline ve bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifin
de yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı teskeresi ve Bütçe 
Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
2/145; Cumhuriyet Senatosu 2/300) (Mil
let Meclisi S, Sayısı : 220 ve 276; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1480) 15:17 

10. — Millet Mecisi İdare Âmirlerinin, 
5 . 1 . 1961 tarihli ve 231 sayılı Kanuna 
1 madde eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Plân Komisyonu raporu (2/421) (S. 
Sayısı : 275) 17:20 

11. — iş kanunu tasarısı ve 23 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/347) (S. 
Sayısı : 239 ve 239 a 1 nci ek) 20:33 

I - GECEN TUTANAK ÖZETÎ 

1-iJ.RİNCt OTURUM 
1971 yılı Bütçe kanunu tasarısının tümü üze

rinde grup sözcüleri sem konuşmalarını yaptılar. 
Birleşime saat 12,47 de ara verildi. 

İKİNCİ OTURUM 
Grup sözcülerinin konuşmalanna Hükümet 

adına Devlet Bakanı Hasan Dinçer'in cevap 
vermesinden ve tasanya verecekleri oyun rengi
ni belirltmek üzere lehinde ve aleyhinde birer 
üyenin konuşmalarından sonra, isim okunmak 
suretiyle yapılan oylama sonunda 198 ret oyu
na ikarşı 230 oyla 1971 Bütçe kanunu tasarısı
nın kabuıl olunarak kanunlaştığı bildirildi. 

Bıaşlbâkan Süleyman Demire!'] n, Bütçelim 
kaibul edilmesi dolayısiyle teşekkürlerini bildi
ren. demecinden sonra, 

1 . 3 . 1971 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 17,23 te son 
verildi. 

Başkam. 
Sabit Osman Avcı Ordu 

Memiduh Ekşi 

Kâtip 
Sivas 

Enver Akova 
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II GELEN KÂĞITLAR 

TEZKERELER 
1. — î'staınbu! Milletvekili Tekin Erer'in 

yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
ıBaşIbakanlılk tezkeresi (3/445) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlannldan mürekkep Karma Ko
misyona) 

2. — Kanıya Milletvekili Necmettin Erba-
kan'ım, yasama /dokunulmazlığının kaldırılması
na 'dair Başbakanlık tezkeresi (3/446) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karlma Komisyona) 

3. — Konya Milletvekili Necmettin Erba-
kan'ın yasama jdokumulmazlığının: .kajiduılması-

na dair Başbakanlık tezkeresi (3/447) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlanradan mürekkep 
Karlma Komisyona) 

4. — Konya Milletvekili Necmettin Erba-
kan'ım, yasama jdtokumulmazhğının kaldırılması
na dair Başbakanlık tezkeresi (3/448) (Ana
yasa, ve Adalet komisyonlarımdan mürekkep 
Karlma Komisyona) 

5. — Zonguldak Milletvekili Cahit Kara-
kaş'ın yasama dokunulmazlığımın kaldırılmaJsına 
dair Başbakanlık tezkeresi (3/449) (Anayasa 
ve .Adalet komiısyonlannidan mürekkep Karıma 
Komisyona) 

BİRİNCİ OTURUM 

Aşılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Talât Köseoğlu 

KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Memiduh Ekşi (Ordu) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 63 ncü Birleşimini açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak sureltiyle yoklama 
yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşme

lere başlıyoruz. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI EROL 

YILMAZ AKÇAL (Rize) — Sayın Başkan, büt
çeden evvelki son toplantılanda 'bir kanun tek
lifi Umumi Heyette görüşülmeye foaşlaaımış, fa-
kaJt Komisyonca geri alınmıştı. O kanun tekli

fini geri getirdik efendim. Personel Kanunu ile 
alâikalı bir kanun teklifi. 

BAŞKAN — Oraya geldiğimiz zaman halber 
veririz, Sayın Komisyon Başkanı. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çamları) — 
Sayın Başkan, yoklamadan sonra gelen arkadaş
larımız var. 

BAŞKAN — Efendim, çoğunluğumuzun ol
duğu anlaşılmıştır. Görüşmelere başlıyoruz. 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Konya Milletvekili Sadi Koça§ ve bir ar
kadaşının, «Hayati öneme sahip madenlerin ka
mulaştırılması hakkında kanun teklifi» nin, İçtü
züğün 36 ncı maddesi gereğince gündeme alınma
sına dair önergesi (2/377, 4/127) 

BAŞKAN — Bir kanun teklifinin gündeme 
alınması konusunda bir önerge vardır, Bu öner
geyi okutuyorum efendim ; 

Millet Meclisi Başkanlığına 
23 . 6 .1970 gün ve 469 sayı ile Cumhuriyet 

Senatosu Başkanlığına teslim ettiğimiz, 17 ar
kadaşımız tarafından imza edilmiş bulunan (Ha^ 
yati öneme sahip Madenlerin Komulaştırılması 
hakkında kanun teklifimiz) bugüne kadar Ko^ 
misyonda görüşülüp Genel Kurula sunulmamış 
tır. 

— 3 — 
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Kanunun millî menfaatler bakımından önemi 
dolayısiyle içtüzük gereğince kanun teklifimi
zin Komisyonda görüşülmeden Umumi Heyette 
görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

ihsan Topaloğlu Sadi Koçaş 
C. S. Giresun Üyesi , Konya 

BAŞKAN — Bu önerge üzerinde söz istiyen 
var mı efendim. 

CEVDET AKÇALI (Adana) — Söz rica 
ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Anayasa Komisyonu Başkanı 
Sayın Akçalı, buyurun. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; 

Sayın ihsan Topaloğlu'nun ve 17 arkadaşı
nın adı geçen kanun teklifi 26 . 6 . 1970 tarihin
de Anayasa Komisyonuna verilmiştir. Bu tarih
ten sonra 45 gün geçmeden Yüce Meclis tatile 
girdiğinden, geçen toplantıda seçilmiş olan Ko
misyon, bu kanunu konuşup neticelendireme-
miştir. Netice itibariyle, bu toplantıda seçilmiş 
olan Komisyonumuzun gündemindedir. 

içtüzüğün 36 ncı maddesi; bir komisyona 
havale edilen bir işin, bir kanun teklifinin 45 
gün zarfında görüşülüp Genel Kurula gelmesini 
âmirdir. Ancak, bu 45 günlük müddetin başlan
gıç tarihi komisyonların fiilen teşekkül edip işe 
başlaması tarihi olmak gerekir. Yüce Meclisin 
malûmudur ki, Başkanlık seçimleri ve bilâhara 
Demokratik Partinin kurulması ve parti grup
ları oranlarındaki değişiklik sebebiyle, Komis
yonumuza son üye seçimi 1 Mart 1970 tarihinde 
yapılmış ve bu seçimin neticesinin Komisyonu
muza bildirilmesi de 6 Şubat 1971 tarihinde ol
muştur. Bu tarihten beri 45 günlük müddet geç
memiş olduğu için, bunun Genel Kurulca görü
şülmesi Tüzüğe aykırı bulunmaktadır. Komisyo
numuz, bakiye müddet içerisinde toplanıp bu 
meseleyi neticelendirmeye çalışacaktır. 

Durumu yüksek takdirlerinize arz eder, say
gılarımı sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye?.. 
Yok. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

— 4 
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BAŞKAN — «Söz istiyen var mı efendim? 

Diyorum. «Yok.» dedikten sonra söz istiyorsu
nuz. 

Buyurun. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa

yın Başkan o tarafa baktığınız için beni görme
diniz. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, tamam. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Anayasa Komisyonu Başkanı arkadaşımızın 

sözlerine ilâve edilecek bir husus yok. Ancak, 
kendilerinin ifadelerine göre, önerge 26.6.1970 
tarihinde kendilerine verilmiş, 45 günlük müd
det geçmiş olmasına rağmen verilen önerge üze
rinde Komisyon her hangi bir suretle bir ça
lışma yapmamış. Eğer Komisyon Başkanı 45 
gün içinde verilen önergenin birinci maddesini 
veya maddelerinin üzerinde umumi bir görüşme 
yapıldığını, her hangi bir suretle maddenin ta
diline değin hususlarda şu veya bu kuruldan bir 
soruşturma yaptığı hususuna işaret etmiş olsa 
idi, her hangi bir suretle söz söylemeye imkân 
yoktu. Ama, Komisyona bir önerge vereceksi
niz, Komisyon 45 gün bu mesele üzerinde hiç 
görüşmiyecek, ondan sonra müddetin geçmiş ol
duğunu iddia etmek suretiyle, yeniden 45 gün
lük bir mehil istiyecek. Olmaz bu. Verilen öner
geler, müddeti içinde Komisyonda müzakere edi
lir. Komisyonda taraf olmazsa, netice alınmazsa 
önerge sahiplerinin verdikleri önergenin Meclis
te müzakere edilme hakkı vardır. 

Bu hususu kabul etmek gerekir. Teşekkür 
ederim. 

İBRAHİM AYTAÇ (Balıkesir) — önerge 
değil, kanun teklifi Sayın Asııtay. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Ben 
önerge dedim, arifle tarif meselesi, 

SADİ KOÇAŞ (Konya) — Söz istiyorum Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sadi Koçaş. 
SADİ KOÇAŞ (Konya) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Yedi aydan fazla zaman evvel Millet Mecli

sine teslim ettiğimiz bir kanunun Komisyonda 
bugüne kadar görüşülmemesi üzerine, hayati 
önemini de dikkat nazarına alarak Komisyon
da görüşülmeden Yüce Meclise getirilmesini is
tedik. 
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Sayın Komisyon Başkanı arkadaşımın izaha
tını dinledim. Sebep şudur veya budur. Biz, 7 
ay evvel verilmiş bir kanunun görüşülmemesini 
dikkat nazarına almıştık, arkadaşım bâzı hesap
larla henüz 45 günün dolmadığını, bu süre zar
fında yapılacağını söylediler. Ben önergemi geri 
alıyorum. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 
önergemi geri alıyorum, Sayın Komisyon Baş
kanının, bu süre zarfında meseleyi Meclise ge
tirecekleri hakkındaki beyanatını huzurunuzda 
senet telâkki ediyorum. Saygılarımla. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri.) 

BAŞKAN — önerge geriverilmiştir. 
Bâzı araştırma önergeleri vardır, okutaca

ğım. 

2. — Kayseri Milletvekili Turhan Fcyzioglu'-
nun, Resmî Gazetede yayımlanan «1971 yılı pro
gramı» adlı resmî belgede, İktisadi Devlet Teşek
küllerinin özel kuruluş ve şahıslarla ortaklık ve
ya iştirak şeklinde giriştikleri teşebbüsler hak
kında bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi (10/69) 

BAŞKAN — Araştırma önergesini okutuyo
rum : 

19 . 2 .1971 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Devlet Plânlama Teşkilâtınca hazırlanan 

Yüksek Plânlama Kurulunda incelendikten son
ra Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmî Ga
zetede yayınlanan «1971 Yılı Programı» adlı 
resmî belgede, İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
özel kuruluş ve şahıslarla ortaklık veya iştirak 
şeklinde giriştikleri teşebbüslere dair, üzerinde 
önemle durulmaya değer bâzı bilgiler vardır. 

Sözü geçen belgenin «Genel Ekonomik Du
rum» başlıklı Birinci bölümünün «Kamu Mali
yesi» başlıklı ve «C - 3» işaretli bahsinde veri
len rakamlardan, iktisadi Devlet Teşekkülleri
nin birçok iştiraklerinin, bu teşekküllerle ilgili 
440 sayılı Kanundaki «iktisadilik» ilkesiyle bağ
daşmadığı görülmektedir. 

% 8,5 - % 9 faiz ile finansman kredisi sağ-
lıyan bu millî kuruluşların, milyarlarca lira tu
tarındaki kaynaklarını, ortalama % 0,35 veya 
% 0,39 civarında rantabilite sağlıyan iştirakle
re yatırdıkları, sözü geçen belgedeki rakamlar
dan anlaşılmaktadır. 

D. P. T. baskısı, Cilt l/A, sayfa 95 te yer 
alan tablodan, 1968 de özel şirketlere iştirak 
sermayesi veya bu şirketlere verilen kredi şek
linde bağlı bulunan iktisadi Devlet Teşekkül
leri parasının 2,247 milyon Türk lirasını buldu
ğu; buna karşılık bir yılda sağlanan temettü 
miktarının 79 milyon lirayı aşmadığı, açılan kre
dilerden fiilen faiz tahsil edilemediği, bu suret
le iştiraklere yatırılan paranın rantabilitesinin 
% 0,35 ten ibaret kaldığı anlaşılmaktadır. 

1969 da iştiraklere bağlı olan millet parası 
2 milyar 693 milyon lira; sağlanan temettü 106 
milyon lira; rantabilite yüzdesi 0,39 dur. 

iktisadi Devlet Teşekküllerinin ortalama 
% 8,5 - 9 faizle kredi aldıkları düşünülürse, sa
dece faiz yükü sebebiyle uğranılan kayıp 1968 
de 112 milyon ve 19G9 da 122 milyon Türk lira
sıdır. Bu, korkunç bir israftır. 

özellikle Sümerbankm, çok çeşitli alanlarda, 
iktisadi olmıyan iştiraklere giriştiği anlaşılmak
tadır. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin kaynak ya
ratma görevlerini yeterince yerine getiremedik
leri ve bütçeden, her yıl artan ölçülerde, yar
dım aldıkları da bilinmektedir. Bu durumda : 

a) İktisadi Devlet Teşekküllerinin girişmiş 
oldukları bütün iştiraklerin tam listesini orta
ya çıkarmak; 

b) Bu iştiraklerden hangilerinin açıkça 
«gayriiktisadi» olduğunu; millet parasının isra
fına yol açtığını tesbit etmek; 

c) İktisadilik ilkesine aykırı şekilde özel 
şirketlere niçin ve nasıl sermaye bağlandığını 
anlamak; 

d) Millet parasının kaybına ve bâzı haller
de Devlet sırtından haksız kazançlar sağlanma
sına yol açan bu duruma son verilmesi için alın
ması gerekli tedbirleri incelemek üzere, 

Anayasamızın ilgili maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Turhan Feyzioğlu 
Millî Güven Partisi Grupu 

Başkanı 
Kayseri Milletvekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. Gerekli 
işlem yapılacaktır. 
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3. — M araş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün 
son günlerde meydana gelen olaylarda kullanılan 
patlayıcı maddelerin temin edilişinde iç ve dış 
örgütlerin etkili olup olmadığım tesbit etmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/70) 

BAŞKAN 
okutuyorum. 

Diğer araştırma önergesini 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gençlik ve üniversite olaylarının başladığı 

1968 yılından beri özellikle Ankara ve istanbul 
gibi büyük şehirlerimizde meydana gelen olay
larda geniş ölçüde ateşli silâh, bomba ve dina
mit kullanılmakta olduğu görülmektedir. 

Öğrenci yurtlarında yapılan aramalarda pek 
çok tabanca, mermi, av tüfeği, dinamit lokumu, 
bomba ve molotof kokteyli, bulunduğu resmî 
bildirilerden, radyo ve basından öğrenilmekte-
dL\ 

Dev - Genç ve Ülkü Ocakları gibi, üniversi
te dışında örgütlenen mihrakların elinde bol 
miktarda silâh ve patlayıcı madde bulunduğu 
bilinmektedir. 

Son günlerde hemen her gün büyük şehir
lerde ve özellikle Ankara ve İstanbul'da dina
mitler ve bombalar atılmakta,, vatandaşlar bun
dan derin bir huzursuzluk duymaktadırlar. Bu 
önergemi kaleme aldığım esnada hemen civa
rımızda büyük bir patlama meydana geldi. Bi
raz sonra hangi elçiliğe, hangi profesörün evi
ne ve hangi örgüte ve bankaya dinamit,, bom
ba atılacağı bilinmemektedir. Büyük şehirler 
âdeta bir savaş havası içinde yaşamaktadır. 

Bu üzücü manzara karşısında, polisin bütün 
gayretine rağmen güvenliği sağhyamamasmın 
pek çok sebebi olmakla beraber, vatandaş hak
lı olarak bu kadar silâh ve patlayıcı madde
nin nereden ve nasıl temin edildiğinin tecessü
sü ve hayreti içindedir. Ankara'nın içinde bun
dan bir ay önce bir milyon civarında kaçak 
mermi yakalanmıştır. Ankara Emniyet Müdür

lüğü civarında bir vatandaşın elinde bir te
neke dolusu dinamit bulunmuştur. 

Ateşli silâhlar ve bıçaklar Kanununa göre» 
silâh ve bıçak imali, satışı, taşınması, yurda 
sokulması yasaklanmıştar. 

Patlayıcı maddeler Tüzüğüne göre dinamit 
ve diğer maddelerin imali, satışı yasaklanmış 
ve ihtiyaç sahiplerine belge ile verilmesi ön
görülmüştür. 

Bomba bir muharebe aracı olarak ancak 
ordunun elinde bulunması gerekir. Oysa,, mey
dana gelen olaylarda binlerce ateşli silâh, bı-
çak,bomba, dinamit kullanılmaktadır. Bunla
rın hepsi pahalı ve temini güç araçlardır. 
Gençlere ve halka bu silâhları ve dinamitleri 
kimler ve hangi iç ve dış örgütler neyin kar
şılığında sağlamaktadırlar? Meselâ; bir inşaat 
ve istihkâm aracı olan dinamit ve bir savaş 
âleti olan bomba nerden, nasıl ve kimler eliy
le temin edilmektedir? Bu kadar silâh ve aracı 
gençlerin eline kadar getiren iç ve dış örgüt
ler varandır? Silâh, bomba ve dinamit teminini 
önliyecek tedbirler nelerdir? Bütün bu konula
rı incelemek, araştırma ve gereğini yapmak 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
(Meclis Araştırması) na karar verilmesini say
gılarımla rica ederim. 

23 . 2 . 1971 
İbrahim öztürk 

Maraş Milletvekili 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur, gereği ya

pılacaktır. 
4. — Başkanlık Divanında açık bulunan üye

liklere skecim. 
BAŞKAN — Gündemin birinci maddesi, 

«Başkanlık Divanında açık (bulunan üyeliklere 
seçim» dir. iki kâtiplik ve bir başkanvekilliği 
münlhaldir. iki kâtiplik için Divana adaylar ve
rilmiştir, Başkanvekilliği için (henüz aday ismi 
verilmemiştir. Bu üç seçimin bir arada yapılmak 
üzere Çarşamba gününe bırakılmasını oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Her üç seçim Çarşamba günü 
bir arada yapılacaktır. 

V - GÖMŞtmHN İŞLER 
1. — Rize Milletvekili Erol Akçal'ın, 3 Tem

muz 1970 tarih ve 1327 sayılı Kanunun 35 nci 
maddesi ile değiştirilen 14 Temmuz 1965 tarih 
ve 657 sayılı Devlet memurları Kanununun 

79 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 

kanun teklifi ve Plân Komisyonu raporu (2/407) 

(S. Sayısı: 241) 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, (bu kanun I 
teklifinin tümü üzerinde görüşülmüş, maddele
re geçilmiş, 1 nci madde görüşülmüş, 1 nci mad- I 
de üzerinde bir ttadil önergesi verilmiş, Komis
yon 'bu tadil önergesiyle birlikte maddeyi geri 
almıştı. 

Şimdi, Komisyon Başkanının bir önergesi 
var, onu okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
'Görüşülmekte ıolan kanun teklifinde, teklifin 

esas alınmasını ve kanun teklifinin 1 nci mad- \ 
desindeki, (madde 79 da) (Burslu giderleri ha- | 
riç) ifadesi yerine, ilişik ibarenin konularak, bu 
durumda son fıkranın da kaldırılmasını arz ve ! 
teklif ederim. i 

Plân Komisyonu Başkanı 
Erol Akçal 

(Burslu gidenlerin bir yılı aşan müddetleri , 
ile şahsan özel burs sağlıyan ve bu burstan isti- | 
fade etmesi için kurumlarınca kendilerine maaş- j 
sız izin verilmesi uygun görülenler hariç) j 

BAŞKAN — Sayın Akçal, bu önergeyle siz 
kendi teklifiniz üzerinde müzakere yapılmasını ı 
istiyorsunuz ve bir değişiklik yapıyorsunuz.. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI EROL YIL- j 
MAZ AKÇAL (Rize) — Umumi Heyette veril- i 
miş bulunan bir takririn gereğini yerine getiri- | 
yoruz; genişletiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Takrir üzerinde söz istiyen var \ 
mı efendim? Buyurun ISaym Başer. I 

KEMAL ÖNDER (izmir) — Sayın Kemal 1 
Demir'in de takriri var, onun da okunmasını is
tirham ederim. I 

BAŞKAN — Üç tane takrir var Sayın Ön
der... 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri, 

Teklife geçmeden evvel bir hususu arz et
mek istiyorum. Burada Rize Milletvekili Erol 
Yılmaz Akçal arkadaşımız şimdi hem kanun 
teklifçisi, hem de Komisyonun (Başkanı olarak 
bu kanunu savunur durumda olmasını ben (hu
kuk mantığı ile bağdaştıramıyorum. Hiç değilse I 
yerine Komisyondan diğer bir üyenin gelmesi I 
lâzımdı. I 

Biliyorsunuz ki, son (zamanlarda bâzı bakan- I 
lıklar yurt dışına gitmek için âdeta yarış halin- I 
deler. İkili anlaşmaydı, teknik yardımdı, gör- i 
güsünü Artıracak, bilgisini artıracak... (Bu adlar- | 

la bakanlıklarda âdeta dış memleketlere gitmi-
yenlerin sayısı parmakla gösterilir hale gelmiş
tir, \bilhassa ileri gelenlerde... 

Şimdi, biz Temmuz ayında çıkartmış oldu
ğumuz bu kanunu dört ay sonra değiştirmek 
durumuna düşersek bu suiistimal kapısını tek
rar açmış oluruz. Türkiye gibi kalkınmaya muh
taç bir memleketin, birçok işleri dururken, bi
zim dış memleketlere bir dolar dahi sarf etmek 
için zamanımız yoktur. Bu bakımdan igelen tek
lif yerinde değildir. Hele son, 1 seneyi geçme
mek kaydı, aşağı - yukarı onları en az 1 sene 
orada tutacak demektir ki, bu, memleketimizin 
bugünkü iktisadî şartları ile bağdaşmaz. Bunun 
için bu kanun teklifinin reddi gerekir kanaatin
deyim. 

Saygılar sunarım. 
«BAŞKAN — Efendim, bir usuli durumu tes-

bit etmeye mecburuz. Şimdi bu önergede iki hu
sus var. Malûmuâliniz, kanunların müzakeresin
de usul, en son komisyonun raporu üzerinde mü
zakerenin cereyan etmesi şeklindedir. Bu kere 
Komisyon Başkanı, bir önergeyle teklif üzerinde 
bir müzakere açılması hususunu teklif etmiştir. 
Bu husus kabul edilirse tadil önergeleriyle bir
likte esas müzakereye geçeceğiz. Yani, teklif 
edilen metin üzerinde müzakere açılması Heyeti 
Umumiyece kabul edilirse, o zaman © teklif üze
rinde görüşme yapacağız. Hâdise budur. 

Bu önerge üzerinde başka söz istiyen var 
mı?.. Buyurun. 

NURİ KOİDAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, buyurduğunuz usulî noktayı halletme
ye ihtiyaç vardır, onu halledelim. Ben zaten 
önergeyi destekliyorum efendim. 

BAŞKAN — Tabiî, ben de onu söyledim 
efendim. Bu noktayı Ihalletmeye mecburuz. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYF1 ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Sayın Başkan, kısa bir beyanda bu
lunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Çalışma Bakanı. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Sayın Başkan, çok muhterem arka
daşlarım, 

Müzakere konusu kanun teklifi bir büyük 
İhtiyacı karşılıyacak, millî menfaatlerimiz bakı
mından tatbikattaki boşluğu dolduracaktır. 

Teknik yardımların uygulanması kısmında, 
1327 sayılı Kanunun 35 nci maddesi bir boşluk 
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bırakmıştır. Bilhassa eğitim açıklarını, insan 
gücü açıklarını, teknolojik gelişme içerisinde 
bir an evvel karşılayabilmek için bağlantı yap
tığımız dış ülkelerin teknik yardım programla
rını uygulamaları, bursları ve buna benzer yar
dımları uygulamaları imkânlarını selbedecek 
bir netice hâsıl olmuştur 35 inci maddeyle. 

Gerçekten bu yardımları dış ülkeler teknik 
yardım fonundan vermektedir. Bizim herhangi 
bir külfetimiz bahis konusu değildir.Ancak, 35 
nci madde aynen kaldığı, bir tadile uğramadı
ğı takdirde, Türkiye'de bunların belli maaş kar 
şılıklannı almaları imkânları kalmamaktadır. Bu 
durum muvacehesinde de halen Tarım Bakanlı
ğı, Millî Eğitim Bakanlığı, içişleri Bakanlığı, 
îmar iskân Bakanlığı, Plânlama teşkilâtı, bu tek
nik yardımlardan sureti katiyede istifade ede-
miyeceklerini, zira memurların buna özenme
diklerini, cazip halden çıktığını ve memleketi
mizin bu ilişkilerden bir netice istihsal edemiye-
ceklerini resmen bildirmişlerdir. Dışişleri Ba
kanlığına. Onun üzerine değerli başkanla da 
temas temin edilerek Hükümetimizin de iştiraki 
olan bu teklif bu görüş huzurunuza gelmiştir. 
Benimsenmesini Hükümet adına arz ve rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, önce usu-
li muameleyi hallediyoruz. 

Görüşmelerin teklif üzerinden yapılmasını 
kabul edenler lütfen işaret buyursunlar.. Kabul 
etmiyenler... («Anlaşılmadı» sesleri) 

Sayın milletvekilleri, müzakereler esas iti
bariyle Komisyonun metni üzerinden yapılırdı. 
Bu defa saym Komisyon Başkanı, esas teklif 
üzerinden müzakerenin yapılmasını usul bakı
mından bir önergeyle teklif etmişlerdir. Yani, 
müzakerelerin metindeki teklif üzerinden yapıl
masını teklif etmişlerdir. Buna Hükümet de ka
tılmaktadır. Şimdi bunu tekrar oylarınıza sunu
yorum. Teklif üzerinden müzakere açılmasını 
kabul edenler lütfen işaret buyursunlar.. Etme
yenler.. Teklif kabul edilmiştir. 

Teklif üzerinden müzakere açacağız. 
1 nci maddeyi okutuyorum efendim : 
31 Temmuz 1970 tarih ve 1327 sayılı Kanu

nun 35 nci maddesi ile değiştirilen 14 Tem
muz 1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 79 ncu maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında Kanun 
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MADDE 1. — 31 Temmuz 1970 tarih ve 1327 
sayılı Kanunun 35 nci maddesiyle değiştirilen 
14 Temmuz 1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun 79 ncu maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 79. — 78 nci maddede yazık olanlar 
kadrolarında bırakılırlar ve (Burslu gidenler 
hariç) aylıklarını kendi kurumlarından alırlar. 
Bunların kademe ilerlemesi; emeklilik ve diğer 
bütün hakları ile yükümlülükleri devam eder. 
izin bitiminde yol süresi hariç 15 gün içinde gö
revlerine dönerler. 

Burslu gidenlerin aldıkları burs miktarı, 
kurumlarınca gönderilenlerin transfer edilen 
maaş karşılıkları gittikleri ülkelerde öğrencile
re verilen tahsisattan az ise aradaki fark Dev
let Personel Dairesince hazırlanacak bir yönet
melikte tesbit edilen esaslar dairesinde kurum
larınca kendilerine ödenir. 

Sürelerinin bitiminde görevlerine başlamı-
yanlar çekilmiş sayılırlar. Bu suretle çekilmiş 
sayılanlar aylık ve yol giderleri de dâhil olmak 
üzere kendilerine kurumlarca yapılmış bulunan 
bütün masrafları iki kat olarak ödemeye mec
burdurlar. 

G-örevlerine başlayıp da yükümlü bulunduk
ları mecburi hizmetini bitirmeden ayrılanlar ve
ya bir ceza sebebi ile memurluktan çıkarılmış 
olanlar mecburi hizmetlerinin eksik kalan kıs
mı ile orantılı miktarı iki kat olarak ödemek zo
rundadırlar. 

Milletlerarası genel veya bölgesel, resmî ve 
hususi kuruluşlar; memleketimiz ile aralarında 
teknik ve bilimsel yardım ve işbirliği anlaşma
ları bulunan veya bu nevi münasebetlerimizin 
yıllık ve sair özel tertipler aracılığı ile yürütül
düğü devletler; memleketimiz ile bir anlaşma
ya bağlı olmaksızın teknik yardım faaliyetleri 
yıllık programlar veya özel tertipler vasıtasiy-
le yürütülen devletlere mensup özel teşekküller
den sağlanılan burs, kurs, staj, kısa ve uzun 
vadeli eğitim imkânlarından yararlananlar ile; 
memleketimizden, Türkiye Cumhuriyetini men
subu bulunduğu genel veya bölgesel, resmî ve 
hususi kuruluşlar ile münferit devletlere veya 
bunlara bağlı resmî ve özel kuruşlara uzman
lık, müşavirlik, öğretim ve eğitim hizmetleri ar
zı için gönderilen kamu personelinin aylıkları, 
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kademe ilerlemeleri, emeklilik ve diğer bütün 
hakları ile yükümlülükleri bu maddenin önceki 
fıkralarındaki hükümlerin kapsamı dışında tu
tulur.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Buyurun iSayın Kodamanoğlu. 

NURt KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, 

Bendeniz teklifi desteklemek amacı ile söz 
almış bulunuyorum. 

Bilindiği gibi teklif, burs ve diğer milletler
arası anlaşmalardan doğacak imkânlardan isti
fadeyle birtakım memurlarımızın yurt dışına 
gönderilmesi halinde maaşlarının yurt içinde 
ödenmesine imkân sağlamak için yapılmıştır. 

Aziz arkadaşlarım, 
Bilindiği gibi kamu hizmetlerinden genellik

le şikâyetlerimiz vardır. Türkiye'de sosyal, eko
nomik, hattâ kültürel gelişmelerin, kalkınma
nın motor gücü hükümet dairelerince yürütül
mektedir; kalkınmanın sürükleyici gücünü Dev
let daireleri teşkil etmektedir. Çünkü devlet, 
genellikle bu tip hizmetlerde en büyük imkâna 
sahip bir kamu kuruluşudur. 

özellikle sevk ve idare kademesinde çalışan 
Devlet personeli en az bir yabancı dili bilerek 
dünyada kendi hizmet . sektörünün nasıl değiş
meler ve gelişmelere muhatabolduğunu takibet-
melidir. Dünyada kendi hizmet sektörünün ben
zerleri ne tarz çalışıyor, hangi imkân ve istika
metlerde çalışmalar yapıyor, bunu bilmelidir. 
Bunları bildiği takdirde Türkiye'de bu hizmet 
sahasına ne gibi yenilikler getirilebilir, bunu 
kolayca tesbit ve tâyin edecektir. Bu itibarla 
kamu hizmetlerinin daha kaliteli bir şekilde yü
rütülmesi bu hizmetleri gören, özellikle sevk ve 
idare kademesindeki memurların bilgi, görgü ve 
ihtisaslarının artmasına bağlıdır. 

Bugün milletlerarası ilişkiler birtakım im
kânlar ortaya koymaktadır. Bu imkândan isti
fade ederek bir memur yurt dışına gidip yaban
cı dil bilgisini geliştirmek, çalışacağı sahada 
bilgi ve görgüsünü artırmak istiyecektir. Ne 
var ki, bu seviyede memurların pek çoğu çoluk -
çocuk sahibidirler. Bunlar yurt içinde çoluk -
çocuklarını geçindirmekle mükellef olacaklar
dır. Kendileri birkaç ay veya birkaç yıl yurt 
dışına gittiğinde, bu insanların çoluk - çocukla
rının yurt içinde geçimlerinin devam etmesi za

ruridir. Eğer bu imkân sağlanmazsa, bu memu
ra dış burs imkânını sağlamak tek başına ye'tmi-
yecektir. Birçok memur, ailesinin geçim zarure
ti yüzünden bu imkândan istifadeyi reddede
cektir. 

Bu itibarla böylesine faydalı bir teşebbüsten 
memurlarımızı alıkoyacak bu mânada bir arızayı 
gidermek çoy faydalı olacaktır. Bu ihtiyacı tes
bit ederek bir an evvel giderilmesini sağlamak 
amaciyle, Sayın Akçal arkadaşımızın getirdiği 
teklif bu bakımdan teşekküre lâyıktır ve bir an 
evvel kanunlaşmasında fayda vardır. 

Ancak şu ciheti de bir temenni olarak sözle
rime eklemek istiyorum : 

Çoğu kere dış kurs imkânlarından faydalan
ma olanağını bulamıyan genç memurlara, Dev
let, eskiden 4489 sayılı Kanunla yurt dışına 
göndermek suretiyle yetişme imkânı verirdi ve 
gerçekten ileride kendisinden çok büyük istifa
deler edileceği umulan genç istidatları yurt dı
şında yabancı dil öğreterek, bilgi ve görgüsünü 
geliştirerek yetiştirmek Devlet idaresinde Cum
huriyetin başından beri denediğimiz ve büyük 
istifadeler sağladığımız bir imkândı. Söyliyebi-
lirim ki idarede bu sektörde vazife vermiş bir 
arkadaşınız sıfatiyle, 4489 sayılı Kanundan is
tifade ederek kendini yetiştiren pek çok Türk 
personel, Devletin yüksek kademelerinde ger
çekten değerli hizmetler vermişlerdir. Bu itibar
la yeni Personel Kanunundan onlar içinde eski
den mevcut birtakım hakların iadesini gerekti
ren bir değişmeye ihtiyaç vardır. Hükümetin 
bu yolda çalışmalar yaptığını bilmekteyim. Dev
let Personel Dairesinin elini çabuk tutarak, es
kiden 4489 sayılı Kanunla yurt dışına gönderi
lenlerin, bundan sonra da benzeri haklardan is
tifade etmesini sağlıyacak mevzuatı bir an evvel 
hazırlaması ve Yüce Meclise sevk etmesi fayda
lı olur. Bunu bir temenni olarak sözlerime ekle
mek istiyorum. 

Bu teklife vereceğiniz müspet oylar gerçek
ten memleketimize yararlı bir hizmeti Bağlıya
caktır. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Kemal Yılmaz buyurun. 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; 

Bugün değiştirilmesi istenen madde, ilgili 
kanun burada bir süre önce tartışılırken bizim 
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dikkatimizi çekmiş ve Sayın Hükümeti o zaman j 
uyarmaya çalışmıştık. Bugün o zaman savundu
ğumuz görüşlerin uygulamada doğru olduğunun 
anlaşılarak maddenin ıslâhı ve tashihi ciheti
ne gidildiğini görmekten hizmet yararına 
memnun olduğumu söylemekle sözlerime baş
lamak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, 
Burada daha önce konuşan bir değerli ar

kadaşımız, yurt dışında yetişme, bilgi görgü 
ve ihtisasını artırma imkânlarının , suiistimale 
uğradığından yakındı. Aslında nerede bir im
kân varsa, bu imkânın suiistimal edilmek isten
diği, böyle bir eğilimin daima ortaya çıktığı 
bir vakıadır, ama suiistimali önlemek için ye
tişme olanağını, memleket yararına olan bir 
olanağı ortadan kaldırıp atmak olmaz. Suiisti
mali önlemek için ayrı tedbirler alınır, fakat 
yurt dışında, ileri ülkelerde insangücü bakı
mından yetişme imkânlarını muhafaza etmek, 
hattâ bunları daha da geliştirmek lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Önce gidecek olanları iyi seçmek bir mese

ledir. Pekâlâ bu son decerece ciddî ölçülere bağ
lanabilir, bunun bir kanunu, gerekirse bir yö
netmeliği yapılabilir. Bugünkü uygulamada gi
denlerin iyi seçildiğini iddia etmek zordur, ar
kadaşıma katılırım ama, bunu tashih etmek im
kânsız değildir. Giden arkadaşlarımızın bir kıs
mının orada bilgisini ve ihtisasını değil, sade
ce turistik bakımından görgüsünü artırmaya 
daha çok ağırlık verdikleri de bir vakıadır. 
Bunu genelleştirmek istemiyorum, böyleleri var
dır ama, bu mahzuru da ortadan kaldırmak müm
kündür. Evvelâ gidecek onlanlara daha önce
den ciddî bir program hazırlanır, orada temas 
edecekleri müesseselerle daha önceden konu
şulur ve bu programın ciddî bir şekilde uygu
lanması, yurt dışındaki temsilciliklerimizin de 
kontrolundan pekâlâ mümkün olabilir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Asıl mesele, dışarda yetirtirmiş olduğumuz 

elemanlardan yurt içinde gereği gibi istifade 
edip etmediğimiz meselesidir. Gerek Devlet 
Plânlama Teşkilâtının doktora yapmak üze
re yüksek ihtisas alanında göstermiş olduğu 
gençler, gerekse bilgi görgü ve ihtisasını ge
liştirmek üzere gönderilen memurlar yurda 
döndüklerinde, ileri Batılı ülkelerde öğrendik- I 
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lerini Türkiye'de uygulama imkânlarına ka
vuşturuluyor mu kavuşturulmuyor mu? Bu ko
nuda ciddî şüpheler vardır,, bu konuda maale
sef gereğini yapmamışızdır. Misaller vermek is
temiyorum, en ciddî ileri bir konuda doktora 
yapıp da buraya döndüğü zaman, şu veya 
bu sebeple Devlet dairesinde bir sıra memu
ru, bir sıra bürokratı olmaya mahkûm edil
miş yetişmiş elemanlar vardır ve bunlar mut
suzdurlar ve bunların bir kısmı Türkiye'yi 
terkederek yurt dışına gitmek zorunda kal
maktadırlar. Bu, Türkiye'nin oldumolasıya 
önemli bir insangücü meselesidir. Hem yetiş
miş insanımız yok deriz, hem de yetişmiş in
sanlarımızdan bu ülkede gereği gibi faydalan
ma yollarını aramayız. Bu bir zihniyet mese
lesidir, bu Türk bürokrasisinin kötü bir alış
kanlığıdır; sadece bir iktidar meselesi değil
dir, dünün, eveligünün ve bugünün hükümet
lerinin ortak meselesidir. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım, eğer madde ol
duğu gibi kalırsa,, yurt dışından burs imkânı 
bulmuş olan veyahut Hükümetimiz tarafın
dan çeşitli anlaşmaların imkânları içerisinde 
yurt dışına yetişmek üzere göndereceğimiz ar
kadaşların burada bırakacakları çoluk çocu
ğunu geçindirebilecek kadar, Türkiye'de maaş 
almadan onları geçindirebilecek kadar zengin 
memurlar olması zarureti ortaya doğuyor. Bun
ların içerisinde şüphesiz ehliyetli ve çok ça
lışkan olanlar vardır ama, onlar kadar ve onlar
dan daha çok ehliyetli ve çalışkan nice değerli 
memurumuz, sırf Türkiye'deki çoluk çacuğunu 
bırakabileceği zengin bir kayınpederi olmadı
ğı için bu olanaktan mahrum bırakılır. 

Bunun iki türlü mahzuru vardır sevgili 
arkadaşlarım; Evvelâ, böyle bir yetişme im
kânına lâyik görülen memur küser, kırılır, ça
lışma şeklini yitirir; onun dışında da memle
ketimiz onun ihtisasından istifade edemez. Bu
na Türkiye'nin tahammülü yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, 
Çeşitli ülkelerle ve çeşitli milletlerarası ku

ruluşlarla yapılan teknik yardım anlaşmaları 
vardır. Teknik yardım anlaşmalarının üç yönü 
ağırlık taşır: 

Birincisi,, o memleketlerden Türkiye'ye ge
tirilen uzman, bunların ihtisasından faydalan
ma : 
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Maalesef bize «uzman» diye gönderilen kişi
lerin çoğu zaman birinci sınıf eleman olmadığı 
tecrübelerle anlaşılmıştır. Kendi ülkesinde sı
ra memuru olan veya konusunda sıradan adam 
olan insanların Türkiye'ye birinci sınıf uzman 
olarak gönderildiği dikkatimizi çekmiştir ve 
bunlardan gereği kadar istifade edememişizdir. 
Bizim memleketimizde onların ayarında, onla
rın seviyesinde uzmanlar olagelmiştir. 

ikinci nokta, teknik malzeme yardımı. 
Teknik malzeme yardımının memleketimiz 

için faydalı olduğunu kabul ederini, fakat o 
teknik malzemeyi asıl Türkiye'nin yararına 
kullanacak olan insanın, elemanın yetiştiril
mesi birinci derecede önem taşır, işte o da an
cak bu şekildeki burslarla yurt dışına gön
dereceğimiz ehliyetli Devlet personeli saye
sinde mümkün olabilir. 

Şimdi hafızalarımızı tazelemek isterim 
Birleşmiş Milletler Teşkilâtı memleketimize 
çeşitli alanlarda burslar verir, yetişme olanak
ları sağlar. Bu teşkilâta bağlı olan bütün ih
tisas kurumları; tarım teşkilâtı, sağlık teşkilâtı, 
Avrupa Konseyi, Avrupa iktisadi İşbirliği Teş
kilâtı ve bunun dışında da hemen hemen bütün 
ülkelerle diyebilirim,, önde gelen bütün ülke
lerle Türkiye bugün kültür anlaşması yapım* 
tır. Kültür anlaşmalarının içerisinde en önem
li nokta karşılıklı olarak eleman mübadelesi-
dir. Kültür anlaşmaları yoliyle de bir çok burs
lar sağlanmaktadır. Bir örnek vermek iste
rim: Meselâ bundan bir süre önce Avrupa Kon
seyi Türkiye için 100 öğretmenin yetişmesi için 
imkân tanıdı. Bu 100 öğretmen Türk Millî Eği
timinin ağırlığını taşıyacak güçte o zaman ye
tişmişlerdi, bunlar bugün hizmettedirler. Eğer 
bu madde o zamanlar olsaydı, bütün bu im
kânlardan yoksun kalacaktık. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Memleketimizin kapılarını Batıya kapa

yamayız. ileri ülkelerdeki gelişmeleıi, iler
lemeleri, bilimsel araştırmaları Türkiye'de ya
pacak imkânlardan yoksun olduğumuza, gö
re, hiç olmazsa onların ortaya koydukları ye
ni buluşları ve ilerlemeleri günügününe ya
kından takibetmek zorunluluğu vardır ve bu 
ancak bu şekildeki kanunların ortaya geti
receği imkânları değerlendirmek suretiyle 
mümkün olur. 

Bu konuda daha bir çok inandırıcı gerçek
leri ileri sürmek mümkündür ama, yürekten ina
nıyorum ki gelen teklife destekçi olacaksınız 
ve bununla da memlekete hizmet etmiş olaca
ğı*. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is-

tiyen... Buyurun Sayın Naime ikbal Tokgöz. 
NAİME İKBAL TOKGÖZ (istanbul) — Sa

yın Başkan, sayın arkadaşlarım; 
Müzakere edilmekte olan konunun yüksek 

oylarınızla sonuçlanmasına bütün kalbimle iş
tirak edeceğim. 

Kanunlar, suiistimal edenlere göre değil 
'hüsnüniyet sahiplerine Iğöre yapılır. Bir dış 
memlekete, 4489 a göre veya Plânlamadan 
veya diğer bir burstan faydalanarak giden 
bir zatın, onu turist Ömer gibi suiistimal et
miş olması, genel olarak oraya görigli bilgi
sini artırmak, memleketimize oradan ışık ge
tirmek için gitmiş olan zatın üzerine gölge 
düşüremez. Eğer suiistimal edecek şahsı arı-
yacak olursak; o burada da yapar, buradaki 
daimî görevinde iken de yapar. Bunu teşmil 
edersek, saatine 75 lira verdiğimiz profesör 
kürsüde de suiistimal edip çocuklarivle baş
ka mevzuları görüşür ve esas ilmî yeteneğini 
kullanmaz. 

Simidi, zaten bu verilen burslar fevkalâde 
azdır. Oraya giden kişinin değil buradaki 
ailesine, geride bıraktıklarına bakabilmesi, üs
telik buradan da yardım talebedilmektedir. 
Elimde, tesadüfen geçmiş bir bursiyerin yolla
dığı mektup var; «Aldığım burs ücretini ayın 
onunda bitirdim.» diyor. Hastalanmış; aya
ğına giderseniz bir doktor 25 frank, (Fran
sa'da geçiyor hâdise) evinize getirirseniz 30 
frank, ilâçlarla beraber 200 frank. Aldığı para 
zaten 1 300 frank. Bunlar pratik âdetler, fa
kat neticeye müessir hallerdir. Bizde 17 - 18 
liraya çıktı diye feryadettiğimiz etin ki
losu, bizim paramızla Fransa'da 58 liraya te
kabül ediyor, yani 22 frank. 

Her ne zaviyeden olursa olsun, eğer biz 
bunu kısıtlıyacak olursak, demin «iştirak et
memek elden gelmiyor» diyen, Sayın Kemal 
Yılmaz Bey arkadaşımın ifade buyurduğu 
gibi, ancak zenginlerin, para membalı olan ki
şilerin orada göngü ve müktesaJbatını artırmak 
ıgibi bir hale meseleyi irca etmiş olacağız. 

- 11 — 
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Unutmamalı ki, 'Garba açılan her lisan, 

eski 'bir tarif olmakla beraber mütearifesini, 
henüz kıymetini kaybetmemiş, bir hükümdür 
ki, bir 'bilgi penceresidir. 4489 a göne gidip 
orada bir yıl süre ile kaldıktan sonra, gel
diği zaman, burada pekâlâ muafiyet imtihan
ları vererek lisan hocalıklarını kazanmış pek 
çok arkadaşım var. Burada kalan aileleri
nin de kendilerine ıstırap kaynağı olacak 
mektuplar yazıp, onları orada çalışamaz hale 
getirmemeleri konusu da ayrı bir mânevi prob
lem. 

Bu bakımdan, burslu veya diğer maksat
larla gitmiş olan arkadaşlarımızın, vatandaşla
rımızın burada kalan ailelerinin bir yıl sü
reyi aşmamak kaydiyle, buradaki geçimlerini 
temin edecek maaşlarının devamı hususunda 
müspet karara varılması, her halde memle
ketimize yetişmiş eleman temin etme bakı
mından faydalı olacaktır. Hattâ, giden zevat 
meselelerine iyi eğilmeyip, orada turist dahi 
gezseler, turistin edineceği görgü ve bilgiyi 
<bile getirmelerinde ben memleketim zaviyesin
den yine fayda umarım. 

Plânlamadan giden birkaç zatı tanıdım. 
Sonra bâzı endişeler de varit değildir. Bun
lar, giderlerken, geldikleri zaman gönde-
rilmiş olan müesseselerde, Devlet sektöründe 
çalışacaklarına dair taahhütname vermek-
teler ve ağır bir taahhütnameyi noterden mu-
saddak olarak takdim ettikten sonra ayrıla
bilmektedirler. Plânlamalar kursa göndere-
recekleri personellerini ayırırlarken, döndük
leri zaman hangi branşta kullanacaklarda o 
branş üzerinden göndemrekteler ve bunlar 
geldikleri zaman da hakikaten faydalı olmak
tadırlar. 

Bilhassa memleketimizde mazisi çok derine 
kaymıyan ve mutlak rasyonel, çalışmanın, 
iktisadi ve sosyal düzenin öncüleri olarak mü
talâa ettiğimiz Plânlamamız da ihtiyacı olan 
geniş kadroyu burslardan faydalanarak kurs
lara göndermekle temin etmektedir. 

Birleşmiş Milletlerden Fransa'da ve diğer 
yerlerde açmış olduğu kurslarda yetişecek 
personelden faydalanmak suretiyle meseleleri
mize çözüm yolu bulabiliriz. 

Bendeniz buna müspet oy vereceğim. Ar
kadaşlarımın da bu hususa katılmalarını, mem

leketime fayda, bilgi, bilim sağlaması ve 
geride kalan çocuklarının ve bilhassa eşleri
nin ıstırap duymaması bakımından bunun des
teklenmesi lâzımgeldiği kanaatindeyim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hükümet. 
ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜEK (Es

kişehir) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım, Sayın Yılmaz'm ileri sürmüş olduğu mülâ
hazaları değerlendirmek ve endişelerini berta
raf etmek için bâzı hususları açıklıyacağım. 

Evvelâ, teknik yardım anlaşmalarında, seçi
len personelin şahısları ve istihdam edileceği 
sahalar şartları ile birlikte tesbit olunmaktadır. 
Bunun yanı sıra, vasıflarını Devlet Plânlama 
Teşkilâtı tâyin ve tesbit ederek takdim etmek
tedir. Bu takdim, lisan ve kalifikasyon bakımın
dan ilgili memleketin Türkiye'deki kültür heye
ti tarafından imtihana tabi tutularak ayıklan
makta, Dışişleri, Millî Eğitim Bakanlığı ve ilgili 
bakanlık bunların diğer formasyon durumları
nı tetkikederek değerlendirme yapmaktadır. 

İBunun dışında, kendileri gerekli çalışmaları 
yurt dışında yaptıktan, müktesebatlarını artır
dıktan sonra, hiç şüphesiz yurda dönüşlerinde 
kendi ihtisas sahalarında fonksiyon ifa etmek
te ve çalışmaktadırlar. Bunların her türlü kül
feti, memleket imkânları ile karşılandıktan, dış 
yardımlardan, teknik yardımlardan istifade 
edildikten sonra, hiç vazife görmeden başka sa
halara gitmeleri halini önliyecek, bugünkü mev
zuat içerisinde tek tedbir, mukavele şartları ara
sında bu çalışma sürelerini tesbit ve bir hizmet 
şeklinde olmaktadır. Bu şart da keza anlaşma
lara konulmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bunun yanı sıra, her türdü iyi niyet dışında 

davranışlarla kamu hukukuna ferdin zarar ver
memesini temin maksadiyle, şümullü olarak 
Personel Dairemiz tarafından bir yönetmelik 
hazırlanmaktadır. !Bu yönetmelik yürürlüğe gir
dikten sonra, şüphesiz, arkadaşlarımızın endişe 
ettikleri hususlar ve mülâhazalar tamamiyle 
objektif ölçüleri içerisinde karşılanmış olacak
tır. 

Benim Hükümet adına ricam, 35 nci madde
nin tatbikatiyle ilgili olarak getirilmiş olan bu 
tadil tasarısının sınırlarını kesin olarak tutmak 
mecburiyetindeyiz. Arkadaşlarımız çok çeşitli 
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görüşler ortaya koymaktadırlar; ancak, perso
nel rejimimizin zedelenmemesi, malî kaynakla
rın muayyen ölçünün dışına taşmaması için, ta
sarıdaki sınır içinde kalınmasını ve aynen kabul 
edilmesini tekrar rica ediyorum. 

ISaygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hiçerimez. 
AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 

iSayın Başkan, değerli arkadaşlarım, 
Getirilen bu teklif cidden çok yararlı ve 

Personel Kanunu için ilerde daha iyi işliyebil-
mek imkânları hazırlıyan bir tekliftir. Ancak, 
teknik bakımından mümkün olup olmadığı da 
münakaşa edilecek bir husustur. 

Çünkü, şimdi görüştüğümüz, ilâvesi istenen 
maddenin aynı zamanda 78 nci maddeyle de ili
şiği vardır. 78 inci maddede yurt dışına çıkacak
lar tadadedilİrken, «kurumlarca açılacak seçme 
veya yarışma sınavlarında başarı gösterenlere 
dış burslara dayanılarak gönderilenlere» den
dikten sonra, bunlara iki yıla kadar ayrılma 
müsaadesi verilebileceğini ve bu müsaadenin de 
(bir kat artırılabileceğini öngörüyor. Yani, böyle 
bir burs veya imkân kazanan Devlet memuru 
yurt dışında 4 yıl kalacaktır. 

O takdirde, 79 ncu maddeyi okumaya baş
larsak, bu arkadaşlarımız kadrolarında bırakı
lacak ve bunların kademe ilerlemeleri, Devlet 
memurluğu devam edecek, fakat derece yüksel
meleri yapılamıyacak ve böylece yurt dışında 
bulunan bir Devlet memuru 3 yılını doldurduk
tan sonra, eğer yüksek okul mezunu ise, bir üst 
dereceye terfi etmesi lâzım gelirken, bu üst de
receye terfii yapılamıyacaktır. Çünkü, kadrosu 
ile bağlı bırakılmıştır. Diyelim ki, 100 liralık 
aslî maaşlı olsun, 1327 sayılı Kanuna göre de 
2 nci derecede bir memuriyette çalışan bir kim
se olsun, 3 yılın sonunda bu kimsenin 1 nci de
recedeki bir memuriyete veya dereceye yüksel
mesi gerekmektedir, başarı gösterdiği takdirde, 
eğer ibu fıkra veya bu madde aynen kabul edi
lecek olursa, bu (değişikliğe mıâruz bırakılmıya-
cak olursa, ıo tajkdirde bu kimse 3 ncü senede 
yükselme imkânı bulamıyacak, bu kadar başa
rılı, yurt 'dışında dalhi başarısını ispat edebil
miş ıdlan kişiye laıncak kademe ilerlemesi verile
bilecektir. Bu birinci mahzurdur. 

İkinci mahzur da, eğer kadro ile olan ilişki
lerini devam ettirecek olursak, 4 yıl yabancı bir 
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ülkede hizmet gören kişinin önemli görevi ken
disinin bir alt derecesindeki veya eşit derecede
ki başka bir memur tarafından vekâleten gö
rülecektir. 

Hatırlayınız, Sayın Maliye Bakanınız Me
sut Erez, Personel Kanununun reformist yön
lerini savunur iken, özellikle bu vekâlet müesse
sesinin artık çalıştırılmaması lâzımgeldiğini sa
vunmuşlar ve biz de Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu olarak, reformun gereği olduğu için bu 
fikri aynen benimsemiş ve savunmuştuk. 

O halde, kadro ile olan bağlantı da devam 
edecek olur ise, vekâlet müessesesi başlıyacak 
demektir. Her vekâlet edenin yerine de yani bir 
vekâlet eden bulmak gerekeceği için, bu müte-
selsilen aşağıya doğril kademe kademe devam 
edecek ve vekâlet müessesesi âdeta suiistimal 
edilir hale gelecktir. 

Benim, Sayın Komisyondan istirhamım, bu 
önerilerimin dikkate alınarak burada yapılacak 
bir redeksiyonla halledilmesi hususunun dikkate 
alınmasıdır. 

(Saygılar sunar, teşekkür ederim. 
IBAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen baş

ka sayın üye?.. Yok. 
iSaym Başkan, önce bir önergeniz daha var 

ildi, bunu muameleye koyalım mı efendim? Yok
sa, son önergenizi mi muameleye koyalım? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI EROL 
YILMAZ AKÇAL (Rize) — Son önergemizi mu
ameleye koyunuz Sayın Başkan. 

İBAŞKAN — O halde bu önergenizi geriveri-
yorum. 

Değişiklik önergeleri vardır, bu önergeleri 
okutuyorum. 

Saym Başkanlığa 
Müzakeresi yapılan kanun teklifi ile 657 sa

yılı Kanunun 79 ncu maddesine bir fıkra eklen
mektedir. Buna ilâveten 657 sayılı Kanunun 79 
ncu maddesinin 1 nci fıkrasındaki (Burslu gi
denler hariç) cümlesinin de metinden çıkarıl
masını arz ve teklif ederim. 

(Saygılarımla. 
Bolu 

Kemal Demir 

«Burslu gidenlerin, bir yılı aşan müddetleri 
ile, şahsan özel burs sağlıyan ve bu burstan 
istifade etmesi için kurumlarınca kendilerine 
maaşsız izin verilmesi uygun görülenler hariç» 
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BAŞKAN — Sayın Kemal Demir, siz Komis-
yoiiiun som getirmiş o'lduğu şekil ve verilmiş olaaı 
değiştirge önergesi karşısında... 

KEMAL DEMİR (Bolu) — önergemi geri 
alıyorum. 

İBAŞKAN — önergeyi geri alıyorsunuz. 
ölnertge geriverilmişti^. 

(Plân Komisyonu Başkanı Erol Yılmaz Ak-
çalVın önergesi tekrar okundu.) 

IBAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katı-
lıyıci' mu? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI EROL 
YILMAZ AKÇAL (Rize) — Katılıyoruz. 

SANAYİ BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (Eski
şehir) — Katılıyoruz. 

İBAŞKAN — Hükümet katılıyor. 
Bu değişiklik önergesini oylarınıza sunuyo

rum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Değişiklik 
önergesi kabul edilmiştir. 

Bu değişiklik önergesi ile birlikte maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Eltmi-
yenler... Değiştirge önergesi ile birlikte maıdde 
kaibul. edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun 30 . 1,1 . 1970 tari-
ıhinde yürürlüğe girer. 

İBAŞKAN — Madde üzerimde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi aylarımıza sunuyorum. 
Kabuö, edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

İBAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarımıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerimde söz istiyen sayın 
üye?.. Yok. Kanunun tümünü oylarınıza sumû-
yo,rum. Kabul «edenler... Etmiyenjler... Kabul 
edilmiştir. Bu şekliyle kanun Meclisimizce ka
bul edilmiştir. 

Tüsük gereğince bir defa görüşülecek işler 
bölümlüne geçiyoruz. 

2. — T. B. M. M. Saymanlığının Mart, Ni
san, Mayıs 1969 aylan hesabına ait Meclis He
saplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/8/A) 
(S. Sayısı : 209 a 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Tekabbül raporunu okutuyo
rum. 

(1) 209 ve 209 a 1 nci eh S. SayıU basma
yanı tutanağın sonuna eklidir, 
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(Tekabbül raporu okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon raporunu okutuyo

rum. 
(Meclis Hesaplarını inceleme Komisyonu ra

poru okundu.) 
BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine su

nulmuştur. 

3. — T. B. M. M. Saymanlığının Haziran, 
Temmuz, Ağustos 1969 ayları hesabına ait Mec
lis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(5/9) (S. Sayısı : 210 a 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Tekabbül raporunu okutuyo
rum. 

(Tekabbül raporu okundu.) 
BAŞKAN —- Komisyon raporunu okutuyo

rum. 
(Meclis Hesaplarını inceleme Komisyonu ra

poru okundu.) 
BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine su

nulmuştur. 

i. — T. B. M. M. Saymanlığının Eylül, 
Ekim, Kasım 1969 ayları hesaplarına ait Meclis 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/10) 
(S. Sayısı : 208 e 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Tekabbül raporunu okutuyo
rum. 

(Tekabbül raporu okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon raporunu okutuyo
rum. 

(Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu ra
poru okundu.) 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine su
nulmuştur. 

5. — T. B. M. M. Saymanlığının Aralık 
1969, Ocak, Şubat 1970 ayları hesaplarına ait 
Hesaplarını İnceleni Komisyonu raporu (5/7) 
(S. Sayısı : 205 e 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Tekabbül raporunu okutuyo
rum. 

(Tekabbül raporu okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon raporunu okutuyo

rum. 

(1) 210 ve 210 a 1 nci ek, 208 ve 208 e 1 nci 
ek 205 ve 205 e 1 nci S. Sayılı basmayazılar tu
tanağın sonuna eklidir, 
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(Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu ra
poru okundu.) 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine su
nulmuştur. 

6. — T. B. M. M. Saymanlığının Mart, Ni
san, Mayıs 1970 ayları hesaplarına ait Hesapları 
İnceleme Komisyonu raporu (5/8) (S. Sayısı : 
206 ya 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Tekebbül raporunu okutuyo
rum. 

(Tekabbül raporu okundu.) 
BAŞKAN — Tekabbül raporunu okutuyo

rum. 
(Meclis Hesaplarını inceleme Komisyonu ra

poru okundu.) 
BAŞKAN •*- Genel Kurulun bilgilerine su

nulmuştur. 

7. — T. B. M. M. Saymanlığının 1970 Hazi
ran, Temmuz, Ağustos aylan hesaplarına ait 
Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(5/11) (S. Sayısı : 243) (1) 

BAŞKAN — Komisyon raporunu okutuyo
rum. 

(Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu ra
poru okundu.) 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine su
nulmuştur. 

8. — T. B. M. MiSaymanlığınıns1970 Eylül, 
Ekim, Kasım ayları hesaplarına ait Meclis He
saplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/12) 
(S. Sayısı : 244) (1) 

BAŞKAN — Komisyon raporunu okutuyo
rum. 

(Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu ra
poru okundu.) 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine su
nulmuştur. 

9. — Rize Milletvekili Erol Akçal ve 9 ar
kadaşının 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesi
nin (e) bendinin tadiline ve tir madde eklen
mesine dair kanun teklifinde yapılan değişikli
ğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi ve Bütçe Plân Komisyonu raporu (Millet 

(1) 206 ve 206 ya 1 nci ek, 243 ve 244 S. 
Sayılı basmayazılar tutanağın sonuna eklidir. 

Meclisi 2/145; Cumhuriyet Senatosu 2/300) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 220 ve 276; Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 1480) (1) 

BAŞKAN — Komisyon yerinde, Hükümet 
yerinde. Plân Komisyonunun raporunu okutu
yorum efendim. 

(Rapor okundu) 
BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun ka

bul ettiği metin komisyonca aynen kabul edil-
mişftir. Hiçbir değişiklik yoktur. 

Şimdi Cumlhuriyet Senatosunun yaptığı de
ğişiklik maddelerini başlıklariyle bir lMe oku
tuyorum. 
5434 sayılı T. C. Em eki Sandığı Kanununun 
12 ncü ımaddeisinin I I 'işaretli fıkrasına (bir (n) 
(bendi ve Sözü geçen kanuna geçici iki madde 
eklenmesine ve 5434 sayılı Kanuna 23 . 2 . 19'6'5 
tarihlî ve 545 sayılı Kanunun 5 nci maddesi ile 
eklenen Ek Maddede değişiklik yapılmasına 

dair kanun 
Madde 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli San

dığı Kanununun «sandıktan faydalanacaklar» 
hakkındaki 12 nci maddeısline aşağıdaki (n) 
bendi eklenmiştir : 

n) Emekliliğe tabi görevlerde bulunmadan 
illerin daimî komisyon üyeliğine seçilenlerle, 
emeklilikle veya Sosyal Sigortalarla iü|glilennıe-
den belediye (başkanlığına veya T. B. M. M. üye-
fliğine seçilenler, seçimlerden itibaren 6 ay için
de yazı ile Sandığa müracaat ederek emeklilik
le ilgilenmelerini istedikleri ve emekli kesenek
lerini ödedikleri takdirde, kesenek karşılıkları 
da ilgili kurumlardan alınmak suretiye, 

BAŞKAN — Madde üzerinde benimseyip 
(benimsememe yönünden söz istiyen sayın üye... 

CAVİT TEVFİK OKYAYÜZ (içel) — Söz 
istiyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Cavit Okyayüz. 

CAVİT TEVFİK OKYAYÜZ (içel) — Sa
yın Başkan, çok aziz arkadaşlarım, 

Belediye hikmetleri, hepimizin de bildiği 
veçhile memleket hikmetlinde, kamu hizmetinde 
gerçekten bu melmlekete hayırlı ve yararlı ol
mak bahsinde deruhte edilen mesuüyeltlerden-
dir. Vilâyet encümen üyelikleri de böyledir. O 
itibarla bu istikamette sevk edilen bu hükmün 

(1) 220 ve 276 S. Sayılı basmayazı tutana
ğın sanıma eklidir. 
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kabul edilerek arkadaşlarımıza bu imkânın ve-
rdlnıesinde bendeniz büyük isabet görürüm, 
bunun mânevi, fikrî ölçüler yönünden yerinde 
Ibir hareket olduğu kanaatindeyim. Bu arkadaş 
lanmıza yaptıkları hizmetlerin karşılıklarını kıs 
men olsun verebilme imkân ve fırsatını bu şe 
kilde yaratmış olacağız. Kanaat ve kararlarını 
zm bu istikamette tecelli etmesini istirham edi 
yorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye?. 
Yok. 

Komisyon maddeyi aynen beMmstemiştir. 
Maddeyi başlığı ile birlikte oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde baş
lığı ile birliktekabul edilmiştir. 

Madde 2. — 5434 sayılı Kanuna 23 . 2 . 1965 
tarihli ve 545 sayılı Kanunun 5 noi maddesi 
ile eklenen Ek Maddede yazılı (10) yıllık sü
re, (15) yıla çıkaralmıştır. 

BAŞKAN — Madde komisyon tarafından 
beniımenmiştir. Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Eltmiy enler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Geçici Madde 1. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte; 

a) 1 noi maddede yazılı görevlerden bele
diye başkanlığında ve illerin daimî komisyo
nu üyeliklerinde bulunanlarla, bu görevler
den ayrılıp, emeklilikle ilgili görevlere geçmiş 
bulunanların; belediye başkanlığında ve ille
rin daimî komisyonu üyeliklerinde geçmiş olan 
(hizmet sürelerinden onbeş yılını, 5434 sayılı 
Kanuna de 23 . 2 . 1905 tarihli ve (545 sayılı 
Kanun hükümlerine göre borçlanma istekleri 
üzerine borçlandırılarak, emeklilik fiilî hizmet 
sürelerine eklenir. 

b) 1 noi maddede yazılı görevlerden halen 
yasama organı üyeliklerinde bulunanlarla, ev
velce yasama organı üyeliğinde bulunupta ha
len (belediye başkanlığında, illerin daimî komis
yonu üyeliklerinde veya emeklilikle ilgili diğer 
(görevlerde bulunanların yahut açıkta olupta 
sonradan sözü geçen görevlere geçeceklerin; 
yasama organı üyeliğindeki hizmet süreleri, 
1046 sayılı Kanun esasları dairesinde dikkate 
alınarak tesbit edl'iecek emeklilik keseneğine 
esas derece aylık tutarları üzerinden, o tarih

lerde kesilmesi gereken emeklilik kesenekleri 
hesaplanarak adlarına borç kaydedilir ve öde
nek veya maaşlarından oniki eşit taksitle ku
rumlarınca tahsil edilerek T. 0. Emekli San
dığına gönderilir. 

Bunların emeklilik kesenek karşılMarı ise 
kurumlarınca toptan T. C. Emekli Sandığına 
ödenir. 

Kesenek ve karşılıkların ödenmesinde; 
31 . 7 . 1970 tarihli ve 1327 sayılı Kanunun 
ek geçici 34 ncü maddesi hükmü dikkate alınır. 

BAŞKAN — Bu maddeyi komisyon ay
nen benimsemiştir. Madde üzerinde söz istiyen? 

EŞREF DERİNÇAY (İstanbul) — Sayın 
Başkanım, bir noktada ricam olacaktır: Vilâ-
yetlerdeki belediye daimi encümen üyelerinin 
bu maddeye ithal edilebilmesi' için maddenin 
komisyona iade edilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Maddeyi benimsemiyorsunuz. 
EŞREF DERİNÇAY (istanbul) — Vilâyet-

lerdeki belediye daimî encümen üyelerinin de 
maddeye ithal edilmesi gerekir. Bu bakımdan 
maddenin komisyona iade edilmesini rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Siz benimsemiyorsunuz. Bu 
madde ya benimsenir, ya da (benimsenmez. Mü
zakere şekli böyledir. 

EŞREF DERİNÇAY (Manbul) — Komis
yona bu gerdkçe ile iade deilirse, Komisyon da 
ona göre bu maddeyi görüşür. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye? 
Yok. Maddeyi okutulan şekli ile kabul edenler.. 
Etmiyenler... Made kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 2. — Durumları, 5434 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesinin II işaretli fıkrasına 
5951 sayılı Kanunla eklenen (L) bendi şümu
lüne girenlerle, Kurucu Meclis üyeliğinde bu
lunmuş olanlardan halen emeklilik hakkı tanı
nan görevlerde veya T. B. M. M. üyeliğinde bu
lunanlardan; tanınan altı aylık süre içinde mü
racaat etmemiş olanlar için bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren yeniden bir yıl
lık süre tanınmıştır. 

BAŞKAN — Komisyon aynen benimsemiş
tir. Madde üzerinde söz istiyen sayın üye? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istliyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
ısayın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Teklif kanunlaşmıştır. 

10. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 
5.1. 1961 tarihli ve 231 sayılı Kanuna 1 mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Plân Ko
misyonu raporu (2/421) (S. Sayısı r275) (1) 

BAŞKAN — Bu konu ile ilgili öncelik öner-
ıgesi var, önergeyi okutuyorum. 

Millet Mecisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemin birinci görüşmesi yapı

lacak işler bölümünün 13 ncü sırasında yer 
alan ve " 6 . 1 . 1961 tarihli 231 sayılı Kanuna 
bar madde eklenmesine dair kanun teklifinin, 
(sıra sayısı : 275) önemine binaen biran önce 
kanunlaşmasını teminen bütün işlere taikdimıen 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Karma Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı 
Bize 

Erol Yılmaz Akçal 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge ka
bul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum efendim. 
(Rapor okundu). 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddelere geçilmesi hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

15 . 1 . 1961 tarihli ve 231 sayılı Kanuna 1 
madde eklenmesine dair kanun 

Madde 1. — 5 . 1 . 1961 tarihli ve 231 sa
yılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir : 

(1) 275 S. Sayılı oasmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

EK MADDE — özel bir meslek bilgisine 
ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde ve 
zaruri hallerde Millet Meclisi Başkanlık Di
vanı Kararı ile sözleşmeli personel istihdam 
olunabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? 

Buyurun Sayın Demir. 
KEMAL DEMİR (Bolu) — Mecls Baş

kanlık Divanı üyelerinin bilgi vermelerini rica 
ediyorum, çok geniş anlamlı bir madde bu. 

BAŞKAN — İdare Âmirlerinden kimse yok 
mu?. («Kimse yok» sesleri, çağıralım» sesleri.) 
PeM, efendim çağırınız. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Asutay. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — İda

re Âmirlerini beklerken bir noktaya işaret ede
yim. 

Mesul bir kimsenin Mecliste bulunmaması 
halinde o kişinin çağınlabilmesi âdeti bugü
ne kadar Mecliste yürütülen bir husus mudur? 
Yoksa, kanun fevkalâde olduğu için mi İdare 
Amirliği Sayın Başkanlıkça çağırtılmak yolu
na gidiliyor? 

BAŞKAN — idare Âmiri yakındadır, fev
kalâdeliği için değil biz «gecikmesin» diyoruz. 

İoaibederse hemen erteleriz, Tüzüğü tatbik 
ederiz efendim. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Bir 
noktada biraz aydınlığa çıkarılmak için rica 
etmiştim. 

BAŞKAN — Gecikirse hemen geçeceğiz, 
geliyormuş efendim, eğer lütfederseniz birkaç 
dakika bekliyelim; fakat itiraz olursa derhal 
geçeriz. 

Efendim, gündemin 15 nci sırasında olduğu 
için ve aniden bir de öncelik teklifi geldiğin
den o bakımdan hazırlıksız olabilirler. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkan, 
sorumdan vazgeçtim Meclisin zamanını alıyor. 

BAŞKAN — Sorunuzdan vazgeçtiniz. 
Madde üzerinde söz istiyen sayın üye? 
Buyurun Sayın Asutay. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, bir sorudan vazgeçilmiş olması ida
re Âmirlerinin mevcudolmaması halinde kanu
nun müzakeresinde.. 
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BAŞKAN — Geliyor efendim, geliyor, gel
mediği takdirde elbette ki geçeceğiz. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Ka
nunun müzakeresinde yeterli bir husus olmaz. 

BAŞKAN — Gayet tabiî. 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Ev

velâ yetkili bulunsun, ondan sonra bendenizin 
(bir sorusu olacak. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın öziğüneş, ko
nuşma mı yapacaksınız? 

TURHAN ÖZGÜNEŞ (içel) — Sayın Baş
kan, bekliyeoek miyiz? 

BAŞKAN — Buyurun konuşunuz efendim. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım, kısaca arz edeyim. 
Kanun, şüphesiz zaruretlerden doğar. Mad

denin getiriliş sdbebi, teklifin getiriliş sebebi 
açılkca zaten esbabı mucibede görülüyor. Ha
kikaten eski harflerin, Arap harflerinin tatbi
katında, 1920 den 1927 ye kadar olan müddet 
zarfında teraiküm etmiş birçok o eski yazılarla 
olan zabıtların bugüne çevrilebilmıesi, Lâtin 
harflerine çevrilebilmesi bir hayli ihtisas ister 
ve zaman alır. Ancak, 657 sayılı Kanunla de
ğişen ve (E) cetveline göre istihdam şekli ile 
hir ücretlendirmeyi önliyen son durumu muva
cehesinde bu kanunun getirilişi artık zaruret 
lolmuştur. O sebeple bu kanun, şüphesiz bun
dan böyle parlönıant erlerin de tetkikinin kolay-
laşaibilanesi için Arap harfleriyle olan bütün 
zabıtların Lâtin harflerine çevrilmesinde yararlı 
olan bir yolu devam ettirecektir. 

Kanunun aynen kabul edilmesi faydalı ola
caktır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen saym üye?... 
Buyurun Sayın Şevket Doğan. 
ŞEVKET DOĞAN (Kayseri) — Sayın Baş

kan ve değerli arkadaşlarım; 
ilâve edilmek istenen ek madde, eğer dik

katle tetkik buyurulursa, bizim memleketimiz
deki bu gekildf. maddelerin zaman zaman çok 
geniş kullanıldığını, bâzı dost, ahbap ve yara
nın kayırıldığmı görürüz. 

O itibarla; bu hükmün, mümkün mertebe 
tahdidedilmesi için komisyon tarafından geri 
alınmasını saygılarımla arz ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kemal Demir. 
KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkan, 

saym milletvekilleri; 

Gerçekten Personel Kanununda, özel ihtisas 
istiyen işler :çin geçici olarak sözleşmeli per
sonel kullanılması sistemi kabul edilmiştir. Per
sonel Kanununun müzakeresi sırasında yapıl-
mr> olan konuşmaları arkadaşlarımız hatırlar
lar. Israrla ve dikkatle bir nokta üzerinde dur
maya çalışmıştık. 

Elbette, bir konunun suiistimal edilmesi fik
ri esas olarak alınmaz; ama kötüye kullanıl
ması ihtimali de daima dikkat altında bulun
durulur. Sözleşmeli personel kullanmanın za
man zaman çeşitli kurumlarda suiistimal edil
mesi, süresi mahdut dahi olsa suiistimal edilme
si mümkündür, fikrini bu kürsüde söyledik, sa
vunduk, çeşitli gruplara mensup arkadaşları
mız aynı görüşleri savundular. 

Şimdi, benden önce konuşan değerli arka
daşımın da belirttiği endişeyi ben de taşıyorum. 
Plân Komisyonu raporunu dinledikten sonra 
bir defa daha okudum. Raporla madde birbiri
ne paralel gibi görünüyorsa da madde, raporu 
çok geçmektedir, çok aşmaktadır. Plân Komis
yonunun raporunda, 657 sayılı Kanuna Parlâ
mento için eklenmesi düşünülen bir maddenin 
amacı «Meclis Zabıtlarının yeni harflere çevril
mesi» şeklinde gösterilmiştir, yerinde bir görüş
tür, doğrudur; ama getirilen madde bunu çok 
aşmaktadır. 

Şimdi maddeyi, kısa olduğu için şöyle bir 
okursak: «öze', bir meslek bilgisine ve ihtisa
sına ihtiyaç gösteren geçici işlerde ve zaruri 
hallerde... «Nedir bu? Zabıtların tercümesi mi
dir, çevrilmesi midir? Hayır. Her şeydir. Bu, 
bugün, yarın, daha ileride, çok daha ileride 
Parlâmento yöneticilerine zaruridir, özel ihti
sas istiyen iştir.» gerekçesiyle ve «özel ihtisas 
işidir» gerekçeliyle de personel istihdamı imkâ
nını verir, bu kapıyı, açar ve bu kapının her za
man açılmasını, kullanılmasını sağlar, bunu ge
tirir. 

Onun için, bu maddenin Plân Komisyonunda 
gösterilen gerekçe ile paralel hale getirilme
si ve hudutlarının da o gerekçedeki hudutlar 
içerisinde tutulması mümkündür. 

Değerli arkadaşımın görüşüne katılıyorum. 
Bunu, idare Âmirleri geri alsınlar veya komis
yon geri alsın ve maddeyi gerekçe ile paralel 
hale getirsin. 

Teşekkür ederim. 

— 18 — 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa

yın üye?... İdare Âmiri Sayın Salih Yıldız, bu
yurunuz efendfrn. 

İDARE ÂMİRİ M. SALİH YILDIZ (Van) 
— Muhterem arkadaşlarım; 

Bir yetknür» suiistimali endişesi ile hareket 
ettiğimiz takdide, hiç şüphesiz ki, bunun altın
dan çıkmak mümkün olmaz.' Ancak bu yet
kinin, Meclis ihtiyaçları nazarı itibara alındığı 
takdirde istense de suiistimali bahis konusu 
olamaz, ihtiyaç son derece mahduttur, bilhassa 
zabıtlarla ilgili bir mesele ile karşı karşıyayız. 
Binaenaleyh bizim, Meclis olarak özel bir ihti
sasa ihtiyaç duyduğumuz haller son derece de 
enderdir. Bugün için aşağı yukarı bir kişiye 
inhisar etmektedir. 

Maddeye başka bir tedvin şekli vermek de 
imkânsızdır. Bu yetki olacak ki, buna göre 
bir muamele yapılabilsin. Yani, bu yetkiyi ge
nişlettiğimiz veya daralttığımız takdirde zaten 
ihtiyacın dışına çıkmamız bahis konusu değil
dir. Meclisin muayyen kadroları vardır, muay
yen bir teşkilâtı vardır ve her sahada aşağı 
yukarı oturmuş bir çalışma nizamı ve o nizamı 
idare eden bir personel vardır. Bunların dışın
da alabileceğimiz son derece de mahdut ve ha
kikaten de ihtisasa taallûk eden, bugün bilhas
sa karşı karşıj;-a olduğumuz konu, Meclis zabıt
ları ile ilgili Sayın Kemal Demir'in isah etti
ği husustaki ihtiyaçtır. Suiistimal edileceğine 
hiç ihtimal vermiyorum. 

Maddenin aynen kabulünü istirham ediyo
rum. 

BAŞKAN — Konuşacak mısınız Sayın Ba-
şer? 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Mü
saade ederseniz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; evvelâ bir 
noktaya temas etmek istiyorum. 

Bugün üç partinin idare Âmiri var, maalesef 
hiçbirisi burada değildir. Hiç değilse aralarında 
bir nöbet çizelgesi yapıp da Parlâmentodan ay
rılmamaları icabeder. Yoksa, odalarında otur
sun veya dışarıda dursun diye idare Amirliği 
seçmiş - değiliz, bunu belirtmek istiyorum. 

BAŞKAN — Lütfen madde üzerinde efen
dim. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Devamla) — Bu
gün, eski Arap harfleriyle yazılmış olan zabıt
ların Türkçeye çevrilmesi için, sözleşmeli per
sonel alınması hususunda bir tasarı gelmiştir. 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinden mezun 
olanların bir kısmı eski harfleri bilmektedir. Bu 
kanun, daha ziyade bugün 60 in üzerinde ve 
emekliye ayrılmış olan eski Türkçe, eski Arap 
harflerini bilen insanları almak için konulmuş 
bir madde olduğu kanaatindeyim. Elbette ki, 
Türkiye'de Arap harfleriyle yazılmış pek çok 
eserlerimiz vardır. Bugün artık Dil ve Tarih -
Coğrafya Fakültesine veyahut ki, bu harfleri 
bilecek bir ihtisas kolu açmak mecburiyetinde
yiz. 10 sene sonra, 15 sene sonra Arap harfleri 
ile yazılı değer taşıyan birçok eserler okunmaz 
hale gelecektir. Bu gibi tedbirlerle bu da ön
lenemez. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın Üye?. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sayın 

Başkan, tekrar işaret etmeye mecburum. Müsa
ade ederseniz, arz edeceğim. 

BAŞKAN — Benim ne yapacağımı biliyor 
musunuz, Sayın Asutay? 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — 2 nci 
maddeyi okuttuktan sonra oylayacaksınız da 
onun için, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. Tahmin et
mişsiniz, doğrudur. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Bun
dan evvel de bir kanunumuzun bir maddesinin 
reddedilmiş olmasına rağmen, akçalı olduğu id-
diasiyle 2 nci ve 3 ncü maddesini oyladınız. 
Komisyon, asıl maddenin reddedilmiş olmasına 
rağmen 2 nci ve 3 ncü maddesinin oylanmaması 
görüşü ile geriye almıştı. Sonra ne oldu? Tek
rar Divana takdim etti. 

Abdi âciz, bu kanunun aslı olmadıktan son
ra yürürlük ve yürütücü merciin tasdikinin, oy
lanmasının mümkün olmadığını arz ettim. Ak
çalı olduğu iddiasiyle ikisini oyladınız. Nitekim, 
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kanunun oylama sonucu Heyeti Umumiyeye tek
rar keyfiyeti arz etmek üzere hakkımın mah
fuz olmasını işaret etmiş olmama rağmen, mü-
taakıp toplantıda o kanun üzerindeki görüşümü 
Heyeti Umumiyeye arz edememiştim. 

Şimdi, bu kanun akçalı değildir, açık oya da 
sunulmıyacak. Bu sebepten yürürlük maddesi 
ile maddeyi yürütecek merciin tâyininde bir 
gereklilik olmasa gerektir. 

BAŞKAN — Sayın Asutay, kanun teklifi 
Meclisimizde kesin olarak karara bağlanmaz, 
Cumhuriyet Senatosuna gidecektir. O bakım
dan Cumhuriyet Senatosuna gidecek olan bir 
kanun için Meclisimiz kesin bir karara varamı-
yacağı cihetle bu maddeyi oylıyacağım. 

2 nci madde üzerinde söz istiyen sayın üye? 
Yok. 

ALİ NAİLİ ERDEM (izmir) — Sayın Baş
kan, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
ALİ NAİLİ ERDEM (İzmir) — Efendim, 

muhtevası belli olan bir kanunun esas maddesi 
reddedildiğine göre, yürürlük maddesinin reye 
vaz'ma imkân olmadığına kaaniim. Arz ederim. 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesi kabul edil
diğine göre bütün maddeler üzerinde müzakere 
yapmaya ve bunları oylamaya mecburuz. 

Okunan maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu kanunu Millet Meclisi Baş

kanı yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Kanunun tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Tümü ka

bul edilmemiştir. 

11. — İş Kanunu tasarısı ve 23 numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/347) (S. Sayısı: 239 ve 
239 a İnci ek) (1) 

BAŞKAN — Bu kanun tasarısı hakkında 
Çalışma Bakanı tarafından bir önerge verilmiş
tir. Bu önergeyi okutuyorum. 

(1) 239 ve 239 a 1 nci eh basmayazı tutanağın 
sonuna eklidir. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemde bulunan İş Kanunu tasarısının di

ğer işlere takdimen öncelikle ve ivedilikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Çalışma Bakanı 

Seyfi öztürk 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye?. Yok. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Takabbül raporunu okutuyorum. 
(Takabbül raporu okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon raporunu okutuyo

rum. 
(Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde A. P. 

Grupu adına Sayın Hasan Türkay, şahsı adına 
Sayın ibrahim Cüceoğlu, Sayın Reşit Ülker, Sa
yın Burhanettin Asutay söz istemişlerdir. 

A. P. Grupu adına Sayın Hasan Türkay, bu
yurun. 

A. P. GRUPU ADINA HASAN TÜRKAY 
(istanbul) — Sayın Başkan, çok değerli millet
vekili arkadaşlarım, 

Görüşülmekte olan 931 sayılı İş Kanununun 
tümü üzerinde Grupumun görüşlerini izah et
mek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Esasında 931 sayılı iş Kanunu Yüce Meclisi
mizde ve Senatoda görüşülürken tümü üzerinde 
ve maddeleri üzerinde uzun uzun görüşmeler ya
pılmıştı. Anayasa Mahkemesinin iptal etmesi 
suretiyle tekrar ayniyle huzurumuza gelen tasa
rının üzerinde uzun uzun görüşmeyi şahsan lü
zumlu görmüyorum. 

1967 yılında Yüce Meclisten geçmek suretiy
le kanunlaşmış olan 931 sayılı İş Kanunu, T. i. 
P. nin eski Genel Başkanı Sayın Mehmet Ali Ay-
bar tarafından Anayasa Mahkemesine yapılan 
bir itiraz üzerine, Anayasa Mahkemesi kanunu 
iptal etmiştir. Bu kanunu iptal etmekle bera
ber 6 ay içinde kanunun tekrar görüşülüp son 
şeklini almasında Meclislere bir mühlet tanımış
tır. O günden sonra arada birtakım hâdiseler 
zuhur etmiş, kanun, bu 6 aylık müddet içinde 
Meclisimize gelememiştir. Şimdi, aradan hemen 
hemen 10 ay 10 gün geçtikten sonra Hükümeti
miz tarafından Meclise sevk edilen ve Geçici Ko
misyon tarafından da ayniyle, yani eski metin 
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kabul edilmek suretiyle Meclis müzakerelerine I 
arz edilmiş bulunuyor. 

Bu geçen 10 ay zarfında bu tasarı üzerinde 
birtakım istismarlar yapıldı: «Efendim, Hükü
met zamanında kanun tasarısını Meclise niçin 
getirmedi», «A. P. Hükümei ve A. P. daima iş
çi haklarının karşısındadır, onun için bu işi ge
ciktiriyor.» şeklinde birtakım parti mensupları 
tarafından gerek kongrelerde, gerekse basın yo
lu ile bunun istismarı yapıldı. 

Sayın parti mensupları da çok iyi bilirler ki, 
bu geride bıraktığımız 10 ay zarfında birtakım 
hâdiseler olmuş, Parlâmentoda çok mühim ka
nunlar görüşülmüş, neticeye bağlanmış ve Hü
kümet de en kısa zamanda kanun tasarısını Mec
lise sevk etmiş, zamanında Hükümet vazifesini 
yapmış olmasına rağmen bunu başka bir şekliy
le dışarıda işçi arkadaşlarımıza anlatmak, A. 
P. ni ve onun Hükümetini işçi haklarının karşı
sında göstermek ne dereceye kadar samimî bir 
davranıştır, takdirlerinize bırakıyorum. 

İşte tasarı geldi, öncelik ve ivedilikle görü
şülmesi için önerge verildi, takdimen görüşüyo
ruz. 

Bu arada ne oldu? Geçen 10 aylık zaman 
içinde elbette işçi arkadaşlarımızın birtakım 
hakları askıda kaldı, ama toplu sözleşmelerle 
birtakım hakları anlaşmalara bağlanan büyük 
kitleler fazlaca mağdur olmadı. Sadece toplu 
sözleşmelerin dışında kalan ve işverenler kar
şısında zayıf durumda olan sendikalar, üyeleri
nin haklarını tam mânasiyle arayamadı. Bu yüz
den bâzı işçi arkadaşlarımızın hakları zayi ol
du. Bu arada mahkemelere intikal eden birta
kım işçi dâvalarının, cezalarla ilgili kısmı dur
du, diğer haklariyle ilgili dâvalar yürüdü ve 
umumi hükümlere, Borçlar Kanununa göre, da
ha ziyade hâkimlerimizin anlayışlarına göre, 
işçi arkadaşlarımızın lehlerine birtakım karar
lar çıktı. 

Şimdi, bellibaşlı işçi haklarını vermiyen ve 
kısıtlayan işveren hakkında açılan cezalarla il
gili hükümler elbette yürümedi, bunlar askıda 
kaldı. Bu yüzden işçi arkadaşlarımızın içinde 
mağdur olanlar oldu. Geçici Komisyon, Hükü
metimiz tarafından sevk edilen tasarıyı, bunun 
daha fazla gecikmesine tahammülü olmadığı 
için, her halde ayniyle kabul ve Yüce Meclisi
mize sevk etmiş bulunuyor. 1967 yılından ip- | 
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tal edildiği güne kadar, bu kanun içinde yer 
alan maddelerin bir kısmı doğru dürüst işleme
di, umduğumuz neticeleri vermedi. Elbetteki 
Yüce Meclisimiz, Geçici Komisyonca değiştiril
meden kabul edilmiş bulunan bu tasarıyı aynen 
kabul etmek durumunda değil. Bu tasarının 
maddelerine geçildiği zaman, aksayan 3 - 5 mad
denin müzakere edildiği zaman Grupumuzun gö
rüşlerini izah edeceğiz. 

Bu kanun tasarısının bundan evvelki müza
kereleri sırasında Yüce Meclisimiz bir prensip 
kararına varmıştı; önergeler verilecek, daha 
sonra maddelere geçildiği zaman önerge veril-
miyecekti ve bu kararın alınmasiyle çok mad
deye sahip bulunan bu kanun tasarısının Mec
lisimizi fazla meşgul etmeden, seri bir şekilde 
Meclisimizden geçmesi sağlanacaktı. Ben, aynı 
kanun tasarısının müzakeresinde, biran evvel 
kanunlaşması ve Yüce Meclisimizi fazla meşgul 
etmemesi bakımından aynı prosedürün takibe-
dilmesini rica ediyorum. Maddelerde değişiklik 
yapılmasını istiyen arkadaşlar önergelerini ver
sinler, Sayın Komisyon önergeleri incelemek 
üzere alsın ve bir - iki günlük bir çalışma yap
mak suretiyle bunları derleyip toparlayıp tek
rar huzurumuza getirsin, ondan sonra madde
lerin müzakeresine geçelim. Bu şekilde çok da
ha isabetli bir iş yapmış oluruz kanısındayım. 

Bu tasarının üzerinde daha fazla konuşma
ya lüzum görmüyorum, çok konuştuk, çok mü
zakere ettik. Onun için tasan üzerinde Adalet 
Partisi Grupunun görüşü bu istikamettedir. 

Hepinize saygılar sunarım. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grupu adı
na Sayın tmer, buyurunuz efendim. 

D. P. GRUPU ADINA KUBİLAY İMER 
(Konya) — Muhterem Başkan, muhterem mil
letvekilleri; 

Demokratik Parti Grupu adına, iptal edil
miş bulunan iş kanununun Komisyonca hazır
lanan metninin buradaki görüşmesinde grupu-
muz adına düşüncelerimizi dile getirmek üze
re, söz almış bulunmaktayım. 

Daha önce hazırlanmış ve Anayasa Mah
kemesince usul yönümden bozulmuş bulunan 
kanunun hükümlerini, gerek işveren, gerek işçi 
münasebetlerini düzenliyen çalışma ve iş hu
kuku yönünden, bugün içinde bulunduğumuz 
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çalışma düzenini istenildiği ölçüde tatmin edi
ci hükümler getirdiği iddia edilemez. 

Yalnız, anahatlariyle, 3008 sayılı daha ev
vel tatbik edilmiş bulunan Kanundan, Anaya
sa Mahkemesinin iptal etmiş bulunduğu 931 sa
yılı Kanun, elbette yeni birtakım hükümler ge
tirmiş ve bunlar çalışma düzenine ondan daha 
fazla neticeye müspet yönden tesir edici hü
kümleri ortaya koymuş bulunmakta idi. Geti
rilen bu tasarıda, anahatlariyle hükümlerin ye
rinde olduğu kanaatinde bulunmamıza rağmen, 
şayet maddelere geçildiği takdirde bunlarda 
birtakım isteklerimiz, değiştirme taleplerimiz 
olacağı veçhile, tasarının önümüze istenilen, ha
yat şartlarına uyan bir değişiklikle gelmediği 
aşikârdır. 

Filhakika, benden önce konuşan Adalet Par
tisi sözcüsü de Komisyonun, gerekli çalışmalar
la maddeleri istenildiği ölçüde, yani kendileri
nin dahi arzu ettikleri ölçülerle, hükümlerle 
getirmediğini burada kabul etmiş, Mecliste ve
rilecek değişiklik teklifleriyle gelen bu hüküm
lerin yeni bir şekle bağlanmasını talebetmiştir. 

Bu durumda biz de aynı kanaat içinde, ya
ni birtakım maddelerin bugün o halleriyle ka
bule şayan olmadığı ve bizim de bu hususta de
ğişik düşüncelerimiz olduğu gerekçesiyle, tü
mü üzerinde konuşulan kanun tasarısının mad
delerine geçilme hususundaki oylamasında, ik
tidar Partisinin biraz evvel izah edilen düşün
cesi de dikkate alınmak suretiyle burada Mec
lisin zamanını alıcı birtakım değişikliklerden 
ziyade, Komisyonda bunun, değişiklik yapıl
mak suretiyle ve kısa bir zamanda önümüze ge
tirilmesi elbette doğru olacaktır. Yalnız, bu 
«doğru olma» keyfiyeti, kanun tasarısının Mec
lise sevk'tarihiyle müzakere için önümüze geti
rilmesinde uzun bir zamana vabeste olacaksa o 
zaman durum değişir. Ama, işin müstaceliyet 
noktasından, müzakerelerde beliren hususlar 
da nazara alınmak suretiyle Komisyonca değiş
tirilmek istenilen hususlar Komisyona verile
cek tekliflerle bir araya getirilmek suretiyle 

'tekrar buraya getirilmiş olursa, hem burada 
meselenin ele almışı kolay olur, hem de daha 
evvel kabul edilmiş bulunan bir kanunun Mec
liste müzakereleri uzamadan geçmesi temin 
edilmiş olur. 

Biz, burada bir nokta üzerinde durmak iste

riz : 931 sayılı Kanun Anayasa Mahkemesi ta
rafından usul yönünden iptal edildiği zaman, 
hatırlarda olduğu üzere, Çalışma Bakanı; 3008 
sayılı Kanun hükümlerinin cari olmasına hiçbir 
mâni bulunmadığı yolunda bir hukukî mütalâa 
serd etmişti ki, bu surece Anayasa Mahkemesi 
bir kanunu iptal ettiği takdirde, diğerinin hü
kümlerinin cari olduğu gibi bir husus meydana 
gelmişti. Ama, biz bunun, bilhassa asgari ücret 
sözleşmelerinde bu cihetin tatbik edilmemesi 
suretiyle tamamen aksini görmüş durumdayız. 
Bu kanun tasarısının Meclise sevk edilmemiş 
bulunması, sendikalı olup da toplu sözleşmelerle 
- ki, bunlar iki senede bir yapılır - bu şekilde 
asgari ücret sözleşmeleriyle ücretleri tesbit edi-
xeîiıiyen büyük bir işçi kütlesinin durumunu as
kıda bırakmış ve onların gerektiği şekilde ka
nunun getirdiği ve getireceği hükümlerden fay
dalanmasına engel olmuştur. 

Biraz evvel eksik noktalarının bulunduğunu 
işaret ettiğim bu kanun tasarısının maddelerine 
geçildiği takdirde bunlar üzerinde görüşlerimizi 
ayrıca belirtme hakkımız mahfuz kalmak kay-
diyle, müzakerelerin burada uzamaması için tek
lifin, gerek iktidar partisi kanadından, gerek 
diğer partiler kanadından gelebilecek teklifleri 
de nazarı itibara almak suretiyle Komisyona ia
desi ve kısa bir zamanda tekrar görüşmeye ge
tirilmesi yerinde olacaktır kanaati içerisinde 
görüşlerimizi hulâsa etmek mümkün olacaktır. 
Daha fazla ilâveye lüzum görmüyoruz. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — Sayın Cüceoğlu, buyurunuz 

efendim. 
İBRAHİM CÜCEOĞLU (Ankara) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
iş hayatınızı bir süre daha kanunsuz bırak

mamanın lüzumuna inanıyorum ve Önümüzde 
bulunan tasarının bir an önce kanunlaşması ge
rektiğine de samimî inancım vardır. Ancak, bu 
zaruret bizi, iş hayatımızla, önümüzdeki tasa-
riyle ilgili bâzı prensip meselelerini söylemekten 
alıkoymıyacaktır. 

Bendenizin önümüzdeki kanun tasarısının 
tümiyle ilgili olarak üzerinde duracağım birkaç 
nokta vardır. 

Bunlardan birincisi; kanun tasarısının 5 nci 
maddesinde belirtiden ve bu kanunun hangi iş
lere uygulanacağını, hangi işlere uygulanmıya-

22 — 
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cağını aydınlığa kavuşturan maddede yer al
maktadır. Birisi; tarım işçileridir. 

Değerli arkadaşlarım; yıllardan heri gazete 
sütunlarında, parlâmento kürsülerinde, siyaset 
meydanlarında artık tarım işçilerinin de yasa
larla haklarının korunacağı söylenir durur. Hü
kümetler tarafından tasarılar hazırlandığı be
lirtilir; ama gelin görün ki, ülkemizde, ulusu
muzun tarım kesiminde çalışan ve hakları ga
ranti altında, güvenci altında bulunmıyan bin
lerce, milyonlaroa yurttaşımız henüz kanuni 
haklarına kavuşmuş değillerdir. Bu kanun tasa
rısı vesilesiyle bunu belirtmeyi vicdan borcu, 
ulus temsilcisi olmanın birinci plânda gelen bir 
görevi sayıyorum. 

İkinci husus şudur : 
Değerli arkadaşlarım, hatırlarsınız; eski iş 

Kanununda evlerin, apartmanların kapı hiz
metlerinde, kalorifer hizmetlerinde çalışanlar 
kanunun kapsamı 'dışında bırakılmışlar idi. Son
ra bir kanun çıkarıldı ve kalorifer hizmetlerin
de, kapı hizmetlerinde çalışanların haklan ka
nunun güvenci altına alındı. Ancak, benim bu
rada üzerinde de durmak istediğim bir başka 
hizmet kesimi vardır. Bugün Türkiye "de, özel
likle büyük şehirlerimizde ev hizmetlerinde ça
lışan, gencinden ihtiyarına kadar milyonlarca 
kadın var. 

ISıralar arasında bâzı arkadaşlarım, bu ko
nuya değinmem üzerine tebessümle bakıyorlar 
ve sanıyorlar ki, bendeniz bu konuyu geçen 
hafta televizyonda bir programda yer almış ol
masından dolayı dile getirmekteyim. 

Değerli arkadaşlarım, ihtiyaçlar, ister ba
sında yer alsın, ister almasın; gerçek ihti
yaç iseler kanun koyucular olarak, yasama or
ganlarının üyeleri olarak bu ihtiyaçlara eğil
mek bizlerin vazifesi olması gerekir. 

Bugün, özellikle oturmakta olduğumuz An
kara şehrinde yekûnu belki de yüzbini aşkın 
kadın yurttaşımız ev hizmetlerinde çalışmak
tadır. Daha gelinlik yaşından analık yaşının 
en göçjkin devresine kadar binlerce kadın yurt
taşımız sabahın karanlığından akşamın karan
lığına, yatsı zamanına kadar hizmet için gece
kondu bölgelerindeki evlerinden çıkmakta .şeh
rin imar görmüş kesimlerine hizmete gitmekte 
ve sonra yorgun - argın evlerine dönerek ço
luk - çocuklarının geçimini sağlamanın peşinde 
koşmaktadırlar. 

Kızılayın yan tarafındaki parktan sabahın 
erken saatlerinde geçenler, ev hizmetlerinde 
çalışmak için insanların önünü kesen, onlardan 
iş dilenen yüzlerce kadın ile yılın her mev
siminde ikarşılaşabilmektedirler. Bu bakiui-
dan, yasama organı üyeleri olarak bizlerin 
bu konuya eğilmemiz gerekir ve özellikle Tür
kiye'de çalışma hayatını düzenlemekle görevli 
Çalışma Bakanlığının biran önce ev hizmetle
rinde çalışan kadın yurttaşlarımızın haklarını 
güvenci altına alaoalk, teminat altına alacak 
yasalara, tasarılara eğilmeleri gerekir. 

Bu tasarıyla bilgili olarak değineceğim di
ğer hususlar kıdem tazminatı ve yıllık izin
lerdir. 

HASAN TÜRKAY (istanbul) — Maddelere 
daha geçmedik ki... 

BAŞKAN — Maddelere geçmek mühim de
ğil, tümü üzerinde görüşüyoruz. 

ÎBRAHtM OÜOEOĞLU (Devamla) — Mad
delere geçip geçmemek mesele değildir. Bir 
konun tümü üzerinde, o kanunun getirdiği me
seleleri prensibolarak görüşüyoruz... 

BAŞKAN — Buyuurn efendim; tümü üze
rinde görüşebilirsiniz. 

İBRAHİM GÜCEOĞLU (Devamla) — Mad- % -
deler geldiği zaman, elbette tümü üzerinde or
taya koyduğumuz prensipleri, görüşleri öner
geler halinde takdim ederiz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Oüceoğlu, ko
nuşmanıza devam edin. 

İBRAHİM OÜCEOĞLU (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım; kıdem tazminatiyle ilgili, 
tasarıda bir hüküm var. Diyor ki; «üç yıldan 
fazla çalışmış olmak şartiyle, işe başladığından 
itibaren her bir tam yıl için, işçiye 15 günlük 
ücreti tutarında bir tazminat verilir. » 

Değerli arkadaşlarım; bir işçi düşününüz; 
bu insan 10 yıllık bir çalışma hayatına sahip
tir. Ama bu 10 yıllık süre içinde çalıştığı 
işyerlerinde iki yıldan fazla çalışma imkanını 
bulamamıştır İki yılda bir işini değiştirmek 
mecburiyetinde kalmıştır. Şimdi, bir yeni işye
rinde bu işçi arkadaş, bu işçi yurttaş 2,5 yıl 
çalıştığı zaman bir kıdem tazminatı alacak ve 
kıdem tazminatına o işyerinde işe başladığı ta
rih esas olarak alınacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; bu, adaletli bir hü
küm olmamak gerekir. Söylemek istediğim şu-
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dur: Kıdem tazminatına esas alınırken, kıdem 
tazminatı verilecek olan işçinin, işçi olarak 
ilk defa işe başladığı tarih esas alınmalıdır. 
Bu yapılmadığı takdirde kıdem tazminatı - he
le o işçi büyük sendikaların üyesi bulunan bir 
işçi değilse- işler bir hak olmaktan çıkmakta
dır. Bu itibarla şunu hatırlatmak isterim: 
Kıdem tazminatı müessesesini, hakkını yeni 
baştan geçerli, adaletli ölçüler içerisinde ele 
almakta fayda vardır. 

Üçüncü husus şudur: Yıllık ücretli izin.. 
Şimdi, tasarıya bakarsanız, tasarının 49 

ncu maddesinde çalışma süreleri bakımından 
yıllık ücretli izinler sıralanmaktadır. İzin ne
dir, izin çalışan insana niçin verilir?.. Bunu 
gerçek anlamını saptadıktan sonra, burada 
meydana konulan sürelerin hiçbir anlamı kal
madığı ortaya çıkacaktır. Bir insan hayatını 
çalışmakla geçiriyor. O insanın yılda, hiç de
ğilse bir ay dinlenme hakkı olmalıdır. Bir ay 
dinlenme hakkına sahip bir insanı 12 günlük, 
18 günlük, 24 günlük ücretli izine halk sahibi 
kılarak, «Biz sana ücretli izin hakkı tanıdık» 
dersek, belki ona küçük bir hak tanımış olu
ruz; ama yıllık iznin temelinde yatan zarureti 
anlamamış olduğumuzu ortaya koymuş oluruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda pren-
sibolarak söylemek istediğim şudur: Ücretli 
izin belki bugün sizin de, bizim de bildiğimiz 
bâzı toplu sözleşmelerle, bu ortaya koymak 
istediğim adaletsizliği bir ölçüde giderebilmek
tedir. Ama düşünelim ki, az önceki misalde de 
belirttiğim gibi, her çalışan insan sağlam, hak
larını kanunlarda belirtilenlerin ötesinde alabi
len güçlü sendikalara sahip işçiler olarak çalış
mıyor. Sendikaların dışında çalışan milyon
larca insan var. Büyük sendikaların dışında 
üyesi az olan, toplu sözleşme pazarlığını bu 
yüzden güçlü bir şekilde yapamıyan çok daha 
fazla sendikalar var. Bu bakımdan, arz et
mek istiyorum M, yıllık ücretli izin hakkını 
tanırken, çalışan insana yılda bir aylık dinlen
me hakkını ücretiyle birlikte tanımamız gere
kir. 

Bu kanun tasarısının tümü üzerinde yap
tığım görüşmede bu hususları dile getirmekte 
fayda buldum. Beni dinlediğiniz için hepinize 
teşekkürlerimi sunarım. Sağolun. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Üler, buyurunuz. 
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REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli ar
kadaşlarım ; 

İş Kanunu Anayasa Mahkemesinin ipta
linden çok uzun bir süre sonra Yüce Mec
lisin huzurunda bulunmaktadır. Evvelâ şu nok
taları tebarüz ettirmek isterim : 

Anayasa Mahkemesi 12 . 5 . 1970 tarihinde 
usul bakımından kanunun tümünü iptal et
miş bulunmaktadır. Kısa bir süre sonra bir 
tezkere ile durum Yüce Meclise ulaştırılmış
tır. Bir süre sonra Hükümet tasarıyı hazır
layıp Meclise sevketmiştir. Ama, ortada bir 
gerçek vardır; Anayasa Mahkemesinin verdiği 
6 aylık süreye rağmen bu kanun çıkmamıştır, 
çıkmadığı için de büyük zararlar doğmuştur. 
Kanunsuz bir devreye girilmiştir, iş Kanunu
nun yürürlükte olmadığı bir devreye girilmiş
tir; bundan dolayı birçok vatandaşımız za
rar görmüştür. Kamu kesiminde mümkün ol
duğu kadar tahfif edilmeye çalışılmıştır, belki 
bir zarar olmamıştır; ama, özel kesiminde - ben 
seçim bölgemden biliyorum - büyük şikâyetler 
olmuştur, büyük haklar zayi olmuştur. 

Şimdi, burada tahmin ediyorum Sayın Ba
kan buyuracaklar ki; «Biz Haziran 1970 de 
Meclise şevkettik..» Mesele, bir iktidar mese
lesidir. iktidarda kim bulunuyorsa o kanunu 
getirir,, önemine göre, ehemmiyetine göre pe
şine düşer ve onu mutlaka çıkarır. Çıkma-
mışsa; şu tarihte verilmiştir, Parlâmento
dadır, Parlâmento çıkarmadı... Böyle bir dü
şünceye katılmak doğru değildir. Bu bü
yük bir kanundur, milyonlarca vatandaşı ilgi
lendiren bir kanundur. Bunun üzerine tam 
eğilip, ne yapıp yapıp çıkarmalıydık, çıka
rılmalı Mi. Şimdi bir misalini vereceğim : 

1905 de ilk İş Kanunu çıkmıştır. Sa
yın Cumhurbaşkanı tarafından veto edilmiş
tir. Ama, esas kanun 1965 diye kabul edersek; 
kanunun 26 ncı maddesinde sakatların ve mah
kûmların bir oranda işyerlerinde çalıştırılnıası 
iç'n fevkalâde ileri, güzel, sosyal nitelik ta
şıyan bir hüküm vardı. Bunun için 3 ay 
veya 6 ay zarfında tüzük çıkarılması gere
kiyordu. Bu son 5 - 6 yıl içinde ben iki defa 
yazılı soru vermişimdir, son bütçe dâhil her 
bütçede gidip her Bakana anlatmışımdır, rica 
etmişimdir. Geçen sene sayın bakanlar tara
fından verilen cevap : «Biz bunu Danıştaya 
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gönderdik.» idi. Bu sene Sayın Bakan verdik
leri cevapta : «Biz bunu Danış/taya göndermiş
tik; fakat Danıştay, İş Kanunu iptal edildiği 
için, konusu kalmıyan mevzuu reddetmiş» 
dediler. 

Bakınız, iş nereden nereye varıyor?.. 
Altı aylık süre geçirildiği için sosyal bir hak 
sürüncemede kalıyor. Bugün dahi çıkarıla
cak durumda değildir. 

Sayın Bakan, Bütçe Komisyonunda «Ne 
yapalım, 26 ncı madde hakikaten gecikti» 
dediler. «26 ncı maddenin yanına maddeler 
koyalım» dediler. Fakat gelen şekil, aynen ge
tirildiğini gösteriyor. 

Büyük Millet Meclisinden çıkmış bir hük
me rağmen, yine bu sakatlar, mahkumlar 
altı yıldır gözlerimizin içine bakmaktadırlar. 
Bu kanunun iptali dolayısiyle durum bu hâle 
gelmiştir. 

Değerli arkadaşlraım, bunun yanında bir 
başka noktayı da ifade etmek isterim : Ana
yasamızın 152 nci maddesinin son fıkrası : 
«Anayasa Mahkemesi kararlan, Resmî Gazete
de hemen yayınlanır ve (nokta yok) Devle
tin yasama, yürütme ve yargı organlarını, 
idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri 
ballar.» demektedir. Buradaki anlam açıktır. 
Yani Anayasa Mahkemesi kararlarının Resmî Ga
zetede derhal yayınlanması lâzımdır. Anayasanın 
bununla ilgili hükmü «ve» ile (nokta koyarak 
değil) devam ettiğine göre, yayınlandıktan son
ra Devletin yasama yürütme, yargı organları
nı, idare makamlannı, gerçek ve tüzel kişileri 
bağlar. Bu sarih bir hükümdür. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Bir 
de gerekçe lâzım. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Hüküm, ge
rekçe demek. Anayasanın bir diğeı maddesin
de verilen bütün hükümlerin gerekçeli olması 
hususu da Anayasa hükmü olarak tesbit edil
miştir. 

Anayasa Mahkemesinin bu kararını evimde 
bulamadım. Belki atlamışımdır dedim; inşal
lah ^anılmamışımdır. Meclis Kütüphanesinde 
aradım, çıkaramadım, bulamadık. Kütüphane
den arkadaşlar Anayasa Mahkemesine telefon 
ettiler. Bu karann çıkmadığını öğrendik. 

Çıkmıyan kararın karşılığı olan konuyu bu
gün biz huzurunuzda konuşuyoruz. Usule aykı

rı çıkmış olduğundan bahsedildiğine göre, ger
çekten benim tesbit edebildiğim gibi bir yan
lışlık yoksa; 12 . 5 . 1970 tarihinden beri aşa
ğı - yukan on aydır çıkmıyan bu karar, benim 
tesbit edebildiğim gibi gerçekten çıkmamışsa, o 
zaman biz burada bir yanlışlığa düşmek vaziye-
tindeyiz. Anayasa Mahkemesinin verilmiş kara-
nna rağmen, aynı usulsüzlüğü yapma ihtima
limiz vardır. Bu da kararın çıkmamış olmasın
dandır. 

Değerli arkadaşlanm, ben bu konuyu ilk 
defa burada konuşan bir arkadaşınız değilim. 
Her sene Bütçe Komisyonunda Anayasa Mah
kemesinin yararlı işlerini sayarken - bu sene 
de dâhil - daima Anayasa Mahkemesinin, karar
larını Anayasanın emrettiği şekilde hemen çı
karmasını istemiş bir arkadaşınızım. Yani ilk 
defa burada söylenen bir arkadaşınız değilim. 
Anayasa Mahkemesi bütçesini takibeden arka
daşlanm her sene benim bu konuları orada ko
nuştuğumu bileceklerdir. Bu noktayı da burada 
ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlanm, şimdi önümüzde bir 
tasan var. Bu tasanda, benim üzerinde duraca
ğım önemli bir iki nokta var. Fazla teferruata 
girmiyeceğim. 

Temas edeceğim noktalardan bir tanesi: İş 
Kanunu eksiktir arkadaşlar. Neden eksiktir? 
Tek işçiye kadar şümulünü genişletmediği için 
eksiktir. Nitekim 1965 te inönü Hükümetleri 
bunu, tek işçiye de teşmil edilecek şekilde ge
tirmişlerdir. Fakat, vetodan sonra değişikliğe 
uğramıştır. Asıl eksiklik budur. 

Nitekim şu arkadaşınız, diğer arkadaşlariy-
le birlikte kapıcılar için bir kanun teklif yap
mıştır. Ama, mesele kapıcı meselesi değildir. 
Biraz evvel de bir arkadaşım bu hususu hiz
metkârlar için ifade ettiler; «Kapıcılar için 
çıkmıştır, ama kapsamına hizmetkârlar da alın
sın.» dediler. Ama dediğim gibi asıl mesele o 
değil. Mesele, tüm tek işçiye kadar bu kanunun 
teşmilidir. Tek işçilerin de bu kanunun kap
samına alınması mühimdir. Bu sağlanmadıkça 
sosyal adalet eksik olacaktır, iş hayatı eksik ve 
lüzensiz olacaktır. Bu gerçeğe varmadıkça, bu 
noktayı tesbit etmedikçe, bu noktayı kanunlaş-
tırmadıkça iş hayatını tam bir nizam altına al
dığımız iddia edilemez. 
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Bunun yanında sanayileşmek istiyen, sana
yileşme çabası gösteren bir ülkeyiz,. Ama bu ça
balarımıza rağmen bir tarım ülkesi olduğumuz 
da ortadadır. Bir tarım ülkesiyiz. Tarım ülke
sinde tarım işçileri vardır. Sayıları asgari üç, 
dört, beş milyona varan tarım işçileri vardır. 
Tarım işçilerine ait kanun da çıkarılmadıkça 
Türkiye'nin iş hayatını düzen altına aldığınızı id
dia edemeyiz. 

Asıl üzülünecek nokta ise, benden evvel ko
nuşan Cüceoğlu arkadaşımın da dediği gibi, se
nelerden beri «Tarım iş tasarısı hazırdır, geli
yor, gelecektir.» şeklinde ifadede bulunup bu
nun çıkmasının bir türlü temin edilememesinde-
dir. 

Biz, komisyonlara gelmiş nice kanunların 
nice dönemler çıkmadığını biliyoruz. Bir ka
nunun komisyona gelmiş olması bile bir şey ifa
de etmez. Mesele ona sahibolup onun çıkmasını 
yürekten arzulıyarak temin etmektir. 

Değerli arkadaşlarım, bunlar anakonular-
lardır. Bu konulan ne zaman olsa söylememiz 
lâzımdır. Söyleye söyleye bunları bir gün ka
bul edeceğiz. Bugün ağızdan kabul edilerek fii
liyata geçilememesine rağmen bir gün faaliyete 
de geçilecektir. Diğer teknik teferruatı mad
delere geçtiğimiz zaman arz edeceğim. 

Bu kanunun bimn evvel çıkmasında büyük 
yararlar vardır, icabeden gayreti gösterelim 
ve şu anda birçok vatandaşımızı mustarip kı
lan boşluk yaratarak haklarını yok eden bu ka
nunu çıkaralım. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Burhanâttin Asutay. Bu
yurunuz. 

BURHANETTÎN ASUTAY (İzmir) — Sayım 
Başkan, değerli milletvekilleri, 

Hatiplerin görüşmelerine daima komisyon ve 
Hükümet değil, bazan komisyonda fiilen va
zife görmüş arkadaşlar da cevap verir. Taş, atı
lan yeri acıtır. Bir taş atıldığı zaman kimin al
nıma gelirse «of» sesi ondan duyulur. 

O vesile ile, görüşen arkadaşlanımzın bâzı
larınım kanunun geç çıkmasından dolayı duy
dukları endişeleri ifade ve arz ederken, içten
likle, haklılıkla, doğrulukla attıkları küçük 
taşlar bize de tesadüf ettiği için bir noktaya 
işaret etmek mecburiyetinde kaldık. 

931 sayılı Kanun, usul bakımından bo
zuldu. Ben o tarihte, Resmî gazetede, kanunun 

hangi noktalardam ve hangi esaslara dayanmak 
suretiyle bozulduğu hususunu tetkik etmiştim. 
«İşçi Partisinin ileri sürdüğü iddialar kanunun 
usul bakımından bozulmasını gerektirdiği için, 
esasa girmeye lüzum yoktur» şeklinde bir karar 
var. 

Şimdi Sayın Ülker burada açıkça «Anayasa 
iMah'kemesi kararlan esbabı mrucibesiyle beraber 
Resmî gazetede ilân edilmezse hüküm ifade et
mez» dedi. Peki o halde, Anayasa Mahkemesinin 
- bunu ilk defa duyuyorum, bundan sonra bu 
noktada da boş kalmıyacağım ve gelimiyeceğim, 
bundan sonra onu da getireceğim - «paritilere 
yapılacak yardım Anayasaya aykırıdır» diye 
verdiği karar uygunsuz, - hani, bana değdiği 
işin değil ama - milletvekilleri maaşlan için 
verdiği karar uygunsuz, bumdan sekiz - dokuz 
ay evvel Anayasa Mahkemesinin karar vermiş 
olmasına rağmen hâlâ esbabı mucibesini Resmî 
gazetede ilân etmemesi ve haltta iptal ettikleri 
için Mecliste yeniden müzakere edilen avukat
larla ilgili, sanat erbabiyle niürtalbıt kanunlan 
yeniden ele almamasının hepsi usulsüz... 

Sayın milletvekilleri, peşinen, 931 sayılı Kanu
nun tümü üzerinde görüşlerimizi arz etmeden, 
hangi ınoktalara girelim diye düşünmeden Anaya
sa Mahkemesinin verdiği bu karann usule uygun 
Olup olmadığını bir karara bağlıyalım. Bu ka
rar, esbabı mucibeli olarak ilân edilmediği için 
usule uygun mudur, usule aykırı mıdır? 

(BAŞKAN — Sayın Asutay, tümü üzeninde 
konuşunuz. Anayasa Mahkemesinin karannı 
eleştirmeyiniz. 

İBURHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 
Sayın Başkan, bir kamun hakkında bir millet
vekili tarafından Anayasa ile usul yönümden 
çatışıp çatışmadığı hususu ortaya konursa, bu 
usul meselesinin halleidilmesi hususunda - be
nim yaptığım gilbi - yapılan değinmenin Yüce 
Başkanlık Divanınca çok görülmemesi lâzım
dır. 

BAŞKAN — Çok görmlüyoruz efendim, yal
nız tümü üzerinde konuşunuz lütfen. 

İBURHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 
Sağolun efendim. Ben de bunu tümü içinde gö-
rtüyorum. Biraz evvel söyledim, leb leb leblebi... 
Söyliyenle söyleten arasındaki farkı idrâk eden 

| Yüce Meclise hitajbettiğim için. 
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Değerli arkadaşlar, 931 sayılı Kanun komis
yona geldiği gün hemen çıktı. Ama elimizde 
274 sayılı Kanun vardı, 275 sayılı Kanun var
dı, tYAK Kanunu vardı, Kapıcılar Kanunu var
dı. Bütün bu kanunlar içimde 931 sayılı Kanunu, 
Anayasanın verdiği altı aylık müddeti nazarı 
dikkate almak suretiyle hemen çıkararak Yü
ce Meclise sevk ettik. Ama ne yapalım ki, Yüce 
Meclis, vergi kanunu idi, algı kanunu idi, katkı 
kanunu idi, Persomel Kanunu idi dedi ve ondan 
sonra tatile girdi. Sonra bizim bu kanun müd
deti içinde çıkamadı. Sonra... Vakit geldi, ko
misyon kuruldu kurulamadı derken, komisyo,-
nun kurulmasının temin edildiği güne yine ko-
milsyom, kanun üzerinde tek maddeye dahi do
kunmadan huzura getirdi. Neden? Belki yine, 
öncelikle, ivedilikle, evveliyetle, zorunlulukla 
diye birçok kanunlar çıkar ve bizim 931 sayılı 
Kanun - izmir tabiriyle - suya düşer veya suya 
yatar diye... Onun için kanun böylece getirildi. 

Değerli arkadaşlarım, 931 sayılı Kanun yü
rürlükten kalktı. Birçok kimseler bu kanun yü
rürlükten kalktı diye zil çaldılar, davul tokmak 
çaldılar, «oh, kanundan kurtulduk» dediler. 
Ama kanun yürürlükten kalkınca bunun yeri
ne 3008 sayılı Kanun geldi. Çalışma Vekâleti
nin bâzı bölge çalışma müdürlükleri, kanun yü-
rürlüktem kalktığı için, 3008 sayılı Kanun da yü
rürlükten kalktı diye «haydi, siz umumi hüküm
lere tâbisinıiz» dediler, ama bu oyunlar da yeter
li derecede sona erdirilemedi. 

Şimdi, kanunun tümü üzerinde müzakere ya
pıyoruz. Muhtereraı iktidar partisi grup sözcüsü, 
«çabuklaştırmak mecburiyetindeyiz» dedi. Doğ
rudur. Bu ^kanunu çabuklaştırmalıyız. Ama ça-
[buklaştırırken, bir usul tertibine de ihtiyaç 
var, denildi. Bu usule aynan uyuyorum. Madem 
ki maddeler teklif üzerine komisyonca yeniden 
ele alınacak, Hükümetçe tezekkür edilecek ve 
ibir sonuca vardırılacaktır, o halde ben şimdi 
Bismillah diye başlıyarak, hangi maddenin ne 
sekilide tadili lâzımgelmesi halinde tümü üze
rimdeki yaptığım görüşmelere değinerek, Diva
na önergelerimi de veriyorum. 

işçi - memur ayırımı, 657 sayılı Kanunun 
çıktığı tarihten bu tarihe kadar, hem memur 
ve hem de işçi için baş derdi olmuştur değerli 
arkadaşlarım. Bu vaziyet gönül acitıcıdır. Bu
güne kadar 6 400 arkadaşımız toplu iş sözleş

mesi hükmü dışında bırakılmış, hepsi işten atıl
mıştır. iSokağı süpüren temizlik işçileri memur 
yapılmak istenmiştir, Bursa'da yapılmıştır, Es
kişehir'de yapılmak istenmektedir. Ankara'da 
sokağı etmizliyen «temizlik işçisi» çöpçüdür. 
Dün hastaneden çıktım, orada hastanın altını 
süpüren, hastanın cenazesini kaldıran adama, 
Sosyal Sigortalar Kurumu bugün «memur»( di
yor. O halde, kanunun 1 nci maddesinin bu şe
kilde tadili lâzımgelir. 

Değeılli arkadaşlar, her zamaaı söyledim ve 
fırsat bulunca da tekrar ediyorum : Kanunlar 
birbiriyle eşit olmalıdır, tüme aynı hak tanın
malıdır. Meselâ, 5434 sayılı Kanunda, emekliler 
için müddetini doldurunca en son aylığı üze
rinden kendisine emeklilik aylığı ibağlanır. Ama 
işçi oldum mu, ya 25 sene hizmet edecek, 5 000 
gün prim ödiyeceksin veya 55 yaşma geleceksin. 
Ondan sonra, Kanuna bir 14 ncü madde koy
muşuz ve demişiz ki, «kıdem tazminatını alabil
mek için, 1 Nisan 1950 tarihinden evvelki hiz
metleri nazarı dikkate alınır.» 

Ben kanun müzakere edildiği zaman, bura
dan vekile sormuştum, Emekli Sandığı mesulle
rine sormuş ve demiştim ki, «(herkese tazmina
tını tam verirsiniz, işçi kıdem tazımin.atını aldı 
diye memur olması halinde kıdem tazminatı öde
miyorsunuz. Ama biz, kıdem tazminatımızı işye
rinden alamıyoruz. Çünkü, kanuna öyle bir 
madde getirmişsiniz ki, 1 Nisan 1950 talihinden 
evvelki zamana ait kıdem tazminatı alır.» o 
halde, bu kanun öyle 'bir hüküm getirmiştir ki, 
kıdem tazminatı müessesesini ortadan kaldır
mıştır. Tümü üzerimdeki yaptığımız konuşma
lar, komisyonun bu hususa biraz daha yatıştı
rabilmek ve eleştirmeye imkân vermek içindir. 
Bu kanunun da tadili lâzımgelir. Onun için 
önergenin, ikincisi budur, diyoruz. 

17 nci maddede muhakkak tadilât lâzımdır. 
5 nci maddede ise büyük bir tadilât lâzımdır. 
Yüce Meclis takdir eder, (Su Ürünleri Kamunu 
konuşulur iken, tanım işlerinden sayılmış ol
makla beraber, su ürünlerindeki çalışan işçiler 
iş Kanununa tabidir, diye bir hüküm getirdi. 
Birçok arkadaşlarımız «bu olmaz, kanunlar çe
lişir» dediler. «O halde biz bunu iş Kanununa 
getirelim» dedik. O halde, su ürümlerinde çalışan 
arkadaşların bu kanun kapsamına alınması lâ
zımdır. 
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Eski dostum iSayuı önadım karşımdadır, 
onun teklif eittiği yeni kanun gelecek ve bera
berce müzakere edeceğiz. Ama, 507 sayılı Ka
mımda üç işçiyi î§ Kanuınu kapsamı dışında 
(bırakırsanız, o işyerinde çalışan 16 yaşından kii-
çjük çırakları işyerindeki işçi sayısı içinde mü
talâa etmezseniz, bir işyerinde 25* kişi çalıştırır
sınız ve o kanunu îş Kanunu şümulüne alma
nız mümkün değildir. O ibakımdan, hem Çıraklık 
Kanunu ve hem de diğer esnaf kanunları yö-
niyle bu kanunun maddeleri üzerinde bir esasa 
bağlanması lâzımdır. 

24 ncü maddede de bir tadile ihtiyaç var
dır. Hele büyük bir dert var, -aziz milletvekil
leri: Bir işçi hastalanır, hastalandıktan sonra 
vizite kâğıdı verilir, doktora gidilir. Hele 
gelin bakın şimdi, 15 gün kadar hastanede yat
tığım için bizzat mahallinde gördüm. Dışkapı 
hastanesinde, bir işçi hastaneye geldikten son
ra doktora muayeneye çıkıp reçete alabilmek 
için tam 2,5 saat beklemesi lâzımdır. Yani kad
ro o kadar azdır. Sonra, bir eczane penceresi 
var; orada da kuyruk var. Bir saat de orada 
bekler. Sonra öğle zili, yemek paydosu var. 
Eczaneci gelecek;, vezne açılacaktır. İşçi bu
radan ancak saat 3,5 ta çıkar, işyerine gittiği sa
man da o günlük yevmiyesi kesilir; hafta ta
tili yevmiyesi de gitti. Onun için, Kanunun 
62 nci maddesinin; işçinin haklı olarak dok
tora çıkması, vizite kağıdını eline alması, 
muayene olması vo muayenenin bitiş tarihi
ni, saatini doktora yazdırarak ilâcını alması 
halindeki geçen müddetin iş müddetinden sa
yılması lâzımdır. 

Dert çok, derman yoktur, desem hepiniz 
beraber «Haklısınız Asutay» diyebilirsiniz. Ka
nunun tümü üzerindeki görüşlerimizi şöylece, 
ufacık ortaya attık. Bütün verdiğimiz öner
geleri Divana takdim ediyorum. Komisyon bu 
önergelerin tamamını alacaktır. Hükümet de 
bu meseleleri inceliyecektir. Hak ve adalet kai
delerini zedelemeden ve Emekli Sandığında tat
bik edilen; hele 1 Nisan 1950 tarihi gibi, adalet
sin, mürüvetsiz bir hüküm getiren bu madde 
Kanundan çıkarılacak; hastalık halinde kay
betmiş oldukları saatlerin iş saatleri içinde 
gçemesini sğlıyacak hükümleri kanuna geti
recektir. 
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Vaktinizi aldım, özür dilerim. Bsni dinledi
ğiniz için hepinize sonsuz saygılar, sevgiler su
narım. 

Teşekkür ederim. 
OSMAN SOĞUKPINAR (Ankara) — Sayın 

Başkan söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Bakan söz bakımından 

tercihlidir efendim. 
Buyurunuz Saym Bakan. 
ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Sayın Bakan, çok muhterem arka
daşlarım ; 

Geceli gündüzlü uzun ve yorucu bir bütçe 
mesaisinden sonra Meclisimizin bir ara verme
ye, bir tatile gitmeden bugün toplanıp, iş ha
yatımızla son derece yakından ilgili İ§ Kanu
nunu müzakereye başlamış olmasını büyük bir 
memnuniyetle tesbit etmekte fayda vardır. 

Muhterem arkadaşlarım; Anayasa Mahke
mesi tarafından 12 Mayıs 1970 günü iptal edil
miş olan 931 sayılı Kanun, gerçekten bir hu
kukî boşluk yaratmıştır. Hükümet olarak bu 
boşluğun süratle doldurulması için tasarı ha
zırlanıp, 6 Haziran 1970 tarihinde meclisleri
mizin tetkikine sunulmuştur. Meclis, bir Geçi
ci Komisyon teşkil etmiş; Geçici Komisyon 31 
Temmuz 1970 tarihinde Hükümet teklifini ka
bul ederek Umumi Heyete sunmuştur. Saym 
Asutay'm beyan ettiği gibi, meclislerimizin ve
rimli ve faydalı mesaisini, geçen zamanın de
ğerlendirilme şeklini burada uzun uzadıya 
izah edecek değilim, imkân olamamıştır, za
man bulunamamıştır. Bu, Parlâmentomuzun 
tamamen kendi meselelerini tetkik ve takip 
meselesidir; bugüne intikal etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; bu konuda kar
şılıklı tarize gitmenin, kusur aramanın me
seleye bir fayda sağlıyacağı kanaati içinde 
değilim. Onun için, «gecikmiştir» tarzındaki be
yanları, bu anlayış içerisinde değerlendirmek 
icabeder. 

Şimdi, arkadaşlarımızın endişe ile üzerinde 
durdukları noktalar var. Bunlar hiç şüphesiz, 
maddeler geldiği zaman, gerekli müzakeresini 
yapacağız ve Türk işçisine en hayırlı, en isa
betli kararları Yüce Meclisimiz alacaktır. 

Biz, tasarıyı aynen metin olarak muhafa
za ettik. Sadece, bâzı maddelerin bilâhara ka
nunlarla değiştirilmesi muvacehesinde, o deği-
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siklikleri anametne ithal ettik. Bunu böylece 
sevk etmemizin sebebi; 931 sayılı Kanuna bağlı 
olarak çıkarılmış olan tüzükler ve yönetmelik
ler vardı vs bunların oturmuş, teessüs etmiş 
ananeleri, alışkanlıkları vardı. Binaenaleyh, 
yeniden, bütün sistemi değiştirmek, bu saha
da birtakım çeşitli münakaşalara ve huzursuz
luklara sebebolabilirdi. Bunu sistem olarak mu
hafaza ettik. Fakat, bâzı önemli gördüğümüz 
hususlar için de değişiklik görüşünü benimse
dik. 

Muhterem arkadaşlarım; değerli arkadaşla
rımın temas ettiği bir husus, «Neden Hükümet,, 
bu değişiklikleri daha evvel yapıp encümene 
sevk etmedi?» tarzında oldu. Meselâ bunlardan 
bir tanesini söyliyeyim: İşçi - memur ayırımı 
meselesi iki ayrı kanun içerisinde yer aldı. Bi
risi, Devlet Memurları Kanunu, orada bir ta
rif var; Devlet memurlarını Anayasanın 117 
nci maddesine göre tarif ediyor. Yine Yüce 
Meclisten çıkmış olan 274 sayılı Kanunda da 
işçinin tarifi var. Ama tatbikatta Yüce mec
lislerimizin kabul buyurduğu bu iki kanunun 
çeşitli tedahülleri, çeşitli tenakuzları ve iti
razlara sebebolacak olayları meydana çıkmış
tır. Şimdi 931 sayılı Kanunun bünyesinde, hem 
Devlet Memurları Kanununun tatbikatından 
doğan mahzurlar, hem de 274 sayılı Kanundaki 
bâzı müphem noktaları vuzuha götürecek, tek
nik seviyede arkadaşlarımızın ortaya koyacak
ları argümanları değerlendirecek bir encü
men mesaisine ihtiyaç vardır. Bunu, madde gel
diği zaman maddeyi encümene alıp teklifle
riyle beraber olumlu sonuca bağlıyacağız. 

Muhterem arkadaşlarım; burada şunu ifade 
edeyim. Sayın Ülker arkadaşımız temas etti. 
Gerçekten, sakatların ve hükümlülerin çalıştı
rılması ve rehabilitasyon meselesi uzun zaman 
üzerinde durmamıza ve hattâ Danıştaydan hiç de 
hakkımız olmadığı halde temenni ve rica ma
hiyetinde - bunun biran evvel çıkmasını isteme
mize rağmen,, iki sene gibi bir zaman geçmiş; 
fakat Yüce Danıştayımızdan tüzüklerin tasdi
ki bir türlü çıkmamıştır. Bu bir şikâyet mev
zuu değildir. Danıştayın da kendi şartlan için
de, tabiatında bir çalışma tarzı vardır; hangi 
meselelere öncelik vereceğini, şüphesiz kendisi 
takdir etmektedir. Sakatlar rehabilitasyon ve 
hükümlülerin çalıştırılması meselesini, Danış-

I tayımızın iki senelik bir zaman içinde bir ön
celik mevzuu telâkki etmediği, zannediyorum 
anlaşılmaktadır. Arkadaşlarımızın şikâyeti bu 
noktaya matuftur. 

Muhterem arkadaşlarım; bu sefer tasarı bün
yesinde 26 ncı maddede tadilât yaparak, ya 
yönetmeliğe bağlamak veya tüzükte yer alan 
anaesprileri metne dâhil etmek suretiyle bir 
tüzük çıkarılmasına lüzum ve ihtiyaç olmak
sızın, sakatların ve hükümlülerin durumunu 
realize etmek mümkün olacaktır. Bu espri de, 
encümene verdiğimiz takrir ile nihai sonuca va
racaktır. 

Şimdi, bir sonuncu hususa temas edeceğim 
ki, bu çok mühimdir ve belki de meselenin ba
şıdır. Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu ip
tal kararının Resmî Gazetede ilân edilmesinin 
doğuracağı hukukî netice üzerinde, Sayın Reşit 
Ülker arkadaşımızın reddi ve kolay olmıyan 
literatürde münakaşası mümkün olan bir gö
rüşü var; bunu aydınlığa kavuşturmak lâzım
dır: 

Muhterem arkadaşlarım; Anayasamızın 152 
nci maddesi, Anayasa Mahkemesi kararlarının 
hemen derhal Resmî Gazetede ilân edilmesi ve 
bütün organları - yargı organlarını, diğer or
ganları, icrayı ve teşri organı ve idareyi - bağ
lıyacağı hususunu hükme bağlamıştır. Burada 
Resmî Gazetede ilân keyfiyeti inşai mahiyette 
bir hüküm değildir; ihdasi ve inşai mahiyette 
bir şart değildir. Yani, Resmî Gazetede ilân 
edilmedikçe Anayasa Mahkemesi kararlarının 
bağlayıcı fonksiyonunu selbeden bir hüküm de
ğildir, kanaatimce sadece, organlara ve 
kamuya duyurmayı derpiş eden bir me
tin olarak mütalâa edilmelidir. Nitekim, 
44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kurulu
şu hakkındaki Kanun da, Resmî Gazete
de ilân edilmeksizin, organlara kararını tebliğ 
etmek suretiyle zaten tashihi kabil olmıyan, 
temyizi de kabil olmıyan ve kesin mahiyette 
olan Anayasa Mahkemesi kararlarının yürürlü
ğü sağlanmaktadır. Yüce Meclisimize tezkere 
ile «usul yönünden bu kanunun iptal edildiği» 
tebliğ edildiğine göre, hukukan boşluk vardır 
ve bu boşluğun doldurulması lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım; sözlerimin sonuna 
gelmişken şunu ifade edeyim: 

Anayasa Mahkemesi kararının iptalinden 
8 bugüne geçen zaman içerisinde, yani 10 
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aylık bir zaman içinde, münferit mahiyette şi
kâyetler bir tarafa, iş hayatımızda büyük ölçü
de aksaklık olmamıştır. Bu aksaklığı - arkada
şımız biraz evvel işaret etti - her şeyden evvel 
toplu sözleşmeler ve onun sağladığı düzen; 
1936 yılından beri çalışma hayatına hâkim olan 
gerek işverenler, gerek işçi sendikaları arasın
daki müessese örf ve âdet, Medenî Kanunun 
1 nci maddesinde yerleşmiş görüş ve içtihatlar, 
bu sahada uzun boylu sıkıntılara sebebolma-
mıştır. Ama bu demek değildir ki, hukuk dü
zeni içerisinde kanunların zarureti ve lüzumu 
ağırlığından bir şey kaybetsin. Bu o mânaya 
gelmez. Kanun lâzımdır, şarttır, gelişen ihti
yaçlara göre uydurulması gerekmektedir. Bu 
anlayış içerisinde tasarıyı Yüce huzurlarınıza 
getirdik. 

Usuli bakımdan Hükümetimizin bir görüşü
nü aksettirmek durumundayız. Bundan evvel 
de aynı usul ile geçmiştir. Tümü müzakere 
edildikten sonra muayyen bir müddet vermek 
suretiyle, o müddet içerisinde muhterem grup
larımızın, değerli milletvekili arkadaşlarımızın 
tadil teklifleri varsa, encümene intikal ettirip, 
orada teknik arkadaşlarla, administrasyonun 
temsilcileriyle tartışıp, bunları en iyi şekilde 
değerlendirmek ve üzerinde değiştirme teklifi 
olmıyan, benimsenmiş olan maddelerin tümü
nün oylanması hususunu da karara bağlamak 
gibi bir usul hükmü üzerinde de görüş ve an
layış içerisindeyiz. 

Saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Osman Soğukpmar, bu
yurun. 

OSMAN SOĞUKPINAR (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Sayın Bakanımıza teşekkür ederim. Kanun 
tasarısındaki noksanlıkları beraber gidereceği
miz konusundaki görüşlerine bütün kalhimle 
iştirak ediyonım. Yalnız Sayın Bakandan bir 
istirhamımız var. 'Bu tasarı geldiği zaman tet
kik etmiştir, gözünden kaçmış olamaz. Biraz 
evvel saym arkadaşlarım da bunun izahını yap
tılar. 1950 den geriye doğru emeklilik halinde 
kıdem tazminatı işliyor, 1950 den ileriye doğru 
işlemiyor. Bu, işçilerin can daman. Emekli ol
madan 24 saat evvel işveren işten çıkarırsa, kı
dem tazminatını alıyor; emekli olursa kıdem 
tazminatı hakkından mahrum oluyor. 

j ıSaym Bakandan istirhamımız; Hükümet gö-
I riişü de bu yolda olursa, Türk işçisine bu Mecli-
j sin en büyük hizmeti olacaktır. 

İkinci bir konu; sakatların işyerlerinde yüz
de nisbetinde çalıştırılması. Cezai müeyyide çok 
hafif. Bu sosyal bir konu, sosyal bir yara. Ça-
lıştırmazsa ne olur?.. Tasarıyı tetkik ettim. Ce
zai müeyyidesi 250 lira ağır para cezası. Ben 
de işveren olsam, 10 bin kişilik işyerinde, 40, 
50 tane sakat işçiyi çalıştırmam. Bu bakımdan 
taaarmm bu maddesine bir açıklık getirmek, bir 
mecburiyet koymak lâzım; bu açık kapıdan hüs
nüniyet sahibi olmıyan işverenlerin faydalan
maması için. 

Çıraklık konusu da başlı başına bir prob
lem. 18 yaşma kadar çalışan işçiler Çıraklık Ka
nununa tabi; ama hiçbir teminatları, hiçbir dü
zenleri, hiçbir garantileri yoktur. Ne işverenin 
eğitim zorunluğu var, ne iş yerinde eğitme mec
buriyeti var; ama günün sabahından akşamına 
kadar çalıştırıyor ve 18 yaşındaki bir genç çı
raklık müessesesinin kisvesi altında işverene 
hizmet ediyor. 

Bu konulara da çare builacağız. 'Sayın Baka
nın temennisine bütün kalbimizle iştirak ediyo
ruz, önergelerimizi vereceğiz, müşterek görüşe
ceğiz. Çıkaracağımız kanun hem Türk işçisinin, 
hem Türk işvereninin ihtiyacına cevap verecek 
bir şekilde olursa hepimizi memnun eder. (Say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Turhan Özgün-
er. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, saym arkadaşlarım; 

Kanunun henüz maddelerine geçmeden tü
mü üzerinde yapılmakta olan konuşmalar, daha 
ziyade kanunun tümünü kapsamakla beraber, 
biraz da Anayasa Mahkemesinin iptalinden son
ra Tini kanunun geç gelmesi ve bu tasarının geç 
kalmasına rağmen 3008 sayılı Kanun tatbik edi
lir mi, edilmez mi kısmına da yöneldiği için, 
ben biraz da onun üzerinde duracağım. 

Arkadaşlarım; yanlış bir tatbikata yönelin-
diği kanısındayım, kişisel olarak. Anayasa Mah
kemesince bir kanun iptal edilirse, o kanun ip
tal edilmiştir; ama onun da iptal ettiği evvelki 

- bir kanun varsa, o tatbik edilir. Uygulama böy
le yapılıyor; bu yanlıştır. Kanunlar zaruretler-

I den doğar. 931 sayılı Kanun, 3008 sayılı Kanu-
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nu iptal etmiş mi?.. Etmiş. Neden .. Kanun bir I 1 
zaruret neticesinde getirilmiş, Yüce Meclisten 1 
geçmiş, kanunlaşmış. O kanun 3008 sayılı Kanu- ] 
nu meriyetten kaldırmış, iptal etmiş. 981 sayılı 1 
Kanunu da usul yönünden de olsa Anayasa Malı- ı 
kemesi iptal etti. Tekrar ölüyü diriltme kabilin- 1 
den 3008 sayılı Kanunu uygulamaya koyalım. Î 
Tatbikat bu... Uygulamaya konuldu... Ancak, bu 1 
yanlış bir tatbikat; yani gerekir mi bu kanu- 1 
nun tümü üzerinde konuşurken buna yönel
mek?.. 'Şüphesiz konumuz 831 ve onun da daha ^ 
evvelden iptal ettiği, meriyetten daldırdığı 3008 J 

sayılı Kanun olduğuna göre, böylesine yanlış 1 
tatbik edilegelmekte olan Türkiye'de herhalde } 

isabetli değil ve zaruretlerden doğan kanunların ] 

geliş sebeplerine, esprisine aykırıdır. Bu vesile 
ile bu hususu da belirtmek gerekir. Hayatiyeti
ni kaybetmiş bir kanun için tekrar canlandı de
mek hiç isabetli değildir ve kanun koyucu olan 
Yüce Meclisin kanunları çıkarıp espirisine de r 

uygun değildir kanısındayım. 
I * 

Arkadaşlarım, bu kanun tasarısı Anayasa 
Mahkemesinin iptalimden sonra 6 aylık zaman 
içerisinde gelmeni gerekirken, çeşitli nedenlerle 
çok gecikmiş; ama bunu şu veya bu şekilde t 
üzerinde durmak zaman kaybına vesile verir. 1 
Talhmin edebildiğim, grupumdan da edindiğim 
intilbaa göre de söylüyorum, maddeler üzerinde 
en azından yüze yakın değiştirge önergesi ola
caktır. Biz kanunun biran evvel çıkmasını ve 
büyük bir işçi kütlesinin derdine deva olma- j 
sini ve yanlış uygulamada bulunulduğunu id- g 
dia ettiğimiz 3008 sayılı Kanunun tatbikatından j 
biran evvel sıyrılmak istememize rağmen, ters 
düşen bir tutum içine girmiyelim. Temennileri- x 
iniz nedir?.. Biran evvel kanunu çıkaralım. Çı
karalım; ama bu yüze yakın değiştirge öner
gesi de - Tahmin ederek söylüyorum - yine za- ^ 
ruretlerden doğmaktadır ve 931 sayılı Kanunun r 

tatbikata konulduğu günden bugüne kadar ve 
ondan sonra da Anayasa Mahkemesine gönde- t 
rilmesi, usul bakımından iptal edilmesi günün- i 
den bugüne kadar geçen zaman zarfında göze t 
batan mühim ve tatbikatçının da, işçinin de di- 1 
le getirdiği konuları ilgilendirdiği için üzerin- r 
de hassasiyetle durmak lâzım. Ancak öylesine 1 
ki, burada bir maddenin müzakeresi saatler ve 1 
yüze yakm maddenin müzakeresi de 657 sayılı e 
Kanunun müzakeresinde gördüğümüz gibi haf- | 1 
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talar alır. Bu da hiçbirimizin şüphesiz arzu et
tiği bir istikamet değil. O halde ilk konuşan ar
kadaşlarımın da temennisine katılarak diyorum 
ki, önergeler topluca komisyona verilsin, ko
misyon bunu süzgecinden geçirsin. Hakikaten 
katılıp, katılmıyacağını anladıktan sonra, mü
zakereleri komisyonun getirdiği, katıldığı veya 
katılmadığı yönde yaparsak, zaman kazanırız 
böylece de matlup hâsıl olur. 

Arkadaşlarım, konuşmamı bu temenni ile 
bitiriyorum. Tasarının biran evvel kanunlaşma
sının büyük bir derde deva olacağı göz önünde 
tutularak, sürat kazandırılması hususundaki 
umumî temeninin komisyonca da değerlendiril
mesini rica eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır, sıra
da iki arkadaş kalmıştır. Birisi Hüsamettin Ba-
şer, birisi Sakıp Hiçerimez. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ENVER 
TURGUT (Kayseri) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum, 

Sayın Başkanlığa 
Kanunun tümü üzerinde kâfi miktarda ha

tip konuşmuş ve konu aydınlanmıştır. Kifaye
ti müzakerenin oylanmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Samsun 

Doğan Kitaplı 

BAŞKAN — Komisyonun ve bir milletve
kilinin konuşması şartı ile önergeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Buyurun sayın Komisyon. Komisyondan son
ra son söz Sayın Hüsametin Başer'in, 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ENVER 
TURGUT (Kayseri) — Sayın Balkan, sayın 
milletvekilleri; 

931 sayılı iş Kanunu Anayasa Mahkemesi 
tarafından 12 . 5 . 1970 tarihinde iptal edil
miş bulunmaktadır. Bâzı arkadaşlarımız bu ka
nun Meclise zamanında sevk edilmemiştir diye 
kürsüden konuştular. Hükümet 12 . 5 . 1970 ta
rihinde iptal edilen kanunu, 6 . 6 . 1970 tari
hinde Meclise sevk etmiştir. 31 . 7 . 1970 tari
hinde kurulan Geçici Komisyonca kanun kabul 
edilmiş ve Yüksek Meclisinize sevk edilmiş bu
lunmaktadır, 
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Kanunun tümü üzerinde konuşan arkadaşla
rımız kanunda aksıyan bâzı hükümlerin değiş
tirilmesi lâzımgeldiğini, önerge vereceklerini 
ifade etmiş bulunmaktadırlar. Komisyon olarak 
arkadaşlarımızdan istirhamımız, bu^ün tümü 
üzerinde görüşme yapılmış bulunuyor. Değişik
lik teklifleri varsa, önümüzdeki Cuma gününe 
kadar tekliflerini arkadaşlarımız yapsınlar, ko
misyonumuz bu değişiklik teklifleri üzerinde 
bu maddeleri geri almak suretiyle çalışmalar 
yapacaktır. Değişiklik önergesi olmıyan madde
lerin de müzakeresiz kabulünü Yüksek Başkan
lıktan talebedeceğiz. 

Arkadaşlarımız, zaman kaybetmeden kısa 
kısa konuştular. Biz do komisyon olarak bu ar
kadaşlarımızın düşüncelerinden dolayı kendile
rine teşekkür ediyoruz. Sadece Sayın Ülker'in 
bir ifadesi oldu. Kamu kesiminde İş Kanununun 
iptali dolayısiyle bâzı şikâyetler olmuştur. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Olmadığını 
söyledim. 

GEÇÎCl KOMİSYON BAŞKANI ENVER 
TURGUT (Devamla) — O zaman yanlış anla
dım. Bu konuda bütün arkadaşlarıma bu kanu
nun biran evvel çıkarılması için yapmış olduğu 
konuşmalardan dolayı kendilerine teşekkür edi
yoruz. 

Sözlerimi burada bitirirken muhterem Mec
lisi savgı ile selâmlıyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Başer, bu
yurun. 

HÜSAMETTİN BASER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; uzun bir 
emek mahsulü olarak Yüce Meclis'in çıkarmış 
olduğu 931 sayılı Kanun Anayasa Mahkemesi 
tarafından bozulmuştur, öyle tahmin ediyorum 
ki, önümüzdeki haftayı da bu kanunun çıkması 
alacaktır. Ben kısaca şu noktalar üzerinde dur
mak istiyorum: 

931 sayılı Kanun artık meriyettetn kalkmış
tır. İşçi, işveren, işyerleri ve ona bağlı olan 
hükümler gelmektedir/Demokratik memleket
lerde işçilerin grev, lokavt, toplu iş sözleşmesi, 
sendika kurma gibi hakları vardır. Son günler
de gazetelerin yazdıklarından anlıyoruz ki, grev
den sonra yapılan toplu iş sözleşmesinde ilk 
fark doğrudan doğruya bâzı sendikalar tarafın
dan sendikaya mâlediliyor ve vatandaşlar tara
fından da grevlerin uzaması, devam etmesi, sık 

i sık yapılması buna bağlanıyor. Bu bakımdan 
ilgili bakanlığın dikkatini çekerim. 

Bir de işçilerimizin ilâç mevzuu vardır. Bu 
ilâç mevzuu da aşağı yukarı senede belki 150 
milyon lirayı tutmaktadır. Bâzı bölgelerde ec
zaneler aralarında anlaşıyor alamıyorlar, onun 
dışındaki bölgeler alıyor. İşçilerimiz yazılan 
ilâçların reçetelerini bulundukları işyerinin dışı
na götürmek gibi gece veya gündüz sıkıntıya 
girmektedirler. Bu konu da suiistimale çok 
müsait bir yerdir. Bunun için de sayın Bakanlı
ğın önleyici tedbir alacağını tahmin ediyorum 

Bir de bizde son zamanlarda Yargıtay'ın, 
Danıştaym kararlarında yer alan işçi kimdir, 
memur kimdir, meselesi var. Bunun ayrımını da 
sarahaten yapıp, artık çizgi ile işçi ve memur ay
rımı yapıp ona göre herkesin yerini alması lâ
zımdır. 

Temennim: Bu kanunun bu hafta içerisinde 
süratle çıkarılıp sanayileşmeye doğru giden 
Türk Milletinin işçilerini, ve işverenlerini bir 
an evvel bu kanuna kavuşturmaktır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, böylece 
iş kanunu tasarısı üzerindeki umumi müzake
reler tamamlanmıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum; kabul edenler... etmiyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Şimdi ivedilikle görüşülmesini oylarınıza su
nuyorum; kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bu kanun tasarısının 
görüşmeleri usûlü yönünden bir önerge vardır, 
bu önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan İş kanunu tasarısının 

önemine binaen biran lönce kanuniyet iktisabet-
mesini sağlamak için; 

1. Sayın üyelerin maddeler üzerindeki de
ğişiklik önergelerini © Mart Cuma günü saat 
15,00 e kadar (Başkanlığa tevdi etmelerine, 

2. Bu tarihten sonra verilecek değişiklik 
önerigelerinin işleme taJbi tutulmamalına, 

3. Yalnız değişiklik 'önergesi verilen mad-
I deler üzerinde görüşme açılmasına, 
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4. Önerge verilmiyen maddelerin okunup 
oylanması ile iktifa edilmesine, 

Karar verilmesini arz ve teklif ederim. 
Geçici Komisyon Başkanı 

Enver Turgut 
Kayseri Milletvekili 

BAŞKAN — Bu 'önerge üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
— Bir sual soracağım. 

BAŞKAN — Kime efendim. 
SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karaîıisar) 

— Takriri verene, 

BAŞKAN — Olmaz Sayın Mutlu. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kaibul ©dene

ler.. Etmiyenler.. önerge kaibul edilmiştir. 

1 . 3 . 1971 0 : 1 

Bu suretle maddelerin müzakeresinde, bu 
önergeyi kabul ettiğiniz için, geçmemiz mümkün 
değildir. 

Vakit gecikmiş olduğundan.. 
iSÜLEYMAN MUTLU (Afyon KaraMsar) 

— Bir önergemiz vardı Sayın Başkan? 
BAŞKAN — fş Kanunu mevzuu ile ilgili de

ğil mi efendim? 
iSÜLEYMAN MUTLU (Afyon İKaraMsar) 

— Hayır. 
BAŞKAN — Onlar gündem dışı önergeler

dir, onlar gelecek birleşimde muamele görecek
tir. 

3 Mart 1971 Çarşamba günü saat 16,00 te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,34 
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Millet Meclisi 
Gündemi 

'63- NCÜ BlRLEıŞM 

1 . 3 . 197İ Pazartesi 

Saat : 16,00 

I 
A.- BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
il. — (Başkanlık 'Divanında açık Ibuılunıaın üye-

liklterje seçim. 
B - ÎKÎNCI DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
I I 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
1. — Rize Milletvekili Erol Akçal'm, 

3 Temmuz 1970 tarih ve 1327 sayılı Kanunun 35 
nci maddesi ile değiştirilen 14 Temmuz 1965 ta
rih ve 657 sayılı Devlet memurları Kanununun 
79 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Plân Komisyonu raporu 
(2/407) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 
28 . 1 . 1971) 

IV 
A - ILIKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. —• T. B. İM. M. Saymanlığınım 'Marti, Nisan, 
Mayıs 1969 ayları hesalbına ait 'Meclis Hesapla
rını İnceleme Komisyonu raporu (6/8/A) (S. 
Sayısı : '209 a 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
29 . 1 . 1971) 

2. — T. B. M. M. Saymanlığının Haziran, 
Temmuz, Ağustos 1969 ayları 'hesalbına ait Mec
lis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(5j/9) (S. ISayüsı : !210 a '1 inci ek) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 1 . 1971) 

3. — T. B. M. (M. Şaymanılığınm Eylül, 
^kim, Kasım 11969 aylan hesaplarıma ait Meclis-
Hesaplarımı lmeelem.e Komisyonu raporu (5/10) 
(Ş. Sayısı : 208 e 1 mci ek) (Dağıtma tarihi : 

39 . 1 . T97H) 

4. — 'T. B. İM. M. Saymanlığının Aralık 
1909, Ocak, Şulbat 11970 ayları hesaplarına ait 
Hesapları İnceleme Komisyonu raporu (6/7) 
(ıS. Sayısı : '20© e (1 mci ek) (Dağıtma tarihi : 
129 . 1 . 1971)1 

'5. _ T. B. M. M. Saymanlığımın Mart, Ni
san, IMayıia 1970 layları hesaplarına adt Hesapları 
İnceleme Komisyonu raporu (5/8) (ıS. Sayısı : 
'206 ya 1 n<ci ek) (Dağıtma tarihi : 29.1.1971) 

6. — 'T. B. !M. M. Baymambğımın 1(9170 Hazi
ran, Temımuız, Ağustos1 ayları hesaplarına ait 
Meclis Hesaplarını İncelenme Komisyonu raporu 
(15/11) (S. Sayısı : 24(30 (Dağıtma tarihi • 
29 . 1 . 11971) 

7. — T. B. ıM. M. Saymanlığının IÜ970 Eylül, 
Ekim, Kasım aylan hesaplarına ait Meöl'is He
saplarımı inceleme Kamisyomu raporu ('5/12) 
(S. Sayısı : 244) (Dağıtma tarihi : 29.H.197İ) 

18. — Rize Milletvekili Eflol Akçal ve 9 aıv 
kadaşının 151434 sayılı Kanunun 112 nci maddesi-
TLİn (e) (bendinin tadiline 've Ibir madde eklen
mesine dair kanun teklifinde yapılan değişikli
ğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi ye Bütçe Plân Komisyonu raporu (Millet 
iMeclisi 2/145; Cumhuriyet Senatosu 2/300) 
((Millet Meclisi IS. Sayısı : '220 ve 1276; Cumhuri

yet Senatosu S. Sayısı : 1480) /(Dağıtma tari
hi :2İ2 . 2 . 1971) 

9. — Hendek kabası Kemaliye mahallesi 
nüfusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu 
Faik Özer'in bakiye cezasının affı hakkında 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/149) (S. Sayısı : 24 e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 22 . 2 . 1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - tKtNCi G Ö R Ü Ş M E S I Y A P I L A C A K 

I Ş L E R 

B -. B I R I N C I G Ö R Ü Ş M E S I Y A P I L A C A K 
tgLER 

1. — 664 sayılı Topluim 'Zalbıtası kurulması 
hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de-
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getirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/78) (S. Sayısı : 
27 ve 27 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
23.12.1970) 

!2. — 'Toprak MalhısuİJİleri Ofisi Kanununun 
3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Ticaret ve Plân komisyonları rapor
ları (1/234) (S. Sayısı: 129 ve 129 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 23 .12 .1070) 

3. —• Osman Salmıanikurt'a vatani (hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/204) (S. Sayısı: 166 ve 165 e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

4. — İzlmir Milletvekili IŞıükrü Akkan ve 
(J arkadaşının, Şabanoğlu islâm Kulaç'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (2/87) (S. Sayısı : 166 ve 166 ya 1 
nci ek) (Dağıtma tarihi : 23 . 12 .1970) 

'5. — Mıaklbulle (kuzu Ferdiye ıDemiroğlu'nıa1 

vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/212) (S. Sayısı : 167 ve 167 
ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 23 .12 .1970) 

X 6. — 13.6.1196(1 tarihinde İ2I9/9 sayılı Ka
nunla yürürlüğe giren «Nükleer Enerji Alanın
da hukukî mesuliyete dair sözleşme» de yer 
almadığı anlaşılan 11 nci maddenin tasdiki hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye ve 
V]&ı\ komisyonları raporları ( 1 / 121) (S. Sa
yısı : 170 ve 170 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
23 . 12 .1970) 

'7. — (Bareıralh Kanununa ek kanun tasarısı 
ve Adalet ve Plân komisyonları raporları 
(İ/198) (S. Sayısı : 219 ve 219 a 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

X '8. — Yeniden aiçılaicak (Dlevleit Mühendislik 
ve Mimarlık Akademileri) nin kuruluş, hazırlık 
ve esasları hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/348) 
(S. Sayısı : 222 ve 222 ye 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 23 .12 . 1970) 

X B. — Belddiiye Gelirleri kamunu tasarısı ve 
Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 34 arka
daşının, Belediye gelirleri kanunu teklifi ve 
iMaliye, İçişleri ve Plân komisyonları raporlan 
(1/329, 2/328) (ıS. Sayısı : 224 ve 224 e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 23 .12 .1970) 

10. — Ouimjhuriyet İSeniatosu Ankara Üyesi Y i 
ğit Köker ve 3 arkadaşının, İnhisar beyiyeleri 
üçte birlerinin harb malûllerine ve şehit yetim
lerine tahsis ve tevziine dair 30.5.1929 tarih ve 
1485 sayılı Kanuna ek kanun teklifi (2/368) 
(Ankara Milletvekili M. Kemal Yılmazın, İçtü
züğün 36 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi 21.1.1971 tarihli 39 ncu Birleşimde ka
bul edilerek) (S. Sayısı : 245) (Dağıtma tarihi : 
27 . 1 . 1971) 

1.1. — 1076 Sayılı Yedek'Subay ve yedek askerî 
memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâve
sine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla deği
şik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun tasarıları ve Millî Savunma Komisyonu 
raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246) (Dağıt
ma tarihi : 28.1.1971) 

i] 12. — ifotanlbuil 'Tekmile Ünivensite'si kurululş 
Ikadnoliarı Kanununa efe kanun tasiamsı ve Millî 
'Eğitim, ve Plân koimisyoniları raporları (1/208) 
(ıS. ISayısı : 214 e II nici ek) (Dağıtma ıtarilhi : 

17 . a . I107I1) 

1İ3. —• Milliet Meclisi İdarie Âmirlerinin, 
15 . II . I1I9Ö1 tarihli ive İ2İ3Iİ sayıilı Kanuna 1 mad
de eklenmesinle dair Ikıanun (teklifi ve Plân Ko
misyonu raporu ı ('2/421) (ÜS. ISayısı <: 275) (Da
ğıtımla tarihi : UI3 . 12 . H9711) 

14. — Salihli ilçesinin Esikicaımli ımalhallesi 
1028 'hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğluı 
Ayşe'den dıoğma 120 . (10 . 1945 dioğuımlu Kâmil' 
Akman'in öffim cezasına çarptırılması 'hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra-
'poru (3/46) (S, 'Sayısı : 30 a 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihi :I2!2 . '2 . 1971) 

16. — Van'ın 'Gürpınar ilçjesi Hoişap bucağı 
Tşıkpınar köyü Ihane 137, ıcil't 5, saytfa '52 de ka-
yitli Neıometitinioğlu, Emine'den ıolma 1.1.1947 
doğumlu Nurettin IKalhraman'ın, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık Itezlkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (13/45) •($. Sayısı : 
46 ya 1 noi ek) (Dağıtma tarihi : 812 . 2 .1971) 

16. —• Akyazı ilçesi Mjerkez Yeniköyü hane 18, 
cilt '8, sayfa 1'25 ite nüfusa kayıtlı (Hüseyinoğlu, 
Fatma'dan olma 13 . İ3 .1940 doğumlu Kemal 
Uluköylü'nün ölüm, 'cezasına içarptırılımaisı hak
kında Başbakanlık teizkeresi ye İA'dalet Komiö-



yonu rapioru ı(3/4î7) (S. ISayıısı : 47 ye 1 imci ek) 
(Dağıtma ı tar§ı i :â2 . (2 . 11917(1) 

17. — İzmir iline Ibağlı Çeşme illçtesininı Mer
kez Çiftlik köyü nüfusunun l'Oll ihane, 7 «il* ve 
45 nici sayfasında kayıtlı Şükrüoğlu, 'Zehra'dan 
doğma 0.0 . 8 . '19(219 ıdoğumlu Mahmut Yel'in, 
ıölüm 'cezasına (çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet (Komisyonu raporu ('3/51) 
(S. iSaynsı : 77 (ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 

18. — Yalvac'ın Tökımakçık ıköyü t ane 90, 
cilıt '212, sayfa 146 'da nfüfuısa kayıtlı, Ali Osman-
oğlu Ayşe'den doğma 19 . 11 . 11948 dioğumlu 
Hüseyin Seslimin 'ölüm cezasına çarptınlması 
hakkında Başbakanlık teskeresi ve Adalet Ko
misyonu 'raporu (3/1519) (S. Sayısı : '7'8 'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : H2 . 12 . 11971) 

19. — Turgutlu'nun Ham'idiye 'miaihallefsi 846 
hane, -cilt ı27 ye ısayfa İ20 'de nlüfuisa kayıtlı olup, 
Kurtuluş 'mahallesi, Yasemin sokak 18 'numarada 
Oturur Yakupoğlu Yaşamdan doğma IİJ9.1913!6 do
ğumlu Faik Vartekli, 'Turlgutlu Hamidiye ma
hallesi 846 hane, ioilıt '217, isaiyfa !20 de nüfusa ka
yıtlı olup evlilik dolaynsiyle (Hamıidiye (mahallesi 
İ29İ5 hameye gi'tmdış, Kurtuluş ımıalhallesi, Yasemin 

sokak 8 numarada oturur Yakup kızı Yaşıa'dan 
d'oğma 1 . 4 . 1947 'doğumlu tKadrilye Partici'-
nin löllüm cözasına çarlptınllmıaları Ihakkında Baış-
Ibakanluk tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapıo-
ruL(i3/204) (S. ıSayılsı'160 a ' l nci ek) '(Dağıtma 
•tarihi : 1212 . 2 . 19İ7Îİ) 

20. — (Bursa Milletvekili Kasım önadım'-
m, «Ticari işletme rehni» kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu (2/17) (IS. Sayısı : 128 e 
1 nici ıek) <(Dağıltma tarihi : 122 . 12 . 11071) 

'21. — Sakarya iline (bağlı Akyaızı Ikaızasımn 
Kanlıçay köyü 48 hane, 34/67 cilt ve sayfa nu
marasında nüfusa kayıtlı Nurioğlu Selfinaz'dan 
doğma 1927 Şavşat doğumlu Mevlût Balcı ile 
Sakarya ilinin Erenler köyü 581 hane, 88/107 
cilt ve sayfa numarasında nüfusa kayıtlı Nuri
oğlu, Selfinaz'dan doğma 1939 Şavşat doğumlu 
Zekeriya Balcı'nın ölüm cezasına çarptırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/44) (S. Sayısı : 159 a 
1 nci ek) ^Dağıtma tarihi : !22 . 12 . fl.1971) 

X '212. — iş kanunu tasarısı ve Öİ3 numaralı 
iG-eiçiıci Komisyon raporu (1/3147) (S. Sayısı : 
'2139 ve 1239 a ti nici ek) (Dağıtma tarihi : 
'26 . )2 . 1971) 



/ 



Dönem : 3 
Toplantı :1 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayıs ı : 

T. B. M. M. Saymanlığının Aralık 1969-Ocak, Şubat 1970 aylan 
hesaplarına ait Hesapları İnceleme Komisyonu raporu ( 5 / 7 ) 

Hesapları İnceleme Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Hesapları İnceleme Komisyonu 23 . 6 . 1970 

Esas No. 18 
Karar No. 24 

Yüksek Başkanlığa 

5 193 885 42 Aralık 1969 'başında bankada mevcut para. 
+ 19 313 497 23 Aralık 1969 Ocak - ıŞulbat 1970 aylarında Ziraat Bankasının aldığı para. 

24 507 382 6-5 Toplam 
l20 899 308 18 Aralık 1969 Ocak - Şubat 1970 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para 

3 608 074 47 iMart 1970 başında Bankada 'mevcut para. 

T. B. M. Meclisi Saymanlığının Aralık .1969 Ocak, ıŞuibat 1970 aylarına ait hesapları inceltendi: 
Aralık 1969 da Ziraat Bankasındaki '5 193 885,42 liralık mevcudu ile Aralık 1969 Ocak, Şulbat 

1970 aylarında Hazineden 19 313 497,23 lira alınarak Bankadaki hesaba yatırılan meblâğın ıcem-
an 24 507 382,65 ılira lolduğu, mevcuttan sarf olunan '20 899 308,18 lira tenzil edildikten sonra, 
Mart 1970 başında Bankadaki kasa mevcudunun 3 608 074,47 liradan ibaret olduğu ve sayman
lıktaki defterlerle sarf 'evrakının 'birbirine uygun bulunduğu görülmüştür. 

Umumi Heyettin ıttılaına arz ediknek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı Sözcü Kâtip Denetçi 
Zonguldak tstanlbul Erzurum Ondu 
F. Fırat T. Erer O. Karaca H. Mağden 

Burdur Ankara Konya Samsun 
A. Çiloğlu t. 8. Hatipoğlu t. Kabadayı B. Vzunoğlu 

205 

Yozgat 
N. Tanndağ 





Toplantı: 2 MİLLET MECLİSİ. S. Sayısı : 205 e | nci ek 

T. B. M. M. Saymanlığının Aralık 1969, Ocak, Şubat 1970 ayları he
saplarına ait Hesapları İnceleme Komisyonu raporu (5/7) 

Hesapları İnceleme Komisyonu (raporu 

Millet Meclisi 
Hesapları İnceleme Komisyonu 20 . 1 . 1971 

Esas No. : 5/7 
Karar No. : 3 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuzca kaibul ödülip Gendi Kurula arz ödilnuelk üzere 2& . 0 . 1970 tarihimde Yük
sek Başkanlığa sunulan ve Genel Kurul GKinldeminıde kalan (5/7) esas sayılı «'Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Saymanlığının Aralık 1969 - Ocak, Şubat 1970 ayları helsalbı hakkında Hesapları İnce
leme Komisyonu Raporu», telkaJblbül için Komisyonumuza gönderilmiş olmaMa, Komisyonumuzda 
cereyan eden müzakere neticesinde, .mezkûr rapıorun evvelce kaibul olunlduğu veıejhile tekalbbülüne 
karar verildi. 

Genel Kurula ar/z edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Hesıaplıarı inceleme 
Komisyonu Bıaşkanı Sözcü Kâtip Denetçi 

Zonguldak îst-anJbul Çamakkale Ordu 
F. Fırat T. Erer M. Çalıkoğlu H. Mağden 

'Bilecik tsfcaınlbul Kars Kars 
M. Ergül O. Eyüboğlu K. Güven K. Kaya 

Yozgat 
N. Tanrıdağ 

» • • • « 





Dönem : 3 OftO 
Toplantı :i M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : ZUO 
T. B. M. M. Saymanlığının Mart, Nisan, Mayıs 1970 ayları hesap 

larına ait Hesapları İnceleme Komisyonu raporu (5/8) 

Hesaplan inceleme Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Hesaplan İnceleme Komisyonu 23 . 6 . 1970 

Esas No. 18 
Karar No. 25 

Yüksek Başkanlığa 

3 ı608 074 47 ıMart 1970 başında bankada mevcut para. 
+ 18 681 523 05 Mart, Nisan, Mayıs 1970 aylarında Ziraat (Bankasının aldığı para. 

22 289 597 52 Tıoplam. 
19 710 057 ı37 Mart, Nisan, Mayıs 1970 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para. 

2 579 540 ,15 Haziran 1970 başında Bankada mevcut para. ' 

T. B. ıM. Meclisi Saymanlığının Mart, Nisan, Mayıs 1970 aylarına lait hesapları incelendi : 
Mart 1970 de Ziraat Bankasındaki 3 608 074,47 liralık mevcudu ile Mart, Nisan, Mayıs 1970 

aylarında Hazineden 18 681 523,05 lira alınarak Bankadaki hesaba yatırılan imelblâğm leem'an 
22 289 597,52 lir olduğu, mevcuttan sarf olunan 19 710 057,37 lira tenzil edildikten sonra Hazi
ran 1970 başında bankadaki kaısa mevcudunun 2 579 540,15 liradan ibaret olduğu ve Saymanlık
taki defterlerle sarf evrakının birbirine uygun 'bulunduğu görülmüştür. 

Uimumi Heyetin ıttılaına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Komisyon Başkanı Sözdü Kâtip Denetçi 

ZonigUildak İsltanibul Erzurum Ordu 
F. Fırat T. Erer G. Karaca II. Mağden 

Burdur Ankara Konya Samsum 
A. Çiloğlu 1. S. Hatipoğlu t. Kabadayı B. Uzunoğlu 

Yozgat 
N. Tanrıdağ 





Toplat : 2 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 206 ya |nci ek 

T. B. M. M. Saymanlığının Mart, Nisan, Mayıs 1970 ayları hesapla
rına ait Hesapları İnceleme Komisyonu raporu (5/8) 

Hesaplan tnceleme 'Komisyonu (raporu 

Millet Meclisi 
Hesapları İnceleme Komisy&m, 20 . 1 . 1971 

Esas No. : 5/8 
Karar No. : 5 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuzca kalbul edilip G-eneJ Kurula -arz ddilmek üzere 23 . Ö . 1970 tarihinde Yük
sek Başkanilığa sunulan ve Genel Kurul Günldeminlde kalan (5/8) esas sayılı «Tlürkiye Büyük Mil
let Meclisi Saymanlığının Mart, Nisan, Mayıs 1970 ayları hesalbı hakfkınida Hesapları İnceleme 
Komisyonu raporu», tekiablMil (için Ko'misyonumuza gönJderilmiş olmakla, Komisyonumuzda cere
yan eden müzakere neticesinde, mezkûr raporun evvelce kalbul olunduğu veçlhile telkalblbülüne ka
rar verildi. 

Genel Kurula arız ddilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Hesaplan İnceleme 
Komisyonu Başitoajnı 

Zonguldak 
F. Fırat 

Bilecik 
M. Ergül 

Sözcü 
latanfbul 
T. Erer 

îsffcamlbui 
0. Eyüboğlu 

N. 
Yozgat 

Kâttip 
Çanakkale 

M. Çalıkoğlu 

Kars 
K. Güv&n 

Tanndağ 

Denetçi 
Ordu 

H. Mağden 

Kars 
K. \Kaya 

file:///Kaya




Dönem : 3 
Toplantı : 1 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 208 
T. B. M. M. Saymanlığının 1969 Eylül, Ekim, Kasım ayları 
hesaplarına ait Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 

( 5 / 1 0 ) 

Hesapları İnceleme Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Hesaplan İnceleme Komisyonu 

Karar No. 14 
20 . 6 . 1970 

Yüksek Başkanlığa 

Lira K. 

4 012 594 29 Eylül 1969 başında bankada mevcut para 
+ 23 279 968 08 Eylül, Ekim, Kasım 1969 aylarında Ziraat Bankasının alidığı para 

27 292 562 37 Toplanı 
22 098 676 95 Eylül, Ekim, Kasım 1969 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para 

5 193 885 42 Aralık 1969 başında bankada mevcut para 

T.B.M. Meclisi Saymanlığının Eylül, Ekim, Kasım 1969 aylarına ait hesapları incelendi. 
Eylül 1969 da Ziraat Bankasındaki 4 012 594,29 liralık mevcudu ile Eylül, Ekim, Kasım 1969 

aylarında Hazineden 23 279 968,08 lira alınarak bankadaki hesaba yatırılan meblâğın cem'an 
27 292 562,37 lira olduğu, mevcuttan sarf olunan 22 098 676,95 lira tenzil edildikten sonra Aralık 
1969 başında bankadaki kasa mevcudunun 5 193 885,42 liradan ibaret olduğu ve Saymanlıktaki 
defterlerle sarf evrakının birbirine uygun bulunduğu görülmüştür. 

Umumi Heyetin ıttılaına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Hesapları İnceleme Komisyonu 

Başkam Sözcü Kâtip Denetçi 
Zonguldak İstanbul Erzurum Ordu 
F. Fırat T. Erer G. Karaca H. Mağden 

Ankara 
/. 8. Hatiboğlu 

Burdur 
A. Çiloğlu 

İstanbul 
E. Derinçay 

Konya 
/. Kabadayı 

Samsun 
B. Uzunoğlu 

Yozgat 
İV. Tanrıdağ 





Toplantı : 2 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 208 © I nci ek 

T. B. M. M. Saymanlığının Eylül, Ekim, Kasım 1969 ayları hesapla
rına ait Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (5 /10) 

Hesaplan İncelenme Komisyonu traponı 

Millet Meclisi 
Hesaplan İnceleme Komisy&tm 20 . 1 . 1971 

Esas tfo. : 5/10 
Karar No. : 7 

Yükse(k Başkanca 

Komisyonumuzca kalbul edilip Genel Kurula arz edilmek üzere 20 . 6 . 1970 tarihinde Yük
sek Başkanlığa sunulan ve Genel Kurul Gündemiridie kalan (5/10) esas sayılı «Türkiye Büyük Mil
let Meclisıi Saymanlığının Eylül, Ekim, Kasını 19Ö9 aylan hesalbı hakikınlda Hesapiları İnceleme 
Komisyonu raporu tekaıbbüıl için Komisyonumuza gtönlderi'toıiş (olmakla, Komisyonumuzida cereyan 
eden müzakere neticesinde, medkûr raporun evvelce kalbul olunduğu veçhile tekalblbuilüne kanar 
verildi. 

Genel Kurula anz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Hesaplan inceleme 
Komisyonu Başkanı Sözcü Kâtip Denetçi 

Zonguldak îatiaribu'l Çamıalkkal© Ordu 
• F. Fırat T. Erer M. Çahkoğlu \H. Mağden 

Bilecik îstanlbul Kars Kars 
M. Ergül [0. Eyiiboğlu K. Güven K. \Kaya 

Yozgat 
N. Tanrtdağ 

file:///Kaya




Dönem : 3 
Toplantı : 1 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 2 0 9 

T. B. M. M. Saymanlığının 1969 Mart, Nisan, Mayıs ayları 
hesaplarına ait Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 

( 5 / 8 ) 

Hesapları inceleme Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Hesaplan İnceleme Komisyonu 

Karar No. 12 
20 . 6 . 1970 

Yüksek Başkanlığa 

Lira K. 

6 472 328 42 Mart 1969 başında bankada mevcut para 
+ 15 359 293 75 Mart, Nisan, Mayıs 1969 aylarında Ziraat Bankasının aldığı para 

21 831 622 17 Toplam 
21 292 179 44 Mart, Nisan, Mayıs 1969 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para 

539 442 73 Haziran 1969 başında bankada mevcut para 

T.B.M. Meclisi Saymanlığının Mart, Nisan, Mayıs 1969 aylarına ait hesapları incelendi : 
Mart 1969 da Ziraat Bankasındaki 6 472 328,42 liralık mevcudu ile Mart, Nisan, Mayıs 1969 ay

larında Hazineden 15 359 293,75 lira alınarak bankadaki hesaba yatırılan meblâğın cem'an 
21 831 622,17 lira olduğu, mevcuttan sarf olunan 21 292 179,44 lira tenzil edildikten sonra Hazi
ran 1969 başında bankadaki kasa mevcudunun 539 442,73 liradan ibaret olduğu ve Saymanlıktaki 
defterlerle sarf evrakının birbirine uygun bulunduğu görülmüştür. 

Umumi Heyetin ıttılaına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Hesapları İnceleme Komisyonu 

Başkanı 
Zonguldak 
F. Fırat 

Ankara 
/ . 8. Hatiboğlu 

B. 
Samsun 
Uzunoğlu 

Sözcü 
İstanbul 
T. Erer 

Burdur 
A. Çiloğlu 

Kâtip 
Erzurum 
G. Karaca 

İstanbul 
E. Derinçay 

N. 
Yozgat 
Tanrıdağ 

Denetçi 
Ordu 

H. Mağden 

Konya 
t. Kabadayı 

•>•-<« 





Toplantı : 2 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 209 a |nci ek 

T. B. M. M. Saymanlığının Mart, Nisan, Mayıs 1969 ayları hesabına 
ait Meclis Hesaplarım İnceleme Komisyonu raporu (5 /8 /A) 

Hesapları inceleme Komisyonu (raporu 
Millet Meclisi 

Hesapları İnceleme Komisyonu 20 . 1 . 1971 
Esas No. : 5/8/A 

Karar No. : 4 

Yüksek Başkanlığa 
Kloımi'syonumuzca kaibul eld'i'Iip Genel Kurula arz edilmek üzere 20 , 6 . Î970 tarilhirMe Yük

sek Başkanlığa sunulan ve Genel Kurul Günöeıminlde kalan (5/8/A) esas sayılı «Türkiye Büyük 
Millet Meclisi' Saymanlığının Mart, Nıisan, Mayıs 1969 ayları hesalbı 'hakkında Hesapladı İnceleme 
Komisyon raporu» tekatolbüll için Komisyonu'muza gıönlderiılımlş olımakla, KjomisiyonuımuzJdfa cere
yan elden müzakere neticesinde, mezıkûr raporun evvelce kaibul olunduğu veçhile tekalbbülüne ka
rar verilldi. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa, sunulur. 

Hesapları inceleme 
Komlisyonu Balkanı 

Zonguldak 
F. Fırat 

Bilecik 
M. Ergül 

Sözcü 
Isitıanbul 
T. Erer 

istanbul 
0. Eyüboğlu 

N. 
Yozgalt 

Kâtip 
Çanakkale 

M. Çalıkoğlu 

Kars 
K. Güven 

Tanrıdağ 

Denetçi 
Ordu 

JI. Mağden 

Kars 
K. Kaya 

-•> M ! > t < — » " * " 





Dömem : 3 
Toplantı : 1 İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 210 
T. B. M. M. Saymanlığının 1969 Haziran, Temmuz, Ağustos 
ayları hesaplarına ait Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu 

raporu ( 5 / 9 ) 

Hesapları inceleme Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Hesapları İnceleme Komisyonu 

Karar No. 13 
20 . 6 . 1970 

Yüksek Başkanlığa 

Lira K. 

539 442 73 Haziran 1969 başında bankada mevcut para 
+ 22 475 628 87 Haziran, Temmuz, Ağupstos 1969 aylarında Ziraat Bankasının aldığı para 

23 015 071 60 Toplam 
19 002 477 31 Haziran, Temmuz, Ağustos 1969 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para 

4 012 594 29 Eylül 1969 başında bankada, mevcut para 

T.B.M. Metlisi Saymanlığının Haziran, Temmuz, Ağustos .1969 aylarına ait hesapları incelendi. 
Haziran 1969 da Ziraat Bankasındaki 539 442,73 liralık mevcudu ile Haziran, Temmuz, Ağustos 

1969 aylarında Hazineden 22 475 628,87 lira alınaralk bankadaki hesaba yatırılan mehlâğın cem'an 
23 015 071,60 lira olduğu, mevcuttan sarf olunan 19 002 477,31 lira tenzil edildikten sonra Eylül 
1969 başında bankadaki kasa mevcudunun 4 012 594,29 liradan ibaret olduğu ve Saymanlıktaki 
defterlerle sarf evrakının birbirine uygun bulunduğu görülmüştür. 

Umumi Heyetin ıttılaına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Hesapları İnceleme Komisyonu 
Başkanı 

Zonguldak 
E. Fırat 

Ankara 
I. S. Hatiboğlu 

Samsun 
B. Tlzunoğlu 

Sözcü 
İstanbul 
T. Erer 

Burdur 
A. Çiloğlu 

Kâtip Denetçi 
Erzurum Ordu 

G. Karaca H. Mağden 

İstanbul Konya 
E. Derinçay 1. Kabadayı 

Yozgat 
N. Tanrıdağ 





Toplantı : 2 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 

T. B. M. M. Saymanlığının Haziran, Temmuz, Ağustos 1969 ayları 
hesabına ait Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/9) 

Hesaplan İnceletme KomiayoıijU (raporu 

Millet Meclisi 
Hesaplan İnceleme Komisyonu 20 . 1 . 1971 

Esas No. : 5/9 
Karar No. : 6 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuzca kaJbul etd'ilip Genel Kurula arz edilmek üzere 20 . 6 . 1970 tarihinde Yük
sek Başkanlığa sunulan ve Genel Kurul Gündeminde Ikalan (5/9) esas sayılı «Türkiye Büyük Mil
let Meclisli Saymıanlığımın Haziran, Teımimuz, Ağustos l'&öÖ ayları hesabı haklkmda Helsapları İnce
leme Komisyonu raporu», tekalblbül için Komisyonumuza gönderilmiış oilImaJkla, Kolmisyonumuz'da 
cereyan eden müzakere neticesinde, mezkûr raporun evvelce kaibul olunlduğu veçlhîle tekaibfoüiüne 
karar verildi. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Hesapları İnceleme 
Komiisyonu Baı§lkanı 

Zonguldak 
F. Fırat 

ıBilecik 
M. Ergül 

Sözcü 
İstanbul 
T. Erer 

İstanbul 
0. Eyüboğlu 

Kâtap 
Çamakkale 

M. Çahkoğlu 

KJars 
K. Güven 

Denetçâ 
Ordu 

JHf. Mağden 

Kars 
K. \Kaya 

Yozgat 
İV. Tanndağ 

file:///Kaya




Döaem : 3 
Toplantı : 1. M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 239 

İş Kanunu tasarısı ve 23 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1 /347) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 -1052/4215 
6.6. 1970 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Çalışıma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisinle arzı Bakanlar Kurulunca 
21 . 5 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «İş Kanunu tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 

Süleyman Demirci 
Başbakan 

Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 
Esas No. : 1/347 

Karar No. : 7 
31 . 7 . 1970 

Yüksek Başkanlığa 

Genel Kurulun 24 . 7 . 1970 tarihli 133 neü Birleşiminde Geçidi Komlkyonumuza havale edil
miş bulunan İş Kanunu tasarısı Balkanhk temsiloil erinin de iştirakleri ile Komisyonumuzun 
31 . 7 . 1970 tarihli toplantısında görüşüldü. 

Anayasa Mahkemesi tarafından usul yönünden reddedilen 931 sayılı İş Kanununun yerine Ça
lımına Bakanlığınca yenâden hazırlanarak Bakanlar Kurulunca Yüce Meclise havale edilen mez
kûr kanun tasarısının, yapılan (müzakereler neticesinde aynen kabulüne Komisyonumuzca karar 
verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
(Başkan ve bu rapor sözcüsü 

Ankara Afyon 
T. Toker H. Hamamcıoğlu 

İzmir ıMandün 
Söz hakkım mahfuzdur. E. Kemal Aybar 

B. Asutay 
Yozgat 

Söz hakkım mahfuzdur. 
A. Bastürk 

Eskişehir 
1. Angı 
Sivas 

V. Bozatlı 

ZoraıguHak 
A. Güner 

İstanbul 
H. Türkay 

Trabzon 
Söz hakkım mahfuzdur, 

A. Rıza TJzuner 



_ 2 — 
İş kanunu tasarısı gerekçesi 

12 . 8 . 1967 tarihinde yürürlüğe girimiş bulunan 931 sayılı İş Kanunu Anayasa MJathkeme-
sinoe usule ilişkin sebeplerle liptıal edilmiş bulunmlaktadır. 

İptal edilen 931 sayılı Kanun yerine hazırlanan bu tasarıda; sözü geçen Kanunun 6, 79 ve 110 
ncıı maddelerini değiştiren 1061, 1248 ve 1225 sayılı kanunlarla yapılan değişiklikler dışında muh
teva itibariyle her hangi bir değişiklik yapılmamış ve mezkûr kanunlarla yapılan değişükliklerc 
tasarinın ilgili maddelerinde aynen yer verilmiş ve bu sebeple Itadile taallûk ed'en 'kanunlar, tasa
rınım 110 ncu 'maddesinde kaldırılan (kanunlar atiasmda 'zikredilmiştir. 

Diğer taraftan iptal edilen kanuna tmüsteniden çıkarılmış bulunan tüzük ve yönetmeliklerle, 
aynı kanunun geçici 1 nıci maddesi gereği olanak. 3008 sayılı Kanun uyarınca çıkarılmış olan tü
züklerden halen yürürlükte bulunıanların yenileri çıkarılıncaya kadar yürürlükte kalmalarını te
min eden, halen yürürlükte bulunan asgari ücret tesbit kararının uygulanmasının devamını sıağ-
lıyan ve iptal edilen 931 sayılı Kanunun 100 nıeu maddesi hükmünün mahfuz bulunduğunu 'belir
ten hükümlere !tasa,ri(nıın geçici 1 nci ımaddesıinde yer verilmiştir. 

Ayrıca tasarının geçici 2 nci ımaddesmlde; (kaldırılan' 3008 ve iptal edilen 931 sayılı kanunlara 
göre ibildiride bulunmuş olanların taslarının 3 ncü «maddesi uyarınca mükerrer bildiride "bulunmala
rına lüzuım olmadığı aıçıklanımıştlr. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 239) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İŞ KANUNU TASARISI 

İBİRİNıOİ BÖLÜM 

Genel hükümler 

Tarifler 

MADDE 1. — Bir hizmet akdine dayanarak her hangi bir işte ücret karşılığı çalışan kişiye iş
çi, işçi çalıştıran tüzel veya gerçek kişiye işveren, işin yapıldığı yere işyeri denir. 

işin niteliği ve yürütümü bakımından işyerine bağlı bulunan yerlerle, dinlenme, çocujk emzir
me, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslekî eğiMm yerleri ve avlu gibi 
ısaıir eklentiler ve araçlar da işyerinden sayılır. 

işyerinde işveren iadına hareket eden ve işin ve işyerinin yönetiminde görev 'alan kimselere 
işveren vekili denir. İşveren vekillinin bu ısıflatla işçilere karsı muamele ve yüklemlerinden doğru
dan doğruya işveren sorumludur. 

Bu kanunda işveren için öngörülen her çeşit sorumluluk ve zorunluluklar işveren vekilleri 
hakkında da uygulanır. İşveren vejMlliği sıfatı, i^çibre tanınan hak ve vecibeleri ortadan kaldır-
mas. 

Bir işverenden belirli bir işin bir ' bölümünde veya, eklentilerinde iş alan ve işçilerini münha
sıran o işyerlinde ve eklentilerinde çalıştıran diğ?r bir işverenin kendi işçilerine karşı o işyeri ile 
ilgili ve bu kanundan veya hizmet akdinden do ;ın yüklemlerinden iasıl işveren de birlikte so
rumludur. 

Uygulama alam 
MADDE 2. — Bu kanun, beşinci maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu iş

yerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet konularına , bakılmajksızın uygu
lanır. 

İşyerini bildirme 

MADDE 3. — Bu kanunun kapsamına girecek nitelikte bir işyerini kuran, her ne suretle olursa 
olsun devralan, çalışma konusunu kısmen veya toktan değiştiren, yapılan işin tamıamlanmıası yü
zünden veya her hangi bir sebeple süre|kîli olarak çalışmasını bırakan işveren, işyerinin unvan ve 
aidresini, çalıştırılan işçi Bayisini, çalışma konusunu, işin fbaşlama veya fbitme gününü, kendi adını, 
Soy adını ve adresini, varsa işveren vekili veya vekillerinin adı, soyadı ve adreslerini, sürekli 
işlerde bir ay içinde bölge çalışma müdürlüğüne bildirmek zorundadır. 

Bölge çalışma müdürlüğü mesul memuru ise (bildirimin 'alındığına dair belge vermek zorunda
dır. 

Uygulama başlangıcı 

MADDE 4. — işyerleri, iştverenler, işveren vekilleri ve işçiler, üçüncü maddedeki bildirim 
»gününe bakılmaksızın, ikinci madde de gösterilen niteliğin edinildiği günden başlıyarak bu kanun 
(hükümlerine bağlı olurlar. 

İstisnalar 

MADDE 5. — Aşağıda belirtilen hususlarda bu kanun hükümleri uygulanmaz : 
1. Deniz ve hava taşıma işlerinde, 
2. Tarım işlerinde (Orman tâli yollan dâhil), 
3. Bir ailenin üyeleri veya hısımları arasın da dışarıdan başka biri katılmıyarak evlerde ve el 

sanatlarının yapıldığı işlerde, 
4. Ev hizmetlerinde, 
5. 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 2 nci maddesinin tarifine uygun üç 

ikisinin çalıştığı işyerlerinde, 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 239) 
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6. 18 yaşını Ibitirmemiş çıraklar, 
7. Aile ekonomisi hududu içinde kalan (tarımla ilgili her çeşit yapı işlerinde, 
8. Konutların kapıcılık hizmetlerinde,, 
9. Sporcular hakkında, 
10. Yardım Sevenler Derneği merkez ve taşra atelyelerinde çalışanlar hakkımda, 
11. Rehabililte edilenler hakkında, 
Şu kadar ki, 
ıa) Kıyılarda veya liman ve iskelelerde gemilerden karaya ve karadan gemilere yapılan yük

leme ve (boşaltına işleri, 
Ib) Havacılığın bütün yer tesislerinde yürütülen işler, 
c) Tarım öanatlan ile tarım aletleri makina ve parçalarının yapıldığı atelye ve fabrikalarda 

görülen işler, 
ç) Tarım işletmelerinde yapılan yapı işleri, 
d) Halkın faydalanmasına açık veya işyerlerinin müştemilâtı durumunda olan park ve bah

çe işleri, 
e) Kaloriferli konut kapıcıları ile çalışmasını aynı işverene veya aynı konuta hasreden konut 

kapıcıları, 
Bu kanun hükümlerine tabidir. 

Sanayi ve ticaret işleri 
MADDE 6. — 1. Bu kanunun uygulanması bakımından sanayiden sayılacak işler şunlardır : 
a) Her türlü madenleri arama ve topraktan çıkarma işleriyle taş, kum ve kireç ocakları gibi 

işler, 
b) Ham, yarı ve tam yapılmış maddelerin işlenmesi, temizlenmesi, şeklinin değiştirilmesi, 

süslenmesi, satış için hazırlanması işleri, 
c) Her türlü kurma, onarma, sökme, dağıtma ve yıkma işleri, 
ç) Bina yapılması ve onarımı, değiştirilip bozulması ve yıkılması işleri ve bunlara yardımcı 

her türlü sınai yapım işleri, 
İd) Yol, demiryolu, tramvay yolu, liman, kanal, baraj, hava alanı, dalgakıran, tünel, köprü, 

lâğım ve kuyuların yapılması ve onanmı, batıklann çıkarılması ve bataklık kurutma gibi işler, 
e) Elektrik ve her çeşit muharrik kuvvetlerin elde edilmesi, değiştirilmesi, taşınması, kurma 

ve dağıtma işleri, 
f) Su ve gaz tesisatı, kurma ve işletmesi işleri, 
g) Telefon, telgraf, telsiz, radyo ve televizyon kurma işleri, 
h) Gemi ve vapur yapımı, onanmı, değiştirilmesi ve bozup dağıtma işleri, 
i) Karada taşıma işleri, 
ı) Göl ve akarsularda insan veya eşya ve hayvan taşıma işleri, 
j) Eşyanın istasyon, antrepo, iskele, limanlar ve hava alanlarında yükletilmesi, boşaltılması 

işleri, 
k) Basımevlerinde yapılan işler. 
II - Bu kanunun uygulanması bakımından ticaretten sayılan işler şunlardır : 
a) Ham, yan ve tam yapılmış her çeşit bitkisel, hayvani veya sınai ürün ve mallann alımı 

ve satımı işleri, 
b) Bankacılık gibi para tedavülü ile ilgili işlerle, sigortacılık, komisyonculuk, depoculuk, am

barcılık, antrepoculuk ve benzeri işler, 
III - Yukarda yazılı işler dışında kalan başka bir işin kanunun uygulanması bakımından sana

yi ve ticaret işleri arasına konması gerekip gerekmediğini belirtmeye Çalışma Bakanlığı yetkilidir. 

Bildirimin yazılı olması 

MADDE 7. — Bildirimlerin ilgiliye yazılı olarak ve imza karşılığında yapılması gerekir. Bildi-
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rim yapılan kişi bunu imzalamazsa, durum o yerde tutanakla tesbit edilir. Ancak 7201 sayılı Ka
nun kapsamına giren tebligat anılan kanun hükümlerine göre yapılır. 

Sürekli ve süreksiz işler 

MADDE 8. — Nitelikleri bakımından en çok 30 iş günü süren işlere süreksiz iş, bumdan fazla 
süren işlere sürekli iş denir. 

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

ÎKÎNCI BÖLÜM 

Hizmet A'fedi 

Yazılı akit 

MADDE 9. — Belirli süresi bir yıl veya daha uzun olan sürekli hizmet akitlerinin yazı ile 
sözleşmeye bağlanması mecburildir. Bu slözleşmeler, her çeşit resim ve harçtan muaftır. Sözleşme 
noterlikçe onanmışsa, noter ücretleri bu hüküm dışında tutulur. 

Yazılı sözleşme yapılmıyan durumlarda işvere:ı, işçinin isteği üzerine, kendisine genel ve özel 
iş şartlarını gösteren ye imzasını taşıyan bir belge vermekle yükümlüdür. 

Bu belgeler her çeşit resimden muaftır. 

Takım sözleşmesi 

MADDE 10. — Birden çok işçinin meydana getirdiği bir takımı temsilen bu işçilerden birinin, 
takım kılavuzu sıf atiyle işverenle yaptığı sözleşmeye, takım sözleşmesi denir. 

Takım sözleşmesinin, süresi ne olursa olsun y&aflı yapılması gerekir. 
Takılm sözleşmesinde isimleri yazılı işçilerden her birinin işe başlamasiyle, bu sözleşme o işçi ile 

işveren arasında doğrudan doğruya yapılmış sayılır. Ancak, takım sözleşmesi hakkında Borçlar 
Kanununun 110 ncu maddesi hükmü de yürür. Takım sözleşmesine girmiş olan işçilerin ücretlerini 
işveren veya işveren vekili her birine ayrı ayrı c demek zorundadır. 

9 ncu maddenin ikinci fıkrası hükmü takım sözleşmelerine de uygulanır. 

Yazılı akdin şekli 

MADDE 11. — Bu kanuna göre yapılacak yazılı sözleşmelerde aşağıdaki hususların bulunması 
gerekir : 

1. işverenin ve işçinin (Takım sözleşmelerinde her işçinin ayrı ayrı) ad ve kimlikleri, 
2. Yapılacak iş, 
3. işyerinin adresi, 
4. 'Süresi belirli »özleşmelerde sözleşmenin süresi, 
5. Ücret, (Takım sözleşmesinde her işçi için ayrı ayrı) ödeme şekli ve zamanı, 
6. Var ise tarafların ileri sürdükleri özel şartlar, 
7. Hizmet akdinin yapıldığı gün, 
8. Tarafların imzası, 

'Millet Meclisi (S. Sayısı : 239) 
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Deneme süresi 

MADDE 12. — Sürekli hizmet akidlerinde deneme süresi en çok bir aydır. 
Ancak bu süre toplu sözleşmelerle üç aya kadar uzatılabilir. 
Bu süre içinde taraflar akdi bildirimsiz ve tazrüinaJtsız feshedebilirler. Ancak işçinin çalıştığı 

günler için ücret hakkı saklıdır. 

Ahdin feshinde bildirim 

MADDE 13. — A) Süresi belirli olmıyan sürekli hizmet akidlerinin feshinden önce duru
mun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. 

Hizmet akdi : 
a) işi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapilmasından başlıyarak 

iki hafta sonra, 
b) işi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işıçi için, bildiriımin diğer tarafa yapılmasın

dan başlıyarak dört hafta sonra, 

c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimim diğer tarafa yapılmasın
dan başlıyarak altı hafta sonra, 

ç) İşi üç yıldan fazla sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlıyarak se
kiz hafta sonra, 

Feshedilmiş olur. 
B) öneller asgari olup sözleşme ile artırılabilir. 
C) Bildirme şartına uymıyan taraf yukarda yazılı önellere ilişkin ücret tutarında tazminat 

ödemek zorundadır. 

İşveren, işçinin ihbar önellerine ait ücretini peşin vermek suretiyle hiamet akdi feshedebilir. 
işçinin sendikaya üye olması, şikâyete başvurması gibi sebeplerle işinden çıkartılması halle

rinde ve genel olarak hizmet akdini feısih hakkının kötüye kullanıldığını gösteren diğer durumlarda 
(A) bendinde yazılı önellere ait ücretlerin üç katı tutarı tazminat olarak ödenir. 

Tarafların ayrıca tazminat isteme hakları saklıdır. 

Kıdem tazminatı 

MADDE 14. — Hizmet akdinin 17 nci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dı
şında işveren tarafından veya 16 ncı maddenin I ve II numaralı bendlerinde göslterilen sebep
lerle işçi tarafından veyahutta muvazzaf askerlik hizmeti dolayisiyle fesih halinde üç yıldan 
fazla çalışmış olmak şartiyle işe başladığından itibaren her bir tam yıl için işçiye 15 günlük üc
reti tutarında bir tazminat verilir. 

Altı aydan fazla süreler yıla tamamlanır. 

İhtiyarlık aylığı bakımından bağlı bulundukları kurum veya sandıklardan aylık veya toptan 
ödeme almak amaciyle hizmet akdini fesheden işçiler de yukardafki fıkrada yazılı bulunan tazmi
nata hak kazanır. Ancak aylık veya toptan ödeme almak için akdi fesheden işçiye verilecek taz
minatın hesabında işçinin yalnız 1 Nlisan 1950 tarihinden evvelki hizmet süreleri nazara alınır. 

İşçinin bu fıkra hükmünden faydalanabilmesi için aylık veya toptan ödemeye hak kazanmış 
bulunduğunu ve kendisine aylık bağlanması veya toptan ödeme yapılması için ihtiyarlık sigortası 
bakımından bağlı bulunduğu kurum ve sandığa müracaat etmiş olduğunu alacağı bir belge ile 
belgelemek zorundadır. 
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İşçilerin kıdemleri, hizmet akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına 
bakılmaksızın laynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler göz önüne alına
rak hesaplanır. İşyerlerinin devir veya intikali, yahut diğer bir suretle işverenden başka bir iş
verene geçmesi veya başka bir yere nakli hallinde işçinin kıdemi işşyerindeki hizmetlerin toplamı 
üzerinden hesaplanır. Kıdem tazminatı ise, bu intikal devresindeki işverene aittir. İşyeri inti
kali iüe beraber devam ettiği takdirde kıdem tazminatı, hilâfına hüküm olmadıkça yeni işverene 
aittir. 

Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kulam tazminatı ödenmez. 
İşçinin ölümü halinde bu tazminat tutarı kanuni vârislerine ödenir. 

Yeni işverenin sorumluluğu 

MADDE 15. — Süresi belirli olan veya olmıyan sürekli hizmet akdi ile bir işverenin işime gir
miş olan işçi, alkid suresinin bitmesinden önoe yahut bildirim öneline uymaksızın işini bırakıp 
başka bir işverenin işine girerse hizmet lakdinin bu suretle feshinden ötürü eski işverenin zararın
dan, işçinin sorumluluğu yanında, ayrıca yeni işveren dahi aşağıdaki hallerde hâkimin belirteceği 
derecede sorumludur: 

a) İşçinin bu davranışına, yeni işine girdiği işveren sebebolmuşsa, 

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

c) Yeni işveren işçinin bu davranışını öğrendikten sonra dahi onu çalıştırmaya devam ederse, 

İşçinin bildirimsiz fesih hakkı 

MADDE 16. — Süresi belirtili olsun veya olma sın, sürejkli hizmet akidlerinde işçi, iaşağıda ya
zılı hallerde, dilerse akdi sürenin bitiminden önce veya bildirim önelini beklemeksizin feshedebi
lir. 

I - Sağlık sebepleri: 

a) Hizmet akdinin konusu olan işlin yapılması sözleşme sırasında bilinmiyen ve işin mahiye
tinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa, 

b) İşçinin sürekli olaraik yakından ve doğrudan doğruya buluşup görüştüğü işveren, yahut 
başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işli ile bağda şıamıyan bir hastalığa tutulursa, 

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

a) Hizmet akdi yapıldığı sırada bu akdin esaslı noktalarından bini hakkında yanlış va
sıflar veya şartlar göstermelk yahut gerçeğe uygun olmıyan bilgiler vermek veya sözler söylemek 
gibi hallerle işveren, işçiyi yanıltırsa, 

b) İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde söz
ler söyler veya davranışlarda bulunursa, 

c) İşçi işverenin evinde oturmakta ise, bunların yaşayış tarzları genel »ahlâk bakımından düz
gün olmazsa, 

ç) İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı ve
rirse, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürük
ler, yahut işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi 
hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnat veya ithamlarda bulunursa, 
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d) İşveren tarafından işçinin ücreti |kanun hükümleri veya iş sözleşmesi şartları gereğince 
hesıaibedilmez veya ödenmezse, 

e) Ücretlin parça başına veya iş tultiarı üzerinden ödenmesi kararlaştırıp da işveren tarafından 
işçiye, yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği haillerde, iaradaki ücret farkı zaman esasına 
göre ödenerek işçimim eksik aldığı ücret karşılanmazsa, yahut iş şartlan esaslı bir tarzda deği
şir, başkalaşır veya uygulanmazsa; (sözleşmelere bu fıkradaki haller hakkında başka türlü kayıt 
konmamak şartiylo.) 

III - Zorlayıcı sebepler : 
İşçinin çalıştığı işyerinde (bir haftadan fazla süre ile işin durmasını .gerektirecek Zorlayıcı se

bepler oıtaya çıkarsa. 

İşverenin bildirimsiz fesih hakkı 

MADDE 17. — Süresi belirli olsun veya olmasın, sürekli hizmet akidlerinde işveren aşağıda ya
zılı hailende, dilerse hizmeft akdini surenin bitiminden önce veya bildirim fönelini beklemeksizin fes
hedebilir. 

I - iSağlık sebepleri : 

a) İşçinin kendi tosdından veya derli toplu olmıyan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğün
den doğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğraması halimde, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı 
ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi, 

b) İşçinin bulaşıcı veya işi ile bağdaşamıya/cak derecede tiksinti verici bir hastalığa tutuldu
ğunun anlaşılması, 

a) Fıkrasında sayılan sebepler dışında işçinin kendi kusuruna yükletilmeyen hastalık, kaza, 
doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için hizmet akdini bildirimsiz fesih hakkı : Hastalık işçi
nin işyerindeki çalışma süresine göre 13 ncü maddedeki bildirim önellerini altı hafta aşmasından 
sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 70 nci maddedeki sürenin bitiminde başlar. An
cak işçinin işine gidemediği süreler için ücret işlemez. 

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

a) Hizmet akdi yapıldığı sırada bu akdin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya 
şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendif inde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerek
meğe uygun olmıyan bilgiler veya sözler söyliyerck işçinin işvereni yanıltması, 

(b) işçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuma dokunacak veya 
ahlâkını bozacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkımda şeref ve 
haysiyet Hancı asılsız ihlbar ve isnatlarda bulunması, 

c) işverenin evinde oturan işçinin yaşayışının o evin adabıma ve usullerine uygun veya genel 
ahlâk bakımından düzgün olmaması, 

ç) işçinin, işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka bir işçisine sa
taşması veya gözdağı vermesi yahut 77 nci maddeye aykın hareket etmesi, 

d) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlannı 
ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymıyan davranışlarda bulunması, 

e) işçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmiyen bir suç 
işlemesi, 
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f) işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki 
gün veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç 
iş günü işine devam etmemesi, 

g) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmaması, 

ıh) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işvere
nin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makinaları tesisatı veya başka eşya ve 
maddeleri on günlük ücretinin tutan ile ödiyemiyecek derecede hasara veya kayba uğratması, 

III - İşyerinde işçiye bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan bir zorlayıcı sebebin 
ortaya çıkması. 

Akdi fesih hakkım kullanma öneli 

MADDE 18. — 16 ve 17 nci maddelerde gösterilen ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymıyan hal
lere dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan akdi fesih yetkisi, iki taraftan birinin bu çe
şit davranışlarda bulunduğunu öbür tarafın öğrendiği günden başlıyarak altı işgünü geçtikten 
ve her halde fiilin vukuundan itibaren bir sene sonra kullanılamaz. 

Bu haller sebebiyle işçi yahut işverenden hizmet akdini yukardaki fıkranın öneli içinde feshe
denlerin (diğer taraftan tazminat hakları saklıdır. 

Yeni iş arama izni 

MADDE 19. — Bildirim önelleri sırasında işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan 
iş arama süresini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. Bu iş arama 
izninin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izlin saatlerini birleştirerek top
lu kullanabilir. Ancak iş arama iznini toplu kullanmak istiyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden 
evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorundadır. 

Çalışma belgesi 

MADDE 20. — İşinden ayrılan içşiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süre
sini gösteren bir belge verilir, işverenin belgedeki imzası, işçi dilerse o yerdeki muhtar veya mülki 
âmir tarafından onaylanır. 

Genel ve katma bütçeli dairelerle mahallî idarelerde veya Kamu iktisadi Teşebbüslerinde ya
hut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlarda 
veya bunlara bağlı işyerlerinden yahut kamu yararına yardımcı derneklere bağlı işyerlerinden 
çıkan işçinin aldığı belgeler hakkında yukarıki onama hükmü uygulanmaz. 

işveren, işçinin istediği belgeyi vermemekte direnirse veyahut belgeye işçi için doğru olmıyan 
yazılar yazarsa, işçinin yahut yeni işine girdiği işverenin isteği üzerine, o yerdeki muhtar ve 
mülki âmir tarafından yapılacak inceleme sonucunu gösteren bir belge, işçiye veya yeni işvere
ne verilir. Muhtar ve mülki âmir tarafından yapılacak inceleme bir haftada bitirilir. Ve gerekli 
belge muhtar veya mülki amirlikçe verilir. 

Genel ve katma bütçeli dairelerle mahallî idarelerde veya Kamu iktisadi Teşebbüslerinde ya
hut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlarda ve
ya bunlara bağlı işyerlerinden çıkan işçilere belge verilmek istenmez veyahut belgeye doğru ol
mıyan yazılar yazılırsa, gerekli incelemenin yapılması için bu işyerlerinin bağlı oldukları makam
lara başvurulur. 
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Belgenin vaktinde verilmemesinden veyahut belgede doğru olmıyan yazılar bulunmasından za
rar gören işçi veyahut bu işçiyi işine alan yeni işveren eski işyerinden zarar ve ziyan istiyebilir. 

Bu belgeler her türlü resim ve harçtan muaftır. 

Çalışma ve kimlik karnesi 

MADDE 21. — işveren işe aldığı her işçiye en geç on beş gün içinde «işçi çalışma ve kimlik 
karnesi» vermek zorundadır. Deneme süresine bağlı tutulan işçiler için bu onbeş günlük süre, dene
me süresinin bitiminden sonra başlar. Bu karne ancak iş ve işçi Bulma Kurumu tarafundan tek 
tip olarak bastırılır ve parası karşılığında İşverenlere verilir. Sözü edilen karnelerin şekli, içine 
nelerin yazılacağı ve nasıl alınıp verileceği ve kullanılacağı Çalışma Bakanlığı tarafından çıkarıla
cak bir tüzükte gösterilir. 

Kantin açılması 

MADDE 22. — Bölge Çalışma Müdürlüğünün 'tetkiki neticesinde : 
a) İşçiler için daha faydalı olacağı anlaşılırsa, 
b) Şehir ve kasabalardan uzak işyerlerinde işçiler veya bunlarla birlikte işveren tarafından 

açılmamışısa, 
Asgari işçi adedi, işyeri hususiyeti, satılacak maddelerin cinsleri, vasıfları ve masraf karşılık

ları Çalışma ve Ticaret Bakanlıkları tarafından en geç bir yıl içinde çıkarılacak bir yönetmelikte 
belirtilen esaslara göre, işçilere veya bunların ailelerine yiyecek, içecek, giyecek ve yakacak gibi ge
rekli maddeleri satmak üzere kantinler açılması mecburidir. 

İşçiler kantinlerden alış veriş etmeye zorlanamaz. 
Sözü edilen yönetmeliğin yürürlüğünden önce açılmış kantinler veya benzeri satış yerleri için, 

işveren yönetmeliğin yürürlük gününden başlıyaıak üç ay içinde Bölge Çalışma Müdürlüğüne 
başvurup bu satış yerlerinin yönetmelik hükümlerine uygunluğunu tesbit ettirmek zorundadır. 
Bu gibi yerlerde yapılması gereken değişiklikler ve düzeltmeler yetkili makamca verilecek uygun 
cneller içinde işveren tarafından tamamlanır. 

İşverenin ödeme sorumluluğu 
MADDE 23. — işveren, işçinin iş sebebiyle yok olan veya bozulan âlet, taşıt ve sakatlanan 

hayvanlarını ödemekle yükümlüdür. Şu kadar ki; işveren, işçinin kendi kusur ve İhmali ile se-
bebolduğu yok olma veya sakatlanmaları ve bozulmaları ödemekle yükümlü değildir. 

Toplu işçi çıkarına 
MADDE 24. — işverenler kanundan doğan ödevlerini yerine getirerek de olsa ancak işlerini 

daraltmak veya işçilerini azaltmak amaciyle işyerinden toplu olarak veya kısa aralıklarla ondan 
az olmamak üzere onda biri kadar ve daha fazla işçiyi işten çıkarmak istedikleri hallerde durumu, 
işçileri çıkarmadan en az bir ay önce ilgili Çalışma Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmek zorun
dadırlar. 

Yukardaki fıkra hükmüne göre toplu işçi çıkaran, veya bu gibi işyerlerini aynı şartlarla işle
ten veya işletmeye başlıyan işverenler, çıkarma tarihinden itibaren 6 ay içinde aynı işyerlerine 
aj-nı iş için dışardan işçi alma zorunda kalınlarsa işveren durulmu uygun araçlarla yayuılıyarak 
ve işçinin kaydettirdiği adresine taahhütlü mektupla bildirerek daha önce işten çıkardıkları işçi
lerden çalışmak ist'iyenieri günün şartlarına göre işe almak zorundadırlar. 

Sakat ve eski hükümlü çalıştırma 

MADDE 25. — işverenler işyerlerinde aşağıdaki esaslar ve ölçüler içinde sakat kimse ile eski 
bükümlü kimse çalıştırmak ve bunlara meslek, beden ve ruh durumlarına göre iş vermek zorun
dadırlar. 
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a) Yüz işçiye kadar işçi çalıştıran işyerlerinde her tam elli işçiye karşılık bir sakat ve bir 
eski hükümlü kimse, 

b) İşçi sayısının yüzden fazlası için her yüz işçiye karşılık iki sakat ve iki eski hükümlü 
kimse, 

Çalıştırılır. 
c) Bu maddeye göre çalıştırılacak sakat ve eski hükümlülerin çeşitleri ile hangi cins sakat 

ve eski bükümlülerin hangi iş kollarında ve hangi işlerde çalıştırılabileceği ve bunların işyerlerinde 
genel hükümler dışında bağlı olacakları özel ve ücret şartları ile bunların işverenlerce nasıl işe 
alınacakları; Çalışana AdaJlet, Sanayi, Millî Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ulaştırma Bâ  
kanlıklarmca birlikte hazırlanacak tüzükte gösterilir. 

'Sakatların işyerlerine alınmalarında o işyerinin işçisi iken sakatlanmış olanlara öncelik hakkı 
tanınır. 

Bir işyerinden malulen ayrılmak zorunda kalıp da sonradan maluliyeti ortadan kalkan işçiler 
eski işyerlerine alınmalarını istedikleri takdirde, işveren bunları, boş yer varsa derhal, yoksa yer 
boşaldığında, o andaki şartlarla eski işyerlerine veyahut eski işlerine uygun diğer bir işe, sair is
teklilere tercih ederek almaya mecburdur. 

Genel ve katma bütçeli dairelerle mahallî idareler veya Kamu İktisadi Teşebbüsleri yahut özel 
kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlara veya bun
lara bağlı işyerlerinin iş Kanununa tabi olmıyan daire ve kurumlarında çalıştırılan kimsele
rin de sakat ve eski hükümlüler arasından ayrılması hakkındaki gerekli usul Ve şartlar ile bunun 
oran ve tutarları ve hangi işlerde çalıştırılacakla ;ı yukarda sözü geçen tüzükte gösterilir. 

' ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ücret 

Tarif 

MADDE 26. — Genel anlamda ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişi
ler tarafından sağlanan ve nakden ödenen meblâğı kapsar. 

Ancak 13 ncü maddenin (o) bendinde sözü geçen ücretle 14 ncü maddede sözü geçen kıdem 
tazminatına esas olacak ücretin hesabında, birinci fıkrada yazıh ücrete ilâveten işçiye sağlanmış 
olan para ve parayla ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler de giyz önünde tu
tulur. 

işçi ücreti en geç haftada bir yurtta geçmesi zcrunlu para ile ödenir. 
Toplu sözleşmeler veya hizmet akidleri ile bu ödeme süresi en geç bir aya çıkarılabilir. 
Bir işyerinde aynı nitelikte işlerde ve eşit verimle çalışan kadın ve erkek işçilere sadece cin

siyet ayrılığı sebebiyle farklı ücret verilemez. Topla iş sözleşmelerine ve hizmet akidlerine buna 
aykırı hüküm konulamaz. 

Askerlik ve kanundan doğan çalışma 

MADDE 27. — Muvazzaf askerdik ödevi dışında manevra veya her hangi bir sebeple silah 
altına alınan veyahut her hangi bir kanundan doğan çalışma Ödevi yüzünden işinden ayrılan işçi
nin hizmet akdi işinden ayrıldığı günden başlıya r ak iki ay sonra feshedilmiş sayılır. 

işçinin bu haktan faydalanabilmesi için o işte en az bir yıl çalışmış olması şarttır. Bir yıfldan 
çok çalışmaya karşılık her fazla yıl için, ayrıca iki gün eklenir. Şu kadarki bu sürenin tamamı 
doksan günü geçemez. 

Hizmet akdinin feshedilmiş sayılabilmesi için beklenilmesi gereken süre içinde işçinin ücreti 
işlemez. Ancak özel kanunların bu husustaki hükümleri saklıdır. Bu süre içinde hizmet akdinin 
kanundan doğan başka bir sebebe dayanılarak işveren veya işçi tarafından feshedildiği öteki tara-
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fa bildirilmiş olsa /bile, fesih için kanunun gösterdiği önel bu sürenin bitiminden sonra işlemeye baş
lar. Ancak hizmet akdi esasen belirli bir süreyi içine alıyor da bu süre yukarda yazılı önel içinde 
kendiliğinden bitiyorsa bu madde hükümleri uygulanmaz. 

Her hangi bir askerî ve kanuni ödev dolayısiyle işinden ayrılan işçilerden bu ödevin sona erme
sinden (başlıyarak iki ay İçinde işe girmek için başvuranları, işverenler boş yerlere öncelikle âlşe 
alma zorundadırlar. 

Ücretin saklı kısmı 

MADDE 28. — işçi ücretlerinin ayda 240 lirası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik 
olunamaz. Ancak işçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hâkim tarafından takdir edile
cek miktar bu paraya dâhil değildir. Bu kayıtlamalar nafaka borcu alacaklılarının haklarını kal
dırmaz. 

Kamu tüzel kişilerine ve bunların bâzı kuruluşları ile özel sektöre ilişkin ödevler 
MADDE 29. —Genel ve katma bütçeli dairelerle mahalli idareler veya kamu iktisadi teşeb

büsleri yahu özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve ku
ruluşlar; mütaahhide verdikleri her türlü bina, köprü, hait ve yol inşası gibi yapım ve onarım 
işlerinde, mütaahhiltlere ödenecek her istihkaktan lönce işyerinde çalışan işçilerden mütaahhit veya 
taşaronlara ücretleri ödenmiyenlerin bulunup bulunmadığını kontrol edip ücretleri ödenmiyen var
sa mütaahütiten veya taşaronlardan istenecek bordrolara göre bu ücretleri bunların istihkaklarından 
öderler. 

Bunun için 'istihkak ödeneceği ilgili idare tarafından işyerinde şantiye şefliği işyeri ilân tah
tası veya işçilerin toplu bulunduğu yerler gibi işçilerin görebilecekleri yerlere yazılı ilân asılmak 
suretiyle duyurulur. Ücret alacağı olan işçilerin ücret alacaklarının üç ayhk tutarından fazlası 
hakkında adı geçen idarelere her hangi bir sorumluluk düşmez. 

Anılan mütaahhitlerin bu idaredeki her çeşit teminat ve istihkakları üzerinde yapılacak her 
türlü devir ve el değiştirme işlemleri veya haciz ye icra takibi bu işte çalışan işçilerin ücret ala
caklarından fazlası hakkında hüküm ifade eder. 

Bir işverenin üojüncü kişiye karşı olan borçlarından dolayı işyerinde bulunan tesisat, malzeme, 
ham, yarı işlenmiş veya tam işlenmiş mallar ve bafşka kıymetler üzerinde yapılacak haciz ve icra 
takibi, (bu işyerinde çalışan işçilerin icra kararının alındığı tarihten önceki üç ayhk dönem için
deki ücret alacaklarını karşılayacak kısım ayrıldıktan sonra kalan kısmı üzerinde hüküm ifade 
eder. 

Bu madde de kamu tüzel kişilerine ve bâzı teşekküllere verilen yetkileri, bu kanunun birinci 
maddesinin son fikrası gereğince sorumluluk taşıyan bütün işverenler de kullanmaya yetkilidir. 

Ücret hesap puslası 

MADDE 30. — îşvenen her ödemede işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel 
işaretini taşıyan bir pusla vermek veya işçinin yanında bulunan ücretle ilgiji bu hesapları yine 
imzalı veya özel işareti altında kaydetmek zorundadır. 

Bu pusla veya defterde ödemenin günü ve ilişkin olduğu dönem ile fazla çalışma, hafta tatili, 
ulusal bayram ve genel tatil ücretleri gtibi \asıl ücrete yapılan her çeşit eklemler tutarının ve 
vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeşit kesintilerin ayrı ayrı gösteril
mesi gerekir. 

Bu işlemler her türlü resimden muaftır. 

Zarar karşılığı kesinti 

MADDE 31. — Hizmet aktif leniyle işverenin tazminat karşılığı olarak işçi ücretlerinden geçici 
olarak alıkoyacağı miktar on haftada eşit taksitlerle kesilmek üzerne işçinin on günlük ücreti tu-
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tanından fazla olamaz. Tazminat karşılığı bu Jkesintiler, bütün iş süresi içindir ve bundan bir mik
tar mahsup edilince yeniden aynı esaslar dairesinde kesinti yapılabilir. 

Tazminat {kesintileri, mahsup yapılmasını gerektirecek bir zanar yapılmadan işten ayrılma hal
lerinde işçiye kesintisiz olanak geri verilir. Tazminat karşılığı geçici olanak alıkonulan pıanadıan, 
mahsup yapılması gerektiği zaman işçi isterse işveren kendisine mahsubun hıangi esaslara göne ya
pıldığını anlatmak ve buna ait hesaplarla fatura ve başka belgeleri göstermek zorundadır. 

Tazminat karşılığı alıkonulan paradan iancıak o işçi tarafından yapıllan zarar için mahsup ya
pılır. 

Tazminat karşılığı kesilen paralar en çok üç ay içinde millî bir bankaya yatırılır, işçi işin
den ayrıldığında (kesilen para faiz ve diğer gelJrleri ile işçiye iade olunur. 

Ücret kesintisi 

MADDE 32. — işveren toplu sözleşme veya hizmet akidlerinde gösterilmiş olan sebepler dışın
da işçiye ücret kesintisi cezası veremez. 

işçi ücretlerinden ceza olanak yapılacak kesintilerin işçiye hemen sebepleriyle beraber bindiril
mesi gerekir, işçi ücretlerinden bu yolda yapıl ^oak kesintiler bir layda üç gündelikten veya 
parça başıma yiahut yapılan iş miktarına göre venilen ücretlerde işçinin üç günlük kazancından 
fazla olanmz. 

Bu paralar işçilerin yararına kullanılıp harcanmak üzere Çalışma Bakanlığı hesıalbına Bakanlık
ça belirtilecek millî bankalardan birine (kesildiği tarlihten itibaren bir ay içinde yatırılır. Her iş
veren işyerinde bu paraların ayrı bir hesabını tutnoiaya mecburdur. Birikmiş bulunan ceza parala
rının nerelere ve ne kadar verileceği Çalışma Bakanının başkanlık edeceği ve işçi temsilcilerinin 
de katılacağı bir kurul tarafından (kanana bağladır. Bu kurulun kimlerden teşekkül' edeceği, 
nasıl ve hangi esaslarla göre çalışacağı çıkarılacak bir tüzükte gösterilir. 

Şu kadar ki; bu konuda 274 sayılı Sendikalar Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci bendi hük
mü uygulanmaz. 

Asgari ücret 

MADDE 33. — Hizmet akdi ile çalışan her türlü işçi, gemi adamı ve gazetecilerin ekonomik 
ve sosyal durumlarının düzenlenmesi için Çalışma Bakanlığınca asgari ücret tesbit Komisyonu 
aracılığı ile ücretlerin asgari hadleri en geç iki senede bir tesbit ödilir. 

Asgari ücret tesbit Komisyonu Çalışma Bakanlığının tesbit edeceği üyelerden birinin başkan
lığında Çalışma Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü veya yardımcısı, İşçi Sağlığı Genel Müdürü ve
ya yardımcısı, Araştırma Kurulu Başkanı veya üyesi, Ticaret Bakanlığı Içticaret Dairesi Genel 
Müdürü veya yardımcısı, Devlet Plânlama Dairesinden konu ile ilgili dairenin başkanı veya yar
dımcısı ile bünyesinde en çok işçi ve işvereni temsil eden Ankara^daki en üst derecedeki işçi ve 
işveren teşekküllerinin değişik iş kollarından seçecekleri beşer temsilciden kurulur. Asgari üc
ret Tesbit Komisyonu en az on üyesinin katılma siyle toplanır. Üye oylarının çoğunluğu ile karar 
verir. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu kararı sağlar. 

Komisyon kararlan kesindir. Kararlar Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girer. 
Komisyonun toplanma ve çalışma şekli, asgari ücretlerin tesbiti sırasında uygulanacak esaslar 

ile, Başkan, üye ve raportörlere verilecek huzur hakları Çalışma ve Maliye Bakanlıklarınca çıka
rılacak bir yönetmelikte gösterilir. 

Asgari Ücret Tesbit Komisyonunun çalışmasını sağlamak ve kolaylaştırmak için Çalışma Bakan
lığı içinde ayrıca bir büro kurulur. 
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Yanın ücret 

MADDE 34. — 16 nci maddenin III ncü bendi ile 17 nci maddenin III ncü bendinde gösterilen 
zorlayıcı sebepler dolayısiyle çalışmryan veya çalıştırılmıyan işçiye bu bekleme süresi içinde bir 
haftaya kadar hetfgün için yarım ücret ödenir. 

Fazla çalışma ücreti 

MADDE 35. — Memleketin genel yararları, yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi 
sebeplerle kanunda yazılı günlük çalışma süresinin dışında fazla çalışma yapılabilir. 

a) Fazla çalışma süresi günde üç saati geçemez. 
Ib) Fazla çalışma yapılacak günlerin toplamı bir yılda doksan iş gününden fazla olamaz. 
c) Her bir fazla saat çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen 

miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir. 
ç) 61 nci maddede yazılı sağlık sebeplerine dayanan kısa veya sınırlı süreli işlerde fazla ça

lışma yapılamaz. 
d) Fazla çalışma Bölge Çalışma Müdürlüğü iznine bağlıdır. 
e) Fazla saatlerle çalışmak için işçinin muvafakatinin alınması gerekir. 
f) Fazla saatlerle çalışmanın ne suretle uygulanacağı çıkarıladak bir tüzükte gösterilir. 

Zorunlu sebeple fazla çalışma 

MADDE 36. — Gerek bir arıza sırasında, gerek bir arızanın mümkün görülmesi halinde, yahut 
makinalar veya âlat ve edevat için hemen yapılması gerekli acele işlerde, yahut zorlayıcı sebeple
rin ortaya çıkmasında, ancak işyerinin normal çalışmasını sağlıyacak dereceyi aşmamak kaydîyle 
işçilerin hepsi veya bir kısmı 61 nci madde gereğince belirli olan günlük çalışma sürelerinden faz
la çalıştırabilir. Şu kadar ki bu olağandışı çalışma saatleri için 35 nci maddenin (c) bendi gereğin
ce ücret ödenir. 

Bu gibi hallerde işveren işin niteliğini ve başladığı gün ve saati işin bitiminden başlıyarak 48 
saat içinde ilgili Çalışma Müdürlüğüne bildirmek zorundadır. 

Olağanüstü hallerde fazla çalışma 

MADDE 37. — Seferberlik sırasında ve bu süreyi aşmamak şartiyle memleket savunmasının 
ihtiyaçlarını temin eden işyerlerinde fazla çalışmaya lüzum görürse işlerin dinsine ve ihtiyacın 
şiddetine göre günlük iş müddetini, Bakanlar Kurulu, işçinin en çok çalışma kabiliyetine çıkara
bilir. 

Bu suretle fazla çalıştırılan işçilere her bir fazla saat için verilecek ücret hakkında 35 nci mad
denin (c) bendi hükmü uygulanır. 

Cumartesi günü ücret 

MADDE 38. — Cumartesi günleri tamamen veya saat 13 ten sonra çalışmanın duracağı sözleş
melerde teısbit edilen veya örf, âdet ve iklime göre bu türlü çalışmayı gerektiren işyerlerinde, gün
delik ücretle çalışan işçilerin, Cumartesi gününe ilişkin ücretleri haftanın öteki günlerinde olduğu 
gibi tam olarak ödenir. 

'Cumartesi günleri kısmen veya tamamen tatiletabi tutma hali işçilerin günlük, haftalık veya ay
lık ücret tutarlarında eksiltme yapılmasına sebep olamaz. 

Bayram, genel tatil günlerinde kapanma 

MADDE 39. — 2739 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde gösterilen genel tatil günleri ile 1 nci 
madJdesinde sözü geçen 28 ve 30 Ekim günlerinde işyerlerinde çalışıp çalışılmıyacağı toplu sözleş
me veya hizmet akıdlarında gösterilir. 
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Bu günlere ait ücretler 42 nci maddeye göre ödenir. 

Haklı haklar 

MADDE 40. — Toplu iş sözleşmesi veya hizmet aJkMlarına hafta tatili, ulusal bayram ve genel 
tatillerde işçilere tanınan haklarla ücretli izinlere ve (Yüzde) usulü ile çalışan işçilerin bu kanun
la tanınan haklarına aykırı hükümler konulmaz. 

Bu hususlarda işçilere daha elverişli hak ve faydalar sağhyan kanun, toplu iş sözleşmesi, hiz
met akdi veya gelenekten doğan kazanılmış haklar sakilidir. 

Hafta tatili ücreti 

MADDE 41. — Bu kanun kapsamına giren işyerlerinde haftanın tatilden önceki 6 iş günün
de bu kanunun günlük iş sürelerine uygun olarak çalışmış olan işçilere çalışılmıyan hafta tatili gü
nü için işveren tarafından bir iş kargılığı olmaksızın bir gündelilk tutarında ücret ödenir. Şu ka
dar ki : 

a) Çalışılmadığı halde kanunen iş süresinden sayılan zamanlarla günlük ücret ödenen veya 
ödemmiyen kanuni veya akdî tatil günleri ve 38 ve 62 nci maddelere göre jkısmıen veya tamamen 
çaJhşılmıyan Oumlartesıi günleri, 

b) Evlenmelerde üç güne kadar, ana veya babanın, karı ve kocanın, kardeş veya çocukların 
ölümünde iki güne kadar verilmesi gereken izin süreleri, 

c) Bir haftalık süre içinde kalmak üzere işveren tarafından verilen diğer izinlerle hekim ra
poruyla verilen hıastalı|k ve dinlenme izinleri, 

Çalışılmış günler gibi hesaba katılır. 
Zorlayıcı ve ekonomik bir ısebebolmadan işyerindeki çalışmanın haftanın bir veya birkaç günün

de işveren tarafından tatil edilmesi halinde haftanın çaJhşılmıyan günüleri ücretli hafta tatiline 
hak kazanmak için çalışılması gereken 6 günün hesaplanmasında göz önünde tutulur. 

Bir işyerinde işin bir haftadan fazla bir ısüre ile tatil edilmesini gerejktiren zorlayıcı sebepler 
ortaya çıktığı zaman, bu Kanunun 16 ve 17 nci maddelerimin III ncü bendlerinde gösterilen zor
layıcı sebeplerden ötürü çaihışılmıyan günler için işçilere ödenen yarım ücret hafta tatili günü 
içinde ödenir. 

Yüzde usulünün uygulandığı yerlerde bu ücret yüzdelerden toplanan para dışında işveren ta
rafından ödenir. 

Genel tatil ücreti 

MADDE 42. — Bu kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere 2739 öayılı Ulusal 
Bayram ve Genel Tatiller Kanunu ile anılan Kanuna ek 3466 sayılı Kanunda yazılı bulunan ulu
sal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmazlarsa bir iş karşılığı olmıaksızın o günün ücretleri. 
tam olarak, tatil1 yapmıyarak çalışırlarsa çalıştıkları günlerin ücretleri ücret ödeme şeSkline ba
kılmaksızın bir kat fazlaısiyle ödenir. 

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri, yüzde
lerden toplanan para dışında işveren tarafından ödenir. 

Hafta arasında hafta tatili 

MADDE 43. — 394 sayılı Hafta Tatili Kanununun 1, 4, 5, 6 nci maddeleri veya 16 . 9 . 1960 
gün ve 79 sayılı Kanunun 6 nci maddesi gereğince hafta tatilinden istisna olunan işyerlerinde ça
lışan işçilere haftanın diğer bir gününde hafta tatili verilmesi mecburi olup o güne ait günde
likleri aynı esaslara göre ve bir iş karşılığı olmaksızın ödenir. 
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Geçici işgöremezlik 

MADDE 44. — İşçilere geçici işglöremezlik ödeneği Verilmesi gerektiği zamanlarda geçici iş-
göremezlük süresine rastlıyan ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatilleri, ödeme yapan kurum 
veya sandıklar tarafından geçici işgıöremezlik ölçüsü üzerinden ödenir. 

Ücret şekillerine göre tatil ücreti 

MADDE 45. — İşçinin tatil günü ücreti çalıştığı günlere göre bir güne düşen yevmiyesidir. 
Parça başına, akort, götürü veya yüzde usulü ile çalışan işçilerin tatil yevmiyesi, bir ödeme 

süresinde kazandığı ücretin aynı süre içinde çalıştığı günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır. 
iSaat ücreti ile çalışan işçilerin tatil günü ücreti saat ücretinin sekiz katıdır. 
Hasta, izinli veya sair sebeplerle mazeretli olduğu hallerde dahi aylığı tam olarak ödenen ay

lık ücretli işçilere 41, 42, 43 ncü madde hükümleri uygulanmaz. Ancak bunlardan ulusal bayram 
ve genel tatil giünleri çalışanlara ayrıca o gün içir bir tatil yevmiyesi ödenir. 

Tatil ücretine girmiyen kısımlar 

MADDE 46. — Fazla çalışma karşılığı olarak alman ücretler, primler, işyerinin temelli işçisi 
olarak normal çalışma saatleri dışında hazırlama, temizleme işlerimde çalışan işçilerin bu işler için 
aldıkları ücretler ve sosyal yardımlar, ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri için verilen 
ücretlerin tesbitinde hesaba katılmaz. 

Yüzdelerin ödenmesi 

MADDE 47. — Otel, pansiyon, lokanta, kahvehane, gazino, açık hava lokanta ve gezinosu, 
çalgılı eğlence yeri, dans salonu, kulüp, oyun salonu, birahane, içki salonu ve benzeri yerlerle içki 
vtrilen ve hemen orada yenilip içilmesi için çeşitli yiyecek satan yerlerden (yüzde) usulünün uygu
landığı müesseselerde; işveren tarafımdan servis karşılığı veya başka isimlerle müşterilerin he
sap puslalarına (Yüzde) eklenerek veya ayrı şekillerde alman paralarla kendi isteği ile müş
teri tarafından işverene bırakılan yahut da onun kontrolü altında bir araya toplanan bütün pa
raları işveren serviste çalışan işçilere eksiksiz olarak ödemek zorundadır. 

İşveren veya işveren vekili, yukarıdaki fıkrada sözü edilen paraların kendisi tarafından alındı
ğını, eksiksiz olarak işçilere dağıtıldığını belgelemekle yükümlüdür. 

Yüzdelerden toplanan paraların hak sahibi işçiler arasında hangi esaslar ve orantılar çerçeve
linde dağıtılacağı toplu iş sözleşmelerinde veya ıhizmıet akitlıerinde gösterilir. 

Yüzdelerin belgelenmesi 

MADDE 48. — Hesap puslalarına yüzde eklenmesi suretiyle müşterilerden alman paralar, işve
ren ilgili Bölge Çalışma Müdürlüğü tarafından sayfalan mühürlenmiş ve numaralanmış, son say
fasına tasdik şerhi konulmuş bulunan bir deftere günü gününe işlemekle ödevlidir. 

(Bu defterlerin dolmasından veya kapanmasından sonra beş yıllık süre ile saklanması gerekli
dir. 

işveren deftere geçirdiği hesapların asıllarına uygun olduğu kendi sorumluluğu altında 
onaylar. 

Bu defter, işyerinden dışarıya çıkarılamaz, işçilerin kendi aralarında seçecekleri bir temsilci 
her iş günü sonunda, hesap sonuçlarının kendisine bildirilmesini istiyebilir. işverenle anlaşmak 
ş&rtiyle hesapların bildinilmeöini isteme daha uzun bir zamana bırakılabilir. 

Ancak bu süre hiçbir zaman 15 günden fazla olamaz. Her ödeme dönemiyle ilgili hesap pus
uları o döneme ilişkin paraların işçilere ödenmesinden başlıyarak bir ay süre ile işveren tarafın
dan saklanır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 239) 



— 17 — 

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işveren, işçi isterse, her hesap pusüasının genel topla
manı gösteren bir belgeyi işçilerin kendi aralarından seçecekleri bir temsilciye vermeye mecburdur. 
Bu belgenin şekli ve uygulama usulleri htamet alndlarmda veya toplu iş sözleşmelerinde gösterilir. 

Yüzde usulünü uygulayan müesseseler, o yerdeki belediyelerce soğuk damga ile damgalanmış 
ve cilt ve sayfa numaraları birbirini takibeden en az üç kopyalı hesap puslası kullanmak ve müş
terinin her ödemesinde bunlardan bir kopyasını servis yapan işçide bırakmak zorundadır. 

Ancak özel hesap maMnaiarmın kullanıldığı işyerlerinde, işverenin müracaatı üzerine bu şek
lin uygulanmamasına Çalışına Bakanlığınca karar verilebilir. 

Yıllık ücretli izin 

MADDE 49. — Bu kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilerden işyerine girdiği gün
den başlayarak, deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir yıl çalışmış olanlara, ilerdeki madde-
leıde gösterilen esaslara göre hesaplanmak üzere aşağıdaki süreler kadar yıllık ücretli izin verilir. 

Hizmet süresi : 
a) Bir yıldan beş yıla kadar olanlara yılda 12 gün, 
b) Beş yıldan fazla ve onlbeş yıldan az olanlara yılda 18 gün, 
c) Onbeş yıl ve daha fazla olanlara yılda 24 gün, 
Ancak 18 ve daha küçük yaştaki işçilere verilecek yılık ücretli izin 18 günden az olamaz. 
Bu süreler toplu iş sözleşmeleri ve hizmet âkıdları ile artırılabilir. 
Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. 

Yıllık ücretli izin hakkının belirtilmesi 

MADDE 90. — Yıllık ücretli izne hak kazanmak için gerekli sürenin hesaJbında işçilerin, aynı 
işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalışJtıkiarı süreler birleştirilerek göz önüne alınır. Şu kadar 
ki; bir işverenin bu kanun kapsamına giren işyerinde çalışmakta olan işçilerin aynı işverenin işyer
lerinde bu kanun kapsamına girmeksizin geçirmiş bulundukları süreler de hesaba katılır. 

Bir yıllık süre içinde 51 nci maddede sayılan haller dışındaki sebeplerle işçinin devamının kesil
mesi halinde bu boşlukları karşıiıyacak kadar hizmet süresi eklenir ve bu suretle işçinin izin hak
kını elde etmesi için gereken bir yıllık hizmet süresinin bitiş tarihi gelecek hizmet yılma aktarılır. 

İşçinin gelecek izin hakları için geçmesi gereken bir yıllık hizmet süresi, bir önceki izin hak
kının doğduğu günlden başlıyarak gelecek hiztmetyıılma doğru ve yukanki fıkra ve 51 nci madde 
hükümleri gereğince hesaplanır. 

İşçii yukarı fıkralar ve 51 nci madde hükümlerine göre hesaplanacak her hizmet yılına karşılık, 
yıllık iznini, gelecek hizmet yılı içinde kullanır. 

Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimi veya kampanya işlerinde çalışanlara bu Ka
nunun yılık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz. 

Aynı bakanlığa bağlı işyerleri ile, aynı bakanlığa bağîı tüzel kişilerin işyerlerinde geçen süre
ler ve kamu iktisadi teşebbüsleri yahut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanıla
rak kurulan banka ve kuruluşlar veya bunlara bağlı işyerlerinde geçen süreler işçinin yıllık 
ücretli izin hakkının hesaplanmasında göz önünde bulundurulur. 

Çalışılmış gibi sayılan haller 

MADDE 51. — Aşağıdaki süreler yıllık ücretli isin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılır : 
a) tşçinün uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler, 
b) Kadın işçilerin 70 nci madde gereğince doğumdan önce ve sonıria çalıştırılmadıklları günler, 
c) İşçinin muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra veya her hangi bir îkanundan dolayı 

ödevlendirıilmesi sırasında işine gidemediği günler, (Bu sürenin yılda 90 günden fazlası sayıl
maz.) 
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ç) Çalışmakta olduğu işyerinde, zorlayıcı sebepler yüzünden işin aralıksız bir haftadan çok 
tatil edilmesi sonucu olarak işçinin çalışmadan geçirdiği zamanın 15 günü, (işçinin yeniden işe 
başlaması şartiyle) 

id) (62 nci maddede ısözü geçen zamanlar, 
e) Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri, 
f) 5153 sayılı Kanuna dayanılarak çıkandan tüzüğe göre röntgen muayenehanelerinde çalışan

lara Pazardan başka verilmesi gereken yarım günlük izinler, 
g) İşçilerin uzlaştırma toplantılarına jkafcılmaları, hakem kurularında bulunmaları, bu ku

rullarda veya iş mahkemelerinde işçi temsilciliği, görevlerini yapmaları, çalışma hayatı ile ilgili 
mevzuata göre kurulan meclis, kurul, komisyon ve toplantılara yahut işçilik konuları ile ilgili mil
letlerarası feşeklriilleırin konferans, kongre veya komitelerine işçi veya sendika temsilcisi olarak 
katılmaları sebebiyle işlerine devam edemedikleri günler, 

h) işçilerin evlenmelerinde üç güme |kadıar, ana ve babalarının, eşlerinin, kardeş veya çocuk
larının ölümünde iki güne kadar verilecek izinler, 

i) işveren tarafından verilen öbür izinler, 
ı) Bu kanunun uygulanması sonucu olarak işçiye verilmiş bulunan yıllık ücretli izin süresi. 

Yıllık ücretli iznin uygulanması 

MADDE 52. — Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez. 
Bu iznin 49 ncu maddede gösterilen süreler içinde işveren tarafından devamlı bir şekilde 

veırilmesıi zorunludur. 
Ancak 49 ncu maddenin (b), (c) fıkralarında gösterilen izin süreleri tarafların rızası ile, bir 

bölümü 12 günden aşağı olmamak üzere ikiye bölünebilir. Bu takdirde işveren işçiye 7 günden 
fazla ücretsiz yol izni vermeye mecbur tutulamaz. 

işveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan başka ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme 
ve hastalık izinleri yıllık izne mahsubedilemez. 

Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresin© ırasıtlıyan ulusal bayram, hafta tatili ve ge
neli tatil günleri izin süresinden sayılmaz. 

Yıllık ücretli izinlerini işyerinin kuruCu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara 
eğıer isterlerse, gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren 7 güne ka
dar gereken ücretsiz izni vermejk zorundadır. 

İşverenin değişmesi 
MADDE 53. — işyerinin eü değiştirmesi veya başkasına geçmesi bu işyerinde çalışan işçilerin 

yıllık ücretli izin haklarının ortadan kalkmasına sebebolamaz. 
Aksine bir sözleşme olsa bile yıllık ücretli izin süresine Miskin ücretler yeni işveren tarafından 

ödenir. 

İzin ücreti 

MADDE 54. — işveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye,yıllık izin dönemine ilişkin üc
retini; ilgili işçinin izne başlamasından önce peşin olanak ödemek veya avans olarak vermek zo
rundadır. 

Bu ücretlin hesabında 46 ncı madde hükmü uygulanır. 
Günlük, haftalık veya aylık olarak belirli bir ücrete dayanmayıp da akort, komisyon ücreti, 

kâra katılma ve yalnız servis karşılığı (yüzde) gibi belirli olmıyan süre ve tutar üzerinden 
ücret alan işçimin izin süresi için verilecek ücret, son bir yıllık süre içinde {kazandığı ücretin fiilî 
olarak çalıştığı günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama üzerinden hesaplanır. 

(Yüzde) usulünün uygulandığı yerlerde bu ücret, yüzdelerden toplanan para dışında işveren 
tarafından ödenir. 
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Yıllık ücretli izin süresine rastilıyan hafta tatili; ulusal bayram ve genel tatil ücretleri ayrıca 
ödenir. 

İzinde çalışma yasağı 

MADDE 55. — Yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin süresi içinde ücret karşılığı 
bir liste çalıştığı anlaşılırsa, bu izin süresi için kendisine ödenen ücret işveren tarafından geri alı
nabilir. 

Akdin feshinde izin ücreti 

MADDE 56. — İşçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıillik izin süresi için ödenecek olian ücreti 
hizmet akdinin işveren veya işçi tarafından fes hedilmesıi halinde kendisine ödenir. 

Şu kadar ki, 17 nci maddenin 2 numaralı bendindeki durum sebebiyle hizmet akdinin işveren 
tarafından feshedilmesi halinde bu hüküm uygulanmaz. İşveren tarafından hizmet akdinin feshe
dilmesi halinde 13 ncü maddede belirtilen bildirim süresiyle, 19 ncu madde gereğince işçiye verilme
si mecburi yeni iş arama izinleri yıllık ücretli izin süreleri ile içice giremez. 

Yönetmelik 

MADDE 57. — Yıllık ücretli izinlerin, yürütülen işlerin niteliğine göre yılın hangi dönemle
rinde kullanılacağı, izinlerin ne suretle ve kimler tarafından verileceği veya sıraya bağlı tutula
cağı, yıllık iznin faydalı olması için işveren tarafından alınması gereken tedbirler ve izinlerin 
kullanılması konusuna ilişkin usuller ve şartlar Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir 
yönetmelikte gösterilir. 

İzin defteri 

MADDE 58. — Her işveren, işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir bir ka
yıt tutmak zorundadır. Bu kayıtların şekli 57 nci maddede sözü geçen yönetmelikte belirtilir. 

Sigorta Prioni 

MADDE 59. — a) Sigortalılara yıllık ücretli izin süresi için ödenecek ücretler üzerinden iş-
kazaıları ile meslek hastalıkları primleri hariç, diğer sigorta primlerinin, 

!b) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşçi Emekli Sandığı ile Askerî Fabrikalar Teka
üt ve Muavenet Sandığına bağlı işçilerin yıllık ücretli izin suresi için ödenecek ücretler üzerinden 
gereMi keseneğin, 

Kendi kanunlarındaki esaslar çevresinde işçi ve işverenler yönünden ödenmesine devam olu
nur. 

Ücretten indirme yapilamıy ocağı 

MADDE 00. — Her türlü işde uygulanmakta olan günlük veya haftalık çalışma sürelerinin 
kanunen daha aşağı sınırlara indirilmesi ve bu kanunun hükümleri gereğince işverene düşen her
hangi bir yükümlülüğün yerine getirilmesi sebebiyle veyahut bu kanun hükümlerinden herhangi 
birinin uygulanması sonucuna dayanılacak işçi ücretlerimden her ne şekilde olursa olsun eksiltme 
yapılamaz. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

işin düzenlenmesi 

İş süresi 

MADDE 61. — a) Genel bakımdan iş süresi haftada en çok 48 saattir. 
Bu süre, haftada 6 iş günü çalışılan işlerde günde 8 saati geçmemek üzere ve Cumartesi gün

leri kısmen veya tamamen tatil eden işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek 
uygulanır. 

İş müddetlerinin yukarıdaki esaslar çerçevesinde, uygulama şekilleri Çalışma Bakanlığınca çı
karılacak iş süreleri tüzüğünde belirtilir. 

b) Sağlık kuralları bakımından günde ancak 8 saat veya daha az çalışılması gereken işler, 
Çalışma Bakanlığı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının ortaklaşa hazırlıyaoakları bir tüzük
te belirtilir. 

İş süresinden sayılan haller 

MADDE 62. I - a) Madenlerde, taş ocaklarında, yahut her ne çeşit olursa olsun yeraltında 
veya su altında çalışılacak işlerde işçilerin kuyulara, dehlizlere veya asıl çalışma yerlerine inme
leri veya girmeleri ve bu yerlerden çıkmaları için gereken süreler, 

b) İşçilerin işveren tarafından işyerlerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere gönderilmeleri 
halindei yolda geçen süreler, 

c) İşçinin, işinde ve işverenin her an buyruğuna hazır bir hailde bulunmakla beraber çalıştı-
nlmaksızın ve çıkacak işi bekliyerek boş geçirdiği süreler, 

ç) İşçinin, işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işveren evinde veya bürosun
da yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın ge
çirdiği süreler, 

d) Emzikli kadın işçilerin çocuklarına süt verme için belirtilecek süreler, 
c) Demiryolları ve sair yollar ve köprülerin yapılması, muhafazası yahut tamir ve tâdili gibi 

işlerde vâki ollduğu veçhile, işçilerin ikamet ettikleri mevkilerden uzak ıbir mesafede bulunan işyer
lerine hep birlikte nakledilmeleri icabetten her türlü işlerde bunların toplu ve mukannen surette 
götürülüp getirilmeleri esnasında geçen süreler, 

İşçinin günlük kanuni iş sürelerinden sayılır. 
II - İşin mahiyetinden doğmayıp da işveren tarafından sırf sosyal yardım gayesiyle işyerine 

götürülüp getiriHme esnasında araçlarda geçenzaman iş süresinden sayılmaz. 

Saat ayarı 

MADDE 63. — Çalışma saatleri, «memleket saat ayarı» na göre düzenlenir. 
İşin başlayış ve bitiş saatleri ile dinlenme saatleri işyerlerine asılacak levhalarda gösterilir. 

Ara dinlemnesi 

MADDE 64. — I - Çalışma süresinin ortalama bir zamanda o yerin âdet ve işin gereğine göre 
ayarlanmak suretiyle işçilere : 

a) 4 saat veya daha kısa bir süreli işlerde 15 dakika, 
(b) 4 saatten fazla ve 8 saatten az süreli işlerde yarim saat, 
c) 8 saat veya daha fazla süreli işlerde bir saat, dinlenme verilir. 
Bu dinlenme süreleri en az olup aralıksız verilir. 
Ancak bu süreler, iklim, mevsim, o yerdeki örf ve gelenekler veya işin niteliği göz önünde tu

tularak toplu iş sözleşmesi veya hizmet âkıdları ile aralı alarak kullanılaibilir. 
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II - Dinlenmeler, bir işyerinin aynı kısmındaki bütün işçilerine önceden belirtilmiş olan aynı 

saatte uygulanır. Şu kaldar ki işin gereğine göre nöbetleşe dinlenme yapılması toplu iş »özleşme
leri veya hizmet âkJdları ile düzenlenebilir. 

III - Yukarıda yazılı dinlenmeler çalışma süresinden sayılmaz. 

Gece süresi 

MADDE 65. — I. iş hayatında (Gece) en geç saat 20 de bağlıyarak en erken sabah 6 ya kadar 
geçen Ve her halde en fazla 11 saat süren gün dönemidir. 

II - Bâzı işlerin niteliğine ve gereğine göre yahult yurdun bâzı bölgelerinin iklim ve âdet ayrı
lıkları bakımından, iş hayatına ilişkin (Gece) başlangıcının daha geriye alınması veya yaz ve kış 
saatlerinin ayarlanması, yahut çeşitli işler için erkek, kadın ve çocuk işçiler hakkında (gece) de
yiminden anlaşılacak gün döneminin başlama ve bitme saatlerinin belirtilmedi suretiyle bir numa
ralı fıkradaki genel hükmün uygulama şekillerini tesfoit etmek yahut bâzı gece çalışmalarına her 
hangi bir oranda fazla ücret ödenmesi usulünü koymak veyahut gece işletilmelerinde ekonomik 
bir zorunluluk bulunmıyan işlerde işçilerin gece çalıştırılmalarını yasak etmek üzere Çalışma Ba
kanlığınca tüzükler hazırlanabilir. 

III - İşçilerin gece çalışmaları 8 saati geçemez. 
IV - Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları kullanılan işlerde, en fazla bir iş haf

tası gece çalıştırılan işçilerin, ondan sonra gelen ikinci iş haftası gündüz çalıştırılmaları suretiyle 
postalaı4 sıraya konur. 

Çalışma Bakanlığı, gece ve gündüz postalarında onbeşer günlük nöbetleşmeye de izin verebilir. 

Hazırlama, tamamlama, temizleme isleri 

MADDE 66. — Genel olarak bir işyerinde belirli çalışma saatlerinden önce veya sonra yapıl
ması gerekli olan hazırlama veya tamamlama yahut temizleme işlerinde çalışan işçiler için işin 
düzenlenmesi ile ilgili hükümlerden hangilerinin uygulanmıyaoağı yahut ne gibi değişik şartlar ve 
usullerle uygulanacağı Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir tüzükte gösterilir. 

Çocukları çalıştırma yasağı 

MADDE 67. — 16 yaşını doldurmamış çocukların, hangi işte olursa olsun günde 8 saatten faz
la çalıştırılması yasaktır. Bunlardan ilkokula gidenlerin iş saatleri okul saatlerine engel okuya
cak şekilde düzenlenir ve ders saatleri 8 saatlik çalışma süresinin içinde sayılır. 

Yer ve su altında çalıştırma yasağı 

MADDE 68. — Maden ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yeraltında 
veya sualtında çalışılacak işlerde 18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınların çakştınl-
maları yasaktır. 

Gece çalıştırma yasağı 

MADDE 69. — Sanayie ait işlerde 18 yaşını doldurmamış erkek çocuklarla her yaştaki kadın
ların gece çalıştırılmaları esas itibariyle yasaktır. 

Şu kadar ki; işin özelliği icabı kadın işçi çalıştırılması gereken işlerde 18 yaşını doldurmuş 
kadın işçilerin geöe postalarında çalıştırılmalarına, Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlık
ları ile Sanayi Bakanlığının müştereken hazırlayacakları bir tüzükte gösterilecek şartlar çevresin
de izin verilebilir. 
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Ayvalık halinde çalıştırma yasağı 

MADDE 70. — Kadm işçilerin doğumdan önce G ve doğumdan sonra 6 hafta olanak üzere 12 
haftalık süre içinde çalıştırılmaları yasaktır. 

Ancak, bu süreler işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve sonra ge
rekirse artırılabilir. 

Bu süreler hekim raporu ile belirtilir. 

İşçi Çizelgeleri 

MADDE 71. — Her işveren çalıştırdığı işçilerin doğum yılları itibariyle kadın ve erkek olarak 
ayrı ayrı çizelgelerini düzenlemek ve işyerine giren her işçiyi ilgili çizelgeye kaydetmek ve iş
yerinden ayrılan işçinin karşısına gerekli açıklamayı yapmak, bu çizelgeleri istendiği zaman yet
kili memurlara göstermek zorundadır. 

Bu çizelgelere işçinin : 
a) Adı ve soyadı, 
lb) Varsa işyeri numarası, 
c) Doğum tarihi ve yeri, 
c) Baba ve anasının adı, 
d) Tabiiyeti, 
e) Sigorta sicil numarası, 
f) İşyerine giriş tarihi, 
g) işyerine giriş ücreti, 
h) Ücretindeki değişiklikler, 
i) işyerinden çıkış tarihi, 
ı) Gittiği işyeri (bilmiyorsa) 

niiî yazılması gereklidir. 

Tüzükler 

MADDE 72. — a) 61 nci madde gereğince belirli çalışma süresinin bir haftanın iş günlerine 
bölünmesi suretiyle yürütülmesine nitelMeri bakımından imkân bulunmıyan işlere uygulanmak 
kaydiyle, çahşma süresini, haftadan daha uzun bir döneme göre düzenliyecek ve fakat o döne
me ayrılacak topyekûn sürenin her bir iş haftasına düşen ortalaması kanuni çalışma süresini 
aşmıyacak şekilde, uygulanmasını sağlıyacak olan usuller, 

0b) Nitelikleri dolayıslyle devamlı çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına işçi postalan 
çalıştınüarak işletilen yahut nöbetleşe işçi postaları ile yapılan işlerde, çalışma sürelerine, hafta 
tatillerine ve gece çalışmalarına ve çalışma ortasındaki zorunlu dinlenmelere dair özel usul ve 
kurallar. 

Çahşma Bakanlığınca çıkarılacak tüzüklerde gösterilir. 
Bu tüzükler çıkarılıncaya kadar 61 nci maddedeki haftalık iş süresi aşılmamak kaydiyle, bu 

işlerde çalışma sürelerine ilişkin uygulama tarz ve usullerine devam olunur. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

İşçi Sağlığı ve Güvenliği 

Sağlık ve güvenlik şartları 

MADDE 73. — Her işveren, işyerinde işçilerinin sağlığını ve işgüvenliğini sağlamak için ge
rekli olanı yapmak ve bu husustaki şartları araçları noksansız bulundurmakla yükümlüdür. 

işçiler de bu yoldaki usuller ve şartlara uymak zorundadırlar. 
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Sağlık ve güvenlik tüzükleri 

MADDE 74. — Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 179 ncu maddesinde yazıldığı gibi işyerlerinde 
ve işçilere ait yatıp kalkma yerlerinde ve diğer müştemilâtımda bulunması gereken sağlık şart
larının ve işyerlerinde kullanılan alet, edevat, makin alar ve hammaddeler yüzünden çıkabilecek 
hastalıklara engel olacak tedbir ve araçların, işyerlerinde işkazalarını önlemek üzere bulundurul
ması lüzumlu olan araçların ve alınacak güvenlik 'tedbirlerinin neler olduğunu belirtmek üzere Ça
lışma Bakanlığı üe Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı beraberce bir veya birden fazla tüzük çı
karır. 

Ayrıca bu kanuna tabi işyerlerinde, işçi sayısı, genişlik, yapılan iş, işin özellikleri, ağırlık ve teh
likesi bakımımdan hangi işyerleri için kurulmaya başlamadan evvel plânların Çalışma Bakanlığının 
yetkili teşkilâtına gösterilerek kurma izni alınacağı bu işyerleri kurulduktan sonra yine ayna maka
ma başvurularak işletme belgesi alınması gerekeceği, Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lıkları tarafımdan çıkarılacak bir tüzükte tesbit olunur. 

İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması 

MADDE 75. — Yetkili makamların verdiği izin üzerine bir işyeri kurularak işletmeye başladık
tan sonra o işyerinde başkaca tesisat yapılmış olmadıkça iş durdurulamaz. 

A) İlgili tüzükte belirtilen birinci derecedeki şartları yerine getirdikten sonra yetkili makam
dan izlin almak suretiyle kurulan ve işlemeye başLyam her hangi bir işyerinin, tesis ve tertiplerinde 
çaJışma metot ve şekillerimde, makina ve cihazlarımda işçilerin hayatı için tehlikeli olan bir hu-
em tesbit edilirse, bu tehlike giderilinceye kadar; üç kişilik bir komisyon karan ile iş durdurulur. 

Bu komisyon; işverenle işçilerim birer temsil cisimden ve işgüvenliğini teftişte yetkili bir me
murdan teşekkül eder. Taraflardan birinin çağrısı üzerine, çağrıda belirtilen gün, yer ve saatte 
toplanır ve çoğunlukla karar verir, işgüvenıliğini teftişe yetkili memurum, her toplantıya katılmış 
olması şarttır, işçi veya işveren temsilcisinin çağrıya uymaması, komisyonun toplanmasını ve karar 
almasını engeliyemez. 

işçi temsilcisi : 
a) İşyerimde çalışan işçilerin çoğunluğunu temsil eden sendikanın; 
b) Böyle bir sendika yoksa, o is kolumda faaliyette bulunan ve işçi çoğunluğunu temsil eden 

sendikamın veya federasyonunun; 
c) Bu nitelikte bir işçi kuruluşu mevcut değilse, en çok üyeye sahip konfederasyonun; 
Yönetim kurulunca seçilir. 
işveren temsilcisi ise : 
a) işverenim üyesi bulunduğu sendikanın; 
b) Böyle bir sendika yoksa, o iş kolunda faaliyette bulunan ve işverem çoğunluğumu temsil 

eden sendikamın veya konfederasyonum; 
c) Bu nitelikte bir işveren kuruluşu mevcut değilse, en çok üyeye sahip bulunan konfederas

yonum; 
Yönetim Kurulunca seçilir. 

B) 74 nıcü maddemin. 2 moi fıkrasına uygun olarak kurma izni ve işletme belgesi alınmadan 
açılmış olam veya geçici işletme belgesi alındığı halde ikimci derecedeki şartları verilen süre içinde 
yerine getirmemiş bulumam işyerleri; bölge çalışma müdürünüm talebi üzerime, o yerim em büyük 
mülkiye âmirimin emri ile ve zabıta marifetiyle kapatılır. 

C) Bu maddeye göre verilecek durdurma veya kapatma kararına karşı işverenin mahallî iş 
mahkemesinde itiraz etmek yetkisi vardır. Mahkeme itirazı bir hafta içinde İcarara bağlar. Bu 
işller acele mevaddandır. Kararlar kesimdir. 
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Ç) Bir işyerinde çalışan işçiflterin yaş, cinsiyet ve »ağlık durumları böyle 'bir işyerlinde çalış
malarına engel teşkil «diyorsa, 'bunlar dahi çalışmaktan ialikonulur. 

D) Yukardaki bendler gereğince işyerlerinde işçiler için tehlikeli olan tesis ve tedbirlerin ve-
ya makinıa ve cihazların ne şejkilde işletilmekten alıkonulacağı ve bunların ne şekilde yeniden 
işletilmelerine izin verilebileceği Çalışma Bakanlığınca hazırlanacak bir tüzükte gösterilir. 

E) Bir işyerinin kurulmıasma ve işletilmesine iaLn verilmiş olması 74 ncü maddede yazılı tüzük 
hükümlerinin uygulanmasına hiçbir zaman engel olamaz. 

F) Bu maddenin (A) ve (B) bendleri gereğince mıaikina, tesisat ve tertibat veya işin durdurul
ması veya işyerinin kapatılması sebebiyle işsiz kalan işçilere' işveren, ücretlerini ödemeye veya 
ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermeye zo
runludur. 

İşçi sağlığı ve iş güvenliği kumlu 

MADDE 76. — Çalışma Bakanlığınca lüzum görülecek işyerlerinde işçi sağlığı ve iiş güvenliği 
ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere birer «İşçi sağlığı ve işgüvenliği kurulu» kurulur. Bu ku
rulların hangi işyerlerinde kurulacağı, teşekkül tarzları, çalışma usulleri, ödev ve yetkileri Ça
lışma Bakanlığınca çıkanlacalk bir tüzükte tesbit edilir. 

İçki yasağı 

MADDE 77. — A) İşyerine sarhoş olarak gelmek ve işyerinde ispirtolu içki kullanmak 
yasaktır. 

B) İşveren; işyeri müştemilâtından sayılan kısımlarda, ne gibi hallerde, hangi zamanda ve 
hangi şartlarla içjki içilebileoeğini tâyin ve tesbıit edebilir. 

C) (A) bendi hükmü : 
1. İspirtolu içki yapılan işyerlerinde, 
2. Nitelikleri dolayısiyle müşterilerine kapalı kaplarda veya laçık olarak veya kaidenle ispirtolu 

içki satmak üzere izin almış oîıan işyerlerinde; 
3. İçerisinde müşteriler veya işin niteliği icabı belirli işçiler tarafından ispirtolu içki içilmesi 

mümkün olan işyerlerinde: 

Ağır ve tehlikeli işler 

MADDE 78. — 16 yaşını doldurmamış çocuklar ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz. 
Hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlilerden sayılacağı kadınlarla 16 yaşını doldurmuş fakat 18 

yaşını bitirmemiş çocukların hangi çeşit ağır ve tehlikelli işlerde çalıştırılabdlecdkleri, Çalışma 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca hazırlanacak bir tüzükte gösterilir. 

Rapor 

MADDE 79. — Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin işe girişlerinde veya için devamı sü
resince bedence ve bu işlere elverişli ve dayanıklı oldukları; işyeri hekimi, işçi sağlığı dispanser
leri, bunların bulunmaidığı yerlerde sırası iılıe en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, 
Hükümet veya belediye doktorları tarafından verilmiş muayene raporları olmadıkça; bu gibilerin 
işe lalmmaları veya işte çalıştırılmaları yasaktır. 

İşyeri hekimi tarafından verilen rapora itiraz halinde, işçi en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu 
. hastanesi sıhhi kurulunca muayeneye tabi tutulur, verilen rapor besindir. 

Yetkili memurlar isteyince, bu raporları işveren kendilerine göstermek zorundadır. 
Bu raporlar her türlü resim ve harçtan muaftır. 
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Rapor 

MADDE 80. — 12 den 18 yaşına kadar (18 dâhil) çocukların herhangi bir işe aümmalarmjdan 
önce; işyeri hekimi, işçi sağlığı dispanserleri bunların bulunmadığı yerlerde sırası ile en yakın 
Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, hükümet ve belediye tabiplerine muayene etitirilerek işin 
niteliğine ve şartlarına göre yapılarının dayanıklı olduğunun raporla belirtilmesi Ve bunların 18 
yaşı dolduruncaya kaidar en az her altı ayda bir aynı şekilde doktor muayenesinden geçirilerek 
bu işte çalışmaya devamlarında bir sakınca olup olmadığının kontrol ettirilmesi ve bütün bu ra
porların işyerinde muhafaza ettirilerek yetkili memurların isteği üzerine kendilerine gösterilmesi 
zorunludur. 

Bu raporlar her çeşit resim ve harçtan muaftır. 

Tüzük 

MADDE 81. — Gebe veya emzikli kadınların hangi dönemler'de ne gibi işleride çalıştırılmaları
nın yasak olduğu ve bunların çalışmalarında sakınca olmıyan işlerde hangi şartlar ve usullere 
uyacakları ne suretle emzirme odaları veya çocuk balkım yurdu (kreş) kurulması gerektiği Çalış
ma, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkları tarafmidan birlikte düzenlenecek bir tüzükte göste
rilir. 

Çeşitli tüzükler 

MADDE 82. — Çalışma veya Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarından birinin göstereceği lü
zum üzerine, bu bakanlıklar tarafından beraberce hazırlanmak suretiyle, 

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

ıb) Bâzı işlerde çalışan işçilerin belirli sürelerde genel olarak sağlık muayenesinden geçiril
melerini, 

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

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

Tesbit öden tüzükler çıkarılabilir. 

ALTINCI BÖLÜM 

İş ve işçi bulma 

İş ve işçi bulma görevi 

MADDE 83. — işçilerin elverişli oldukları işlere yerleşmelerine ve çeşitli işler için elverişli 
işçiler bulunmasına aracılık etme hususlarının düzenlenmesi; kamu görevi olarak Devletçe yapılır. 

Bu görev 4837 sayılı kanunla kurulan İş ve İşçi Bulma Kurumunca yapılır. 

îş ve İşçi Bulma Kurumunun görevi 

MADDE 84. — İş ve İşçi Bulma Kurumunun her çeşit ekonomik işletmelerle serbest sanat ni
teliğinde olan öbür işler için bilgi toplamak, işçi isteme ve iş aramanın düzene bağlanması yolun
da gerekli çalışmaları yapmak ve işçi ücretlerinin iniş çikışlarını izleyip, geçim şartlanndaki yük
seklikle karşılattırılarak sosyal sıkıntıların önüne geçmek için bütün yurtta yahut bir bölgede ve
ya belediye çevresinde alınması gereken tedbirleri tesbit ve bunların uygulanmasına yardım et-
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mek, çeşitli iş kollarındaki işverenlerle işçileri gösteren cetvelleri yayımlamak, mesieke yöneltmek, 
işçilerin meslekî eğitimlerinin yükselmesi ve usta (kalifiye) işçi yetiştirilmesi için gerekli olan 
tedbirler üzerinde çalışmak ve hizmet akidlerinin yapılmasına aracılık etmek ödevlerini bir ücret 
karşılığı olmaksızın yapmakla yükümlüdür. 

Bu ödevlerin yapılış şekilleri bir tüzükte belirtilir. 

, Yasaklar 

MADDE 85. — İşçilere iş ve işlere işçi bulmak için kazanç amaciyle çalışılması veya özel bü
ro açılması yasaktır. 

Ancak, tarım işlerinde ücretli iş ve işçi bulma aracılığına İş ve işçi Bulma Kurumu izin vere
bilir. 

Çeşitli iş ve sanat kollarındaki işverenlerin veya işçilerin kendi aralarında yahut çeşitli teşek
küllerince veyahut kamu yararına yardımcı olan ve böyle olmayıp da yalnız hayır işleriyle uğra
şan derneklerce, iş ve işçi bulma işleriyle uğraşılması ve bunun için kendi çevreleri içinde kura
cakları teşkilâtın çalışmasını ancak İş ve İşçi Bulma Kurumundan izin almak ve bu kurumca her 
zaman denetlenmek kaydiyle mümkündür. Şu kadar ki; bu yolda açılacak büroların yapacaklan 
işlere karşılık, işçilerden herhangi bir ücret almaları yasaktır. 

Tüzük 

MADDE 86. — İş ve İşçi Bulma Kurumunca belirtilecek lüzum ve ihtiyaca göre, işverenlerin 
işçi isteklerini ve bâzı özel vasıflan bulunan işçilerin her halde İş ve İşçi Bulma Kurumuna bildir
meleri ve genel olarak veya bâzı özel vasıflan bulunan bir kısım işçilerin herhangi bir işe alınmaz
dan önce mutlaka İş ve İşçi Bulma Kurumuna başvurarak kendilerini kaydettirmeleri ve «İşçi 
karneleri» almalan usulleriyle tarımda aracılığın işçi ve işveren teşekküllerinin yahut dernekle
rin yaptıklan iş ve işçi bulma işlerinde, İş ve İşçi Bulma Kurumuna muntazam surette rapor ver
meleri zorunluğu çıkanlacak tüzüklerde gösterilir. 

Taşımada öncelik 

MADDE 87. — İş ve İşçi Bulma Kurumunun aracılığı ile iş bulmuş olan işçilerin çalışacakla-
n yerlere topluca gidişleri sırasında mümkün olan kolaylıklar öncelikle ele alınır. 

YBDİNCt BÖLÜM 

İş 'hayatının denetim, ve teftişi 

Devletin yetkisi 

MADDE 88. — Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını Devlet izler, denetler ve tef
tiş eder. 

Bu ödev Çalışma Bıakanllğına bağlı ihtiyaca yetecek sayı ve özellikte teftiş ve denetlemeye 
yetkili memurlarca yapılır. 

Askerî işyerleriyle yurt emniyeti için gerekli mıaddeler imal olunan işyerieotinin denetim ve tef
tişi konusu ve neticelerine ait işlemler Milî Savunma Bakanlığı ile Çalışmıa Bakanlığınca müştere
ken tanzim olunacak îbir tüzüğe göre yürütülür. 

Yetkili makam ve memurlar 

MADDE 89. — 88 noi madde hükmünün uygulanması için iş hayatının izlenmesi, denetlenmesi 
ve teftişiyîle ödevli olan makamlar veya yetkil memurlar, işyerlerini işin yürütülmesi tarzını ve 
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ilgili defter, levrak ve hesapları, ıalet, edevat, cihaz ve makmıaları ham ve işlenmiş maddelerle, 
iş için gerejkli olan malzeme ve müştemilâtı 90 ncı maddede yazılı esaslara uyularak, gerektiği 
zamanlarda ve işçilerin hayatına, sağıiğına, güvenliğine, ilerleyip yetişmesine, dinlenmesine veya 
oturup yatmasına ilişkin tesis ve tertiplileri her zaman görmek, iaraştıırmak ve incelemek ve bu 
kanunla suç sayılan eylemlere rasladığı zaman bu hususta Çalışma Bakanlığı tarafından çıkanla-
ca|k «tş Teftihi Tüzüğü» nde açıklanan şekillerde yaJlnız bu halleri önlemek yetkisine sahiptirler. 

Teftiş ve denetleme sırasında işverenler, işçiler ve bu işle ilgiM görülen başka kişiler izleme, 
denetleme ve teftişle ödevli makamlar veya memurlar tarafından çağırıldıkları zaman gelmek, ifa
de ve bilgi vermek, gerekli olan belge ve delilileri getirip göstermek ve vermek ve 1 nci fıkrada 
yazılı yetkilerin içinde görevlerini yapmak için kandilerine karşı her çeşit kolaylığı göstermek ve 
bu yoldaki emir ve isteklerini geciktjrmejksizin yerine getirmekle ödevlidirler. 

iş hayatını izleme, denetleme ve teftişe yetkili memurlar tarafından tutulan tutanaklar, aksi sa-
blit oluncaya kadar muteberdir. 

Yetkili memurların ödevi 

MADDE 90. — tş hayatını izleme, denetleme ve teftiş yetkisi olan maikamilar veya memurlar 
'bu görevlerini yaparlarken işin normal gidişini ve işyerinin işlemesini, inceledikleri konunun ni
teliğine göre müm]kün olduğu kadar, sekteye uğratmamak, durdurmamak ve güçleştirmemejkle 
ve resmî işlemlerin yürütülüp sonuçlandırılması için, açıklanması gerekmedikçe, işverenin ve iş
yerinin meslek sırları ve şartları, ekonomik ve ticari hal ve durumları haklkmda gördükleri ve 
öğrendikleri hususları tamamen gizli tutmak ve kendileri tarafından bilgileri ve ifadeleri alı
nan yahut kendilerine başvuran veya ihbarda bulunan işçilerin ve başka kişilerin (isimlerini ve 
kimliklerini açiklarnamiakla yükümlüdürler. 

Besim muafiyeti 

MADDE 91. — işçi ve işverenlerle bunların meslek kuruluşları tarafından kendilerini ilgilen
diren ve iş hayatına ilişkin işlerde Çalışma Bakanlığına yazı ile başvurma halinde bu dilekçeler ve 
bunlarla dl'giM tutanak, evrajk, defter ve işlemler her çeşit resimden muaftır. 

Sair merciler tarafından yapılan teftişler 

MADDE 92, — Devlet, lil yahut belediye teşkilâtı, işyerlerinde yakacakları, işçi sağlığı ve iş 
güvenliği ile ilgili teftiş ve denetlemelerin sonuç lıannı ve bu yolda yapacakları işlemlerin e yer 
için yetkili bölge çalışma müdürlüğüne bildirir. 

İşyerinin kurulup açılmasına izin vermeye yetkili belediyelerle diğer ilgili makamlar her ay 
bu hususta izin verdikleri, işveren ve işyerinin isim ve ladresıiıui ve yapılan işin çeşidini gösterir 
listeleri galecek ayın 15 ine kaidar o yerin bağlı bulunduğu bölge çalışma müdürlüğüne bildi
rirler. 

Teftiş defteri 

MADDE 93. — işverenler, işlettikleri işyerlerinde ve bunların ilgili kollarında yetkili makam
larca yapılan teftişlerin sonuçlarının yazılması içlin özel bir defter bulundurmakla yükümlüdür-
ler. Bu defterlerin şelkli, ne yolda doldurulacağı ve bununla ilgili işlemlerin usulleri «iş teftişi 
tüzüğü» nde gösterilir. 

tş denetimi ve teftişine,, yetkili mercilerin bu kanunun uygulanması ile ilgili olar alî gönder
dikleri belgeleri işverenler süresi içinde cevaplandırıp geri çevirmek zorundadırlar. 

Bu konu ile ilgili diğer hususlar yukarda sözü geçen tüzükte belirtilir. 
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İşçi ve işverenin sorumluluğu 

MADDE 94. — î§ demetlimi ve teftişinle yetkili makamlar veya memurlar tarafından ifade ve 
bilgilerine başvurulan işçilere, işverenlerin gerek doğrudan doğruya ve gerek dolayısiyle telkinler
de bulunmaları, işçileri gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye sevk veya her hangi bir suretle 
zorlamaları veyahut işçilerin ilgili makamlara baş vurmaları haber ve ifade vermeleri üzerine, bun
lara karşı kötü davranışlarda bulunmaları yasak tar. 

İşçilerin çalıştıkları veya ayrıldıkları işyerleriyle işverenleri hakkında ilgili makamlar ve me
murlara gerçeğe uygun olmıyan hıaberler vererek ilgili makam ve memurları lüzumsuz işlemlerle 
uğraştırmaları veya işverenleri halksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları ve ilgili makam
lar oa kendilerinden sorulan hususlar içlin doğru olmıyan cevaplar vererek denetim ve teftişin ya
pılmasını güçleştirmek veya yanlış bir sonuca vardırmak gibi kötü niyetli davranışlarda bulunma
ları yasaktır. 

Zabıtanın yardımı 

MADDE 95. — Bu kanun hükümlerinin tam ve gerektiği gibi uygulanabilmesi için işyerlerini 
teftiş ve denetlemeye yetkili makamlar veya memurlıann gerekli görmeleri ve istemeleri halinde, 
zabıtla kuvvetleri, bu makamlar veya memurların görevlerini iyi bir şekilde yapabilmelerini sağla-
mıak üzere kendilerine her türlü yardımda bulunmakla yükümlüdürler. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

ıSosyıal Sigortalar 

Devletin fonksiyonu 

MADDE 96. — Sosyal Sigortalar Devlet tarafından kanunla düzenlenir ve denetlenir. 

(DOKUZUNCU BÖLÜM 

Ceza hükümleri 

Genel hükümlere ilişkin cezalar 

MADDE 97. — Bu kanunun 3 ncü maddesine aykırı hareket edenlere aşağıda yazılı cezalar 
hükmolunur: 

A) 10 işçi çalıştıranlar hakkında 250 liradan az olmamak, 
B) Daha fazla işçi çalıştıranlar hakkında 500 liradan aız olmamak üzere ağır para cezası, 
C) Bu maddede yazılı fiillerin tekerrürü halinde yukarda yazılı para cezalarının iki katı, 
Hükmolunur. 

Hizmet akdine ilişkin cezalar 

MADDE 98. — 1 - 9 ncu maddenin 1 nci fıkrasında belirtilen hizmet akdini yazılı yapmıyan 
ve 2 nci fıkrada anılan belgeyi vermiyen, 

II - 10 ncu maddede amlan takım sözleşmesini yazılı yapmıyan, 
III - 13 ncü maddenin (A) bendinde belirtilen bildirim şartına uymadığı halde, bildirim öneline 

ilişkin ücreti ödeımiyen, 14 ncü maddede yazılı (hallerde işçinin kıdem tazminatını ödemiyen, 
IV - 19 ncu maddede belititilen bildirim önelleri içinde işçiye yeni iş arama izni vermiyen, 
V - 20 nci maddede yazılı bulunduğu üzere işçiye belge vermiyen veya bu belgede gerçeğe 

aykırı bilgi veren veya 21 nci maddede yazılı (işçi kimlik karnesi) ni vermiyen, 
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VI - 22 nci maddede yazılı şartlara uymadan ve gerekli izni almadan kantin açan ve aynı 
maddedeki hükümlere aykırı hareket eden, 

Beş işliye kadar çalıştıran işveren veya vekili hakkında 100 liradan, daha fazla işçi çalıştıran
lar için 500 liradan az olmamak üzere hafif para cezası ve tekerrürü halinde evvelce verilen para 
cezasının iki katı, 

VII - işçilerin 24 noü maddedeki hükümlere aykırı olarak Bölge Çalışma Müdürlüğüne haber 
vermeden çıkaran veya aynı maddenin 2 nci fıkrasındaki zorunluklara uymıyan işveren veya iş
veren vekili hakkında 1 000 liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasına ve tekerrürü halin
de evvelce verilen para cezaisinin M katı, 

VIII - 25 nci maddede yazılı şartları yerine getirmiyen ve hükümlere aykırı hareket eden, 
İşveren veya vekili hakkında 500 liradan 1 0D0 liraya kadar ağır para cezası ve tekerrürü ha

linde evvelce verilen ağır para cezasının 2 katı, 
Hükmolunur. 

Ücretle ilişkin cezalar 

MADDE 99. — A) işçinin bu kanundan vejâ toplu iş sözleşmesinden yahut hizmet akdinden 
doğan ve 26 nci maddede tarif edilen ücretini süresi içinde kasden tam olarak ödemiyen veya 
noksan ödiyen işveren veya işveren vekili hakkında, bu durumda olan her işçiye karşılık 50 liradan 
az olmamak üzere nispî para cezası hükmolunur. 

Fidün tekerrürü halinde evvelce verilmiş olan para cezasının iki kaltı hülkmolunur. 
B) 1 - 3 0 ncu maddede yazılı ücretle ilişkin hesap pusmalarını işçilere verniyen, 31 nci mad

dede gösteriden tutardan fıazla olarak işçi ücretlerinden zarar karşılığı kesinti yapan veya zamr 
yapmaksızın işten çıkan işçiye tazminat 'dıajde etmiyen veya mahsup yaptığı halde (istek üzerine 
hesap ve belgeleri göstıermiyen, 32 nci maddede anılan sebepler dışında işçiye ücriet kesintisi ce
zası kesen yahut bu paraları aynı bendin gösterdiği müddette bu hesaba yatırmayan işveren 
veya işveren vekili hakkında 250 liradan az olmamak üzere hafif para cezası, 

II - 33 ncü maddede anılan Komisyonun tesıilt ettiği asgari ücreleri işçiye ödemiyen vteya 
nojksian ödiyen 34 ncü maddede işaret edilen sebepler dolayısiyle çoîışmıyan işçiye yarım ücret 
ödemiyen 35 noi maddede yazılı şıartlar dışında f .i;zîa çalışma yapan veya aynı maddede gösteri
len fazla çalışma ücretini öctemiyen veya noksan ödiyen 36 ve 37 nci maddelerdeki hülkümltere 
ayîkrrı olarak çalışımla yaptıran veya fazla çalışmaya laıirt üoretleıri ödemiyen veya noksan ödiyen 
38, 42, 43, 47 ve 54 ncü maddelerdeki şartlar ve usullere uymıyaırak bu maddelerde gösterilen 
ücretleri noksan ödiyen işveren veya işveren vekili hakkında (B) bendinin 1 nci fıkrasında sözü 
gegm cezalar, 

III - 48 nci maddede gösterilen yüzdelerin hesabına ait usullere uymıyan, 52 nci maddenin 
son fıkrasında anılan ücretsiz ilâve izni vermiyen ve ücretli izin kulanan işçiye peşin olıarak bu 
izne ait ücretini ödemiyen veya 56 nci maddedeki: hak edilmiş izni' Ikullanmıadıan hizmet akdinin 
feshi haütünde bu izne laJilt ücreti ödemiyen, 57 nci maddeye 'dayanılarak çıkarılacak olan yönetme-
ül'fe hükümlerine aykırı hareket eden veya 60 nci maddede ianılan sebep&er doîayısiyle işçi ücre
tinden indirme yapan işveren veya işveren vekili hakkında 1 000 ütiradıan laz olmamak üzere ağır 
para cezası, 

Hükmolunur. 

t§in düzenlenmesine ilişkin cezalar 

MADDE 100. — Bu kanunun 61 nci maddesinde ve bu maddeye göre çıkarılacak tüzükte tes-
bit olunan iş müddetlerine tayları olara|k lişçiılıerini çalıştıran veya 64 ncü maddedeki arta dinlen
melerini bu maddeye göre uygulamıyan veya işçileri 65 noi maddeye aykırı olarak geceleri sekiz 
Saatten fazla çalıştıran, gece ve gündüz postaları ıı değiştkmiyen, 67 nci madde hükmüne aykırı 
olarak onaltı yaşından küçüjk çocukları günde seMz isaatten fazla çalıştıran veya okul zamanını 
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bu mıaddıe hükmüne göre uygulıamıyan, €G nci madde hükmüne aykırı olanak bu maddede zik-
. rediften yelerde onıse)kiz yaşını doldurmamış erkek çocukları ve har yaştaki kadınları çalıştıran, 
69 ncu maddede (anılan tüzük hükümlerine aykırı olarak hareket eden ve aynı maddenin 1 nci fık
rasındaki yazılı yasağıa uymıyan, 70 nci mıaddedoki hükme aykırı olarak doğumdan (evvel ve son
raki müddetlerde gebe veya doğum yapmış kadınları çalıştıran, 72 nci maddeye istinaden çıkarı
lacak tüzük hükümılerin© uymıyan, işveren veya işveren vekili hakkında 1 500 ılliraldan az olma
mak üzere ağır para cezası, 

Hükmolunur. 

İşçi sağlığı ve güvenliğine ilişkin cezalar 

MADDE 101. — I - 'Eni kanunun 74 ncü maddesinin son fıkrasında (anılan yetkil teşkilâttan 
kurma veya işletene 'bteHgıesâ almadan bir işyerini açan, 

II - 74 ncü maddemin 1 noi fıkrasındaki hükme dayanılarak çıkarılacak tüzüklerdeki hükümlere 
uymıyan, 

işveren veya işveren vekilli hakkında 1 C00 liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasına 
hükmolunur. 

III - 1 ve 2 noi bendlerdteki fiillerim tekerrürü hallinde evvelce hükmolunan para cezasının iki 
batı lıükmolunur. 

MADDE 102. — Bu kanunun 75 ncıi maddesin fin (A) bendi gereğince çialışma|ktan alıkonulan 
tesisat, tertibat, makina veya cihadın noksanlarım tamamiHamadan vte gerekli izni lalmıadan işleten 
veya aynı maddenin (B) bendi gereğince kapatılan işyerindeki noksanları tamamlamadan ve ge
rek! izni almadan açan işveren veya işveren vekili, 1 000 liradan az olmamak üzere, ağır para 
cezasiyle cezalandırılır. Fiilin tekerrürü halinde, ovvelce verilen para cezasının iki katı hükmo
lunur. 

MADDE 103. — 76 nci madde hükmü gereğin os çıkarıllaıöak tüzükte durulması hükme bağlanan 
«İşçi. Sağlığı ve iş Güvenliği Kurulu» nu işyerinde kurmaktan kaçman veya kurup da çalışması 
na engel olan işveren veya işveren vekil hakkında 1 000 liradan az olmamak üzere ağır para ce
zası ve tekerrürü halinde evvelce hükmolunan para cezasının iki katı hükmolunur. 

MADDE 104 — Bu Kanunun 77 nci maddesi hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 
250 lifadan az olmamak üzere hafif para Gazasına, ağır ve tehlikeli işlerde 16 yaşından küçükleri 
çalıştıran veya 78 nci maddede anılan tüzükte gösterilen yas kayıtlarına aykırı işçi çalıştıran iş
veren veya işveren vekili hakkında 1 500 lirada1! az olmamak üzere ağır para cezasına, 79 ncu 
madde hükmü gereğince işçilere doktor raporu alımyan veya istek halimde ilgili memura göster-
miyen, 80 nci madde gereğince alınması gereken raporu almıyan veya bu raporları istek halinde 
yetkili memurlara göstermiyen işveren veya işveren vekili hakkında 500 liradan az olmamak üze
re ağır para cezasına, 81 nci maddeye dayanılarak çıkarılacak tüzükte gösterilen şartlara uymıyan, 
82 nci maddeye anılan tüzük hükümlerini yarine getirmiyen işveren veya işveren vekili hakkında 
1 500 liradan az olmamak üaere ağır para revası hükmolunur. 

Yukarda sayılan fiillerin tekerrürü IIE.MTKÜO evvelce verilen para cezasının iki katı hükmolunur. 

İş ve İsçi Bv.lma ile ilişkin cezalar 

MADDE 105. — Bu Kanunun 85 nci maddesinin 2 nci fıkrasında yazılı şartlarla izin almadan, 
aynı maddenin 1 nci fıkrası hükmüne aykırı olarak kazanç amaciyle özel büro açan, veya 1 nci 
ve 2 nci fıkrası hükümlerine riayet etmekle beraber, aynı maddenin son fıkrası hükmüne aykırı 
olarak işçilerden ücret alan, özel ve tüzel kişilerin bu işle ilgili büroları kapatıldığı gibi bu işler
de fiilen çalışanlar hakkında 2 000 liradan az olmamak üzere ağır para cezası ve üç aydan az ol
mamak üzere hapis cezası hükmolunur. 
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Tekerrürü halinde evvelce verilen para cezasının iki katı ile birlikte altı aydan az o'lma-
mak üzere hapis cezasına da hükmolunur. 

1§ hayatının denetleme ve teftişine ilişkin cezalar 

MADDE 106. — I - Bu Kanunun 89 ncu maddesinin 2 nci fıkrasında sayılan ödevleri yerine 
getirmiyen ve aynı maddenin 1 nci fıkrasında kendilerine yetki verilen memurlara karşı gereken 
kolaylığı göstermüyen işveren veya işveren vekilleri, 93 noü madde gereğince çıkarılacak tüzük 
hükümlerine ve aynı maddenin 2 nci fıkrasındaki bildiri şartına uymıyan işveren veya işveren 
vekilleri, 94 ncü maddenin 1 nci fıkrasındaki yasaklara riayet etmiyen işveren veya işveren vekil
leri, hakkında 2 500 liradan az olmamak üzere ağır para cezasına, 94 ncü maddenin 2 nci fıkra
sındaki yasaklara riayet etmiyen işçiler hakkında 500 liradan az olmamak üzere ağır para ceza
sına, 

Hükmolunur. 
Yukardaki fıkralardaki fiillerin tekerrürü halinde cezalar iki kat artırılır. 
II - Yukarda sözü geçen ilgili memurların bu kanundan veya diğer kanunlardan doğan her 

çeşit teftiş ve denetleime yetki ve görevleri gereğinde görevlerinin yerine getirilmesi sırasında is
tedikleri 'bilgileri vermiyen veya görevlerini yapmaya veya sonuçlandırmaya engel olan kimseler 
hakkımda 2 500 liradan az olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur. 

Fiilin tekerrürü halinde evvelce hükmedilen cezalar bir kat artırılarak uygulanır. 

MADDE 107. — Bu Kanunun ceza [bölümünde cezası ayrıca yazılmamış olan yasaklara karşı ge
len veya zorunluMara uymıyan işveren veya işveren vekilleri hakkında, 100 liraldan az olmamak 
Ü2ere hafif para cezası hükmolunur. 

MADDE 108. — Bu Kanunun cezai hükümlerini tatbike mahallî Sulh öeza Mahkemeleri yet
kilidir. 

tşibu dâvalar acele mevaddandır. 

ONUNCU BÖLÜM 

Son hükümler 

MADDE J09. — Yürürlükten kaldırılan 3O08 sayılı İş Kanununun 13 ncü maddesi hükümleri 
haklarında uyigulanlmıyanlar için, kanunun 14 ncü maddesinde sözü geçen kıdem tazminatı hakkı 
bu kanunun yürürlüğe giriş tarihinden itibaren başlar. 

MADDE 110. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği günden ıbaşlryarak : 
A) 3008 sayılı Kanun ve bu kanunu değiştiren; 3516, 3612, 5518, 5868, 6298, 7281, 7285 sayılı 

Kanunlar, 
B) 5837 sayılı Kanun ve bu Kanunu değiştiren 6734 sayılı Kanun, 
O) 6032 sayılı Kanun, 
Ç) 7467 sayılı Kanun, 
D) 1061 sayılı Kanun, 
E) 1225 sayılı Kanun, 
P) 1248 sayılı Kanun, 
G) 0953 sayılı Kanunu değiştiren 6253 sayılı Kanuna ek 2 nci maddesi yürürlükten kaldırıl

mıştır. 

'GEÇİCİ MADDE 1. — A) İptal edilen 931 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesine göre halen 
yürürlükte bulunan tüzük ve yönetmeliklerin bu kanun hükümlerine aykırı olmıyan hükümleri ye
llileri çıkarılıncaya kadar yürürlükte kalır. 
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B) Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce 3008 sayılı Kanuna göre Mahallî Asgari Ücret 
tesbiit komisyonlarınca alınıp da henüz kesinleşmemiş bulunan kararlarla bunlara ilişkin her tür
lü işlemler durdurulur. 

C) İptal edilen 931 sayılı Kanuna göre almımş bulunan asgari ücret kararı, bu kanunun 
33 ncü maddesine göre yeniden tesbit yapılıncaya kadar yürürlükte kalır. 

Ç) İ^tal edilen 931 sayılı Kanunun 109 ncu maddesinden doğan kıdem tazminatı hakkı sak
lıdır. 

D) Bu kanunda sözü geçen tüzükler kanunun yürürlük tarihinden başlıyarak en geç bir yıl 
içinde hazırlanır ve tüzük tasarıları Danıştay a tevdi tarihinden itibaren en geç iki ay içinde tetkik 
edilerek karara bağlanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte iptal edilen 931 sayılı Kanunun geçici 
2 nci maddesine göre bildiride bulunanlar için yeniden bildirme mecburiyeti yolktur. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanun yürürlüğe girmeden önce 3008 sayılı iş Kanunu kapsamında 
Gİan işyerlerinde, anılan kanunun değişik 29 ncu maddesine uyularak yapılmış olan iç yönetmelik
lerde yer alan veya iş ihtilâfları yahut hakem heyetleri karariyle veya sair şekillerde kesinleşmiş. 
olup yürürlükte bulunan iş şartları ile iş düzeni ve sosyal yardımların uygulanmasına toplu iş söz
leşmesi veya hizmet akidleri ile yeni iş şartları kuruluncaya kadar devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 4. — 5521 sayılı iş Mahkemeleri Kanununun 2 nci maddesi uyarınca bu mahke
melere işçi veya işveren üye olarak seçilmiş olan, işçi veya işveren temsilcilerinin görev sürelerinin 
sona ermesi halinde, bu mahkemelere katılacak işçi üyeler, mensubioldukları işçi sayısı en çdk olan 
konfederasyonca, işveren üyeleri ise varsa en çok işveren mensubu olan işveren konfederasyonunca 
yoksa Türkiye Ticaret Odalan ve Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğince seçilecek 6 şar 
aday arasından bir asil ve üç yedek olmak üzere Adalet ve Çalışma bakanlıklarınca tâyin olunur. 

MADDE 111. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 112. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

21 . 5 . 1970 

Başbakan Devlet Bakanı Devlet Balkanı Devlet Bakanı 
8. Demirel R. Sezgin H. Atabeyli T. Bilgin 

Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı 
Y. Z. önder A. Topaloğlu H. Menteşeoğlu 1. S. Çağlayangil 

Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı Ticaret Bakanı V. 
M. Ere» O. Oğuz T. Gulet H. Atabeyli 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı Ulaştırma Bakanı -
V. Â. Özkan A. î. Birincioğlu 1. Ertem N. Menteşe 

Çalışma Bakanı Sanayi Bakanı En. ve Ta. Kay. Bakanı Turizm ve Ta. Bakanı 
8. öztürk 8. Kütç 8. O. Ava N. Cevheri 

İmar ve İskân Bakanı Köy İşleri Bakanı Orman Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
H. Nakiboğlu T. Kapantı E. Özalp t. Sezgin 

• • ı — m • * 
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Toplantı : 2 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 239 a | nci ek 

İ§ Kanunu tasarısı ve Adalet, Çalışma ve Plân komisyonlarından 
5 er üye seçilerek kurulan 1 numaralı Geçici 

Komisyon raporu (1/347) 

Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 25 . 2 . 1971 
Esas No. : 1/347 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa1 

Anayasa Mahkemesince usul yönünden reddedilen 931 sayılı İş Kanununun yerine Çalışma 
/Bakanlığınca yeniiden hazırlanarak Balkanlar Kurulunca Ylüce Meclliıse havale eidüen ve Geçici Ko
misyonumuzun 31; . 7! . 1970 tarihli toplantısında aynen (kalbul efdilerek Yüksek Başkanlığa sunu
lan îş Kanunu tasarısı hu kere toplantı yılının değişmesi se'behiyle yeniiden kurulan Geçici Ko-
fmâ&yonumuzca ida görüşülmüş ve aynen tökalblbülüne karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan (Sözcü Kâtip 
Kayseri Çorum Yozgat Afyon K. 

E. Turgut A. Topçubaşt A. Baştürk H. Hamamcıoğlu 

Denizli Kars Tokat Kars 
H. Korhmazcan K. Okyay O. Hacıbaloğlu î. Hakkı Alaca 





Dönem : 3 4 | # A 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı t İ 4 0 

T. B. M. M. Saymanlığının 1970 Haziran, Temmuz, Ağustos ayları 
hesaplarına ait Meclis Hesaplarım İnceleme 

Komisyonu raporu (5/11) 

Hesaplan İnceleme Komisyonu [rapora 

Millet Meclisi 
Hesaplan İnceleme Komisyonu âO . 1 . 1971 

Esas No. : 5/11 
Karar No. : 8 

Yüksek Başkanlığa 

2 579 540,15 Haziran 1970 başında Banka'dla mevcut para. 
+ 26 014 051,44 Haz&ran, Temmuz, Ağustos 1970 aylarında Ziraat Bankasının aldığı para. 

128 593 '991,99 fEopllam, 
22 500 116,50 (Haziran, Temmuz, Ağustos 1970 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para. 

V. 

6 093 475,09 (Eylül 1970 başımda Bankada mevcut para. 

T. B. M. Meclisi Saymanlığının Haziran, Temmuz, Ağustos 1970 aylarına aît hesaplan incelendi. 
Haziran 1970 de Ziraat Bankasındaki 3 '579 540,15 liralık mevcudu ile Haziran, Temmuz, 

Ağustos 1970 aylarımda Hazinimden 20 014 051,44 lira alınarak Bankadalki hesaba yatırılan meblâ
ğın cem'an 28 593 591,69* lira olduğu, mevcuttan sarf olunan 22 '500 11'6,50 lira tenzil edildikten 
sonra Eylül 1970 başında Ban'kadaJki kasa mevcudunun 6 093 475,09 liradan ibaret olduğu ve 
Saymanlıktaki defterlerle sarf (evrakının birbirine uygun bulunduğu görülmüştür. 

Umumi Heyetin ıttılaına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa •unulur. 

Hesapları İnceleme 
Komisyonu Başkanı 

Zonguldak 
E. Fırat 

Bilecik 
M. Ergül 

Sözcü 
İstanbul 
T. Erer 

İstanbul 
O. Eyuboğlu 

Kâtip 
Çanakkale 

M. ÇaUkoğlu 

Kars 
K. Güvm 

Denetçi 
Ordu 

S. Mağden 

Kars 
K. Kaya 

Yougat 
N. Tanrtdağ 





Dönem : 3 A / / 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : Z 4 4 

T. B. M. M. Saymanlığının 1970 Eylül, Ekim, Kasım ayları hesapla
rına ait Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/12) 

Hesapları İnceleme Komisyonu traporu 

Millet Meclisi 
Hesapları încelerne Komisyonu 20 . 1 . 1971 

Esas No. ; 5/13 
Karar No. : .9 

Yüksek Başkanlığa 

6 093 475,09 Eylül 1970 başında Bankada mevcut para. 
+ 24 270 411,37 Eylül, Ekim, Kasım 1970 aylarında Ziraat Bankasının aldığı para. 

30 363 886,46 toplam. 
29 540 726,41 Eylül, Ekim, Kasım 1970 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para. 

v_ 
•823 100,05 Aralık 1970 başında Bankada mevcut para. 

T. B. M. Meclisi Saymanlığının Eylül, Ekim, Kasım 1970 aylarına ait hesapları incelendi. 

Eylül 1970 te Ziraat Bankasındaki .6 093 475,09 liralık mevcudu ile Eylül, Ekran, Kasım 1970 
aylarında Hazineden 24 '270 411,37 lira alınarak Bankadaki hesalba yatırılan «melblâğın cem'an 
30 363 886,46 lira olduğu, mevcuttan sarf olunan 29 540 726,41 lira tenzil ediHdükten s'onra Ara
lık 1970 başında Banlkadaki kasa mevcudunun 823 1160,05 liraldan ibaret olduğu ve Saymıaniıkta-
ki defterlerle sarf evrakının birlbirine uygun bulunduğu1 görülmüştür. 

Umumi Heyetin ıttılaına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Hesıapl&rı inceleme 
Komisyonu Başkanı Sözcü Kâtip Denetçi 

Zonguldak îstoan'bul Çanakkale Ordu 
F. Fırat T. Erer M. Çalıkoğlu H. Mağden 

Bilecik îstanlbul Kars Kars 
M. Ergül O. EyÜboğlu K. Güven K. Kaya 

Yozgat 
İV. Tanndag 





Dönem : 3 
Toplantı :2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 5 . 1 . 1961 tarihli ve 231 sayılı 
Kanuna 1 madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Plân 

Komisyonu raporu (2 /421) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

26 . 12 . 1970 

5 . 1 . 1961 tarihli ve 231 sayılı Kanıma 1 madde 'eklenmesine dair kanun teklifimizle ge
rekçesi ilişikte sunulmuştur. 

ö-ereğini riea öderiz. 

iSaygı'larTmızjla. 

İdare Âmirleri 
M. Salih Yıldız Nafiz Yavuz Kurt Âdil Yaşa 

GEREKÇE 

'T. İB. M. Meclisinin 1920 den yerii Türk harflerinin kabul olunduğu 1927 yılına kadar geçen 
süreye aüit I, II ve III neü .dönem eıski harfli tutanaklarının noksanları, büyük bir emek ve maddi 
külfetlerle, tamamlanimış. fakat yeni harflere çevrilmesi işi yamda kalmıştı. 

1970 yılında, geıi kalanlarının yeni harflere çevrilmesi, fihristlerinin yapılarak, bastırılması 
kararlaştırıldığından işe; özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç göstermesi dolayısiyle (E) 
cetvelinden ihdas olunan bir kadrodan personel istihdamı suretiyle, devam imkânı elde edilmişti. 

'Aıneak; 1 . 12 . 1970 tarihinde yürürlüğe giren 657 sayılı Devlet Personel Kanunu (E) cetve
lini ortadan kaldırmış ve bu kanunun 1327 sayılı Kanunla değiştirilen (4) neü maddesinin (B) 
fıkrası iıse; özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç göslteren geçici işlerde ve zaruri hallere 
m/unlhasır ollmıak üzere, kanunlarla verilen yetkiye dayanılarak sözleşmeli personel istihdam oluna
bileceği esasını getirmiş olduğundan bundan böyle (E) cetvelinden kadro ihdası mümkün olma
dığı gibi Meclisimizin 231 sayılı Teşkilât Kanununda da sözleşmeli personel çalıştırılmasına im
kân veren bir hüküm mevcut bulunmadığından, senelerce emek verilmiş ve bu kere yeniden baş
lanmış, ikmalinde' zaruret bulunan, bu iş yarıda ve ortada kalmıştır. Zamıan geçtikçe aranılan va
sıfta eski harflere ve metinlere hakkiyle vâkıf lelemıan bulmak imkânı da kaybolmaktadır. 

©aşılanmış olan eserin bir an önce tamamlanması ve bilhassa Cumihuriyetin ilânından 1927 
yılına kadar geçen zaman içindeki inkılâp kanunları tutanaklarının yeni harflerle yayınlanması, 
halen açılklanmıyan aynı devrelere ait gizli tutanakların da şimdiden düşünülmesi zaruretiyle bu 
teklif hazırlanmıştır. 

Bu teklifle; yukarda sayılan özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına sahip personelin zaruri 
hallerde geçici olarak Millet Meclisi Başkanlık (Divanı karariyle sö'zlesmeli alarak çalıştırılmasına 
imkân verilmektedir. 

275 
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Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 2/421 
Karar No. : 77 

16 . 2 . 1971 

Milflet Meclisi Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komis'y onumuz a havale buyuralam «Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 5.1 .[İMİ 
tarihli ve 2İ3İ1 ısayılı Kanuna 1 'madde eklenmesine dair kanun 'teklifi» Millet Meclisi yetkili temsil
cilerinin de hazır bulunduğu oturumda görüşüldü; 

111920 yılından 1&2R yılma kadar Türkiye Büyük Millet 'Meclisinin I, II v e IH nıcü dömemleri-
ne ait eski harfli tutanaklarının noksanları, (büyük emek ve maddi külfet karşılığı ıtamamlamımış, 
fakat yeni harflere çevrilme işi yarıda kalmıştı, ?1'9IT0 yılında mütelbaki tutanağın yeni harflere 
çevrilmesine, fihristlerinin tanzimine 'başlanılmış, özel Ibir ihtisas ve meslek bilgisine ihtiyaç göste
ren bu işin yapılabilmesi içim de (E) cetvelinde ihdas olunan bir kadrodan faydalamılımıştır. 

Ancak, 1 . 12 . 1970 yılında yürürlüğe giren 'G(5'T «ayılı Personel Kanunu «El» eetveli ile istih
dam şeklini ortadan kaldırdığından, yapılan bu yararlı çalışmalar ikinci k&z yarıda kalmıştır. 

Başlanılmış olan eserin tamamlanması her halükârda gelecek nesiller ve parlöımanterler içim 
çok yararlı bir başvurma kaynağı olacaktır. 

Kaldı ki, halen açıklanmıyam o devreye ait gizli tutanak]arın da şimdiden yeni harflere çevril
mesi zarureti vardır. 

'Teklif bu zaruretler icabı hazırlanmıştır. 657 'sayılı Devlet memurları Kanununda, gerektiğinde 
ve zaruri ahvalde sözleşmeli personel istihdamına «evaz verildiğinden, 

Millet Meclisi Başkanlık Divanı ikarariyle sözleşmeli personel istihdamını miümklün kılacak tek
lif, üzerinde vâki görüşmeleri mjütaakıp aynen kabul edilmiştir. 

'G-enel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Rize 

E. Akçal 

Ankara 
/ / . Balan 

Denizli 
II. Oral 

imzada bulumamadı 

izmir 
M. Akan 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Ankara 
C. Yorulmaz 

Elâzığ 
ö. F. Sanaç 

imzada bulunamadı 

Kastamonu 
H. Tosyalı 

Zonguldak 
S. T. Müfitüoğlu 

imdada bulunamadı 

Kâtip 
Erzurum 

R. Danışman 

Balıkesir 
0. Bilgehan 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

Malatya 
/ / . Gökçe 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Adıyaamam 
Y. Z. Yılmaz 

B d u 
H. 1. Cop 

HaJtay 
H. Özkan 

Manisa 
H. Okçu 

Millet ıMeslisi (IS. 'Sayısı : B76) 
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MİLLET MECLÎSİ İDARE ÂMİRLERİNİN 
TEKLİFİ 

5.1.1961 tarihli ve 231 sayılı Kanuna 1 madde 
eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. ~ 5 . 1 . 1961 tarihli ve 231 sa
yılı Kanuna aşağıdaki 'madde eklenmiştir: 

EK MADDE — özel bir meslek 'bilgisine 
ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde ve 
zaruri ihaİUerde Millet Meclisi (Başkanlık Di
vanı Kararı ile sözleşmeli personel istihdam 
okunabilir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayıımı tarihinde 
yürürlüğe ıgirer. 

MADDE 3. — Bu kantonu Millet (Meclisi 
Başkanı yürütür. 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONUNUN METNİ 

5.1.1961 tarihli ve 231 sayılı Kanuna 1 madde 
eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesi aynen 
'kabul adiimiştâr. 

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

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi 'aynen 
kabul edilmiştir. 

lb-<9~<< 

Millet İMesliısi (S. Sayısı : 875) 





Dönem : $ 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 276 
Rize Milletvekili Erol Akçal ve 9 arkadaşının 5434 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesinin (e) bendinin tadiline ve bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifinde yapılan değişikliğe dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Plân Komisyonu 

raporu (Millet Meclisi 2 /145; Cumhuriyet Senatosu 2 /300) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı: 1480) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Say\ : 10725-2/300 

21 . 1 . 1971 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 10 . 8 . 1970 gün ve 546 sayılı yazınız: 
T. C. Emekli Sandığı Kanununun 12 nci maddesinin (II) işaretli fıkrasına bir (N) bendi re 

sözü geçen kanuna geçici ilki madde eklenmesine dair kanun teklifinin, Millet Meclisince kabul 
olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 19 . 1 . 1971 tarihli 26 nci Birleşiminde 
değiştirilerek ve açık oyla kabul edilmiş, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica. ederim. 
iSaygılanmla. 

Açık oy neticesi 
Kabul 
Eet 
ÇeMnser 

Tekin Anburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

(117) 
112 

4 
1 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 2/145 
Karar. No. : 75 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

16 . 2 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 19 , 1 . 1971 tarihli 26 nçı Birleşiminde değiştirilerek 
kabul edilen ve yapılan bu değişiklikler muvacehesinde tetkiki hususu komisyonumuza havale 
buyurulan (Rize Milletvekili Erol Akçal ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı Kanunun 12 nci mad
desinin (e) fendinin tadiline ye bir ınadde eHenmeşine dair kanun tekidi) üzerinde Cumlhuriıyet 
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Senatosu Genel Kurulunca- yapılan değişiklikler, Maliye Bakanlığı ile T. C. Emekli Sandığı Genel 
Müdürlüğü temsilcilerinin de hazır bulundukları oturumda görüşüldü; 

a) Kanun başlığında, metne yeniden ilâve edilen 2 nci maddo anlamını da kapsıyacak şekil
de yapılan değişiklik," 

b) 1 nci madde, madde metninde geçen majlskül (N) harfini miniskül (n). şeklinde, yine 
madde metnindeki «Parlâmento üyeliği» ibaresini «T. B. M. M. üyeliği» şeklinde düzenlemek sure
tiyle yapılan değişiklikler, 

c) 1136 sayılı Avukatlık Kanununa ek 1238 sayılı Kanun ile borçlandırılmak suretiyle fiilî 
hizmetten sayılacak hizmet süresi tavanı 15 yıl olarak tesbit 'edildiğinden genellik ve ve eşitlik 
prensibinden hareketle, metne bu hususu muhtevi bir (2 nci) madde ilâve «dilmek suretiyle yapı
lan değişiklik, 

d) Geçici 1 nci maddede, madde metnindeki (a) vo ('b) bendi eri arasındaki çelişkiyi gidermek, 
evvelce Yasama Organı üy eleğinde bulunanlar hakkında uygulanacak işi om mesküt geçildiğin
den bu hususu "da vuzuha eı dirmek nedeniyle yapılan değişiklik, 

e) Geçici 2 nci maddedo atıfta bulunulan (n) bendine, 1 nci maddede atıfta bulunulduğundan 
(n) bendi metinden çıkarılmak ve .metinde majiskül olarak geçen (L) harfi de miniskül (1) şeklin
de düzeltilmek suretiyle yapılan değişiklik, 

f) Kanun metnine yeni bir (2 nci) madde ilâve edilmesi dolayisiyle.de, 2 nci ve 3 ncü mad
de numaralarını (3) ve (4) şeklinde düzenlemek suretiyle yapılan değişiklikler komisyonumuzca 
aynen benimsenmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Rize 

E. Akçal 

Ankara 
II. Balan 

Denizli 
H. Oral 

İmzada bulunamadı 

İzmir 
M. Akan 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Ankara 
C. Yorulmaz 

Elâzığ 
Ö. F. Sanaç, 

İmzada bulunamadı 

Kastamonu 
II. Tosyalı 

Zonguldak 
S. T. Müftüoğlu 

İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Erzurum 

B. Danışman 

Balıkesir 
G. Bilgchan 

Eskişehir 
M. î. Angı 

Malatya 
II. Gökçe 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Adıyaman 
Y. Z. Yılmaz 

Bolu 
/ / . 1. Cop 

Hatay 
II. Özkan 

Manisa 
II. Okçu 

M. Meclisi (S. Sayısı : 276) 

http://dolayisiyle.de


Millet Meclisinin Kabul 
Ettiği Metin 

T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun 12 nci maddesinin II işa
retli fıkrasına bir (N) bendi ve 
sözü geçen kanuna geçici iki 
madde eklenmesine dair kanun 

{MADDE 1. — 5434 sayılı 
T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun «sandıktan fayda,! ana caik-
lar» haikkınldaki 12 nci madde
sine aşağıdaki (N) bendi ek
lenmiştir. 

(N) Emekliliğe tabi gö
revlerde bulunmadan illerin 
'daimî komisyon üyeliğine se
çilenlerle, EmekiiMik'le veya 
•Sosyal Sigortalarla ilgilenjmıe-
den belediye başkanlığına veya 
Parlâmento üyeliğine seçilen-
l!er, sıeçilmlorden itibaren '6 ay 
içinde yazı ile Sandığa müra
caat ederek emeklilikle ilgilen
melerini istedikleri ve emekli 
keseneklerini ödedikleri tak
dirde, kesenek karsılaklan da 
ilgili kurumlardan alınmak 
suretiyle, 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu 
kanunun yürürlüğe ıgirldiği ta
rihte 1 nci maddede yazılı gö
revlerde bulunanlarla bu görev
lerden ayrılıp, emeklilikle ilgili 
ıbaşka görevlerde geçimiiş olan-
lar, 'Slöziü geçen görevlerdeki 
hizmetlerini 5434 sayılı 'T. C. 
Emekli. Sarıldığı Kanununa 'cfc 

'Cumhuriyet Senatosunun 
Kabul Ettiği Metin 

5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 12 nci madde
sinin II işaretli fıkrasına bir 
(n) bendi ve sözü geçen kanuna 
geçici iki madde eklenmesine ve 
5434 sayılı Kanuna 23 . 2,1965 
tarihli ve 545 sayılı Kanunun 
5 nci maddesi ile eklenen Ek 
Maddede değişiklik yapılmasına 

dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı 
T. C. Emekli iSandığı Kanunu
nun «sandıktan faydalanacak
lar» hakkındaki 12 inci madde
sine aşağıdaki (n) 'bendi eklen-
ımiştirt : 

n) Emekliliğe tabi görev
lerde 'bulunmadan illeirlin daimî 
komisyon üyeliğine seçilenlerle, 
emelklilikle ve'ya Sosyal Sigorita,-
larla ilgilenmeden belediye 
'başkanlığına veya T. B. M. M. 
üyeliğine seçilenler, seçimler
den itibaren 6 ay içinde yazı 
ile Sandığa müracaat ederek 
emeklilikle ilgilenmelerini is
tedikleri ve emekli kesenekle
rini ödedikleri takdirde, kese
nek karşılıkları da, ilgili ku
rumlardan alınmak suretiyle, 

MADDİ] 2. — 5434 sayılı 
Kanuna 23 . 2 . 1965 tarihli ve 
545 sayılı Kanunun '5 nci mad
desi ile eklenen 'Elk Maddede 
yazılı (10) yıllık süre, (16) yı
la çıkarılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu 
kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte ;ı 

a) il ncü mrjddede yazılı gö
revlerden 'belodiye başkanlı
ğında ve illerin daimî koımis-
yonu üyelikleriııde 'bulunanlar
la',, bu görevlerden ayrılıp, 
omdklilikle ilgili görevlere geç-

jBütçe Plân Komisyonunun 
'Tavsiyeleri 

5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 12 nci madde
sinin II işaretli fıkrasına bir 
(n) bendi ve sözü geçen kanuna 
geçici iki madde eklenmesine ve 
5434 sayılı Kanuna 23 . 2 .1965 
tarihli ve 545 sayılı Kanunun 
5 nci maddesi ile eklenen Ek 
Maddede değişiklik yapılmasına 

dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Cumhuriyet 
Sena,tiosu Gene'l Kurulunca ya
pılan değişiklik aynen benim
senmiştir. 

MADDE 2. — Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kurulunca ya
pılan değişiklik aynen, beniim-
senırrıJilştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Cum
huriyet Senatosu Genel Kuru
lunca yapılan değişiklik aynen 
benimsenJnıişjtir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 276) 
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Millet Meclisinin) Kabul 
Ettiği Metin 

23 , 2 , 1965 tarihli ve 464 sa
yılı Kanun esaslarına göre 
borçlanımak suretiyle eımelkllillilk 
sürelerine efelenmesini istiye-
«bilirler. 

GEÇİCİ MADDE 2, — Du^ 
ramları, 5434 sayılı Kanunun 
12 nci ımadeısinin (II) işaretli 
fıkrasına 5951 ©ayılı Kamunla 

CuımHıuriyetl Senatosunun 
Kajbulj Eltltiği Metin 

miş bulunanların; belediye baş
kanlığında 've illerin daimî 
kolmiisyonu üye İlklerinde geç
miş olan Ihiam'clt sürelerinden 
onlbeş yılını, 5434 sayılı Kanu
na ek 23 . 2 , 1965 tarihli ve 
545 sayılı Kanun hükümlerine 
göre 'borçlanma istekleri üze
rine borçlandırılarak, emeklilik 
fiilî hiztaet sürelerine eklenir. 

h) 1 nci imaidldelde yaızılı 
görevlerden İhalen yasama or
ganı üyeliklerinde ibulunanlar-
1-a, evvelce yasama organı üye
liğinde büiunupta halem bele
diye haşlkanllığında), illerin da
imî 'komisyonu üyeliklerinde 
veya emeklilikle ilgili diğer 
görevlerde 'bulunanların yaihut 
açıkta lolupta sonradan sözü 
geçen ıgörcvlerc geçeceklerin; 
yajsama organı üyeliğindeki 
hizimet süreleri, 1046 sayılı Ka
nun esasları daireisinlde dikkate 
lalınaralk Iteslbit edilecek eımek-
ılilik keseneğine esas derece 
aylık tutanları üzerinden, >o ta-
rühleride kesilmesi ıgereken 
emeklilik kesen ekleri heısapla-
maraik adlarına borç kaydedilir 
ve ödenek- veya maaşlarından 
oniki eşit taksitle kurumların
ca tahsil edilerek T. C. Elmek
li Sandığına gcmdıerilir. 

Bunların emeklilik kesenek 
karşılıkları ise kurumlarınca 
toptan T. C. Emekli Sandığına 
öld'enîir. 

Kesenek ve karşılıkların 
ödenmesinde; 31 . 7 . 1970 ta
rihli ve 1327 .sayılı Kanunun 
ek geçici 34 ıncü maddesi hülk-
mlü ıdibkate alınır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Du
rumları, 5434 sayılı Kanunun 
12 nci Imadldesinin II işaretli 
fıkrasına 5951 sayılı Kanunla 

BÜtçe Plânı Komisyonunun 
Tavsiyeleri 

GEÇİCİ MADDE 2. - Cum
huriyet 'Senatosu Genel Kuru
lunca yapılan değişiklik aynen 
b enim'senımişjtiir, 

M. Meclisi (S. Sayısı ; 276) 
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Millet Meclisinin Kalbuİ 

Öttiği Mdtin 

eklenen (L) ve bu kanunla ek
lenen (N) 'bendleri şümulüme 
'girenlerde, Kurucu Meclis Üye
liğimde bulunmuiş o'lanlarldan, 
halen emelkliljik hajkkı tanınan 
gÖTOVİetfde veya, 'T. !B. M. M. 
üyeliğinide 'bullunanlandan; ta
nıdan aljtı aylılk süre iıçinıde ımrii-> 
caat etmemiş olanlar için 'bu 
kanunun yürürlüğe girldiği ta
rihten itibaren yeniden bir yıl
lık süre tanınmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun ya,. 
yımı taröhünden itilbaren yürür
lüğe (girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Balkanlair Kurulu yürütür. 

•Culmıhuriyettl Senatosunun 
Kabul Ettiği Metin 

eklenen (L) benidi şümulün© 
girenlerle, Kurucu MeoMs üye
liğin/de 'bulunmuş olanlardan 
halen- emeklilik hakkı tanınan 
görevlerde veya 'T. B. M. M. 
üyeliğinde bulunariljarfdan; ta
nınan .alltı aylılk süre idinde anü-
racaat etmemiş olanlar için bu 
kanunun yürürlüğe gindiıği ta
rihten Ütiibaren yenliden bir yıl
lık süre Itamnımıişjtır. 

MADDE 3. — [Bu kanun ya-
yılmı tarihinde yürürlüğe glirer. 

MADDE 4. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Bütçe Plân Komisyonunun 
Tavsiyeleri 

MADDE 3. — Cumhuriyet 
ıSenatıosu Geneli Kurulunca ya r 

pılan değişiklik aynen benimi 
senimilştir. 

MADDE 4. — Cumhuriyet 
iSenatosu Gene1! Kurulunca yar 
pılan değişiklik aynen benim-
senımiştir. 

« o » 

M. Meclisi (S. Sayısı : 276) 




