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I — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısından sonra 
saat 18,23 te açılan Birleşimde çoğunluğun bu
lunmaması sebebiyle; 

30 . 4 . 1971 Cuma minü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 

Talât Köseoğlu Şevket Doğan 
Kât ipi 

Tunceli 
Kenan Aral 

II — GELEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. — Hukuk Yargılama Usulü Kanunu ta

sarısı (4/474) (Adalet Komisyonuna) 
2. — Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryol

ları işletmesi kuruluş kanunu tasarısı (1/475) 
(Ulaştırma ve Plân komisyonlarına) 

3. — 6 Ekim 1970 tarihinde Sofya'da imza 
lanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bul
garistan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
Konsolosluk Sözleşmesinin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı (1/476) 
(Adalet, Dışişleri ve Plân komisyonlarına) 

Teklif 
4. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin. 1971 

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun tek
lifi (2/517) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

Tezkere 
5. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü

dürlüğünün 1965 takvim yılı konsolide bilanço

suna ait raporun sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi (3/508) (Sayıştay Komis
yonuna) 

Raporlar 
6. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö

revleri hakkında kanun tasarısı ve Koy İşleri 
ve Plân komisyonlarından 8 er üyeden kurulu 
19 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/310) (S. 
Sayısı : 311) (Dağıtma tarihi : 29 . 4 . 1971) 
(Gündeme) 

7. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
M. Halûk Berkol ve İstanbul Milletvekili Or
han Cemal Fersoy'un, ekspres yollar ve İstan
bul çevre yolu projesi sahasındaki gecekondula
rın tasfiyesi hakkında kanun teklifi ve Ana
yasa, Maliye, İmar ve İskân, Bayındırlık ve 
Plân komisyonlarından 3 er üyeden kurulu 40 
No. lu Geçici Komisyon raporu (2/385) (S. Sa
yısı : 312) (Dağıtma tarihi : 29 . 4 . 1071) 
(Gündeme) 

9>9<i 
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BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Talât Köseoğlu 
KÂTİPLER : Nuri Çelik Yazıcıoğlu (Çankırı), Kenan Aral (Tunceli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 93 ncü Birleşimini açıyorum. 

III — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerden beyaz düğmelere 
basarak yoklamaya iştiraklerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş

melere başlıyoruz. 
Sayın Âdil Turan, «Uşak ilinin genel sorun

ları» hakkında; Sayın Şemsettin Sönmez, «Köy
lümüzün hayat seviyesinin yükseltilmesi» konu
sunda; Sayın llyas Kılıç, «Sosyal Sigorta Ka
nunu» hakkında, Sayın Yavuz Acar, «Personel 
Kanunu» hakkında; Sayın Yusuf Ziya Yılmaz, 
«Tek dersten kalan öğrencilerin kredileri» hak
kında ; Sayın Salih Aygün, «Teknik personel ve 
emniyet tedbirleri» hakkında; Sayın Süleyman 

IV — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi (3/511) 

BAŞKAN — Başkanlık tezkeresini okutuyo
rum : 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekilleri

nin hizalarında gösterilen müddet ve sebeplerle 
vâki iain talepkri Başkanlık Divanının 
28 . 4 . 1971 tarihli toplantısında uygun mü
talâa edilmiştir. 

Keyfiyet yüksek tasviplerine arz olunur. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv, 15 gün, 

hastalığına binaen, 27 . 4 . 1971 tarihinden iti
baren. 

Diyarbakır Milletvekili Behzat Eğilli, 26 gün, 
hastalığına binaen, 7 . 4 . 1971 tarihinden iti
baren, 

Mutlu, «Gelir Vergisi konusunun tatbikatı» hak
kında; Sayın Hasan Akçalıoğlu, «Adalet Baka
nının radyo ve televizyon konuşmaları» hakkın
da; Sayın Hayrettin Uysal, «Ticaret Bakanının 
cevaplaması için verdiği iki yazılı soru» hakkın
da; Sayın Mehmet Nebil Oktay, «Siirt'in Beşiri 
ilçesinde vukubulan basit bir hakaret olayının, 
Hükümet konağının tahribi şeklinde gösteril
mesinin doğru olmadığı» hakkında, gündem dışı 
söz istemişlerdir. 

Gündemimizde görüşülecek çok mühim ka
nunların bulunması sebebiyle bu arkadaşlarıma 
bugün söz verme imkânını bulamadım, özür de
lerim. 

Sunuşlarımız vardır, okuutyorum. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

îzmir Milletvekili Fazlı Arınç, 10 gün, has
talığına binaen, 12 . 4 . 1971 tarihinden itiba
ren. 

Antalya Milletvekili Süleyman Çiloğlu, 20 
gün, hastalığına binaen, 26 . 4 . 1971 tarihin
den itibaren. 

İzmir Milletvekili îhsan Gürsan, 50 gün, has
talığına binaen, 22 . 3 . 1971 tarihinden itiba
ren. 

Muş Milletvekili Kasım Emre, 15 gün, maze
retine binaen, 21 . 4 . 1971 tarihinden itiba
ren. 

Muş Milletvekili Nimet Ağaoğlu, 10 gün, ma
zeretine binaen, 26 . 4 . 1971 tarihinden itiba
ren. 

İsparta Milletvekili A. îhsan Balım, 10 gün, 
mazeretine binaen, 20 . 4 . 1971 tarihinden iti
baren. 

Siirt Milletvekili Selâhattin Oran, 25 gün, 
mazeretine binaen, 27 . 4 . 1971 tarihinden iti
baren. 
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BAŞKAN — îzin talebinde bulunan arka
daşlarımın isimlerini teker teker okutarak bu 
istemlerini tasviplerinize sunacağım : 

Antalya Milletvekili îhsan Otaöv, 15 gün, 
hastalığına binaen, Bu izin talebini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler.,. Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Diyarbakır Milletvekili Behzat Eğilli, 26 gün, 
hastalığına binaen. Bu izin talebini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler.,. Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İzmir Milletvekili Fazlı Arınç, 10 gün, has
talığına binaen. Bu izin talebini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

izmir Milletvekili îhsan G-ürsan, 50 gün, has
talığına binaen. Bu izin talebini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Muş Milletvekili Kasım Emre, 15 gün, ma
zeretine binaen. Bu izin talebini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Muş Milletvekili Nimet Ağaoğlu, 10 gün, 
mazeretine binaen. Bu izin talebini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım, 10 gün, 
mazeretine binaen. Bu izin talebini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler.,. Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Siirt Milletvekili Selâhattin Oran, 25 gün, 
mazeretine binaen. Bu izin talebini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2. — 1307 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin 
1 ve 14 ncü fıkralarının 89, 95 ve geçici 1 nci 
maddelerinin iptal edildiğine dair Anayasa 
Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi (1/22, 3/509) 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 
tezkeresini okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu

nun bâzı maddelerinin yeniden düzenlenmesine 
ve bâzı maddelerin değiştirilmesine dair 1307 
sayılı Kanunun 77/bir ve ondördüncü fıkraları 
ile 89 ncu maddesinin iptali hakkında açılan 
dâva üzerine yapılan inceleme sonunda : 

1. 22 . 4 . 1962 günlü 45 sayılı Yüksek 
Hâkimler Kurulu Kanununun 26 .6 . 1970 gün
lü, 1307 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle değiş
tirilen 77 nci maddesinin dâva konusu birinci 
fıkrasının Anayasanın 137 nci maddesine aykırı 
olduğuna ve iptaline, 

2. Aynı maddenin ondördüncü fıkrasının 
Anayasanın 137 nci maddesine aykırı olduğuna 
ve iptaline, 

3. Aynı kanunun 1307 sayılı Kanunla deği
şik 89 ncu maddesinin Anayasanın 137 nci mad
desine aykırı olduğuna ve iptaline, 

4. 77 nci maddenin birinci ve ondördüncü 
fıkralarının iptali, maddenin öteki fıkralarının 
ve değişik 95 nci maddenin 77 nci maddeye 
gönderme yapan hükmünün ve 1307 sayılı Ka
nunun geçici 1 nci maddesinin geçerlilik süre
sine ilişkin hükmünün uygulanamaması sonucu
nu doğurduğundan 44 sayılı Kanunun 28 nci 
maddesi uyarınca bunların da iptaline; 

5. îptal kararının 15 . 10 . 1971 gününde 
yürürlüğe girmesine, 

20 . 4 . 1971 gününde 1970/39 -1971/44 sayı 
ile karar verilmiştir. 

Bilgilerini rica ederim. 
I. Hakkı Ketenoğlu 

Anayasa Mahkemesi Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur efendim. 

3. — 1325 sayılı Kanunun 4 ncü maddesindeki 
(ile Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlık
ları) deyimi ile 6 ncı maddesindeki (Kuvvet Ko
mutanlıkları) deyiminin iptal edildiğine dair 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi (1/23, 
3/510) 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi Başkanlı
ğı tezkeresini okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millî Savunma Bakanlığı görev ve teşki

lâtı hakkındaki 1325 sayılı Kanunun 4 ve 6 ncı 
maddelerinin iptali hakkında açılan dâva üze
rine yapılan inceleme sonunda : 

1. Millî Savunma Bakanlığı görev ve teşki
lâtı hakkındaki 31 . 7 . 1970 günlü, 1325 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesindeki (ile Kara, Deniz, 
Hava Kuvvetleri Komutanlıkları) deyiminin 
Anayasanın 110 ncu maddesine aykırı olduğuna 
ve iptaline; 
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2. Aynı kanunun 6 ncı maddesinin ikinci 
fıkrasındaki (Kuvvet Komutanlıkları) deyimi
nin Anayasanın 110 ncu maddesine aykırı oldu
ğuna ve iptaline; 

27 . 4 . 1971 gününde 1970/52 - 1971/46 
sayı ile karar verilmiştir. 

Bilgilerini rica ederim. 
1. Hakkı Ketenoğlu 

Anayasa Mahkemesi Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur efendim. 

4. — Bâzı orman suçlarının affına ve- bunlar
dan mütevellit idare ğahsi haklarının düşünül
mesine ilişkin kanun tasarısının geri gönderilme
sine dair Başbakanlık tezkeresi (1/418, 3/512) 

BAŞKAN — Başbakanlık tezkeresini okutu
yorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 21 . 1 . 1971 tarih ve 71 - 1128/745 

sayılı yazımız. 

Orman Bakanlığınca hazırlanan ve ilgideki 
yazımızla sunulan, «Bâzı orman suçlarının affı
na ve bunlardan mütevellit idare şahsi hakla
rının düşürülmesine ilişkin kanun tasarısı» nın 

geri gönderilmesine 
rica öderim, 

müsaade buyurulmasını 

Prof. Nihat Erim 
Başjbakan 

BAŞKAN — Gerekli işlem yapılacaktır. 

5. — 6831 saydı Orman Kanununa bir mad
de eklenmesine dair kanun tasarısının geri gön
derilmesine dair Başbakanlık tezkeresi (1/361, 
3/513) 

BAŞKAN — Başbakanlık tezkeresini okutu
yorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 7 . 7 . 1970 tarih ve 71 - 1057/4985 

sayılı yazımız. 
Orman Bakanlığınca hazırlanan ve ilgideki 

yazımızla sunulan «6831 sayılı Orman Kanunu
na geçici bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı» nın geri gönderilmesine müsaade buyu
rulmasını rica ederim. 

Prof, Nihat Erim 
Başbakan 

BAŞKAN — Gerekli işlem yapılacaktır. 
Gündeme geçiyoruz. 

V — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — t s kanunu tasarısı ve 23 numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/347) (S. Sayısı : 239 
ve 239 a 1 nci ve 2 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada, 

Sayın milletvekilleri; hatırlıyacağınız veç
hile bu kanun tasarısının tümü üzerindeki mü
zakereler yapılmış ve maddelere geçilmesi ka
bul edilmişti. 

Sayın milletvekilleri; yine bir hususu hatır
latacağım; bu kanun tasarısının görüşmesinde 
Yüce Heyetinizin almış olduğu karar gereğince 
önerge verilen maddeler üzerinde müzakere açı
lacaktır, önerge verilmiyen maddelerin okun-

(1) 239 a 2 nci ek S. Sayılı basmayazı tuta
nağın sonuna eklidir. 

(2) 239 ve 239 a 1 nci ek S. Sayılı basmayazı 
1.3. 1971 tarihli 63 ncü Birleşim tutanağı so
nuna eklidir. 

ması ve oylarınıza sunulması kâfi görülmüştür. 
Bu prosedür dâhilinde 1 nci maddeyi okutuyo
rum efendim, 

İş kanunu tasarısı 

Birinci ©ölülm 
Genel (hükümler 

Tarifler 
Madde 1. — Bir hizmet akdine dayanarak 

her hangi bir işte ücret karşılığı çalışan kişiye 
işçi, işçi çalıştıran tüzel veya gerçek kişiye iş-
verien, işin yapıldığı yere işyeri jdenir. 

Devlet veya kamu tüzel kişilerinin genel 
idare esaslarına glöre yürütmekle yükümlü ol
dukları asli ve sürekli görevler dışında kalan 
işlerde bedenen veyahut bedenen ve fikren ça
lışanlardan, /bedenî çalışması fikrî çalışmasına 
galip olanlar, T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
tabi olsalar ve kanunlara g t e kadro karşılığı 
aylık alsalar bile bu kanun (bakımından işçi sa-

— 38 — 



M. Meclisi B : 93 

yılırlar. Bu fıkra 'hükmü gereğince işçi niteli
ğinin tesbitinden doğacak uyuşmazlıklar, Sen
dikalar Kanunundaki esaslar dâhilinde Yüksek 
Hakem Kurulunca kesin olarak karara bağla
nır. 

işin niteliği ve yürütümü bakımından işye
rine bağlı bulunan yerlerle, dinlenme, çjocuk 
emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve 
ıbakım, beden veya meslekî eğitim yerleri ve ajv-
lu gibi sair eklentiler ve araçlar da işyerinden 
sayılır. 

işyerinde işveren adına hareket eden ve işin 
ve işyerinin yönetiminde £örev alan kimselere 
işveren vekili denir, işveren vekilinin bu sıfatla 
işçilere karşı muamele ve yüklemlerinden doğ
rudan doğruya işveren sorumludur. 

Bu kanunda işveren için öngörülen her çe
şit sorumluluk ve zorunluluklar işveren vekil
leri hakkında da uygulanır, işveren vekilliği sı
fatı, işçilere tanınan hak ve vecibeleri ortadan 
kaldırmaz. 

Bir işverenden belirli bir işin bir bölümün
de veya eklentilerinde iş alan ve işçilerini mün
hasıran o işyerinde ve eklentilerinde çalıştıran 
diğer bir işverenin kendi işçilerine karşı o iş
yeri ile ilgili ve bu kanundan veya hizmet ak
dinden doğan yüklemlerinden asıl işveren de 
birlikte sorumludur. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde önerge ve-
rilmisjtir. Müzakeresini yapacağız. İlk süz alan 
Sayın Mehmet Ali Aybar'dır. Buyurun. 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen 
931 sayılı iş Kanunun yeniden Komisyonca ted
vin edilerek Yüce Heyetinize sunulması üzerine 
bu madde üzerinde konuşma onaksadiyle söz al
mış bulunuyorum; 

Evvelâ - pek kısaca da olsa - bir hususu be
lirtmek istiyorum, her kanun her şeyden evvel 
dayandığı ilkeleri bir sistematik içinde orta
ya kor. Yani bir kanunda ne gilbi içtimai, ikti
sadi, felsefi esaslara dayanıldığı mutlaka o ka
nunda ya müstakil, bağımsız maddeler biçimin
de veyaJhut da kanunun heyeti umumiyesinden 
çıkan sonuçla ortaya konur, belli edilir. 

İş Kanunumuz ve iş Kanunumuzun 1 nci 
maddesi önce bu bakımdan sakattır. Gerçekten, 
gerek İş Kanunumuz gerekse 1 nci maddesi işçi 
ve işvereni, Borçlar Kanunumuzun mütalâa et-
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tiği biçimde eşit varlıklar olarak görmüştür. 
Bunu 1 nci maddeden sonra gelecek maddeler
de de müşahede edeceğiz, üzerinde duracağız. 
Meselâ 13 ncü, 16 nci, 17 nci madde, 24 ncü 
madde - hattâ diyebiliriz ki - eşit varlıklar ola
rak da görmemiştir, işverene üstünlük tanımış
tır. Bu, Anayasamızın getirdiği sosyal Devlet 
ilkesiyle bağdaşmıyan bir durumdur. Filhakika, 
Anayasamızın 2 nci maddesinde Devletin, ikti-
aaden zayıf olan ücretli durumunda bulunan 
ve başkasına iktisaden bağlı olan kişileri koru
makla mükellef olduğu yazılıdır. 

İş Kanunumuz bu espriye riayet ederek ka
leme alınmamıştır. Büyük emekçi kütleleriyle, 
fakat bu kütlelerin iktisaden zayıf durumda ol
dukları nazarı itibara alınmaksızın bunlann 
karşısına işveren bir hukukî antite olarak çı
karılmış ve işverenle müsavi dahi tutulmıyarak 
işveren imtiyazlı duruma getirilmiştir. 

iBinaenaleyh, bütün kanuna hâkim olan bu 
ruh, bu espiri Anayasamıza da ilk maddesinden 
itibaren karşı olan bir durum yaratmıştır. Bu 
itibarla, bunun mutlaka bu Mecliste tashihi ci
hetine gidilmesi zarureti vardır. Aksi takdirde 
Anayasa Mahkemesinde açılacak bir dâva yine 
iş hayatımızı uzun bir zaman eski bir kanunla 
yetinmek mecburiyetine maJhkûm edecektir. Yü
ce Meclisin bu noktaya önemle eğileceğini tah
min ediyorum. 

ıSayın milletvekilleri; 1 nci maddede önemli 
bir husus, işveren ve işveren vekilinin tarifi, 
işçinin tarifi, işyerinin tarifidir. Ben, burada 
işveren ve işveren vekili tarifleri üzerinde dur
mak istiyorum. Yeni gelen tasarı, işveren vekili 
terimini son derece geniş tutmuştur, öylesine 
geniş tutmuştur ki, işveren istediği işçiyi işve
ren sıfatiyle donatmak imkânına maliktir. Bek
çi, formen, puvantör, ustabaşı ve saire gibi as
lında işçi olan kimseler, işveren vekili sıfatına 
lâyık görülüp hukukî münasebetler bakımından 
işveren vekili muamelesi görme durumuna geti
rilmektedirler. 

Değerli milletvekilleri; bunun tatbikatta, iş 
hayatında büyük sakıncalara yol açacağından 
hiç kimsenin şüphesi olmasın. Evet. Maddede 
deniliyor ki; «işveren sorumluluğu taşır.» Ama 
işverenle birlikte işveren vekili de sorumlu va
ziyete getiriliyor. Ve böylece aslında işçi olan 
bir kimsenin diğer işçiler karşısına bir parava-
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na mahiyetinde çıkarılması ve bunun arkasına 
işverenin sığınması gibi bir durum ortaya çıkı
yor. Filhakika kanunun tarifi şöyle; «işyerinde 
işveren adına hareket eden ve işin ve işyerinin 
gözetiminde görev alan kimselere işveren ve
kili denir» 

Değerli milletvekilleri; işveren adına işyerin
de görev alma sınırları son derece geniş bir 
kavramdır, işyerinde kapıcı da görev alır, pu-
vantör de görev alır. Binaenaleylh bütün işçiler 
g*örev alır. İşveren isterse bunlardan herhangi 
birini işveren vekili durumuna getirecektir. Ve 
elbette ki ihtilâf bahis konusu olduğunda mah
keme, «bu işyerinde görev alır» kavramını dile
diği şekilde değerlendirecektir. Bu da tatbikat
ta sürtüşmelere yol açacak bir genişlik arz ederi 
kavramdır. Bunun yerine bizim teklifimiz; iş
veren vekilinin işin tümünden sorumlu kimse 
olması istikametindedir, işin tümünü yöneten, 
işin tümünün yönetimini üzerine alan kimse iş
veren vekili olur. Yahut başka bir kıstas, nor
mal iş bölümü dolayısiyle bir işyerinde bir bü
tün arz eden ünitenin, birimin, tümünün yöne
timinden sorumlu olan kimse, ancak işveren ve
kili olur. Ayrıca bu kimsenin de, işveren ile mü
nasebetini, iş Kanunu 'Çerçevesinde değil, Borç
lar Kanunu çerçevesinde mütalâa etmek çok da
ha isabetli bir tutum içine girmek olacaktır. 
Filhakika, işveren vekili, işverenin menfaatle
rini savunacaktır, işlverenin menfaatlerini kime 
karşı savunacaktır? işçilere karşı savunacaktır? 
Şu halde, işveren ile arasındaki münasebet, bir 
temsil münasebetidir; alelade bir vekâlet müna
sebetidir. Bu münasebetin şumülü ve hudutları 
dairesinde oturtulmak zarureti vardır, böylece 
bir berraklık gelecektir ve önüne gelene işvere
nin «işveren vekili» sıfatını vermesi ve onu öy
lece kullanmasının önüne geçilecektir. 

Buna bağlı olarak keza şu hususun nazara 
alınmasını teklif ediyoruz : 

işveren vekilinin sorumluluğu işverene kar
şıdır. 

Binaenaleyh işveren, işçilerin ve sendikala
rın karşısında tek sorumlu şahıs olarak bulun
malıdır. Bunun yanında - bizim yaptığımız tek
lif Yüce Meclisçe iltifat görür, kabul edilirse 
işveren vekilinin sorumluluğu ikinci derecede 
bir sorumluluk olarak kalacaktır. Böylece iş 
hayatımıza bu konuda berraklık gelmiş olacak
tır. 

ISayın milletvekilleri; bu husustaki teklifimi 
yeni bir önerge ile (yüksek huzura takdim edi
yorum. Bundan evvel sunmuş olduğumuz öner
ge komisyonca iltifat görmemiştir. Binaenaleyh, 
bu hususları yeni bir espiri içinde ve komisyo
nun temayüllerini de nazarı itibara alarak ve 
fakat herşeyden evvel büyük işçi kütlelerinin 
menfaatini de göz önünde bulundurarak, tekli
fimize yeni bir şekil verdik. 

BAŞKAN — Sayın Aybar, bir dakikanızı 
rica edeceğim. 

Yeni önerge vermek mümkün değildir, öner
ge verme müddeti bitmiştir. Daha önce vermiş 
olduğunuz önergeyi ancak müzakere edebiliriz. 
Onu hatırlatmak istedim efendim. 

MEHMET ALÎ AYBAR (Devamla) — Sa
yın Başkan, Yüce Meclisin aldığı karar, konuş
malarım tadil önergesi verilmiş maddelere inhi
sar ettirilmesi konusunda idi. Binaenaleyh, her1 

konuşulan kanun maddesi gilbi, müzakeresi açıl
mış kanun maddeleri üzerinde yeniden öner
geler, tadil önergeleri verilmesi nuümlkünidür ve 
ıbu, içtüzüğümüzün âmir hükümleri nneyanında-
dır. Bu itibarla bendeniz tâdil' önergemi suna
cağım. Zatıâliniz gerekli muameleyi elbette ki 
takldir buyurur, yaparısınız. 

BAŞKAN — Evet, sıiz önergenizi sununuz; 
gerekli işlemi yaparız. 

Buiyurunulz, devam edinte Sayın Ayfbar. 
MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Simidi 

önemli bir mesele olarak idemin de arız ettim; 
«Bu, iş Kanununun esprisi bakımından sakat
lığıdır» demiştim. Yani, Anayasamızın 2 nci mad
desinde yer alan sosyal adalet ilkesi ile adeta 
ters düşen bir zihniyet içinde hazırlanmış bir 
metindir. 

Sayın imlilletiveMlleri; Anayasamızın sosyal 
iadalet ilkesi hakkındaki gerekçesinin, bu nuese-
lemiızle ilgili kıısımımı okuımıak istiyorum : 

«iSosyal Devlet, fertlere yalnız klâlsik hür
riyetleri sağlamakla yetinmeyip, aynı zamanda 
onların insan gilbi yaşamaları için zaruri /olan 
maddi ihtiyaçlarını karşılamalarını da kendisine 
vazife edinen Devlettir.» /ve biraz ilerde bu fik
rini açıiklıyarak, Anayasa gerekçesi devam edi
yor, diyor ki : 

«Zamanımızın devleti», «Refah devleti», ik-
tisaden zayıf olan kişileri, bilhassa işleri bakı
mından baışlkalarma tabi olan işçi ve mülstah-
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demleri, her türlü dar gelirlileri ve yoksul kim
seleri himaye edecektir. Bu suretle hem insan 
şahsiyetine ıhlürmett «tarak vazifesini yerine ge
tirecek, klâsik hürriyetlerin gerçeklerle alay 
iaden bir mahiyet almasına ımıânıi olacak; hem de 
çalışan geniş halk tabakalarının refaha kavuş
ması sayesinde toplum hayatı için dalha verimli 
olmaları hedefine de ulaşacaktır. Gerçekten, 
maddi, malî, iktisadi imkânlardan yaşama için 
zaruri olan gelir kaynaklarından ve varlıktan 
mahrum olan halk tabakaları için, klâsik hür
riyetler yalnız kâğıt üstünde kalan parlak, fa
kat boş lâflardan başka bir değere sahibola-
maz» 

Değerli milletvekilleri; simidi okuduğum ge
rekçe, demindenlberi arz ettiğim hususları pek 
veciz bir şekilde dile getiriyor ve şimdi müza
keresine haşladığımız İş Kanununun, şurada 
açıklanan «Sosyal Devlet İlkesi» kavramı ile na
sıl ters düştüğünü oritaya koyuyor. Filhakika, 
ileriki maddelerde bu noktaları daha belirgin 
bir şekilde göreceğiz. 13, 16, 17 ve 24 ncü mad
deler, işvereni imtiyazlı (bir durumda mütalâa 
etmiştir. Söze başlarken, iş Kanunumuz, Borç
lar Kanunu esprisine dayanılarak hazırlanmış
tır, dedim. Hayır... Biraz daha ileri gitmek lâ
zımdır. Borçlar Kanunu esprisinden de geri bir 
espride hazırlanmıştır. Çünkü, işverene imti
yaz tanıyan ve taraflar arasındaki müsavatı na
zarı itibara almııyan bir espri ile hazırlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri; işıçi ile işvereni nasıl 
müsavi addederiz? Kanun önünde müsavi ol
makla beraber, geriçekte nasıl müsavi addede
riz ki, bir tanesi verilen işi kabul zaruretinde
dir; diğeri bugünün Türkiye'si şartlarımda di
lediği kadar işçi bulma imkânına sahip duman
dadır. Bundan dolayı küsmen de olsa, kanunun 
bu açık kapısını kapaJtmak ve sosyal devlet il
kesine yeniden ilttübar kazandırabilmek için, hiç 
değilse kanun hükümlerinin ancak bir taban 
teşkil ettiği hususunun 1 nci maddeye müstakil 
bir fıkra olarak^ eklenmesi zarureti vardır. Yani 
demek Merim ki, iş Kanununda yer alan hü
kümler, asgari bir tabandan ibarettir ve toplu 
sfözleşımıelerlıe işçiler lehine her zaman yeni im
kânlar kazanmak kapısı açıktır. Bunu hatırla
dığıma göre, kanunun geçen dönemde müzake
resi sırasında, yanılmıyorsam ıo zamanın Sayın 
Çalışma Bakanı bu hususu bu kürsüden ifade 
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etmişti. Binaenaleyh, bunun kanuna açık se
çik geçirilmesinde yarar görmekteyim. 

Bu madde üzerinde mâruzâtım bu kadardır. 
Sayın milletvekillerine teşekkür ederim. Değiş
tirge önergesini Yüce Başkanlığa sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri; bir ko
laylık olsun diye ve arkadaşlarımızın hazırlan
masına imkân vermek için; önerge verilen ve 
müzakere yapılması gereken maddeleri bir defa 
okumak istiyorum. 

Üzerinde önerge verilen maddelerin numara
ları : 

1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
19, 20, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 
51, 52, 53, 55, 56, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 
69, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 92, 97, 98, 
9D, 100,101,102,104,106, 110. 

Sayın Hamdi Hamamcıoğlu, Millî Güven Par
tisi Grupu adına konuşmak üzere buyurunuz 
efendim. 

M. G. P. GRUPU ADINA HAMDİ HAMAM
CIOĞLU (Afyon Karahisar) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım: 

Şu anda tahmini bir hesapla 1,5 milyona ya
kın işçimizin ve dolayısiyle her işçinin de orta
lama olarak 5 nüfusa baktığını hesaplarsak, 
7 milyona yakın bir vatandaş topluluğunun hu
kukunu siyanet ve hakkını düzenliyen önemli 
bir kanunun maddelerinin müzakeresi vesilesiy
le Millî Güven Partisinin görüşlerini kısaca arz 
etmek üzere Yüksek huzurlarınızı işgal etmiş 
bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; bugün Türkiye'
mizde bir maksadı mahsusla anarşik ortam ya
ratmak çabası içinde (bulunanların dışında, 
toptan Türk Milletinin bunalım ve kaygusunun 
kaynağını, «yarından emin olamamak» şeklin
de özetlemek mümkün görülmektedir. 

Bunun dışında, günlük maişetini münhasıran 
emeği ve fiziki gücü ile temin edenlerin, işsizlik 
veya iş güveninin olmamasının arz ettiği bu bu
nalımda büyük etkisi mevcuttur. D'evletin gü
cünün yetmeye başladığı günlerden itibaren bu 
ihtiyacın karşılanması, hiç değilse işçi kesimi
nin sosyal güvenliğinin teminat altına alınması; 
bilâhara 5518, 5868, 6298 sayılı kanunlarla tâ
dil görmüş 3008 sayılı Kanun ile mümkün ola
bilmiştir. 30 sene evvelsinin koşullarına göre 
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tedvin edilmiş bir kanun ile işçilik ve iş konu
sunda her gün vukua gelen değişmeleri takibet-
mek elbette mümkün değildi. Bu nedenle 931 
sayılı Kanun Yüce Meclisçe kabul edilerek yü
rürlüğe konulmuştur. Fakat bir vesile ile de 
arz etmiş olduğum gibi, bu kanunun geçen se
ne Anayasa Mahkemesince münhasıran şekil yö
nünden iptal edildiği için, şekil noksanlığının 
giderilmesi, bu vesile ile de uygulamadaki ak
saklıkları gösteren 'bâzı maddelerinin yeniden 
gözden geçirilmesi fırsatı ele geçmiş bulunmak
tadır. 

Bu maddelerden en önemlisi, biraz sonra 
eleştirmesine geçeceğim kanunun 1 nci madde
sini teşkil etmektedir. Bn konuya geçmeden 
evvel aslında madde hakkındaki mâruzâtım kısa 
olacağı cihetle bu kadar geniş bir kütleyi ilgi
lendiren önemli Mr kanunun, mahkemelerde 
bekliyen bir hayli dâvaların muallâkta bırakıl
masına, birtakım hakların zamanında alınama-
masına müncer olacak şekilde, uzun bir zaman 
içinde ele alınamamış olması işçilerimiz için de 
bir şansızlık olmuştur. 

ı kişiliği ancak kanunla veya kanunun açıkça ver-
I diği yetkiye dayanarak kurulur» denmektedir. 
I Uygulamada baş gösterebilecek tereddütlerin 
I Anayasamızın bu maddesinin ışığı altında de-
I ğerlenmesi gerekeceği kanısındayız. 

Bütün arz ettiğimiz, kanunun tarif ve açık
lığına rağmen işçi - memur ayırımında birtakım 
sürtüşmelerin devam edeceği huhakkak görül
mektedir. Burada kanuni imkânlardan fayda
lanacak personelin işçi veya memur sayılması 
ile elde edebileceği menfaatin da rol oynadığı
nı ilâve etmek hakikate yardım etmek olacak
tır. 

Bütün mesele, 1 nci maddenin son fıkrası 
gereği olarak, uyuşmazlıkları hal ile görevlen
dirilen Yüksek Hakem Kurulunun objektif 
zihniyet ve kıstas içerisinde ihtilâfları çözüm-
liyebilmesindedir. 

Şükran hislerimizin bir ifadesine vesile ve
ren diğer bir konu da, 5 nci maddenin 5 nci fık
rasındaki; 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkâr
lar Kanununun 2 nci maddesine uygun, 3 kişi-

, nin çalıştığı işyerinin muafiyetinin aynen ka
bul edilmiş olmasıdır. Çünkü esnaf ve sanatkâr 
iğin formalite güçlüğü ciddî bir sıkıntı vesile
si olmaktadır. Bu bakımdan da işyerlerinin ka
panmasına ve azalmasına sebebiyet vermekte
dir. 

Sayın milletvekilleri; Türkiye'mizde örgüt
lenmiş teşekküllerin seslerinin her zaınan du
yulduğu ve haklarını Devletten alaJbildiği, ör
gütlenememiş kuruluşların mağdur bırakıldığı 
kanaati yaygın ve bunda da bir gerçek payı var
dır. Anayasamızın 42 nci maddesinin 2 nci fık
rası, «Devlet, çalışanların insanca yaşaması ve 
çalışma hayatının kararlılık içinde gelişmesi 
için, sosyal, iktisadi ve malî tedbirlerle çalışan
ları korur ve çalışmayı destekler; işsizliği önle
yici tedbirler alır» hükmünü getirmiştir, ör
gütlenmeyi başarmış kuruluşlar Anayasanın ön
gördüğü bu imkânlardan faydalanır veya bu
nun yollarını arayıp bulurken, tarım işçilerinin, 
küçük esnaf ve sanatkârların sosyal güvenlik
ten mahrum bırakılmasına devam edilmesi, bir 
genel sigorta kanununun halen çıkarılmamış ol
ması, iktisadi ve sosyal imkânlardan faydalan
mada eşitsizlik yaratılmasını hiçbir sebeple veya 
bahane ile mâkul ve mazur göstermek imkânı 
yoktur. Esasen bu tutum Anayasanın 2 nci mad-

Saygı değer milletvekilleri, iş hukukunun 
Türkiye'ye girmesinden sonra uygulamadaki iş
çi - memur ayırımındaki aksaklık geniş çapta 
sürtüşme, ihtilâf ve iltibaslarda kendisini gös
termiştir. Hükümetin ve Geçici Komisyonun 
işçi ve işveren kesimlerinin bütün iyi niyetle ça
balarına rağmen, bu ayırımı kesin olarak temin 
edecek bir kriteryum da halen maalesef bulun
muş değildir. Ancak huzurunuza getirilen 1 nci 
maddedeki memur ve işçi ayırımında Anayasa
mızın 117 nci maddesinden de esinlenecek suret
te yeni bir kriteryumun getirildiği görülmek
tedir. Buna göre, Devlet veya diğer kamu tü
zel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürüt
mekle yükümlü oldukları aslî ve sürekli görev
lerde çalışanlar kesin olarak memurdur. Emek
li Sandığına tabi olsalar dahi, kadro karşılığı 
aylık alsalar bile, bedenî çalışmaları fizikî ça
lışmadan üstün gelenler de işçi sayılacaklardır. 

Burada tereddüdü mucibolan diğer bir ko
nu da, kamu tüzel kişilerinin kimler ve neler 
olabileceğidir. Bu mey anda menafii umumiye-
ye hadim dernekler kamu tüzel kişiliği ve bu 
müesseselerde çalışanlar memur sayılacak mı
dır? Kamu tüzel kişiliğinin nasıl kazanılabile
ceğini Anayasanın 112 nci maddesinin son fık
rası tes'bit etmiştir. Buna göre, «kamu tüzel 
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idesi ile de açık bir çelişki teşkil etmektedir. 
Bu itibarla günlük geçim sıkıntısı ile başbaşa 
bırakıldıktan başka, yarınından emin olmıyan 
bu vatandaş kütlesinin de biran evvel sosyal 
güvenliğe kavuşturulmasını yeni sayın Hükü
mete bir daha hatırlatmakta fayda mütalâa 
etmekteyiz. Gerçi yüksek tasviplerinize arz «di
llen Hükümet programının 18 nci sayfasında 
«Çalışma hayatında huzuru sağlıyacak her tür
lü tedbir alınacak, özellikle iş kanunu, tarım iş 
kanunu ve çıraklık kanunu tasarılarının en kı
sa sürede kamulaştırılması için hazırlanacak ta
sarılar Meclislerimize getirelecektir.» vaadini 
tazammun etmektedir. Ancak biraz evvel de arz 
etmiş olduğum gibi, küçük esnafların, daha 
doğrusu Türkiye'de örgütlenmek imkânını bu
lamamış olan zümrelerin de genel güvenlik esas
larına kavuşturulmasını muhterem yeni Çalış
ma Bakanımızdan samimiyetle istirham ediyo
ruz. 

Muhterem arkadaşlarım, geride kalan gün
lerin içinde çeşitli nedenlerle anarşik bir orta
ma itilmek istenen işçilerimiz ve işçi kuruluşla
rının tam bir vatanseverlik ve milliyetçilik 
şuuru içinde cesaretle mukavemet etmesini bil
melerini bu kürsüde bir daha tescil ettirmeyi, 
yapılması lâzımgelen bir görev sayıyorum. 

işçi kütlesinin daha iyi kanun ve haklara lâ
yık oldukları inancı ile, bu kanunun ve madde
lerinin fedakâr işçilerimiz için iyi ve hayırlı so
nuçlar vermesini samimiyetle diler, Yüce Mec
lise saygılarımı arz ederim. (M. G. P. sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Asutay. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
iş hayatını tanzim eden 931 sayılı Kanun 

yeni baştan müzakere ediliyor. Kanunun ruhu 
1 nci maddesidir. 1936 senesinde çıkarılan 3008 
sayılı İş Kanunu o devrede Yüce Mecliste müza
kere edilirken zamanın iktisat Vekili kanun 
üzerinde görüşen milletvekillerine yüce kürsü
den şöyle bir hitapta bulunmuş: «Bu kanun 12 
yııl evvel Hükümetçe ele alındı. Her devrede ka
nun üzerindeki görüşler yenilendi, birçok tek
lifler incelendi, hattâ Yüce Meclise intikâl et
ti, ama kanunun tümünün müzakeresi mümkün 
olmadı.» 

Kanun 1924 senesinde tedvin edilir iken, o 
kanun, taran işlerini dahi kapsamına alır. Ama 

0 devrin İktisat Vekili şöyle bağlar kanunun 
1 nci maddesini: «Bu kanun 12 yıl elden ele 
dolaşmıştır. Ancak bugün Yüce Meclise inti
kâl ettirilmiş ve müzakeresine başlanmıştır. Bu 
kanun yeterli derecede değildir, ancak eksik
liklerini tatbikatta öğreneceğiz, her önümüze 
gelen eksikliği bertaraf edebilmek için yeni bir 
çalışma, yeni bir çaba içine girecektir Hükü
met» demiş. Böylece 3008 sayıyı alan kanunun 
1 nci maddesinden tarım işçileri istisnalar içine 
itilmiş ve tek işçi dahi kanun kapsamına alın
mamış. ilk kanun teklifinde 4 işçinin kanun 
kapsamına alınması düşünülmüş iken, 3008 sa
yılı Kanunda 10 işçiden fazla çalıştırılan işyer
leri hakkında bu kanunun uygulanacağı hük
me bağlanmış. Kanun 1936 senesinden bugüne 
dek tatbik edilegelmiştir. Ama hemen açıkça söy-
liyeyim ki, 3008 sayılı Kanun tüm işçi harekâtını 
kapsar ve teminat altına almış iken, bu kanun 
anöak 1947 senesinde işçiler tarafından öğreni-
lebiıJmiştir. Çünkü o tarihe kadar işçi teşkilât-
lanamadığı için, işçi okuyamadığı için, işçi yev
min cedid-rızkın cedid mücadelesi içinde bu
lunduğu için kendisine teminat getiren bu ka
nunları öğrenmek imkânını bulamamış. Ta ki, 
işçiler teşkilâtlanmış, netice itibariyle kanunun 
da iş hayatında tatbikatı başlamış. O tarihler
de ta 931 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 
28 . 7 . 1967 tarihine kadar 1 nci madde daima 
çekişmeli, daima ihtilaflı olarak tatbik edilmiş 
ve kazai mercileri uzun sene işgal etmiş. 3008 
sayılı ve muaddel 5518 .sayılı Kanunun 1 nci 
maddesi ihtilâfları biraz olsun bertaraf edebil
mek için bir hüküm getirmiş, demiş ki: «işçi, 
bedenî gücü fikrî gücüne galip gelenlere de
nir.» Yani bir insanın bedenî gücü galip ise, bu 
kişiye işçi denir. Hattâ sayın milletvekilleri, 
bir muhasebecinin veya bir veznedarın işçi olup 
olmadığı münakaşa mevzuu olmuş ve kazai mer
cilerce muhtelif kararlar sonucu veznedara, pa
ra saydığı için, bedenî gücünün galip olması 
dikkate alınarak, işçi denilmiş, diğerine denil
memiş. 

Şimdi 931 sayılı Kanun getirildiği zaman bu 
çok daha genişletilerek en açık bir hale getiril
mek maksadiyle, bir hizmet akdine dayanarak 
her hangi bir işte ücret karşılığı çalışan kişiye 
işçi denilmiş. Bu, «Bir hizmet akdine dayanan» 
ibaresi büyük ihtilâflara sebebolmuş. Bâzı Dev
let kesiminde, bedenî gücü galip gelmiş olma-
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sına rağmen, ya 7244 sayılı Kanuna tabi tutul- I 
muş, yahut 3656 sayılı Kanunun 16 veya 19 ncu 
maddesi içinde mütalâa edilerek kendisine bir 
ücret takdir edilmiş. Bu sebeple bir iş akdine 
dayanmadığı için bu kimselerin işçi olmıyacağı 
iddiası bugüne kadar gelegelmiştir ve bu ihti
lâf süregelmiştir. 

931 sayılı Kanun Anayasa Mahkemesinde 
usul bakımından bozulduktan sonra, tasarı Yü
ce Meclise gelmeden, 657 sayılı Kanunun tadili 
düşünülmüş Yüce Meclisçe. Bu kanun müzake
re ödildiği zaman işçi - memur ayırımının nasıl 
yapılacağı uzun çekişmelere sebebolmuş. Ha-
tırlıyacağınız veçhile, ben; bir hastanın burnu--
nu, bir hastanın altını temizliyen, bir doktora 
kahve getiren, bulaşık yıkayan, araba tamir 
eden, kapıda sabahtan akşama kadar gireni çı
kanı kontrol eden bir kimsenin işçi mi, memur 
mu sayılacağı hususunda Hükümetin fikrini 
sorduğum zaman, o zamanın Maliye Bakanı Sa
yın Erez, 657 sayılı Kanunu tadil eden Kanunun 
4 ncü maddesinde bu hususa kesin bir açıklık I 
verildiği beyanı ile endişemizin yerinde olmadı
ğını söylemiştir. 

Şimdi, 657 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 
(C) fıkrası, iş kanunları ile 274 sayılı Sendika
lar Kanunu ve Sosyal Sigortalar kanunlarına 
göre işçi sayılan ve bu kanun hükümlerine tabi 
olmıyan kimseler memur, olan kimseler işçidir 
demiş. 

Şimdi, biz 931 sayılı Kanunu Komisyonda 
müzakere ederken, bundan sonra zuhur edebi
lecek tüm ihtilâfları bertaraf edebilmek mak
sadı ile birçok teklifler getirdik. Ama teklif
ler ilk kez Komisyonda nazarı dikkate alınmadı. 
Denildi ki; «6 aylık bir devre var, müddet biti
yor. Binaenaleyh biz şimdi bunun uzun çekişme
sini Komisyonda yaparsak müddet mürur eder, 
binaenaleyh devre kanımmz kalır. Bunu aşağı
ya indirelim, maddelerin tadilini aşağıda müza
kere edelim» ve kanun Yüce Meclise-' geldi. 

Kanunun müzakeresi yapılırken biz tüm ak
sak olan maddeler hakkında önergeler verdik. 
Bizi bu önergeleri vermeye sevk eden bâzı ve
sikaları okuyacağım. Dediğim gibi 931 sayılı 
Kanun iş hayatının hem temelini, hem kalbini 
teşkil eder. 

657 sayılı Kanunu tadil eden 1327 sayılı Ka
nundan sonra Maliye Vekâleti muhtelif işletme- | 
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lere şöyle tamimler gönderdi : «1327 sayılı 
Kanunla değişik 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun ek geçici 18 nci maddesi gereğince 
bu kanuna tabi kurumlarda işçi statüsünde ça
lışmakta olup da yaptıkları iş dolayısiyle Dev
let memuru tanımına girmiyenlerin kendilerine 
kadro karşılığı ücret verilmesi öngörülmekte
dir. 

Bu nedenle, intibaklar sırasında Devlet me
murluğuna geçmek istemeyenlerin, Devlet me
muru olarak intibaklarının yapılamıyacağı, bu 
kişilerin yevmiyeli olarak istihdamları da 657 
sayılı Kanun gereğince mümkün olmadığından, 
bu gibilerin işlerine son verilmesi gereği müta
lâa olunmaktadır.» 

Bir insan, bedenî gücü fikrî gücüne galip, 
yıllardan beri işçi olarak çalışmış; ama 1327 
sayılı Kanun yürürlüğe girince birçok Devlet 
işletmeleri işçileri memur kadrosuna almak is
temiştir. işçiler bu talebi kabul etmedikleri için, 
bu işletmeler Maliye Vekâletine sormuşlar ve 
Maliye Vekâleti demiş ki; «Bu kimseler işçi ol
salar dahi bunları kadroya alacaksınız. Kadro
yu kabul etmezse iş akitlerine son vereceksiniz.» 

Değerli milletvekilleri, 
Türk Hava Yollarında bir gün yarım saat 

içerisinde 800 işçinin işine birden son verilmiş. 
Devlet Su İşlerinde, Karayollarında ve emsali 
Devlet işletmelerinde işçiler memur kadrosuna 
girmek için baskı altında tutulmuş ve bunu ka
bul etmiyen kimselerin de iş akitleri feshedil
mişti. Bu arkadaşlarımızın % 90 ı şimdi so
kakta. 

Bu mevzu Anayasa Mahkemesine de bir ka
nalla gitmiş; 14 . 10 . 1969 tarih, esas: 968/34, 
karar : 969/55 sayıda işçi - memur ayrımına 
değin bir paragraf var. Onu da ıttılaınıza arz 
etmek üzere okuyorum : «... Şu halde Anayasa
nın 117 nci maddesindeki memur sözü ile 46 ncı 
maddedeki işçi niteliğini taşımıyan kamu hiz
meti görevlisi deyimi aynı zümreyi anlatan eş 
deyimler değillerdir, işçi niteliğini taşımıyan 
bütün kamu hizmeti görevlileri memur sayıla-
mıyacakları gibi, memur niteliğinde olmıyan bü
tün kamu hizmeti görevlileri de işçi sayılamaz
lar.» 

Anayasanın bu hükmünden sonra, Yüce Mec
lisin takdirleriyle teşkil edilen ve verilen öner
geleri gözden geçiren Geçici Komisyon 1 nci 
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maddeyi şöyle tedvin etmeyi uygun bulmuştur: 
«Devlet veya diğer kamu tüzel kişilerinin ge
nel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü 
oldukları asli ve sürekli görevler dışında kalan 
işler...» Şimdi, Anayasanın 117 nci maddesi 
«Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin, genel 
idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü ol
dukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve 
sürekli görevler, memur eliyle yürütülür.» 

Şimdi Çalışma Vekâletinden ve ilgililerden 
soruyorum : Bir buldozer başında çalışan kara
yolu işçisi, hastanede hastanın altını temizîiyen, 
burnunu silen, bulaşık, çamaşır yıkayan sağ
lık hizmetleri sınıfına dâhil olan hademeler, 
Devlet Su işlerinde, elinde kazma ile çalışan iş
çiler, - ki, bu kesimler devamlı ve süreklidir, 
kanunla düzenlenen müesseselerdir - şarap fab
rikasında çalışan ve Gümrük ve Tekel Vekâle
tine dâhil olan işyerleri, Sümerbankta Devlet 
kesimi olarak mütalâa edilen ve her yıl bütçele
ri Meclislerimizce onaylanan bu müesseselerde 
çalışan işçiler Anayasanın 117 nci maddesi kap
samı içinde mütalâa edilmekte midirler? İşyeri 
devamlılık arz etmiş olması sebebiyle yarın Ka
rayolları, Havayolları, Denizyolları, tüm hasta
nelerde çalışan, ortalığı süpüren, çamaşır yıka
yan, hastanın altını temizliyenler, işlerinin sü
rekli olması iddiasiyle memur kadrosuna akta
rılacaklar midir? 

Değerli milletvekilleri; 
Bir örnek daha veriyorum,: 931 sayılı Ka

nunun âmir hükümleri dikkate alınarak ve 274 
sayılı Kanunda; «İşçi - memur ayrımında bir 
ihtilâf çıkınca bunlar yüksek kurullarca kara
ra bağlanır. Yüksek Hakem Kurulu bu noktada 
kesin karar verir. Yüksek hakem kurulunun 
vendiği karar kesimdir, başka bir müracaat yeri 
yoktur» deniliyordu. Muhtelif işyerlerinde bu 
noktada çıkmış ihtilâflar, Yüksek Hakeın Ku
ruluna intikal ettirilmiştir. 

Bunlardan bir örnek; Antalya Belediyesi ile 
Genel Hizmetler İçişleri Sendikası arasında zu
hur eden bir ihtilâftır. 9 ncu Hukuk Dairesi 
Başkanı, Danıştay 10 ncu Daire Başkanı, Anka
ra Hukuk Fakültesi profesörlerimden bir yetki
li, Çalışma Bakanlığı Hukuk Müşaviri, Çalışma 
Genel Müdür vekili, üyelerden tuğgeneral, iş
veren Sendikaları Konfederasyonu, işçi Sendi
kaları Konfederasyonundan teşekkül eden bu 
kurulda işçi ve memur ayrımı şöyle yapılmış; 

Ramazan Köken : (D) cetvelinden maaş 
alır, itfaiye çavuşu... isimler sıralanmış. Temiz
lik işçisi, yani sokakları temizîiyen işçi. Sokak
ları temizîiyen kamyonda çalışan şoför Veli 
efendi... Şimdiye kadar bunların hepsi 3656 ya 
göre muamele görmüşler. Bunlar işçi oldukları 
için toplu sözleşmesinden istifadelerini istemi
şiz, tatbikini istemişiz. Zuhur etmiş olan ihti
lâf sonucunda Yüksek Hakem Kurulunda den
miş ki; sokak süpüren, afiş yapıştıran, kamyon
da çalışan, kapıda bekliyen, itfaiye erleri işçi
dir. 

Bunun itiraz mercii yok. Başka bir yere baş
vurmak mümkün değil. Ama Antalya Belediye
si, Maliye Vekâletinin biraz evvel ıttılaınıza 
arz ettiğim; «Bunlar memur kadrosuna geç
mezse iş akdini feshedersin» diye verdiği yazı
ya göre işlem yapmış, Yüksek Hakem Kurulu
nun verdiği bu kararı belediyeler kabul etme
mektedir. 

Şimdi, kanun aynen böyle geçerse ve ka
nunda Devlet veya diğer kamu tüzel kişilerin 
genel idare esaslarına göre yürütmekle yüküm
lü oldukları aslî ve sürekli görevler dışında ka
lanlar memur sayılır hükmü kabul edilirse, o 
zaman belediyeler kamu tüzel kişiler çevresi 
içindedir. Karayolları böyledir, Su işleri böyle
dir, Elektrik İşleri böyledir, Demiryolları, Ha
va Yolları böyledir, PTT böyledir. Burada ça
lışan işçilerin tümü bütün güçleri ile bedenî 
bir işte bulunmuş olmalarına rağmen hepsi bir
den memur kadrosuna aktarılacaklardır. 

Bâzı işçi arkadaşlarımız 1327 sayılı Kanu
nun ilk nazarda kendilerine bir fayda getirdi
ği görüşü içinde hemen memur kadrosuna ge
çivermektedirler. Ama bu kanun tetkik edildi
ğinde görecektir ki, 10 sene çalışmış olan bir 
memur işçinin eline bugünkü işçinin aldığı pa
ranın ancak % 50 si kadar bir ücret geçmiş ola
caktır. 

Değerli milletvekilleri, 
Komisyonda tüm ileride zuhur edebilecek 

hâdiseleri bertaraf edebilecek iki önerge var
dır. önergelerden biri bendenizindir, diğeri de 
Sayın Mustafa Kubilây imer'indir. Bu iki öner
ge ki; «Bir hizmet akdine dayanarak her han
gi bir işte ücret karşılığı çalışan, Devlet veya 
diğer kamu tüzel kişilerince yürütülen hizmetler
de veyahut İktisadi Devlet Teşekkülleri ile mü-

— 45 — 



M. Meclisi B : 93 30 . 4 . 1971 O : 1 

esseseleri ve iştiraklerinde veya özel kanunlar
la kurulmuş kurum, müessese veya işyerlerin
de bedenen veyahut bedenen ve fikren çalışan
lardan bedenî çalışmalar fikrî çalışmalarına 
galip olan kişiye işçi denir» teklifi maddede 
yer alırsa tüm ihtilâflar böylece bertaraf edil
miş olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, 
Bâzı kişiler ve bâzı görüşler «İşçi çevresi, 

kadrolarını artırmak istiyor, tüm memurları da 
kendi bünyelerine almak suretiyle Devletin 
hizmetlerini sekteye uğratmak kararındadır. 
Meselâ bir polis; onun da bedenî gücü fikrî gü
cünün üstündedir, yarın sendika polislere de 
sen gel bakalım sendikaya gir diyecek mi veya 
bir telsiz memuruna senin de bedenî gücün fik
rî gücünün üstünde. Akşama kadar maniple ile 
çalışıyorsun, binaenaleyh sen de işçisin. Falan
ca vekilin şoförü akşama kadar direksiyon ba
şındadır, binaenaleyh onun da bedenî gücü ga
liptir, işçidir diyerek tüm Devlet kesiminde ça
lışanları kendi kadrosuna alır» gibi bir endişe 
içindedirler. 

Hemen söyliyelim ki, sendikalar kendini 
tanıtmaya başladığı 1947 senesinden, toplu iş 
sözleşmesi hakkına kavuştuğu 1963 senesine 
kadar Devlet kesimine el atmamış, toplu iş söz
leşmesi yapma hakkına kavuştuktan sonra ne 
bir polise, ne bir Devlet erkânının şoförüne 
«sen Delidensin» dememiştir. Ancak, kendisin
den olan ve kanundaki bedenî gücün Anayasa
nın 117 nci maddesinin şu paragrafının dışında 
olanlara tatbikini istemiştir. «Devletin ve diğer 
kamu tüzel kişilerinin, genel idare esaslarına 
göre yürütmekle yükümlü oldukları...» En en
teresan nokta şurasıdır: «... Kamu hizmetleri
nin gerektirdiği aslî ve sürekli...» O halde, ka
mu hizmetlerinin gerektirdiği aslî hükmü ön 
plânda mütalâa edilmiş; ne bir polisin işçi ol
duğu iddia edilmiştir, ne bir telsizciye «sen iş
çisin, bana gel» denilmiştir, ne de Çalışma Ve
kilinin şoförünü âza kaydetmek için iki sendi
ka tarafından bir gayret sarf edilmiştir. 

Bütün bu açıklıklar içinde verdiğimiz öner
gelerin kabulü ile bundan sonra çıkması muhte
mel ihtilâfarm Yüce Meclisçe bertaraf edilece
ği inancı içindeyim. Beni dinlediğiniz için he
pinize teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın özgüner. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Efendim, 

arkadaşlar etraflıca anlattılar, feragat ediyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Türkay, buyurun. 
HASAN TÜRKAY (istanbul) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; 
Biz bu kanunun tümü üzerinde bundan ev

velki celselerde uzun uzun konuşmuştuk. Zan
nediyorum ki, bugün tekrar tümüne dönmiye-
ceğiz, sadece maddeler üzerinde kısa hatlariy-
le görüşlerimizi ifade edeceğiz. Eğer maddeler 
üzerinde 1947 senesinden itibaren geçmiş safa
hatı dile getirmeye kalkarsak, inanın ki, bu ka
nun bir haftadan evvel Meclislerimizden geç
mez. Onun için ben Sayın Başkanlık Divanını 
ikaz ediyorum; tümü üzerinde konuşmalar ya
pılıyormuş gibi uzun uzun konuşmalar yapılı
yor. Bu şekilde biz bu kanunu bitiremeyiz. Za
man bizim için çok mühimdir. 

Birinci madde elbette kanunun ruhudur. 
Esasen verilen önergeler Geçici Komisyonda 
uzun uzun görüşülmüş, tartışılmış ve sizlere 
takdim edilen tasarıdaki birinci madde yer al
mıştır. 

Bu metin şimdi bâzı arkadaşlarımız tarafın
dan değiştirilmek isteniyor. Esasen bundan ev
velki Adalet Partisi Hükümeti Çalışma Bakanı 
ile Maliye Bakanı aralarında mutabakata var
mak suretiyle bu metne komisyonda iştirak et
mişlerdir ve metin bu hali almıştır. Bilmiyo
rum yeni Hükümetimizin görüşü nedir, her hal
de onları da dinliyeceğiz. Metnin bu şekli ile 
çıkmasında büyük faydalar var. Komisyon met
ni yerindedir. Esasen bu metin bu şekilde çık
tığı takdirde yine işçi midir, memur mudur 
ayırımı, ihtilâfı, ortadan kalkmış olmıyacaktır; 
birtakım mahkeme kararlarına kadar gidecek
tir. Çünkü, işçi midir, memur mudur meselesini 
bir bıçakla kesip atmak mümkün değildir. Çok 
görüşüldü, çok düşünüldü; ama en zararsız 
şekle bu hali ile geldi. 

Bu metin, 274 sayılı Sendikalar Kanunu
nun 2 nci maddesi ile paralel bir şekle getiril
di. Onun içindir ki, her iki kanunun birbiri ile 
sürtüşmemesi için bu metnin bu şekilde kabul 
edilmesinde fayda var. 

Bir konuşmacı arkadaşımız «Tasarı hazırla
nırken, komisyonlarda görüşülürken işveren
ler himaye edilmiştir, işverenler göz önünde 
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tutulmuştur. Binaenaleyh tasarı ona göre hazır
lanmıştır. Kokusu ve havası daha birinci mad
dede bunu gösteriyor» demiştir. Bunu söyliyen 
arkadaşımız şimdi burada mıdır, bilmiyorum. 
İlâve ediyor, «Emekçilerin yanında değildir.» 
diyor. Tasan, ne işverenlerin yanında, ne işçi
lerin yanında. Tasarı her iki sınıf arasında sos-

. yal adaleti meydana getiren bir tasarıdır. 

Bizim, görüşümüz; memleketin iş hayatı ile 
ilgili en mühim tasarılar hazırlanırken, ne iş
vereni himaye etmek, ne de temsil ettiğimiz iş
çiye başka bir nazar ile, başka bir himaye ile 
bakmak olmamıştır. Biz burada bunun için ça
lışmıyoruz ve bunun için de gelmedik. 

Artık bu «Emekçiler» ifadesini de bırakma
mız lâzım. Buna «İşçiler» diyelim de, hepimizin 
anladığı lisanda konuşalım. 

Netice olarak; kanunun 1 nci maddesinin 
metni, bundan evvelki hükümetlerin komisyon
da uzun uzun anlaşmak suretiyle getirdiği me
tindir. Yeni Hükümetin görüşü nedir; iştirak 
eder mi, etmez mi, onu bilmiyorum. Her halde 
Çalışma Bakanımız konuşacaktır. 

Saygılar sunarım, 

BAŞKAN — Çalışma Bakanı Sayın Atillâ 
Sav, buyurun. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLLÂ SAV — Sa
yın Başkan, sayın üyeler; 

12 . 8 . 1967 tarihinde yürürlüğe giren 931 
sayılı İş Kanunu bilindiği gibi Yüksek Anaya
sa Mahkemesince ve sadece usul yönünden ip
tal edilerek 3 yıl 3 ay kadar bir süre yürürlük
te kaldıktan sonra, 12 . 11 . 1970 tarihinde yü
rürlükten kalkmıştır. 

6 . 6 . 1970 tarihinde, sadece kanun yapma 
tekniği bakımından diğer bâzı kanunlarla uy
gunluğunu sağlıyan ufak değişiklikler ve fakat 
kesinlikle öze ilişkin hiçbir önemli değişiklik 
yapılmadan 931 sayılı Kanun esas alınarak ha
zırlanan yeni bir iş kanunu tasarısı Hükümet
çe Yüce Meclise sunulmuştur ve Geçici Komis
yon da bu tasarıyı aynen kabul ederek 31 Tem
muz 1970 tarihinde Millet Meclisi Başkanlığı
na sunmuştur. Ancak, bu kanun üzerinde gö
rüşme yapılması imkânı bulunamamıştır. 

Bu kez aynı tasarı toplantı yılının değişme
si nedeni ile ve yeniden kurulan Geçici Komis
yonda görüşülmüş, aynen kabul edilmiş ve 
25 Şuıbat 1971 tarihinde yeniden Millet Meclisi 
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Başkanlığına sunulmuştur. Ne var ki, aynı ko
misyon kısa bir süre sonra verdiği bir ek rapor 
ile 116 maddelik tasarının 65 maddesinde deği
şiklik istiyen 150 önergeyi inceliyerek 25 mad
de üzerinde değişiklik yapmış ve bu kere bu ta
sarıyı Yüksek Meclise sunmuştur. 

Bilindiği üzere ilk iş Kanunu 3008 sayı ile 
1936 yılında yürürlüğe girmiş ve işçi işveren 
ilişkilerinde 30 yıl uygulanmıştır. 1967 Ağus
tosunda yürürlüğe giren 931 sayılı iş Kanunu 
ise, işçi ve işveren ilişkilerinde yeni bir hamle, 
yeni bir merhale olmuştur. Ancak, yüksek mah
kemenin iptal etmesi nedeni ile 39 ay uygulana
bilmiş ve kısa bir süre içinde iptal edilmek su
retiyle ortadan kalkmıştır. Bu kısa süre içeri
sinde bu kanunun aksıyan yönleri görülmemiş 
ve tesbit edilememiştir. 

Bu nedenle, Çalışma Bakanlığı yeni tasarı
yı hazırlar ve Yüce Meclise sunarken, 931 sa
yılı iş Kanununun esas hükümlerinden büyük 
bir değişiklikle sapma göstermeden, aynı tasa
rıyı sadece bâzı yasama tekniği yönünden ufak 
değişikliklerle Yüce Meclise sunmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 1 nci madde üze
rinde görüşüyorsunuz, değil mi? 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV (Devam
la) — Evet efendim, 1 nci maddeyi arz ediyo
rum. 

Geçici Komisyon 25 . 2 . 1971 tarihine kadar 
bu hususta dikkat ve itina göstermiştir. Ancak, 
12 Mart 1971 tarihli ikinci raporunda bu husus
tan ayrılmmış ve Yüce Meclislerin üzerinde 
21 Nisan 1964 ten 12 Ağustos 1967 ye kadar üç 
yılı aslan bir süre çalıştığı kanunda önemli sa
yılacak bir değişiklik yapılmıştır. Bu değişik
lik özellikle 1 nci maddeye eklenen bir yeni 
fıkra ile hem bu kanun bakımından, hem de 
Türkiye'de maaş ile çalışan memurları ilgilen
diren ve uzun çalışmalardan sonra Yüce Mec
lisçe kabul edilmiş ve yürürlüğe konulmuş olan 
Devlet Memurları Kanunu bakımından yeni bir 
durum yaratmıştır. 

1 nci maddede işçi tanımı yapılırken getiri
len bu yeni fıkra, ikinci fıkra olup hüküm ay
nen şudur : 

«Devlet veya diğer kamu tüzel kişilerinin 
genel idare esaslarına göre yürütmekle yüküm
lü oldukları aslî ve sürekli görevler dışında ka
lan işlerde bedenen veyahut bedenen ve fikren 
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çalışanlardan, bedenî çalışması fikrî çalışması
na galip olanlar, T. C. Emekli Sandığı Kanu
nuna tabi olsalar ve kanunlara güre kadro kar
şılığı aylık alsalar bile, bu kanun bakımından 
işçi sayılırlar. Bu fıkra hükmü gereğince işçi 
niteliğinin tesbitinden doğacak uyuşmazlıklar, 
(Sendikalar Kanunundaki esaslar dâhilinde 
Yüksek Hakem Kurulunca kesin olarak karara 
bağlanır.» 

Bu fıkranın kabulü halinde çok kısa bir sü
re önce Yüce Meclise kabul edilip yürürlüğe 
konulan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
değiştiren 1327 sayılı Kanun kapsamına giren 
kimselerin statüleri üzerinde yeni birtakım de
ğişiklikler yapılmış olacaktır. Bu değişiklik 
bugün için zaten yıllardan beri durumları açık
lığa kavuşamamış bir kısım çalışanların yeni
den kararsızlık ve belirsizlik içine düşmeleri 
sonucunu verecektir. Bu kimseler bakımından 
yeni bir huzursuzluk kaynağı olaJbilecektir. Kal
dı ki, Yüce Meclisçe tamamen bir sosyal politi
ka konusu ve tasarrufu olarak Devlet Memur
ları Kanunu kapsamı içine alınmış olan bu kim
selerin yeniden iş Kanunu kapsamına almmala-
riyle bu kimselere 657 sayılı Kanuna göre inti
bakları sırasında verilmiş olan hakların geri 
alınması veya alınmaması yeni birtakım uyuş
mazlıklar konusu olabilecektir ve kamu sektö
rüne özellikle Millî Savunma Bakanlığı ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı gibi önemli hiz
metler gören bakanlıklar personeli arasında 
yeniden birtakım belirsizlikler konusu olabile
cektir. Belki, Devlet Memurları Kanunu ile 
Devletin ihtiyar etmiş olduğu büyük fedakâr
lıklara yeni birtakım ağır ve büyük fedakâr
lıklar eklenmesi gerekecektir. Bunun da bütçe 
için kaldırılması ağır bir yük olacağı takdir 
olunabilir. 

Hükümetimiz programında «Devlet Memur
ları Kanununun bünyesinden doğan ya da uy
gulanması ile ortaya çıkan aksaklık ve huzur
suzlukların giderilmesi için gerekli tedbirler 
önemle alınacaktır ve bu konudaki uzun va
deli reform çalışmalarına derhal başlanacak
tır.» taahhüdü ifadesini bulmuş olmaktadır. 

Türkiye'de başkası nam ve hesabına çalışan
ların, işçi ve memurların hukukî statülerini ge
nel anlamda düzenliyen iki anakanun olan iş 
Kanunu ile Devlet Memurları Kanunu arasm-
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daki bu kadar kısa süre içerisinde - Bilindiği 
gibi Devlet Memurları Kanunu yürürlüğe gi
reli beş ay olmuştur - yeniden esaslı bir statü 
değişikliği yapan bir hükmün getirilmesi hu
kukî bakımdan da, çalışma hayatındaki huzuru 
sağlamak bakımından da ciddî ve önemli sakın
calar yaratabilecektir. Eğer Devlet memurları 
kapsamına alman kişilerde bir yanılma söz ko
nusu ise, bu durum bu kanun içinde düzenlene
rek dikkate alınabilecektir. 

Devletin halen yürürlükte bulunan personel 
politikası ve onun dayandığı sosyal politikanın 
böyle birkaç ayda bir, hattâ bir iki yılda bir 
üzerinde yeterince durulmadan sık sık değişti
rilmesi, Devletin ciddiyeti ve Devlete oln güven 
bakımmdan doğru sayılamaz. Ayrıca, çok kısa 
sürede yapılacak bu değişiklikler, bu politika
ların kararlılığını, güvenilirliğini ve sağlamlığı
nı şüpheye düşürecek nitelikte olduğu gibi, ça
lışanlar arasında da yeni teşekkül etmiş bulu
nan bir eşitliğin, yeniden bozulmasına ve bizzat 
çalışanlar arasında da bir huzursuzluğa sebebo-
laJbilecektir. Böyle bir dönemde bu türlü huzur
suzlukların kaçınılması gereken hususlar oldu
ğunu Yüce Meclisin takdirine arz eder, komis
yondan gelen 1 nci maddenin ikinci fıkrasının 
çıkarılarak metnin daha önce Hükümetçe Yüce 
Meclis* sevk edildiği şekilde kabul buyurulma-
smı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN" — Sayın. Bastürk. 
ABDULLAH BAŞTÜRK (Yozgat) —- Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; 
Müzakeresi yapılmakta olan iş Kanunu ve 

onun çok ehemmiyeti haiz olan 1 nci maddesi 
uzun yıllar çalışma hayatını meşgul etmiş, çalı
şanı ve çalıştıranı tedirgin etmiş bir madde 
olup; bunun, günün şartlarına göre yeniden, tan
zimi zaruri görülerek, komisyon bir tadille hu
zurumuza gelmiş bulunuyor. 

Sayın Bakanın konuşmalarına bakılacak 
olursa, ifadeleri onların açısından değerlendiri
lecek olursa; çalışma hayatımız mevcut kanun 
ve tatbikatın çok gerisine gitmek gibi bir du
lumla karşı karşıya kalacaktır. 

Elimizde mevcut ve uygulanmakta olan 274 
sayılı Kanun 1327 sayılı Kanundan çok daha 
evvel yürürlüğe girmiş ve Sayın Bakanın bu
günkü noktai nazarına göre, 657 sayılı Kanu-
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nun kapsamında olmaları gerektiği savunulan 
çalışanlar 274 sayılı Kanunla işçi telâkki edil
miş ve bunun yanında da kendilerine 931 sayılı 
Kanunla Sosyal Sigortalar ve 275 sayılı Kanun 
hükümlerinin uygulanacağı derpiş edilmiş... 

Dönüyoruz günümüze... 
Maliye Bakanlığının teknisyenleri, oldum 

olası siyasi iktidarın sorumlu bakanlarını ya
nılttığı gibi, bugün de Devlet kesiminin büyük 
ağırlığını üzerinde taşıyan işçiyi aynı eğilimle 
memur yapmak ve Devlet kesiminde sendikal 
hayatı sona erdirmek gibi bir görüşün sahibi 
olarak kendilerini huzurunuzda bir kere daha 
tescili etmek fırsatını da bulmuş oluyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, 
Bugün Devlet kesiminde bizim anladığımız 

mânada toplu iş sözleşmelerine ve Sendikalar 
Kanununa tabi, dolayısiyle 931 sayılı Kanunun 
yürürlükte olduğu tarihlerde onun kapsamında 
bulunan işçi mevcudu 250 bine yaklaşan bir ço
ğunluktadır. Şimdi, bu 250 bin kişiyi biz toplu 
iş sözleşmesi düzeninden, sendikal düzenden çı
karacağız ve Türkiye'deki sosyal hayatı, çalış
ma hayatını ıslah ettiğimizi ve dolayısiyle huzu
ru, barışı sağladığımızı söyliyeceğiz. Bu müm
kün değil... Bilâkis, Sayın Bakanın ifadesi ta
mamen tersine gelişecek; mevcudolan barış ve 
düzen büsbütün anarşiye dönüşebilecektir. O 
bakımdan, Sayın Bakanın görüşlerine katılmak 
mümkün değildir. 

O halde, sayın komisyonun hazırladığı met
nin bir kısmına değinmek suretiyle sözlerime 
son vereceğim. 

ISaym Komisyon Başkanı; kanunun değişen 
kısmında mevcudolan, «Kamu tüzel kişilerinin 
genel idare esaslarına göre yürütmekle yüküm
lü oldukları, bedenî çalışması fikrî çalışmasına 
galibolanlar, Emekli Sandığı Kanununa tabi ol
salar ve bu kanuna göre kadro karşılığı aylık 
alsalar bile, bu kanun bakımından işçi sayılır
lar» hükmünün içindeki «süreklilik» tâbirini 
kamu kesiminde çalışan ve sürekli görev yapan 
Devlet Demiryolları, Devlet Deniz Yollan, Dev
let Hava Yolları, belediyelerde çalışan ve fiilen 
ifçi niteliğinde olan kimseleri kapsayıp kapsa
madığını lütfen burada izah buyursunlar. Eğer 
metindeki bu kısım bu işçileri değil de, kamu 
'hizmetlerinin gerektirdiği aslî görevleri ifa 
eden memurları kapsıyorsa, metin meseleyi bü

yük ölçüde halledecektir. Yok, bu «sürekli» tâ
biri sürekli ĝ örev yapan ve bedenî faaliyet arz 
eden işçileri de kapışıyorsa huzursuzluk büyü
yecektir. O bakımdan bu kişimin Sayın Komis
yonca açıklanmasını rica eder, saygılar suna
rım efendim. 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grupu adı
na Sayın İmer, buyurunuz. 

D. P. GRUPU ADINA M. KUBİLÂY İMER 
(Konya) — Muhterem milletvekilleri, 

Bu kanun tasarısı Meclisimize ilk defa gel
diği zaman tümü üzerindeki g,örüşlerimizi arz 
ederken yaptığım bir teklif de kabule şayan 
görülerek, halen müzakere etmekte olduğumuz 
bu tasarının sadece üzerinde değişiklik önergesi 
verilen maddelerinin müzakere edilerek diğer 
maddelerinin müzakeresiz geçmesi kabul edil
mişti. O gün burada bulunan arkadaşlarımız da 
fikir etrafında birleşmişlerdi. Gayemiz, iş haya
tını tanzim eden iş Kanununu mevzuatıımıza bir 
an evvel katmaktı. Bu fikir halen hepimize hâ
kimdir. Hattâ bu kanunun biran evvel çıkarıl
ması yolunda verilen ivedilik teklifleri de bu 
gayeye matuftur. 

Âmme intizamını temin edici ve kamu yara
rına olan, geniş kütleleri kapsıyan bu şekildeki 
bir kanunun bâzı hükümlerinin elbette büyük 
bir açıklık içerisinde ele alınması, kanunun çı
kışı sırasında olduğu kadar, sonradan da üze
rinde durulacak bir mevzudur. Bir kanunun 
daha önce Meclislerde ele alınmış olması ve 
onun kabul edilerek Meclislerden geçmiş olması, 
bu hükümlerde sonradan değişiklik yapılmasını 
önleyici bir durum yaratmaz; yani değişiklik 
her zaman için yapılabilir; yeter ki, yapılan hu
susun yanlışlığı veyahut çıkarılan hükmün ek
sikliği anlaşılmış olsun; daha iyiye, dalha doğ
ruya, daha güzele gitmek mümkün olsun. 

Değişiklik yapılması istenilen maddeler me-
yanında, burada biraz evvel konuşan bir arka
daşımın da belirtmiş olduğu üzere, halen Hükü
metin geri alınmasını istemiş olduğu 1 nci mad
denin ilgili fıkrası üzerinde bir teklifi de, şah
san o Komisyonun üyesi olmamakla beraber, iş
tirak eden bir milletvekili sıfatiyle vermiş bu
lunuyorum. Komisyonda bizim teklifimiz değil 
de başka bir metin üzerinde karara varılmıştır. 

Yalnız, burada bâzı noktaları belirtmek ica-
bedecek. Şayet Bakandan evvel söz almış olsay-
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dım şurada söyliyeceğim hususları zikretmek 
lüzumunu duymıyacaktım. 

Muhterem arkadaşlar, 
Devlet hayatı devamlılık arz eder, Devlet 

hayatındaki fonksiyonlar devamlılık arz eder ve 
Devlet hayatında mevkiler devamlılık arz eder. 
Komisyonda verilen değişiklik tekliflerine, o 
sırada Komisyonda bulunan arkadaşlarımız da 
bilirler ki, Maliye Bakanlığı ile bu mevzuu gö
rüştükten sonra, Çalışma Bakanlığının Hükümet 
adına muvafakati de alınmak suretiyle şu deği
şiklik teklifi kabul edilmiş bulunmakta idi. Bu 
metin üzerinde duruldu ve hattâ birkaç değişik
lik teklifinden bir tanesine itibar edilerek onun ' 
üzerinde bâzı değişiklikler yapılmak suretiyle 
bu metin Komisyonda kabul edilmişti. 

Şimdi Bakanın burada biraz evvel ortaya 
sürmüş bulunduğu görüş, elhette ki, Bakanlı
ğındaki elemanların verdiği bilgi çerçevesi ve 
ölçüsü içerisinde, bunun Devlete ve bütçeye bü
yük yük olma yolunda olduğunun sonucudur. 
Yani, maddenin bu fıkrası çıktığı takdirde, bu 
işin bütçeye büyük bir yük tahmil edeceği ileri 
sürülmektedir. Ancak daha önoe bu husus Ma
liye Bakanlığı ile görüşülmek suretiyle, kendi 
Bakanlığının da mesul şahıslariyle görüşülerek, 
Çalışma Bakanlığına mensup şahısların da işti
raki sonunda Komisyonda şu değişiklik mey
dana getirilmiş bulunmaktadır. Bu bakımdan, 
bu mevzuda kendilerine her halde yanlış bir be
yanda bulunulmuş olacak ki, kısa bir zamanda, 
birisi Komisyonda ve birisi de Mecliste olmak 
üzere iki değişik fikir ortaya konulmuş oluyor. 

Bunun hangi şekilde doğru veya yanlış ola
cağı ,bunun üzerinde ne gilbi hususların yapı
labileceği bizimle değil, Bakanlığın içerisinde 
halledilelbileicek bir mevzu olduğu için kendile
rini ilgilendirir. Bu bakımdan bunun üzerinde 
fazla durmak istemiyorum. 

Bir ciheti daha belirtmek zarureti vardır: 
İş Kanununda bâzı hususların yeteri kadar be
lirtilmemiş bulunması, hedenî ve fikrî çalışma
lar yönünden işçi ile işçi niteliğinde olanların 
tam mânasiyle ayrılmamış olması, idare ile ih
tilâfların doğumuna sebebiyet vermekte ve 
hattâ bu iş o kadar ileriye gitmektedir ki, 
idari kaza organı olan Danıştay bir karar ve
rirken, Yargıtay bunun tam tersine bir diğer 
karan vermekte ve iş, İş Uyuşmazlıkları Mah

kemesine kadar gitmektedir. Elbette her iki 
taraf da kendi ölçüleri içerisinde haklıdırlar; 
hükmü veren Yargıtay da, hükmü veren Da
nıştay da.. Ama bu hüküm iki ayrı yüksek 
mahkemenin dahi içtihat ayrılıklarına sebe
biyet verecek bir müphemiyet içerisinde ise; 
(bunun sebebini hükmü verenlerde değil ka
nunun hükümlerinde bu kahîl çeşitli anlayış
lara yer verilmiş olmasında aramak mecburi
yetindeyiz. Hukukî tefekkürümüz, hukukî 
mantığımız, tatlbikat Ibiai bu yola götürmek 
durumundadır. 

Tatbikatta, mahkeme kararlarının içtihat
lara ve tevhidi içtihatlara kadar varmış olma
sı keyfiyeti, kanunlarda ve tatbikatta birliği, 
flberaberliği temin etmek amacına dayanır. Bu 
öbakımdan, bunları temin edebilecek hüküm
lerin getirilmesi elbette lâzımdır. Gerek Ko
misyona benim verdiğim teklif içerisinde ve 
gerekse Komisyonun benimsemiş olduğu teklif
te esas eslbaJbı mucibe, kanunun daha önce Ana
yasa Mahkemesince usul yönünden bozulan ve 
iade edilen metninde bu cihetin noksan ve kısır 
bırakılmış olduğu gerekçesi içerisinde böyle 
hükmün getirilmesinin lüzumlu oluşu esas te
meli teşkil etmektedir. 

Bu arada gelen hükmün, çalışanlarla çalış-
mıyanlar arasında daha doğrusu işçilerle işve
renler arasında, (çünkü," İş Kanununun şümu
lüne bağlı olarak iki taraf da çalışmaktadır; 
sendika kurma yetkisini haizdirler) bunların 
arasında bir ihtilâf konusu olmak değil, aksine 
bu hüküm böyle bir ihtilâfın kaldırılmasını 
Bağlıyacaktır. 

işveren ya özel sektörde olur yahut resmî 
sektörde olur. Burada görüşülmekte olan ko
nu, açıklıkla belirtelim ki, Ticaret ve Sanayi 
Odalarının iş Kanunu mevzuunda ileriye sür
dükleri ve kanun metninde değişiklik yapılma
sının karşısında olduklarını iddia ettikleri hu
susla alâkalı değildir. Burada değişiklik ya
pılacak mevzu, Devletin yönetimi altında bu
lunan, işveren durumunda Devletin veya ikti
sadi Devlet Teşekküllerinin işverenle işçiler 
arasındaki durumun tâyin ve tesbitidir. Yani 
işçi niteliğinde olanlarla, müstahdem ve me
mur niteliğinde olanların birbirinden tefriki 
meselesi burada rol oynamaktadır. Burada, 
«Kanun metnine yeni bir hüküm getirildi mi, 
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getirilmedi mi?» meselesini değil, müstahdem 
ve memurdan işçinin ayrılması meselesinin ka
nun hükmünde olmaması noktasının münaka
şası esastır. Yoksa; «Kanunla hüküm getirildi, 
eski kanunda yoktu, sonra çıktı» gibi mevzular 
kalbule şayan olamaz. Mesele, getirilen hük
mün bir ihtiyacı veya birçok ihtiyaçları karşı
laması noktasıdır. Tenkidlerimizi bu nokta 
üzerinde yaparsak, münakaşalarımızı bu nokta 
üzerinde sürdürürsek o zaman bir neticeye 
varmış oluruz. Onun dışındaki hususlar, elbet
te Memurlar Kanunu ile memurlara sağlanan 
birçok imkânlar, taban ve tavan yüzünden büt
çeye yüklenen yükler, daha evvelki tahminlerin 
çok üstünde bir noktaya varma yoluna kadar 
gitmiştir. 

«Devlet, kendi emrinde çalışan müstahdem 
ve memurun haklarını milyon değil, milyarlara 
da varsa muhafaza edecektir; işçinin haklarını 
nıuhalfaza etmiyecektir» diye hiçbir kimsenin 
şu Meclis içerisinde, Hükümetin bünyesi içeri
sinde düşüneceğine ben şahsan ihtimal vermi
yorum. O halde mesele, işçi haklarının diğer 
haklar gibi korunmaya değer olduğunun tescili 
ve bunun korunmasının hükme bağlanmasıdır. 
Bu sağlandığı takdirde, benim verdiğim tak
rir ile filancanın verdiği takrir arasında iki 
üç kelime fark meselesini Meclis burada reyi 
ile halledecektir, ama bizim ana noktada bir
leşmek gilbi bir mecburiyetimiz vardır. 

Şunu da nazarı itibara almak lâzımdır: Ben, 
1 nci madde üzerindeki hu fıkrada, âdeta bir 
kanunun tümü üzerinde konuşma yaparcasına 
konuşmayı arzu etmezdim, ama bu hüküm diğer 
hükümleri de içine aldığından üzerinde dur
mayı lüzumlu buldum; düşünüşte, temelde, 
sistemde, felsefede bir birliğe varmak zarure-
tindeyiz. Bu noktaya ulaştığımız takdirde ka
rar almak zor ohmyacaktır. 

Bu bakımdan Hükümetin, fıkranın çıkarıl
ması yolundaki teklifini kalbule şayan bulmu
yorum. «Bu, bir mevzuu, hiçbir mevzuu hallet
miyor» diyorlarsa, onun üzerinde münakaşa 
edelim; bir mevzuu değil, pekçok mevzuu hal
letme durumundadır, öylesine ki, sadece işçi 
ve işvereni Devlet ve işçi yönünden değil, bu 
hususta karar veren yargı mercilerini, idari 
yargı mercilerini de bir sarahat içerisine götür
me duumunda olacaktır. 

Bu bakımdan, şahsan Komisyonda vermiş 
olduğum hu Ideğişik fıkra hususundaki teklifim 
haki kalmak üzere, Hükümet teklifine itibar 
edilmemesi ve Komisyon tarafından getirilmiş 
olan metnin kabul îbuiyuruUmasını, Grupum aidi-
na saygılarımla talebederim. 

BAŞKAN — Sayın Sönmez. Vaz geçtiler. 
Sayın Baha Müderrisoğlu, (buiyurun. 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Bu maddede (benini bilhassa takıldığım, «Be

denî çalışması fikrî çalışmasına galiıbolanlar, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli, Sandığı Kanunu
na tabi olsalar ve kanunlara ıgiöre kadro karışı̂  
lığı aylîk alsalar bile bu kanun bakımından iş
çi sayılırlar» hükmüdür. 

Muhterem arkadaşlar, 
Ben şahsan, bu paragrafın ileride birçok ak

saklıklar ve ihtilâtlar doğuracağına kaaniim. 
Aşağı yukarı 30 senelik hekimlik hayatımın 
20 küsur senesi hastaneiierfde idareci olarak geç
miştir. Bilhassa burada çalışan, bugün için işçi 
niteliğinde bulunan sağlık personeli, hakikaten 
hastanelerin çalışmasını fevkalâde aksatacak
tır. Bu bakımdan, bu paragrafın Hükümetin 
düşüncesine uylgun olarak çıkarılması yerimde 
olur; aksi takdirde, hastanelerimiz feloolur. 

Bir hekim bugün acaJba (bir işçi midir, yok
sa bir ımemur mudur? 

Arkadaşlar, helkiımler ve hekimle çalışan 
personel ağır işçi sayıhr. Sabahtan akşama ka
dar hem bedenî, hem de dimağı olarak çalışmak
tadırlar, hattâ hem gece, hem gündüz. O bakım
dan (bu paragrafın çıkarılmasının, memlekıeti-
miz ve (bilhassa hastanelerimizin çalışımasınlda 
fevkalâde önemi vardır. Hükümetin düşüncesi 
yolunda hareket eldilmıdsinde fayda mütalâa et
tiğimi bildirir, hürmıetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi gelmiştir. 
Esasen başka söz istiyen olmadığı cihetle ye
terlik önergesini okutup oylamıyorum efendim. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Ye
terlik aleyhinde söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — İSayın Asutay, «Başka süz is
tiyen olmıaldığı için yeterlik önengesini okutmu
yorum» deldiım. 

GEÇİCİ KOMİSYON ISÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOPÇUıBAŞI (Çorum) — Komisyon adına söz 
istiyoruz efendim. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 

TOPÇUİBAŞI (Çorum) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin nıulhterem üyeleri; 

Konuşmamı fazla uzatacak değilim; ancak 
mevzuun efaemımiyıetini müdrik olarak izaha 
muhitaç gördüğümüz bâzı hususlarda tavzihler 
ve beyanlarda bulunacağım, 

Evvel emirde beyan edelim ki, bugün mem
leketimizin iş mahkemeleri, şu anda müzakere
sini yapmakta bulunduğumuz 931 sayılı iş Ka
nununun bir an önce çıkartılmasını ve tatbikat
ta yerini almasını beklemektedir. Bu sebeple, 
mesele fazla ehemmiyetli olmasına rağmen, tat
bikatın fazlaca ihtiyaç duyduğu ve mahkeme
lerin tatbikat yapabilmesi için çıkmasını bekle
diği bu kanunu süratle çıkartmakta memleketi
mizin iş hayatı bakımından zarureti ve ihtiyacı 
vardır. 

Bu kanunun fevkalâde mükemmel olduğu 
iddiasında bulunmuyoruz, ancak güzeli, doğru
yu ve iyiyi bulmak üzere Komisyonumuz çalış
mış, gayret sarf etmiştir; huzurunuza da siz
lere takdim edilen metin ile gelinmiştir. 

Esasen, müzakeresi yapılan bu kanun, Ana
yasa Mahkemesinin 16 . 5 . 1970 tarih ve 473 
sayı ile, Anayasanın 85 ve 92 nci maddelerine 
matuf olmak üzere şekil bakımından iptal edil
miştir. Binaenaleyh, kanun tümü itibariyle ge
çen defa müzakereye tabi tutulmuş ve biz, ikin
ci defa bu şekli tamamlamak üzere ele almış 
bulunuyoruz. Yalımız, şeklî tamamlama yapı
larken Yüce Meclislbe 196 tane tadil teklifi ve
rilmesi üzenine Komisyonumuz bunları müzake
re etmiş ve huzurunuza elinizdeki metinle gel
miştir. 

Bu nıetnin en mühim maddelerinden birisi 
şüphesiz M, tarifi kapsıyan 1 nci maddedir. 

1 nci madde şüphesiz ehemmiyetlidir, iş ha
yatımızın temelini teşkil eden bu maddede, me
seleleri, biraz evvel burada konuşan bir arka
daşımızın ifade ettiği gibi, bıçakla keser gibi 
bitirmemiz mümkün değildir. Bugünün içtimai 
hayatının, iktisadi hayatının birtakım gereklileri 
icabı, beşerî münasebetlerin neticesinde ihtilâf 
daima olabilecektir ve olabilir. 

Dikkat buyurulursa, 931 sayılı Kanunun 
1 nci maddesine bir fıkra ilâve edilmiştir. Bu 
fıkraya karşı çıkan, fıkranın metinden çıkartıl

masını istiyen görüşler vardır, fakat bu görüş
leri biz isabetli bulmuyoruz. 

işveren ve işçi münasebetlerinde çıkan ihti
lâflar bugüne kadar malhkemelerimizin müte-
nakıız çıkan hükümlerine ımevızu olmuş, işçi -
memur ayırımını bir noktaya getirmiştir. Bu 
nokta, Yüksek Hakem Kurulunun kesin kara
nıdır. Bir çalışan insanın işçi mi yoksa memur 
mu olduğunun tefrikini Komisyonumuz, Yük
sek Hakem Kuruluna getiriyor. Yüksek Hakem 
Kurulu bu mevzuda karar verdiği zaman kesin
lik arz ediyor ve ihtilâf bitiyor. 

Bu sebeple, meseleyi bu mjoktadan ele almak 
lâzımıgelir. Demek ki, iş hayatımızın süresi müd-
detince ihtilâfların bitmesi düşünülemez. Cemi
yet hayatında ihtilâf olabilir. Meseleleri kesin
likle, bugünün girift yaşantısı içinde kesinlikle 
çözebilmek için bir formül de bahis konusu ola
maz. Fakat bizim bulabildiğimiz, iyi ve güzel ol
duğu kanaatinde olduğumuz husus, işçi ve me
mur ayrımında salahiyetli bir merci olarak Yük
sek Hakem Kurulunun tesbitidir. Bu kurul, 275 
sayılı Kanunumuzun tesbit ettiği bir kuruldur 
ve bitaraf bir kuruldur ve bitaraf organlar mü
messilleri atrafından teşkil edilmektedir. O hal
de, Yüce Meclisin muhterem üyelerinden rica
mız, bu maddenin olduğu gibi kabul edilmesi
dir. 

Bu arada, maddeyle birlikte mütalâalarını 
beyan eden muhterem arkadaşlarımızın bâzı 
hususlardaki fikirlerüne de cevap vermeyi lü
zumlu görüyoruz. 

İlk konuşan arkadaşımız, «İş Kanunu sakat
tır» dediler. Daha, 931 sayılı tş Kanunumuzun 
tatbikatı olmadığı ve bu tatbikatta iyi ve kö
tü tarafları tebellür etmediği cihetle böyle bir 
hükmün verilmesi çok erkendir ve acelecilik
tir. 

«Kanun tümü itibariyle işçi ve işvereni eşit 
tutuyor, hattâ işverenin tarafına ağır basıyor» 
beyanında bulundular ve bilâhara da sosyal 
adaletten bahsettiler. 

Sosyal adalet fikrine inanmış olan insanla
rın denge fikrini kabul etmesi gerekir. Mantık 
da bunu âmirdir. İşçi ve işveren arasındaki 
(bir denge cidden 931 sayılı Kanunun bu metnin
de düşünülmüştür. Birisi diğerine tercih edile
memiştir, edilmemiştir ve bu denge iktisadi ha
yatımızın istikrarını, barışı ve şevkini temin 
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edecektir. Biz bu inançtayız. Binaenaleyh, bu 
noktaya matuf olan arkadaşımızın görüşü yan
lış ve isabetsizdir. 

işveren vekilinin geniş tutulması da işçi le
hine düşünülecek bir mevzudur. Hukukî bir ih
tilâf bahis konusu olduğu zaman işveren ve
kilinin mesul tutulması, tebliğ, teibelüğ bakı
mından da, hakların muhafazası bakımından da 
faydalıdır. Bmacıaleyh, bu noktaya matuf iddia
ları da yersiz bulunuyor. 

Bir diğer arkadaşımız, 657 sayılı Kanunu 
tadil eden 1323 sayılı Kanunun 18 nci madde
siyle, mevcut 1 nci madde arasında birtakım 
tezatlar olduğunu ifade ettiler. 

Bu fikrü beyan eden arkadaşımıza hatırlat
mak istiyorum. 1328 sayılı Kanunun 18 nci 
maddesinin 1 nci fıkrasında; «ıbu kanuna tabi 
kurumlarda işçi statüsünde çalışmakta olup da, 
fiilen yaptıkları iş dolayısiyle Devlet memuru 
tanımına girmiyen Devlet memurluklarına...» di
yor. Fiilen yaptıkları işi zaten ifade etmişti. 
Burada da bir ibare halinde bu mevcuttur. Esa
sen bu ibareyle, 1 nci madde ve 274 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesinin 4 ncü fıkrasında bu 
mevzua dair fikirlerin derli toplu olarak ifade
sine gayret edilmiştir. Binaenaleyh, burada ar
kadaşımızın yanıldığını rahatlıkla söylemek 
isteriz. 

Esasen 931 sayılı Kanun, Borçlar Kanunun
daki hizmet akdiyle, iş Kanundaki iş akdini ve 
274 sayılı Sendikalar Kanununun 2 nci madde
sinin 4 neti fıkrasındaki görüşleri birleştirmek 
suretiyle işçi tarifinin anlamını geniş bir çer
çeve içerisinde mütalâa etmiştir. Bu sebeple 
sanıyoruz ki biz, iyi ve güzel bulduk ve o ka
naatteyiz ki, müzakeresi yapılan kanunun 1 nci 
maddesi günümüzün iş hayatının gerektirdiği 
ihtiyaçlara cevap verecektir. 

Bu arada bir arkadaşımız, 1 nci maddenin 
2 nci fıkrasında mevcut, «asli ve sürekli» tâ
birlerinden, «süreklilik» mefhumu üzerinde dur
dular. Anayasanın 117 nci maddesinin memur 
lar hakkındaki tarifinin içinde «asli ve sürekli» 
tâbirleri bulunduğu sebeple, «asli ve sürekli» 
mefhumları, hukuk mevzuatında, bu iki mefhu
mun Anayasadaki anlamı içinde mütalâa edil
mesi iktiza eder. 

iSon olarak, sağlık personelinin işçi sayılması 
mevzuunda, sağlık hizmetlerinin görülmesi bakı-
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mından birtakım problemlerin ortaya çıkabile
ceği fikri ileri sürüldü. 

(Muhterem arkadaşlar, bir noktayı tesfhit ede
lim : Bugün gelişmekte olan memleketimizin 
sanayi dalında sanayi işçisi olmadığı için, sen
dikal faaliyetler çalışma sahalarını ve senkikal 
faaliyetler faaliyet kapsamlarım kamu sektö
rüne doğru da zaruretle uzatmaktalar. 

Şimdi biz inanıyoruz ki, bugün memleketi
mizde sendikal faaliyetleri yürüten arkadaşla
rımız âmme mesuliyetini müdrik arkadaşlardır. 
Her ne kadar sağlık hizmeti gibi çok mühim 
ıbir mievzuun hassasiyeti varsa da, o inançta
yım ki, sendikal faaliyetleri yürüten arkadaş
larımız âmme hizmetinin mesuliyetini müdrik 
ve âmme vazifesinin gereğini yerine getirecek 
arkadaşlardır. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Maa -
lesef... Maalesef... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOPÇUBAŞI (Devamla) — Müsaade buyurun 
efendim. 

Şim'di sağlık personelinin, sağlık hizmetle
rinde kombine çalışması gereği de aşikâr. Yal
nız, sağlık personelinin bu mevzudaki durumu 
toplu sözleşmelerle de ayrıca tanzim edilebilir. 

Binaenaleyh, 931 sayılı Kanunun 1 nci mad
desi memleketimizin içinde bulunduğu iktisa
di ve sosyal şartlara en iyi ve en güzel tarzda 
cevap verebilir mülâhazası ile uzun uzun düşü-
nülükten sonra tanzim edilmiştir. Bunun dışın
daki iddialar varit değildir. Madde Anayasaya 
da uygundur. Hukuk mevzuatı yönünden de 
bir teyit fikri vardır. Meseleyi Yüce Meclisin 
takdir ve tasviplerine* saygılarımızla arz ede
riz. 

Teşekkür öderim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Asutay buyurun efen
dim. 

MEHMET ALİ AYBAR (istanbul) — Ben 
söz istemiştim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Asutay zatıâlinizden da
ha önce söz istediler efndim. 

BURHANETTIN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

iSayın Çalışma Bakanının görüşmesi beni 
endişeye düşürdü; büyük emdişeye düşürdü. 
Çalışma Bakanımız; elimizde mevcut ve evde 
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•dosyalarımda 'da bir hayli kabarık olan telgraf-
lardaki beyanın bir aynım mikrofondan dillen
dirdi. Kimisi yıldırım, kimisi aoele, kimisi nor
mal telgraflar... Sanayi Odalarından, ticaret 
adalarından, ticaret borsalarından gelen telg
raflar; birçok işletmelerden, işverenlerden ge
len telgraflar; İktisadi Devlet Teşekküllerin
den gelen telgraflar... 

Telgraflar şöyle : «İptal edilen 931 sayılı 
İş Kanununun eski şekliyle Geçici Komisyon
dan Büyük Millet Meclisine sevk edildiğini, an
cak Meclis görüşmelerinde bâza maddeler üze
rinde işverenin aleyhine, mevcut dengeyi bo-

ı zucu ve fevkalâde tehlikeli olabilecek değişik
liklerin yapıldığını öğrenmiş bulunuyor uz.» 

«Kanunun, hiçbir değişikliğe tabi tutul
maksızın ve elsizi metninin aynen Yüce Meclis
ten çıkarılmasının temininde bize yardımcı ol
manızı rica ederiz.» 

Sanayi odalarının ve ticaret odalarının bir
çok telgrafları... 

DOĞAN KİTPLI (Samsun) — Size mi geli
yor?.. 

BURHANETTÎN ASUTAY (Devamla) — 
Adbiâoize efendim... 

Şimdi sayın milletvekilleri, sayın Bakanı
mız - biraz sonra Kitaplı'nm söylediğine de işa
ret edeceğim, talbiî müsaadenizden istifade ede
rek - dödi ki, «657 sayılı Kanunu: tadil eden 
1327 sayılı Kanunundaki getirilen dengeyi bo
zar hu kanun... Neden bozar? Hükümete ve 
bütçeye yeni yükler getirdiği için bozar»... Pe
ki, Anayasa taJdil edilmeden bir Bakanın sözü 
ile bir karara varmak mümkün değil.. 

Şimdi, bir kısım çalışanı sendikaya aktara
caksınız 931 sayılı Kanunla ve bu, Hükümet 
bütçesine yük getirecek, dengeyi bozacak diye, 
931 sayılı Kanunun ©ski hükmünü aynen ipka 
edeceksiniz.. 

iŞimdi, 931 sayılı Kanunla, biraz evel huzur
da okuduğum, muhtelif belediyeler ve Maliye 
Bakanlığının akıldane kişileri tarafından tan
zim edilmiş olan genelgelerine uygun olarak 
işçi kadrosundan memur kadrosuna alman ar
kadaşlar tekrar işçi kadrosuna alınılırsa, mev
cut kanunlardan istifade edecek. Yani ne 
yapacak Anayasamızın 47 nci maddesinde 
yer alan, «İşçiler işverenlerle olan münasebet
lerle olan münasebetlerinde iktisadi ve sosyal 
durumlarını korumak veya düzeltmek amacı ile 
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i toplu sözleşme ve grev haklarına sahiptirler» 
hükümlerini kullanacak. Ne yapacak? 057 sa
yılı Kanunla, 1327 sayılı Kanunla dikey ola
rak senede 5 liralık zammı toplu sözleşmeyle 
biz, Anayasamızın 45 nci maJddesinlde yer 
alan, «Devlet, çaliganlarm yaptıkları işe uy
gun ve sendikal haysiyet ve insanlık haysiyeti
ne yaraşır bir yaşayış seviyesini sağlamaları, 
elverişli, adaletli bir ücret elde etmeleri için 
gerekli tedbirler alır» hükmünü toplu sözleş
melerle yerine getireceğiz... Yani, memur olur
sa dikey, yatay terfi senede 5 lira... Biz sözleş
me yaparsak, hayat şartlarına uygun zam ala
cağız ve bu Hükümetin bütçesine ağırlık geti
recek... 

Eğer 1327 sayılı Kanun tatbik edilirse 5 se
nede bir dikey terfi yapacaksınız, 10 lira 
alacaksınız; biz senede, hayat şartlarına göre 
belki 30 lira alacağız. Bizim burada kanunu, 
Hükümet bütçesine şu veya bu yükü getiriyor 
zaviyesi içinde mütalâa etmemiz mümkün de
ğildir. 

Sayın milletvekillerinden bası arkaJdaşıları-
mız, doktorların çalışmalarından bahsettiler: 
Doktor bütün gücüyle çalışır.. Doktor bütün 
gücüyle çalışır, ama hastanın altındaki bezi 
yıkamaz, bulaşık yıkamaz... 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — ica
bında onu da yapar. 

BURHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 
Bulaşık yıkamaz... 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — ica
bında bulaşık da yıkamıştır. Siz bunları bilmi
yorsunuz. 

BURHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 
Çok iyi bilirim. 

Şimdi bir doktor ile bir hademeyi bir arada 
mütalâa etmek mümjkün değildir. Doktorun 
eğer işine son verilirse Devlet Şûrasına gider, 
vazifesinin iadesini ister, ama bir hademenin 
kulağından başhekim tutar, evinde odununu 
yarmadığı için, kapı dışarı eder. 

'BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — öyle 
bir şey olmamıştır. 

BURHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 
Değerli milletvekilleri, 

3008 sayılı Kanun 1936 senesinde çıkarıl
mıştır. 1950 senesine kadar geçen 14 senelik 
zaman içinde tatbik edilmemiştir. 1950 den 
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1963 e kadar, sendikalar kurulduktan sonra, 
tatibik edilen kanunun aksaklıklarını 931 sayılı 
Kanun gidermiştir. Akıllı insanlar daha çaJbuk 
Ihedefe ulaştıkları için, sizinle istediğiniz yerlde, \ 
istediğiniz kişilerin, istediğiniz profesörlerin 
huzurunda masa başında imtihan olmaya hazı
rım; doktorlukla değil, bu mevzuda. Ben bu 
işe 26 yılımı verdim sayın doktor... 28 yılımı.. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — iste
diğiniz yerde, istediğiniz zaman sizinle beraber 
münakaşasını yapabilirim... 

BURHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 
Oldu, mutabıkım sayın doktor, dışarıda. Günü
nü tesfoit edelim. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı k'onuşı »uya
lım efendim. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — iste
diğiniz yerde sizinle beraber münakaşa yapalım. 

BAŞKAN — Sayın Hatip, lütfen Heyeti 
Umumiyeye hitabediniz. 

BURHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 
Sayın milletvekilleri, 4 Mayıs 1971 günü saat 
11,00 de Büyük Millet Meclisi Kütüphanesinde 
Sayın Doktoru bekliyorum, şimdi huzurunuzda 
kendisine randevu verdim. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Hay 
hay... 

BURHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 
Şimdi bütün bu mevzular içinde, hem bütçeye 
getirilecek yük, hem sair yük değil; bu kanun, 
Anayasanın; «İnsan haysiyetine yaraşır bir 
çalışmayı Bağlıyacaktır» diye emrettiği âmir 
hükmü yerine getirecektir ve bu çalışma siste
mini sağlıyacaktır. 

Teşekkür ederim. 

MEHMET ALİ AYBAR (istanbul) — Söz 
istiyorum Sayın Başkan, daha evvel de istemiş
tim. 

BAŞKAN — Efendim, daha evvel yeterlik 
önergesinin geldiğini belirttim, Sayın Komis
yon görüştüler, son sözü de sırada olan bir mil
letvekili arkadaşımıza verdim. Arzu ettiğiniz 
takdirde yeterlik önergesinin aleyhinde söz is-
tiyebilirsiniz. 

MEHMET ALİ AYBAR (istanbul) — Ye
terlik önergesinin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Tamam, buyurun efendim. 
Bir dakika Sayın Aybar, önce yeterlik öner

gesini okutayım. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
iş Kanununun 1 nci maddesi üzerinde yeter 

derecede görüşülmüş ve konu aydınlanmıştır. 
Kifayeti müzakerenin kabulünü rica ederim. 

istanbul 
Hasan Türkay 

BAŞKAN — Yeterlik önergesinin aleyhinde, 
buyurun Sayın Aybar. 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri, 

1 nci madde üzerindeki konuşmalarla konu
nun anlaşılmadığı, aydınlığa kavuşmadığı sabit 
olmuştur. Filhakika burada gerek Sayın Ba
kanın, gerekse Komisyon adına konuşan Sayın 
Sözcünün beyanlarından sonra 1 nci maddede 
hâsıl olan kavram bunalımı ve bulanıklığı hâd 
bir dereceye gelmiştir. Bu kürsüden konuşan Hü
kümet mensubu ve komisyon sözcülerinin bu 
beyanlarından sonra mutlaka 1 nci maddeyi biz, 
daha enine - boyuna burada müzakere etmeli
yiz. 

Arkadaşlar belirttiler, 1 nci madde bu kanu
nun bel kemiği mesabesindedir. 

Tasavvur buyurunuz ki, bu 1 nci maddeye 
olumlu sayabileceğimiz bir fıkra eklenmesine 
Hükümet; reformcu niteliğini kendisine veren 
bir Hükümet karşı çıkmıştır. Oysa bu, iş ha
yatımızın kangren olmuş bir yarasına merhem 
sürecek nitelikte bir fıkradır. Yani, Devletin 
işveren sıfatiyle çalıştırdığı ve bedenî faaliyeti, 
bedenî emeği fikrî emeğine üstün gelen ve ça
lışması sürekli olan kimselerin işçi olarak mü
talâa edilmesi istenmektedir. Biz beklerdik ki, 
reformcu olan yeni Hükümet bu fıkradan yana 
çıksın ve 1 nci maddede eksik görülen ve demin 
belirtmeye çalıştığım hususları bizzat Hükümet 
desteklesin. 

O itibarla lütfediniz kifayet önergesi aley
hinde oy kullanınız İd, bu noktalar açıklığa çık
sın. 

Komisyon Sözcüsü buradaki beyaniyle, bu 
kürsüden yapılmış olan konuşmaları gereği gibi 
değerlendirmediğini ortaya koymuştur. Yahut 
bu kürsüde konuşan arkadaşlarımız, Komisyon 
Sözcüsünün idrakine gereği kadar hitabetine 
becerisini gösterememişlerdir. 

MEHMET LÛTFİ SÖYLEMEZ (Gaziantep) 
— Hakaret ediyorsun be!.. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Hop
pala! 
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Siz ne zaman dinlemesini öğreneceksiniz I 
Beyefendi?.. Dinlemesini öğrenin. 

BAŞKAN — Lütfen... Buyurun Sayın Ay-
bar. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Şim
di Komisyon Sözcüsü buradan, sosyal adaletin 
«denge sağlayıcı bir kavram olduğunu» beyan 
ettiler. Ben Sosyal Devlet ilkesi haldandaki 
Anayasa gerekçesini okudum. Anayasa gerek-
çesiydi okuduğum şey, başka bir şey değildi. 
Anayasa gerekçesinde «Devlet emekçiden yana 
olur.» diyor. «Devlet işçiden yana olur, ikti-
saden zayıf olandan yana olur.» diyor, «pat
rondan yana olur» demiyor. Bunun idraki 
içinde olması lâzımdır Komisyon ve Hükümet. 
Reform için gelen Hükümet bunun idraki için
de olmalıdır. Anayasayı uygulamakla görev
lendirilerek getirilmiş olan Hükümet bunun id
raki içinde olmalı. 

BAŞKAN — önerge aleyhinde Sayın Hatip 
lütfen, önerge aleyhinde. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Bu 
itibarla önerge aleyhinde oy kullanınız ki, bu 
hususları bu kürsüden defaatle ve tekraren be
lirtmek mümkün olsun. 

Hepinize saygılar sunarım. 

MEHMET YARDIMCI (istanbul) — Sayın 
Aybar, memur emek sarf etmiyormu?. 

MEHMET LÛTFİ SÖYLEMEZ (Gaziantep) 
— Memura hakaret ediyor be.. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Değiştirge önergeleri vardır, okutuyorum 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 1 nci 

maddesinin 2 nci fıkrasının kanun tasarısı met
ninden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Atila Sav 
Çalışma Bakanı 

Sayın Başkanlığa 
Müzakeresi yapılmakta olan kanunun 1 nci 

maddesinin 1 nci bendinin aşağıdaki şekilde ta
dilini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya Milletvekili 

Mustafa Kubilây imer | 
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Madde 1. — Bir hizmet akdine dayanarak 
her hangi bir işte ücret karşılığı çalışan ve Dev
let veya diğer kamu tüael kişilerince yürütülen 
hizmetlerde yahut iktisadi Devlet Teşekkülle
ri ile müesseseleri ve iştiraklerinde veya özel 
kanunlarla kurulmuş kurum, müessese ve iş
yerlerinde bedenen veyahut bedenen ve fikren 
çalışanlardan bedenî çalışmaları fikrî çalışma
larına galip ojan kişiye işçi, işçi çalıştıran tüzel 
veya gerçek kişiye işveren işin yapıldığı yere 
işyeri denir. 

Bir kimsenin işçi olup olmadığının tâyini 
Yüksek Hâkem Kuruluna aidolup bu kurulun 
kararı kesindir. 

Adı geçen Kurulun niteliğini tesbit ettiği 
kimse tabi olduğu statüden derhal çıkarlar ve 
hakkında bu kanun ve diğer iş mevzuatı uygu
lanır. 

Yüksek Hâkem Kurulu niteliğin tesbitinde 
o kimseye verilen unvana değil fiilen gördüğü 
işe göre niteliği tesbit eder. 

işçinin yaptığı işin bedenî ve fakrı vasfının 
eşidolması halinde de o kimse bu kanuna göre 
işçi sayılır. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakeresi yapılmakta olan kanunun 1 nci 

maddesinin 1 nci bendinin aşağıdaki şekilde ta
dilini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
izmir Milletvekili 

Burhanettin Asutay 

Madde 1. — Bir hizmet akdine dayanarak 
her hangi bir işte ücret karşılığı çalışan ve Dev
let veya diğer kamu tüzel kişilerince yürütülen 
hizmetlerde yahut iktisadi Devlet teşekkülleri 
ile müesseseleri ve iştiraklerinden veya özel ka
nunlarla kurulmuş kurum, müessese ve işyer
lerinde bedenen veyahut bedenen ve fikren ça
lışanlardan bedenî çalışanları fikrî çalışmala
rına galibolan kişiye işçi çalıştıran tüzel veya 
gerçek kişiye işveren, işin yapıldığı yere işyeri 
denir. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, ben Mustafa Kubilay imer'in öner
gesine katılıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Asutay Sayın imer'in 
önergesine katıldığı cihetle önergesi iade edil
miştir. 
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Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan iş Kanununun birinci 

maddesine, ikinci fıkra olarak, aşağıdaki hu
susun eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İstanbul 

Hasan Türkay 

2. Devlet veya diğer kamu tüzel kişilerince 
yürütülen hizmetlerde yahut iktisadi Devlet 
Teşekkülleri ile müesseseleri ve iştiraklerinde 
veya özel kanunla kurulmuş kurum, müessese 
ve işyerlerinde beden veyahut bedenen ve fik
ren çalışanlardan bedenî çalışması fikrî çalışma
sına galibolan kimseler, 5434 sayılı T. C. Emek
li Sandığına tabi olsalar ve kadro karşılığı ay
lık veya ücret alsalar da, haklarında bu kanunla 
274 ve 275 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 

Bu fıkra gereğince işçi niteliğinin tesbitin-
den doğacak uyuşmazlığı taraflardan biri veya 
ilgilinin çalıştığı iş kolundaki işçi sendikasının 
başvurması üzerine Yüksek Hakem Kurulu ke
sin olarak karara bağlar. 

HASAN TÜRKAY (istanbul) — Sayın Baş
kan, ben Komisyonun metnine iştirak ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Türkây, Komisyonun 
metnine iştirak ettiği cihetle önergesi muamele
den kaldırılmıştır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1 nci maddenin üçüncü fıkrasındaki birinci 

cümlenin, 
a) «işveren sayılan gerçek ve tüzel kişiler 

adına, işletmenin bütününü sevk ve idareye yet
kili olan kimselere işveren vekili denir şeklin
de değiştirilmesini, 

b) «Bu kanunda öngörülen her çeşit sorum
luluk ve zorunluluklar özel teşebbüs halinde 
bulunan işyerlerinde dorğudan doğruya işverene 
aittir. 

Devlet sermayesi ile kurulmuş işyerlerinde, 
bu sorumluluk ve zorunluluklar işveren vekil
leri hakkında uygulanır, işveren vekilliği sı
fatı, bu kanunla işçilere tanınan hak ve vecibe
leri ortadan kaldırmaz. 

Aynı maddeye son fıkra olarak; 
c) işçi veya sendika, işçi veya işyerleriyle 

ilgili her hangi bir dâva veya konuda, işverene 
muhatabolabilir. Muhatabolan işveren buna 
uymak zorundadır.» 
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İlâvesinin yapılmasını arz ve teklif ederiz. 
istanbul Milletvekili İstanbul Milletvekili 
Mehmet Ali Aybar Rıza Kuas 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Müzakere edilmekte olan İş Kanununun 

1 nci maddesinin 4 ncü fıkrasının aşağıdaki bi
çimde değiştirilmesini : 

«İşveren, işyerlerinde kendisini temsile yet
kili kıldığını önceden ilân ettiği ve işin tümünü 
veya iş bölümü dolayısiyle bir birim teşkil eden 
kesiminin tümünü, işveren adına yöneten ki
şiye işveren vekili denir, işveren vekilinin, iş
yerinde işçilerle ilgili bütün işlemlerinden, doğ
rudan doğruya işveren sorumludur.» 

5 nci fıkranın da : -
«Bu kanunla işveren için öngörülen yüküm

ler ve sorumluluklar işveren vekili veya vekil
leri hakkında da uygulanır; şu kadar var ki, 
işçi veya işçi sendikası sorumlu muhatabolarak 
karşısına işvereni alır. işveren, işveren vekilini 
ileri sürerek sorumluluktan kurtulamaz. İşve
renle işveren vekili arasındaki ilişkiler vekâlet 
ilişkileridir. Bu ilişkileri Borçlar Kanunu dü
zenler.» biçiminde değiştirilmesini; 

Ve son fıkra olarak : 
«işbu kanunda işçi lehinde olan haklar taban ni
teliğinde olup, toplu sözleşmelerle bu hakların 
genişletilmesine bu kanun engel değildir.» İbare
sinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

İstanbul 
Bağımsız Milletvekili İstanbul Milletvekili 
Mehmet Ali Aybar Rıza Kuas 

Sayın Başkanlığa 
Müzakeresi yapılmakta olan kanunun 1 nei 

maddesinin aşağıdaki şekilde tadilini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Yozgat Milletvekili 
Abdullah Baştürk 

'Bir hizmet akdine dayanarak her hangi bir 
işte ücret karşılığı çalışan Mşrye işçi, ifçi çalış
tırılan tüzel veya gerçek kişiye işveren, işin ya
pıldığı yere işyeri denir. 

«Devlet veya diğer kamu tüzel kişilerinin 
genel idare esaslarına göre yürütmekle yüküm
lü oldukan asli görevler dışındaki hizmetlerde 
bedenen veyahut bedenen ve fikren çalışanlar
dan bedenî çalışması fikrî çalışmasına galip olan 
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kimseler sürekli hizmet görseler kadro karşılığı 
aylık alıp T. C. Emekli Sandığına taJbi olsalar 
bile bu kanun bakımından işçi sayılırlar. Bu fık
ra hükmü gereğince işçi niteliğinin tesbitinden 
doğacak uyuşmazlıklar, Sendikalar Kanununda
ki esaslar dâhilinde Yüksek Hakem Kurulu ta
rafından kesin olarak karara bağlanır.» 

Tadil gerekçesi : 
Anayasanın 117 nci maddesi memurlarla il

gili hükümler getirmiş, «Devletin ve diğer ka
mu tüzel kişilerinin, genel idare esaslarına göre 
yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetle
rinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, me
murlar eliyle görülür» denilmiştir. Bu hükme 
paralel olarak çıkarılan 657 sayılı Devlet Me-
muları Kanununun 4 ncü maddesinin (A) ben
di de memuru : «Devlet kamu hizmetlerinin ge
rektirdiği asli ve sürekli görevlere devamlı va
zife görmek üzere atanan genel ve katma büt
çelerle bunlara bağlı döner sermayeli kuruluş
lardan, kefalet sandıklarından, Beden Terbiyesi 
Bölge Müdürlükleri bütçelerinden aylık alan 
kişiler» olarak tamamlamıştır. 

Şu halde açık ve kesin olan bu hükümler 
muvacehesinde; asli görev ifa edenler dışında 
kalanların, sürekli hizmet ifa etseler bile bu ka
nun bakımından işçi sayılmaları gerektiği met
ne ilâve edilmiştir. Onun için komisyonca kabul 
edöip benimsenen metinden «asli ve sürekli gö
rev» tâbiri çıkarılmış, bunun yerine asli kelime
si konulmuştur. Zira Devlet Memurunun yuka
rıya aynen alınan Anayasa ve kanun hükümleri 
karşısında, asli ve sürekli kamu hizmeti gördü
ğü, zaten açıktadır. Ancak uygulamada gördü
ğü hizmet sürekli ve fakat niteliği yönünden be
denî faaliyeti üstün olanlar memur sayılmak is
tenmektedir. Bu nedenle bir kimsenin sürekli 
görev görse bile bedenen veyahut bedenen ve 
fikren çalışıp bedenî çalışması fikrî çalışmasın
dan üstün ise işçi kabul edildiğine açıklık geti
rilmiştir. 

Diğer taraftan komisyonca benimsenen 
«... bedenî çalışmaları fikrî çalışmasına galib-
olanlar...» deyimi yerine mülga 3008 sayılı tş 
Kanununun değişik 1 nci maddesinde benimse
nen «... bedenen veyahut bedenen ve fikren ça
lışanlar...» tâbirinin getirilmesi uygun görül
müştür. Zira, tatbikatta yalnız bedenî çalışması 
faik olanlar yanında, hem bedenî hem de fikrî 
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faaliyet gösteren, memur tanımı dışında kala
bilecek, işçi niteliği taşıyan çalışanların da tat
bikatta büyük bir yekûn teşkil ettikleri bilinen 
bir gerçektir, örneğin, temizlik işlerinde görev 
alan ekip başının bedenî faaliyeti yanında az da 
olsa fikrî faaliyette bulunduğu, bir fabrikada 
tezgâh postabşılarmın aynı durumu gösterdik
leri de inkâr edilemez bir durumdur. Komisyon
ca benimsenen metnin kabulü halinde, bu du
rumda bulunan haddizatında işçi olan kimsele
rin memur kavramına sokulmaları ve hattâ işve
ren vekili durumunda bırakılmaları, kaçınılmaz 
olacaktır. Kaldı ki, işçi niteliğinin testoitle gö
revlendirilen Yüksek Hakem Kuruluna, bu su^ 
retle katı ve sert hükümlerle bağlı kalmadan 
çalışma ve reel bir karar verme olanağı da an
cak bu şekliyle sağlanabilir kanısındayız. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, şimdi ay
kırılık derecelerine göre önergeleri teker teker 
yeniden okutarak oylarınıza sunacağım. 

(Çalışma Bakanı Atillâ Sav'm önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ENVER 

TURGUT (Kayseri) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet teklifte bulunmuş

tur, komisyon katılmamaktadır. Bu değiştirge 
önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... önerge kabul edilmiştir. 

GEÇİÖÎ KOMİSYON BAŞKANI ENVER 
TURGUT (Kayseri) — Sayın Başkan söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Ne bakımdan ?... 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ENVER 

TURGUT (Kayseri) — Komisyon Başkanı ola
rak istifa ediyorum. 

OSMAN SOĞUKPINAR (Ankara) — Sayın 
Başkan, bu konuda çeşitli önergeler vardır, on
ları neden okutmuyorsunuz? 

BAŞKAN — Hepsini okutacağım efendim. 
Teker teker okutup oylarınıza sunacağım efen
dim. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, müsaade eder misiniz, tutumunuz 
hakkında görüşeceğim. 

BAŞKAN — Oylamada ihtilâf mı var efen
dim? 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Evet, 
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BAŞKAN — Bir daha oylıyalım... Hay hay, 
bir daha oylıyalım. 

BURHANETTİN ASUTAY (tamir) — Yani, 
bu önergeyi oylamaya hakkınız olmadığı hak
kında görüşeceğim. 

BAŞKAN — Şimdi, oylamaya itiraz olmuş
tur. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

Müsaade buyurun efendim. 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa

yın Başkan, bu önergeyi oylıyamazsınız. 
BAŞKAN — ıSayın Asutay, Başkanlığa 

önerge gelmiştir... 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Oy

lıyamazsınız önergeyi... 
BAŞKAN — Niçin?... Müsaade buyurun; oy

lamaya itiraz vâki olduğundan yeniden... 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Efen

dim, oylamaya değil... Önergeyi oylıyamazsınız. 
(O. H. P. sıralarından gürültüler ve anlaşılamı-
yan müdahaleler) 

Müsaade buyurun efendim. 
(Konya Milletvekili Baha Müderrisoğlu ile 

Kayseri Milletvekilli Enver Turgut arasında 
karşılıklı tartışmalar ve yumruklaşmalar) 

BAŞKAN — Sayın İdare Âmirleri lütfen... 
Sayın İdare Âmirleri... Sayın İdareciler lütfen 
efendim, lütfen... 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Öner
geyi oylıyamazsınız. Bu noktada söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sükûnet buyurun efendim, lüt
fen.... 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Mem
leketi bu hale getirdiniz, daha beter yapacaksı
nız. 

BAŞKAN — Sayın Asutay, sizin bu şekilde 
hitabetmeniz dolayısiyle size bir ihtar cezası ve
riyorum efendim. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sa
yın Başkan, Yüce Mecliste kavga ediyorlar, hiç
bir ceza vermiyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen yerlerinize oturunuz 
efendim... Lütfen oturunuz. 

Bir şey mi var efendim?.. 
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sizi 

âdil olmaya davet ediyorum. Burada kavga edi
yorlar, birbirlerine giriyorlar seyrediyorsunuz, 
bir üyenin itirazına ihtar veriyorsunuz. 

BAŞKAN — Bu kavgayı önlemeleri hususun
da İdare Âmirlerine çağrıda bulundum. (C. H. 

I P. sıralarından anlaşılamıyan müdahaleler, gü
rültüler) 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Oylı
yamazsınız bu önergeyi. 

BAŞKAN — Sayın Asutay, çok rica ediyo
rum. 

Şimdi efendim, önerge Yüce Meclisimiz ta
rafından kabul edilmiştir. Bu kabulden sonra 
Komisyon Başkanı istifa etmiştir. Komisyon 
Başkanı istifa ettiğine göre... 

C. H. P. SIRALARINDAN BİR MİLLET
VEKİLİ — Komisyon yoktur, zira komisyon 
başkanı istifa etmiştir. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, 
Komisyon Başkanının bulunmadığı yerde sözcü 

otomatikman görevlidir. 
BAŞKAN — Sayın Topçubaşı, siz sözcü mü

sünüz efendim? 
ARSLAN TOPÇUBAŞI (Çorum) — Sayın 

Başkan ben sözcüyüm. Size bunu hatırlatmak 
istedim. 

BAŞKAN — Şimdi, Başkanın istifa etmiş ol
masına binaen sözcü olarak siz komisyonu tem
sil etmeye yetkilisiniz. 

Şimdi filhal katılıyor musunuz efendim? 
Yüce Meclisin kabul etmiş olduğu önergeye fil
hal katılıyor musunuz efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜİSÜ ARSLAN 
TOPÇUBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Filhal katılmadığına göre, ye
niden oylamaya müracaat etmeye mecburuz. 

Komisyon, Yüce Meclisin kabul ettiği öner
geye filhal katılmamaktadır. Bu bakımdan oy
larınıza yeniden sunmaya mecburuz. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, oylıyamazsınız bunu.. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, oy
lamaya geçtim. 

'Şimdi, Hükümetin getirmiş olduğu değiştir
me önergesini, komisyon filhal katılmadığı için, 
yeniden oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer önergeleri okutuyorum. 
Buyurun efendim. 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa

yın Başkan, oylamadaki tutumunuz ve usulsüz 
davranışınız hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne bakımdan Sayın Asutay?... 
[ Lütfen yerinizden izah eder misiniz efendim? 
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Yanlış olan tutumumu izah edin, eğer beni tat
min ederseniz zatıâlinize söz vereceğim. 

Buyurun. 
BURHANETTÎN ASUTAY (îzmir) — Ka

nunun, Yüce Mecliste tümü üzerindeki müzake
resinden sonra maddelerine geçilmiştir. Madde
lerin müzakeresine başlanıldığı zaman, verilen 
tadil önergelerinim Geçici Komisyonda tekrar 
müzakere edilmesi şartına bağlı olarak karar
laştırılmış ve komisyona verilecek önergelerin 
müddeti gün ve saat olarak tesbit edilmiş; o sa
atten sonra hiçbir kimsenin yeni bir önerge ver* 
ıneye hakkı olmadığı Yüce Meclisçe kabul edil
mişti. Şimdi müsaade edin bu noktayı arz ede
ceğim. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, müsaade buyu
rursanız... 

BURHANETTÎN ASUTAY (îzmir) — Mü
saade buyurun efendim, daha sözüm bitmedi. 

Şimdi, kanun komisyonda müzakere edildi
ği zaman, Hükümet verilen önergelerin aleyhin
de bir beyanda bulunmamıştı. Birisi kalkıp di
yor ki, Hükümet yeni teşekkül etti.. Hükümet 
yeni teşekkül ettiği zaman kanunu geriye isti-
yebilirdi Bunu istemediğine göre, komisyonda
ki fikri, beyan ettiği görüşü aynen tekabbül et
ti demektir. 

Bütün bu sebepler içinde davranışınızın, 
bundan evvel verilmiş olan Meclis kararlarına 
riayetkar olmadığınızı, îçtüzük hükümlerini 
çiğnediğinizi... 

BAŞKAN — Müsaade buyurur musunuz Sa
yın Asutay... (0. H. P. sıralarından anlaşılamı-
yan müdahaleler) 

Müsaade buyurun efendim, çok rica ediyo
rum... Bu şekilde müzakere olmaz efendim, rica 
ediyorum... Herkes burada fikrini serbestçe söy-
liyebiliyor, çok rica ediyorum. 

iSayın Asutay, fikrinizi öğrenmiş bulunuyo
rum. Arz edeyim... 

BURHANETTÎN ASUTAY (îzmir) — Arz 
edemezsiniz. 

Divan noksan Sayın Başkan. Evvelâ Divanı 
tamamlayın, sonra fikrinizi arz edin. Kâtip yok. 

BAŞKAN — Kâtibin bir tanesi buradadır 
efendim, Divan tamdır. Diğer arkadaşımız da 
şimdi gelir efendim. Divanda ekseriyet vardır 
efendim. Müsaade buyurun. 

Şimdi, Yüce Meclis... 
OSMAN SOĞUKPINAR (Ankara) — Sayın 

Başkan, ekseriyet yoktur. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, bir 

kişi ile olmaz, beş kişi ayağa kalktığı takdirde.. 
(O. H. P. sıralarından «beş kişiyiz» sesleri) 

Sayın Soğukpınar, müsade buyurun, beş kişi 
ayağa kalkmıştır, ekseriyet olmadığım beyan 
etmiştir. İsimleri tesbit edeceğiz, zapta geçirece
ğiz ve ondan sonra yoklama yapacağız efendim. 

iSayın Bahir Ersoy, Sayın Burhanettin Asu
tay, Sayın Abdullah Baştürk, Sayın Osman So
ğukpınar, Sayın Emir Postacı arkadaşlarımız 
ayağa kalkmışlar ve ekseriyet olmadığını beyan 
etmişlerdir. 

Efendim, oylamalar devam etmektedir, öner
gelerin görüşmelerine başlamışızdır ve... 

FAHRÎ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 
Başkan, Hükümet önergesinin kabul edildiği 
tesbit edildikten sonra yoklamaya gidilmesi lâ
zımdır. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
izah edeyim. 

Beş kişi ayağa kalkarak yoklama isteminde 
bulunmuştur. Şimdi, biraz önoe Hükümetin tek
lif etmiş olduğu değiştirge önergesi kabul edil
miştir. Bundan sonra önergenin bir tanesini 
okutacağım, oylama sırasında nazarı itibara 
alacağım ve o zaman yoklama yapacağım. 

Buyurun efendim. 
(Konya Milletvekili Mustafa Kubilây îmer'-

in önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu

sunuz efendim? 

III — YOKLAMA 

BURHANETTÎN ASUTAY (îzmir) — Mec
liste ekseriyet yok efendim. 

BAŞKAN — Tamam efendim, müsaade bu
yurun. Karar zamanı nazarı itibara alacağız 
efendim. 

GEÇÎOÎ KOMÎSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOPÇUBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet 
dim? 

katılıyor mu efen-
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ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mamaktadır. Bu önergeyi oylamaya sunacağım 
sırada isimlerini zapta geçirdiğim sayın beş üye 
yoklama istemektedirler. Şimdi... (A. P. sırala
rından «ısrar ediyorlar mı?» sesleri) 

(Sayın üyeler yoklama istiyorsunuz değil mi 
efendim? (C. H. P. sıralarından «istiyoruz» ses
leri) 

Tamam. 
'Şimdi ismen yoklama yapmıyacağım. İsim

leri buradan tesbit ettik.. (A. P. sıralarından 
«ismen yapılsın» sesleri, gürültüler) İsmen is- ı 
tendiği takdirde ismen yaparız efendim. (A. P. | 

A) YAZILI SORL 
1. — Siirt Milletvekili M. Nebil Oktay'ın, 

1969 yılında Siirt'e bağlı köylerde meydana ge
len depremde, zarar görenlere yapılan yardım
lara ve alınan tedbirlere dair sorusu ve İmar 
ve İskân Bakanı Selâhattin Babüroğlu'nun ya
zılı cevabı (7/143) 

3 . 4 . 1970 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak imar ve 

İskân Bakanı tarafından cevaplandırılması için 
tavassutunuzu sayigiyle rica ederim. 

M. Nebil Oktay 
Siirt Milletvekili 

1. 1909 yılı Eylül ayı içerisinde Siirt iline 
bağlı Sasun ilçesinin Taşyuva, Yolüstü, öran-
ağa, Geçitli, Sarıyerli, Çakırpınar, Kaleyolu, 
Döritlböliik, Dikbayır köyleri ve civarında vu-
kuTmlan depremde; adı geçen köylerdeki evler 
içinde oturulamıyacak derecede hasara uğra
mış ve köyler halkı büyük çapta maildi ve mâ
nevi sıkıntılara mâruz kalmışlardır. 

2. Deprem felâketine uğrayan bu köyler 
halkımdan almakta olduğumulz haber ve şikâ-

ve C. H. P. sıralarından «ismen yapılsın» sesle
ri) Tamam yaparız efendim. (A. P. sıralarından 
«zilleri çattınız» sesleri) 

BURHANETTÎN ASUTAY (İzmir) — Zil
ler ellere bağlı değil. 

BAŞKAN — Tamam, zilleri çalalım. 
Yoklamaya başlıyoruz, efendim. 
(YoMama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yapılan yoklama sonucu salon

da 141 sayın üyenin mevcudolduğu tesbit edil
miştir. 

Çoğunluğumuz olmadığı eihetle 3 Mayıs 1971 
Pazartesi günü saat 15,00 te toplanılmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanış saati : 18,08 

İR VE CEVAPLARI 
yetlere göre; bu yerlere vatandaşı ıstırabtan 
kurtaracak Devlet imkânları girmemiş ve halk 
kaderleri ve perişânliklariyle başbaşa (bırakıl
mıştır. 

3. Depremin icra ettiği tosirlar çok şümul
lü bulunmasına rağmen vatandaşa yapılan yar
dım nüfus başına bir kilo yediyüz gram un ve 
100 kadar çadırdır. Vatandaşın bir yıldan beri 
çekmekte olduğu perişanlığa mukabil yapılan 
yardım cidden gülünçtür. 

Deprem felâketine uğramış bulunan halkın 
halen dahi harabolan evlerinde oturamıyacak 
bir durumda olduklarının göz önüne bulundu- ( 
rularak âcil tedbirler alınmasında lüzum ve 
zaruret olduğu meydandadır. 

Bu itibarla mleakûr köyler halkma buigüne 
kadar ne gibi yardımlar yapıldığının, yıkılan 
ve hasar gören evlerin tamirinin düşünülüp 
düşünülmediğinin ve deprem bölgesi halkının 
mâruz bulunduğu durumdan kurtarılmaları 
için başkaca ne gibi tedbirler düşünüldüğünün 
yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 

••+•• m>m<& •*'• 

VI. - SORULAR VE CEVAPLAR: 

~. 61 -



M. Meclisi B : 93 30 . 4 . 1971 O : 1 

T. 0. 
îmar ve iskân Bakanlığı 9 . 4 . 1971 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 15/12 
Ankara 

'Konu : Siirt Milletvekili Sayın Ne-
bil Oktay'ın yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 9 . 4 . 1970 gün ve Kanunlar Müdür

lüğü 7/143 -1471/8254 sayılı yazı. 
1969 yılımda Sason ilcesine bağlı köylerde 

meydana gelem depremde- zarar görenlere ya
pılan yardımlara ve alman tedbirlere dair Siirt 
Milletvekili Sayın M. Nebil Oktay tarafından 
verilen yazılı soru önergesi aşağıda cevaplan
dırılmıştır ; 

ıSiirt iline bağlı Sason ilçesi ve çevresinde 
27 . '9 . 1989 tarihinde vukuıbulan dsprem se
bebiyle âfete uğrayan ailelerin yiyecek ve gi
yecek ihtiyaçlarına sarf edilmek üzere ilk plân-
ida 3 000 Tl,,daha . sonra 15 000 Tl. olarak 
toplam olarak 18 000 Tl. lık ilk ve âcil var
idim ödeneği valilik emrine gönderilmiştir. 

Ayrıca afetzede ailelerin lüzumlu gılda ih
tiyacını karşıliyaibilecek miktarda 60 ton buğ
day, 5,2 ton süt tozu ve 5,2 ton yağ, Sason 
Kaymakamlığına ısevk edilmiştir. 

Mahallinde yapılan tesibitleMe âfetzaldeler, 
(borçlanmak suretiyle ev yapmak istememişler 
nakdi yardım talebinde bulunmuşlarıdır. Bu: du
rum zabıtlarla tevsik olunmuştur. 

7269 ve 1051 sayılı Kanuna ĝ öre isteğin ye
rine getirilmesi mümkün görülemediğimden 
başkaca bir işlem yapılamamıştır. 

Arz ederim. 
(Sefahattin Balbüroğluı 
imar ve iskân Bakanı 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Afyon İlinin Bolvadin ilçesine bağlı 
bir köyün başka yere nakline dair sorusu ve İmar 
ve İskân Bakam Selâhattin Babüroğlu'nun yazı
lı cevabı (7/258) 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İmar ve İskân Baka

nı tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâletinizi saygı ile arz ederim. 26 . 6 . 1970 

Afyon Milletvekili 
Süleyman Mutlu 

1. Af yom iline bağlı Bolvadin ilçesi Kara-
yokuş köyü, heyelan ve seller sebebiyle 4 Km. 
bir mesafeye nakli öngörüldüğü ve bütün tek
nik hazırlıkları bittiği halde niçin nakil yapı
lamamaktadır? 

2. 1970 yılı içinde (hiçolmazsa ombeş evin) 
çok tehlikeli durumda olanların nakli düşünülü
yor mu? 

3. Hepsi 115 hane olan bu köyün tamamen 
nakil işlemi ne zaman mümkündür? 

T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 9 . 4 . 1971 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Ankara 
Sayı : 15/13 

Konu : Afyon Milletvekili Sayın 
Süleyman Mutlu'nun yazılı 
soru önergesi Hk. 

Millet Meclisli Başkanlığıma 
ilgi : 8 . 7 . 1970 gün ve Kanunlar Müdür

lüğü 7/258-2043/13412 sayılı yazı. 

Afyon ilinin Bolvadin ilçesine bağlı Kara-
yokuş köyünün nakline dair Afyon Karahisar 
Milletvekili Sayın Süleyman, Mutlu tarafımdan 
verilen yazılı soru önergesi aşağıda cevaplandı
rılmıştır ; 

Adı geçen köyüm, yapılan etütler sonunda 
taşkına mâruz bulunduğu ve bu sebeple baş
ka yere naklinin uygun olacağı anlaşılmış ve 
Bakanlar Kurulu karariyle âfetler bölgesine 
alınmıştır. 

Bakanlığımız jeoloğlarınca yapılan incele
me sonunda, ibili Sarnıcı mevkii yerleşme yeri 
olarak seçilmiş ve 127 aileden talep ve taah
hütname alınarak hak sahibi kabul edilmişler
dir 

Rapora göre tehlikeli ve âcil durum olmadı
ğından önümüzdeki yıl programıma girmesi içirt 
gerekli hazırlıklar yapılacaktır. 

Arz ederim. 
Selâhattin Babüroğlu 
imar ve İskân Bakamı 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Afyon - Şuhut - Karaadelli karayo
lunun yapımına dair sorusu -ve Bayındırlık Ba
hanı Turgut Gülez'in yazılı cevabı (7/267) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorunun yazılı olarak Bayındırlık 

Bakanı tarafından cevap verilmesine delâletle
rinize saygı ile arz öderim. 

14 . 7 . 1970 
Afyon Milletvekili 
Süleyman Mutlu 

1. Afyon - Şulhut - Karaadelli karayolu nan
iği yılda, emniyetli hale getirilecektir. 

2. Aynı yol aynı güzergahta kalacak mı
dır 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 13 . 3 . 1971 

Hususi Kalem 
Sayı : 81 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 20 . 7 . 1970 tarih ve 7-267/2132-14149 

sayılı yazınız. 
Afyon - Şuhut - Karadüli yolunun yapımına 

dair Afyon Karahisar Milletvekili Sayın Süley
man Mutlu tarafından verilen yazılı soru öner
gesi aşağıda cevaplandırılmıştır. 

1. Afyon - Şulhut - Karadilli il yolunun ona-
ram,* 1974 yılına kadar yol emniyetli hale ge
tirilecek şekilde programlanmıştır. 

2. Bu yolun güzergâhında, onarımın gerek
tireceği varyantlar hariç şimdilik mevcuda na
zaran farklı her hangi bir güzergâh takibi pro-
j elendirilmemiştir. 

Bilgilerinize arz ederdim. 

Bayındırlık Bakanı 
Turgut Gülez 

4. —r Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nın, Siirt'e 
bağlı Eruh ilçesinde mağaralarda yaşıyan nü
fus miktarına ve bu kimselerin ilkel durumdan 
kurtarılmasına dair sorusu ve İmar ve İskân Ba
kanı Hayrettin Nakiboğlu'nun yazılı cevabı 
(7/297) 

31 . 7 . 1970 

Millet Meclisi iSayın Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Sayın İmar iskân Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına aracılığınızı dilerim. 

Saygılarımla. 

iSiir Milletvekili 
Âdil Yaşa 

— 63 

1. ISürt'e bağlı Eruh ilçesinde mağaralar
da yaşıyan vatandaşların bir envanteri yapılmış 
mıdır? 

2. Bu ilçede tamamen veya kısmen mağara 
olan yerleşme birimleri kaç adettir ve isimleri 
nedir? 

3. Bu yerleşme birimlerinde yaşıyan nüfus 
ne kadardır? 

4. Eruh ilçesinde mağarada yaşıyan insan
ları bu ilkel durumdan kurtarmak için şimdiye 
kadar ne yapılmıştır? Bundan sonra ne zaman 
ve ne yapılması düşünülmektedir. 

Saygılarımla. 

T. C. 
imar ve iskân Bakanlığı 18 . 3 . 1971 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 25 

Konu: Siirt Milletvekili Sa
yım Âdil Yaşa'nın yazılı soru 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: 11 . 11 . 1970 gün ve Kanunlar Mü

dürlüğü 7/207 - 2305/15 - 374 sayılı yazı. 
Eruh ilçesine bağlı köylerde mağaralarda 

yaşıyan nüfus miktarı ile bunların ilkel durum
dan kurtarılması için neler yapıldığına dair 
'Siirt Milletvekili Sayın Adil Yaşa'nın yazılı so
ru önergesi aşağıda cevaplandırılmıştır; 

1. ıSiirt'e bağlı Eruh ilçesinde mağaralarda 
yaşıyan vatandaşların bir envanteri yapılmış
tır. 

2. Bu ilçeye bağlı Esikiyapı (Finigeli) kö
yünde 9, Yağızoymak (Zivingihacıali) köyünde 
26, Bulmuşlar (Hars) köyünde, Ekinyolu (Gü
vesi!) köyünde 2, Taşkonak (Şekeftiyan) kö
yünde 42 olmak üzere cem'an 80 aile mağara
larda yaşamaktadır. 

3. Mağaralarda yaşıyan aileler nüfusu tak
riben 560 kişidir. 

4. Türkiye'de mağaralarda yaşıyan vatan
daşların durumları bütün olarak ele alınmıştır. 
Bu meyanda Eruh ilçesi köylerinde mağaralar
da yaşıyan ailelerin durumları incelenmek üze
re Bakanlığımız jeolojik etütler programına 
alınmıştır. 

Bu köyler için yeni yerleşme yerlerinin tes-
bitine başlanmış olup, Taşkanalı köyünde 47 ko
nut yapılarak sahiplerine teslim edilmiştir. 
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Diğer köylerdeki vatandaşların nakilleri, 
bütçe imkânlarına göre ileriki yıllar program
larına alınarak yapılacaktır. 

Arz ederim. 
Hayrettin Nakilboğlu 
imar ve iskân Bakanı 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 8 . 3 . 1971 

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü 
Şube: 3 Ks-. 1 Md. 
Sayı: 3131 - 1/3 

Konu: Uşak Milletvekili Âdil 
Turan'in yazılı soru önergesi 
Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 11 . 11 . 1970 tarih Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü, 2307/15378-7/299 sayılı 
yazılan. 

Uşak iline bağlı Karalhalli ve Banaz ilçelerin
de Hükümet Konağı yapılmasına dair içişleri 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
ması isteği ile Uşak Milletvekili Âdil Turan ta
rafından verilen ve konu Bakanlığımızı ilgilen
dirdiğinden intikal ettirilen ilgi yazıları ve eki 
'soru önergesine verilen cevalbın İM nüshası ili
şikte sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini arz ederim. 
M. Erez 

Maliye Bakanı 

Maliye Bakanlığı 
Millî Emlâk Genel Müdürlüğü 

Uşak Milletvekili Sayın Âdil Turan'm içiş
leri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandır
ması isteği ile Millet Meclisi Bakanlığına verdi
ği yazılı soru önergesi; 

önerge : 
Uşak'a bağlı Karahalli ve Banaz ilçelerinde 

16 yıldan beri Hükümet binası yoktur. Esasen 
bu ilçelerde kuruluşundan beri bina sıkıntısı çe
kilmekte ve tüm kamu görevlileri güıç durum
lara düşmektedirler. 

Karahalli ve Banaz Hükümet konaklarının 
ne zaman yapılacağı ve şartlarının ağırlığı g*öz-
önünde tutularak adı geçen, ilçelere öncelik ta
nınıp tanınmıyacağı 

Cevap : 
Uşak ili Karahalli ve Banaz ilçeleri Hükümet 

Konakları inşaatı kalkınma plânının 2 nci Beş 
yıllık ihtiyaç programına alınmıştır. 

Banaz Hükümet Konağının arsası bu yıl ka
mulaştırılmış olup inşaatı 1971 yatırım progra
mına alınmıştır. 

Arsası hazır bulunan Karahalli ilçesi Hükü
met Konağı inşaatı öncelik sırasına göre kalkın
ma plânının 3 ncü Beş Yıllık döneminde ele alı
nabilecektir. 

Bilgilerinizi rica ederim. Saygılarımla. 
M. Erez 

Maliye Bakanı 

Not: Millet Meclisi Dönem 3, Toplaritı yılı 2, 
1.2. 1971 tarihli 45 nci Birleşim Tutanak Der
gisine konulan 7/299 numaralı yazılı soru ceva
bının ekidir. 

5. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nın, Siirt'e 
bağlı Kurtalan ve Sason ilçelerinde, tabiî âfet
ler dolayısiyle zarar gören vatandaşlara konut 
yapımına ne zaman başlanacağına dair sorusu ve 
îmar ve İskân Bakanı Hayrettin Nakiboğlu'nun 
yazılı cevabı (7/298) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Sayın imar ve iskân 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl^ 
masına aracılığınızı dilerim. 

Saygılarımla. 
Siirt Milleltvekili 

Âdil Yaşa 

1. Tabiî âfetler dolayılsiyle Siirt'e bağlı 
Kurtalan ve Saıson ilçelerinin hangi yerleşme 
birimlerinde Âfetler Genel Müdürlüğü aracılı
ğı ile vatandaşlar ve resmî makamlar tarafın
dan konut yapılması talefoedilmiştıir? 

2. Bu müracaatlar Sayın Bakanlığa ne za
man intikal etmiş ve bu konuda şimdiye kaidar 
ne gibi çalışmalar yapılmıştır? 

3. Her iki ilçede yapılması takarrür ©dip 
de yıllık yatırım ve icra programlarına giren 
ve 1970 yılı programından çıkarılan konutlar 
var mıdır? Varsa programdan çıkarılmış olma
sının sebepleri nelerdir? 

4. Kurtalan ve Sason ilçelerinde yapılması 
öngörülen konut yapımına ne zaman başlana
cak ve ne zaman bitirilecektir. 

Saygılarımla. 
31 . 7 . 1970 

6 4 - > 
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T. 0. 
İmar ve İskân Bakanlığı 24.3.1971 
özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 27 

Konu: Siirt Milletvekili 
Âdil Yaşa'nm yazılı so
ru önergesi hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 11 . 11 . 1970 gün ve Kanunlar Müdür

lüğü 2306/15 - 375 - 7/298 sayılı yazı. 
Kurtalan ve Sason ilçelerinde tabiî âfetler

den zarar gören vatandaşlar için konut yapımı
na ne zaman başlanacağına dair Siirt Milletve
kili Sayın Âdil Yaşa'nm yazılı soru önergesi 
aşağıda cevaplandırılmıştır; 

1. a) Siirt ilinin Kurtalan ilce merkezinde 
22 - 23 . 1 . 1969 ve 3 . 3 . 1969 tarihlerinde 
meydana gelen su baskını ve yeraltı su seviye
sinin yükselmesi âfetinden zarar gören vatan
daşlara inşaat yardımı yapılması hususunda res
mî ve özel her hangi bir müracaat olmadan Di
yarbakır İl imar Müdürlüğünce düzenlenen ve 50 
yapının tamirinin mümkün olmadığını muhtevi 
19 . 3 . 1969 gün ve 310 sayılı hasar tesbit ve ön-
raporu üzerine afetzedelere gerekli inşaat yardı
mının yapılması Bakanlığımızca karar altına 
alınmıştır. 

Bunu teminen de Diyarbakır ve Siirt Vali
liklerine 7269 sayılı Kanunun 1051 sayılı Ka
nunla değiştirilen 16 ncı maddesi gereğince, 
afetzedelere inşaat yardımının yapılmasının ye
ni yerleşme yerinin tesbit edilmesinden sonra 
mümkün olabileceği bildirilmiştir. 

b) Siirt ilinin Sason ilçesinde 27 . 9 . 1969 
yılında meydana gelen depremde zarar gören 
vatandaşlar, konut yapımı talebinde bulunma
mışlar, borçlanmayı kabul etmiyerek yalnız 
nakdî yardım yapılmasını istemişlerdir. 

2. Bakanlığımızın afetzedelere inşaat yar
dımı yapılacağına dair 31 . 5 . 1969 gün ve 
13 493 sayılı Diyarbakır ve Siirt Valiliklerine 
gönderdiği yazıdan sonra Kurtalan'ın Güney 
Mahallesi halkı adına Abdullah Tandoğan ve 
arkadaşlarının 11 . 6 . 1970 tarihli konut ya
pılmasına ilişkin dilekçesi, Köy işleri Bakanlığı 
kanalı ile Bakanlığımıza intikal etmiş ve mez
kûr şahıslara 25 . 7 . 1970 gün, 57 - 2 sayılı 
yazı ile inşaat yardımının bütçe imkânlarına gö
re yapılacağı bildirilmiştir. 
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a) Kurtalan'da bulunan afetzedelere yar
dım yapılması konusu 8 . 7 . 1969 tarihinde ele 
alınmış, gerekli etütler, çalışmalar ikmal edile
rek evini yapana yardım metoduna göre inşa
ata başlanması Siirt ve Diyarbakır Valiliklerine 
20 . 6 . 1969 gün ve 57 - 2 sayılı yazı ile bildiril-
mişse de bu şekildeki uygulamayı afetzedeler 
benimsemediğinden netice alınamamıştır. 

Bunun üzerine Bakanlığımızca Kurtalan'da
ki hak sahibi 76 aileye emanet usulü ile inşaat 
yardımı yapılması kararlaştırılmıştır. Bu cüm
leden olmak üzere Emanet Komisyonu Başkan 
ve üyelerinin adları, proje numarası ile uygula
nacak tip metraj ve keşiflerinin gönderilmesi 
ve bu husustaki Siirt Valiliğinin görüş ve mü
talâası istenmiştir. 

b) Sason ilçesinde meydana gelen deprem 
umumi hayâtı etkiliyecek nitelikte bulunmadı
ğından 7269 sayılı Kanun gereğince inşaat yar
dımı yapılması mümkün olmamıştır. 

Afetzedelerin iaşe ve ibatelerini temin mak-
sadiyle ilk ve âcil yardım olarak Siirt Valiliği 
emrine 18 000 Tl. sı gönderilmiştir. Ayrıca 
Dünya Gıda Programından sağlanan yardım 
maddelerinden 60 ton buğday, 5,2 ton süttozu, 
5,2 ton yağ ayırlarak Haziran 1970 tarihinde 
Sason Kaymakamlığı emrine sevk edilmiştir. 

3. a) Siirt ilinin Kurtalan ilce merkezin
de meydana gelen tabiî âfetten zarar gören 76 
aileye 7269 sayılı Kanuna müsteniden ve evini 
yapana yardım metoduna göre inşaat yardımı 
yapılması hususu 1969 yılı uygulama programı
na konmuş ise de afetzedeler inşaata başlamadı
ğından o yılın programından çıkarılmış, 1970 yı
lında bütçe imkânsızlığı dolayısiyle programa 
alınamamıştır. 

b) iSason'da meydana gelen deprem umumi 
hayatı etkiliyecek nitelikte olmadığından konut 
yapımı uygulama programına alınmamıştır. 

4. Siirt Valiliğinden Kurtalan için istenilen 
bilgilerin gelmesi üzerine 1971 yılı inşaat mev
simine kadar harita alımı, plân ve projelerin dü
zenlenmesi, kamulaştırma ve aplikasyon isleri
nin tamamlanmasına çalışılmaktadır. Yeterli 
ödenek sağlandığında uygulama başlıyacaktır. 

Yaptırılacak konutların özel şartnamesi de 
hazırlanmış bulunmaktadır. 

Arz ederim. 
Hayrettin Nakiboğlu 
İmar ve iskân Bakanı 
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6. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'ntn, Mil
letlerarası Standardizasyon Teşkilâtının Millet 
Meclisi Genel Kurul salonunda yapmış olduğu 
toplantıya dair sorusu ve Millet Meclisi Baş
kanı Sabit Osman Avcının yazılı cevabı (7/315) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
'Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Mil

let Meclisi Başkanı tarafından cevaplandırılma
sını saygılarımla arz ve talebederim. 

içe! Milletvekili 
'Celâl Kargılı 

Millet Meclisi Genel Kurul Salonunda 21 
Eylül 1970 tarihinde «Milletlerarası Standar'di-
zasyon Teşkilâtının» 8 nci Genel Kurul toplan
tısı yapılmıştır. 

1. !Bu toplantıya müsaade kararı kimler ta
rafından ve nasıl alınmıştır? 

2. (Bu karar hangi gerekçeye dayanılarak 
verilmiştir? 

3. (Bundan sonra da Meclis Genel Kurul 
Salonunda toplantı yapmak için müracaat ede
cek Dernek, Kuruluş ve Teşekküllere aynı 
şekilde müsaade edilecek midir? 

4. Daha önce Türk Parlâmento tarihinde 
Milletvekillerine ,ait Genel Kurul salonunda hiç
bir kuruluş, dernek ve teşekkülün toplantı yap
masına müsaade edilmiş midir? 

'5. Meclis Şeref Salonunda birtakım dernek 
ve kuruluşlara çay ve kokteyl yapmak için mü
saade verilmektedir. Bu müsaadeler hangi ölçü
lere dayanılarak verilmektedir. 

Millet Meclisi 
'Genel İSekreterliği 8 . 3 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2402 - 7/315 

Sayın Celâl Karigılı 
tçel Milletvekili 

'22 . 9 . 1970 tarihli yazılı sorunuz karşılığı
dır : 

1. Uluslararası IStandartlar Teşkilâtının 
8 nci Genel Kurul toplantısının açılış törenin 
Millet Meclisi Genel Kurul Salonunda yapılma
sına, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
Müşterek Başkanlık Divanlarının 31 . 7 . 1970 
tarihinde ver'dikleri kararla müsaade olunmuş
tur. 

2. Bu karar, Dışişleri Bakanlığı ile Ulusla
rarası Standartlar Teşkilâtı Başkanlığının yazı
lı teklifleri ve 378 sayılı «Yasama Meclisleri 
Dış Münasebetlerinin düzenlenmesi hakkında» 
Kanunun ,8 nci maddesinin açık hükmüne daya
nılarak alınmıştır. 

Esasen Uluslararası Standartlar Teşkilâtının 
bundan önce yapılan Genel Kurul toplantıları
nın açılış törenleri de toplantının yapıldığı mem
leketlerin parlâmento binalarında yapılmıştır. 

3. T. B. M. M. Binalarının ancak Uluslara
rası toplantılar için kullanılabileceği hükmü 
karşısında Millet Meclisi Genel Kurul Salonu
nun Kanunun ışümulü dışında kalan dernek, ku
ruluş ve teşekküllere tahsis edilemiyeceği tabiî
dir. 

4. 378 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesin
den sonra Uluslararası bir toplantı yapılması 
hususunda (Başkanlığımıza başkaca bir müraca
at vukubulmamıştır. 

5. T. B. M. M. Şeref ISalonu, resmî toplan
tılarla Devlet ve Hükümet büyüklerine verilen 
yemekler dışında hiçbir dernek veya kuruluşa 
tahsis edilmediği gibi Şeref Salonunun kullanıl
ması şekli ve anlamı ile Genel Kurul ISalonunun 
tahsisini aynı ölçüler içinde mütalâa etmemek 
gerekir. 

Saygılarımla. 
iSabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

7. — M ar aş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş'ta yapılmış olan alt yapı tesislerine har
canan para miktarına dair sorusu ve Köy İşleri 
Bakanı Turhan Kapanlı'nın yazılı cevabı (7/333) 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Köy İşleri Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı saygiyle rica ederim. 17 . 10 . 1970 

Maraş Milletvekili 
tbrahim öztürk 

iSoru : 
1970 ylı icra programına göre; 
1. Maraş ili içinde köy yollan ve köprüleri, 

köy içme suları, köy elektriği, Topraksu faa
liyetleri nelerdir, bunlara ne miktar ödenek ay
rılmış ve ne kadar para harcanmıştır, herbiri 
için köylünün katılma payı nedir? Halihazırda-
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ki çalışmalar hangi safhada bulunmaktadır, 
1970 yılı sonunda bu işler gerçekleşebilecek mi
dir? 

2. Afşin - Arıtaş kasabası Çatak arkının be
ton kaplaması hakkında ne düşünülmektedir? 

3. Maraş ilinde 1971 yılında yapılması ön
görülen ve düşünülen (Yol, su, elektrik, Top-
raksu) faaliyetleri neler olacaktır. Bunların 
etüt, proje ve program yönünden durumları 
nedir? 

4. Maraş ili içinde 1970 yılında yapılmış 
olan Toprak tevzii faaliyetleri neler olmuştur. 
1971 yılında uygulanacak program nedir? 

T. C. 
Köy işleri Bakanlığı 3 . 3 . 1971 

Müsteşarlık 
Sayı : 688/02560 

Konu : Maraş Milletvekili ib
rahim öztürk'ün yazılı soru 
önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 12 . 11 . 1970 gün ve Gn. Sek. Kanun

lar Md. lüğü 7 - 333/2476 - 18080 sayılı yazı. 
Maraş Milletvekili Sayın İbrahim öztürk 

tarafından Başkanlığınıza sunulup bir örneği 
Bakanlığına tevdi buyurulan «Maraş'ta yapılmış 
olan altyapı tesislerine harcanan para miktarı» 
na dair 17 . 10 . 1970 tarihli yazılı önergesinin 
cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
Köy işleri Bakanı 

Maraş Milletvekili Sayın ibrahim öztürk'-
ün «Maraş'ta yapılmış olan altyapı tesislerine 
harcanan para miktarı» na dair Millet Meclisi 
Başkanlığının 12 . 11 . 1971 gün ve Gn. Sek. 
Kanunlar Md. lüğü 7 - 333/2476 - 18080 sayılı 
yazılarına ekli olarak alınan ve Köy işleri Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sı istenilen 17 . 10 . 1970 'tarihli önergesinin ce
vabıdır : 

Maraş ilinde Bakanlığımızca yapılan altya
pı tesisleri hizmet grupları itibariyle aşağıda 
gösterilmiştir. 

/ - TSE hizmetleri : 
a) Maraş ilinin ( 1 . 3 . 1970 tarihi itibariy

le) yol, içmesuyu ve elektrik durumu (Ek : 1 
No. lu) cetvelde gösterilmiştir. 1970 bütçe yılı 

yol, köprü, içmesuyu tatbikat programları ile 
aynı yıl içinde uygulama durumu (Ek : 2 
No. lu), 1970 yılı tatbikat programı gereğince 
öngörülen ödenek ve harcama durumları da 
(Ek : 3 No. lu) cetvellerde gösterilmiştir. 1971 
bütçe yılı program teklifi durumu (Ek : 4 
No. lu) cetvelde gösterilmiştir. 

b) 1971 bütçe yılı yol, içmesuyu ve elekt
rik program teklifleri valilikçe Bakanlığımıza 
intikâl ettirilmiş olup, Bakanlık bütçesi kesin
leşmediği cihetle henüz rpogram üzerinde hiç
bir çalışma yapılmamıştır. 

II - Toprak- -su hizmetleri : 
a) Maraş - Afşin - Arıtaş köyü arazilerine 

sulama suyu temini konusu 1970 yılı içinde İçel 
Toprak - Su II. Bölge Müdürlüğünce etüdedil-
miştir. 

Etüt neticesinde, sulama suyu temini isteni
len Çatak deresi debisinin 500 İt/sn. nin üzerin
de bulunduğu tesbit edilmiş ve bu sebeple konu 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı (DSİ Gn. 
Md. lüğü) ile ilgili görüldüğünden keyfiyet 
25 . 11 . 1970 tarih ve 1967 sayılı yazımızla adı 
geçen Bakanlığa intikâl ettirilmiştir. 

b) Maraş ilinde 1971 yılında yapılması ön
görülen ve gerekli tahsisatların tefriki için 
Devlet Plânlama Teşkilâtına intikâl ettirilen 
projeler (Ek : 5 No. lu) cetvelde gösterilmiş
tir. 

c) 1970 yılında uygulanması öngörülen 
projelerden : 

1. Pazarcık - Bozlar köyü sulama tesisi için 
549 740 T.L. mahalline gönderilmiştir. Mezkûr 
proje ile ilgili olarak bugüne kadar 418 864 
lira para sarf edilmiş olup, tesis 1970 malî yılı 
içerisinde bitirilerek işletmeye açılacak ve 2 000 
dekar sahaya su temin edilmek suretiyle 211 
çiftçi ailesinin istifade etmesi sağlanacaktır. 

2. Maraş - Afşin - Ortaark projesi için 
73 437 liralık ödenek mahalline gönderilmiş ve 
proje tatbikata intikal ettirilmiştir. Bu proje ile 
1 200 dekar arazi sulamaya açılmış ve 1 200 
çiftçi ailesinin yararlanması sağlanmıştır. 

3. Maraş. - Andırın - Geban köyü drenaj 
projesine 1969 yılında başlanılmış ve 1970 yı
lında da 99 366 lira sarf edilmek suretiyle te
sis tamamlanmıştır. Bu proje ile 1 295 dekar 
arazi işlenerek ziraat yapılabilir hale getirilmiş 
ve 33 çiftçi ailesinin istifade etmesi temin edil-

I mistir. 
67 -



M. Meclisi B : 93 30 . 4 . 1971 O : 1 

4. Maraş - Elbistan - Kullar sulama tesisi 
projesine 1970 yılında temin edilen mahdut im
kânlarla başlanmış olup, 1971 yılında da devam 
edilerek tesisin işletmeye açılması sağlanacak
tır. 

/ / / - Toprak ve İskân İşleri hizmetleri : 
Maraş ilinde faaliyette bulunan 45 No. lu 

Toprak Komisyonunca 1970 yılı programında 
yer alan işlerden; 

1. a) 1969 yılında uygulanması ikmal edil
mediği için 1970 yılına intikal eden Elbistan il
çesinin Büyük Yapalak köyünde 414 aileye 
32 298 dönüm arazi dağıtılarak, söz konusu ara
zi zemin üzerinde gösterilmek suretiyle ilgilile
re teslim edilmiştir. 

b) Aynı ilçenin Ortaören ve Soğucak köy
lerinde dağıtılan 6 824 dönüm arazinin sahipleri 
adına tescili için dağıtım cetvelleri tapu dai
resine sevk edilmiştir. 

o) Mezkûr ilçenin Hüyücek, Körücek ile 
Göksün ilçesine bağlı Kamışçık köylerinde tev
zi* edilen 11 573 dönüm arazi hak sahipleri na
mına tescil ettirilmiş ve tapuları ilgililerine ve
rilmiştir. 

d) Afşin ilçesine bağlı Hüyüklü ve Erce-
ne köylerinde dağıtılan 6 007 dönüm arazinin 
şahıslar adına tescilini temin maksadiyle dağı
tım cetvelleri, tapu dairesine gönderilmiş olup, 
tapu senetleri en kısa zamanda ilgililerine tes
lim edilecektir. 

2. a) 45 No. lu Toprak Komisyonunca 
1970 yılında yeniden programa alınmış olan, 
Elbistan ilçesinin Güvercinlik köyünde 841 dö
nüm mera adı geçen köy tüzel kişiliği adına 
tahsis edilmiştir. 

b) Aynı ilçenin Gökçeören köyünde 16 882 
dönüm arazinin Şubat 1971 sonuna kadar dağı
tım işlemlerinin ikmaline çalışılmaktadır. 

3. 1971 programı henüz kesinleşmemiş ol
makla beraber vilâyet teklifi olarak gönderilen 
1971 yılı programında Elbistan ilçesine bağlı 
Doğan, Izgın, Balıkçıl ve Burtu köyleri yer al
maktadır. 

Bu köylerde 21 215 dönüm arazinin 560 aile
ye verilmesi ve arazi verilenlerin projesine 
göre yeter gelirli tarımsal aile işletmelerine sa-
hibolabilmeleri için kredi, teknik yardım ve eği
timin yapılması hususunda ilgili kuruluşlarla 
gerekli işbirliği ve koordinasyon sağlanması 
bahis konusudur. 

Maraş ili 1 . 3 . 1070 tarihi itibariyle yol, 
içmesuyu ve elektrik durumu : 

1 — (KÖY YOıLIiABI : 

Asfalt kaplama 
üStablize kaplama 
Tesviye 
Yapılması gereken 

İlin toplam yolu 

2 — ıKöY İÇMEiSULAİRI 
i , 1 , , 1 , _ 

ISulu Ünite 
ISuyu yetersiz ünite 
Susuz ünite 

— Km. 
591 » 
371 » 

3 424 » 

4 386 Km. 

478 Ad. 
18 » 

580 » 

ilin toplam ünite saylsı 1 085 Ad. 

S _ IKÖY EıLEKjTRİFttE^JSYONU : 

Elektrikli köy —- Ad. 
Elektriksiz köy 493 » 

ilin toplam köy sayısı 493 Ad. 
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Maraiş ili 1070 "bütçe yılı tatlbikat programı ve uygulama durumu 

1 — KÖY YOLLARI : 
10 . 12 . 1970 tarihi Malî yıl sonu 

İşin Cinsi Program itibariyle uygulama % itibariyle durum 

Asfalt kaplama — — — 
IStaJbiltee kaplama 147 Km. 107 Km. 73 Havalar müsaidol-

duğu takdirde bi
tirilecek 

Tesviye 258 Km. 200 Km. 78 Havalar mitaaidol-
duğu takdirde bi
tirilecek 

»akım 591 Km. 465 Km. 79 Bitirilecektir. 

KÖPRÜLER : 

Açıklığı 10 M, den büyük 7 Ad. inşaatı bitirildi 
Açıklığı 10 M. den küçük 2 450 Met. inşaat [bitirildi 
Tesis 3 Ad. inşaatı malî yıl sonuna kadar 

bitirilecek 

2 — [İjÇMEBULARI : 

10 . 11 . 1970 tarihi 
Program itibariyle uygulama 

Üzerinde çalışılacak ünite 135 Ad. — 
Bitirilecek ünite 68 » 47 

3 — KÖY ELEKTRİFİKASYONU : 
I 

Üzerinde çalışılacak köy — — 
Bitirilecek köy — — 

Malî yıl sonu 
itibariyle durum 

inşaatlar devam 
Bitirilecek 
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Maraş ili 1970 yılı ödenek durumu (000,— Tl.) 

1. — KÖY YOLLARI : 

Katılımın ıCinsi Program 

Devlet katılımı 6 571 
özel idare katılımı 254,8 •( + ) 
Halk katılımı — 

2. — KÖY İÇMESULARI : 

Devlet katılımı 3 555 
özel idare katılımı — 
Halk katılımı 3 565 (W) 

3. — KÖY ELEKTRİFİKAOTONU : 

Devlet katılımı — 
özel idare katılımı — 
Halk katılımı — 

1.11.1970 Tar. itibar. 
(harcama 

3 850 
(x) 
(x) 

1 575 

(x) 

Gerçekleşme 
% 

59 

44 

—.. 

Not :(-+-) 147 000 Tl. yönetim giderleri köy yollarına dâhildir. 
(W) Nakit ve isçilik müştereken 
(x) Malî yıl sonunda netice alınabilir. 

Maraş ili 1971 bütçe yılı program teklifi durumu 
1. — KÖY YOLLARI : 

Devam eden işler 13 Km. 650 000 Tl. 
Tesis — 120 000 Tl. 

770 000 Tl. 
Not : Bütçe imkânlarına göre yeni isler ön

celik puvanlarına göre programa alınacaktır. 

2. — İÇMEISULARI : 

Devam eden işler 89 Ünite 3 973 000 Tl. 
88 ünitenin projesi, 1 ünitenin 
etüt raporu vardır. 
3. — KÖY ELEKTRİFİKASYONU : 

Yeni iş 18 Köy 2 790 000 Tl. 
(Etüt ve projeleri yapılacaktır) 

4. — İÇMEISUYU ETÜT YE PROJE 
PROORAM : 

Etüt 60 Ünite 
Proje 56 » 
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(Ek : 5) 
Devlet Plânlama Teşkilâtına sunulan 1971 yılı 

Topraksu Genel Müdürlüğü 

Yatırım programı listesi 
Sektör : Tarım 
Proje 
No. Proje adı 

Küçüksu münferit sulama 
Göksün - Çardak 

» Değirmendere 
» Aslanbey 
» Kanlıkavak 
» Büyükkızılcık 

Merkez - Çukurhisar 
Pazarcık - Helete (Düzbağ) 
Elbistan - Kullar 

Yeri 

Maraş 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Karekteristik 

50 
95 
77 
48 
70 
60 

100 
40 

Proje toplamı 

226 
182 
160 
140 
150 
300 
280 
200 

1 000 Tl. 
1970 Yatırım 

toplamı 

226 
182 
160 
140 
150 
300 
280 
200 

Topraksu Kooperatifi 
(Yeraltı suyu) 

Merkez - Kızıldamlar Maras 120 125 

8. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maras'ta yapılmakta olan gecekondu ıslah ve ön
leme faaliyetlerinin- hangi safhada olduğuna dair 
sorusu ve İmar ve İskân Bakanı Selâhattin Ba-
büroğlu'nun yazılı cevabı (7/335) 

17 .10 .1070 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın imar ve iskân Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
na aracılığınızı saygıyle rica ederim. 

Maraş Milletvekili 
ibrahim öztürk 

Soru : 
Maraş şehrinde iki yıl önce başlıyan gece

kondu ıslah ve önleme faaliyetleri hangi safha
dadır? Şimdiye kadar yapılan ve yapılacak olan 
işler nelerdir? Sarf edilen ve ayrılan ödenekle
rin miktarı nedir? Belediyenin bu konudaki il
gi ve çalışması Bakanlığınızı tatmin ediyor mu? 

T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 9 . 4 . 1971 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Ankara 
Sayı : 15/9 

Konu : Sayın ibrahim Öztürk'ün 
yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 12 . 11 . 1970 gün ve 7/335-2473-18082 

sayılı yazı. 
Maras'ta yapılmakta olan gecekondu ıslâh 

ve Önleme faaliyetlerinin hangi safhada oldu
ğuna dair Maraş Milletvekili Sayın İbrahim 
Öztürk tarafından verilen yazılı soru önergesi 
aşağıda cevaplandırılmıştır; 

Maraş Belediyesi hudutları içinde Bakanlı
ğımızca onaylı 12 aded gecekondu ıslâh, 3 aded 
de gecekondu önleme bölgesi bulunmaktadır. Is
lâh bölgelerinde 1 184 aded gecekondu niteliğin-
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ide konut vardır. 1 ve 2 No. lu gecekondu önle
me bölgelerinin imar plânlan Bakanlığımızca 
onaylanmıştır. 

Bu bölgelerdeki çalışmalara gelince; 
1 nci önleme bölgesi : 
1 No. lu belgenin 453 404 m2 lik kapsamın

dan 95 109 m2 lik kısmı 1968 yılında 400 000 li
ra sarfı ile kamulaştırılmıştır. 

Kamulaştırılması tamamlanmış olan bu ke
sim, 200 nüve konut için 200 parsele ayrılmış 
ve hak sahiplerimden kur'a neticesi arsa almaya 
hak kazananlara dağıtılması sağlanmıştır. 

Bu arsalar üeriınde konut yapımını sağla
mak üzere 200 x 5 000 = 1 000 000 liralık kredi 
1969 yatınm programından tahsis edilmiştir. 

Ancak Maraş Belediyesi, 1 milyon liralık bu 
krediyi kamulaştırma işinde kullanmak iste
mişse de mevduata ve protokollere aykırı bu 
talep Bakanlığımızca reddedilmiştir. 

Şimdiye kadar da bu konut kredisi beledi
yesince kullanılmamıştır. 

Ayrıca, 1970 yılı programından kamulaştır
ma işi için 250 000 Tl. tahsis edilmiştir. Beledi
ye ile Emlâk Kredi Bankası arasında bir söz
leşme yapılması ve gayrimenkul ipotek göste
rilmesi suretiyle alınması mümkün olan bu öde
neğin Maraş Belediyesince çekilmediği anlaşıl
mıştır. 

II. - Islâh bölgesi : 
1, 2, 6 No. lu gecekondu ıslah bölgelerinin yol 

işine ait 3 383 898,91 Tl. ve kanalizasyon işine 
ait 510 213,87 Tl. lik onaylı proje ve keşfi bu
lunmaktadır. Yol ve kanal inşaatlarına geçmiş 
yıllarda 600 000 Tl. tahsis edlerek bu meblâğ
dan 338 033,68 Tl. ödenmiştir. 

Onaylı projeli işlerin fizikî durumu kanal 
olarak 8 668 mt., yol olarak 7 941 mt. dür. Bun
lardan 6 862 mt. kanal yapılmıştır. Yol inşaatı
na ait sarf evrakı Bakanlığımıza intikal etme
miştir. 

1970 yılı programında yol ve kanal işlerine 
186 235,87 Tl. ödenek ayrılmış olup bundan 
14 000 Tl. belediyesine ödenmiştir. 

Bugüne kadar belediyesine ödenen 
455 119,39 Tl. ya karşılık 430 119,30 Tl. lik sarf 
evrakı Bakanlığımıza gelmiştir . 

1968 yılımda ıslah bölgeleri projelendirme 
işleri için 50 000 Tl. teknik yardım ödenek ay

rılmış bunun 25 000 Tl. sı ödenmiştir. Bu pa
ra ile ıslâh bölgelerinin yol ve kanal proje ve 
keşifleri düzenlenerek Bakanlığımıza onayla-
tılmıştır. 

Yukardaki izahatımızdan da görüleceği üze
re 12 ıslâh bölgesinden üçünde 3 önleme böl
gesinin sadece birinde çalışma yapılmaktadır. 

Bu maksatlarla ayrılan ödenek toplamının 
ancak yarısı değerlendirilebilmiştir. 

Bu itibarla belediyenin çalışmaları tatmin
kâr olmaktan uzaktır. 

Arz ederim. 

Salâhattin Babüroğlu 
İmar ve İskân Bakanı 

9. — Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'nun, 
tabiî âfetlerden zarar görenlerin, çalışmak için 
yurt dışına gitmelerinde öncelik tanınmasına 
dair sorusu ve Çalışma Bakanı Seyfi Öztürk'ün 
yazılı cevabı. (7/355) 

4 . 11 . 1970 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıda arz edeceğim suallerin Sayın Çalış

ma Bakanlığınca yazılı olarak cevaplandırılma
sını dilerim. Şöyle ki: 

Hilmi Okçu 
Manisa Milletvekili 

1. — Yangın, sel, deprem gibi âfetlere mâ
ruz kalan mmtaka sakinlerine yurt dışına işçi 
olarak gitmek istiyenlere öncelik tanındığı be
yanlarınızla defalarca söylüyorsunuz bugüne 
kadar öncelik tanınan kaç kişi Varto, Gediz, 
Manisa ve Göller mmtakasından dışarıya gide
bilmiştir? 

2. Bunlardan G-ediz, Göller mıntakası ve 
Demirci diye sıralandığı ve sıra durumlarının 
farklı ise gerekçeleri neler olduğu? Aynı âfete 
defalarca mâruz kalmış Demirci ile Gediz'in 
sıra numaraları neden farklıdır. 

3. Dışarıya işçi olarak gitmenin daha çok 
işverenin talebine tabiî olduğuna göre müra
caat edenlerin büyük kısmının vasıfsız işçi ol
masına göre öncelikte ne gibi faydalar oluyor 
ve sizlerin gayreti ne noktalarda toplanıyor? 
Demirciye 100 kişilik işçi kontenjanı vekâleti-
nizce kabul edildiğine göre bugüne kadar kaç 
kişi gidebilmiştir? Gitmek ihtimali var mıdır? 
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T. 0. 
Çalışma Bakanlığı 15 . 3 . 1971 

İşçi Sağlığı Genel Md. 
Sayı : 925-3-16/2923 

Konu : Manisa Milletvekili Hil
mi Okçu'nun yazılı soru öner
gesi Hak. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 5 . 12 . 1970 tarih ve 7/355 - 2535/18765 

sayılı yazınız: 
Tabiî âfetlerden zarar görenlerin, çalışmak 

için yurt dışma gönderilmelerinde öncelik ta
nınmasına dair, Manisa Milletvekili Hilmi Ok
çu'nun 4 . 11 . 1970 tarih ve 2535 sayılı soru 
önergesi incelendi. 

1. Diğer illerimize tanınan öncelikler mah
fuz tutulmak kaydiyle, bugüne kadar doğal 
olaylar sebebiyle zarar görüp öncelik listesine 
alman felâketzedelerden; Varto'dan 740, Ge
diz iden 3 828, Göller bölgesinden 4 799 kişi ön
celikle yurt dışına gönderilmiştir. 

2. Kütahya bölgesinde 1970 yılında vuku-
ıbulan deprem sebebiyle, binlerce vatandaşımı
zın mağdur olduğu ve büyük bir çoğunluğunun 
ekonomik gücünü tamamen yitirdiği malûmdur. 
Söz konusu felâketzedelerin mağduriyetlerine 
bir hal çaresi bulmak maksadiyle, yurt dışına 
gitme şartlarını haiz olanlardan, Kütahya'ya 5 
bin, Uşak bölgesine 500 ve Manisa (Demirci) 
bölgesine ise 100 kişilik öncelik kontenja
nı tanınması, Bakanlığımızca uygun görülmüş 
bilâhara bu bölgelerde meydana gelen âfet
tin ağırlık -derecesi dikkate alınarak, Kütahya'
ya 2 500, Uşak'a 300, Manisa bölgesine ise 350 
kişilik bir öncelik daha tanınmıştır. 

3. Manisa ili Demirci bölgesine tanınan 
(100) kişilik öncelikten, bugünkü tarih itibariy
le yurt dışına (83) kişi sevk edilmiştir. (14) 
kişi Alman irtibat Bürosunca sıhhi nedenlerle 
reddedilmiş bulunmaktadır. Geriye kalan (3) 
kişinin şevki için de istanbul iş ve İşçi Bulma 
Kurumu Yurt Dışı Hizmetler Şubesine gerekli 
talimat verilmiştir. 

Durumu bilgilerinize arz ederim. 

Seyfi öztürk 
Çalışma Bakanı 

10. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolakoğ-
lu'nun, Gaziantep ilinde bir üniversite açılıp 
açılmıyacağına dair Başbakandan sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'un yazılı ce
vabı, (7/365) 

7 . 11 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı soruların Başbakanlıkça, ya

zılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
derin saygılarımla dilerim. 

Gaziantep Milletvekili 
Şinasi Çolakoğlu 

1. Şehir nüfusu 226 000 ni bulmuş olan 
Gaziantep'te, üniversite veya yüksek okullar 
açılması Hükümetçe gerekli-görülmekte midir? 

2. Gerekli görülmekte ise bugüne kadar te
şebbüs edilmemesinin, düşüniilmüyorsa, bunun 
sebebi nedir? 

3. Hükümetin Gaziantep'te bir üniversite 
açmak yönünden olumlu bir teşebbüsü olacaksa 
bu yakın bir gelecekte gerçekleşecek midir? 

T. O. 
Millî Eğitim Bakanlığı 8 . 3 . 1971 

özel 
Sayı: 01105 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 18 .12 .1970 tarih ve 7/365-2560/18997 

sayılı yazılarınıza. 
Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolakoğlu'nun, 

Gaziantep ilinde bir üniversite açılıp açılmıya
cağına dair, Başbakanlık makamına takdim edi
len ve makamca Bakanlığımız tarafındn ce
vaplandırılması istenilen, yazılı sora önergesi ile 
ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Orhan Oğuz 

Millî Eğitim Bakanı 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Özel 

Gaziantep Milletvekili Sayın Şinasi Çolak-
oğlu'nun, Gaziantep ilinde bir üniversite açı
lıp açılmıyacağına dair yazılı soru önergesi ile 
ilgili cevabımız. 
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Hükümetimizin üniversite konusunda izledi
ği politika her vesile ile açıklanmaktadır. 

Hükümet olarak, yüksek öğretim kuruluşla
rını yurt sathına yayma kararındayız. 

Bu cümleden olarak, Bakanlığımızda, Gazi
antep için bir yüksek öğretim kuruluşu konu
sunda bâzı araştırmalar yapılmaktadır. 

11. — Gaziantep Milletvekili Şinasi (Jolak-
oğlu'nun, Gaziantep'te bir sanayi sitesi kurul
masına dair sorusu ve Sanayi Bakam Salahattin 
KıUç'ın yazılı cevabı. (7/368) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Sanayi Bakanlığınca 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerini
zi derin saygılarımla dilerim. 7 . 11 . 1970 

Şinasi Çolakoğlu 
Gaziantep Milletvekili 

Gaziantep'te sanayi siteleri kurulması konu
su, 1963 yılımdan bu yana, özellikle mahallî ba
sında yayılmakta ve tartışılmaktadır. 

Bu bakımdan: 
1. A) Organize sanayi, 
B) Küçük sanayi siteleri açısından konu; 
a) Kalanıma plânı, 
b) Proj«, 
c) Program, 
d)Uygulama olarak ne durumdadır? 
2. Her iki sitenin ayrı ayrı malî porteleri 

nedir? Kaynağı nedir? Ne kadarı sağlanmıştır? 
3. Gaziantep'te su sorunu çözümlenmedik

çe, sanayi sitelerinin, özellikle organize sanayi 
sitelerinin amacına ulaşacağına inanıyor musu
nuz? 

4. Organize sanayi sitesi olarak ayrılan 
yerle, küçük sanayi sitesi olarak sağlanmış yer, 
bitişik midir? Değilse kaç kilometre uzaklıkta
dır? 

5. Her iki sitenin bitişik veya uzak ayrı 
yerlerde kurulmasının teknik, ekonomik açı
lardan yarar ve zararı nedir? 

T. C. 
Sanayi Bakanlığı 24 . 3 . 1971 

Müsteşarlık Yazı işleri Bürosu 
Sayı : 9/89 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterliği Kanun Müdürlüğü 
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18 . 12 . 1970 tarih ve 7/368 - 2563/19000 sayılı 
yazınız: 

Gaziantep'te bir sanayi sitesi kurulmasına 
dair Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolakoğlu 
tarafından verilen yazılı soru önergesine karşı 
cevabımız ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Salâhattin Kılıç 
Sanayi Bakan 

Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolakoğlu'-
nun yazılı soru önergesine Sanayi Bakanlığı ce
vabıdır : 

1. Organize sanayi bölgelerinin kurulması 
Birinci ve ikinci Beş Yıllık Kalkınma plânla
rında öngörülmüş ve bu cümleden olarak Ga
ziantep'te de bir organize sanayi bölgesi ku
rulması 14 . 8 . 1968 tarihli ve 6/10529 sayılı 
Bakanlar Kurulu karariyle kabul edilmiştir. 

Arazi durumu, ulaştırma, su, hava kirlenme
si ve şehre mâkul bir uzaktıkta bulunması göz 
önünde bulundurulmak suretiyle organize sana
yi bölgesinin Başpmar mevkiinde kurulması 
uygun görülmüştür. 

— Kalkınma plânında öngörüldüğü veçhile, 
yapılan çalışmalar neticesinde Gaziantep'te bir 
küçük sanayi sitesinin kurulmasına karar veril
miş ve site inşaatını yürütmek üzere H. S. Ga
ziantep Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi
ne kredi yardımında bulunulmuştur. 

Yeri temin edilen sitenin altyapı projeleri 
özel mühendislik bürolarına ihale edilecektir. 
Bunun için bürolara teklif mektupları gönderil
miş olup, cevap beklenilmektedir. 

Sitenin mimari projeleri ise küçük sanayi 
geliştirme merkezi Gaziantep Pilot Proje Mü
dürlüğünce hazırlanmaktadır. 

Projeler 1971 Mayıs sonunda bitirilerek in
şaata başlanacaktır. Uygulama olarak proje 
safhasındadır. 

2. Organize sanayi bölgesinin projeleri mü
teşebbis teşekkül tarafından hazırlanmış ve lü
zumlu arazi de istimlâk edilmiş bulunmaktadır. 

— Küçük sanayi sitesinin malî portesi, pro
jeler bittikten sonra belli olacaktır. 

3. Organize sanayi bölgesinin malî porte
si 33 403 000 T.L. dır. Bu meblâğın % 10 una 
tekabül eden 3 340 000 T.L. lık iştirak müte
şebbis teşekkül olan Gaziantep özel idaresi Ga
ziantep Belediyesi ve Gaziantep Ticaret ve Sa-
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nayi Odası tarafından müştereken karşılana
cak, mütebaki 30 062 800 T.L. (Organize sana
yi bölgeleri kurma fonundan) müteşebbis te
şekküle ikraz edilecektir. 

— Site için su araştırması yapılmış ve yer
altı suyu bulunmuştur. 

4. Organize sanayi bölgesinin muhtemel su 
ihtiyacı 170 Lt/Sn. olarak tahmin edilmiştir. 
Bu ihtiyaç ilk safhada yeraltı sularından fay
dalanmak suretiyle karşılanacak ve ikinci saf
hada Mizmilli kaynaklarından şehre getirile
cek sudan karşılanacaktır. 

— Site yeri, Gollüce mevkiinde, olup, şehre 
4 Km. mesafede bulunmaktadır. 

5. Organize sanayi bölgesi olarak seçilen 
yer şehrin Kuzey - Batısında 12 Km. mesafede
dir. Sanayi sitesinin yeri şehrin Doğusunda 4 
Km. mesafededir. Her iki sitenin yanyana ol
masında bir zaruret bulunmamaktadır. KaldıM 
organize sanayi bölgesinde orta büyüklükte sa
nayi tesisleri kurulacağından ulaştırma, çevre 
sağlığı ve hava kirlenmesi bakımından organi
ze sanayi bölgesinin şehirden mâkul bir uzak
lıkta kurulması gerekmektedir. 

12. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun, İsparta iline bağlı Akçaşar kö
yünün içme suyuna kavuşturulmasına dair soru
su ve Köy İsleri Bakanı Turhan Kapanlı'nın ya
zılı cevabı. (7/370) 

7 . 11 . 1970 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Köy İş

leri Bakanlığınca cevaplandırılmasına delâleti
nizi saygı ile arz ederim. 

A. Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu 

3.' -Bu köye Bakanlığınızın eli hiç girmemiş
tir, sebebi, var mıdır? 

4. İlgili köy halkı bu suyu içmek için sırt
ları ile su taşımaktadırlar, su ilgili köye en geç 
ne zaman getirilecektir? 

T.C. 
Köy işleri Bakanlığı 13.3.1971 

Müsteşarlık 
iSayı :826 

Konu : Afyon Karahisar Mil
letvekili Süleyman Mutlu'nun 
yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
il&i : 18 . 12 . 1970 gün ve Gn. Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 7 - 370/2565 - 19002 sa
yılı yazı. 

Afyon Karahisar Milletvekili Sayın Süley
man Mutlu tarafından Başkanlığımıza sunu
lup, bir örneği Bakanlığıma tevdi buyurulan 
«İsparta ili Yalvaç ilçesine bağlı Akçaşar kö
yünün içme suyuna kavuşturulması» na dair 
7 . 11 . 1970 tarihli yazılı önergesinin cevabı 
ilişikte sunulmuştur. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 

Turhan Kapanlı 
Köy işleri Bakanı 

Afyon Karahisar Milletvekili Sayın Süley
man Mutlu'nun «İsparta ili Yalvaç ilçesine bağ
lı Akçaşar köyünün içme suyuna kavuşturul
ması» na dair Millet Meclisi Başkanlığının 
18 . 12 . 1970 gün ve Genel Sekreterlik Kanun
lar Müdürlüğü 7 - 370/2565 - 19002 sayılı ya
zılarına ekli olarak alınan ve Köy İşleri Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sı istenilen 7 . 11 . 1970 tarihli önergesinin ce
vabıdır. 

İsparta ili Yalvaç ilçesine bağlı Akçaşar kö
yünün içmesuyu işine ait istikşâfi etüt raporu 
1966 bütçe yılında tanzim edilmiş olup, işin ke
şif bedeli 102 633 ura, işçilik 42 000 lira, nakit 
yardım 3 000 lira olup, öncelik derecesi 91 pu-
vandır. 

Mezkûr köyün içme suyu işi 1970 bütçe yılı 
proje ve inşaat programında olduğu gibi 1971 
bütçe yılı program teklifinde de bulunmamak
tadır. 

İsparta - Yalvaç ilçesi Akçaşar köyü halkı 
yıllardan beri içmesuyuna kavuşturulmamıştır. 
Bu sebeple: 

1. Sağlığa uygun içmesuyu bu köye bir 
kilometre mesafededir. Halbuki köy halkı, kay
nağını köyün içinden alan insan ve hayvan sıh-
Jhatine zararlı olduğu sabit olan başka bir su
dan istifadeye terk edilmiş durumdadır. Bu du
rum muhafaza edilecek midir? 

2. Bir kilometre mesafede bulunan içmesu-
yunun şimdiye kadar köye getirilmeyişinin se
bebi nedir? I 

— 75 



M. Meclisi B : 93 30 . 4 . 1971 O : 1 

illerin yıllık köy içmesuyu tatbikat prog
ramları il Genel Meclisi ve il Daimî Encüme
ninden geçirilerek öncelik dereceleri de belir
tilmek suretiyle vilâyetlerce hazırlanarak Ba
kanlığımca teklif edilmektedir. 

Bu itibarla anılan köyün içmesuyu talebinin 
mahallinde tetkik ettirilerek alacağı öncelik 
puvanına göre uygun bulunduğu takdirde, Ba
kanlığımıza teklifte bulunulması ve sonucun
dan ilgili köy muhtarlığına bilgi verilmesi hu
susu İsparta Valiliğine 26 . 1 . 1971 gün ve YSE 
951 sayılı yazı ile yazılmıştır. 

13. — Mara§ Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş iU içinde cami ve Kur'an kurslarına tah
sis edilen müezzin kadrolarına dair Başbakan
dan sorusu ve Devlet Bakanı Hüsamettin Ata
beylinin yazılı cevabı (7/405) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından 

yazıl olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı 
saygı ile rica ederim. 

8.12.1970 
Maraş Milletvekili 

İbrahim öztiirk 
Soru : 
ıSon üç yıl içinde, bugüne kadar, Maraş ili 

içindeki cami ve Kur'an kurslarına tahsis edi
len imam, müezzin ve Kur'an kursu kadroları : 

1. Hangi ölçülere göre tevzi edilmiştir? 
2. Bunlar hangi köy ve kasabalara veril

miştir? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

lSayı:2-04-1187 
4 . 3 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 

'Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğünün 
8 . 1 . 1971 tarih ve 7/405 - 2707/20101 sayılı 
yazılariyle Maraş Milletvekili ibrahim öztürk 
tarafından verilen ve Maraş ili içinde cami ve 
Kur'an kurslarına tahsis edilen müezzin kadro
larına dair yazılı soru önergesi cevapları aşa
ğıda arz olunmuştur. 

Saygılarımla. 
Hüsamettin Atabeyli 

Devlet Bakanı 

1. imam - hatip, müezzin ve köy imam - ha
tip kadroları Bakanlar Kurulunun 19 . 11 . 1965 
tarih ve 6/5502 sayılı kararına göer tevzi edil
mektedir. 

2. 1965 yılında yürürlüğe giren 633 sayılı 
Teşkilât Kanunu ile (alınan 1 000 (bin) aded 
Kur'an kursu kadrolarından başka, diğer yıl
larda kadro tahsis edilmemiştir. 

Bu sebepten diğer illerde olduğu gibi 1968, 
1969 ve 1970 yıllarında Maraş iline de Kur'an 
kursu öğretici kadrosu tahsis edilmemiştir. 

1968, 1969, 1970 yıllarında Maraş ili içerisi
ne ve köylerine tahsis edilen imam - hatip ve 
müezzin - kayyim kadroları aşağıda gösteril
diği şekilde tevzi edilmiştir. 
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1968 1969 1970 

1. Emirli (Gerger Obası) 
2. Berçenek köyü 
3. Çağılhan 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Alemdar 
Esence 
Karagöz 
Alataş 
Başüztü 

AFŞİN 

ANDIRIN 

Köyü 
» 
» 
» 
» 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Beyçeğiz Ca. 
Dokuztay 
Soğucak 
ördek 
Yazı 
Türksevin 
Armutalanı 

Müez - Kay. 
Köyü 

» 
» 
» 

» 

1. Tokmaklı Köyü 1. Kabaklar Köyü 1. Emirler 
2. Kesin » 2. Akçakoyun 
3. Darıovası (Kavaklı mevkii) 
4. Kızık Köyü 

Köyü 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

1. 
2. 
3. 
4. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

1. 
2. 
3. 

Karahasan Uşağı 
Karamağara 
Topkıran 
Yapraklı 
Evcihöyük 

Tokmak 
Karadut 
Kavut 
Kaleköyü 

Köyü 
» 

» 

Köyü 

» 

Besenli Köyü 
Sarıl » 
Kızılkapanlı » 
Sakarkaya » 
Külhaş (Karahöyük) 

Büyükimalı 
Kıhlı 
Dedeler 

Köyü 
» 
» 

1. 
2. 
3. 
4. 

1. 
2. 
3. 
4. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

1. 
2. 
3. 
4. 

ELBİSTAN 

Alışar 
Hacınınoğlu 
Eldek 
Geçit 

GÖKSÜN 

Büyükçamurlu 
Kamuşluk 
Kömür 
Hacımirza 

PAZARCIK 

Köyü 
» 
» 
» 

Köyü 
» 
» 
» 

Eğrice Köyü 
Küçükcerit » 
Akçakoyunlu » 
Özbek (Ekberoğlu Obası) 
Karabıyıklı Köyü 

TÜRKOÖLU 

Yeşilova Ca. i. H. 
Sarılar 
Ceceli 
Yeşilyurt 

Köyü 
» 
» 

1. 
2. 
3. 

1. 
2. 

1. 
2. 
3. 

1. 
2. 

Güplüce 
Ketizmen 
İncecik 

Küçükkızılca 
Mürsel 

Ulubahçe 
Salmanlı 
Taşdemir 

Yeşildere 
Hacıbebek 

Köyü 
» 
» 

Köyü 
» 

Köyü 
» 
» 

Köyü 
» 
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14. — Aydın Milletvekili 31. Kemal Yılmaz'-
m, Aydın'a bağlı Bozdoğan ilçesinde ortaokul 
ve meslek okulları açılmasına dair sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'un yazılı ceva
bı (7/410) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılması husu
sunda tavassutunuzu saygı ile rica ederim. 

10 .12 .1970 

O. H. P. Aydın Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz 

Soru : 
Aydın'a bağlı Bozdoğan ilçesi hudutları için

de sadece bir tek ortaokul bulunmakta olup, o 
da ilce merkezindedir. Köylerin bir lasmımn 
uzak ve dağınık olması nedeniyle, köy çocuk
ları ilkokuldan başka bir öğrenim görememek
tedirler. Kemer Barajı sitesinde halen boş bulu
nan binalarda bir yatılı okul açılması için Hü
kümete yaptığımız teklifler de maalesef sonuç 
vermemiştir. Bu sebeple, merkezi durumda olan 
büyük köylere ortaokul açılması, köy çocukla
rının okumasını bir parça kolaylaştıracaktır. 
Bütün küçük meslek okullarına artık sadece 
ortaokul mezunlarının alınması, köy çocukları
nı meslek sahibi olmaktan da alıkoymaktadır. 

1. Bozdoğan'ın Yazıkent kasabası bir bu
cak niteliğinde belediyesi olan büyükçe bir ka
sabadır. Çevresinde, Beğerli, Koyuncular, As
ma, Karaahmetler, Kızılcaköy, Dutağaç, Oluk-
başı, Yenice ve Akseki köyleri bulunmaktadır. 
Yazıkent'te bir de Ortaokul Yaptırma Derneği 
vardır ve bu Dernek ortaokul için arsa temin 
etmeye hazırdır. Yazıkent'te bir ortaokul açıl
ması olanaklarını incelediniz mi? Burada ne za
man bir ortaokul açılacaktır? Bina inşası han
gi yılın programına alınacaktır? Mevcut bina
ların birinde ortaokul açmayı düşünüyor mu
sunuz? 

2. öte yandan, Haydere ve Çamlıdere gibi 
iki büyük köyün etrafında 15 kadar köy top
lanmış olup, bunların hiçbirinde ortaokul bu
lunmamaktadır. Bu köylerden merkezi durum
da olan bir yerde açılacak ikinci bir ortaokul 
da, 15 köyün çocuğuna bir meslek sahibi olma 
kapısını açacaktır. Bu köylerin durumunu, 
ilkokullardan mezun öğrenci sayısını incelete

rek varılan sonucu bildirir misiniz? Burada han
gi sene bir ortaokul inşa edilecektir? 

Soruma cevap verilirken, Merkez ilçeye bağ
lı Başçayır köyünde ortaokul açıldığını hatır
lamanızı rica ederim. 

8.3.1971 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 8 . 1 . 1971 tarih ve 7/410 - 2728/20280 
sayılı yazılarınıza. 

Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm, 
10 . 12 . 1970 tarihli yazılı soru önergesine dair, 
cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Orhan Oğuz 

Millî Eğitim Bakanı 

Aydın Milletvekili Sayın M. Kemal Yılmaz'in, 
Aydın ilinin bâzı köy ve kasabalarında ortao
kul açılmasına dair, yazılı soru önergesi ile 

ilgili cevabımız 

Aydın İli Bozdoğan İlçesi Yazıkent kasaba
sında 1970 - 1971 öğretim yılı başında ortaokul 
açılması mümkün olamamıştır. Durum, 1971 -
1972 öğretim yılı başında tekrar incelenerek or
taokul açılmasına çalışılacaktır. Yazıkent Or
taokul binasının 1973 yılı yatırım programı 
içinde yaptırılması kararlaştırılmıştır. 

Haydere ve Çamlıdere köylerinde ortaokul açıl
ması için, mahallen, Bakanlığımız nezdinde hiç
bir istek ve teşebbüste bulunulmamıştır. 1 600 

' nüfuslu Haydere köyünde bir ortaokul açılması, 
hususu, 1971 - 1972 öğretim yılı başında ince
lenecektir. 

15. — Sakarya Milletvekili Hayrettin UysaV-
ın, Bolvadin kazası hududu içindeki Ebher gölü 
ihalesine dair sorusu ve Maliye Bakam Mesut 
Erez'in yazılı cevabı (7/432) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Maliye Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasında 
aracılığınızı saygılarımla rica ederim. 

28 . 12 . 1970 
Sakarya Milletvekili 

Hayrettin Uysal 

Afyon Karahisar ili Bolvadin ilçesinden Ma
liye Bakanlığına şu dilekçe gönderilmiştir : 

«Bolvadin kazası hududu içindeki Ebher gö-
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lünde 1 . 6 . 1970 tarihinden 31 . 5 . 1973 tarihi
ne kadar kamış, kındıra ve benzeri göl ürürilerini 
biçme ve gölde avlanma hakkı 10 . 6 . 1970 gü
nü kapalı zarf usulü ile yapılan artırma sonun
da izzet Kantarcı'ya kiralanmıştı. 

Bunun üzerine adı geçen kiracı ihale şartna
mesine dayanarak gölden kamış ve saire biç
mek istiyen her şahıstan 160 lira alarak giriş 
vesikalarını vermiştir. Bu şekilde asgari bin 
kişiye 31 . 5 .1971 tarihine kadar bir sene geçerli 
olmak üzere verdiği bu giriş vesikaları karşılı
ğında 160 000 lira civarında para almıştır. 

Yukarda arz olunan değişiklik mûtat vası
talarla ilân edilerek halkın uyarılması ve ihale 
kesinleşmeden, gölün İzzet Kantarcı'ya teslim 
edilmemesi gerekirken, İzzet Kantarcı tarafın
dan belediye hoparlörü ile devamlı surette ya
pılan ilânlara rağmen ilgili mercilerce henüz 
ihalenin kesinleşmediği ve göle giriş parası öden
memesi hususunda uyarma yapılmadığından ge
çimini gölden sağlıyan binlerce vatandaş zor 
durumda bırakılmıştır. 

Hiçbir kusurumuz olmıyan bizlerin elimizde
ki göle giriş vesikalarının ya geçerli sayılarak, 
yeni kiracı ile Hazine arasında takasa gidilmesi 
veya maliyenin ihmali yüzünden uğradığımız bu 
zararın Hazinece ve ilgililerce tazminine emirle
rinizi arz ederiz, (imzalar)» 

Bu nedenle : 
1. Bu dilekçede belirtilen konunun aslı 

nedir? 
2. Mağdur duruma düşürülmüş yurttaşlar 

için ne düşünülmektedir.? 
3. Yurttaşların elindeki «giriş belgelerinin 

geçerli sayılması gerekmez mi? 

4. Yurttaşlardan birinci şahsın aldığı para 
ve yine ikinci şahsın almak istediği paraların 
haklılığı üzerinde ne düşünüyorsunuz? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 12 . 3 . 1971 

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü 
Şube : IV Ks. 3 Md. 3363-36 

5262 

Konu : Yazılı soru önergesi ce
vabı Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 

16 . 1 . 1971 günlü 2811-20990/7-432 sayılı yazı
nız. 

Bolvadin ilçesi sınırları içindeki Ebher gölü
nün kira ihalesine dair Sakarya Milletvekili Sa
yın Hayrettin Uysal'ın yazılı soru önergesine ve
rilen cevabi yazıdan iki nüsha ilişikte sunulmuş-
tir. 

Keyfiyet saygı ile arz olunur. 
Mesut Erez 

Maliye Bakanı 

Bolvadin ilçesi sınırları içerisindeki Eber Gölü
nün kira ihalesine dair Sakarya Milletvekili Sa
yın Hayrettin Uysal tarafından verilen yazılı 

soru önergesi cevabı 

1. Bolvadin ilçesi sınırları içindeki Eber 
gölünde balık avlama ve çeşitli otları biçme 
hakkı bâzı kayıt ve şartlarla öteden beri kira
ya verilmekte olup, son yapılan kira akdi süre
sinin 31 . 5 . 1970 tarihinde hitam bulması üze
rine 1 . 6 . 1970 - 31 . 5 . 1973 devresine ait üç 
yıllık kirası, Bolvadin Malmüdürlüğünce ha
zırlanan şartnamesine göre ve kapalı zarf usu
lü ile müzayedeye konulmuş, bu hususta yapı
lan ilânlarda belirtilen 10 . 6 . 1970 günü belli 
saate kadar verilen teklif mektuplarının ma
hallî Kira Komisyonunca tetkiki neticesinde di
ğer müşterilere nazaran yüksek bedel (810 bin 
lira) teklifinde bulunmuş olan İzzet Kantarcı 
adına geçici ihale yapılarak, katî ihale için 
Bakanlığımızdan müsaade istenilmiştir. 

Bu arada Bakanlığımıza yapılan müracaat
larda ihalenin usulsüz cereyan ettiği iddia ve 
ihbar olunduğundan, keyfiyet merkezden gö
revlendirilen bir kontrolöre tetkik ettirilmiş ve 
neticede, ihaleden önce hazırlanan müzayede 
şartnamesindeki özel şartlar 9 ncu maddesinin 
(ihale ile ilgili ilânlar yapıldıktan sonra) şart
nameden çıkarılmak suretiyle 2490 sayılı Kanu
nun 12 nci maddesine muhalif hareket edildiği 

Fakat, bu ihale Maliye Bakanlığınca feshe
dilerek 7 .11.1970 günü yapılan artırmada mez
kûr göl Hakkı Esenoğlu adında bir şahsa kira
lanmış olduğundan, yeni kiracı, sözü geçen gi- I 
riş kartlarını geçerli saymamakta, bu vesikala
rın hâmillerini bekçileri vasıtasiyle göle girmek
ten men etmekte ve aynı ücretin kendisine öde
nerek, kendisinden ayrıca ve yeniden giriş kartı 
alınmasını istmektedir. 
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tesbit edilmiş bulunması sebebiyle, katî ihale 
için müsaade istenen 10 . 6 . 1970 tarihinde ya
pılmış geçici ihale tasdik edilmemiş ve evvelce 
yapılmış ilânların hükümsüz sayılarak aynı ka
nun 14 ncü maddesi hükmü gereğince ihalenin 
fesholunması, şartnamenin değiştirilmiş şekli
ne göre ilânların yeniden yapılması için ma
halline talimat verilmiştir. 

Verilen talimat dairesinde yeniden kapalı 
zarf usulü ile müzayedeye vazolunan Eber Gö
lünün üç yıllık kirası için, ilânlarda gösterilen 
18 . 7 . 1970 günü belli saata kadar verilen 
teklif mektuplarından İzzet Kantarcıya aidola-
nın diğerlerine nazaran yüksek yani 1 065 000, 
lira teklifi kapsadığı cihetle, mahallî Kira Ko
misyonunca bu bedel üzerinden İzzet Kantar
cı adına geçici ihale yapılmış ve bu ihale Ba
kanlığımızca tasdik olunmuştur. 

Kira işlemi bu şekilde cereyan ettiği sıra
da, İzzet Kantarcı tarafından Danıştay'da dâ
va açılarak; 10 . 6 . 1970 tarihinde yapılmış ve 
sonradan feshedilmiş ihalenin muteber sayıl
ması ve avlağın yeniden ihaleye konulmasına 
mütaallik işlemin iptal edilmesi ve yürütmenin 
durdurulması hususunda karar verilmesi tale-
bolunmuş ise de, Danıştay 12 nci Dairesince he
nüz esas hakkında karar verilmemiş olmakla be
raber yürütmenin durdurulması talebi 1.9.1970 
günlü kararla reddolunmuştur. 

18 . 7 . 1970 günü yapılan ihaleye iştirak 
ederek, balık avlağının üç yıllık kirasına 
1 065 000, lira teklifte bulunmuş olan İzzet Kan
tarcı'ya; katî ihalenin yapıldığı ve sözleşme ak
detmesi hususu Bolvadin Malmüdürlüğünce 
21 . 9 . 1970 tarihinde tebliğ edilmiş olmasına 
rağmen, kanunen muayyen olan 15 günlük süre 
içerisinde geçici teminatını katî teminat mik
tarına çıkartmaya ve sözleşme akdine yanaş
madığından, 2490 sayılı Kanunun 25 nci mad
desi hükmü uyarınca ihale fesholunmuş ve mez
kûr avlağın, üç yıllık kirası yeniden müzayede
ye konulmuş vö 7 .11.1970 tarihinde İzzet Kan
tarcı 'nm da iştirak etmiş olduğu müzayede 
neticesinde müşterilerden en yüksek bedel 
(966 966,96 lira) teklifinde bulunan Hakkı 
Esenoğlu ismindeki şahsa ihale edilmiş, Ba
kanlığımızca tasdik olunan bu ihale katileşti-
ğinden Bolvadin Malmüdürlüğü ile Hakkı Esen
oğlu arasında 4 . 12 . 1970 günlü 3732 sayılı Ki
ra Sözleşmesi yapılmıştır, 

i 2. Kira işlemi, yukarda arz edilen safhalar-
I dan geçen Eber gölünü kilalayamıyan izzet 

Kantarcı'nm; göldeki çeşitli otları biçmek is-
tiyen bâzı kimselerden para aldığı yolundaki şi~ 

I kayete gelince : 
Soru önergesinde bahsolunduğu gibi, Bolva

din İlçesi Kestemet Mahallesi halkından Hasan 
Öz, Kâmil Türksoy, Mustafa Türkmen, Ali Gö
çer ile 7 mahalle muhtarının müştereken imza
layıp Bakanlığımıza verdikler 8 . 12 . 1970 tarih
li dilekçede iddia ve beyan olunan hususların ve 
izzet Kantarcı tarafından kimlere ve kaçar lira 
alınmak suretiyle göle giriş belgesi verildiği
nin, adı geçen gölü kiralamamış olmasına rağ
men, kendisini kiracı olarak gösterip belediye 
hoparlörü ile ilân yaparak, gölde yetişen ot
lardan ve gölden faydalanacak kimselerin ken
disine baş vurmalarını halka duyurmuş olup 
olmadığının ve bu husus Malmüdürlüğünce ha
ber alınması üzerine ne gibi harekete tevessül 
edilmiş bulunduğunun ve haksız şekilde halk
tan para alınmasını önlemek için ne tedbir alın
mış olduğunun, vilâyetten gönderilecek bir me
mur marifetiyle tahkik ve tesbit ettirilmesi Af
yon Valiliğine tebliğ edilmiştir. 

Afyon Valiliğince yaptırılan tahkikat neti
cesine dair düzenlenmiş 3 . 2 . 1971 tarihli ra
pordan ve valiliğin bu konudaki yazısından; 

1. Eber gölünde balık avlama ve çeştli ot
ları biçme hakkını kiralama isteği ile yapılan 
ihaleye iştirak ederek pey süren ve fakat kira-
layamamış olan izzet Kantarcı ismindeki şah
sın, kendisini kiracı gibi gösterip bâzı kimse
lerden para almış olup olmadığının katiyetle 
tesbitinin mümkün olamadığı, ancak, Bakanlı
ğımıza verilen 8 . 12 . 1970 tarihli dilekçede 
isimleri yazılı Hasan Özen,, Kâmil Türkmensoy, 
Mustafa Türkmen ve Ali Göçer'in 150 - 160 şar 
lira vererek izzet Kantarcı'dan göle giriş vesi
kası aldıklarını beyan ettikleri, aynı dilekçede 
imzaları bulunan muhtarların ise, göle giriş için 
kendilerinin böyle bir para vermediklerini ve 
başkalarının vez diklerini de görmediklerini ve 
sadece birkaç kişiden para alınmış olduğunu 
duyduklarını ve fakat kimlerden ve kaç kişiden 
para alındığını bilmediklerini beyan ettikleri, 

2. 8 . 12 . 1970 tarihli dilekçede ileri sürü
len (İzzet Kantarcı'nm, belediye hoparlöründen 

I birkaç defa ilân yaparak, kendisini kiracı ola-
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rak tanıtıp, gölde yetişen otlardan ve gölden 1 
faydalanacak olanların kendisine başvurarak 
vesika almalarını halka duyurduğu halde, ilgili 
mercilerce durumun açıklanmadığı ve göle giriş 
parası ödenmemesi hususunda uyarma yapılmadı
ğı) yolundaki iddianın kısmen doğru olmadığı, 
zira, Bolvadin Belediyesinden aknan yazıya göre 
27 . 11 . 1970 tarihinde bir defa ilân yapılmış 
olduğumun tesbit edildiği ve bu ilân keyfiyeti
nin Malmüdürlüğümüzee duyulmadığından her 
hangi bor işlem yapılmadığı, 

3. Eber gölünün kiraya verilmesine kadar 
geçecek süre içerisinde, her hangi bir kimse
nin balık avlamaması, otları biçmemesi için ge
rekli tedbirlerin alınarak gölün korunması hu
susuna muhtelif tarihli yazılarla Bolvadin Em
niyet Amirliğine, Jandarma Komutanlığına, Or-
takarabağ ve .Berekarabağ köyleri muhtarlıkları
na VB ayrıca, Sulta&dağ ve Çay ilçeleri kayma
kamlıklarına tebliğ' edilmiş bulunduğu, 

Bâzı şartlar dairesinde kiraya verilen Eber 
gölüne ait müzayede şartnamesinin 8 nci mad
desine «Eber gölünde yetişen saz, kamış, havut 
ve saire oüarm göl çevresinde meskûn ihtiyaç sa-
kgalerisa müstecirin tâyin edeceği usul ve be
del üzerinden değil Bolvadin Ticaret Odasınca 
ittihaz olunacak kararda gösterilecek köyler
de oturan vatandaşlara bu kararda zikroluna-
cak usul ve bedelle göl kiracısı tarafından sa
tılacak ve bu ot bedelleri yine müstecice tah
sil olunacak (Bolvadin Ticaret Odasınca veri
len 9 . 5 . 1970-108 sayılı yazıya, ücretler as
gari 100 lira, orta 125 lira, âzami 150 lira ola
rak kararlaştırılmıştır.)» şartı dercedilmiş ki
racı Hakkı Esenoğiu ile akdolunan kira "öz
leşmesinin 9 ncu maddesinde de «Balık, kamış 
ve sairenim iştirasından dolayı halk ile kiracı 
arasında tahaddüs edecek münazaa ve emsali 
muhalefetten mütevellit hususata devrei saireye 
•kiracıyı irtizamen Hazineye bdgûna müdahale
de bulunmıyacak, ancak gölde yetişen saz, ka
mış, kmdıra ve saire tDtbBrı mültezimin tâyin 
edeceği usul ve bedel üzerinden değil, Bolvadin 
Ticaret ve Sanayi Odasınca ittihaz olunacak 
kararla gösterilecek, köylerde oturan vatandaş
lara bu kararda zikrolunacak usul ve bedelle 
(BBasfcaeir -tarafından satılarak ve saz, kamış, 
kındıra ve sair ot bedelleri de yine müstecir 
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tarafından tahsil olunacaktır...» hükmü yer al
mış olup, bu şartlar dışında (göl ürünlerinden 
faydalanacak kimselerden, kiracının para ala
rak göle giriş vesikası vereceğine dair) bir şart 
bulunmamaktadır. 

Bu duruma göre, Eber gölüne giriş vesika
sı karşılığı izzet Kantarcı'ya para verdiklerini 
iddia eden şahısların, ellerindeki vesikaların 
mezkûr gölü kiralıyan Hakkı Esenoğiu tara
fından geçerli sayılmasını sağlamak hususunda 
gerek Bakanlığımızın ve gerekse mahallî Mal-
müdürlüğünün her hangi bir işlem yapmasına 
imkân görülememektedir. 

Esasen, Eber gölü, izzet Kantarcı'ya değil 
Hakkı Esenoğln'na kiraya verilmiş bulundu
ğuna göre,, İzzet Kantarcı hilafı hakikat beyan
da bulunmuş ve halktan para almışsa bu bir 
nevi dolandırıcılık mahiyetini taşır. 

Bu itibarla, İzzet Kantarcı'ya bu şekilde pa
ra verdiklerini iddia eden kimselerin adlî mer
cilere başvurarak haklarını o yoldan aramala
rı gerekeceğinden, bu husus dilekçe sahiplerine 
tebliğ edilmiştir. 

16. — Ankara Milletvekili Suna TuraVm, 
üç aydan beri maaş alamadığı iddia edilen YSE 
İl Müdürlüğü personeline dair sorusu ve Köy 
İşleri Bakanı Turhan Kapanlı'nm yazılı cevabı 
(7/433) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanının Köy işleri Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasında 
aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Ankara Milletvekili 

ıSuna Tural 
Köy İşleri Bakanlığına bağlı Yol - Su ve 

Elektrik İşleri Genel Müdürlüğünün İl YSE 
Personelinin üç aydanlberi maaş alamadıkları 
gibi ücretleriyle birlikte toplu sözleşmeden 
doğan ücret haklarının da ödenmediğini ve bu 
yüzden işçilerin ve personelin mağdur edildiği 
hattâ her yıl verilmekte olan ikramiyelerin 
ilk yansının da verilmediği iddia edilmektedir. 
Bu itibarla : 

1. Üç aydan beri YSE İl Müdürlüğü per
soneline ücretleri neden ödenmemiştir? 

2. Toplu sözleşmeden doğan ücret hakları 
ile ikinci ikramiyenin ilk yarısının verilmeme
sinin sebebi nedir? 
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3. ödenmiyen ücretler, ücret farkları ve 
ikramiyeler kesin olarak ne zaman ödenecek
tir? Bundan sonra ücretlerin zamanında ödene
bilmesi için Bakanlık ne gibi tedbir almıştır? 
Veya almayı düşünmektedir? 

T. 0. 
Köy işleri Bakanlığı 16 . 3 . 1971 

Müsteşarlık 
Sayı : 876 

Konu : Ankara Milletvekili Su
na Tural'ın yazılı soru önergesi. 

MÎLLET MEÖLtSİ BAŞKANLIĞINA 
ilgi : 16 . 1 .1971 gün ve 7 - 433/2817 - 21021 

sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın Suna Tural ta

rafından «Üç aydan beri maaş, ikramiye ve top
lu iş söyleşmesinde yazılı farkları alamadıkları 
iddia olunan İl YSE Müdürlüğü Personeli» ne 
dair, yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte su
nulmuştur. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 

Turban Kapanlı 
Köy işleri Bakanı 

Ankara Milletveki Sayıl Suna Tural'ın «Üç 
aydan beri maaş, ikramiye ve Toplu iş Sözleş
mesinde yazılı farkları alamadıkları iddia olu
nan YSE il Müdürlüğü Personeli» ne dair 
Millet Meclisi Başkanlığının 16 . 1 . 1971 gün 
ve Gn. Sek. Kanunlar M. lüğü 7 - 433/2817 -
21021 sayılı yazılarına ekli olarak alınan ve 
Köy işleri Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması istenilen önergesinin ceva
bıdır : 

Bakanlık yardımı olarak il özel idarelerine 
yollanan nakitler, yardım maksadiyle yollan
maktadır. özel idarelerce gelir hanesine kay
dedilen bu ödenekler türlü sebeplerle bâzı ah
valde işçi ücretleri dışında sarf edilmektedir. 

Bu yıl toplu iş sözleşmesi yapılmış ve işçi
lere evvelki yıllara nazaran daha fazla ücret 
ödenmesi gerekmiştir. Diğer taraftan 1970 yı
lında Güney - Doğu illerinde vukua gelen ku
raklık ve Gediz Depremi dolayısiyle bu bölge
lerde yapılan olağanüstü çalışmalar esasen ye
tersiz olan bütçemizi daha da kifayetsiz hale 
getirmiştir. Bu sebeplerden dolayı ödemelerde 
gecikmeler olmuştur. 

1970 malî yılı Bütçemizde işçi ücretlerin
de meydana gelen açığın kapatılabilmesi, işçi
lerimizi ücretsiz bırakmamak maksadiyle ha
zırladığımız 125 milyon liralık ek ödenek ta
lebimiz 10 Şubat 1971 tarihinde kanunlaşmış
tır. Bunu mütaakıp, ödeneklerin ilgili ünitelere 
şevki, süratle temin edilerek işçi ücretleri ve 
yan ödemelerin ödenmesi sağlanmıştır. 

1971 malî yılında işçi ücretlerimizin zama
nında ödenebilmesi için 1971 malî yılı Bütçesin
de işçi ücretleri adı altında özel fasıllara ye
teri kadar ödenek ayrılmıştır. Ayrıca bu per
sonellerin tamamının ücretlerini YSE Bölge 
Müdürlüklerinden almaları için çalışmalar ya
pılmakta olup, sağlandığı takdirde özel idare
lerden doğan gecikmeler de önlenmiş olacak
tır. 

17. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, ka
çakçılığı önlemek bakımından, geçmiş yıllarda 
mayınlanmış arazilerin tarımda kullanılmasına 
dair sorusu ve Tarım Bakanı îlhami Ertem'in 
yazılı cevabı. (7/439) 

14 .12 .1970 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım Bakanınca yazı

lı olarak cevaplandırılmasına delâletinizi say-
giyle arz ederim. 

Vefa Tanır 
Konya Milletvekili 

Güney - Doğuda sınır güvenliği ve kaçakçı
lığı önlemek bakımından 800 Km. lik bir arazi 
geçmiş yıllarda mayınlanmış idi. 

Kaçakçılığın kapılardan yapıldığı artık aşi
kârdır. 

Toprak sıkıntısının çekildiği bu devirde kul
lanılmaz hale getirilmiş bu verimli arazinin ta
rım arazisi olarak faydalanılması, imkânları 
araştırmakta mıdır? Ne gibi ilerlemeler olmuş
tur? 

T. O. 
Tarım Bakanlığı 10 . 3 . 1971 

özel Kalem Müd. 
Siyi :48/f -5 -20100 

Konu : Konya Milletvekili Ve
fa Tanır'm yazılı sorusu Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 16 . 1 . 1971 gün Kanunlar Müdür

lüğü 7/439 - 2839/21179 sayılı yazılan. 
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Konya Milletvekili Sayın Vefa Tanır'ın Gü
ney - Doğu sınırındaki arazinin değerlendiril
mesi hakkındaki yazılı soru önergesi tetkik edil
di : 

Güney - Doğu hududumuzda uzun bir ara
zi şeridi, sınır güvenliği ve kaçakçılığı önle
mek bakımından zaruri görülerek mayınlanmış
tır. 

Fakat, şartların değişmesi ve alınacak ted
birlerin bu şartlara uydurulması gereği karşı
sında bu arazinin mayından temizlenerek tarı
ma tahsisi lüzumu Bakanlığımızca İçişleri ve 
Millî Savunma Bakanlıklarına teklif edilmiştir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

- tlhami Ertem 
Tarım Bakanı 

18. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, to
humluk buğday'ın adaletsiz dağıtıldığı iddiası
na dair sorusu ve Tarım Bakanı llhami Ertem'-
in yazılı cevabı (7/441) 

14 . 12 . 1970 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Tarım Bakanın
ca yazılı olarak cevaplandırılmasına delâleti
nizi saygıyla arz ederim. 

Vefa Tanır 
Konya Milletvekili 

1. Tohumluk dağıtılmasındaki adaletsiz
lik muhtar beyanına dayanmasından doğmakta
dır. 

Politik yoldan gelmiyen bir kurul tarafın
dan takdir ve dağıtımı imkanlarının araştırıl
ması düşünülmekte midir? 

2. Devletin masrafa girip ıslah ettiği bin
lerce ton tohumluk buğday zirai kredi eksik
liği veya alışkanlık yüzünden çok düşük fiyat
la değirmenciye satılmaktadır. Böylece Devle
tin emeği boşa gitmekte köylü vatandaşta 
borçlandığının yarısına yakın bir fiyatla buğ
dayı ekmeyip satmaktadır. 

Bunun önüne geçilmesi için Bakanlığın bir 
çalışması var mıdır? 

30 . 4 . 1971 O : 1 

T. 0. 
Tarım Bakanlığı 17.3.1971 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 49/P-6-23197 

Konu : Sayın Vefa Tanır'ın yazılı 
soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 16 . 1 . 1971 gün Kanunlar Müdürlü

ğü 7/441 - 2841/21177 sayılı yazılan. 
Konya Milletvekili Sayın Vefa Tanır'ın, to

humluk "buğday dağıtımı ile ilgili olarak Bakan
lığımıza tevcih etmiş olduğu yazılı soru önergesi 
tetkik edildi : 

Büyük emek ve masraflarla elde edilen ve 
üretim artışında bellilbaşlı faktörlerden olan, 
ıslah edilmiş tohumlukların, gaye dışı kullanıl
malarını hiçbir suretle tasvibetmediğimizden bu 
yıl acilen aldığımız tedbirlerle gerek tohumluk 
gerekse gübrenin hakiki ihtiyaç sahiplerine in
tikaline ve toprağa verilmesine gayret edilmiş 
ve bu konudaki aksaklıklar büyük ölçüde gide
rilmiştir. 

Tohumluk tevziatı 1 - Peşin bedelli, 2 - Kre
dili ve 3 - 5254 sayılı Kanuna göre olmak üzere 
üç şekilde yapılmaktadır. 

1. Bedelli olarak tohumluk talebedenlerin 
arazi ve işletme durumları tetkik edildikten 
sonra kendilerine tohumluk tahsis edilmektedir. 

2. Kredili tohumluk talebeden çiftçilerin 
köy ve mahalle itibariyle tanzim ettikleri ihti
yaç listeleri ise ziraat odaları tarafından tetkik 
ve tasdik edildikten sonra teşkilâtımıza intikal 
etmekte ve teşkilâtımızca da incelendikten son
ra nihai ihtiyaç cetvelleri Ziraat Bankasına ha
vale edilmektedir. 

Ziraat Bankası da kendi mevzuatına göre lis
teleri inceliyerek borcu olmıyan veya borcu er
telenmiş bulunan çiftçilerin ihtiyaçlarını karşı
lamaktadır. 

3. 5254 sayılı Kanuna göre tabiî âfetlerden 
zarar gören çiftçilerimizin durumları, bu kanu
na göre ilçelerde teşekkül eden hasar tesbit he
yetleri tarafından incelenerek ihtiyaçları, ilçe 
tohumluk ihtiyaç komisyonlarına bildirilmekte 

— 83 — 



M. Meclisi B : 93 30 . 4 . 1971 O : 1 

ve bu talepler bakanlığımızca da incelendikten 
sonra aynen veya mevcut püisman nispetinde 
(50 milyon lira) tahsisleri yolum, gidilmekte
dir. 

Görüldüğü üzere çiftçilerimize dağıtılmakta 
olan tohumluklar yalnız muhtarların hazırla
dıkları listelere göre yapılmamakta bâzı komis
yon ve kademelerin tetkikinden geçirilmekte
dir. 

Bununla beraber, bu kadar genişliğine ve 
derinliğine yaygm bir hizmetin ifasında bütün 
aksaklıkların giderildiğini ifade etmek imkân
sızdır. Ancak, bu yıl ahmmış olan tedbirlerin de 
olumlu neticeleri görülmüştür. 

Bakanlar Kurulunun 25 . 7 . 1970 tarihli 
7/1037 sayılı Kararına istinaden D. P. Teşkilâ
tının koordinatörlüğünde hazırlanmış bulunan 
«Tohumluk Yönetmeliği» nin getirdiği tedbir
lerle yeni hazırlanmaktaki sistem yürürlüğe 
girdikten sonra, çiftçilerimiz ile bütün ilgilile
rin göstereceği anlayış ve yardımlarla, bu konu
daki aksaklıkların en asgari hadde indirilerek 
önümüzdeki ekim mevsiminden itibaren tohum
luğun satışmın veya değirmene gitmesinin ve 
aynı zamanda çiftçimizin lüzumsuz yere borç
lanmasının önleneceğine emin bulunmaktayız. 

©ilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
îlhami Ertem 

Tarım Bakanı 

19. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Konya ilinde 1969 ve 1970 te ne miktar pancar 
<ahndığına, ne kadar fire kesildiğine dair soru
su ve Sanayi Bakanı Selâhattin Kûıç'ın yazılı 
cevabı (7/443) 

14 . 12 . 1970 

Millet Meclisi Yüksek Bakanlığına 
Aşağıdaki sorumun sayın Sanayi Bakanınca 

yasalla olarak cevaplandırılmasına delâletinizi 
ısaygiyle arız ederim. 

Konıya Milletvekili 
Vefa Tanır 

1. Bu yıl -Konya ilinde ne miktar pancar 
atan yapılmıştır ? 

2. 3fe miktar fire kesilmigtir? 
3. 1969 da ne miktar pancar alınmış ve ne 

miktar fire kesilmıiştirü? 

T. d. 
Sanayi Bakanlığı 

Müsteşarlık Yazı işleri Bürosu 
Sayı : 9/57 

22 . 2 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü

ğü 16 . 1 . 1971 tarih ve 7/443, 2843/21176 sa
yılı yazımız : 

Konya ilinde 1969 ve 1970 te ne miktar pan-
jar alındığı, ne kadar fire kesildiği hakkında 
Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın yazılı soru 
önergesinıe dair cevabımız ilişik olarak sunul
muştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

ıSanayi Bakanı 

Konya Milletvekili Vefa Tanır'm yazılı soru 
önergesine ıSanayi Bakanlığı cevabıdır 

Konya Şeker Fabrikasının 1969 da ve 1970 te 
tesellüm ettiği pancar miktarı, kesilen fire 
ve nıilsfbeltleri aşağıda gösterilmiştir : 

1969 yılı 1970 yılı 

Tesellüm edilen pan
car miktarı (kg.) 285 805,7115 368 116,002 
Kesilen fire mikta
rı (kg.) 18 034,438 27 488,683 
Kesilen fire nisbelti % 6,31 7,47 
Bedeli ödenen pan
car miktarı (kg.) 267 771,277 340 627,31,9 

1969 yılında kampanyaya 12 . 9 . 1969 tari
hinde başlanmış, 27 . 12 . 1969 günü bitirip 
mistir. Kuraklık sebelbiyle mahsul ve fire nis-
beti 1970 yılına giöre biraz farklı olmuştur. 

1970 yılında kampanyaya 15 . 9 . 1970 gü
nü başlanmış, pancarın tamamının çiftçiden te
sellümü Aralık 1970 başında ve kampanya faa
liyeti de 17 . 1 . 1971 tarihinde 368 116 ton 
pancar işlenerek bitirilmiştir. 

Yukardaki rakamlardan da görüleceği gibi 
tesellüm edilen ve bedeli ödenen pancara göre 
fark ve kesilen fire nisıbeti her iki yılda da 
normal sınırlar içinde kalmış olup, senelerin 
yağışlılık durumuna göre cüzi farkMıklar arz 
etmiştir. 
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GÜNDEMİ 

93 NCÜ BÎKÜESŞİM 

30 . 4 . 197"! Cuma 
Saat : 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
n 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

in 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
;X 1. — İş kanunu tasarısı ve 23 numaralı 

ıG-eçîci -Komisyon raporu (1/347) (S. Sayısı : 
239 ve 239 a 1 nci ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
26 . 2 . 1971) 

X 2. — 5434 sayılı 'Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici madde
ler eklenmesine ve bu kanun ile diğer kanunların 
bâzı hüküm] erinin kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/438) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma tari
hi : 3 . 3 . 1971) 

X 3. — Bursa Milletvekili Kasıım Önaldıım'ın, 
Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal Sigortalar kanunu 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi, Ça
lışma ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üye
den kurulu 4 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(3/13) (S. Sayısı : 201 e 1 nci ek) (Dağıtma ta

rihi : 18 . 3 , 1971) 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Uşak Milliötvfeikili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun, Millet Meclisi İçtüzüğünün 195 ve 196 
nci maddelerinin değiştirilmesine dair ftüzük 
teklifi Ve ıgündenıo 'alınmasına dair «önergesi. 
(2/199, 4/155) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK | 
İŞLER ! 

15,00 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 

1. — Osman SaHmanlkuırt'ai vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/204) (S. Sayısı : 105 ve İI65 e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

!2. — Makbule kızı Ferdiye Deminoğlu'na 
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) 

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

4. — 1076 sayılı Yeldcık ISübaıy ve yodelk iaslke-
rî memurlar Kanunuun 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 ^asanları ve Millî Savunma Komisyonu 
raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246) (Dağıt
ma tarihi : 28.1.1971) 

5. — Salihli ilçesinin, Eıskilcamd; ınuahallesi 
1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğluı 
Ayşe'den doğma 20 . 10 . 1945 doğumlu Kâmil 
Akman'm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/46) (S. Sayısı : 30 a 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihi : 22 . 2 . 1971) 

6. — Van'ın Gürpınıaır ilçesi Hoşap bucağı 
Işıkpmar köyü hane 37, cilt 5 ; sayfa 52 de ka
yıtlı Necmettinoğlu, Emine'den olma 1.1.1947 
doğumlu Nurettin Kahraman'm, ölüm cezasına 
çarptırılması (hakkında Başlbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/45) (S. Sayısı : 
46 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarilhi : 22 . 2 .1971) 

7. — Akyazı ilçesii Merkez Yenliıkoy haııe 18, 
cilt 8, sayfa 125 te nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu, 



Fatma'dan olma 13.3.1940' doğumlu Kemal 
Uluköylü'nün ölüm cezasına çarptırılması hak
kında (Başbakanlık tezkeresi1 ve Aıdalet Komis
yonu raporu (3/47) (S. Sayısı : 47 ye 1 ınıei ek) 
(Dağıtma tarihi : 22 . 2 . 1971) 

8. — İzmir iline İbağiı Çeşme ilçesinin Mer
kez Çiftlik köyü nüfusunun 101 hane, 7 «cilt ve 
45 nci sayfasında kayıtlı Şükrüoğlu, Zehra'dan 
doğma 10 . 8 . 1929 doğumlu Mahmut Yel'in, 
ölüm cezasına (çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/51) 
(S. ıSayıısı : 77 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
22 . 2 . 1971) 

9. — Yalvac'ın Tloıpmjafe'çılk (köyü hane 90, 
cilt 22, sayfa 146 ıda nüfusa kayıtlı, Ali Osman* 
oğlu Ayşe'den doğma i9 . 111 . 1048 doğumlu 
Hüseyin Sesli'nin ölüm cezasına çarptırılma®! 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/159) (S. iSayusı : 78 e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi :B3 . 2 . 1971) 

10. — Turgutlu'nun Ha/midiye mıaihalfesi 846 
hane, cilt 07 ve sayfa 20 de nüfusa kayıtlı olup, 
Kurtuluş mahallesi, Yasemin ısokak 8 numarada 
oturur Yakupoğlu Yaşamdan doğma 1.19.1936 do
ğumlu Faik Vartekli, Turgutlu Hamiıdiye ma
hallesi 846 hane, cilt '27, sayfa 20 de nüfusa ka
yıtlı olup evlilik dolayıısiyle Bamidiye ımahallesî 
ı295 haneye gitmiş, Kurtuluş mahallesi, Yasemin 
sokak 8 numarada oturur Yakup kızı Yaşa'dan 
doğma 1 . 4 . 1947 doğumlu Kadrüye Partici'-
,nin ölüm cezasına çarptırullmaMn hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/204) (S. Sayım 160 a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 22 . 2 . 1971) 

İl1. — Sakarya illine Ihağilı Akyazı kazasının 
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 : ı22 . 2 . 1(971) 

12. — Bor ilçesinin Keımerfıiısıair nalhiyesline 
bağlı Badak köyünün hane 12, cilt 30, sayfa 8, 
numarasında kayıtlı iken aynı ilçenin Kale ma
hallesi 127 nci hanesi nüfusuna naklen kayıt ve 

2 — 
tescil edilmiş Mehmedoğlu, Hüsne'den doğma-
6 . 5 . 1933 doğumlu Mehmet Karabaş'm, ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/388) 
(S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 4.3.1971) 

13. — MJaırldliın iDitmin Ömerli /ilçesi merkez 'bu
cağı Hırbabellik (Sivritepe) köyü hane 7, cilt 
28/1 ve sayfa 60 numarada nüfusa kayıtlı Ah-
medoğlu, Hamdiye'den doğma 1938 doğumlu 
Cemil Yıldız'm, ölüm cezasına çaptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu ;(3/52) ı(ıS. (Sayısı : 295) '(Dağıtma 
tarihi : 4 . 3 . 1971) 

14. — Eskişehir'in Alpu nahiyesinin Bozan 
köyü hane 66, cilt 51, sayfa 158 de nüfus sicili
ne kayıtlı Mehmet ve Habibe'den doğma 
10 . 4 . 1946 doğumlu Nail Kır'm, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/291) (S. Sayısı : 
296) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1971) 

'15. — Düızcetoin 'Gölfeaya (bucağının Hacı ,Sü-
leymanbey köyü hane 106/2, cilt 19, sayfa 60 
numarasında nüfus siciline kayıtlı Mehmet Ali-
oğlu, Şerife'den doğma 1 . 8 . 1330 Tonya - îs-
kenderli doğumlu Hacı Ahmet Tonya'nm ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/233) 
(S. (Sayısı : 301) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 

'16. — Bartın iDçıeısi ITuzculajr köyü hane 15, 
cilt 19, sayfa 32 de kayıtlı Şabanoğlu Hatice'
den doğma Şufbat 1946 Bartın doğumlu Ahmet-
Balıkçı'nın ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/258) (S. Sayısı : 302) (Dağıtma ta
rihi : 8 . 3 . 1971) . 

17. — Kastamonu iline 'bağlı 'Taşköprü ilçe
sinin Çoroğlu köyü, 13 hane, 8 cilt ve 19 sayfa 
numarasında nüfusa kayıtlı îbrahimoğlu, HSk-
met'ten doğma 1 . 7 . 1948 doğumlu Hüseyin 
Bulut'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/280) (S. Sayısı : 303) (Dağıtma tari
hi : 8 . 3 . 1971) 

18. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuru
luş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
38 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) 
(S. [Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 



19. — Bursa Milletvekilli Kaisım Önadım'm, 
çırak, ıkaifia ve usstalılk (kamum tbefclfi ve Sanayi, 
lUoanett, Adalet, Millî Eğıitâm., Çalışama ve Plân 
(kooııisyoınilaTiınldan seçilen 4 ler üyeden kurulu 
5 NÖ. lu ıG-eçdıdi Komisyon raporu. (2/14) (ıS. iSa-
yısı : 126 ve 126 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
10 . (3 .1971) 

20. — Asayişe ımüessir bâzı fiillerim, önfaı-
mesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri Komis
yonu raporu (1/80) (S. Sayısı : 123 e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 3 . 1971) 

31. — Maraış Milletvekili M. Zekeniya Kür-
şad'ın ve Maraş Milletvekili ibrahim Öztürk'-
ün, Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
fleğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve İçiş
leri Komisyonu raporu (2/162, 2/163) (S. Sayı
sı : 192 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15.3.1971) 

X 22. — Burısıa Milletvekili Kasım Önaidıım'-
ın, '507 sayılı Esnaf ve Küçük »Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştimlmıesine ve bâ
zı madideleriıne fıkralar eklenmesinle dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayii ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S. 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Dağıtıma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

28. — Isltıanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
yasama ve yürütme organlarında görev alanla

rın mal bildiriminde bulunmaları hakkında ka
nun teklifi ve İstanbul Milletvekili Nuri Er
oğan'm önergesi (2/297) (S. Sayısı : 306) (Da
ğıtma tarihi : 24.3.1971) 

X 24. — Maildin MİIetvdkdiı Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşının, Çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun önerge
si (2/171) (S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 
25 . 3 , 1971) 

X 25. —• Noterlik teanunu tasarısı ve Çalışma, 
Adalet, MaiUiyıe ve Plân kofmilsyonlllaraınıdjan seçilen 4 
ıer üyödlein kurultu 9 nfuanianalliı ıGıeçiıoi Kotmilsyoaı 
raploru (1/92) (S. (Sayısı : 130 a 1 nci «ek) (Da
ğıtma tariiihi : 17 . 4 . 1971) 

'26. — Kayseri Milletvekili Enver 'Tungut ve 
8 arkadaşınım, 17 . 7 . 1967 tarihli 506 sayılı 
Kaounun 123 mcü ımaıd'desinin 2 ve 8 mcü fıkra-
ısmın kaldırılması ve bâr fıkra eklenmesi âilıe 
tzanüır Milletvekili Burlhamettiın Asutay ve 4 ar
kadaşımın, 1506 sayılı ISosyal 'Sigortalar İKanu-
nuınun 123 mcü maddesıinin ideğiştiımlmıesiıme dair 
Ikanun teklifleri ve Çalışma ve Plân toomii&yon
larımdan 8 «ir üyeden kurulu 41 mumiarfailı Ge-' 
çidi Komisyon raporu (2/496, 2/323) (S. Sa
yısı •: 310) (Dağıtma tarihi : 27 . 4 . 1971) 
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tş Kanunu tasarısı ve Adalet, Çalışma ve Plân komisyonlarından 
5 er üye seçilerek kurulan 1 numaralı Geçici 

Komisyon raporu (1 /347) 

1 numaralı Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
1 numaralı Geçici Komisyonu 12 . 3 . 1971 

Esas No. : 1/347 
Karar No. : 3 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

931 sayılı îş Kanununun Anayasa Mahkemesince 12 . 11 . 1970 tarihinden geçerli olmak üzere 
iptal edilmesi üzerine, çalışma hayatında özellikle işçi hakları konusunda meydana gelen uygulama 
yetersizliklerinin biran önce giderilmesini sağlamak üzere, Komisyonumuz devamlı bir mesai yapa
rak tasarının 62 nci maddesinin tadilini istiyen 150 önergeyi tetkik etmiş ve; 

Madde 1. — istanbul Milletvekili Hasan Türkay'm önergesinin değiştirilerek kabulüne ve 
«diğeî* üç önergenin reddine, 

Madde 3. — İki tadil önergesinin reddine, 
Madde 5. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay ve Kayseri Milletvekili Enver Turgut'un 

önergelerinin kabulüne ve diğer yedi önergenin reddine, 
Madde 6. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay'm önergesinin kabulüne ve diğer üç öner

genin reddine, 
Madde 8. — Tadil önergesinin reddine, 
Madde 9. — Tadil önergesinin reddine, 
Madde 10. — Tadil önergelerinin reddine, 
Madde 12. — Tadil önergesinin reddine, 
Madde 13. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut'un önergesinin kabulüne ve diğer üç önergenin 

reddine, 
Madde 14. — İstanbul Milletvekili Hasan Türkay ve Zonguldak Milletvekili Hüseyin Baytürk'-

ün aynı mahiyetteki önergelerinin kabulüne ve diğer sekiz önergenin reddine, 
Madde 15. — Tadil önergesinin reddine, 
Madde 16. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut'un (e) bendindeki (kararlaştırıp) kelimesi

nin (kararlaştırılıp) şeklinde değiştirilmesi hakkındaki önergesinin kabulüne, baskı hatasının dü
zeltilmesine dair önergesinin, asıl nüsha doğru olduğu cihetle reddine, ve diğer iki önergeninde red
dine, 

Madde 17. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut'un III ncü fıkradaki (işçiye) kelimesinin 
(işçiyi) şeklinde düzeltilmesine dair önergesi kabul, baskı hatasının düzeltilmesine dair önergesi
nin, asıl nüsha doğru olduğu cihetle ve diğer se İniz önergenfo re(ddfî e> 

Madde 19. — Tadil önergesinin reddine, 
Madde 20. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut'un baskı hatasının düzeltilmesine dair önerge

sinin kabulüne ve diğer önergenin re'ddine, 
Madde 24. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut'un baskı hatasının düzeltilmesine dair önergew 

sinin kabulüne ve diğer dört önergenin reddine, 
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Madde 25. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay'm önergesinin kabulüne ve diğer üç öner
genin reddine, 

Madde 28. —• Önergenin reddine, 
Madde 29. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut'un baskı hatasının düzeltilmesi hakkındaki 

önergesinin asıl nüsha doğru olduğu cihetle ve diğer önergenin de reddine', 
Madde 31. — Üç tadil önergesinin reddine, 
Madde 32. — Tadil önergesinin reddine, 
Madde 33. — Üç tadil önergesinin reddine, 
Madde 34. — Tadil önergesinin reddine, 
Madde 35. — İki tadil önergesinin reddine, 
Madde 36. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut'un önergesinin kabulüne ve diğer iki önerge

nin reddine, 
Madde 37. — Tadil Önergesinin kabulüne, 
Madde 40. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut'un baskı hatasının düzeltilmesine dair önerge

si asıl nüsha doğru olduğu cihetle reddine, 
Madde 41. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay ve Kayseri Milletvekili Enver Turgut'un 

önergelerinin kabulüne ve diğer önergenin reddine, 
Madde 42. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay'm önergesinin kabulüne, 
Madde 44. — Tadil önergesinin reddine, 
Madde 46. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut'un baskı hatasının düzeltilmesine dair önerge

sinin, asıl nüsha doğru1 olduğu cihetle reddine, 
Madde 47. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut'un önergesinin asıl nüsha doğru olduğu cihetle 

reddine, 
Madde 48. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay ve Kayseri Milletvekili Enver Turgut'un 

önergelerinin kabulüne ve Kayseri Milletvekili Enver Turgut'un baskı hatasının düzeltilmesine 
dair önergesinin asıl nüsha doğru olduğu cehetle reddine, 

Madde 49. — Üç tadil önergesinin reddine, 
Madde 50. —• Tadil önergesinin reddine, 
Madde 51. — önergenin reddine, 
Madde 52. —• önergenin reddine, 
Madde 53. —• önergenin reddine, 
Madde 55. —• önergenin reddine, 
Madde 56. — önergenin reddine, 
Madde 59. — önergenin kabulüne, 
Madde 61. — önergenin reddine,, 
Madde 62. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut'un önergesinin kabulüne ve diğer sekiz önerge

nin reddine, 
Madde 63. — önergenin reddine, 
Madde 64. — Üç tadil önergesinin reddine, 
Madde 65. — İki tadil önergesinin reddine, 
Madde 67. —- önergenin reddine, 
Madde 69. — önergenin reddine, 
Madde 71. — önergenin reddine, 
Madde 72. — önergenin reddine, 
Madde 73. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut'un tadil önergesinin kabulüne, 
Madde 75..— Ömerıgemliin reddine, 
Madde 77. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut'un önemesinin kabulüne, 
Mıadd© 78. — öneırıgenîın, reddine, 
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iMadde 70. — Kayseri MilieıtveMli Envetr Turgut'un önergesinfiiiı kabulüne, 
Madde 92, — İKayısıeri MillertrvekîM Enver Turgut'un öneng'esıinin (kabuillünıe, 
Madde 97. — Kayseri MilleîtıveıMilli flEmjvea* Turgut'un önemgeıslindn kabulüne dlğıer önergenin 

reddine, 
Mıadde 98. — fetanlbul MMetoveMli SHJa&an Türfcay'ın öneıngeısdnStti kalbulfüne ve dâger dört öner

genin reddine, 
(MJaidde (99. — 'Kayseri. OMMleiüvekâilii Enver Turgut'un Bneaıgas'kı&n lkjaibaüliünjo ve ddger dört 

Öaıengenfin reddine, 
Madde 101. — İM Ifcadil lönıengesinlin. reddine, 
Madde 100. ı— İM 'tıadfil löaueoıgıesinin reddine, 
Madde ;10l2. -— 'önergenin /reddime, 
Madde 104. —löneırgenin ıreddline, 
Madde 106. <-̂  Öneırganâin •reddine, 
Mıadde 110. — Kayseri; MMletveM^ İEnver Turgut'un önengeısinfiın (kabulüne, 
Karar vermiştir. 
Yüksek Başkanlığa (sunulur. 

Başkan 
Kayseri 

E. Turgut 

Erzurum, 
E. Danışman 

ISöıacü 
iÇra-umı 

A. Topçubaşı 

İzmir 
B. Asutay 

İmzada butanamadı 

Niğde 
N. Çerezci 

Kâftdp 
Yozgat Afyon 

SöZ hakkım mahfuzdur Söz hakkımı mahfuza 
A. Baştürk 

Kars 
Söz IhadMnım mahfuzdur. 

K. Okyıay 

iSivıaa 
T. KoraUan 

H. Baımıamcıoğlu 

Kars 
î. Hakki Alaca 
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Tarifler 

Madde 1. — Bir ihizmıöt akdine dayanarak her hangi bir işte ücret karşılığı çalışan kişiye işçi, 
işçi çalıştıran tüzel veya gerçek kişiye işveren, işin yapıldığı yere (işyeri denir. 

Devlet veya diğer kamu 'tüzel kişilerinin genel idare 'esaslarına ıgöre yürütmekle yükümlü ol
dukları asli ve sürekli 'görevler dışında kaimi işlerde 'bedenen veyahut bedenen ve fikren çalışan
lardan,' bedenî çalışması fikrî çalışmasınla galip olanlar, T. C. Emekli (Sandığı Kanununa tabi ol
salar ve 'kanunlara göre İkadro ıkarşılığı aylık alsalar bile bu kanun baikımından işçi sayılırlar. Bu 
fıkra hükmü gereğince işçi niteliğinin tesbitinden doğacak uyuşmazlıklar, Sendikalar Kanunun
daki esaslar dâhilinde Yüksek Hâkem Kurulunca kesin olarak karara bağlanır. 

İşin niteliği ve yürütümü bakımından işyerine bağlı bulunan yerlerle, dinlenme, çocuk em
zirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslekî eğitim yerleri ve avlu gibi 
sair eklentiler ve araçlar da işyerinden sayılır. 

İşyerinde işveren adına hareket eden ve işin ve işyerinin yönetiminde görev alan kimselere iş
veren veklilli denlir. İşveren: vekilinin bu sıfatla, işçilere karşı muamele ve yüklemlerinden doğrudan 
doğruya işveren sorumludur. 

Bu kanunda işveren için öngörülen her çeşit l->oruımjluHufc ve zoırumıTulluklar işveren vekillari 
hakkında da uygulanır. İşveren vekiHliği sıfatı, işçilere tanınan hak ve vecibeleri ortadan kaldır
maz. 

Bir işverenden belirli bir işin bir bölümünde veya eklentilerinde iş alan ve işçilerini münhası
ran o işyerinde ve eklentilerinde çalıştıran diğer bir işverenin kendi işçilerine karşı o işyeri ile il
gili ve bu 'kanundan veya hizmet akdinden doğan yüklemlerinden asıl işveren de birlikte soııumılu-
dur. 

İstisnalar 

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

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

kişinin çalıştığı işyerlerinde, 
6. 18 yaşını bitirmemiş çıraklar hakkında, 
7. Aile ekonomisi hududu içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işlerimde, 
8. Konutların kapıcılık hizmetlerinde, 
9. Sporcular hakkında, 
10. Yardım Sevenler Derneği merkez ve taşra atölyelerinde çalışanlar 'hakkında, 
11. Rehabilite edilenler hakkında, 
Şu kadar ki, 
a) Kıyılarda veya liman ve iskelelerde gemilerden karaya ve karadan gemilere yapılan yük

leme ve boşaltma işleri, 
b) Havacılığın bütün yer -tesislerinde yürütülen işler, 
c) Tarım sanatları 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, 
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e) Kaloriferli konut 'kapıcıları ile çalışmasını aynı .işverene veya aynı (konuta hasreden ko
nut kapıcıları, 

f) Deniz İş Kanunu kapsamına girmiyen ve tarım işlerinden sayılmıyan, denizlerde çalışan su 
ürünleri müstahsıtları ıi!le ilgili işler. 

Bu kanun hükümlerine tabidir. 

Sanayi ve ticaret işleri 

Madde 6. >— I - Bu kanunun uygulanması bakımından sanayiden sayılacak işler şunlardır : 
ıa) Her türlü mıadenleri arama ve topraktan çıkarma işleriyle taş, ikum ve kireç ocakları gibi 

işler, 
b) Ham, y a n ve tam yapılmış maddelerin işlenmesi, temizslenmesi, şeklinin değiştirilmesi, süs

lenmesi, satış liçin hazırlanması işleri, 
c) Her türlü kurma, onarma, sökme, dağıtma ve yılkına işleri, 
ç) Bina yapılması ve onarımı, değiştirilip bozulması ve yıkılması işleri ve bunlara yardımcı 

her türlü sınai yapım işleri, 
d) Yol, (demiryolu, tramvay yolu, liman, kanal, baraj, hava alanı, dalgakıranı, tünel, köprü, lâ

ğım ve kuyuların yapılması ve onarımı, batıkların çıkarılması ve bataklık kurutma gibi işler, 
e) Elektrik ve her çeşit muharrik kuvvetlerin elde «'dilımesi, değiştirilmesi, taşınması, kurma 

ve 'dağıitma işleri, 
f) ıSu ve gaz tesisatı, kurma ve işletmesi işleri, 
g) Telefon, telgraf, telsiz, radyo ve televizyon kurma işleri, 
h) 'Gemi ve vapur yapımı, onarımı, değiştirilmesi ve bozup dağıt ma işleri, 
i) Karada taşıma işleri, 
ı) Oöll ve akarsularda İnsan veya eşya ve hayvan taşıma işleri, 
j) iEşyanm istasyon, anjtrtepo, iskele, limanlar ve hava alanlarında yüMetilımıesi, boşaltılması 

işleri, 
k) Basımevlerinde yapılan işler, 
I I - 'Bu kanunun uygulanması bakımından ticaretten isayılan işler şunlardır : 
a) Ham, yarı ve tam yapılmış her çeşit bitkiseli, 'hayvani veya sınai ürün ve malların alımı 

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

barcılık, antrepoculuk ve 'benzeri işler, 
c) Denizlerde çalışan ısu ürünleri müstahsılları ile ilgili işler, 
III - Yukarda yazılı işler dışında kalan başka bir 'işin kanunun uygulanması bakımından sana

yi ve ticaret işleri arasına konması gerekip gerekmediğini belirtmeye ıÇalışma Bakanlığı yetki
lidir. 

Akdin feshinde bildirim 

Madde 13. — A) Süresi belirli olmıyan sürekli hizmet akitlerinin feshinden önce durumun di
ğer tarafa bildirilmesi gerekir. 

Hizmet akdi : 
a) İşi ıaltı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin 'diğer tarafa yapılmasından başlıyarak 

iki hafta sonra, 
b) İşi altı aydan birbuçufc yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapıl

masından başlıyarak dört hafta sonra, 
c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılma

sından başlıyarak altı hafta sonra, 
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ç) İşi üç yıldan fazla sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlıyarak 
sekiz 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 hizmet akdini feshedebilir. 
İşçinin sendikaya üye olması, şikâyete başvurması gibi sebeplerle isinden çıkartılması hallerin

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

Tarafların ayrıca tazminat isteme halkları saklidır. 

Kıdem tazminatı 

Madde 14. •— Hizmet salkdinin 17 inci tmıaddeeinin I I numaralı bendinde Igösterilen (sebepler dı
şında işveren tarafından veya 16 ncı imaddenin I ve II numaralı bendlerinde .gösterilen sebeplerle 
işçi tarafından veyahut da muvazzaf askerlik hizmeti dolayısiyle fesih halinde üç yıldan fazla ça
lışmış olmak partiyle işe başladığından i t ı 'aren her bir tam, yıl için işçiye 15 günlük ücreti tu
tarında bir tazminat verilir. 

Altı aydan fazla süreler yıla 'tamamlanır. 
İhtiyarlık aylığı bakımından bağlı bulundukları 'kurum veya ısandıklardan aylık veya toptan 

ödeme almak amacıyla hizmet akdini fesheden isçiler de yakardaki fııkrada yazılı bulunan tazmi
nata hak kazanır. 

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 bel
gelemek zorundadır. 

İşçilerin kıdemleri, hizmet akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden aktedikniş olmasına 
bakılmalksızm aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştiklan süreler göz önüne alınarak 
hesaplanır. İşyerlerinin devir veya intikali, yahut diğer bir suretle işverenden başka bir işverene 
geçmesi veya başka bir yere nakli halinde işçinin kıdemi işyerindeki hizmetlerin toplamı üzerin
den hesaplanır. 'Kıdem tazminatı ise, bu intikal devresindeki işverene aittir. İşyeri intikali ile be
raber devam ettiği takdirde kıdem tazminatı, hilâfına hüküm, olmadıkça yeni işverene aittir. 

Aynı kıdem süresi1 için bir defadan fazla kıdem tazminatı ödenmez. 
İşçinin ölümü halinde bu tazminat tutarı kanuni vârislerine ödenir. 

İşçinin bildirimsiz fesih hakkı 

Madde 16. — .Süresi belirli lolıaun veya lolmasın, sürekli hizmet akitlerinde işçi, aşağıda yazılı 
hallerde, dilerse akdi sürenin bitiminden önce veya bildirim, önelini beklemeksizin feshedebilir. 

I - iSağhk sebepleri : 
a) Hizmet akdinin konusu olan işin yapılması sözleşme sırasında bilinmiyen ve işin mahiye

tinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa, 
b) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan doğruya buluşup görüştüğü işveren, yahut 

başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşamıyan bir hastalığa tutulursa, 
I I - Ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymıyan haller ve benzerleri : 
a) Hizmet akdi yapıldığı sırada bu akdin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar 

veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olnuyan bilgiler vermdk 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, 
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e) İşçi işverenin evinde oturmakta ise, bunların yaşayış tarzları genel ahlâk bakımından 

düzgün olmazsa, 
ç) İşveren işçiye 'veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya göz dağı verir

se, 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 §eref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnat veya ithamlarda bulunursa, 

d) işveren tarafından ilşçiı. *n ücreti kanun hükümleri veya iş sözleşmesi şartları gereğince 
hesabcdilmez veya ödenmezse, 

e) Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi Ikararlaştırılıp da işveren tarafın
dan işçiye, yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman 
esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa, yahut iş şartları esaslı bir tarzda 
değişir, başkalaşır veya uygulanmazsa; (sözleşmelere bu fıkradaki haller hakkında başka tür
lü kayıt konmamak şartiyle.) 

I I I - Zorlayıcı sebepler : 
İşçinin çalıştığı işyerinde Ibir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı 

sebepler ortaya çıkarsa. 

işverenin bildirimsiz fesih hakkı 

Madde 17. — Süresi belirli olsun veya olmasın, sürekli hizmet akillerinde işveren aşağıda ya
zılı hallerde, dilerse hizmet akdmi sürenin bitiminden önce veya bildirilin önelini 1)eki emeksizin 
feshedebilir. 

I - Sağlık sebepleri1 : 
a) İşçinin kendi kasdinden veya derli toplu olmıyan yaşayışından, yahut içkiye düşkünlü

ğünden doğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğraması halinde, bu sebeple doğacak devamsızlığın 
ardı ardına üç iş günü veya bir ayda, beş iş gününden fazla sürmesi, 

b) İşçinin bulaşıcı veya işi' ile bağdaşmıyacak 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 şiire 70 nci maddedeki sürenin bitiminde başlar; 
Ancak işçinin işine gidemediği süreler için ücret işlemez. 

II - Ahlâk 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 kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerek
çeye uygun olmıyan bülgiler veya sözler söyliyerek işçinin işvereni yanıltması, 

b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak ve
ya ahlâkını 'bozacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şe
ref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması, 

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

ç) İşçinin, işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka bir işçisine 
sataşması veya gözdağı vermesi yahut 77 nci maddeye aykırı hareket etmesi, 

d) İşçinin, işverenin gü venini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırları
nı ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymıyan davranışlarda bulunması, 

e) işçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmiyen bir 
suç işlemesi, 

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

M. Meclisi (S. Sayısı : 239 a 2 nci ek) 



_ 8 — 

g)' İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı hal'de yapmaması, 
h) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin günvenliğini tehlikeye düşürmesi, işve

renin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makinaları, tesisatı veya başka eşya ve 
maddeleri on günlük ücretinin tutarı ile ödiyemiyecek derecede hasar veya kayba uğratması, 

I I Î - İşyerinde işçiye bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan bir zorlayıcı sebebin 
ortaya çıkması : 

Çalışma Belgesi 

Madde 20. — İşinden ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süre
sini gösteren bir belge verilir. İşverenin belgedeki imzası, işçi dilerse o yerdeki muhtar veya mül
ki âmir tarafından onaylanır. 

Genel! ve katma 'bütçeli dairelerle mahallî idarelerde veya Kamu İktisadi 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 çı
kan işçinin aldığı belgeler hakkında yukanki onama hükmü uygulanmaz. 

İşveren, 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 mül
ki âmir tarafından yapılacak inceleme sonucunu gösteren bir belge, işçiye veya yeni işverene veri
lir. Muhtar ve mülki âmir tarafından yapılacak inceleme bir haftada bitirilir. Ve gerekli belge 
mu'htar veya mülki amirlikçe verilir. 

Genel ve katma bütçeli dairelerle mahallî idarelerden veya Kamu İktisadi Teşebbüslerinden 
yahut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar
dan veya bunlara bağlı işyerlerinden çıkan işçilere belge verilmek istenmez ve yahut belgeye doğ
ru olmıyan yazılar yazılırsa, gerekli incelemenin yapılması için bu işverenlerinin bağlı oldukları 
makamlara başvurulur. ' 

Belgenin vaktinde verilmemesinden veyahut belgede doğru olmıyan yazılar bulunmasından za
rar gören işçi ve yahut bu işçiyi işine alan yeni işveren eski işyerinden zarar ve ziyan istiyebilir. 

Bu belgeler heır türlü resiim ve harçtan muaftır. 

Toplu işçi çıkarma 

Madde 2(4. — (İşverenler (kamumdan doğan 'ödevlerini yerine getiıreırek 'de olsa amieak işlerini da
raltmak veya işçilerini lazaltımıalk ajmaJciyle işyerinden toplu olarak veya (kusa aralıklarla ondan az 
olmamak üzıere tonda (biri 'kadar (ve Idaiha .faalia işçiyi işiten çıkarmak istedikleri İhlallerde durumu, 
işçileri ıçı'kanmadamı leın laz ıbir ıay (ömce illgüi ıçallış ma müdürlüğüne yazılı olarak IbMirimıeik sorunda
dırlar. s 

Yutardaki 'fıfera Ihlüikmünle ıgiöre (ttoıplu işçi çııkaram, -ve'ya <bu »gibi İşyerlerini aynıı (şartlarla işle-
tjen <veya işletmeye Ibaşlıyam işverenler, çıtearma Itariihlndem itibaren l6 aJy liçimde ayına (işyerierine aynı 
ilş için dışardanı İşçi alma borumda Çalımlarsa ısıverenler durumu uygum iaraçlarla yayımlıyarak ive 
işçinin kaydettirdiği adresinle taaJhMitlıü mektupla 'bildirerek daha lönıee İşiten ıçıteardıfkları isçilerden 
çaluşmak istiyenleri ıgünlünı fartlarıma 'gtörle Sl§e almjafe sorundadırlar. 

Sakat ve eski hükümlü çalıştırma 

Madde '215. — Isıverenler işyerlerinde aşağıdaki esaslar ve ölçüler içimde salkat kimıse İlle leıski 
hükümlü [kimse ıçalıiştırmalk <ve Ibudllara aneislelk, beden ve rulh durumlarınla ıglörie 'iş iverimek korunda
dırlar. 

a) Yüz işçiye [kadar işçi 'çalıştıran işyierlerimde her taım elli işçiye feaırşılıfc Ibir salkat 've (bir teski 
hiüiklüm'lıü kimse, 
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(b) İşçi sayısının yünden fazlası için her yüz işçiye karşılık iki sakat ve iki eski hükümlü 

kimse, 
Çahştrnhr. 
a) Bu maddeye göre çalıştırılacak sakat ve eski hükümlülerin çeşitleri ile hangi cins sakat ve 

eski hükümlülerin hanıgi iş 'kollarında ve hangi işlerde çalıştırılabileceği ve bunların işyerlerinde 
genel hükümler dışımda ıbağlı olacakları özel ve ücret şartlan ile bunların işverenlerce nasıl işe 
alınacakları; Çalışma, Adalet, Sanayi, Millî Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ulaştırma bakan
lıklarınca birlikte hazırlanacak yönetmenlikte gösterilir. 

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

Bir işyerinden malulen aynlmak 'zorunda kalıp da sonradan maluliyeti ortadan kalkan işçiler 
eski işyerlerine alınmalannı istedikleri takdirde, işveren Ibunlan, Iboş 'yer varsa derhal, yoksa yer 
boşaldığında, o andaki şartlarla eski işyerlerine veyahut eski işlerine uygun diğer bir işe, sair 
isteklilere 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 kurumlannda çalıştınlan 'kimselerin de 
sakat ve eski hükümlüler arasından ayrılması hakkındaki gerekli usul ve şartlar ile Ibunun oran ve 
tutarları ve hangi işlerde çalıştırılacakları yukarda sözü geçen tüzükte gösterilir. 

Zorunlu sebeple fazla çatışma 

Madde '3(6. — ıG-erek bir anıza sırasında, gerek 'bir arızanın mümkün görülmesi halinde, yahut 
makinalar veya alât ve edevat için hemen yapılması gerekli acelie işlerde, yahut zorlayıcı sebep
lerin ortaya 'çıkmasında, ancak işyerinin normal çalışmasını bağlıyacak dereceyi aşmamak kay-
di'yle işçilerin hepsi veya bir kısmı 61 nci madde gereğince belirli olan günlük çalışma sürelerin
den fazla çalıştmlabiMr. Şu kadar ki, bu olağan dışı çalışma saatleri 35 nci maddenin (c) (bendi 
gerekince 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 'sarasında ve bu sureyi 'aşmamak şartiyle nıemleket 'savunmasının ühti-
y-aç'lannı temin eden işyerlerinde 'fazla çalışmaya lüzum görülürse işlerin çinisine ve ihtiyacın şid
detime göre günlük iş 'müddetini, Bakanlar Kurulu, 'işçinin en çok çalışma 'kabiliyetime çıkarabilir. 

Bu suretle fazla çalıştınlan. İşçilere her bir fazla saat için verilecek ücret hakkında 35 nci mad
denin (e) 1bendi hükmü uygulanır. 

Hafta tatili ücreti 

Madde 41. -—Bu kanun kapsamına giren işyerlerinde haftanın tatilden önceki 6 işgününde bu 
kanunun günlük iş sürelerine uygun olarak çalışmış olan işçilere çalışmıyan hafta tatili günü için 
işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın bir gündelik tutarında ücret ödenir. Şu kadar ki : 

a) Çahşümadığı halde kanunen iş süresinden sayılan zamanlarla günlük ücret ödenen veya 
ödenmiyen kanuni veya akdî tatil günleri ve 38 ve 62 nci maddelere göre kısmen veya tamamen 
çalışılmıyan Cumartesi günleri, 

b) Evlenmelerde üç güne kadar, ana veya babanın, karı ve kocanın, kardeş veya çocuk
lara! ölümünde iki güne kadar verilmesi ger-eken izin süreleri, 

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

Çalışılmış günler gibi hesaba katılır. 
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Zorlayıcı ve ekonomik bir sebep olmadan işyerindeki çalışmanın haftanın bir veya birkaç 
gününde işveren tarafından tatil edilmesi halinde haftanın çalısılmıyan günleri ücretleri hafta 
tatiline hak kazanmak için çalışılması gereken 6 günün hesaplanmasında göz önünde tutulur. 

Bir işyerinde işin bir haftadan fazla bir süre ile tatil edilmesini gerektiren zorlayıcı sebepler 
ortaya çıktığı zaman, bu kanunun 16 ve 17 nci maddelerinin III ncü bendlerinde gösterilen zor
layıcı sebeplerden ötürü çalısılmıyan günler için işçilere ödenen yarım ücret hafta tatili günü 
için de ödenir. 

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde hafta tatili ücreti işverence işçiye ödenir. 

Genel tatil ücreti 

Madde 42. — Bu kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere 2739 sayılı Ulusal Bay
ram ve Genel Tatiller Kanunu ile anılan kanuna ek 3466. sayılı Kanunda yazılı bulunan ulusal bay
ram ve genel tatil günlerinde çalışmazlarsa bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam 
olarak, tatil yapmıyarak çalışırlarsa çalıştıkları günlerin ücretleri ücret ödeme şekline bakılmak
sızın bir kat fazlasiyle ödenir. 

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işve
rence işçiye ödenir. 

Bu işyerlerinde ulusal bayram ve genel tatil ücreti o hafta içinde işçinin elde ettiği yüzde üc
retlerinin altıya bölünmesi ile elde edilen günlük ücrettir. 

Yüzdelerin belgelenmesi 

Madde 48. — Hesap puşlaılıa/rma yüzde eklenmesi suretiyle müşterilerden alman paraları, 
işveren ilgili Bölge Çalışma Müdürlüğü tarafından sayfalan mühürlenmiş ve numaralanmış, son 
sayfasına tasdik şerhi konulmuş bulunan bir deftere günü gününe işlemekle ödevlidir. 

Bu defterlerin dolmasından veya kapanmasından sonra beş yıllık süre ile saklanması gerek
lidir. 

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

Bu defter, ! işyerinden dışarıya çıkarılamaz, işçilerin kendi aralarında seçecekleri bir temsil
ci her işgünü sonunda, hesap sonuçlarının kendisine bildirilmesini istiyebilir. İşverenle anlaşmak 
şartiyle hesapların bildirilmesini isteme daha uzun bir zamana bırakılabilir. 

Ancak bu süre hiçbir zaman 15 günden fazla otlatmaz. Her ödeme dönemiyle ıllgili hesap pus-
laları o döneme ilişkin paraların işçilere ödenmesinden başlıyarak bir ay süre ile işveren tara
fından saklanır. • 

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işveren, işçi isterse, her hesap puslasmm genel top
lamını gösteren bir belgeyi işçilerin kendi aralarından seçecekleri bir temsilciye vermeye nıec-
burdur. Bu belgenin şekli ve uygulama usulleri hizmet akitlerinde veya toplu iş sözleşmelerinde 
gösterilir. 

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

Sigorta primi 

Madde 59. — Sigortalılara yıllık ücretli izin süresi için ödenecek ücretler üzerinden işıkıazaları 
ille meslek hastalıkları primleri hariç, diğer ş.igort~ primlerinin, 

Sosyal Sigortalar Kanunundaki esaslar çerçevesinde işçi ve işverenler yönünden ödenmesıine 
devam olunur. 
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îş süresinden sayılan haller 

Madde 62. — I - a) Madenlerde, taşacaklarında, yahut her ne çeşit olursa olsun yeraltında 
veya sualtında çalışacak (işlerde 'işçilerin kuyulara, dehlizlere vey% asıl çalışma yeırlertine anıme-
leri veya girmeleri ve bu yerlerden çıkmaları için gereken süreler, 

b) İşçilerin işveren tarafından işyerlerinden başka bir yende çalıştırılmak üzere gönde-
rillmeleri halinde yolda geçen süreler, 

e) işçimin, iışine ve işverendn her an buyruğuna hazur bür halde bullunımiakıla beraber çalış-
tırılmaksızm ve çıkacak işi bekliyerek boş geçirdiği süreler, 

ç) İşçinin, işveren tarafından başka bitr yere gönderilmesi veya işveren evinde veya büro-
sunda yahut işverenle ilgfıli her hangi bir yerde meşgul edlmesıi suretiyle asıl işini yapmaksızın 
geçirdiği süreler, 

d) Emziilklli kadın işçilerin çocuklarına süt verme içini belirtilecek süreler, 
e) Demiryolları ve sair yollar ve köprülerin yapılması, muhafazası yahut tamir ve tadiild gibi 

işlerde vâki olduğu veçhile, işçilerin ikamet ettikleri mevkilerden uzak bir mesafede bulunan işyer
lerine hep birlikte naMediHmeleri icabedem her türlü işlerde bunların toplu ve mukannen suret
te götürülüp getirilmeleri esasında geçen süreler, 

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

•götürülüp getirilme esasında aracılarda geçen zamanı iş süresinden sayılmaz. 

Sağlık ve güvenlik şartları 

Madde 73. — Her işveren, işyerinde işçilerinin sağlığını ve aşgüvenliğini sağlamak için gerek
li olanı yapmak ve bu husustaki şartları ve araçları noksansız bulundurmakla yükümlüdür. 

İşçiler1 de bu yoldaki usuller ve şartlana uymak; zorundadırlar. 

îçki yasağı 

Madde 77. — A) İşyerine sarhoş olarak gelmek ve işyelrinde ispirtolu içki kullanmak ya
saktır. 

B) İşveren; işyeri müştemilâtından sayılanı kısımlarda, ne gibi haillerde, hangi zamanda ve 
hangi şartlarla içki içilebilecıeğirl tâyin ve tesbit edebıilür. 

C) (A) bendi hükmü : 
1. İspirtolu içki1 yapılan işyerlerinde, 
2. Nitelikleri dollayısiyle müşterilerine kapalı kablarda veya açık olarak veya (kadehle is

pirtolu içki satmak üzere izin almış olan işyerlerinde; 
3. İçerisinde müşteriler veya işin niteliği icabı belirli işçiler tarafından ispirtolu içki içilmesi 

mümkün olan işyerlerlinıde. 
Uygulanmaz, 

Rapor 

Madde 79. — Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin işe ıgirişlerinde ve işin 'devamı süre
since (bedence (bu dişlere elverişli ve dayanıklı oldukları; işyeri hekimi, işçi sağlığı dispanserleri, 
bunların 'bulunmadığı yerlerde sırası İle en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, Hükü
met veya helediye doktorları tarafından yerilmiş muayene ıraporları [olmadıikça; (bu ıgilbilerin işe 
alınmaları veya işıte içalışltıraimaiarı yasaktır. 

İşyeri 'hekimi ıtarafından yerilen rapora itiraz halinde, işçi len yakın 'Sosyal Sigortalar Kurumu 
hastanesi sıhhi kurulunca .muayeneye tebi tutulur, verilen ırapor kesindir. 

Yetkili memurlar isteyince, hu ıraporları işveden ikendilerine göstermek ızorunldadır. 
Bu rapjorlar iher türlü ıresim ve harçtan imuaftır. 
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Sair merciler tarafından yapılan teftişler 

Makide 92. — Dıevlet, 41 yahut 'belediye ibeşkilâtı, işyerlerinde yapacakları, işçi sağlığı ve iş 
güvenliği ile ilgili -teftiş ve.denetlemelerin sonuçlarını ve,bu yolda yapacakları işlemleri o 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 üşyerinin isim ve adresini ve yapılan işin çeşidini gösterir 
lislteleri /gelecek laym ,15 |ine Ikadar lo yerin .bağlı bulunduğu Ibölge çalışma imüdürlüğüne bildirir
ler. 

Genel hükümleri ilişkin cezalar 

Madde '97. '<— Bu kanunun 13 inıcü imaddesine aykırı 'hareket edenlere aşağıda yazılı cezalar 
hükmolunur : 

A) 10 veya daha az işçi çalıştıranlar hakkında 1250 liradan laız 'olmamak, 
OB) Dalha Ifazla dişçi çalıştıranlar 'hakkında 500 liradan az olmamak üzere ağır para 'cezası, 
€ ) Bu maddede yazılı fiillerin [tekerrürü halinde yukarda (yazılı para tcezalamnHi iki 'katı, 
iHükmolunur. 

Hizmet akdine ilişkin cezalar 

iMadde '98. >— I {- 9 ıncu maddenin 1 n d fıkrasında belirtilen hizmet, hizmet akdini yazılı yap-
ımıyan ve 2 nci fıkrada landan belgeyi ivenmıiyem, 

I I - 10 ncu (maddede anılan Itakım sözleşmesini yazılı yapmıyan, 
III - 13 ncü 'bendinin (A) bendinde belirtilen bildirilm 'şartına uymadığı halde, bildirim öneline 

ilişkin ücrelti ödeımiiyen, 14 ncü ımaddede yazılı hallerde işçinin kıdem tazminatını ödemiyen, 
IV - 19 ncu maddede belirtilen bildirim önelleri içinde işçiye yeni iş arama izni vermiyen, 
V - 20 oci ımaddede yazılı bulunduğu üzere işçiye belge vermıiyen veya bu belgede ıgerçeğe ay-

ikırı (bilgi veren veya 21 nci ımaddede yazılı '(İşçi kimlik karnesi) ni vermiyen, 
VI - 22 nci 'maddede yazılı şartlara uymadan ve gerekli izni almadan kantin açan ve aynı mad

dedeki hükümlere aykırı hareket ıeden, 
Beş işçiye kadar çalıştıran işveren veya vekili hakkında 100 liradan, daha fazla işçi çalıştıran-

lar için 500 liradan az olmamak üzere Ihafif para cezası ve Itelkerrürü halinde evvelce verilen para 
cezasının iki katı, 

VII - İşçilerini 24 ncü maddedeki hükümlere aykırı tolarak bölge ıçalışma müdürlüğüne haber 
vermeden çıkaran veya aynı maddenin 2 nci fıkrasındaki zorunluluklara uymıyan işveren veya 
işveren vekili hakkında 1 000 liradan aşağı olmamak üzerce ağır para «ezasına ve ıtefcerrürü halin
de evvelce verilen para cezasının iki katı, 

VIII • - 25 nci maddede yazılı ışartları yerine geltirtmdlyen ve hüldimleıre aykırı harefceıt eden, 
İşveren veya vekili hakkında yükümlü >olduğu her sakat ve eski hükümlü için 500 liradan 1 000 

liraya kadar para ©ezası, ihükmıolunur. 

Ücrete iHşkin cezalar 

Madde 99. — A) İşçinin bu kanundan veya toplu iş sözleşmesinden yahut hizmet akdinden 
•doğan ve 26 nci maddede tarif 'edilen ücretini süresi içinde kasten tam olarak ödemiyen veya 
Möfesan ödiyen işveren veya işveren vekili hakkında, bu durumda olan her işçiye karşılık 50 liradan 
<az olmamak üzere nispî para cezası hükmolunur. 

Fiilin tekerrürü halinde evvelce verilmiş olan para cezasının İki katı hükmolunur. 
B) 1 - 3 0 ıncu maddede yazılı ücrete ilişkin hesap puslalarını işçilere vermiyen, 31 nci mad

dede gösterilen tutardan fazla »olarak işçi ücretle rinden ;zarar karşılığı kesinti yapan veya zarar 
yapmaksızın listen çıkan 'işçiye tazminat iade etmı yen veya mahsup yaptığı halde istek üzerine hesap 
ve belgeleri göstermiyen, 32 nci maddede anıüjan sebepler dışında işçiye ücret .kesintisi cezası he-
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sen yahut bu paraları aynı bendin gösterdiği müddette Ibu hesaba yatırmıyan işveren veya işveren 
vekili hakkında 250 liradan az olmamak üzere hafif para cezası, 

I I - 33 ncü maddede anılan komisyonun tesbit ettiği asgari ücretleri işçiye ödemiyen veya 
noksan ödiyen, 34 ncü maddede işaret edilen sebepler dolayısiyle çalışmıyan işçiye yarım ücret 
ödemiyen, 35 nci maddede yazılı şartlar dışında fazla çalışma yapan veya aynı maddede gösteri
len fazla çalışma ücretini ödemiyen veya noksan ödiyen, l38, 42, 43, 47 ve 54 ncü maddelerdeki 
şartlar ve usullere uymıyarak bu maddelerde gösterilen ücretleri noksan ödiyen işveren veya iş
veren vekili hakkında (B) bendinin 1 nci fıkrasında sözü geçen cezalar, 

I I I - 48 nci maddede gösterilen yüzdelerim hesabına ait usullere uymıyan, 52 nci maddenin 
son fıkrasında anılan ücretsiz ilâve izni vermiyen ve ücretli izin kullanan işçiye peşin olarak bu 
izne ait ücretini ödemiyen veya 56 nci maddedeki halk edilmiş izni 'kullanmadan hizmet akdinin 
feshi halinde bu izne ait ücreti ödemiyen, ı57 nci maddeye dayanılarak çıkarılacak olan yönetme
lik hükümlerine aykırı hareket ©den veya 60 nci maddede anılan sebepler dolayısiyle işçi ücretin 
den indirme yapan işveren veya işveren vekili hakkında 1 000 liradan az olmamak üzere ağır 
para cezası, 

Hükmolunur. 
Madde 110. •— Bu kanunun yürürlüğe girdiği günden başlryiaralk : 
A) 3>0Ö8 ısayılı Kanun ve bu 'kanunu değiştiren; 3516, 3612, 5518, 5868, 0298, 7284, 

7285 sayılı kaınluınlar, 
B) 5837 ısayılı Kanun ve bu 'kanunu değiştiren 6734 ısaiyıllı Kanun, 
C) 6032 ısayılı Kanun, 
Ç) 7467 ısayılı Kanun, 
D) 1061 sıayılı Kanun, 
E) 1225 sıayılı Kanun, 
F) 1248 sayılı Kamun, 
G-) 5953 ısayılı Kanunu değiştiren 6253 sayılı Kanunun eik 2 inci maddesi yürürlükten kal

dırılmıştır. 

•• '>•• • • » B ^ m ••<«'•• 
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