
D Ö N E M : 3 CİLT : 17 TOPLANTI : 2 

• • 

MILLET MECLISI 
• • 

TUTANAK DERGİSİ 
• * ^m& M • 

154 ncü Birleşim 

25 .8 . Î971 Çarşamba 

İÇİNDEKİLER 
Sayfa 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 149 

III.—YOKLAMA 150 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'-
m, Anayasa ve kanunlarımızla verilen din 
eğitimi ve öğretimi hürriyetine rağmen 
İmam - hatip okullarının 1 nci devresini 
kapatma kararı alan Millî Eğitim Bakanı 
Şinasi Orel hakkında Anayasanın 89 ncu 
maddesi uyarınca bir gensoru açılmasına 
dair önergesi (11/21) 

150 

150 

150 V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
1. — Boğaziçi Üniversitesi adiyle is

tanbul'da bir üniversite kurulması hakkın
da kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân 
3rc:ıüsyonları raporları (1/486) (S. Sayı
sı : 379) 150,198:201 

2. — Cumhuriyet Senatosu Malatya 
ÜyesS Hamdi özer, Eskişehir Milletvekili 
İsmet Angı, Çanakkale Milletvekili Ze

kiye Gülsen ve on arkadaşı, Cumhuriyet 
Senatosu Afyon Üyesi Kemâl Şenocak, 
Cumhuriyet Senatosu istanfbul Üyesi Mefo-
rure Aksoley ve istanbul Milletvekili Re
şit Ülker'in, Eminsulann zararlarının gi
derilmesi hakkında Millet Meclisince red-
dolunan kanun tekliflerine dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuri
yet Senatosunun metni hakkında Millet 
Meclisi 37 nolu Geçici Komisyon raporu 
(Millet Meclisi 2/153, 2/214, 2/230, 2/290, 
2/300, 2/361; Cumhuriyet Senatosu 
2/322) (Millet Meclisi S. Sayısı : 322 ve 
322 ye 1 nci ek) (Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1607 ve 1607 ye ek) 

3. — özel yüksek okul öğrencilerinin 
öğrenimlerine devam edebilmeleri için 
açılacak Yüksek resmî okullar hakkında 
kanun tasarısına dair Cumhuriyet Senato
su Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi : 1/483; Cumhuriyet Se
natosu : 1/1254) (Millet Meclisi S. Sa-
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Sayfa 
yısı : 376 ya 1 nci ek, Cumhuriyet Senato
su S. Sayısı : 1641) 151:160 

4. — Afyon Milletvekilli Rıza Çerçel ve 
Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, Millî 
Hava Sanayiimizin kurulması nıaksadiyle 
Türk Hava Kuvvetlerinin güçlendirilme
sine katılma payı hakkında kanun tekli
fine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca ya
pılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 
45 numaralı Geçici Komisyon raporu (Mil
let Meclisi : 2/462, Cumhuriyet Senato
su : 2/337) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
354 e 1 nci ek, Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 1650) ' 160:165 

5. — İstanbul Milletvekilleri Eşref De-
rinçay ve Kâzım Özeke'nin, 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununun, 1186 sayılı Ka
nunla değiştirilen 78 nei maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi hakkın
da Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 

Sayfa 
değişiklikler hakkında Millet Meclisi 41 
numaralı Geçici Komisyon raporu (Millet 
Meclisi 2/463; Cumhuriyet Senatosu 
2/336) (S. Sayısı : 337 ye 1 nci ek) 165:166 

6. — is Kanunu tasarısına dair Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında Millet Meclisi 1 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (1/347) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 239 a 2 nci ek; Cumhu
riyet Senatosu S, Sayısı : 16:/)) 166:185 

7. — Kayseri Milletvekili Enver Tur
gut ve 8 arkadaşının, 17 , 7 , 1967 tarihli 
506 sayılı Kanunun 123 noü maddesirln 2 
ve 3 ncü fıkrasının kaldırılması ve bir fık
ra eklenmesi ile izmir Milletvekili Burha-
nettin Asutay ve 4 arkadaşının, 506 sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanununun 123 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair kanım 
teklifleri ve Çalışma ve Plân koimsyonîa-
rından 8 er üyeden kurulu 41 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (2/496, 2/323) 
(S, Sayısı : 310) 185:197 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Gaziantep Milletvekilli Mehmet Lûtfi S ey
lemez'in, Güney - Doğıı'daki yaz ishali ve Ada
na'daki sıitma epidemisine dair demecine Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sadi Ko-
çaş cevap verdi. 

İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan, Parlâ
mento çalışmalarında, milletvekillerinin şikâyet
lerine konu olan bâzı hususlar hakkında gün
dem dışı demeçte bulundu. 

Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'ııın, ay
çiçeği taban fiyatlarının ilân edilmemesi sebe
biyle üreticinin güç durumda kaldığına dair 
demecine Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Attilâ Karaasmanoğlu ve, 

Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, yurt dı
şında yayımlanan bir gazetenin Türkiye'deki 
tâyinlere dair yazısı hakkındaki demecine de 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sadi 

Koçaş ile içişleri Bakanı Hamd'i ömeroğltı, ce
vap verdiler. 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Baka
nı Osman Olcay'ın dönüsüne kadar; Dışişleri 
Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Sadi Koçaş'm vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Boğaziçi Üniversitesi adiyle istanbul'da 
bir üniversite kurulması hakkında kanun ta-
ıarısının tekrar yapılan açık oylamasında da 
çoğunluğun 'sağlanamadığı anlatıldığından ta
sarının tekrar oya sunulacağı bildirildi. 

Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Anayasa 
ve kanunlarımızla verilen din eğitimi ve öğre
timi hürriyetine rağmen imam - Hatip okul
larının 1 nci devresini kapatma kararı alan 
Millî Eğitim Bakanı Sinasi Orel hakkında Ana-
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yasanın 89 ncu maddesi uyarınca bir gensoru 
açılmasına dair önergesi üzerindeki güritome-
ler tamamlanarak oylamaya geçildiği sırada, 
Genel Kurulda çoğunluğun bulunmadığı 5 üye 
tarafından ileri "ürüldüğünden, 

25 . 8 . 1971 Çarşamba günü saat 15,00 ta 

toplanılmak üzere Birleşime saat 18,40 ta son 
verildi, 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ankara 

Fikret Turhangü Kemal Ataman 
Kâtip 
Sivas 

Enver Ak ov a 

SORULAR 

Yazılı soru 

1. — Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'm, 
1965 yılından 1970 yılı sonuna kadar iller iti

bariyle tarım kazançlan ve bu kazançlardan 
tahsil edilen vergi miktarına dair yazılı soru 
önergesi, Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/675) 

II — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 

1. — 5 . 9 . 1983 tarihli ve 326 sayılı Kanu
nun geçici 1 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısına dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet 
Meclisi Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/366, Cumhuriyet Senatosu 1/1247) (Millet 
Meclisi S, Sayısı : 340 a 1 nci ek, Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 1648) (Dağıtma tarihi : 
25 . 8 . 1971) (Gündeme) 

2. — Afyon Milletvekili Rıza Çerçel ve Ha
tay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, Millî Hava 
Sanayiimizin kurulması maksadiyle Türk Hava 
Kuvvetlerinin güçlendirilmesine katılma payı 
hakkında kanun teklifine dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosunca yapılan değişiklikler hakkında Mil
let Meclisi 45 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru (Millet Meclisi : 2/462, Cumhuriyet senato
su : 2/337) (Millet Meclisi S. Sayısı : 354 e 1 nci 
ek, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1650) (Da
ğıtma tarihi : 24. 8 .1971) (Gündeme) 

3. — Özel yüksek okul öğrencilerinin öğre
nimlerine devam edebilmeleri için açılacak Yük
sek resmî okullar hakkında kanun "tasarısına 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik
ler hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/483; Cumhuriyet Se
natosu 1/1254) (Millet Meclisi S. Sayısı : 376 
ya 1 nci ek, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1641) (Dağıtma tarihi : 23 . 8 .1971) (Gündeme) 

4. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 
2 Temmuz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin birinci fıkrası «K» bendinde 
değişiklik yapılması hakkında kamın .tasarısı 
ve İçişleri, Turizm ve Tanıtma ve Millî Eğitim 
komisyonları raporları (1/365) (S..Sayısı; 417) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 8 .1971) (Gündeme) 

5. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
(430) üyesinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa
sının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici 
maddeler eklenmesi hakkında teklifi ve Ana
yasa Komisyonu raporu (2/558) (S. Sayısı : 
419) (Dağıtma tarihi : 25 . 8 .1971) (Gündeme) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Enver Akova (Sivas), Kenan Aral (Tunceli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 154 ncü Birleşimini açıyorum. 

I I I — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama 
yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. 

Zamandan tasarruf etmeyi düşündüğümüz
den, yoklama sırasında bulunmıyan arkadaşla
rın, Başkanlığa tezkere göndermek suretiyle, 
yoklamaya kaydedilmelerini rica ederim. 

IV — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Benizli Milletvekili Sami Arslan'ın, 
Anayasa ve kanunlarımızla verilen din eğitimi 
ve öğretimi hürriyetine rağmen imam - hatip 
okullarının 1 nci devresini kapatma kararı olan 
Milli Eğitim Bakanı Şinasi Orel hakkında Ana
yasanın 89 ncu maddesi uyarınca bir gensoru 
açılmasına dair önergesi (11/21) (1) 

BAŞKAN — Denizli Milletvekili Sayın Sami 
Arslan tarafından verilen ^ensorımun müzake
resi tamamlanmıştır. Gensorunun gündeme alı
nıp alınmaması hususunu oylarınıza arz edece
ğim. Gensorunun gündeme alınmasını kabul bu
yuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

V — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Boğaziçi Üniversitesi adiyle İstanbul'da \ 
bir üniversite kurulması hakkında kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları rapor
ları (1/486) (S. Sayısı : 379) 

BAŞKAN — Boğaziçi Üniversitesi hakkın
daki kanun tasarısını açık oylarınıza arz ede
ceğim. İki küre sıralar arasında dolaştırılacak, 

bilâhara kürsünün önüne konulacaktır. Açık 
oylarınızı kullanmadan Genel Kurulu terk et
memenizi rica edeceğim. 

2. — C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer, 
Eskişehir Milletvekili İsmet Angı, Çanakkale Mil
letvekili Zekiye Gülsen ve on arkadaşı, C. Sena
tosu Afyon Üyesi Kemal Senocak, C. Senatosu 

(1) Gensoru üzerindeki görüşmeler 
153 ncü birleşimlerdedir. 

152 ve 

İstanbul Üyesi Mebrure . Aksoley ve İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, Eminsuların zararla
rının giderilmesi hakkında Millet Meclisince red-
dolunan kanun tekliflerine dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosunun metni hakkında Millet Meclisi 37 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 2/153, 2/214, 
2/230, 2/290, 2/300, 2/361; C. Senatosu 2/322) 
(Millet Meclisi S. Sayısı 322 ve 322 ye 1 nci ek) 
(C. Senatosu S. Sayısı : 1607 ve 1607 ye ek) 

BAŞKAN — Gündemimiz sırasında mevcut 
Eminsu kanun tasarısını görüşmeye başlıyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini alsınlar. 

Komisyon ve Hükümet?... Yok. 
AHMET BULDANLI (Muğla) — Komis

yon burada efendim. 
BAŞKAN — Komisyon burada. Hükümet?.. 

Yok. 

— 150 — 
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3. — Özel yüksek okul öğrencilerinin öğre
nimlerine devam edebilmeleri için açılacak Yük
sek resmî okullar hakkında kanun tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu ra
poru Millet Meclisi 1/483; Cumhuriyet Se
natosu 1/1254) (Millet Meclisi S. Sayısı 376 ya 
1 nci ek, Cumhuriyet Senatosu S. Sauısı : 1641) 
(D 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı Sayın Şi-
nasi Orel tarafından verilmiş bir takrir vardır, 
okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
özel yüksek okul öğrencilerinin öğrenimle

rine devam edebilmeleri için açılacak resmî yük
sek okullar hakkındaki kanun tasarısının, ge
len kâğıtlardan gündeme alınarak öncelikle gö
rüşülmesi hususunu arz ederim. 

Şinasi Orel 
Millî Eğitim Bakanı 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum... 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sırada Köy 
tşleri Bakanlığının kuruluş kanunu vardı? 

'BAŞKAN — Efendim, bunlar Cumhuriyet 
Senatosundan gelmiş benimsenme konusu ile il
gili olup kanuniyet kesbetmesi için Genel Ku
rula arzı gerekmektedir. Bu suretle Cumhuri
yet Senatosundan gelmiş bulunan kanunlar var
dır. Bunların üzerinde Meclisimiz, büyük emek
ler sarfiyle günlerce çalışmıştır. Fakat Cumhu
riyet Senatosundan iade edilmiş olması hase
biyle kanuniyet kesbedememektedir. Başkanlık, 
bu sebeple bu yola gitmektedir. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul bu
yuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Hükümet ve Komisyon yerini alsın. 
Hükümet temsilcisi burada olup yetki bel

gesi Başkanlığa sunulmuştur. 
Komisyon yerini aldılar, Hükümet var, 

(1) 376 S. Sayılı basmayazı 9.7.1971 tarih
li 128 nci Birleşim tutanağına ve 376 ya 1 nci 
ek S. Sayılı basmayazı bu tutanağın sonuna ekli
dir. 

— 151 

25 . 8 . 1971 O : İ 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ekliyorum. Raporun okunmasını ka
bul buyuranlar... Okunmamasını kabul edenler... 
Okunmaması hususu Genel Kurulca kararlaştı
rılmıştır. 

Cumhuriyet Senatosunun 1 nci maddesini 
okutuyorum : 
özel yüksek okul öğrencilerinin öğrenimlerine 
devam edebilmeleri için açılacak resmî yüksek 

okullar hakkında kanun tasarısı 
Yüksek okul açma ve işletme görev ve yet

kisi : 

Madde 1. — Özel yüksek okul öğrencilerinin 
öğrenimlerine devamlarını sağlamak amaciyle, 
üniversite fakültelerine ve üniversite seviyesin
de öğrenim yapan diğer resmî kuruluşlara bağlı 
olarak bu kanun hükümlerine göre Koordinas
yon Kurulu kararına dayanılarak geçici nite
likte resmî yüksek okullar açılır. 

Özel yüksek okullar öğrencilerinin hangi res
mî kuruluşlara bağlı olarak açılan yüksek okul
larda öğrenim görecekleri ilişik cetvelde göste
rilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın milletvekili?... Yok. 

Komisyonumuzca bu madde benimsenmiştir. 
Benimseme hususunu oylarınıza arz ediyorum.. 
Benimsenmesi hususunu kabul buyuranlar... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Koordinasyon Kurulunun gö
revleri : 

a) Yüksek okulların, bağlı bulundukları 
akademilerce hazırlanacak çeşitli yönetmelik ve 
program taslaklarını incelemek; 

b) Bu okullarda görevlendirilecek yöneti
cilere, öğretim üye ve yardımcılarına ve öğre
tim görevlilerine ödenecek ücretlere ilişkin esas
ları incelemek; 

c) Bu okullarla ilgili bütçe tekliflerini in
celemek ; 

d) Bu okulların birleştirilmesi, kapatılma
sı, devredilmesi ve ilişik cetvelde değişiklik ya
pılması ile ilgili teklifleri incelemek ve Millî 
Eğitim Bakanının onayına sunmak; 

e) Geçici nitelikte resmî yüksek okul açma 
kararı vermektir. 

Koordinasyon Kurulu gündemi, Millî Eği
tim Bakanlığınca hazırlanır ve her türlü sekre
terlik işleri Meslekî ve Teknik Yüksek öğretim 
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G-enel Müdürlüğünce yürütülür. I 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-

tiyen sayın milletvekili?.. Yok, Komisyonumuz
ca madde benimsenmiştir. Benimsenmesi husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul buyuran
lar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Taşınır ve taşınmaz malların edinilmesi : 
Madde 9. — Bu kanun uyarınca açılacak 

yüksek okullar için Koordinasyon Kurulunca 
gerekli olduğuna karar verilen taşınır ve taşın
maz malları, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve 
İhale Kanunu ile 1050 sayılı Muhasebe! Umu
miye Kanunu hükümlerine bağlı olmaksızın, pa
zarlıkla kiralamaya veya satmalmaya ve satm
alına bedelini peşin olarak veya gelecek yıllara 
taşan sözleşmeler yaparak taksitle ödemeye Ma
liye Bakanı yetkilidir. 

Bu maksatla konulacak ödenekler kamu
laştırma veya geçici kullanma için idari irtifak 
hakkı tesisinde de kullanılabilir. 

Satmalına ve kiralamalar, illerde defterda
rın başk'anlığmda ihtiyacı olan resmî öğretim 
kurumundan bir öğretim üyesi, millî eğitim mü
dürü ve bayın'dırlık müdürünün katılmalariyle 
kurulacak komisyonlarca yapılır. Bu komisyon-
laf vasıf tesbiti ve değer takdiri konularında 
bilirkişilerden yaralnabilirler. Bilirkişilere veri- I 
lecek ücretler bu maksatla konulacak ödenek- I 
ten karşılanır. I 

Bu madde gereğince edinilen taşınır ve ta- I 
gınmas mallar ilgili kurumlara, Maliye Bakan- I 
İlgın'ca bedelsiz olarak devrolunur. I 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Ali Rıza I 
Uzuner, buyurun. I 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; I 

Her şeyden önce bu madde üzerindeki görüş- I 
lcrimi arz etmeden evvel Plân Komisyonunda I 
Cumhuriyet Senatosundan gelen metnin görü- 1 
gülmesi esnasında bu kanun tasarısını imza eder- I 
ken söz hakkımı mahfuz tutmuştum ve fakat I 
her nedense bir yanlışlık olmuş, hattâ Komisyon I 
Kâtibine bunu ısrarla işaret ettiğim halde, bir I 
yanlışlık eseri olarak, bu kanun tasarısını görü- I 
gen Plân Komisyonu üyelerinden biri olarak söz I 
hakkımın mahfuz tutulduğu hususu Plân Ko- I 
misyonu raporunda yer almamıştır. Tutanakla- J 
ra gerçek durumun intikali için bu kanun tasa- I 
rısı karşısında söz hakkımı mahfuz tuttuğumu 
peşinen arz etmek isterim. | 

Muhterem arkadaşlarım, 9 ncu madde daha 
önce de Plân Komisyonunda ve Yüce Mecliste 
uzun tartışma konusu yakılmıştır. Gerçekten ko^ 
nu hassastır, üzerinde önemle durulmaya değer 
bir ağırlık taşımaktadır. Bizim gayemiz, en ob
jektif kıstasları, ölçüleri bulmaktır. «Taşınır ve 
taşınmaz malların edinilmesi» başlığını taşıyan 
bu maddenin yürütülmesi bakımından çok yet
kili heyetlerin kurulması ve hattâ Türkiye ça
pında uygulama yapılırken çeşitli özel okullara 
farklı işlem yapılmaması bakımından yetkili 
olan heyetin merkeziyet sistemine bağlı, yani bir 
kanaldan idare edilen, daha doğrusu hüviyeti 
değişmiyen ciddî bir heyet olması öngörülmüş
tür. Nitekim, Yüce Meclis tarafından kabul edi
len maddenin ilgili fıkrası şöyledir : 

«Satmalma ve kiralamalar Maliye Bakanlığı 
Millî Emlâk Genel Müdürünün başkanlığında, 
Millî Eğitim, Bayındırlık ve İmar ve İskân ba
kanlıklarından bu bakanlıklarca gösterilecek 
genel müdür seviyesinde birer temsilci ile ilgili 
resmî öğretim kurumundan bir öğretim üyesi
nin katılmasiyle kurulacak komisyonca yapı
lır...» 

Şimdi bu görüş, büyük ölçüde değişikliğe 
uğramış ve aynen şöyle bir şekil almıştır : 

«Satmalma ve kiralamalar, illerde defterda
rın başkanlığında ihiyacı olan resmî öğretim ku
rumundan bir öğretim üyesi, Millî Eğitim Mü
dürü ve Bayındırlık Müdürünün katılmalariyle 
kurulacak komisyonlarca yapılır...» 

Arkadaşlar, bu önemli meselenin hallinde ile
ride çeşitli ihtilâfların, ihtilâtlarm, hattâ okul
lar arasında dengesiz yürütülecek bir tatbikatın 
giderilmesi bakımından çok sakıncalı bir hüküm
dür ,-kanaatindeyim. 

Esasen kiralama veya satmalına meselesi 
Türkiyemizde daima dedikodu konusu olan, 1-ü-
yük ölçüde de suiistimal edilegelen bir.mevzu 
olarak karşımızdadır. Bunu en iyi şekilde çöz
mek ve bu kabil okullar arasından dengeli bir 
işlem yapılmasını sağlamak bakımından bu he
yetin - arkadaşları tenzih ederim, elbette bunla
rın da görevleri vardır, muhteremdirler - çok 
daha seviyeli, bu işleri bilen ve «okullar arasın
da farklılık olmasın» diye Millet Meclisinde da
ha evvel kabul edilen metinde tesbit edilen bir 
heyetten kurulması zarureti vardır. Aksi tak
dirde çeşitli okullarda çeşitli şekilde işlemler 
yapılacak ve farklı takdir sonuçlarına varılacak, 
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dengesizlik olacak, objektiviteden uzaklaşılacak 
ve dedikodu durmıyacaktır. 

Bu işi sağlam bir esasa bağlamak bakımın
dan Yüce Meclisin daha önce kabul ettiği metin
de İsrar etmesini önemle diliyorum. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, buyurun. 
NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
özel okullarla ilgili kanun 'tasarısının, kana

atimce, en önemli maddelerinden birisini şu an
da görüşmekteyiz. 

Bildiğiniz gibi, özel okul kurucularına yö
neltilen en büyük ithamlardan birisi, bu okul
lar Devlete maledilirken daha evvelki milyonla
rı bulan kazançlarına, bir ele işe yaramaz okul
larını Devlete milyonlara satarak, milyonlar 
katmak imkânı verilmemelidir, şeklinde idi. 
Şimdi getirdiğimiz madde bu ithama haklı, hak
sız yer verdirecek bir mahiyettedir. 

Biz daha başlangıçta gerek Millî Eğitim Ko
misyonunda, gerekse Plân Komisyonunda bu 
noktaya sayın komisyon üyelerinin dikkatini 
çekmiş ve meselenin tartışılması neticesinde da
ha iyi bir hal tarzı bulmuştuk. Şimdi, ikna ola
cak ölçüde gerekçesini bilemediğim Cumhuriyet 
Senatosunun metni komisyonumuzca da benim
senerek huzurunuza gelmiş bulunuyor. 

Aziz arkadaşlarım, eğer bu metin böyle ka
bul edilirse, biraz sonra arz edeceğim mahzurla
rın ortaya çıkması büyük ihtimaldir. Bu mah
zurlar yüzde yüz önlense dahi, şüphe ve itham
ların ve tereddütlerin yıllar boyu bu tasarruf 
üzerinden kalkmaması da mukadderdir. Onun 
için Yüce Meclisin sayın üyelerinden çok istir
ham ediyorum, bu mesele üzerindeki maruzatı
mıza bir nebze değer versinler ve şu arz edece
ğim mucip sebeplere itibar buyursunlar ve mad
de, Millet Meclisinden geçtiği şekilde kanunlaş
sın. 

Şimdi meselenin önemine bu ciddiyetle ilgi
nizi topladıktan sonra, izin verirseniz, neden bu 
metni beğenmediğimizi, neden Millet Meclisi 
metninin daha uygun olduğunu kısaca arz ede
yim. 

Aziz arkadaşlarım, bugün Devlete mal edil
mesi mevzuubahis edilen özel okulların muhte
mel maliyet bedelleri birkaç yüzmilyon lirayı 
bulacaktır. Bunların içinde öyle üniteler vardır 
ki, değerleri 20 - 30 milyon liraya kadar vara

bilecektir. öyleyse, bu derece yüksek fiyatlar
dan satmalmacak bir müesesenin satmalınma-
sında hiç şüphesiz mal sahibinin mağdur edil
mesini istemek kimsenin aklından geçmez, ama 
hemen bunun yanıbaşmda Türk milletinin güç-
belâ toplıyabildiği vergilerinin gerçekten değeri 
olan müesseselere verilmesinin gereğini ve bu
nun vebalini de gözden uzak tutmamız mümkün 
olamaz. Onun içindir ki, ne mal sahibini mağ
dur eden, ne de Devlete maledilecek olan men
kul, ya da gayrimenkule lâyikinin çok üstünde 
birtakım paralar vererek, millî menfaatleri ha
leldar etmeden bu işi halletmek baş kaygımız ol
malıdır. 

Şimdi, bu meselede yetki verilen heyet önü
müze gelen metinde şöyledir : 

«Satınalma ve kiralamalar, illerde defterda
rın başkanlığında, ihtiyacı olan resmî eğretim 
kurumundan bir öğretim üyesi, millî eğitim mü
dürü ve bayındırlık müdürünün katılmalariy-
le kurulacak komisyonlarca yapılır...» 

istanbul'da böyle olacak, Ankara'da böyle 
olacak, izmir'de böyle olacak, Eskişehir'de böy
le olacak, Adana'da böyle olacak. Yani, özel 
yüksek okul olan illerimizde her il için ayrı ve 
üçer kişiden müteşekkil komisyonlar kurulacak
tır. 

Birinci mahsur şudur: Her ilde komisyon de
ğişik olduğu için komisyonun satınalma, ya da 
Devlete maletme muamelelerinde ölçü değişik
likleri olacaktır. Bu ölçü değişiklikleri bir yer
de belki mal sahibinin mağduriyetine, bir yerde 
de Devletin haksız harcamalara mecbur bıra
kılmasına sebebolacaktır. Bu, yanlıştır ve bu
na ihtiyaç da yoktur. 

ikinci mahzur şudur, aziz arkadaşlarım: Bu 
üç kişilik komisyonda bu meselelerle bir ölçüde 
ilgisi olan tek üye Bayındırlık Müdürüdür. Tah
min buyurursunuz ki, Bayındırlık Müdürü tek
nik, tecrübe ve seviyesi itibariyle bu çapta me
seleyi teemmül etme iktidar ve ihtisasında de
ğildir. Kişileri tanımam, hepsine saygım vardır; 
ama meselâ filân ildeki Bayındırlık Müdürünün 
bu çapta bir meseleyi çekip çevirecek tecrübe ve 
ihtisasta olmaması büyük ihtimaldir. 

Millî eğitim müdürlerimize gelince; Bu ze
vatın pekçoğu benim gibi bir öğretmendir ve 
evine ekmek almaktan öteye bu işlerle pek ilgili 
kişiler değildirler. 
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Şimdi, tasavvur buyurunuz, bendeniz gibi 
bir öğretmen millî eğitim müdürü arkadaşımıza, 
bu binanın değeri 20 milyon mudur, 30 milyon 
mudur, diye takdir etme yetkisi vereceksiniz. 
Bu, onun ömründe genellikle meşgul olmadığı 
bir büyük i§tir. 

Defterdara gelince; o da zaten bir binanın 
teknik imkânlarını ölçme durumunda olmıyan 
ve malî mevzuatla meşgul olmuş bir değerli ar
kadaşımız olacaktır. 

Bu hususlar karşısında denebilir İd, bilirkişi
lerden istifade edilecektir, eğer bunlar bilmiyor
sa bilirkişi heyetleri kurarlar, bu bilirkişilerden 
rapor isterler, onlar da ne diyorsa ona göre ka
rar verirler... 

Şimdi, burada çok önemli ve ince bir noktayı 
bilhassa dikkatinize sunmak istiyorum. Değerli 
arkadalşarım; bilirkişi müessesesi kanunlar 
önünde genellikle kendi takdirlerinin geniş ölçü
de itibarda olduğu bir müessesedir. Desek ki, ey 
sayın bilirkişi, bu bina hiç 30 milyon lira eder 
mi? O da, benim kanaatime göre eder, ben bi
lirkişi isem, benim bilgim bunu gerektiriyor, bu 
böyledir, diyecek ve siz bu böyle midir, yoksa 
bilinmiyen birtakım sebeplerden dolayı mı böy
le gösterilmiştir, asla isbat edemezsiniz. Onun 
için de bilirkişinin vereceği hükümlerden bilir
kişileri mesul tutmak mümkün değildir. Şimdiye 
kadar mesul olmuş bir bilirkişi de bendeniz bil
miyorum. Yıllarca bu Devletin birkaç yüz mil
yonluk bütçelerine âmiri italik ettim, mahkûm 
olmuş bir tek bilirkişi hatırlamıyorum. Bilirkişi 
haklı olarak, «Ben şu ölçüye baktım bu ölçüye 
baktım, kanaatim budur; benim kanaatime ita
at ve itibar etmeye mecbur değilsiniz» diyebi
lir. Onun için, bilirkişi müessesesine münhası
ran güvenmenin, bu neviden muamelelerde em
niyetli bir unsur olmadığını belirtmek isterim. 
Bilirkişi müessesesi, takdir hakkının bizzat kul
lanılmasına birtakım yan bilgilerle, etkilerle 
ışık tutabilir, ama asıl unsur olarak bunun te
mel ve esas ittihaz edilmesinde türlü mahzurlar 
vardır. 

Aziz arkadaşlarım; 

Diğer bir mahzur da, bu metnin getirdiği ko 
misyondaki memur arkadaşlarımızın, yetkileri 
itibariyle tesirlerden kolayca korunmalarına mü
sait değildir. Tasavvur edelim: Milyonlarca li
ralık menfaatlerin mücadele ettiği bir alım - sa-

I tımda, Devlete mal etmede bir vilâyet memuru
nun mukavemet gücü ne kadar olabilir? 

Bütün bu mahzurları hiçe sayarak böyle bir 
komisyon kuracağımıza, şimdi arz edeceğim tarz
da bir başka komisyon kursak, yani Millet Mec
lisinin beğendiği metni kabul etsek bakınız ne 
gibi faydaları var : 

1. Millet Meclisi metnindeki komisyonun 
başkanı Millî Emlâk Genel Müdürüdür. Yani, 
Devletin bütün mallarının en yüksek seviyede 
sorumlusudur, Maliye Bakanlığında en yüksek 
rütbedeki memurlardan birisidir. Bu arkadaşı
mızın türlü tesirlere karşı korunma imkânı ve 
gücü, bir Adana Defterdarından, bir Eskişehir 
Defterdarından çok daha ileridir, ti nafıa mü
dürü yerine Bayındırlık Bakanlığında bu işlerle 
görevli bir genel müdür bulunsa, bu arkadaşı
mızın gerek yetkisi, gerek idari hiyerarşi için
deki otorite ve itibarı, hiç şüphesiz bir il nafıa 
müdüründen çok daha fazla, bir meseleyi teşhi
se, tesbite ve türlü muhtemel yan tesirlere kar
şı korunmada çok daha güçlüdür. Bir il millî 
eğitim müdürü yerine, Millî Eğitim Bakanlığı
nın bir ilgili genel müdürünün bulunması, hiç 
şüphesiz bu komisyonun ağırlığım, ciddiyetini 
ve muhtemel kötü tesirlere karşı mukavemetini 
artırmaz mı? Üstelik böyle bir komisyon, bütün 
illerdeki tasarrufları esnasında eşit ölçü kulla
nacağı için, izmir'de Devlete mal etmeler şöyle, 
Eskişehir'de böyle olmaz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hiç şüphesiz biz, en küçüğünden en büyüğü

ne kadar bütün Devlet memurlarına karşı tam 
bir güven ve saygı içindeyiz; ona hiç şüphe 
yoktur, ama yine biz, en küçüğünden en büyü
ğüne kadar Devlet memurlarının her çeşit gay-
rimeşru tesirler altında kalabileceği ihtimalini 
- altını çizerek söylüyorum - düşünmekle mü
kellef bir millî irade bekçisiyiz. O halde bu ih
timalin gereğini yapmazsak, birkaç yüz milyon 
liralık, bu Devlete mal etmede, yarın suiisti
mal iddiaları çalkalandığı zaman vicdan aza
bından kurtulamayız. Bu ihtimali hesaba kata
cağız, bütün tedbirleri alacağız, ondan sonra da 

• değerli ve dürüst Devlet memuru arkadaşları
mızın vazife görmelerine, hizmet etmelerine im
kân vereceğiz. «Meseleni önce sağlama bağla 
ondan sonra Allah'a emanet et» derler. Binaena-

I leyh, ısrarla, yana yakıla, dilimin döndüğü, ak-
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lımın erdiği kadar Yüce Meclise istirham ile 
arz etmek istiyorum: Bu küçük ve değişik ko
misyonlarla birkaç yüz milyon lirahk Devlete 
mal etme şekli tehlikeli bir yoldur; MiHet Mec
lisinin metni daha ciddidir, daha geniş teminat
lıdır, daha doğru yoldur, itibar etmenizi yü
rekten dilerim. 

Saygılarımla. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu, buyurunuz 

efendim. 
M. FAHR4 UĞRASIZO&LU (Uşak) — Muh

terem Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Her ilki, değerli arkadaşımı da dikkatle din

ledim. Arkaldaşlanmın, Senatodan gelen metne 
itibar edilmemelsi hakkındaki görüşleri başlıca 
üç noktada toplanmaktadır. 

Bunlardan birincisi; arkadaşlarımız «ileride 
kurulan ve satınalma veya kiralama işleriyle 
görevlendirilecek olan heyetler, yetenek itiba
riyle kâfi değildir. Yani, bu işi başaramazlar.» 
derler. 

ikinci huisus; «illerde teşkil edilecek ko
misyonlara yapılacak her türlü baskılar, bu ze
vatı tesir altında bırakabilir ve bunlar vazife
lerini doğru dürüst ifa edemezler.» demeleri
dir. 

Üçüncü husuls ise; «Şayet vilâyetlerde ayrı 
ayrı komisyonlar kurulacak olursa bu komis
yonların takdir ölçjüleri değişik olur. Adana'-
dalM, İzmirldeki, Ankara^daki veya istanbul'da
ki komisyonları ayrı ölçüler içerisinde takdir 
yoluna giderler, bundan belki şahıslar, belki 
Devlet zarar görebilir.» derler. 

Bu hususlar üzerindeki mütalâalarını dik
katle dinledim. Hemen beyan etmek isterim ki, 
her iki arkadaşımın da bu görüşlerine iştirak 
ötmeye ve bu görüşlerinin doğru olduğu fikrî
ne katılmaya imkân yoktur. 

Evvelemirde bu metni iyi okumak lâzımdır: 
9 ncu maddeye göre özel yüksek okullarla il
gili olan (bu kısım, esasında çok geniş mâna-
siiyle müzakereye tabi tuJtulan ve Millî Eğitim 
Komisyonunca kabul'edilen metnin aynıdır. Me
sele, bu arkadaşlarımızın da iştirakiyle Millî 
Eğitim Komisyonunda enine - boyuna çok ge
niş şekilde müzakere edilmiş ve en doğru, en 
isabetli yolun bu metindeki glfbi olacağı hususun
da kanaat birliğine vanlmaişıtır. Bilâhara metin, 
Plân IKomisyonuında değişmiş ve Yüksek Heye
tinizde müıaaikere edildikten sonra Plân Komis

yonunun metni, Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin olarak Senatoya gitmiştir. Senato, büıtün 
hıu metinleri ve teklifleri teker teker göz önlüne 
almak suretijyle yeni bir müzakereye tabi tut
muş, bunların içerisinden Millî Eğitim Komis
yonunun kalbul ektiği ilk metnin daha doğru ola
cağına ve bunun ihtijyacı daha iyi bir şekilde 
karşılayacağına kanaat getirmiştir. 

iSatHialtaıalarla ilgili olan bu madde, Plân 
Komisyonunda yeniden müzakere edilmiş, eski 
ve yeni metinler tekrar tekrar karıştırılmış ve 
ıbu defa ilk metmin, yani Millî Eğitim Komis
yonunca kabul edilen metnin doğru olacağına 
kanaat getirilmiş ve dolayısiyle Senatonun ka
narına iştirak edilmiştir; doğrusu budur. Kanu
num müzakeresi esnaJsmda 9 ncu maddeyi mü
dafaa ederken, bunun niçin böyte olması liâ-
zımıgeldiği hulsusunu bütün cepheleriyle Yüksek 
Heyetinize arz etmiştik. 

Vazife almış olan heyet, kanuni sorumlulu
ğu olan bir kimlse ister defterdar olsun, ister 
millî eğitim müdürü olsun, (bayındırlık müdürü 
olsun veyahutta bu okullardan katılan yetkili 
bir başka kimse olsun, bunların deruhde ettik
leri yetkiler - yetkiler farklı 'olmakla beraber, 
bilhassa kanun karşısında deruhde ettikleri so
rumluluklar - aynı mevzu için birbirinden fark^ 
lı olamaz. Bu bakımdan, illerde kurulacak olan 
bu satınalma ve kiralama komisyonlarını ne 
yetenek bakımından, ne dışarıdan gelecek bas
kılara tahammül edememe yönünden, ne de 
takdir ölçüleri yönünden ayrı mütalâa etmeye 
ve bilhassa küçümsemeye kimsenin hakkı 
yoktur. 'Takdir lölçülerinin ayrı olacağı keyfi
yetini esasında kabul etmek gerekir. Çünkü, 
malın rayiç fiyatının şehirden şehire değişeceği 
yüksek malûmunuzdur. Taşınır veya taşınmaz 
olsun, Ankara'da bulunan bir malın fiyatiyle 
İstanbul'da tbulunan malın rayiç 'bedelinin aynı 
olmıyacağı aşikârdır. »Onun için «takdir ölçü
leri aynı olacaktır» şeklindeki hükmü başlan
gıçta prensibolarak kalbul etmek yersiz olur 
kanaatindeyim. 

Bu bakımlan, illerde kurulacak satınalma ve 
kiralama komisyonları görevlerini yetkiyle ifa 
edecek nitelikte olan komisyonlardır. Esasında 
kanun, bu heyetlere satınalacaklan veya fcira-
lıyacakları binalarım, taşınır taşınmaz malların 
niteliklerini tesbit hususunda veyahutta diğer 

I takdiri hususlarda bilirkişi heyetleri kurmak 
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ve "bu bilirkişilerin raporlarına göre işlem yap 
;mak yetkisini tanımaktadır. Gerçekten de taki-
"bedilece'k akıllı yol, mantıkî yol budur. Tah
inim ederim ki, hiçbir il komisyonu yalnız ken
di takdir 'ölçülerine göre herhangi bir mala fi
yat biçmiyecektir. Mutlak surette, kendi çevre
sinde bulunan teknik müesseselerden, üniversi
telerden veya diğer yetkili kişilerden meydana 
gelecek heyetler kurmak suretiyle, satmalına 
muamelelerini en kısa bir zamanda yürütecek
tir. 

Millet Meclisi metnine göre, Ankara'dan gö
revlendirilmesi düşünülen ve her birine günde 
250 lira yevmiye verilmesi gereken bir heye
tin, aylarca süren mesaileri sonunda dahi bu 
işleri kısa zamanda neticelendireceklerine inan
mak pek güçtür. Onun için meseleye gerçek 
yönden, pratik yönden bakmak lâzımdır. Bu 
sebeplerle arkadaşlarımın ileri sürmüş oldukla
rı mütalâalara iştirak edemiyorum ve herhangi 
flbir haksızlık olacağı kanaatinde de değilim, il
lerde 'defterdarın başkanlığında kurulacak 
©lan heyetlerin de çok âdil ölçüler içerisinde, 
vatansever duygularla, eşitlik ve adalet duy
guları içerisinde bu meseleleri halledecekleri 
kanaatindeyim. 

Bu sebeple, Cumhuriyet (Senatosundan gelen 
ve Plân Komisyonumuz tarafından aynen be
nimsenen metnin, Yüksek Heyetinizce de be
nimsenmesinde lüzum ve zaruret vardır. 

ISayıgılarımı arz ederim. 
PLÂN 'KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan 
söz istiyorum. 

İBAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
PLÂN KOMİSYONU iSöZGÜSÜ MUSTAFA 

KFIMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

(Sayın Uzuner ve iSaıym Kodamanoğlu ar
kadaşlarımızın 9 ncu madde için ileri sürmüş 
'oldukları iddialar yerinde değildir. 

ISenatoea değiştirilerek kabul edilen ve 
Plân 'Komisyonunca da benimsenmiş olan me
tin, bugünkü mevzuatımıza uygundur. Zira, îbu-
gün mevzuatımıza göre illerde yapılmakta olan 
bütün Devlet işleri, Devlet inşaatları ımevcudo-
lan bu nizam içerisinde yürümektedir. Kaldı 
kli, muhtelif vilâyetlerin kendi şartları vardır, 
gerek inşaatta, gerekse menkul mallarda deği
şik şartları ve fiyat birimleri vardır. Bunu da 
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en iyi şekilde ve yakinen takibedenler, bildiği
niz gibi, bayındırlık müdürleridir. Kaldı ki, 
menkullerin veya gayrimenkuller'ln satmalmıp 
alınmamasına, kiraya verilip verilmemesine ev
velâ Danışma Kurulu karar verecektir. 

Bu bakımdan, öncelikle hangi öziel yüksek 
okulun satınalınacağı veya kiralanacağı husu
sunda, Danışma Kurulunun incelenmesini mü-
taaküp bir neticeye varılacaktır. 

Bir umum müdür veya umum müdüre ve
kâlet edecek bir arkadaşın gereken yere git
mesiyle, bir vilâyette görevli olan bir arkadaşın 
oraya gitmesi arasında vazife bakımından bir 
fark yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, istanbul Defterdarı
nı düşünelim; bulgun istanbul Defterdarı, umum 
müdür seviyesinde bir arkadaşımızdır. Ayrıca, 
istanbul'un, Devlet gelir bütçesinin hemen he
men yarısını tahsil eden bir vilâyetimiz oldu
ğunu da hepimiz kabul ederiz. 

Bu vilâyette defterdar olarak bulunan bir 
arkadaşımızın, bu komisyonda bulunmasiyle, 
umum müdürlükte bulunan bir arkadaşımızın 
bulunması arasında her hangi bir fark olmasa 
gerektir. Kaldı ki, bir gayrimenkulun fiyatının 
takdirinde, her vilâyetin bayındırlık müdürlü
ğü tarafından bilinen usuller vardır ve işbu 
Usullere göre yürütülecektir. Eğer bu usuller 
arasında bir ihtilâf doğarsa, o takdirde bilirki
şi kanalına müracaat edilecektir. 

Bu bakımdan, muhterem arkadaşlarımızın, 
bu maddenin değiştirilmesi hususunda ileri sür
müş oldukları mucip sebepler yerinde olmasa 
gerektir. Kaldı ki, bu heyetlere, el'an cari mev
zuatımıza göre, milyonların değil, milyarların 
değil, milyarların sarfı yetkisini vermiş bulun
maktayız. 

Ayrıca, getirilmiş olan bu madde, aynı za
manda bugünkü Devlet inşaatlarının yaptırıl
masında görevli olan komisyonlarda çalışan ar
kadaşlarımızı da kapsamı içine almaktadır. Bu 
bakımdan, iki mevzuat arasında bir bağdaşma 
temin edilmiştir. 

iMuhtsrem arkadaşlarım; diğer taraftan, 
önemli bir husus daha var; Senatoca kalbul edil
miş olan bu 9 ncu madde, reddedildiği takdir
de, durum ne olacaktır? Hepinizin bildiği gibi, 
yeniden bir Karına Komisyon teşekkül edecek
tir. 
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Özel yüksek okullarda bulunan, bilhassa 
menkul malların elden çıkarılmakta olduğu yo
lundaki gazete haberlerine her halde muhte
rem arkadaşlarımız da muttali olmuşlardır. 
Yüksek okullarda, menkul malların ne kadar 
•ehemmiyetli olduğunu hepiniz takdir edersiniz. 
Zaten bu kanunun çıkması da bir hayli uza
dı. Bu maddenin bir daha ele alınması va görü
şülmesi vesilesiyle kanunun çıkışının bir müd
det daha geciktirilmesinin mahsurları varıdır. 
Bu mahzurların birincisi, m'enkul malların el
den çıkması hususudur. Diğer taraftan özel 
yüksek okullarda çalışan personel ve öğretim 
üyeleri tedinginliik içindedirler. Hakikaten bir-
çlok personel maaş alamamak durumundadır. 
Bunlar, her halde bütün arkadaşlarımıza mü
racaatla kanunun biran önce çıkarılması zaru
retine işaret ediyorlar. 

Mevcut mevzuatımıza uygun bir tarzda tan
zim edilmiş olan 9 nou maddenin, bu bakım
lardan, biran önce kaJbul edilmesini, komisyo
numuzca benimsenmiş olan şekle oylarınızla il-
tifadetmenizi diler, Yüce Meclise saygılarımı 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, buyurunuz. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka

daşlarım; evvelâ usulle ilgili bir - iki noktayı 
belirtmek istiyorum. 

'Senatodan Millet Meclisine gelmiş olan bu 
metnin, direnme neticesi kaJbul edilmemesi ha
linde bir başka komisyona gideceğinden bah
sedilmektedir, «Ibiran evvel çıkması lâzımdır» 
denilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, eğer burada yapaca
ğımız, şey, millete zarar verecek nitelikte bir 
işse, elbetteki bir başka komisyona sevk ederiz. 
O komisyon da, işin niteliğini göz önünde bu
lundurarak süratle toplanır, kararını verir, 
Millet Meclisi de bu işi burada bitirir. Yani, 
(bütün bu işlerin yapılması için gereken süre 
(birkaç günden ibarettir, iş birkaç gün gecike
cek diye, milletin milyonlarını heder edemeyiz. 
Onun için, aksine bir hareket yanlış olur. 

Burada konuşan arkadaşlarımız, Plân Ko
misyonu metni ile Millî Eğitim Komisyonu met
ni arasındaki farka değinerek, Millî Eğitim Ko
misyonunun bu esası kaJbul ettiğini ifade etti
ler. 

Değerli arkadaşlarım, bu konunun şu konu
şulan kısmı tamamen akçe ile, yani para ile il

gilidir, akçalı bir iştir. Akçalı bir iş olduğuna 
göre, bunun normal komisyonu, akçe ile, para 
ile uğraşan «Bütçe ve Plân Komisyonudur» 
şeklindeki görüş'e de ilt'ifatetmek mümkün de
ğildir. 

Şimdi, ortada önemli bir konu var, miktarı
nı bilmiyoruz, elli, y\iz, yüzelli, ikiyüz milyon 
olur. Ama, her halde bu işte, on milyonlarla 
hesaplanacak rakamlar bahis mevzuudur. Bun
lar da esas itibariyle büyük şehirlerdedir. Ya
ni, cereyan edecek hâdise, çok uzaklarda olan 
bir kaza ile ••ilgili olmayıp, Türkiye'nin belli 
başlı büyük şehirlerine aittir. Burada yapıla
cak iş; özel yüksek okulların mevcudıolanları-
nm satmalınması veya yenilerinin satmalınma-
sı gilbi önemli paralı bir iştir. 

Böyle bir işin muhtelif tarafları vardır. Bir 
defa, bir komisyon düşünün, belli bir ilde, me
selâ istanbul'da alım - satım yaptı. Bir komis
yon düşünün; bu işi İstanbul'da da, Ankara'da 
da, EsMşehirde de, izmirde'de yaptı. Elbette 
ki, bu komisyonun tasarrufların daha olgun 
olur, birbiriyle karşılaştırmalı olur, hesaplı, ki
taplı olur. Bir defa bu fark vardır. Yani, mer
kezde olan bir tek komisyonun bu işle meşgul 
olmasını, koordinasyon bakımından büyük öne
mi vardır. Tecrübe, karşılaştırma, mukayese ve 
koordinasyon bakımlarından büyük önemi var
dır. Onun yanında, benden evvel konuşan ar
kadaşların söylediği gibi, burada «satınalma ve 
kiralamalar Maliye Bakanlığı Millî Emlâk Ge
nel Müdürünün başkanlığında Millî Eğitim, 
Bayındırlık ve imar ve iskân bakanlıklarından 
ve bu bakanlıklarca gösterilecek genel müdür 
seviyesinde...» dendiğine göre, elbette ki mer
kezde olan bir komisyonun üstünlüğü vardır. 

Zaten bu işin inceliği vardır; bir binaya ba
kacaksınız, o bina işlhanı da olabilir... «özel yük
sek okullar devletleştirilirse şu olur, bu olur» 
dendi. Bendenizin kanaati böyle değil; özel 
yüksek okulların çoğunun binası, başka işte 
kullanılabilecek nitelikte binadır, işhanıdır, ki
raya verilecek binadır, bunların içinde belki 
birkaç tanesi özel surette yapılmıştır ve baş
ka surette kullanılmasına imkân olmıyan bina
lardır. 

öyle ise, bu iş, yüksek seviyede ve bir mer
kezden idare edilecek nitelikte bir iştir. Yok
sa iş, mesele, dar açıdan alınırsa o binayı da 
alalım, bu binayı da alalım noktasına gider. 
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Öyle ise Yüce Meclisin oylariyle kabul ettiği 
ilk şekil tamamen yerindedir. Gerçekten, zaten 
« t e l yüksek okul» adı, büyük suiistimallere 
karışmıştır, özel yüksek okulda numara suiis
timali olmuştur, not suiistimal olmuştur, lâbo-
rötuvar suiistimali olmuştur, bunlar gazeteler
de çıkmıştır. 

Şimdi biz, Millet Meclisi olarak Parlamento 
olarak bu suiistimallere, göz gtöre giöre bir ye
nisini eklemek imkânını nasıl veririz? Dikkat 
ederseniz, «imkânını veririz» diyorum, mesele
yi başka yöne çekmeye mahal yok. Oradaki de 
Devletin memurudur, buradaki de Devletin me
murudur. O da dürüsttür, namusludur, öPoürkü 
de dürüsttür, namusludur. Ama biz, teminat
lısını arıyoruz. Hangisi daJha teminatlı olacak
sa, hanigisi daha dedikodulardan uzak olmak 
ihtimalindeyse, hangisi takdirini daha iyi kul-
lanalbilecekise «lo yapısın» diyoruz, öyle ise biz, 
burada Millet Meclisi olarak, bir sorumluluğu üze
rimize alıyoruz. Evvelâ biz doğrusuna karar 
vermişiz, sonra Senatoya gitmiş, değişmiş, yan
lışına karar vermişler. Şimdi, evvelce bizim ka
bul ettiğimiz doğrusunu savunuyoruz. Biz, 
Millet Meclisi olarak böyle yapmıyalım. 

Arkadaşlar, bu vdbal bizim sırtımızda kalır, 
ftş zaten suiistimallerle mülemma olan bir iştir, 
yeni meseleler çıkar. Meclis, elbette ki o yeni 
çıkacak meselelere de el koyar, el koyar ama 
mesele, el koymak değildir, önlemektir. Bizim 
vazifemiz, meselelerle el koymak, suiistimalleri 
meydana çıkarmak değil, suiistimallerin olma
sını önlemektir. 

Değerli arkadaşlarım, komisyon sözcüsü «Bu 
iş uzar» şeklinde bir ifadede bulundular. Se
natör arkadaşlarımız, bu işim uzamasını niçin 
düşünmemişler? Uzamaz mı bu iş? Uzamayı 
niçin göze aİlmiişlar da buraya göndermişler? 
Onlar düşünselerdi. Onların düşünmediği uzama 
keyfiyetini, bizim bu açık durum karşısında, 
evvelki kararımız karşısında düşünmemize hiç' 
hacet yoktur. Bu mesele, önümüzdeki Anayasa 
müzakereleri arasında dlörlt, beş gün içimde çı
karılabilecek bir meseledir. Bizim metnimiz ye
rindedir, doğrudur, her bakumdan milletin men
faatine uygundur, eski metnimizde ısrar etme
miz gerekir. 

Saygılarılmla. 
BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde başkaca 

görüşmek istiyen sayım milletvekili? Yok. 

9 ncu madde, sayın komisyon sözcüsünün de 
ifade ettiği veçhile, Plân Komisyonunca benim
senmiştir. Benimsenip, beriim'semmemıesi husu
sunu oylarınıza arz edeceğim; okunan 9 ncu 
maddeyi benimseyenler.. Benimsemeyenler... Be-
mimsenmiştir, 

Madde 12. — öğrencilerden alınacak ücret
ler her yıl Koordinasyon Kurulu tarafından tes-
ibit edilir. Ücretler Eylül, Aralık, Mart, Mayıs 
aylarında ve 4 eşit taksitte ödenir. 

Hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre, 
muhtaç olanlardan başarıları teslbit edilenlerin 
ücretlerinin yarısı ve üstün başarıları teslbit 
edilenlerin tamamı döner sermayeden ödenir. 

23 ncü madde gereğince alınacak öğrencile
rim ücret konusu, bu öğrencilerin bağlanacak
ları eğitim kurumlarının talbi oldukları esasla
ra göre düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın milletvekili? Yok. Cumhuriyet Se
natosundan gelen tâdil şekli komisyonumıulzca 
benimsenmiş bulunmaktadır. Bu hususu oyla
rınıza arz ediyorum: Kalbul buyuranlar... Ka-
Ibul etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Madde 16. — Bu kanun hükümlerine giöre 
açılan yüksek okullar içlin üniversitelerde, aka
demilerde veya bu okullarda yönetim, öğretim, 
imtihan gibi hizmetler için görevlendirilecek 
kişilere verilecek ücretler; bunların asıl görev
leri karşılığı almakta oldukları maaş, ücret, 
tazminat ve diğer ödeneklere halel getirmez. 

Döner sermaye harcamaları ile birinci fıkra 
uyarınca yapılacak harcamalar, Millî Eğitim ve 
Maliye bakanlıklarınca miüştereken hazırlanacak 
bir yönetmelik hükümlerime göre yönetilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye? Yok. 

Cumhuriyet Senatosunca vâki olan değişik
lik komisyonumuzca benimsenmiştir Benimse
nip benimsemmeme hususunu oylarınıza arz ede
ceğim. Benimsemeyi kalbul edenler... Etmiyen
ler... Kabul ediUmiştir. 

Madde 22. — Bu kanuna göre resmî yüksek 
-okul açan akademililerde, 2 nci maddede yazılı 
işleri yürütmek üzere, her akademinin başkanı 
ile seçilmiş üç profesör ve bağlanan okullarım 
müdürleri arasından seçilmiş en çok üç temsil
cinin iştirakiyle Akademi Senatosu teşkil edi
lir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye? Yok. 

Bıı madde de Cumhuriyet Senatosundan ge
len şekliyle Plân Komisyonumuz tarafından be-
nimseııımiş bulunmaktadır. Benimsenip, benim-
senmemesi hususunu oylarınıza arz edeceğim. 
Benimsenmeyi kabul edenler... Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Madde 23. — Bu kanunla kurulan geçici ma
hiyetteki okullardan boşalan kapasiteye istih
dam politikasına uygun ve insangücü ihtiyaçla
rını karşılamak amaciyle alınacak öğrencilerin 
öğrenimlerini temin maksadiyle, 7 madde gere
ğince görevdirileeek öğretim üyeleri ve perso
neline, tanzitm edilecek tüzük gereğince ücret 
ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Yok. 

Bu madde de CuJmıhuriyet Senatosun
dan geldiği şekliyle Plân Komisyonumuz tara
fından benimsenmiştir. Benimsenip benimsen-
memesi hususunu oylarımıza arz edeceğim. Be-
nimisenmesiini kabul edenler... Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Madde 24. — 1071 - 1972 öğretim yılında bu 
kanunla resmrî ylüksek okul haline getirilen öğ
retim kurumlarına, üniversiteler veya resmî 
akademilerin öğrenci alma usulleri uygulanmak 
şartı ile ve koordiyasyonı kurulu kararı ve Mil
lî EğitÜm Bakanının onayı ile yeniden öğrenci 
kabul olunabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, komisyondan bir sualim var. Üc
retli mi, ücretsiz mi? 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye? Yok. 

Bu madde de Cumhuriyet Senatosundan gel
diği şekli ile Plân Komisyonumuzca benimsen
miştir. 

Benimsenip benimsenmemesi hususunu oyla
rınıza arz edeceğim. 

Benimsenmesini kabul edenler.. Etmiyenler.. 
KabuH edilmiştir. 

Cumhurlilyet Senatosunca eklenmiş bulunan 
geçici madde 2 yi okutuyorum : 

Geçici madde 2. — özel yüksek okullarda 
çalışan memur ve hizmetliler, 1327 sayılı Kanun
la değiştirilen 057 sayılı Kanunun intibak hü
kümleri de nazara alınmak suretiyle, çalıştıkla
rı özel okulun bağlandığı üniversite fakültele
rine veya üniversite seviyesinde öğrenim yapan 
diğer resmî kuruluşlara bu kanunun 19 ncu 
maddesine göre Bakanlar Kurulunca tahsis olu
nacak kadrolarda çalıştırılmaya devam olunur
lar. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde görüş
mek istiyen sayın üye? 

Sayın Asutay, buyurun. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa

yın Başkan, 1327 sayılı Kanun, 657 sayıİL Ka
nunu tadil eden kanundur. Burada 1327 sayılı 
Kanunu değiştiren 657 sayılı Kanun denmiş. 
Acaba ben mi yanılıyorum? 1327 sayılı Kanun 
657 sayılı Kanunu değiştirdi. 

BAŞKAN — ifade doğru efendim, madde
yi tekrar okutuyorum: 

(Geçici madde 2 tekrar okundu). 
BAŞKAN — Kanunu değiştiren değil, 657 

sayılı Kanunun intibak hükümleridir. 
Madde üzerinde görüşmek istiyen sayın üye? 
Buyurun Sayın. Yılmaz. 
M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Sayın 

Başkan, sayın arkadaşlarım; 
Cumhuriyet Senatosunca tasarıya eMenen 

bu geçici madde, bende bâzı endişeler uyandır
dı. 

özel okurlarda görev almış bulunan, daha 
doğrusu kendilerine görev verilmiş bulunan me
mur ve hizmetliler hiç şüphe yok ki, özel okul 
sahibinin, yani sermaye sahibinin ken'di özel 
ölçülerine göre seçilmişleridir. Bu özel ölçüler, 
şüphesiz resmî bir kuruma memur ve hizmet
li alınırken kullanılan ölçüler kadar ciddî ve 
geçerli kabul edilmez. Şimdi, bu özel ölçülerle 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Ücretsiz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Bu madde de Cumhuriyet Sena
tosundan geldiği şekli ile Plân Komisyonu ta
rafından benimsenmiştir. Benimsenip benimsen
memesi hususunu oylarınıza arz edeceğim. Be
nimsenmesini kabul edenler... Etmiyenler.. Ka
bul edilmijşitir. 

Madde 25. — özel okulların, tasfiye işlemle
ri sonuna kadar, ödemek zorunda oldukları ver
giler ve sosyal sigorta primleri cezasız ve faiz
siz olarak ertelenir, 
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hizmete alınmış bulunanı vatandaşlarımızı oto-
mâtikman resmî Devlet memuru statüsüne intı-
IbaJk ettirmek bence ciddî ve tehlikeli bir karar 
olur. Bunun içindir ki, özel okulların yönetiimi-
ni bundam böyle üzerine alan akademiler ve 
üniversiteler bu memur ve hizmetlileri kendi 
ölçülerine göre değerlendirip, hiç şüphesiz, içle
rinden ihtiyaca cevap verecek nitelikte, vasıfta 
olanlarını intılbak ettirir, göreve alır, ama va
sıfları eksik olanları göreve almaz. 

Kaldı ki, sayı bakımlından da belki ihtiyaç 
fazlası memur ve hizmetli bulunabilir. Kanaa
timce bu maddedeki kesin hüküm hizmeti aksa
tıcı ni'teliktedür ve madde, Devlet memurları
nın göreve alınması ölçülerine ayikm yeni bir 
tatibikata yol açmaktadır, tehlikelidir. Onun 
için bu maddenin karşısındayım. 

iSayigılar1 sunarım. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde 
görüşmek istiyen başka sayın üye? Yok. 

Cumhuriyet Senatosunca yeniden tedvin edi
len geçici 2 nci madde Plân Komisyonumuzca 
henimisenmişltir. 

Benimsenip beniınsemmemıesi hususunu oyla
rınıza arz edeceğimi. 

KEMAL ÖNDEB, (izmir) — Sayın Başkan, 
komisyon zannederim söz alıp açıklama yapa
caktı. 

BAŞKAN — Bilmiyorum. Arzu buyurmaydı
lar pek talbiî söz vertirdim. Başkanlık bu hakkı 
kısıtlamaya mezun değildir. 

Buyurun sayın komisyon. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan; 

Sayın Yılmaz'm ifade etmiş olduğu husus 
diğer maddelerde vardır. Yani, öğretim üyesi 
veya profesör olarak özel okullarda ders veri
yor ve diğer okula bir ilişkisi yok ise, o za
manı kadro tahsisi edilecek, özel okulda öğre
tim üyesi olarak ders veren bir arkadaş üniver
siteye imtisalb etmek istiyorsa, o, ayrıca üniver
site senatosunca muayyen usullere tabi tutu
lup, intibak ettirildikten sonra bu yeni kadro
ya ihtiyaç olacaktır. Bu yeni kadroyu karşıla-
ımak üzere bu geçici madde hükmü getirilmiş
tir. 

' Keyfiyet bundan ibarettir, arz ederim. 
M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Sayın 

Başkan, bu bir yorum. 
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BAŞKAN — Zalblta geçti Sayın Yılmaz, ko
misyon sözcüsü tarafından bir açıklamadır. 

Geçici madde 2 nin benimsenmesi hususumu 
oylarınıza arzedijyorum. 

Benimsemeyi kafbul edenler... Etmiyenler.. 
Kafbul edilmiştir. 

Yürürlük hükümleri : 
Madde 26. — Bu kanun 9 Temmuz 1971 ta

rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde aynendir. Yalnız mad
de numarasının değişmiş olması hasebiyle de
ğişiklik vakıdır. 

Madde değişikliğinin benimsenmesi hususu
nu oylarınıza arz ediyorum.. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 27. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Burada da madde numarası 
değişmiştir. Bu sebeple benimsenmesi hususu
nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kaıbul edilmiştir. 

Tasarı bu suretle kanunlaşmıştır. Memle
kete hayırlı olmasını temenni ederim. 

4. —• Afyon Milletvekili Rıza Çerçel ve Ha
tay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, Millî Hava 
Sanayimizin kurulması maksadiyle Türk Hava 
Kuvvetlerinin güçlendirilmesine katılma payı 
hakkında kanun teklifine dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi 45 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (Millet Meclisi 2/462; Cumhuriyet Se
natosu 2/337) (Millet Meclisi S. Sayısı : 354 
e 1 nci ek, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1650) 

BAŞKAN — Geçici Komisyon Başkanı Sa
yın Şevket Asöbuzoğlu tarafından verilmiş bir 
önerge vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millî Hava Sanayimizin kurulması maksa

diyle Türk Hava Kuvvetlerinin güçlendirilme
sine katılma payı kanun teklifinin gelen kâğıt
lardan gündeme alınmasını, 48 saat geçmeden 

(1) 354 e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı tuta
nağın sonuna eklidir, 
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diğer bütün işlere takdimen, öncelikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Geçici Komisyon Başkanı 

Şevket Asbuzoğlu 
BAŞKAN — Takrirde talebedilen hususla

rı oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini alsınlar. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması 

hususunu oylarınıza arz edeceğim. Okunmasını 
kabul edenler... Okunmamasını kabul edenler... 
Genel Kurulca okunmaması kararlaştırılmıştır. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 
Türk Hava Kuvvetlerinin güçlendirilmesi ve 

millî hava sanayiimizin kurulması amaciyle 
katılma payı ihdası ve Millî Piyango hasılatı
nın bu gayeye sarfı hakkında kanun teklifi 

Konu : 
Madde 1. — Belediye hudutları içindeki her 

türlü spor müsabaka ve gösterileri ile sinema, 
tiyatro, -konser, sirk, fuar, panayır ve at ya
rışlarına giriş biletleri ve at yarışı müşterek 
bahis bileti brüt satış hasılatı, Türk Hava Kuv
vetlerinin güçlendirilmesine katılma payına ta
bidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye?. Yok.. 

Cumhuriyet Senatosundan gelen bu madde 
Komisyonca benimsenmiştir. 

Okunan maddenin benimsenip benimsenme-
mesi hususunu oylarınıza arz edeceğim. Benim
senmesini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Mükellef ve sorumlu : 

Madde 2. — Türk Hava Kuvvetlerinin güç
lendirilmesine katılma payının mükellefi, 
10 . 7 . 1953 tarihli ve 6132 sayılı Kanunun 
1 nci maddesine göre tertiplenen at yarışı müş
terek bahislerinde, aynı kanunun 5 nci madde
si de nazara alınmak suretiyle müşterek bahis 
tertilbedenler; 1 nci maddede yazılı diğer yer
lerde, giriş bileti satınalanlardır. 

Sorumlu bilet satanlardır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye?.. Yok. 

Bu madde de Cumhuriyet Senatosundan 
geldiği şekli ile Geçici Komisyonca benimsen
miş bulunmaktadır. Benimsenmesi hususunu 

oylarınıza arz ediyorum. Benimsenmesi hususu
nu kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Nisbet : 
Madde 3. — Türk Hava Kuvvetlerinin güç

lendirilmesine katılma payı, at yarışı müşte
rek bahislerinde brüt bilet satış hasılatının yüz
de 10 u ve 1 nci maddede yazılı yerlere giriş 
biletlerinde bilet başına 25 kuruştur. 

Katılma payı mikfcarı, at yarışı müşterek ba
his biletleri hariç diğer biletler üzerinde bedel
den ayrı bir kalem halinde gösterilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın milletvekili? 

Buyurun, Sayın Asutay. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Bir 

soru... 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — 1 nci 

maddede; «sirk, fuar, panayır ve emsali yerle
re giriş bileti brüt satış hasılatının tamamının 
Güçlendirme Vakfına devredileceği» söylenir
ken 3 ncü maddede; «Katılma payı, bilet satış 
hasılatının % 10 u ve 1 nci maddede yazılı yer
lere giriş biletlerinde, bilet başına 25 kuruş
tur.» deniyor. 

Fuar tesisinde tüm masraf belediyelere ait
tir; bakımı belediyelerin vazifesidir. Beledi
yelerce tesbit edilecek miktarın üzerine ilâve 
edilecek; 25 kuruş mudur, yoksa belediye en
cümenlerince tesbit edilmiş olan biletlerin 25 ku
ruşu, mu bu müesseseye verilecektir? 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI H. TUR

GUT TOKER (Ankara) — Sayın Başkan, bu
rada madde iki hususu kapsamaktadır. 

Birisi; müşterek bahisler, bunda % 10, bir 
orandır; bu oran dâhilinde alınacaktır. 

Diğeri; duhuliye ile girilecek yerlerde, bile
tin bedeli ne olursa olsun, bilet başına 25 ku
ruştur. 

BAŞKAN — Sayın Asutay'm sorusu cevap-
landırılmışıtır. 

Madde üzerinde görüşmek istiyen başkaca 
sayın milletvekili?.. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; 
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Türkiye'nin muhtelif yerlerinde iç ve dış 
sanayii ilgilendiren fuarlar açılmaktadır. O böl
gelerin halkının eğlence yeri fuarıdır. 

İzmir Enternasyonal Fuarına giriş 50 ku
ruştur. İçeride, giren vatandaşa bir bardak su 
dahi vermezler. 10 kişilik bir aile girdiği za
man giriş parası o kadar büyüktür ki, ailenin 
yarısı haftanın bir gününde, yarısı haftanın di
ğer bir gününde girer. 

İzmir Fuarının tüm kuruluşu büyük mas
raflara vabestedir. Tesisler vardır; fuarın ba
kımı yardır ve fuara zamanında sarf edilmiş 
olan büyük paralar vardır. Belediye imkânsız
lık içindedir; Fuarın 50 kuruşluk girişinin 25 
kuruşunu bu müesseseye verirsek, belediyemin, 
olmıyan bütçesinden olmıyan paraların bu mü
esseseye aktarılması sağlanacaktır.. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — İzmir Be
lediyesi de fuzulî personel çalıştırıyor, çalıştır
masın. 

BURHANETTİN AStlTAY (Devamla) — 
Fuzuli personel değil, Ayrı mesele, münakaşa 
ederiz. 

Fuara giriş parası 100 kuruş olursa vatan
daş hiç giremez. 10 kişilik, 8 kişilik ailesi olan 
(bir vatandaş kütlesi, bir bardak suyun verile-
miyeceği Fuara 10 lirayı birden veremez. Bina
enaleyh, yukarda bahsi geçen at yarışları, müş
terek bahisler brüt bilet hissesinin % 10 u gibi 
bir hususun da fuarlarda tatbik edilmesi lâzım-
gelir. 

Vatandaşa yeni bir mükellefiyet koymaya 
kimsenin hakkı yok. Sinema biletine koyuyo
ruz, sirke koyuyoruz, doğrudur... At yarışları
na koyuyoruz, haklıdır... Piyango biletinin ha
sılatını veriyoruz, doğrudur.. Ama yılın bir 
ayında, vatandaşın iç ve dış sanayii tetkik ede-
Ibilmek, bir yaz havasını almayı sağlıyabilmek 
için fuara giriş biletinin 25, kuruş fazlasını ver
meye imkânı yoktur. 

Lütfedip müsaade ediniz; daha evvel Mec
listen geçen, etraflı olarak tetkik edilerek esas
ları tesbit edilmiş olan hususu çevrelemiyelim. 
Vatandaş bu tesise, imkânları nispetinde büyük 
paralar veriyor zaten, imkânı olanı veriyor, ama 
fuar için bu mükellefiyeti vatandaşlara yükle-
meyiniz. Çünkü Türkiye'nin belki 67 vilâyetinde 
fuar açılacaktır. Binaenaleyh, onların ücretle
rine yüzde yüz gilbi farklı bir mükellefiyet da-
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ha tahmil etmeniz adaletle kabili telif değil
dir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN" — Sayın Tosyalı, buyurun. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Muhte

rem arkadaşlarım, (Sayın Başkanım; 
Bir milletin, bir vatanın müdafaası mevzuu-

balhis. Bu, hava kuvveti ile olur. 'Türk Milleti
nin iç ve dış siyasetinin yürütülmesi mevzuuba-
his. Bu, bu devirde hava kuvveti ile olur. Türk 
Hava Kuvvetlerinin kalkındırılması için millî 
'bütçemizden, 50 yıldan beri ayırdığımız paralar
la maalesef bugün elimizde bulunan tayyarele
rimizin bakımını dahi yapamıyoruz. 

Karşımızda Varşova Paktı Devletleri var. 
Türk Hava Kuvvetlerini Bulgar Hava Kuvvet
leriyle mukayese ettiğimiz zaman (görürüz; ki; 
bizim 10 sene sonra Türk bütçeleriyle ve şu ka
nunla sağlıyacağımız tesislerin çok daha üstünü 
bugün Bulgaristan'da Ruslar tarafından yapıl-
aııştır. Yine karşımızdaki müttefikimiz NATO 
içindeki Yunanistan, yalnız bu nevi bir kanun 
ile Yunan Hava Kuvvetleri 10 yıldan beri, bi
zim daha şimdi «kuralım» dendiğimiz tesisi İ8e-
lâmük'te kurmuş, jet tayyaresi yapar hale gel
miştir, bugün Fransız'ların yeni tayyarelerini 
yapar duruma gelmiştir. 

izmir'de bizim çok eski bir fuarımız var. İz
mir Fuarına Anadolu'nun muhtelif yerlerinden 
gelen vatandaş, izmir'e kadar geldikten sonra 
Türk Hava Kuvvetlerinin kalkınması için giriş
te 25 kuruşu çok görmez arkadaşlar. 26 kuruşu 
çok görmez. Binaenaleyh, bu '25 kuruşun karşı
sına çıkmıyalım. Karşımızdaki Yunanistan Se
lanik Fuarına girişte 25 kuruş değil, belki de 
5 lira koyarak bugünkü hava sanayiini kurmuş
tur. 

IMillet Meclisi olarak, Hava Kuvvetlerimi
zin kalkındırılmasında vatandaşlarımızın iştira
kine imkân vermek suretiyle en büyük hizmeti 
yapmış oluruz. 

Muhterem' arkadaşlarım, 
Bu husus, fuarlara giren vatandaşların 25 

kuruşu ile olmaz zannetmiyelim. Bu, memleket 
sathında psikolojik bir tesir yapacaktır. Yardı
mı 25 kuruşla, 10 kuruşla bütün memleket sat
hına, yapalım. Vatanımızın milletimizin müda
faasına medar olacak Hava Kuvvetleri sanayii-
ni kalkındırmak için benim vatandaşıma müsaa^ 
de buyurun bu Meclis vardım ştme İmkânını 
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versin. !Bu hizmet vatan sathına, millet sathına 
yayılsın. 

Bu bakımdan, maddenin olduğu gibi kabul 
edilmesi, hem Meclisimizin, hem milletimizin 
•büyük şerefidir. Hiç kimse 25 kuruş vermekten 
çekinmez. 

(Hürmetlerimle. 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Söz 

istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde buyu

run, Sayın Asutay. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Türk 

Hava Kuvvetlerinin güçlendirilmesine mâni ola
bilecek tek insan yok. 

'Tayyare piyangosunun hasılatını bu müesse
seye veriyoruz. Spor - Totonun milyonlarından 
neden bu müesseseye ayırmadık?.. Spor - Toto 
nun milyonlarından neden ayırmadık?.. 

Devletin bütçesinden Vekâlet saha yapabi
lir; spor sahaları yapabilir, yüzme havuzları 
yapabilir. Bu, Devletin vazifesidir. Spor - To
todan bir kuruş ayırmıyoruz. İBundan bir kuruş 
ayırmıyoruz.. Bundan bir kuruş ayırmıyoruz da 
bir vatandaş koca senesinin 1 gününde, 5 gü
nünde fuara girecek, bunun biletinin % 25 ini 
mükellefiyet olarak alıyoruz. Adaletli değil bu. 

Hasan Tosyalı gibi nutuk çekmek kolay. 
ama vatandaşın sırtına yüklediğiniz yük ağır 
18 lira asgari ücret alan arkadaşım, 600 liralık 
ücret alam arkadaşım, fuara 10 kişi ile girerse 
10 lirasını verecek ve bir bardak su vermiye-
ceksiniz; ©0 kuruş ta bu müesseseye alacaksı
nız.. Olmaz böyle şey. Buraya Spor - Totonun 
hâsılatının tamamını koyarsanız, Millî Piyango 
gibi onu da bu müesseseye verirseniz, o zaman 
rıza gösteririz. Yoksa, başka türlü, vatandaşım 
cebinden başkasının kesesine aktarma yapılmaz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde başkaca 

görüşmek istiyen?.. 
Komisyon 'Başkanı ISayın Turgut Toker, bu

yurun. 
GtEÇtOÎ KOMİSYON BAŞKANI H. TUR

GUT TOKER (Ankara) — Sayın Başkan de
ğerli arkadaşlarım; 

Eevvelâ, burada görüşen arkadaşlarımın or
taya koyduğu hususlara temas etmeden önce 
bir noktayı vuzuha kavuşturmakta, fayda görü
yorum, 

Türk Milleti, iç ve dış müdafaasını, ulvi ve 
kudsi bir vazife olarak omuzuna yüklediği Si
lâhlı Kuvvetlerinden, kendi millî imkânları nis-
betinde, hiçbir devirde hiçbir zaman her hangi 
bir esirgemede bulunmamıştır. 

Nitekim, değerli milletvekili arkadaşlarım 
hatırlarlar, zannediyorum 1971 malî yılı bütçe
sinden 500 milyon, umumi Millî Savunma büt
çesinin dışında, Deniz Kuvvetlerinin güçlendi
rilmesi için - bir plân ve proje dâhilinde - sarf 
edilmek üzere tahsis yapılmıştı. 

Türk Hava Kuvvetlerinin güçlendirilmesi 
için de millî bütçeden, Türk Milletinin kudsî 
mümessilliğini taşımakta bulunan milletvekili 
arkadaşlarımızın halisane düşünceleri, vatanper-
verane gayretleriyle elbette ki, yine millî im
kânlar içinde bu tahsis yapılacaktır. 

Şu anda görüşmekte olduğumuz mevzu; millî 
bütçeden Silâhlı Kuvvetlerin, Kara Kuvvetle
rine, Hava Kuvvetlerine, Deniz Kuvvetlerine 
tahsis edeceği hususların dışında istisnai bir 
mahiyet taşımaktadır. 

Türk Hava Kuvvetlerini güçlendirme, bir 
millî mesele olarak ortaya atılmıştır. Bir vakıf 
kurulmuştur ve geniş halk kütlesi, millet büyük 
ölçüde ilgi göstermiştir ve bu, aynı zamanda 
her türlü düşüncenin üstünde milletimiz için 
bir ümit ışığı olarak etrafından toplanma im
kânını veren, bizi birbirimize bağlıyan, ayrıca 
kudsi, ulvi bir slogan olacakür. 

Buraya gelmiş olan, bir Hükümet tasarısı de
ğildir. İki değerli arkadaşımız bir teklif olarak 
getirmişlerdir ve bir nevi tahsisi varidat sure
tiyle Türk Hava Kuvvetlerini güçlendirme için 
millî bütçenin dışında ayrı bir imkân hazırlamış
lardır. 

Şimdi yapmakta olduğumuz; bir tahsisi va
ridattı. Muhtelif eğlence yerlerinden, muhtelif 
müsabaka girişlerinden - giriş bilet bedeli ne 
olursa olsun -1( ı+ 25 kuruş) pay olarak alma-
nacaktır; bunun mükellefi, yine vatandaş ola
caktır. 

Bir diğeri de millî piyango hasılatının, tah
sisi varidat suretiyle Türk Hava Kuvvetlerinin 
güçlendirilmesine tahsisi hususudur. 

Sayın Asutay arkadaşım «Spor - Toto'dan 
niye almıyoruz» dediler. * Zannediyorum ki, Sa
yın Tosyalımın hepimizi fevkalâde mütehassıs 
eden heyecanlı görüşmesinden sonra kendisi de, 
aynı heyecan içinde, «Spor Toto'nun da ayrıca 
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bir tahsisi varidat hususiyeti taşıdığını görme
diler. Spor - Toto da, spor tesisleri kurulması 
için özeliği olan bir tahsisi varidat sistemidir. 
Bir varidatı bir yere tahsis ettikten sonra, ay
rıca o variratı bir başka yöne tahsis etmek im
kânı yoktur. 

Burada sadece at yarışlarmdaki müşterek 
bahislerin % 10 u Türk Hava Kuvvetleri Güç
lendirme Vakfına tahsis edilecek, onun dışında 
1 nci maddede sayılan spor müsabakaları - ki, 
konmuştur - yapılan yerler ile diğer eğlence yer
lerinin giriş biletlerine de 25 kuruş ilâve edile
cektir. 

Burada 1 nci madde 'ile 3 ncü maddeyi karış
tırmamak lâzımdır. 1 nci madde, 3 ncü mad
dede tesbit edilmiş olan payın matrahını tesbit 
etmektedir. 1 nci madde matrahı, 3 ncü mad
de de bu matrahtan almacaik payı ve mabetleri
ni tesbit eden maddedir. 

Maruzatım bundan ibarettir. Cumhuriyet 
Senatosunca değişikliğe uğrıyarak gelen ve Ko
misyonumuzca benimsenen maddeye iltifat bu-
yurulmasını arz eder, saygılar sunarım. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
— Bir sualim var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili olarak buyurun. 
Çünkü, biliyorsunuz kısıtlıyız, tadil teklifi dahi 
vermekten mahrumuz. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
— 3 ncü madde ile ilgilidir, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 

— Şimdiye kadar bu vakfa ne kadar para top
lanmıştır, onu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — 3 ncü madde ile alâkalı değil. 
iSayın Komisyon Başkanından özel olarak sor
manızı rica edeceğim, Sayın Mutlu. 

Sayın Başer, buyurun. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Türk Hava Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı 

ıkanun teklifini Senatolan gelen şekli ile kabul 
edip etmemek tabiî Yüce Meclise aittir. 

Zaten biz, işin kolay tarafından değil, zor 
tarafından başlarız. Bu vakıf elbette ki, fayda
lıdır, aleylhinde olduğumu zannetmeyin. Bugün 
acaba Ordu'daki kamyonu yapa/biliyor muyuz? 
Jeepd yapabiliyor muyuz?.. Tank yapabiliyor 
muyuz?.. Biz işin basitinden değil, en zorundan 
bağlıyarak buraya geliyoruz. Bugün uçak yap

mak milyonlara, mimarlara varan tesisleri kur
mayı gerektirir. (D. P. sıralarından «bravo» 
sesleri) 

ISaniyen, bu sanayi yalnız kurulmakla kal
maz. Bugün ordu, memleketin birçok sanatkâr
larını bünyesinde topluyor. Acaba sanatkâr 
olan erlerden bu maksatla faydalanacak mıyız, 
faydalanmıyacak mıyız? Yalnız para meselesi 
değildir. Oraya vatani hizmetini yapmak üzere 
boyacısı geliyor, kaportacısı geliyor, kaynakçı
sı geliyor. Bu sanatkârları bu maksatla topüı-
yabilecek miyiz?... Bu da önemli bir meseledir. 
Yoksa, Spor - Totoya 25 kuruş koymuşsun, öte
kine 50 kuruş koymuşsun... Bugün Türkiye'de 
nereden işe bağlıyacağımızı bilemiyoruz. Gidi
yoruz, bir stadyumun duvarına bir milyon veri
yoruz; bir kamyon fabrikasına veya bir uçak 
fabrikasına şuradan, buradan kırpma ile para 
topluyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Başer, 3 ncü maddeyi 
müzakere ediyoruz, 25 kuruş, % 10 nisıbeti... 

HÜSAMETTİN BAŞER (Devamla) — Bu 
sebeple temenni ediyorum ki, yalnız para mese
lesi olmasın, sıilâh altına alman sanatkâr erle
rin emeğinden de faydalanılsın. Bu faydalanma, 
memlekete hayırlı olur. 

Saygılar sunarım. 

(BAŞKAN — Muhterem milletvekillerinden 
rica edeceğim. Kanunun tümü üzerinde, yahut 
kanunun genel kapsamları üzerinde konuşma
sınlar. Çünkü, ikinci görüşmesini yapıyoruz ve 
Cumhuriyet Senatosundan gelen metin üzerin
de görüşüyoruz. Bu hususu hatırlatırım. 

3 ncü madde üzerinde başkaca görüşmek 
istiyen sayın milletvekili? Yok. 

3 ncü madde, Cumhuriyet Senatosundan 
geldiği şekli ile Geçici Komisyonca benimsen
miştir. Benimsenip, benimsenmeme hususunu 
oylarınıza arz edeceğim. Benimsenmeyi kabull 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ödeme : 
Madde 4. — 2 nci maddede belirtilen sorum

lular, tahsil ettikleri katılma payını Eğlence 
Resmi ile birlikte ilgili mercilere tevdi ederler... 
Bu merciler bir ay içinde tahsil ettikleri katıl
ma payı tutarını, mütaakıp ayın sonuna kadar, 
Türk Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının 
T. C. Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdinde-
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ki hesabına ödemek veya göndermek zorunda
dırlar. 

Katılma payının hesaplanmasını, kesilmesi
ni ve tahsilini yerine getirmiyen, eksik keşen 
veya hiç kesmJiyen, tahakkuk, tahsil ve ödeme 
ile ilgili memurlar, saymanlar ve diğer sorum
lulardan hu paralar, yüzde 10 fazlası ile, 
21 . 7 . 1953 tarihli ve 0183 sayılı Âmme ala
caklarının tahsil u'sulü hakkımdaki Kanun hü
kümlerine güre Maliye Bakanlığınca tahsil olu
nur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın milletvekili?.. Yok. 

Geçici komisyonumuzca, Cumhuriyet Sena
tosundan gelen tadil şekli aynen benimsenmiş
tir. Benimsenip, benimsenmeme hususunu oy
larınıza arz edeceğim. Benimsenmeyi kabul 
edenler... Kabul etmiyenıler... Kabul edilmiştir. 

Millî Piyango hasılatının devri : 
Madde 5. — 5 . 7 . 1939 tarihli ve 3670 sa

yılı Millî Piyango teşkiline dair Kanunun 11 
nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 11. — Millî Piyanıgo İdaresince her 
malî yılın ilk ayı içinde bir evvelki yıl bilanço
su ile tahassül eden Hazineye tevdi edilecek pi
yango safi hasılatı, Maliye Bakanlığınca en geç 
onbeş gün içinde bir taraftan bütçeye irat, di
ğer taraftan Millî Savunma Bakanlığı Bütçesin
de açılacak Türk Hava Kuvvetlerini Güçlendir
ire Vakfına yardım tertibine ödenek kaydolu
nur ve bir hafta zarfında Türk Hava Kuvvetle
rini güçlendirme Vakfının T. C. Merkez Ban
kası Ankara Şulbesi nezdindeki hesabına nak
den ve defaten ödenir. 

IBAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın milletvekili .. Yok. 

Geçici Komisyonca Cumhuriyet Senatosun
dan gelen ve okunan metin aynen benimsenmiş
tir. Oylarınıza arz ediyorum. Benimsenmeyi ka-
fbul edenler... Kabul etmiyenler... Benimsenme 
kabul edilmiştir. \ 

Madde 6. — Katılma payının tahsil, muha
sebe ve ödenmesine ilişkin hususlar, Millî Sa
vunma, İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca müş
tereken hazırlanacak bir yönetmelikte gösteri
lir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın milletvekili? Yok. 

'Cumhuriyet Senatosunca yapılan tadil, Ge
çici Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

25 . 8 . 1971 0 : 1 

'Benimsenip, benimsenmeme hususunu oylarını
za arz edeoeğim. Benimsenme hususunu kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde, Cumhuriyet Senatosunca tek
life eklenmiş bulunmakta ve Geçici Komisyonu
muzca benimsenmektedir. Geçici maddeyi oku
tuyorum. 

Geçici madde — 5 . 7 . 1939 tarihli ve 3070 
sayılı Millî Piyanigo teşkiline dair Kanunun 11 
nci maddesine tevfikan, Millî Piyango idaresi 
1970 yılı bilançosu ile tahassül eden piyaögo 
safi hasılatı, adı geçen idare tarafından Hazine
ye devrolunur ve 28 . 2 . 1971 tarihli ve 1376 
sayılı Kanunun (B) işaretli cetvelinin 61.120 
nci maddesine gelir kaydedilmiş bulunan mez
kûr meblâğ Maliye Bakanlığınca devir tarihin
den itibaren en geç bir ay1 zarfında Türk Hava 
Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının T. C. Mer
kez Bankası Ankara Şulbeısi nezdindeki hesabı
na nakden ve defaten ödenir. 

IBAŞKAN — Geçici madde üzerinde görüş
mek istiyen sayın milletvekilli?... Yok. 

Cumlhurryet Senatosunca teklife eklenen 
geçici madde Geçici Komisyonumuzca benimsen
miştir. Benimsenip, benimsenmeme hususunu 
oylarınıza arz ededeğim. Benimsenmesini ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarı kanunlaşmıştır, memlekete hayırlı 
olmasını dilerim. 

5. — İstanbul Milletvekilleri Eşref Derin-
çay ve Kâzım Özeke'nin, 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun, 1186 sayılı Kanunla değiştiri
len 78 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna geçici bir madde eklenmesiyle dair ka
nun teklifi hakkında Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 
"41 numaralı Geçici Koynisyon raporu (Millet 
Meclisi 2/463; Cumhuriyet Senatosu 2/336) (S. 
Sayısı : 337 ye 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Çalışma Bakanı Âtilâ Sav ta
rafından verilmiş bir takrir vardır, okutuyo
rum. 

(1) 337 S. Sayılı basmay azı 26 . 7 . .1971 
tarihli 137 nci Birleşiyn tutanağına ve 337 ye 
1 nci ek sıra sayılı basmay azı bu tutanağın so
yluna eklidir. 
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{Millet Meclisi Başkanlığına 
Cumlhuriyet Senatosundan gelen sıra sayısı 

337 ye 1 nci ek numarada 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 78 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifinin gündeme 
alınmasını ve öncelikle giörüşülmesini arız ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 

Atıla 'Sav 
Çalışma Bakanı 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

ISayın Bakan?... Buradalar. Komisyon?... 
(Buradalar. 

(BAŞKAN — Rakoru okutuyorum, efendim, 
(Geçici Komisyon raporu okundu) 
(BAŞKAN — Efendim, 506 sayılı Sosyal Si

gortalar Kanununun 1186 sayılı Kanunla de
ğişik 78 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısının geçici maddesi Cumlhuriyet 
ISenatosu Genel Kurulunca metinden çıkarıl
mıştır. Bu Ihususta görüşmek istiyen sayın mil
letvekili var mı?... Yok. 

'Çıkarılması hususunu 41 sayılı Geçici Ko
misyon tekafbbül etmiş bulunmaktadır. Benim
senme hususunu oylarımıza arz edeceğim. Be
nimsenmeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kalbul edilmiştir ve tasarı bu suretle kanunlaş
mıştır. Hayırlı olmasını temenni ederim. 

6. — 1§ kanunu tasarısına dair Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhu
riyeti Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın' 
da Millet Meclisi 1 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/347) (Millet Meclisi S. Sayısı: 239 a 
2 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1640) (1) 

BAŞKAN — Sayın Çalışma Bakanı Atilâ 
Sav tarafından verilmiş (bir takrir vardır, 
okutuyorum. 

(1J 239 S. Sayılı basmayazı 1.3. 1971 ta
rihli 63 ncü Birleşim tutanağına, 239 a 1 nci ek 
S. Sayılı basmayazı 30 . 4 . 1971 tarihli 93 ncü 
Birleşim tutanağına ve 239 a 2 nci ek S. Sayı
lı "basmay azı da hu tutanağın sonuna aklidir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin birinci defa görüşülecek işler bö

lümünün 36 nci sırasında yer alan iş kanunu 
tasarısının, önemine binaen diğer bütün işlere 
takdimen öncelikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
Atilâ Sav 

Çalışma Bakanı 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
lbul edilmiştir. 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum, efendim. 
(Geçici Komisyon raporu okundu) 
(BAŞKAN — Açık oyunu kullanmıyan sa

yın üye varsa lütfen oyunu kullanmakta acele 
etsin efendim. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 

*Ş KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ [BpLÜM 

iGenel (hükümler 

'Uygulama alanı 
Madde 2. — Bu kanun, beşinci maddeesin-

deki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, 
bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekilleri
ne ve işçilerine faaliyet konularına bakılmak
sızın uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde giörülşmek is
tiyen sayın üye?... Yok. Bu madde Cumhuri
yet Senatosundan gelen şekliyle Geçici Komis
yonca benimsenmiş bulunmaktadır. Benimsenip, 
benimsenmeme hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Benimisenmiesini kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum. 
İstisnalar 

Madde 5. — Aşağıda belirtilen hususlarda 
ıbu kanun hükümleri uygulanmaz: 

1. Deniz ve hava taşıma işlerinde, 
2. Tarım işlerinde (Orman tâli yollan dâ-

IhSl), 
3. IBir ailenin üyeleri veya hısımları ara

sında dıişardan başka biri kaitılmıyarak evlerde 
ve el sanatlarının yapıldığı işlerde, 

4. Ev hizmetlerinde, 
15. 1507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar 

Kanununun 2 nci maddesinin tarifine uygun üç 
kişinin çalıştığı işyerlerinde, 
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6. !L8 yaşını bitirmemiş çıraklar hakkında, 
7. Aile ekonomisi hududu içinde kalan ta

rımla ilgili her çeşit yapı işlerinde, 
18. Konutların kapıcılık hizmetlerinde, 
9. ISporeular halikında, 
10. Yardım Sevenler Derneği merkez ve 

taşra atelyelerinde çalışanlar hakkında, 
11. Rehabilte edilenler hakkında, 
Şu kadar M, 
a) Kıyılarda veya uman ve iskelelerde ge

milerden karaya ve karadan gemilere yapılan 
yükleme ve boşaltma işleri, 

Ib) Havacılığın bütün yer tesislerinde 
yürütülen işler, 

e) Tarım sanatları ile tarım aletleri maki-
na ve parçalarının yapıldığı atelye ve fabrika
larda glörülen işler, 

iç) Tarım işletmelerinde yapılan yapı işleri, 
d) Halkın faydalanmasına açık veya işyer

lerinin müştemilâtı durumunda olan park ve 
bahçe işleri, 

e) Kaloriferli konut kapıcıları ile çalışma
sını aynı işverene veya aynı konuta hasreden 
konut kapıcıları, 

ıf) [Deniz İş Kanunu kapsamına girmiyen 
ve tarım işlerinden sayılmıyan, denizlerde çalı
şan su ürünleri müstahsılları ile ilgili işler. 

®u kanun hükümlerine tabidir. 

[BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye?... Yok. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
(Başkan, bir sualim var. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayun Tosyalı. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

(Başkanım; 
iBu istisnalar kısmında «Havacılık yer hiz

metleri» deniliyor. «Havacılık» umumi bir tâ
birdir, hem sivil havacılığı ve hemde askerî ha
vacılığı içine alır. Onun için bu kısmın başına 
«sivil» kelimesinin konmasını rica ediyorum. 

ŞEVKET YILMAZ (Adana) — İstisnanın 
istisnası olmaz. 

'BAŞKAN — Sayın Yılmaz, istisnanın is
tisnası olamaz diyorlar. 

ISayın komisyonun bu hususta bir mütalâa
sı var mı efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜISÜ ARSLAN 
TOFÇUBIAŞI (Çorum) — Sayın Başkan; 

| (Müzakere mevzuu 5 nci maddenin (f) fık
rasındaki «mustaJhsıllar» yazılı olan kelime 
«müstahsiller» olarak düzeltilmiştir. 

IBAŞKLAN — Ben onu sormuyorum efen-
I dim. Soruya cevap veriniz. 

OEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOPÇTJBIAŞI (iÇorum) — izin verirseniz soru
ya cevap meyanında usul hakkında da bir işa
rette bulunacağım. 

I Müzakere m'evzuumuz bu olduğuna göre, 
sual burada icapsız bulunuyor... 

IBAŞKAN — Ama maddeyi yeniden müza
kereye koyuyoruz. Sayın milletvekillerinin gö
rüşmek hakları vardır. Mutlaka tadil edilen 
kısım değü, madde üzerindeki görüşlerini ifa
de edelbil'irler. Çünkü, madde bir kül halinde 
mütalâa edilir. Falan kelime, virgül dahi değiş
se bir tadil sayılır. 

j Yani «sivil havacılık», «askerî havacılık» 
I kelimelerinin tasrihine lüzum görüyor musu

nuz? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 

TOPÇUİBAŞI (Çorum) — Böyle bir terime lü
zum yoktur, maddeyi taihdidetmiş oluruz efen-

I dim. 
IBAŞKAN — Sayın komisyon, madde sara

hat taşımaktadır ve böyle bir tashihe lüzum 
yoktur diyorlar. 

Madde üzerinde görüşmek istiyen sayın üye 
(bulunmadığına göre, Cumhuriyet Senatosun
dan gelen tadil şeklini Geçici Komisyon benim
semiş bulunmaktadır. Bu hususu oylarımıza arz 
ediyorum. Benimsenmesini kabul buyuranlar, 
(Kalbul etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 

Sanayi ve ticaret işleri 
Madde 6. — I. Bu kanunun uygulanması 

bakımından sanayiden sayılacak işler şunlar
dır : 

a) Her türlü madenleri arama ve toprak
tan çıkarma işleriyle taş, kum ve kireç ocak
ları gibi işler, 

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

c) Her türlü, kurma, onarma, sökme, da
ğıtma ve yıkma işleri, 

ç) Bina yapılması ve onarımı, değiştirilip 
bozulması ve yıkılması işleri ve bunlara yardım-

I cı her türlü sınai yapım işleri, 
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d) Yol, demiryolu, tramvay yolu, liman, 
kanal, baraj, hava alanı, dalgakıran, tünel, 
köprü, lâğım ve kuyuların yapılması ve onarı
mı, batıkların çıkarılması ve bataklık kurutma 
gibi işler, 

e) Elektrik ve her çeşit muharrik kuvvet
lerin; elde edilmesi, değiştirilmesi, taşınması, 
kurma ve dağıtma işleri, 

f) Su ve gaz tesisatı, kurma ve işletmesi 
işleri, ' 

g) Telefon, telgraf, telsiz, radyo ve tele
vizyon kurma işleri, 

h) Gemi ve vapur yapımı, onarımı, değiş
tirilmesi ve bozup dağıtma işleri, 

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

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

manlar ve ihaıva alanlarında yükletilmesi, boşal
tılması işleri, 

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

ticaretten sayılan işler şunlardır : 
a) Ham, yarı ve tam yapılmış her Çeşit 

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

b) Bankacılık gibi para tedavülü ile ilgi
li işlerle, sigortacılık, komisyonculuk, depocu
luk, ambarcılık, antrepoculuk ve benzeri işler, 

c) Denizlerde çalışan su ürünleri müstah-
sılları ile ilgili işler, 

III - Yukarda yazılı işler dışında kalan baş
ka bir işin kanunun uygulanması bakımından 
sanayi veya ticaret işlerinden stayılıp sayılma
masını belirtmeye Çalışma Bakanlığı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye ?.. Yok. 

Madde, Geçici Komisyonca Cumhuriyet Se
natosundan geldiği şekliyle benimsenmiş bu
lunmaktadır. Benimsenip benimsenmeme husu
sunu oylarınıza iarz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kaıbul edilmiştir efendim. 

13 ncü maddeyi okutuyorum, 
Akdin feshinde bildirim : 
Madde 13. — A)i Süresi belirli olanıyan sü

rekli hizmet akitlerinin feshinden önce duru
mun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. 

Hizmet akdi : 
a)1 işi altı aydan az sürmüş olan işçi için, 

bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlıya-
rak iki hafta sonra, 

b) işi altı aydan birbuçuk yıla kadar sür
müş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa ya
pılmasından başlıyarak dört hafta sonra, 

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

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

Feshedilmiş olur. 
B) öneller asgari olup sözleşme ile artı

rılabilir. 
C) Bildirme şartına uymıyan taraf yukar- • 

da yazılı önellere ilişkin ücret tutarında taz
minat ödemek zorundadır. 

işveren, işçinin ihbar önellerine ait ücre
tini peşin vermek suretiyle hizmet akdini fes
hedebilir. 

işçinin sendikaya üye olması, şikâyete baş
vurması gilbi sebeplerle işinden çıkartılması 
hallerinde ve genel olarak hizmet akdini fesih 
hakkının kötüye kullanıldığını gösteren diğer 
durumlarda (A) bendinde yazılı önellere ait 
ücretlerin üç katı tutarı tazminat olarak öde
nir. 

Tarafların ayrıca tazminat isteme haklan 
saklıdır. 

«BE»'» 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-

tiyen sayın üye?.. Yok, 
Bu madde de Cumhuriyet Senatosunca ta

dil görmüş ve bu tadil şekliyle madde Geçici 
Komisyonca benimsenmiş bulunmaktadır. Be
nimsenip benimsenmeme hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Benimsemeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler.. Kabul edilmiştir efendim. 

14 ncü maddeyi okutuyorum. 
Kıdem tazminatı 

Madde 14. — Hizmet akdinin 17 nci madde
nin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dı
şında işveren tarafından veya 16 ncı maddenin 
I ve II numaralı bendlerinde gösterilen sebep
lerle işçi tarafından veyahuttta muvazzaf asker
lik hizmeti dolayısiyle feshi halinde üç yıldan 
fazla çalışmış olmak şartiyle işe başlandığından 
'itibaren her tam yıl için işçiye 15 günlük üc
reti tutarında tazminat verilir. t 

Altı aydan fazla süreler yıla tamamlanır. 
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ihtiyarlık aylığı bakımından bağlı bulunduk
ları kurum veya sandıklardan aylık veya top
tan ödeme almak amaciyle hizmet akdini feshe
den işçiler de yu'kardaki fıkrada yazılı bulunan 

, tazminata hak kazanır, işçinin bu fıkra hük
münden faydalanabilmesi için aylık veya toptan 
ödemeye hak kazanmış bulunduğunu ve kendi
sine aylık bağlanması veya toptan ödeme yapıl
ması için ihtiyarlık sigortası bakımından bağlı 
bulunduğu kuruma veya sandığa müracaat etmiş 
olduğunu belgelemesi şarttır. 

İşçilerin kıdemleri, hizmet akdinin devam et
miş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olma
sına bakılmaksızın aynı işverenin -bir veya deği
şik işyerlerinde çalıştıkları süreler gez önüne alı-. 
narak hesaplanır, işyerlerinin devir veya inti
kali, yahut diğer bir suretle işverenden başka 
bir işverene geçmesi veya başka bir yere nakli 
halinde işçinin kıdemi işyerindeki hizmetlerinin 
toplamı üzerinden hesaplanır. Kıdem tazminatı 
ise, bu intikal devresindeki işverene aittir, iş
yeri intikali ile beraber devam ettiği takdirde 
kıdem tazminatı, hilâfına hüküm olmadıkça yeni 
işverene aittir. 

Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kı
dem tazminatı ödenmez. 

İşçinin ölümü halinde bu tazminat tutarı ka
nuni vârislerine ödenir. 

Bu süre hizmet akitleri ve toplu iş sözleşme
leriyle artırılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?.. Yok. 

Bu madde de Geçici Komisyonca Cumhuriyet 
Senatosundan geldiği şekliyle benimsenmiş bu
lunmaktadır. Benimsenip benimsenmeme husu
sunu oylarınıza sunuyorum. Benimsenmesini 
kabul edenler... Kabul etm'iyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

17 nci maddeyi okutuyorum. 

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

masın, sürekli hizmet akitlerinde işveren aşa
ğıda yazılı hallerde, dilerse hizmet akdini sü
renin bitiminden önce veya bildirim önelini bek
lemeksizin feshedebilir. 

I-Sağlık sebepleri : 
a) işçinin kendi kasdından veya derli top

lu olmayan yaşantısından yahut içkiye düşkün
lüğünden doğacak bir hastalığa veya sakatlığa 
uğraması halinde, bu sebeple doğacak devam

sızlığın ardı iardına üç iş günü veya foir ayda 
beş işgününden fazla sürmesi, 

b) işçinin bulaşıcı veya işi ile bağdaşamaya
cak derecede tiksinti verici bir hastalığa tutul
duğunun anlaşılması, 

(a) Fıkrasında sayılan sebepler dışında 
işçinin kendi kusuruna yükletilmiyen hastalık, 
kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren 
için hizmet akdini bildirimsiz fesih hakkı : Has
talık işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 
13 ncü maddedeki bildirim önellerini altı hafta 
aşmasından sonra doğar. Doğum ve gebelik hal
lerinde bu süre 70 nci maddedeki sürenin bi
timinde 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 süre
rek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler ve
ya sözler söyliyerek işçinin işvereni yanıltması, 

b) işçinin, işveren yahut bunların aile üye
lerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak 
sözler sarf etmesi veya davranışta bulunması, 
yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet ikinci 
asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması, 

c) işverenin evinde oturan işçinin yaşayı
şının o evin adabına ve usullerine uygun veya 
genel ahlâk bakımından düzgün olmaması, 

ç) İşçinin, işverene yahut onun ailesi üye
lerinden birine yahut işverenin başka işçisine 
sataşması veya 77 nci maddeye aykırı hareket 
etmesi, 

d) işçinin, işverenin güvenini kötüye kul
lanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek 
sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlı
lığa uymıyan davranışlarda bulunması, 

e) işçinin, işyerinde, yedi günden fazla 
hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenaniyen bir 
suç işlemesi, 

f) işçinin 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 iş günü işine devam etmemesi, 

g) işçinin yapmakla ödevli bulunduğu gö
revleri kendisine, hatırlatıldığı halde yapma
ması, 

— 169 — 



M. Meclisi B : 154 26 . 8 . 1971 O : 1 

h) işçinin kendi isteği veya savsaması yü
zünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, 
işverenin malı olan veya malı olmayıp da eli 
altında bulunan makinaları tesisatı veya başka 
eşya ve maddeleri on günlük ücretinin tutan 
ile ödiyemiyecek derecede hasara veya kayba 
uğratması, 

III - işyerinde işçiyi bir haftadan fazla sü
re ile çalışmaktan alıkoyan bir zorlayıcı sebe
bin ortaya çıkmaması. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Bu madde de Cumhuriyet Senatosundan gel
diği şekilde Geçici Komisyonumuzca benimsen
miştir. Benimsenip benimsenmeme hususunu 
oylarınıza arz edeceğim. Benimsemeyi kabul 
buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum. 
Çalışma belgesi 

Madde 20. — işinden ayrılan işçiye, işve
ren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve 
süresini gösteren bir belge verilir. işverenin 
belgedeki imzası, işçi djlerse o yerdeki muhtar 
veya mülki âmir tarafından onaylanır. 

Genel ve katma bütçeli dairelerle mahallî 
idarelerden veya Kamu İktisadi Teşebbüslerin
den yahut özel kanuna veya özel kanunla ve
rilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve 
kuruluşlardan veya bunlara bağlı işyerlerin
den yahut kamu yararına yardımcı derneklere 
bağlı işyerlerinden çıkan işçinin aldığı belge
ler hakkında yukarıki onama hükmü uygulan
maz. 

İşveren, işçinin istediği belgeyi vermemekte 
direnirse veyahut belgeye işçi için doğru olmı
yan yazılar yazarsa, işçinin yahut yeni işine gir
diği işverenin isteği üzerine o yerdeki muhtar ve
ya mülki âmir tarafından yapılacak inceleme so
nucunu gösteren bir belge, işçiye veya yeni 
işverene verilir. Muhtar veya mülki âmir tara
fından yapılacak inceleme bir haftada bitirilir 
ve gerekli belge muhtar veya mülki amirlikçe 
verilir. 

Genel ve katma bütçeli dairelerle mahallî 
idarelerden veya Kamu iktisadi Teşebbüslerin
den yahut özel kanuna veya özel kanunla veril
miş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve ku
ruluşlardan veya bunlara bağlı işyerlerinden çı
kan işçilere belge verilmek istenmez veyahut 

belgeye doğru olmıyan yazılar yazılırsa, gö-
reıkli incelemenin yapılması için bu işyerlerinin 
bağlı oldukları makamlara başvurulur. 

Belgenin vaktinde verilmemesinden veya
hut belgede doğru olmıyan yazılar bulunma
sından zarar gören işçi veyahut bu işçiyi işine 
alan yeni işveren eski işjverenden zarar ve zi
yan istiyefoilir. 

Bu belgeler her türlü resim ve harodan 
muaftır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Cumhuriyet Senatosunca tadil edilen madde 
Geçici Kolimsyonumuzca da aynen benimsenmiş
tir. Benimsenip benimsenmeme hususunu oyla
rınıza arz edeceğim. Benimsenmesini kabul bu
yuranlar... Kabul etimyenler... Kabul edilmiş
tir. 

22 nci maddeyi okutuyorum. 
Kantin açılması 

Madde 22. — Bölge Çalışma Müdürlüğünün 
tetkiki neticesinde : 

a) İşçiler için daha faydalı olacağı anlağı-
lırsa, 

b) Şehir ve kasabalardan uzak işyerlerinde 
işçiler veya bunlarla birlikte işveren tarafından 
açılmamışsa, 

Asgari işçi adedi, işyeri hususiyeti, satılacak 
maddelerin cinsleri, vasıfları ve masraf karşılık
ları Çalışma, Sanayi ve Ticaret Bakanlıkları ta
rafından en geç bir yıl içinde çıkarılacak bir yö
netmelikte belirtilen esaslara göre, işçilere veya 
bunların ailelerine yiyecek, içicek, giyecek ve 
yakacak gibi gerekli maddeleri satmak üzere 
kantinler açılması mecburidir. 

işçiler kantinlerden alış veriş etmeye zorla
namaz. 

Sözü edilen yönetmeliğin yürürlüğünden ön
ce açılmış kantinler veya benzeri satış yerleri 
için, işveren yönetmeliğin yürürlük gününden 
başlıyarak üç ay içinde Bölge Çalışma Müdür
lüğüne başvurup bu satış yerlerinin yönetmelik 
hükümlerine uygunluğunu tesbit ettirmek zo
rundadır. Bu gibi yerlerde yapılması gereken 
değişiklikler ve düzeltmeler yetkili makamca 
verilecek uygun öneller içinde işveren tarafm-
ian tamamlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın milletvekili?.. Yok. 
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ÜBu madde Geçici Komisyonumuzca Cumhuri
yet Senatosundan gelmiş olan şekliyle benim-
seiiüiişur. -benimsenip benimsenmeme hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Benimsenmesini ka
bul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

24 ncü maddeyi okutuyorum. 
Toplu işçi çıkarma 

Madde 24. — işverenler kanundan doğan 
ödevlerini yerine getirerek de olsa ancak işleri
ni daraltmak veya işçilerini azaltmak amaciyle 
işyerinden toplu olarak veya kısa aralıklarla on
dan az olmamak üzere onda biri kadar ve daha 
fazla işçiyi işten çıkarmak istedikleri hallerde 
durumu, işçileri çıkarmadan en az bir ay önce 
ilgili bölge çalışma müdürlüğüne yazılı olarak 
bildirmek zorundadırlar. 

Yukardaki fıkra hükmüne göre toplu işçi çı
karan, veya bu gibi işyerlerini aynı şartlarla iş
leten veya işletmeye başlıyan işverenler, çıkar
ma tarihinden itibaren 6 ay içinde aynı işyer
lerine aynı iş için dışardan işçi alma zorunda 
kalırlarsa işverenler durumu uygun araçlarla 
yayınlıyarak ve işçinin kaydettirdiği adresine 
taahhütlü mektupla bildirerek daha önce işten 
çıkardıkları işçilerden çalışmak istiyenleri gü
nün şartlarına göre işe almak zorundadırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın milletvekili?.. Yok. 

Madde Geçici Koimsyonumuzca Cumhuriyet 
Senatosunun, tadil şekli aynen benimsenmiştir. 
Benimsenip benimsenmemesi hususunu oyları
nıza arz edeceğim. Benimsenmeyi kabul buyu
ranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

25 nci maddeyi okutuyorum. 

Sakat ve eski hükümlü çalıştırma 
Madde 25. -^ işverenler işyerlerinde aşağıda

ki esaslar ve ölçüler içinde sakat kimse ile eski 
hükümlü kimse çalıştırmak ve bunlara meslek, 
beden ve ruh durumlarına göre iş vermek zorun
dadırlar. 

a) Yüz işçiye kadar işçi çalıştıran işyerle
rinde her tam elli işçiye karşılık bir sakat ve bir 
eski hükümlü kimse, 

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

Çalıştırılır. 
Bu maddeye göre çalıştırılacak sakat ve eski 

hükümlülerin çeşitleri ile hangi cins sakat ve 
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eski hükümlülerin hangi iş kollarında ve hangi 
işlerde çalıştırılabileceğini ve bunların işyerle
rinde genel hükümler dışında bağlı olacakları 
özel ve ücret şartları ile bunların işverenlerce 
nasıl işe alınacakları; Çalışma, Adalet, Sanayi 
ve Ticaret, Millî Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Ulaştrıma bakanlıklarınca birlikte ha
zırlanacak yönetmelikte gösterilir. 

Sakatların işyerlerine alınmalarında o işye
rinin işçisi iken sakatlanmış olanlara öncelik 
hakkı tanınır. 

Bir işyerinden mûlûlen ayrılmak zorunda ka
lıp da sonradan maluliyeti ortadan kalkan işçi
ler eski işyerlerine alınmalarını istedikleri tak
dirde, işveren bunları, boş yer varsa derhal, yok
sa yer boşaldığında, o andaki şartlarla eski iş
yerlerine veyahut es'M işlerine uygun diğer bir 
işe, sair isteklilere tercih ederek almaya mec
burdur. 

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 
bunlara bağlı işyerlerinin İş Kanununa tabi ol-
mıyan daire ve kurumlarında çalıştırılan kimse
lerin de sakat ve eski hükümlüler arasından 
ayrılması hakkındaki gerekli usul ve şartlar ile 
bunun oran ve tutarları ve hangi işlerde ça
lıştırılacakları yukarda sözü geçen yönetmelik
te gösterilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın milletvekili? Buyurun Sayın Güner. 

AHMET GÜNER (Zonguldak) — Bugün iş
yerlerinde hepimizin gördüğü bir tatbikat var. 
Kanunda getirilen husus hakikaten yerinde, ama 
işyerleri umumiyetle sakatlara imkân tanımak
tadır. 

Diğer taraftan, kanunun getirdiği nisbette 
- ellide bir kişi - meslekî hastalığa yakalanmış 
arkadaşlarımız var. Verilen raporlarda, yeral
tında ise, «Tozlu yerlerde çalışamaz.» deniyor. 
İşveren bunun işle alâkasını kesiyor, tazminatını 
veriyor. Çünkü vermek zorunda, dışarıya çı
karsa, ocak dışında yevmiyesini kıramıyor. Ye
niden işe alma muamelesi yaparak, o işçi arka
daşın sakat olduğu veya malûl olduğu güne ka
dar kazandığı kıdem hakkını ortadan kadırıyor 
ve ona - eğer arzu ederse, bu bahtiyarlığa eren 
işçi arkadaş varsa - çalışma imkânı tanıyabili
yor. Aksi takdirde işle alâkasını kesiyor. 
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Sayın Çalışma Bakanımızın iş mevzuatı hu
susunda Meclisle ilişkisinde büyük gayret sarf 
ettiğine şahidiz. Ama burada, kanunda kesin 
hüküm yoktur, işverenin, bu gibi arkadaşları 
sakat işçi meyanma kabul etmemesi mümkün
dür kanaatindeyim. Onun için çalışma imkânı 
olan sakatların yekûnunun ayrı ayrı ele alın
masının uygun olacağı kanısındayım. Bilhassa 
malûl işçilerin eski kıdemlerini kaybetmemele
ri için bir açıklık getirmemiz lâzımdır kanısın
dayım. 

Saygılarımla. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Bir sualim 

var Sayın Başkan: 
Bu madde gayet sarih ve kesin bir hüküm 

getiriyor; «Şu nisbette çalıştırılması mecburi
dir» deniliyor. Yoksa veya müracaat vaki ol
mazsa ne olacak Bu hususun lütfen Komisyon 
Başkanı tarafından açıklanmasını rica ediyo
rum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOPÇUBAŞI (Çorum) — Müracaat vaki ol
mazsa alınacak işçi de yok demektir. 

BAŞKAN — 25 nci madde üzerinde başkaca 
görüşmek istiyen sayın üye?.. Yok. 

Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin 
Geçici Komisyonumuzca benimsenmiştir. Benim
senip, benimsenmemesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Benimsenmesini kabul buyuranlar... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ücret 

Tarif 

Madde 26. — Genel anlamda ücret, bir kim
seye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü ki
şiler tarafından sağlanan ve nakden ödenen 
meblâğı kapsar. 

Ancak 13 ncü maddenin (c) bendinde sözü 
geçen ücretle 14 ncü maddede sözü geçen kıdem 
tazminatına esas olacak ücretin hesabında, bi
rinci fıkrada yazılı ücrete ilâveten işçiye sağ
lanmış olan para ve parayla ölçülmesi mümkün 
akdi ve kanundan doğan menfaatler de göz 
önünde tutulur. 

işçi ücreti, en geç haftada bir, yurtta geçme
si zorunlu para ile ödenir. 

Toplu sözleşmeler veya hizmet akidleri ile 
bu ödeme süresi en geç bir aya çıkarılabilir. 

Bir işyerinde aynı nitelikte işlerde ve eşit 
verimle çalışan kadın ve erkek işçilere sadece 
cinsiyet ayrılığı sebebiyle farklı ücret verilemez. 
Toplu iş sözleşmelerine ve hizmet akidlerine 
buna aykırı hüküm konulamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın milletvekili?.. Yok. 

Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin, 
Geçici Komisyonumuzca da benimsenmiştir. Be
nimsenip benimsenmeme hususunu oylarınıza 
arz edeceğim. Benimsenmesini kabul buyurun-
lar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

29 ncu maddeyi okutuyorum. 
Kamu tüzel kişlerine ve bunların bâzı 

kuruluşları ile özel sektöre ilişkin 
ödevler 

Madde 29. — Genel ve katma bütçeli daireler
le mahalli idareler veya kamu iktisadi teşeb
büsleri yahut özel kanuna veya özel kanunla ve
rilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve 
kuruluşlar; mütaahhide verdikleri her türlü bi
na, köprü, hat ve yol inşası gibi yapım ve ona
rım işlerinde, mütaaJhhitlere ödenecek her istih
kaktan önce işyerinde çalışan işçilerden mütaah-
hit veya taşaronlarca ücretleri ödenmiyenlerin 
bulunup bulunmadığını kontrol edip ücretleri 
ödenmiyen varsa mütaahhitten veya taşaronlar-
dan istenecek bordrolara göre bu ücretleri bun
ların istihkaklarından öderler. 

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

Anılan mütaahhitlerin bu idaredeki her çe
şit teminat ve istihkakları üzerinde yapılacak 
her türlü devir ve el değiştirme işlemleri veya 
haciz ve icra takibi bu işte çalışan işçilerin üc
ret alacaklarından fazlası hakkında hüküm ifa
de eder. 

Bir işverenin üçüncü kişiye karşı olan borç
larından dolayı işyerinde bulunan tesisat, mal
zeme, ham, yarı işlenmiş veya tam işlenmiş mal
lar ve başka kıymetler üzerinde yapılacak ha
ciz ve icra takibi, bu işyerinde çalışan işçilerin 
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icra kararının alındığı tarihten önceki üç aylık ı 
dönem içindeki ücret alacaklarını karşılayacak 
kısım ayrıldıktan sonra kalan kısmı üzerinde | 
hüküm ifade eder. 

Bu maddede kamu tüzel kişilerine ve bâzı 
teşekküllere verilen yetkileri, bu kanunun birin
ci maddesinin son fıkrası gereğince sorumluluk 
taşıyan bütün işverenler de kullanmaya yetkili
dir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın milletvekili var mı .. Yok. Madde, 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca değişti- | 
rilmiş, Geçici Konrisyomumuzca benimsenmiş- I 
tir. 

Benimsenip benimsenmeme hususunu oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

BURHANETTİN ASÜTAY (izmir) — Sa
yın Başkanım, bundan evvelki oturumlarda yal
nız harf veya virgül değişikliklerine komisyon 
işaret etmiş, bu nazarı dikkate alınmıştı. Mese
lâ; bu 29 ncu maddede, «dairelerde» kelimesi, 
«dairelerle» şeklinde tashih görmüştür, tek bir 
harf değişikliği. Bir tek harf veya bir virgül 
için maddenin tümü değişmiş gibi muamele ya
pılmaktadır, dolayısiyle zaman sarfına sebebi
yet verilmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Asuıtay, takilbettiğimiz 
müzakere usulü doğrudur. Yalnız, bu açıklama
nıza teşekkür ederim; Genel Kurulda, sanki bü
tün bu maddeler değişmiş gibi bir havanın doğ
mamasını sağladı açıklamanız. Komisyon Söz
cüsü lüzum görür, açıklarlarsa biz de Genel Ku
rula arz ederiz. 

Ücret hesap pusulası 
Madde 30. — işveren her ödemede işçiye 

ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin 
özel işaretini taşıyan bir pusla vermek veya iş
çinin yanında bulunan ücretle ilgili bu hesap
ları yine imzası veya özel işareti altında kay
detmek zorundadır. 

Bu pusla veya defterde ödemenin günü ve 
ilişkin olduğu dönem ile fazla çalışma, hafta 
tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri 
gibi asıl ücrete yapılan her çeşit eklemeler tu
tarının ve vergi, sigorta primi, avaıns mahsubu, 
nafaka ve icra gibi her çeşit kesintilerin ayrı 
ayrı gösterilmesi gerekir. 

Bu_ işlemler her türlü resimden muaftır. | 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOPÇUBAŞI (Çorum) — Sayın Başkanım, bu
rada, «pusla» yazılmış, Senatoda, «pusula» ola
rak tashih görmüştür. Bir de «eklemler» keli
mesi, «eklemeler» olarak tashih edilmiştir. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunca tadil gören bu madde Geçici Ko
misyonumuzca da aynen benimsenmiştir. Ko
misyonun Sayın Sözcüsünün beyan ettikleri gi
bi, değişiklik iki kelimenin yazılışına inhisar 
etmektedir. 

Benimsenip benimsenmemesi hususunu oy
larınıza arz edeceğim. Benimsenmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Zarar karşılığı kesinti 
Madde 31. — Hizmet akitleriyle işverenin 

tazminat karşılığı, işçi ücretlerinden geçici ola
rak alıkoyacağı miktar on haftada eşit taksit
lerle kesilmek üzere işçinin on günlük ücreti 
tutarından fazla olamaz. Tazminat karşılığı bu 
kesintiler, bütün iş süresi içindir ve bundan bir 
miktar mahsubedilince yeniden aynı esaslar 
dairesinde kesinti yapılabilir. 

Tazminat kesintileri, mahsup yapılmasını ge
rektirecek bir zarar yapılmadan işten ayrılma 
hallerinde işçiye kesintisiz olarak geri verilir. 
Tazminat karşılığı geçici olarak alıkonulan pa
radan, mahsup yapılması gerektiği zaman işçi 
isterse işveren kendisine mahsubun hangi esas
lara göre yapıldığını anlatmak ve buna ait he
saplarla fatura ve başka belgeleri göstermek 
zorundadır. 

Tazminat karşılığı alıkonulan paradan an
cak o işçi tarafından yapılan zarar için mah
sup yapılır. 

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

ÇALIŞMA BAKANI ATTİLÂ SAV — Sayın 
Başkanım, bir mâruzâtım var; 31 nci madde
nin birinci satırındaki, «olarak» kelimesi Sena
toda çıkarılmış, zaten değişiklik odur. Burada 
yazılırken... 

BAŞKAN — Biz öyle okuduk Sayın Bakan, 
sildik ve öyle okuduk. Matbaada yanlışlıkla 
yazılmış. 

Madde, Cumhuriyet Senatosunda tadil edil
miş ve komisyonumuzca benimsenmiştir. Benim
senip benimsenmeme hususunu oylarınıza su-
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nuyorum. Benimsemeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Benimsenmiştir. 

Ücret kesintisi 
Madde 32. — işveren toplu sözleşme veya 

hizmet akidlerinde gösterilmiş olan sebepler 
dışında işçiye ücret kesintisi cezası veremez. 

işçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak ke
sintilerin işçiye hemen sebepleriyle beraber bil
dirilmesi gerekir, işçi ücretlerinden bu yolda 
yapılacak kesintiler bir ayda üç gündelikten 
veya parça başına yahut yapılan iş miktarına 
göre verilen ücretlerde işçinin üç günlük ka
zancından fazla olamaz. 

Bu paralar işçilerin eğitimi ve sosyal hiz-v 
metleri için kullanılıp harcanmak üzere Çalış
ma Bakanlığı hesabına Bakanlıkça belirtilecek 
millî bankalardan birine kesildiği tarihten iti
baren bir ay içinde yatırılır. Her işveren işye
rinde bu paraların ayrı bir hesabını tutmaya 
mecburdur. Birikmiş bulunan ceza paralarının 
nerelere ve ne kadar verileceği Çalışma Baka
nının başkanlık edeceği ve işçi temsilcilerinin 
de katılacağı bir kurul tarafından karara bağ
lanır. Bu kurulun kimlerden teşekkül edeceği, 
nasıl ve hangi esaslara göre çalışacağı çıkarı
lacak bir tüzükte gösterilir. 

Şu kadar ki; bu konuda 274 sayılı Sendika
lar Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci bendi 
hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın milletvekili var mı?.. Yok. 

Bu madde de komisyonumuzca, Cumhuriyet 
Senatosundan gelen değişiklikle benimsenmiş
tir. Benimsenip benimsenmeme hususunu oyla
rınıza arz ediyorum. Benimsenmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Asgari ücret 
Madde 33. — Hizmet akdi ile çalışan ve bu 

kanunun kapsamına giren her türlü işçi ile ge-
miadamı ve gazetecilerin ekonomik ve sosyal 
durumlarının düzenlenmesi için Çalışma Bakan
lığımca Asgari Ücret Teslbit Komisyonu aracılı
ğı ile ücretlerin asgari hadleri en geç iki senede 
bir telsıbit edilir. 

Asgari Ücret Teslbit Komisyonu, Çalışma Ba
kanlığının tesibit edeceği üyelerden birinin baş
kanlığında Çalışma Bakanlığı Çalışma Genel 
Müdürü veya yardımcısı, İşçi Sağlığı Genel Mü
dürü veya yardımcısı, Devlet İstatistik Ensti

tüsü Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı ve
ya yardımcısı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
Konjonktür ve Yayın Dairesi Müdürü veya 
yardımcısı, Devüet Plânlama Teşkilâtından ko
nu ile ilgili dairenin Başkanı veya yetki vere
ceği bir görevli ile bünyesinde en çok işçiyi bu
lunduran en üst işçi teşekkülünden değişik iş 
kolları için seçecekleri beş, bünyesinde en çok 
işvereni bulunduran en üst işjVeren teşekkülün
den değişik iş kollan için seçecekleri beş temsil
ciden kurulur. Asgari Ücret Tesbit Komisyonu 
en az on üyesinin katılmasiyle toplanır. Üye oy
larının çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşit
liği halinde, Başkanın bulunduğu taraf çokluk 
sayılır. 

Komisyon kararları kesindir. Kararlar Res-
anî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer. 

Komisyonun toplanma ve çalışma şekli, as
gari ücretlerin tesbiti sırasında uygulanacak 
esaslar ile başkan, üye ve raportörlere verilecek 
huzur hakları Çalışma ve Maliye bakanlıkları
nın ortaklaşa hazırlıyacakları yönetmelikte be
lirtilir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye var mı?.. Buyurun Sayın Asutay. 

BURKANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, çok değerli milletvekilleri; 

Asgari ücretler, bir işçinin geçimini sağlı-
yabilecek ücrettir. Asgari ücret müessesesi, top
lu iş sözleşmesi yapma hakkına sahibolamıyan 
kimselerin, işverenden hakkını toplu olarak is
teme gücüne sahibolamıyan kimselerin, Hükü
met tarafından teşkil olunacak bir komisyonda, 
onların günlük geçimlerini temin etmesini sağ-
lıyacak bir kanunu getirecek müessesenin orta
ya koyduğu ücrettir. 

3Ö08 ve muaddel 9518 sayılı Kanunda, asga
ri ücretlerin ancak kanun kapsamında olan ki
şilere yöneltileceği düşünülmüş ise de, asgari 
ücret yönetmeliği, kanun kapsamında olsun ve
ya olmasın, tüm işçilerin bu asgarî ücretten is
tifade etmelerini öngörmüştür. 

Şimdi, kanunun istisnalar hükmünde, yani 
5 nci maddede 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sa
natkârlar Kanununun 2 nci maddesinin tarifi
ne uygun, üç işçinin çalıştırıldığı iş yerleri bu 
kanun kapsamı dışındadır. Yani, 507 sayılı Es-
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naf Kanununa tabi iş yerlerinde çalışanlar eğer 
ülç kişi ise bu kanun kapsamı dışındadır. Mesai 
saati yoktur, bayram tatili yoktur, hafta tatili 
yoktur, sair sosyal yardımlardan istifade ede
mez. Bu kanunun getirdiği cezai hükümler, ka
nun kapsamı dışında odan işyerlerine uygulan
maz. 

Simidi, Senato, Yüce Mecliste uzun müzake
reler sonucu kalbul edilmiş olan maddeye bir 
fıkra eklemiş : Hizmet akdi ile çalışan ve bu 
kanun kapsamına giren her türlü işçi asgari üc
retten istifade eder. Yani, esnaf yanında çalı
şan işçiler asgari ücretten istifade etmezler. Ka
sabın yanında çalışan işçi asgari ücretten isti
fade etmez, manavın yanında çalışan işigl asga
ri ücretten istifade etmez. Olur mu böyle şey?... 
Asgari ücret, bir kanun kapsamı içinde olan 
kişilere tatbik edilir, demenin adaletli olduğu
nu Yüce Meclis nasıl kabul eder? Üç işçinin ça
lıştırıldığı bir iş yerine eğer bir işçi girerse, 
çalışırsa, kanun kapsamı dışında, yani kıdem 
tazminatından mahrum. 3 yıl çalışmışsa her yıl 
için 16 günlük kıdem tazminatı alacakken, bu 
kanun kapsamı dışında olduğu için, kıdem taz
minatından mahrumdur. 3 sene çalışır, 8 hafta
lık bir ihbar tazminatına hak kazanır, bu kanu
na göre. 

BAŞKAN — Sayın Asutay, bir hususu arz 
edeceğim, müsaade eder misiniz? 

BURHANETTtN ASUTAY (Devamla) — 
Buyurun, !Sayın Başkan. 

BAŞKAN — İçtüzüğe iğöre, siz Geçici Ko 
misyonda üye bulunmaktasınız, metnin aley
hinde konuşmanız mümkün değil. 

İBURHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 
Arz ediyorum efendim. Kanunun imza yerinde 
«söz hakkım mahfuzdur» dedim. 

'BAŞKAN — Bizim elimizdeki .metinde böy
le bir kayıt yok. 

ISayın Asutay, aramızda bir aykırılık doğ
du. ıSizin elinizdeki metinde «mahfuzdur» tâbiri 
var mı efendim? 

BURHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 
Yok. 

BAŞKAN — Yoksa, lehinde konuşun, Sayın 
Asutay. 

BURHANİETTIN ASUTAY (Devamla) — 
Peki Sayın Başkan. 

İSaym Başkan, bir noktaya işaret etsem; me

selâ, bâzı insanın aklı biraz geç gelir. Benim de 
aklımın biraz geç geldiğini, o zaman bu mesele 
üzerinde biraz uyuduğumu kabul etseniz ve bir 
noktaya işaret edebilmem için bana biraz izin 
verseniz. 

İBAŞKAN — Siz kürsünün mahirisiniz. Bu 
bakımdan lehte konuşur şekli ile muradınızı 
ifade edersiniz. 

BURHANKTTÎN ASUTAY (Devamla) — 
Emredersiniz. 

(Binaenaleyh, kıdem ve ihbar tazminatından 
mahrum olması kabul edilir. Yani, kıdem tazmi
natı almıyacaktır, doğrudur, bayram tatili al-
mıyacaktır, o da doğrudur; ihlbar tazminatı ala-
mıyacaktır, o da doğrudur. Her tarafı doğrudur 
ama, ışıksız bir merdivenden bir insanın indiril
mesi doğru değildir. 

Onun içindir ki, «bu kanun kapsamına» ke
limeleri çok adaletsizlik getirir. Rica ediyorum 
komisyondan ve Yüce Meclisten, görmemezli-
ğimizden gelen ve kanunun lehinde olduğumu
zu imza ile tesbit etmiş olmamıza rağmen, ben
den çok daha akıllı, bu kanun hakkında görüş 
zaviyesi açısından değerli olan bir arkadaş lüt
fen bu noktayı söylesin ve Yüce Meclisten gel
diği igibi kabul edelim. Esnafın yanında çalış
tırılan işçiyi, diğer sanayi müesseselerinde çalı
şan işçiden ayıramayız. 

Teşekkür ederim. 

İBAŞKAN — Madde üzerinde başkaca gö
rüşmek istiyen saıyın üye?.. Yok. 

Komisyonumuz, İSaym Asutay'm da imzasını 
taşıyan metin ile Cumhuriyet ISenatosundan ge
len metni aynen ^benimsemiştir. Benimsenip be-
nimsenmemesi hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Benimsemeyi kabul buyuranlar. Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir, efendim. 

41 nci maddeyi okutuyorum. 

,Hafta tatili ücreti 
Madde 41. — Bu kanun kapsamına giren iş

yerlerinde haftanın tatilden önceki Ö iş günün-
de bu kanunun günlük iş sürelerine uygun ola
rak çalışmış olan işçilere çalışılmıyan hafta ta
tili 'günü için işveren tarafımdan bir iş karşılı
ğı olmaksızın bir gündelik tutarında ücret öde
nir. 'Şu kadar ki : 

ıa) ıÇalışılmadığı halde kanunen iş süresin
den sayılan zamanlarla günlük ücret ödenen 
veya ödenmiyen' kanuni veya akdî tatil günleri 
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Bu işyerlerinde ulusal bayram ve genel tatil 
ücreti o hafta içinde işçinin elde ettiği yüzde üc
retlerinin altıya bölünmesi ile elde edilen gün
lük. ücrettir, 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın milletvekili?. Yok. 

Madde; Geçici Komisyonumuzca Cumhuriyet 
Senatosundan geldiği şekliyle benimsenmiştir. 
Benimsenip benimsenmemesi hususunu oylarını
za arz ediyorum. Benimsenmeyi kabul buyuran
lar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir, efen
dim. 

Açık oylamada oyunu kullanmıyan sayın 
miletvekili var mı? Yok. Oy verme işlemi bit
miştir. 

45 nci maddeyi okutuyorum. 
Ücret şekillerine göre tatil ücreti 

Madde 45. — İşçinin tatil günü ücreti çalış
tığı günlere göre bir güne düşen yevmiyesidir. 

Parça başına, akort, götürü veya yüzde usu
lü ile çalışan işçilerin tatil yevmiyesi, bir ödeme 
süresinde kazandığı ücretin aynı süre içinde ça
lıştığı günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır. 

Saat ücreti ile çalışan işçilerin tatil günü 
ücreti saat ücretinin sekiz katıdır. 

Hasta, izinli veya sair sebeplerle mazeretli 
olduğu hallerde dahi ayliğı tam olarak ödenen 
aylık ücretli işçilere 41, 42, 43 ncü madde hü
kümleri uygulanmaz. Ancak bunlardan ulusal 
bayram ve genel tatil günleri çalışanlara ayrı
ca çalıştığı her o gün için bir tatil yevmiyesi 
ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın milletvekili? Yok. 

ÇALIŞMA BAKANI ATTİLÂ SAV — Sayın 
Başkan, maddenin son satırında bulunan «her o 
gün» tâbiri, «her gün» şeklinde olacak, yanlış 
yasılmış. 

ve 38 ve 62 nci maddelere göre kısmen veya ta
mamen çalışılmıyan Cumartesi günleri, 

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

e) IBir haftalık süre içinde kalmak üzere 
işveren tarafından verilen diğer izinlerle hekim 
raporuyla verilen hastalık ve dinlenme izinleri, 

Çalışılmış günler gibi hesaba katılır. 
Zorlayıcı ve ekonomik bir sebebolmadan iş

yerindeki çalışmanın haftanın bir veya birkaç 
gününde işveren tarafından tatil edilmesi halin
de haftanın çalışılmıyan günleri ücretli hafta 
tatiline hak kazanmak için çalışılması gereken 
6 günün hesaplanmasında göz önünde tutulur. 

İBir işyerinde işin bir haftadan.fazla bir sü
re ile tatil edilmesini gerektiren zorlayıcı se
bepler ortaya çıktığı zaman, bu Kanunun 16 ve 
17 nci maddelerinin III ncü ibendlerinde göste
rilen zorlayıcı sebeplerden ötürü çalışılmıyan 
günler için işçilere ödenen yarım ücret hafta ta
tili günü için de ödenir. 

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde 
hafta tatili ücreti işverence işçiye ödenir. 

Bu işyerlerinde hafta tatili ücreti o hafta 
içinde işçinin elde ettiği yüzde ücretlerinin al
tıya bölünmesi ile elde edilen günlük ücretidir; 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın milletvekili? Yok. 

Madde, Geçici Komisyonumuzca Cumhuriyet 
Senatosundan geldiği şekliyle benimsenmiştir. 
Benimsenip benimsenmemesi hususunu oylarını
za arz ediyorum. Benimsenmesini kabul buyu
ranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

42 nci maddeyi okutuyorum. 

Genel tatil ücreti 
Madde 42. — Bu kanun kapsamına giren iş

yerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal 
bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen 
günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksı
zın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmıya-
rak çalışırlarsa çalıştıkları günlerin ücretleri üc
ret ödeme şekline bakılmaksızın bir kat fazla-
siyle ödenir. 

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde,iş
çilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri iş
verence işçiye ödenir. 

BAŞKAN — Maddenin son satırındaki cüm
le, «çalıştığı her gün için bir tatil yevmiyesi öde
nir.» olacak. 

Madde üzerinde başkaca görüşmek istiyen 
sayın üye?. Yok, 

Madde; Cumhuriyet Senatosundan geldiği 
şekilde Geçici Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
Benimsenip benimsenmemesi hususunu oylarını
za arz ediyorum. Benimsenmesini kabul buyu
ranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

47 nci maddeyi okutuyorum. 
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Yüzdelerin ödenmesi 

Madde 47. — Otel, pansiyon, lokanta, kahve
hane, gazino, açık hava lokanta ve gazinosu, 
çalgılı eğlence yeri, dans salonu, kulüp, oyun 
salonu, birahane, içki salonu ve benzeri yerler
le içki verilen ve hemen orada yenilip içilmesi 
için çeşitli yiyecek satan yerlerden (yüzde) usu
lünün uygulandığı müesseselerde; işveren tara
fından servis karşılığı veya başka isimlerle müş
terilerin hesap pusulalarına (yüzde) eklenerek 
veya ayrı şekillerde alman paralarla kendi iste
ği ile müşteri tarafından işverene bırakılan ya
hut da onun kontrolü altında bir araya toplanan 
bütün paraları işveren serviste çalışan işçilere 
eksiksiz olarak ödemek zorundadır. 

işveren veya işveren vekili, yukardaki fık
rada sözü edilen paraların kendisi tarafından 
alındığını, eksiksiz olarak işçilere dağıtıldığını 
belgelemekle yükümlüdür. 

Yüzdelerden toplanan paraların hak sahibi 
işçiler arasında hangi esaslar ve orantılar çerçe
vesinde dağıtılacağı Toplu iş Sözleşmelerinde 
veya hizmet akitlerinde gösterilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın milletvekili? Yok. 

Madde; Cumhuriyet Senatosunca gelen şek
liyle Geçici Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
Benimsenip benimsenmemesi hususunu oylarını
za arz ediyorum. Benimsenmesi hususunu kabul 
buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

48 nci maddeyi okutuyorum. 

Yüzdelerin belgelenmesi 
Madde 48. — Hesap pusulalarına yüzde ek

lenmesi suretiyle müşterilerden alman paraları, 
işveren ilgili Bölge Çalışma Müdürlüğü tarafın
dan sayfaları mühürlenmiş ve numaralanmış, son 
sayfasına tasdik şerhi konulmuş bulunan bir 
deftere günü gününe işlemekle ödevlidir. 

Bu defterlerin dolmasından veya kapanma
sından sonra beş yıllık süre ile saklanması ge
reklidir. 

işveren deftere geçirdiği hesapların asılları
na uygun olduğunu kendi sorumluluğu altında 
onaylar. 

Bu defter, işyerinden dışarıya çıkarılamaz. 
işçilerin kendi aralarında seçecekleri bir tem
silci her iş günü sonunda, hesap sonuçlarının 
kendisine bildirilmesini istiyebilir. işverenle an-
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I laşmak şartiyle hesapların bildirilmesini isteme 
daha uzun bir zamana bırakılabilir. 

Ancak bu süre hiçbir zaman 15 günden faz
la olamaz. Her edeme dönemiyle ilgili hesap pu
sulaları o döneme ilişkin paraların işçilere öden
mesinden başlıyarak bir ay süre ile işveren tara
fından saklanır. 

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde iş
veren, işçi isterse, her hesap pusulasının genel 
toplamını gösteren bir belgeyi işçilerin kendi 
aralarından seçecekleri bir temsilciye vermeye 
mecburdur. Bu belgenin şekli ve uygulama usul
leri hizmet akitlerinde veya toplu iş sözleşmele
rinde gösterilir. 

Yüzde usulünü uygulayan müesseseler, o yer
deki belediyelerce soğuk damga ile damgalan
mış ve cilt ve sayfa numaraları birbirini taki-
beden en az üç kopyalı hesap pusulası kullan
mak ve müşterinin her ödemesinde bunlardan 
bir kopyasını servis yapan işçide bırakmak zo
rundadır. 

BAŞKAN — Madde hakkında Sayın Komis
yon Sözcüsü, buyurunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARSLAN 
TOPÇUBAŞI (Çorum) •— Sayın Başkan, Cum
huriyet Senatosu «pusla» halinde yazılmış olan 
kelimeyi «pusula» olarak düzeltmiş. Ancak, eli
mizdeki metinde de yine «pusla» olarak yazıldı
ğını görüyoruz. Bu şekilde yazılan kelimelerin 
«pusula» olarak düzeltilmesi gerekmektedir. Bu
nu arz etmek istemiştim. 

BAŞKAN — Biz düzeltilmiş şekli ile ve bir 
de «ödevlidir» diye okuduk, «u» harfi ilâve 
edilmiştir. 

. Madde üzerinde başkaca görüşmek istiyen 
sayın üye?. Yok, 

Madde; Komisyon Sözcüsünün ifade ettiği 
I «pusla» kelimesi, «pusula» olarak Cumhuriyet 
I Senatosunca değiştirilmiş ve Komisyonumuzca 
I da benimsenmiştir. Benimsenip benimsenmemesi 

hususunu oylarınıza arz ediyorum. Benimsenme
sini kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir, efendim. 

50 nci maddeyi okutuyorum. 

Yıllık ücretli izim hakkının belirtilmesi : 
Madde 50. — Yıllık ücretli izne hak kazan-

I mak için gerekli sürenin hesalbmda işçilerin, 
I aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde ça-
I lıştıkları süreler •birleştirilerek göz önüne alınır. 
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Şu kadar ki; bir işverenin bu kanun kapsamı
na giren işyerinde çalışmakta olan işçilerin ay
nı işverenim işyerlerinde bu kanun kapsamına 
girmeksizin geçirmiş bulundukları sureler de 
hesaba katılır. 

Bir yıllık süre içinde 51 nci maddede sayı
lan haller dışındaki sebeplerle işçinin devamı
nın kesilmesi halinde bu boşlukları karşıhyacak 
kadar hizmet süresi eklenir ve bu suretle isçi
nin izin hakkını elde etenesi için gereken bir 
yıllık hizmet süresinin bitiş tarihi gelecek hiz
met yılına aktarılır. 

İşlimin gelecek izin hakları için geçmesi ge
reken bir yıllık hizmet süresi, bir önceki izin 
hakkının doğduğu günden başhyarak gelecek 
hizmet yılına doğru ve yukarıki fıkra ve 51 nci 
madde hükümleri gereğince hesaplanır. 

' işçi, yukardaki fıkralar ve 51 nci madde hü
kümlerime göre hesaplanacak her hizmet yılina 
karşılık, yıllık iznini, gelecek hizmet yılı içinde 
kullanır» 

Niteliklerinden ötürü bir yıldan az Süren 
mevsim veya kampanya işlerinde çalışanlara 
bu Kanunum yıllık ücretli izinlere ilişkin hü
kümleri uygulanmaz. 

Aynı bakanlığa bağlı işyerleri ile, aynı ba
kanlığa bağlı tüzel kişilerin işyerlerinde geçen 
»üreler ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri yahut 
özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye 
dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar veya 
bunlara bağlı işyerlerinde geçen süreler işçinin 
yıllık hakkının hesaplanmasında göz önünde bu
lundurulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın milletvekili var mı? Yok. 

Bu madde de Geçici Komisyonumuzca, Cum
huriyet Senatosundan gelen tadil şekli ile be
nimsenmiş bulunmaktadır. Benimsenip benim-
senmemesi hususunu oylarımıza arz edeceğim. 
Benimsenmesini kabul buyuranlar... Kabul et-
mâyenler... Kabul edilmiştir. 

Çahşmıış gibi sayılan haller : 
Madde 51. — Aşağıdaki süreler yıllık üc

retli izin hakkının hesabında çalışmış giM sa
yılır : 

a) işçinin uğradığı kaza veya tutulduğu 
hastalıktan ötürü işine gidemediği günler, 

b) Kadın işçilerin 70 nci madde gereğince 
doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadıkları 
günler, 
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c) İşçimin muvazzaf askerlik hizmeti dışın
da manevra veya her hangi bir kanundan do
layı ödevlendirilmesi sırasında işine gidemediği 
günler, (Bu sürenim yılda 90 günden fazlası sa
yılmaz.) 

, ç) Çalışmakta olduğu işyerinde, zorlayıcı 
sebepler yüzümden işin aralıksız bir haftadan 
çok tatil edilmesi sonucu olarak işiçinin çalış
madan geçirdiği damanın 15 günü, (işçinin ye
niden işe başlaması şartiyle) 

d) 62 nci maddede sözü geçen zamanlar, 
e) Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil 

giinleri, 
f) 5153 Sayılı Kanuna dayanılarak çıka

rılan tüğüze göre röntgen muayenehanelerinde 
çalışanlara Pazardan başka verilmesi gereken 
yanan günlük izinler, 

g) işçilerin uzlaştırma toplantılarına ka
tılmaları, hakem kurularında bulunmaları, bu 

1 kurullarda işçi temsilciliği görevlerini yapma
ları, çalışma hayatı ile ilgili mevzuata göre ku
rulan meclis, kurul, komisyon ve toplantılara 

, N yahut işçilik konuları ile ilgili milletlerarası te
şekküllerin konferans, kongre veya komitele
rine işçi veya sendika temsilcisi olarak katıl
maları sebebiyle işlerine devam edemedikleri 
igfüaıler, 

h) İşçilerin evlenmelerinde üç güne kadar, 
ana veya babalarının, eşlerimin, kardeş veya 
çocuklarının ölümlünde iki güne kadar verile
cek izinler, 

i) İşveren tarafından verilen öbür izinler, 
ı) Bu kanunun uygulanması sonucu olarak 

işçiye verilmiş bulunan yıllık ücretli izin süresi. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-

tiyen sayın milletvekili var mı? Yok. 
Bu maddede Geçici Komisyonumuzca, Cum

huriyet 'Senatosunca değişiklik şekli ile kabul 
edilmiş ve benimsenmiştir. Benimsenip benim-
senmemesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Benimsenmesini kabul buyuranlar... Kabul et-
mîyenler... Kabul edilmiştir. 

Gece süresi 
Madde 65. — I. iş hayatında (Gece) en 

geç saat 20 de başlıyarak en erken sabah 6 
ya kadar geçen ve her halde en fazla 11 saat 
süren gün dönemidir. 

II - Bâzı işlerin niteliğine ve gereğine 
g*öre yahut yurdum bâzı bölgelerinin iklim ve 

I âdet ayrılıkları bakımından, iş hayatına 
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ilişkin (Gece) başlangıcının daha geriye alın
mam veya yaz ve kış saatlerinin ayarlan-
lanması, yahut çeşitli işler için erkek, ka
dın ve çocuk işçiler hakkında (gece) deyi
minden anlaşılacak gün döneminin başlama 
ve bitme saatlerinin belirtilmesi suretiyle bi
rinci bentteki genel hükmün uygulama şe
killerini tesbit etmek yahut bâzı gece çalış
malarına her hangi bir oranda fazla ücrst 
ödenmesi usulünü koymak veyahut gece işle
tilmelerinde ekonomik bir zorunluluk bulun
mayan işlerde işçilerin gece çalıştırılmala
rını yasak etmek üzere Çalışma Bakanlığınca 
tüzükler hazırlanabilir. 

III - işçilerin gece çalışmaları 8 saati ge
çemez. 

IV - Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe 
işçi postaları kullanılan işlerde, en fazla bir 
iş haftası geöe çalıştırılan işçilerin, ondan 
sonra gelen ikinci iş haftası gündüz çalış
tırılmaları suretiyle postalar sıraya konur. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın milletvekili var mı? Yok. 

Madde, Cumhuriyet Senatosundan tadil 
edilerek gelmiş, Geçici Komisyonumuzca be
nimsenmiştir. Benimsenip benimsenmem esi hu
susunu oylarınıza arz edeceğim. Benimsenme
ni kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Gece çalıştırma yasağı 
Madde 69. — Sanayie ait işlerde 18 ya

şını doldurmamış erkek çocuklarla her yaş
taki kadınların gece çalıştırlımaları esas iti
bariyle yasaktır. 

Şu kadar ki; işin özelliği icabı kadın 
işçi çalıştırılması gereken işlerde 18 yaşını 
doldurmuş kadın işçilerin gece postalarında 
çalıştırılmalarına,, Çalışma ve Sağlik ve Sos
yal Yardım Bakanlıkları ile Sanayi ve Tica
ret Bakanlığının müştereken hazırlıyacakları 
bir tüzükte gösterilecek şartlar çerçevesinde 
izin verilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın milletvekili var mı? Yok. 

Madde, Cumhuriyet Senatosunda tadil gör
müş, Komisyonumuzca benimsenmiştir. Benim-
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senip benimsenmeme hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Benimsenmesini kabul buyuran
lar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması 
Madde 75. — Yetkili makamların verdiği 

izin üzerine bir işyeri kurularak işlemeye 
başladıktan sonra o işyerinde başkaca tesisat 
yapılmış olmadıkça iş durdurulamaz. 

A) ilgili tüzükte belirtilen birinci de
recedeki şartlan yerine getirdikten sonra yet
kili makamdan izin almak suretiyle kurulan 
ve işlemeye başlıyan her hangi bir işyeri
nin, tesis ve tertiplerinde çalışma metot ve 
şekillerinde, makina ve cihazlarında işçile
rin hayatı içjin tehlikeli olan bir husus tes
bit edilirse, bu tehlike giderilinceye kadar; 
üç kişilik bir komisyon kararı ile iş durdu
rulur. 

Bu komisyon; işverenle işçilerin birer tem
silcisinden ve işgüvenliğini teftişe yetkili bir 
memurdan teşekkül eder. Taraflardan biri
nin çağrısı üzerine, çağrıda belirtilen gün, 
yer ve saatte toplanır ve çoğunlukla karar 
verir, işgüvenliğini teftişe yetkili memurun, 
her toplantıya katılmış olması şarttır, işçi 
veya işveren temsilcisinin açğrrya uymaması, 
komisyonun toplanmasını ve karar almasını en-
gelliyemez. 

İşçi temsilcisi : 
a) işyerinde çalışan işçilerin çoğunlu

ğunu temsil eden sendikanın; 
b) Böyle bir sendika yoksa, o iş ko

lunda faaliyette bulunan ve işçi çoğunluğunu 
temsil eden sendikanın veya federasyonu
nun; 

c) Bu nitelikte bir işçi kuruluşu mev
cut değilse, en çok üyeye sahip konfederas
yonun ; 

Yönetim kurulunca seçilir. 
İşveren temsilcisi ise : 
a) işverenin üyesi bulunduğu sendikanın; 
b) Böyle bir sendika yoksa, o iş kolun-

i da faaliyette bulunan ve işveren çoğunluğu-
i nu temsil eden sendikanın veya konfederasyo-
I nun; 

c) Bu nitelikte bir işveren kuruluşu mev-
: cu!t değilse, en çok üyeye sahip bulunan 

konfederasyonun; 
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Yönetim Kurulunca seçilir. 
B) 74 ncü maddenin 2 nci fıkrasına uy

gun olarak kurma izni ve işletme belgesi alın
madan açılmış olan veya geçidi işletme bel
gesi alındığı halde ikinci derecedeki şartları 
verilen süre içinde yerine getirmemiş bulu
nan işyerleri; bölge çalışma müdürünün ta
lebi üzerine, o yerin en büyük mülkiye âmi
rinin emri ile ve zabıta marifetiyle kapatılır. 

C) Bu maddeye göre verilecek durdur
ma veya kapatma kararma karşı işverenin 
mahallî iş mahkemesinde itiraz etmek yetkisi 
ivardır. Mahkeme itirazı bir hafta içinde ka
rara bağlar. Bu işler acele mevaddandır. Ka
rarlar kesindir. 

Ç) Bir işyerlinde çalışan işçilerin yaş, 
cinsiyet ve sağlık durumları böyle bir işye
rinde çalışmalamna engel teşkil ediyorsa, bun
lar dahi çalışmaktan alıkonulur. 

!D) Yukardaki bentler gereğince işyer
lerinde işçiler için tehlikeli olan tesis ve ted
birlerin veya makina ve cihazların ne şekilde 
işletilmekten alıkonulacağı ve bunların ne şe
kilde yeniden işletilmelerine izin verilebile
ceği Çalışma Bakanlığınca hazırlanacak bir tü
zükte gösterilir. 

!E) Bir işyerinin kurulmasına ve işle-
tilmesüne izin verilmiş olması 74 ncü maddede 
yazıl tüzük hükümlerinin uygulanmasına hiç
bir zaman engel olamaz. 

F) Bu maddenin (A) ve (B) bentleri ge
reğince makina, tesiast ve tertibat veya işin 
durdurulması veya işyerinin kapatılması se
bebiyle işsiz kalan işçilere işveren, ücretlerini 
ödemeye veya ücretlerinde bir düşüklük ol-
mamâik üzere meslek veya durumlarına göre 
başka bir iş vermeye zorunludur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iıs-
tiyem saym ımiletiveMl var mı? Yok. 

MaJdde, Cumhuriyet Senatosunca tadil gör
müş, Geçici Komisyonumuzca bu tadil benim
senmiştir. Benimsenip benimsenmemesi hususu
mu oylarınıza arz edeceğim. Benimsenmesini 
kabul buyuranlar... Kabul etmîyenler., Kabul 
edilmiştir. 

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

lar ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz. 

Hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayı
lacağı, kadınlarla 16 yaşını doldurmuş fakat 
18 yaşını bitirmemiş çocukların hangi çeşit ağır 
ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilecekleri, Çalışma 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca 
hazırlanacak bir tüzüikte gösterilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın milletvekili var mı? Yok. 

Madde, Cumhuriyet Senatosunca tadil gör
müş, Geçici Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
Benimsenip benimsenmemesi hususunu oylarını
za arz edeceğim. BenimBemmesini kabul buyu
ranlar.. Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ağır ve tehlikeli işlerde rapor 
Madde 79. — Ağır ve tehlikeli işlerde çalı

şacak işçilerin işe girişlerinde veya işin devamı 
süresince bedence bu işlere elverişli ve dayanık
lı oldukları; işyeri hekimi, işçi sağlığı dispan
serleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırası ile 
en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık oca
ğı, Hükümet veya belediye doktorları tarafın
dan verilmiş muayene raporları olmadıkça; bu 
gibilerin işe alınmaları veya işte çalıştırılmaları 
yasaktır. 

İşyeri hekimi tarafından verilen rapora iti
raz hainde, işçi en yakın iSosyal Sigortalar Ku
rumu hastanesi sıhhi kurulunca muayeneye 
tabi tutulur, verilen rapor kesindir. 

Yetkili memurlar isteyince, raporları işve
ren kendilerine göstermek zorundadır. 

Bu raporlar her türlü resim ve harçtan mu
aftır. 

BAŞKAN — Başlık; «Ağır ve tehlikeli iş
lerde rapor» şeklinde okunmuştur. Madde üze
rinde görüşmek istiyen sayın milletvekili var 
mı? Yok. 

Cumhuriyet Senatosunca tadil gören madde, 
Geçici Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 
Benimsemip benimsenmemesi hususunu oyları
nıza arz edeceğim. Benimsenmesini kabul buyu
ranlar... Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiş/tir. 

Onisekiz yaşından küçük işçiler için rapor 
Ma'dde 80. — 12 den 18 yaşına kadar (18 

dâhil) çocuklarım her hangi bir işe alınmaların
dan önce; işyeri hekimi, işçi sağlığı dispanser
leri; bunların bulunmadığı yerlerde sırası ile 
en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık oca
ğı, Hükümet veya belediye tabiplerine muayene 
ettirilerek işin niteliğine ve şartlanma göre vü-
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cu!t yapılarının dayanıklı olduğunun raporla be
lirtilmesi ve bunların 18 yaşı dolduruncaya ka
dar en az her altı ayda bir aynı şekilde doktor 
muayenesinden geçirilerek bu işte çalışmaya de
vamlarında bir sakınca oluıp olmadığının kont
rol estirilmesi ve bütün bu raporların işyerinde 
muhafaza ettirilerek yetkili memurların isteği 
üzerine kendilerine gösterilmesi zorunludur. 

Birinci fıkrada yazılı tabipliklerce verilen 
rapora itiraz halinde, işçi en yakın Sosyal Si
gortalar Kurumu Hastanesi Sıhhî Kurulunca 
muayeneye tabi tutulur, verilen rapor kesindir. 

Bu raporlar her çeşit resim ve harçtan mu
aftır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen ısayın mileltvekil var mı? Yok. 

Geçici Komisyonmuzca, Cumhuriyet Sena
tosunun tadil şekli benimsenmiştir. Benimsenip 
benimsenmemesi hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Benimsenmesini kabul buyuranlar... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gebe veya emzikli kadınlar için tüzük 
Madde 81. — Gebe veya emzikli kadınların 

hangi dönemlerde ne gibi işlerde çalıştırılmala
rının yasak olduğu ve bunların çalışmalarında 
sakınca olmıyan işlerde hangi şartlar ve usul
lere uyacakları ne suretle emzirme odaları veya 
çocuk bakım yurdu (kreş) kurulması gerektiği 
Çalışma, Sağlık ve Sosyal Yardını bakanlıkları 
tarafından birlikte düzenlenecek bir tüzükte gös-
terilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Madde Cumhuriyet Senatosunca tadil gör
müş, Geçici Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
Benimsenip benimsenmeme hususunu oylarınıza 
arz edeceğim. Benimısıenme&ini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Teftiş defteri 
Madde 93. — İşverenler, işlettikleri işyerle

rinde ve bunların ilgili kollarında yetkili ma
kamlarca yapılan teftişler sonuçlarının yazıl
ması için özel bir defter bulundurmakla yüküm
lüdürler. Bu defterlerin şekli, ne yolda doldu
rulacağı ve bununla ilgili işlemlerin usulleri «iş 
teftişi tüzüğü»nde gösterilir. 

îş denetimi ve teftişine yetkili mercilerin bu 
kanunun uygulanması ile ilgili olarak gönder
dikleri belgeleri işverenler, süresi içinde cevap
landırıp geri çevirmek zorundadırlar, 
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BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Madde Cumhuriyet Senatosunca tadil gör
müş, Geçici Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
Benimsenip benimsenmeme hususunu oylarımıza 
arz edeceğim. Benimsenmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

rasında belirtilen hizmet akdini yazılı yapmı-
yan ve 2 nci fıSkrada anılan belgeyi vermiyen, 

II - 10 ncu maddede anılan takım sözleşme
sini yazılı yapımyan, 

III - 13 ncü maddenin (A) bendinde belir
tilen bildirim şartına uymadığı halde, bildirim 
öneline ilişkin ücreti ödemiyen, 14 ncü maddede 
yazılı hallerde işçinin kıdem tazminatını öde
miyen, 

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

V - 20 nci maddede yazılı bulunduğu üzere 
işçiye belge vermiyen veya bu belcede gerçeğe 
aykırı bilgi veren veya 21 nci maddede yazılı 
(İşçi kimlik karnesi) ni vermiyen, 

VI - 22 nci maddede yazılı şartlara uyma
dan ve gerekli izni almadan kantin açan ve aynı 
maddedeki hükümlere aykırı hareket eden, 

Beş işçiye kadar çalıştıran işveren veya ve
kili hakkında 100 liradan, daha fazla işçi çalış
tıranlar içim 500 liradan az olmamak üzere ha
fif para cezası ve tekerrürü halinde evvelce ve
rilen para cezasının iki katı, 

VII - işçilerini 24 ncü maddedeki hükümle
re aykırı olarak Bölge Çalışma Müdürlüğüne 
haber vermeden çıkaran veya aynı maddenin 
2 nci fıkrasındaki zorunluklara uymıyan işve
ren veya işveren vekili hakkında 1 000 liradan 
aşağı olmamak üzere ağır para cezasına ve te
kerrürü halinde evvelce verilen para cezasının 
iki katı, 

VIII - 25 nci maddede yazılı şartları yerine 
igetirmiyen ve hükümlere aynıkı hareket eden, 

işveren veya vekili hakkında yükümlü oldu>-
ğu her sakat ve esM hükümlü için 500 liradan 
1 000 liraya kadar para cezası, 

Hükmolunur. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-

tiiyen sayın milletvekili?.. Yok. 
Madde Cumhuriyet Senatosunca tadil gör

müş, Geçici Komisyonumuzca benimsenmiştir, 
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Benimlsenip benimsemmeme hususunu oylarmıza 
arz edeceğim. Benilmisienmesini kaJbul edenler... 
Etmiyenler... Raibul edilani^tir. 

Ücrete ilişkin cezalar 
Madde 99. — A) lişıçinin hu kanundan veya 

toplu iş sözleşmesinden yaıhut hizmet akdin
den doğam ve 26 ncı maddede tarif edilen ücre
tini süresi içinde kasiden tam olarak ödemiyen 
veya noksan ödiyen işveren veya işveren veki
li hakkında, hu durumda olan her işçiye karşıt
lık 50 liradan az olmamak üzere nispî para ce
zası hiükmlolumur. 

Fiilin tefeerrü halinde evvelce verilmiş olan 
para cezasının iki katı hükmiolunur. 

B) 1 -30 ncu maddede yazılı ücrete iliş
kin hesap pusulalarımı işçilere verimiyen, 31 nci 
maddede gösterilen tuitardan fazla olarak işçi 
ücretlerimden zarar karşılığı kesinti yapan ve
ya zarar yapmaksızın işten çıkan işçiye tazmi
nat iade etmiyen veya mahsup yaptığı halde is
tek üzerine hesap ve (belgeleri göstermiyen, 32 
nci mıadldede alınan sebepler dışında işçiye ücret 
kesintisi cezası' kesen yahut bu paraları aynı 
bendim gösterdiği müddette bu hesaba yatırmış 
yan işveren veya işveren vekili hakkında 250 
liradan az olmamak üzere hafif para, cezası, 

II - 33 ncü maddede anılan komisyonun tes-
<bit ettiği asgari ücretleri işçiye ödemiyen veya 
nloksan ödiyen 34 ncü maddede işaret edilem se
bepler dolayisiyle çalışmıyan işçiye yarim üc
ret ödemiyen 35 nci maiddede yazılı şartlar dı
şımda fazla çalışma yapan veya aynı maddede 
gösterilen fazla çalışma ücretini ödemiyen veya 
noksan ödiyen 36 ve 37 mci maddelerdeki hü
kümlere aykırı olarak çalışma yaptıran veŷ a 
fazla çalışmaya ait ücretleri ödemiyen veya nok
san ödiyen 38, 41, 42, 43, 47 ve 54 ncü maddeler
deki şartlar ve uısulere uymıyarak bu madde
lerde gösterilen ücretleri nloksan ödiyen işveren 
veya işveren vekili hakkında (B) bendinin 1 nci 
fıkrasında slözü geçen cezalar, 

III - 48 nci maddede gösterilen yüzdelerin 
haisebma ait usullere uymıyan, 52 nci maddenin 
Son fıkrasın'da anılan ücretsiz ilâve izni vermi-
yen ve ücretli izin kullanan işçiye peşin olarak 
hu izne ait ücretini ödemiyen veya 56 ncı mad
dedeki hak edilmiş izini {kullanmadan hizmet ak-
ıdinin feshi halinde hu izne ait ücreti ödemiyen, 
57 nci maddeye dayanılarak çıkarılacak olan 
yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden 

veya 60 ncı maddede anılan sebepler dolayisiyle 
işçi ücretinden indirme yapan işveren veya iş
veren vekili hakkında 1 000 liradan az olma
mak üzere ağır para cezası, 

Hükmlolfunur. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-

tiiyen sayın milletvekili?.. Yiok. 
Madde Cumhuriyet Senatosunca tadil gör

müş, Geçici Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
Benimsenip benimsemmeme hususunu oylarınıza 
arz edeceğim. Benimsenmesini kalbnl edenler... 
Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

Madde 104. — Bu Kanunun 77 nci maddesi 
hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 
290 liradan az olmamak üzere hafif para ceza
sına, ağır ve tehlikeli işlerde 16 yaşından ku

tsin düzenlenmesine ilişkin cezalar 
Madde 100. — Bu kanunun 61 nci maddesin

de ve hu maddeye göre çıkarılacak tüzükte tes 
bit olunan iş müddetlerine aykırı olarak işçile
rini çalıştıran veya 04 ncü maddedeki ara din
lenmelerini bu maddeye göre uygulamıyan Ve
ya işçileri 65 nci maddeye aykırı olarak gece
leri sekiz saatten fazla çalıştıran, gece ve gün 
düz postalarını değiştirmiyen, 67 nci madde 
hükmüne aykırı olarak onaltı yaşından küçük 
çocukları günde sekiz saatten fazla çalıştıran 
veya okul zamanını bu madde hükmüne göre 
uygulamıyan, 68 nci madde hükmüne aykırı 
olarak bu maddede zikredilen yerlerde onsekiz 
yaşını doldurmamış erkek çjocukları ve her yaş
taki kadınları çalıştıran, 69 ncu maddede anılan 
tüzük hükümlerine aykırı olarak hareket eden 
ve aynı maddenin 1 nci fıkrasındaki yazılı ya
sağa uymıyan, 70 nci maddedeki hükme aykırı 
olarak doğumdan evvel ve sonraki müddetler
de gebe veya doğum yapmış kadınları çalıştı
ran, 7!2 inci maddeye istinaden çıkarılacak tü
zük bükümlerine uymıyan, işveren veya işveren 
vekili hakkında 1 $00 liradan az olmamak üze-
ree ağır para cezası, 

Hükmölunur. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-

tiyen sayın milletvekili?.. Yok. 
Madde, 'Cumhuriyet 'Senatosunca tadil gör

müş, Geçici Komisyonumuzca (benimsenmiştir. 
Benimsenip (benimsenmeme hususunu oylarınıza 
arz edeceğim. Benimsenmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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çükleri çalıştıran veya 78 nci maddede anılan 
tüzükte gösterilen yaş kayıtlarına aykırı işçi ça
lıştıran işveren veya işveren vekili hakkında 
1 ÖOO liradan az olmamak üzere ağır para ce
zasına, 79 ncu ımadde hükmü gereğince işçilere 
doktor raporu almıyan veya istek halinde ilgili 
memura göstermiyen, 80 nci madde gereğince 
alınması gereken raporu almıyan veya bu ra
porları istek halinde yetkili memurlara göster
miyen işveren veya işveren vekili hakkında 500 
liradan az olmamak üzere ağır para cezasına, 
81 nci maddeye dayanılarak çıkarılacak tüzük
te gösterilen şartlara uymıyan, 812 nci maddede 
anılan tüzük (hükümlerini yerine getirmiyen iş
veren veya işveren vekili hakkında 1 500 li
radan az olmamak üzere ağır para cezası hük-
molunur. 

Yukarda sayılan fiillerin tekerrürü halinde 
evvelce verilen para cezasının iki katı hükmolu-
nur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın milletvekili?.. Yok. 

IMadde, Cumhuriyet Senatosunca tadil gör
müş, Geçici Komisyonumuzca Ibenimsenmiştir. 
Benimsenip benimsenmeme hususunu oylarınıza 
arz edeceğim. Benimsenmesini kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

iş ve1 işçi Bulma ile ilişkin cezalar 
Madde 105 — Bu kanunun 85 nci maddesi

nin 2 nci fıkrasında yazılı şartlarla izin alma
dan, aynı maddenin 1 nci fıkrası hükmüne ay
kırı olarak kazanç amaciyle özel "büro açan, ve
ya 1 nci ve 2 nci fıkrası hükümlerine riayet 
etmekle beraber, aynı maddenin son fıkrası 
hükmüne aykırı olarak işçilerden ücret alan, 
özel ve tüzel kişilerin bu işle ilgili büroları 
kapatıldığı gibi bu işlerde fiilen çalışanlar 
hakkında genel hükümlere göre verilecek ey
leme uygun cezalardan başka, 2 000 liradan 
az olmamak üzere ağır para cezası ve üç aydan 
az olmamak üzere hapis cezası hükmölunur. 

!Bu kanunun 85 nci maddesinin 1 nci fıkrası 
hükmüne aykırı olarak dış ülkelere işçi gönder
me amaciyle çalışmaları tesbit edilenler hak
kında 10 000 liradan az olmamak üzere ağır 
para cezası ve üç yıldan az olmamak üzere ha
pis cezası hükmölunur. 

Tekerrürü halinde verilen cezalar iki katına 
kadar artırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın özden-
oğlu, buyurun. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Değerli 
arkadaşlarım, 

Bu maddenin gerek Geçici Komisyonda, ge
rek Senatoda görüşülmesinde ve gerekse bu 
maddenin getirmiş olduğu meseleyi benimsemek 
suretiyle vâzıı kanun olarak Yüce Meclislerin 
örnek bir müeyyide getirmesini temin eden bü
tün arkadaşlarıma huzurunuzda teşekkür et
mek için söz almış bulunuyorum. Yani, madde
nin lehinde konuşacağım, ama bu vesileyle Tür
kiye'nin hayati bir meselesi, Türk iş gücünün 
önemli ve hayatî bir meselesi olduğuna inandı
ğım bir meselede de, gerek Yüce Heyetinizin, 
gerek Hükümetin dikkatini çekmeyi bir borç 
biliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 

Bu madde, görüldüğü üzere, dışarıya kaçak 
işçi götüren, kaçıran; Türk işçisini dışarıya hi
leli yolla götüren, kaçıran ve istismar eden, 
sömüren teşekküller ve şahıslar için getirilmiş 
olan bir müeyyidedir 

İş Kanununun, kanımıza göre, başlıca nite
liği, hakikaten Türk işçisinin sömürülmesine 
mâni oluyorsa o takdirde gönlümüzca bir İş Ka
nunudur diyebiliriz. Bu açıdan değerlendirdiği
miz takdirde hakikaten Senatodan gelmiş olan 
bu son şekliyle örnek bir tarzda Türk işçisinin 
birtakım aracılar elinde sömürülmesine engel 
olan bir hükmü taşımaktadır. Bu itibarla da 
maddenin önemi vardır. 

Daha önce Yüce Meclisinizce kabul edilmiş 
olan şekliyle 2 bin lira para cezası ve 3 aydan 
başlamak üzere hapis cezası ile tecziye edilenler, 
bu sefer 10 bin lira para cezası ve 3 sene ağır 
hapisten başlamak üzere ağır şekilde cezalandı
rılıyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, 

Tabiî aslında ağır cezai müeyyide problemi 
halledecek değil. Bunun yanında ekonomik ve 
sosyal tedbirlerin mutlaka Hükümetçe alınması 
lâzımdır. Türkiye'de geniş bir endüstri hayatı 
açılmadığı müddetçe Türk işçisinin dışarıya 
gitmesini önlemek mümkün değildir. O itibarla 
birtakım tedbirler vardır ki, cezadan daha zi
yade ciddiyetle üzerinde duracağımız bu ted
birlerin alınması şarttır. 
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Kaçak işçilerin Türkiye dışındaki yaşayış
larının, yaşantılarının ne derece elîm olduğu 
hepinizce malûmdur. Dışarda Türkiye - Avrupa 
Ekonomik Topluluğu Karma Komisyonunda 
biz, Türkiye olarak tedbir alacağımızı ve önce
likle alınacak tedbirlerin kanunlaştırılacağını 
vâdetmiştik. Bundan sonraki toplantılara, yü
ce takdirlerinizle, daha mücehhez olarak git
mek imkânlarına sahiboluyoruz ve böylece, da
ha önce Yüce Meclisinizin hakikaten bu ağır 
suçu karışılamıyacak derecede hafif olarak tes-
bit etmiş olduğu cezanın, bu sefer Türkiye'nin 
gerçeklerine göre getirilmiş olmasını huzuru
nuzda teşekkürle anıyorum, kaydediyorum ve 
bu vesileyle Hükümetten ve Sayın Bakandan 
da bunun yanında ve daha köklü diğer tedbir
lerin alınmasında büyük bir ciddiyetle ve titiz
likle hareket edilmesini temenni ediyorum. 

İlgililere ve bu işte emeği geçen arkadaşla
rıma tekrar tekrar huzurunuzda teşekkür ede
rim. Beni dinlediğiniz için sağ olun, hürmetle
rimi sunarım. 

BAŞKAN — 105 nci madde üzerinde başka
ca görüşmek istiyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Bu madde Cumhuriyet Senatosunca tadil 
görmüş, Geçici Komisyonumuzca benimsenmiş
tir. Benimsenip benimsenmeme hususunu oyla
rınıza arz ediyorum. Benimsenmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
îş hayatını denetleme ve teftişine ilişkin cezalar 

Madde 106. — I - Bu kanunun 89 ncu mad
desinin 2 nci fıkrasında sayılan ödevleri yerine 
getirmiyen ve aynı maddenin 1 nci fıkrasında 
kendilerine yetki verilen memurlara karşı ge
reken kolaylığı göstermiyen işveren veya işve
ren vekilleri, 93 ncü madde gereğince çıkarıla
cak tüzük hükümlerine ve aynı maddenin 2 nci 
fıkrasındaki bildiri şartına uymıyan işveren ve
ya işveren vekilleri, 94 ncü maddenin 1 nci fık
rasındaki yasaklara riayet etmiyen işveren ve
ya işveren vekilleri, hakkında 2 500 liradan az 
olmamak üzere ağır para cezasına, 94 ncü mad
denin 2 nci fıkrasındaki yasaklara riayet etmi
yen işçiler hakkında 500 liradan a.?: olmamak 
üzere ağır para cezasına, 

Hükmolunur. 
Yukardaki fıkralardaki fiillerin tekerrürü 

halinde cezalar iki kat artırılır. 
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II - Yukarda sözü geçen ilgili memurların 
bu kanundan evvel diğer kanunlardan doğan 
her çeşit teftiş ve denetleme yetki ve görevleri 
gereğince görevlerinin yerine getirilmesi sıra
sında istedikleri bilgileri vermiyen veya görev
lerini yapmaya veya sonuçlandırmaya engel 
olan kimseler hakkında 2 500 liradan az olma
mak üzere ağır para cezası hükmolunur. 

Fiilin tekerrürü halinde evvelce hükmedilen 
cezalar bir kat artırılarak uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen madde 
Geçici Komisyonumuzca benimsenmiştir. Be
nimsenip benimsenmemesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Benimsenmesini kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 108. — Bu kanunun cezai hükümle
rini tatbike mahallî sulh ceza mahkemeleri gö
revlidir. 105 nci maddede yer alan eylemlerde 
ise asliye ceza mahkemeleri görevlidir. 

Bu dâvalar acele mevaddandır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Madde Cumhuriyet Senatosunca tadil gör
müş, Geçici Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
Benimsenip benimsenmemesi hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Benimsenmesini kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Geçici madde 1. — A) îptal edilen 931 sa
yılı Kanunun geçici 1 nci maddesine göre ha
len yürürlükte bulunan tüzük ve yönetmelik
lerin bu kanun hükümlerine aykırı olmıyan hü
kümleri yenileri çıkarılıncaya kadar yürürlükte 
kalır. 

B) Bu kanunun yürürlüğe girmesinden ön
ce 3008 sayılı Kanuna göre Mahallî Asgari Üc
ret tesbit komisyonlarınca alınıp da henüz ke
sinleşmemiş bulunan kararlarla bunlara ilişkin 
her türlü işlemler durdurulur. 

C) îptal edilen 931 sayılı Kanuna göre alın
mış bulunan asgari ücret karan, bu kanunun 
33 ncü maddesine göre yeniden tesbit yapılın
caya kadar yürürlükte kalır. 

Ç) İptal edilen 931 sayılı Kanunun 109 ncu 
nıaddesinden doğan kıdem tazminatı hakkı sak
lıdır. 

D) Bu kanunda sözü geçen yönetmelikler 
üç ay içinde, tüzükler kanunun yürürlük tari-
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hinden başlıyarak en geç bir yıl içinde hazırla
nır ve tüzük tasarıları Danıştaya tevdi tarihin
den itibaren en geç iki ay içinde tetkik edilerek 
karara bağlanır. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde görüş
mek istiyen sayın milletvekili?... Yok. 

Geçici madde Cumhuriyet Senatosunca ta
dil görmüş, Geçici Komisyonumuzca benimsen
miştir. Benimsenip beriimsenmemesi hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Benimsenmesini kabul 
edenler... Kabul etm'iyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 4. — Tarım îş Kanununun yü
rürlüğe girmesine kadar tarım işçilerinin asga
ri ücretleri bu kanunun 33 ncü maddesindeki 
esaslara göre ve ayrıca tesbit olunur. 

Tesbit olunan bu ücret, Tarım tş Kanunu
nun yürürlüğe girmesinden sonra, o kanun uya
rınca asgari ücret tesbit oluncaya kadar geçer
lidir. 

Tarım ve orman işçilerinin asgari ücretleri
nin tesbiti sırasında komisyona Tarım, Orman 
ve Köy tşleri bakanlıkları ile T. Ziraat Odaları 
Birliği ve tarım ve orman işkollarında kurulu 
en çok üyesi bulunan işçi sendikalarından da 
birer temsilci katılır. 

BAŞKAN — Geçici madde 4 üzerinde gö
rüşmek istiyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Bu geçici madde 4 de Cumhuriyet Senato
sunca değişiklik görmüş, Geçidi Komisyonumuz 
benimsemiştir. Benimsenip benknsenmemesi hu
susunu oylarınıza arz ©diyorum. Benimsenme
sini kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 111. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

Ancak; 9 ncu bölümde yer alan ceza hüküm
leri dışında kalan hükümleri, 12 . 11 . 1970 ta
rihinden geçerli olmak üzere uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın milletvekili?... Yok. 

Cumhuriyet Senatosunca tadil gören 111 nci 
m'adde Geçici Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
Benimsenip beriimsenmemesi hususunu oyları
nıza arz ©diyorum. Benimsenmesini kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle îş kanunu tasarısı kanunlaşmış
tır. Hayırlı olmasını temenni ederim. 

Açık oylama sonucunu arz ©diyorum. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, bir maddelik bir kanun var, müsaade 
buyurursanız onu da görüşelim, ondan sonra 
açık oylama sonucunu arz ediniz. 

BAŞKAN — Endişe buyurmayınız, çünkü 
sonuç her zamanki sonuç değil. (Gülüşmeler) 

Takdir buyurursunuz ki, bugün gündem dışı 
da söz vermedik. Açık oylamada sonuç o ba
kımdan değişmiştir. («Bravo» sesleri) 

Açık oylamaya 205 sayın milletvekili katıl
mış; 257 kabul, 7 ret, 1 çekinser oy çıkmıştır. 
Yeterli sayı sağlanmış, tasarı Meclisimizce ka
bul edilmiştir. 

7. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
8 arkadaşının, 17 . 7 . 1967 tarihli 506 sayılı 
Kanunun 123 ncü maddesinin 2 ve 3 ncü fıkra
sının kaldırılması ve bir fıkra eklenmesi ile îz-
mir Milletvekili Burhanettin Asutay ve 4 arka
daşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun 123 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifleri ve Çalışma ve Plân komisyonla
rından 8 er üyeden kurulu 41 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (2/496, 2/323) (S. Sayısı: 
310) (1) 

BAŞKAN — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 123 ncü maddesinin değiştirilmesi
ne dair kanun teklifinin müzakeresine geçiyo
ruz. 

Simidi, tümü üzerinde müzakereler bitmiş, 
şartlı olarak kifayeti müzakere oylanmış. Sa
yın Tosyalı'ya söz verileceği ifade edilmiştir, 

Sayın Oğuz Aygün'ün de tümü ile ilgili bir 
takriri vardır. BilâJhara takririni okutacağım, 
Komisyon ve Hükümetten mütalâa alacağız, 
pek tabiî içtüzüğümüz hükümleri mucibince 
tehaddüs eden sonuca göre Sayın Aygün'e de 
takriri üzerinde söz vereceğiz. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Muhterem Baş
kanım, zatıâlinizin takdirine hürmetim vardır. 

BAŞKAN — Benim takdirim değil, usulün 
yürüyüşü hükmü. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Riyasetin tak
dirine hürmetiım vardır. Yalnız bir hususu arz 
etmek isterim. Geçen seferki birleşimde kifaye
ti müzakere oylanırken, bendenizin ismi bilhas-

(1) 310 S. Sayılı basmayazı 16 . 8 . 1971 ta
rihli 149 ncu Birleşim tutanağına eklidir. 
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sa belirtilerek ve son sözün bende olduğu ifa
de edilerek Yüksek Meclisin oyuna sunulmuş 
idi ve zabıtlarda da böyledir. Ancak, zabıtla
rın birinci kısmında Sayın Hasan Tosyalı grup 
adına söz istemiş olduğu için, bana da; «Grup 
adına eğer söz istiyorsanız hakkınız bakidir.» 
dendi. Grup adına söz almak için daha evvel 
gerekli vesaiki yüksek Riyasetinize arz ettim. 

BAŞKAN — Efendim, zabıtlar bu şekilde, 
Genel Kurula, Başkan olarak, tatbikatta bir sı
kıntımızı arz edeyim : Arkadaşlarım söz almak
ta öncelik için kendi imzalariyle «grup adına 
söz istiyorum» diyorlar ve biz de müşkül duru
ma giriyoruz, 

Şimdi söz hakkı Sayın Hasan Tosyalı'nındır, 
şayet Sayın Tosyalı yetkilinin imzasiyle grup 
adına söz istemişlerse. 

Sayın Tosyalı, şahsan mı grup iadına söz iste
diniz, yoksa yetkilinin imzası mı var bizde? 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Yetkili
nin imzasıyla grup adına söz istedim Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN —-Çünkü grup adına iki istek 
var da 

Evet, ilk söz Sayın Tosyalı'mındır. Bu suret
le mesele halledilmiştir. 

Şimdi müzakereye geçiyorum. Sayın Aygün, 
siz de konuşma imkânına sahipsiniz takririniz 
sebebiyle. 

Sayın Tosyalı buyurun, M. G. P. Grupu adı
na. 

M. G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYA
LI (Kastamonu) — Sayın Başkanını, değerli 
arkadaşlarım, 

Geçen birleşimde 506 sayılı Sosyal Sigorta
lar Kanununun 123 ncü maddesinin tadili hak
kındaki kanun teklifinin tümü üzerinde grup
ları ve şahıslan adına konuşan muhtelif sayın 
arkadaşlarım lehte ve aleyhte fikirlerini arz 
etmiş, teklif sahibi saym arkadaşlarımızla Ko
misyon Başkanı ve Çalışma Bakanımız da yeni 
maddenin lüzumu ve kabulü hakkında konuş
muşlar idi. Kanunun tümü üzerinde konuşma 
sırası ve son söz M. G. P. Sözcüsü olarak ben
denize gelince saat 19,00 a geldiğinden oturum 
kapanmış idi. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım, bu 
madde üzerindeki samimî düşüncelerimizi arz 
ediyorum, 
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1 Mart 1965 te yürürlüğe giren 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun 123 ncü madde
sinin 1 nci fıkrası, halen 2 milyondan fazla ça
lışan işçimizin sağlık ve sosyal güvenliğini sağ-
lıyan Sosyal Sigortalar Kurumuna hastane, sa
natoryum, prevantoryum, dispanser, sağlık is
tasyonu ve benzeri sağlık müesseseleriyle, is
tisnasız yataklı ve yataksız bütün sağlık tesis
lerinde eczane kurup işletme görev ve yetkisi
ni vermiştir. 

123 ncü maddenin 1 nci fıkrasının açık ve 
genel hükmü böyle olmasına rağmen, aynı mad
denin 2 nci ve 3 ncü fıkraları bu maddenin 
1 nci fıkra hükmünü âdeta iptal edercesine kı
sıtlamakta ve tezat teşkil etmektedir. Şöyle ki : 

Yürürlükteki 123 ncü maddenin 2 nci fık
rası Sosyal Sigortalar Kurumuna yataklı sağ
lık tesisleri bulunan yerlerle, serbest eczane, 
bulunmıyan yerlerdeki yataksız sağlık tesis
lerinde eczane açma hakkını vermektedir. 3 ncü 
fıkrası ise, serbest eczane bulunan yerlerdeki 
kurumun yataksız sağlık tesislerinde kuruma 
eczane açma hakkı vermemekte ve «kurum ec
zane açamaz» demektedir. Yine 3 ncü fıkra, 
kurumun yataksız sağlık tesisi bulunan yüze 
yakın yerinde kurumu 123 ncü madde 1 nci 
fıkra hükmüne aykırı olarak, serbest eczaneler
le kurum aleyhine dahi olsa anlaşma yapmaya, 
haksız olarak, zorlamakta ve mecbur etmek
tedir. 

Yine 3 ncü fıkra, Kurumun bu gibi yerlerde 
çeşitli sebep ve ihtiyaç dolayısiyle açtığı kendi 
eczaneleri için de; «orada yeni bir serbest ec
zane açılır açılmaz en geç bir yıl içinde kapatı
lır» demektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, açıkça görülmekte
dir ki, 123 ncü maddenin 2 ve 3 ncü fıkraları, 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu
nun ruhuna, gayesine ve bizzat 123 ncü madde
nin 1 nci fıkrasının metnine tamamiyle aykı
rıdır ve bu maddeyi işlemez hale getirmiştir. 

Sayın arkadaşlarım, arz ettiğim sebeplerle 
123 ncü maddenin Komisyonca tanzim edildiği 
şekilde yeniden düzenlenmesi ve 2 ve 3 ncü 
fıkraların madde metninden çıkarılması zaruri 
ve çok faydalıdır, öyle yapılmıştır, iyi edilmiş
tir. Bu görüşün ışığı altında şimdi kanaatlerimi 
kısaca arza devam ediyorum : 
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1. ıSosyal Sigortalar Kurumu halen yekûnu 
2 milyona baliğ olan ve sanayileşmemizle müte
nasip olarak miktarı her sene artacak olan işçi
lerimizin sosyal güvenliğini temin ve sağlık hiz
metlerini daha yeterli, süratli, ucuz ve kolay 
bir şekilde yapabilmesi için yeter miktarda ya
taklı ve yataksız her nevi sağlık tesisini ve bun
ların yanında kemdi eczanesini kurup işletebil-
melMir. Bu kanun bunu temin etmektedir. (Bra-
va sesleri) 

2. ıSosyal Sigortalar Kurumu kırka yakın 
yatoklı ve yüze yakın yataksız sağlık tesisleri 
yanında açacağı kendi eczaneleri vasıtasiyle iş
çilerimize lüzumlu ilâcı daha kolaylıkla ve da
ha ucuza verebilmelidir. Bu kanun bunu sağla
maktadır. Kabulü gerekir. 

3. ıSosyal Sigortalar Kurumu, Kurum ve iş
çilerimiz aleyhine olarak her sene aracı serbest 
eczanelere fazladan ödemek zorunda kaldığı 
yüz milyon liranın üstünde fazla ilâç parası ile 
kendi eczanelerini açıp işleterek, işçilerimize da
ha çok sağlık tesisleri kurarak daha çok sos1-
yal güvenlik ve sağlık hizmetleri yapabilmeli
dir. Bu kanun kabul edilirse bu, sağlanmış ola
caktır. 

4. Sosyal Sigorltalar Kurumu ve serbest ec
zaneler arasında vukuu muhtemel ilâç ve men
faat suiistimalleri önlenmelidir. Bu madde ka
bul edilirse önlenecektir. 

5. işçilerimiz, muayene ve tedavi olduğu 
yataklı veya yataksız kurumun sağlık tesisle
rinde bulunan kendi eczanelerinden ihtiyacı 
olan ilâcı daha ucuz, kolay ve süratle alabil
melidir. Bu kanun kabul edilirse bu mümkün 
olacaktır. (M. G. P. ve C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

Netice olarak; 506 sayılı Kanunun 123 ncü 
maddesini tadil etmek üzere değerli arkadaş-
larımızca yapılan ve Komisyon ve Hükümetçe 
de kabul edilen yeni 123 ncü madde; yukarda 
arz ettiğimiz birinci fıkra ile tezat teşkil eden 
iki ve üçüncü fıkralarını kaldırmakta ve say
dığımız mahzurları gidermekte, Sosyal Sigorta
lar Kurumuna, işçilerimize daha kolay, ucuz, 
süratli sağlık hizmeti sağlamakta, ilâç suiistima
lini önlemektedir. Ve nihayet Kuruma senede 
yüz milyon liradan fazla bir para iktisadına im
kân sağlanacaktır. Bununla daha çeşitli tesis
ler kurulup işçimizin hizmetine verilebilir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu sebeple 123 ÜQVL 
maddeyi uygun bulduğumu ve müspet oy vere
ceğimi saygılarımla arz ederim. (C. H. P. ve 
M. G. P. sıralarından, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Aygün tarafından veril
miş bir takrir vardır. Okutuyorum efendim. 

ISayın Başkanlığa 

506 sayılı Kanunun 123 ncü maddesinin tâ
dili hakkındaki kanun teklifleri eczaneler ve 
eczacılık meslekinin geleceği ile ve dolayısiyle 
tababet sahasının muvaffakiyetiyle ilgili oldu
ğundan hassasiyetle davranılmasını ve en isa
betli kararın dikkatle verilmesini icabettirmek-
fcedir. 

Teklifin görüşüldüğü Geçici Komisyona, ih
tisas komisyonu olan Sağlık Komisyonundan 
üye alınmadığı gübi, Geçici Komisyon üyeleri 
arasında da söz hakkı olması icabeden bir dok
tor veya eczacı da bulunmamaktadır. 

Bu bakımdan Yüce Meclisin görüşlerini be
lirtmesinden önce teklifin bir defa da Komisyo
numuzda görüşülmesine karar verilmesini say
gı ile dileriz. 

ISağîık Komisyonu Başkanı! 
Ankara 

Oğuz Aygün 

BAŞKAN — Efendim, bir hususu arz edece
ğim. Geçici Komisyon kurulmasına Genel Ku
rul karar vermiştir. Geçici Komisyon lüzum 
gördüğü takdirde ihtisas komisyonlarının mü
talâasını almaya yetkilidir, mezundur. Bu ba
kımdan, Sağlık Komisyonuna havalesi talebini 
ihtiva eden bu takriri oya koymama imkân yok
tur. Ancak komisyona, böyle bir talep vardır, 
bu şekilde bir mütalâa sorma zımnında «bir iş
lem yapabilir misiniz» veya «yapmayı düşünü
yor musunuz» diye sual sorulabilir. (O. H. P. sı
ralarından «mümkün değil» sesleri.) 

Mümkündür efendim. Takrir yanlış verilmiş 
olabilir. Okunmuş bir takrirdir, ben karar al-
mıyacağım. Komisyon, böyle bir ikaz karşısın
da «mütalâayı düşünüyoruz» diyebilir. Buna 

.mâni yoktur. Başkanlığın sormasına da mâni 
yoktur. Açıkladım efendim, her şeyi ortaya koy
dum. 

Komisyon Başkanından takrir hakkındaki 
fikrini sorayım. 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI H. TUR
GUT TOKER (Ankara) — Sayın Başkan, tekli
fin tümü üzerinde cereyan eden müzakereler sı
rasında da Heyeti Umumiyeye arz etmiştim. Za-
tıâlinizin de gayet güzel, isabetli bir şekilde be
lirttiğiniz üzere; Geçici Komisyon, Heyeti Umu-
miyece teşkil edilmiştir ve Heyeti Umumiye adı
na da vazife ifa etmiştir. O zaman da tümü üze
rindeki görüşlerimde kaydetmiştim; mevzu, ec
zacılık ehliyet, sanat ve mesleki ile ilgili değil
dir, bir ticari meseledir. Bir sosyal müessese 
kendi bünyesinde eczane kurmak ve bu eczane
lerde de eczacı istihdam etmek istemektedir. 
Mevzu bundan ibarettir. Bu itibarla ayrıca ihti
sas komisyonu olan Sağlık Komisyonunun mü
talâasını almaya lüzum görmedik. Halen de gör
müyoruz. 

BAŞKAN — Takrir sahibi olarak buyurun 
Sayın Aygün. Yalnız takririnizin hududu içinde 
buyurun. (C. H. P. sıralarından, gürültüler.) 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Müzakere 
açıyor musunuz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Hayır, takririni izah edecek 
efendim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Takriri mua
meleye koymuyorsunuz ki... 

BAŞKAN — Koymıyacağım efendim, takrir 
sahibinin mütalâasını alacağım. (C. H. P. sıra
larından «yanlış, yanlış» sesleri.) 

Müsaade buyurun, biraz tahammül buyurun 
efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Sakarya) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri, bir kanun çıkarıyorsu
nuz. Çıkarmakta olduğunuz kanunda, bir mil
letvekili kendisi şahsan da olsa, kendisi gibi dü
şünen bir grup arkadaşı adına da olsa bir nok
tayı işaret ediyor; «Bu kanun çıkarılırken bi
zim dinlenmemizde fayda vardır, belki de çıka
rılmakta olan kanun hakkında vereceğiniz hü
küm değişir.» diyor. Yüce Meclisin son derece 
hürmet etiğim, herbirine ayrı ayrı değer verdi
ğim sayın milletvekilleri bu imkânı ve fırsatı 
bendenizden esirgiyecek ve Meclisin çıkaracağı 
bir kanuna, şu veya bu şekilde, bir istifham 
gelmesine sebep mi olacaksınız? Müsaade buyu
runuz, yüce oylarınızla her türlü kararı verme
ye muktedirsiniz. Müsaade buyurunuz, şu arka
daşınız da huzurunuzda fikirlerini beyan etsin. 
Niçin bu önergeyi verdik, neden bu safhaya gir
dik? Bunu arz etmeme imkân veriniz. 

Şu da bir açık gerçektir ki, biz, Meclis Riya
setine bugün müracaat etmiş değiliz. Bu kanun, 
ilk defa Meclis Riyaseti tarafından Çalışma Ko
misyonuna havale edildiği zaman da müracaat 
etmişizdir. Bize verilen cevap, «Meselenin sü
ratle görüşülmesi için bir Geçici Komisyon ku
rulması hususu Çalışma Komisyonunun talebet-
miş olması ve Geçici Komisyonun Yüce Meclis
te o celsede kurulmuş bulunmasından ötürü ar
tık bunun Sağlık Komisyonuna intikali müm
kün değildir.» şeklinde olmuştur. 

Bunda muktedir olamayınca bu sefer fikri
yatımızı Yüce Heyetinize arz edebilmek için bu 
takrirle burada sesimizi duyurmayı düşündük. 
Kararı verecek olan sizlersiniz. Müsaade buyu
runuz da, neden biz bunu komisyonumuzda tet
kike lüzum gördüğümüzü, bundan altı ay önce 
yaptığımız müracaati, bir kere daha tekrarla
mak suretiyle huzurlarınıza bu önergemizi ge
tirdiğimizi arz edelim. 

Her ne kadar Sayın Geçici Komisyon Baş
kanı, bu meselenin bir «ticari mesele» olduğu
nu söylüyor ise de büz, sadece ticari mesele ol
duğuna kaani değiliz. Kaldı ki, bu meselenin 
dışardaki intibaı tamamıen işçi lehine olduğu
dur. işçi lehine değil, işçi aleyhine olduğunu 
yüksek huzurlarınızda arza ve açıklamaya fır
sat ve imkân veriniz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu imkânı bahşe
diniz. Hududu aşarak, daha fazla konuşarak 
büyük müsamaha gösteren Sayın Başkanımı 
müşkül durumda bırakmak istemiyorum, ama 
hepinizin vicdanına hitabederek rica ediyorum 
ki, huzurlarınızda birkaç dakika konuşarak mê -
Seleyi Yüce Heyetinize arza imkân veriniz. 

BAŞKAN — Takririniz üzerinde konuşun 
efendim. Takririniz üzerinde konuşun, çünkü 
başka türlü esasa müessir değildir. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Çok teşekkür 
ederim. 

Mulhterem milletvekilleri, kanunlar İyi etüt 
edilerek çıkarılacak olur ise ihtiva ettikleri ko
nularda son denece faydalı olmaktadırlar. Her 
hangi bir sebeple iyi etüt edilmeden, eksik ve
ya hatalı çıkarılan bir kanunun memleketimize, 
aziz vatandaşlarımıza ne derece zararlı olduğu
nu inkâr etmıek de mümkün değildir. O halde 
aceleye getirilerek on ilâ onbeş günlük bir ge
cikmeye tahammül edemeyip yeniden tetkikine 
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imkan vermeden çıkarılacak bir kanun, en iyi 
niyetle dahi iddia edilen gayeye hizmet edeml-
yecek veya hizmette kusurlu olacaktır. Biz, 
bahse konu kanunun tarafsız, hislerden azade 
ve teferruatı ile tetkik edildiğine inanmıyoruz. 
Bu inançsızlık hissimizi teyideden dökümü yük
sek huzurlarınızda, fırsat ve imkân verirseniz, 
kısaca ve sırası ile arz etmeye çalışacağım. 
O. H. P. ve M. G. P. sıralarından gürültüler) 

Evvelâ kanun teklif çileri ile kanunun müza
kere edildiği Çalışma Komisyonunun ve Çalış
ma Komisyonunun isteği üzerine Yüce Meclisin 
bir celsesinde kurulması kabul edilen Geçici 
Komisyonun bu kanun hakkında karar verme 
durumunda olan sayın üyelerinin hemen hemen 
aynı şahıslardan teşekkül etmiş olmasına Yük
sek Heyetinizin dikkatini çekmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Aygün, takririnizi eğer 
komisyon kabul etseydi size söz vermek imkâ
nım yoktu. İçtüzüğümüz, kabul edilmemesi ha
linde kısaca takririni izah eder» der. Lütfen bi
tiriniz, ben de bana düşen görevi ifa edeyim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sayın Başka
nım, neden Sağlık Komisyonuna bu işin intika
lini arz ve talebe'tmiş olduğumuzu ifade babın
da arz ediyorum. Yani biz, bu komisyonun me
seleyi teferruatı ile tetkik ederek Yüce Heye^ 
te arz ettiğine inanmıyoruz. Bu inançsızlığımı
zın nedenlerini arza çalışıyorum ve zannediyo -
rum, önergemin hudutları dışına çıkmamaya da 
âzami gayret gösteriyorum. 

BAŞKAN — Sayın Aygün, Komisyonumuz 
Genel Kurula izafeten görev yapar. Bütün ko
misyonlarımıza inançlarımız tamdır. Belki tet
kiklerinin eksik olduğu ifade olunabilir. Fakat 
ifade, eksik olduğu yolunda olmalıdır. Bu husu
su tavzih edeceğim. Siz de lütfen böyle tashih 
buyurun. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, ben ve benim gibi düşünenler katı bir 
düşünce silsilesi içinde değiliz. Bütün gayreti
miz, hatalı bir karar verilmemesi içindir. Bu
nun için çırpınıyor ve ısrarla Yüce Heyetinizi 
bunun için işgal ediyorum. Meselenin enine ve 
boyuna tetkikine lüzum vardır. Meseleyi, bir 
meslek grupunun müdafaasını yaptığımız iddi- < 
ası ile küçültmemek lâzımdır. Ellbette değil bir 
meslek erbabının, bir vatandaşımızın dahi hak
sız muameleye mâruz bırakılmasına tahammü

lümüz yoktur. Milletvekilleri olarak hiçbirini
zin de tahammülü yoktur. Mağdur vatandaşı
mızı veya vatandaşlarımızı müdafaa, asgari va
zifemizdir. Fakat İtimat buyurunuz ki, yüksek 
huzurlarınızda bunun için de bulunmuyorum. 
Ne «özel sektör» diye eczacı vatandaşlarımıza 
cephe almalı, ne de «işçinin hak ve hukukunu 
temin ediyoruz» diye meseleyi istismar etmeli
dir. 

Münasebeti gelmişken sarahatle, samimiyet
le ve katiyetle arz etmek isterim ki, alın teri
nin değerini nefsinde bilen ve alın teri ile ek
meğini büyük zahmetlerle kazanan aziz ve sev
gili İşçilerimizi yakinen tanıyan bir fert olarak, 
işçi lehine çıkarılacak her kanunun yanında, 
içinde olmak ve azimkar takipçisi bulunmak va
zifemizdir. 

©eni, aziz işçi kardeşlerimizin hiçbir men
faatinin karşısında göremezsiniz. Ancak, bu 
kanun, inançla ifade ediyorum ki, sevgili işçi 
kütlesinin lehine değildir ve işçiye de faydalı 
olmıyacaktır. Bunun nedenlerini izah etmem 
için müsaade buyurunuz, önergemde arz ve 
ifade etmeye çalışmış olduğum gibi, mesele bir 
kere de ihtisas Komisyonunda tetkik edilsin. 

Bu arada şunu arz edeyim: Sayın Geçici Ko
misyon Başkam, meselenin İhtisas Komisyonu 
ile yani Sağlık Komisyonu ile ilgili 
olmadığını ifade ettiler. Burada, Sa
yın Geçici Komisyon Başkanının geçen celse
deki birkaç ifadesini paragraflariyle alarak 
müsaade buyurursanız arz edeceğim ki, Sayın 
Geçici Komisyon Başkanı yanlış düşünmüş bu
lunmaktadır. (d. H. P. ve D. P. sıralarından 
gürültüler.) 

MuJhterem arkadaşlarını, istiyorsanız hiçbir 
şey konuşmıyayım ve ineyim; ama... (iC. H. P. 
ve D. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Hayır, hayır. Sayın Aygün, 
Genel Kurul, konuşmanıza değil, izahınızın 
takrir hududu dışına çıktığından dolayı belki 
sabırsızlanıyor. Yoksa, konuşmanıza hiçbir za
man mâni değil. Bendeniz de rica ediyorum; 
içtüzük imkânları içinde söz verdim. Kısaca 
izah edecektiniz, siz illâ esası anlatayım diyor
sunuz. Rica ediyorum, kısaca bağlayıverin, ni
çin bu takririnizin kabulü lâzımdır, bunu izah 
ediniz. 
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ÛĞUZ AYGÜN (Devamla) — Efendim, Sa
yın Başkanıma da, değerli arkadaşlarıma da 
büyük hürmetim var. Yalnız galiba - özür di
lerim - bendeniz anlatamıyorum. Ben şunu şu
nu arza çalışıyorum: Niçin, bu mesele, bir ih
tisas Komisyonu olan Sağlık Komisyonuna gel
melidir ve orada bir kere e'tüdedilmelidir? Ben, 
bunu söylerken gayet tabiî bâzı meseleleri or
taya koymaya mecburum. Yani. Geçici Komis
yonun bu hususta gerektiği kadar Yüce Heye
tinizi tenvir edecek geniş bilgiyi havi bir dokü
manla huzurlarınıza gelmediğini ifade edeceğim 
ve bunu ifade edebilmem için birtakım bilgileri 
ortaya koyacağım ki, bu inancı duyasınız ve 
bendenizin kanaati tasvip veya âdemi tasvip 
fouyurasınız. 

Muhterem. arkadaşlarım, tekrar arz edeyim. 
Bir kanun çıkıyor, bir önerge veriyorum ve di
yorum ki, bu çıkan kanun... (C. H. P. sıraların
dan gürültüler.) 

(Muhterem arkadaşlarım, müsaade buyuru
nuz, biz de günlerdir bekliyoruz ve hatalı bul
duğumuz bir noktaya işaretin gayreti içindeyiz. 
Ben, ne eczacıyım, ne eczacı akrabam vardır, ne 
eczacıların her hangi bir şekilde avukatlığını 
yapmaktayım. Ben, burada sadece ve sadece bir 
kanun çıkarken, bizim anlayışımıza giöre ha
talı çıkmakta olduğuna işaret etmek ve vere-
ğiniz kararı son derece hürmetle karşılamama 
rağmen, biz gerektiği kadar fikrimizi beyan 
edemediğimiz takdirde bir istihfam doğacak 
ve «ıoldu bittiye getirildi» denecektir diye Yü
ce Meclislin üzerine her hangi bir şaiba düş
memesi için âzami gayretin içinde bulunmak
tayım. (ıO. H. P. ve D. P. sıralarından sıralara 
vurmalar ve gürültüler.) Yüce Meclisin verece
ği her kararın... (id. H. P. ve D. P. sıralarından 
şiddetli gürültüler, anlaşılmıyan sözler.) Yüce 
Meclisin vereceği her kararın... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, müsaade 
buyurun... 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Bunun mü
saadesi olur mu Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ne yapalım efendim? 
MEHMET ERSOY (Kütahya) — Muame

leye koyamıyacağınızı söylediğiniz bir önerge 
hakkında nasıl söz veriyorsunuz?, 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Tutumunuz 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Şener, oturun, oturun 
efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla )— Muhterem ar
kadaşlarım... 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Rica ede
rim... 

IBAŞİKAN — Bir dakika efendim, bir da
kika. Sizin ricanızla meseleler yürümiyecek, 
Ibfir dakika müsaade buyurun efendim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sizin tutu
munuzla yürayecekse dinliyelim. 

BAŞKAN — Muhakkak bir sonuca varaca
ğız, müsterih olun. 

Sayın Aygün siz, beyanlarınız arasında fik
rinizi ifade etmek istediğinizi söylüyorsunuz... 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Nedir o fikri? öğrenelim efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Mutlu, bir 
dakika efendim. 

Sayın Aygün, verdiğiniz takriri ortaya koy
manız, yani kısaca izah etmeniz için söz verdim. 
Konuşmanız kısa değil, müsaadenizle kısayı geç
ti. Gerekli izahatınızı yaptınız; «Sağlık Komis
yonu bir ihtisas Komisyonudur, oradan da mü
talâa ialınması uygun olur kanaatiyle bu takriri 
verdim» demeniz tahmin ediyorum, kısaca tak
ririnizin izah şeklidir. Bu şekilde bağlayınız, so
nuçlandırınız efendim, içtüzüğün bir hükmün
den istifade ederek uzun görüşmeniz Genel Ku
rulca sanki bir müsamaha şeklinde kabul edil
mektedir. Lütfen bağlayınız. 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — «Şai
be» sözü ne olacak Sayın Başkan? Şahıslar üze
rine şaibe düşüyor; ama Meclise düşen şaibe ne 
olacak? 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım... 

BAŞKAN — Sayın Birler, tek değil efen
dim, «geçiştirme, şaibe düşme» kelimeleri bir
çok defa söylendi. Yani, bir savunma mahiye
tindedir, Meclisi vikaye sadedinde söylenmiş bir 
sözdür, Meclis Genel Kuruluna hakaret mahiye
tinde değildir, vikaye mahiyetindedir. 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Siz 
öyle mi telâkki ediyorsunuz, siz öyle mi kabul 
ediyorsunuz? 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım... 
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BAŞKAN — Ben öyle kabul ettim, evet vi
kayedir. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Yüce Meclise, 
asgari her arkadaşım kadar hürmet duyan bir 
insanım. Ben, Yüce Meclisin, her yerde, her za
man tabiî bir üyesi olarak savunucusu olmakta 
devam edeceğim, ifadelerimin de lütfen, sureti 
katiyede başka maksatta anlaşılmamasını ve Yü
ce Meclisin savunucusu olmaktan başka bir his
sin içinde bulunmadığımın kabul buyurulmasını 
istirham ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, ben sözümü şu şekilde 
bağlıyorum : 

Anlaşılıyor ki, yüksek huzurlarınızda bu me
seleyi bizim arzu ettiğimiz şekilde detayı ile ar
za imkân yoktur. Çünkü, mesele bir usul mese
lesi haline getirilmiştir. Ben, Yüce Heyetini
zin huzurlarında, bizim Sağlık Komisyonu ola
rak fikrimiz alınmamış olduğu için, bir tek dok
tor veya eczacının... Bunun ehemmiyeti şurada
dır : Bir meslek erbabının müdafaası bakımın
dan değil; ama bu meseleyi bilen ve başka de
tayları ile bilen insanlar olarak ve sayın Geçici 
Komisyon Başkanmmın da sorduğu bir suale ce
vap olarak arz edeyim. Geçen hafta «ihtisası ne
rede yaptılar» demişti. Bizim ihtisasımız, ismi
mizin üstünde zaten toplanmaktadır. Doktor ol
duğumuz için, Sosyal Sigortaların bu dâvasını, 
işçinin bu derdini biz de yakînen bilmekteyiz. 
Bilfiil Sosyal Sigortaların bir mensubu olarak 
da vaktiyle çalıştığım seneler vardır. Bu bilgi
lerimizi ortaya koymak ve meseleyi enine boyu
na bir kere daha tezekkür etmek için bunun, ih
tisas komisyonu olan Sağlık Komisyonuna ha
valesini Yüce Heyetinizden talep ve rica ediyo
rum. 

Usul meselesinden dolayı hassasiyet gösteren 
arkadaşlarımı da tamamen takdirle karşılıyo
rum, haklılar, bir usul meselesidir. Onlar da be
nim heyecanımı mazur görsünler. Biz de fikirle
rini ortaya koyamamış olmanın üzüntüsü ve ıs
tırabı içindeyiz, söylemek istiyorum söyliyemi-
yorum. Onun için beni bağışlayınız. 

Yüce Heyetinizin huzurunda Sayın Geçici Ko
misyon Başkanından istirham edeyim, Geçici 
Komisyondan istirham edeyim; eğer hakikaten 
samimî olarak bu meselenin müzakeresinde fay
da mülâhaza ettiğimize inanıyorlarsa, müsaade 
buyursunlar biz meseleyi bir kere tezekkür ede

lim. Eğer, yanlış karar verirsek, bizim bu yanlış 
kararımızı, Komisyonumuzun getireceği yanlış 
kararı yüzümüze çarpacak olan sizsiniz; ama ya
rın bunu takdirle karşılıyacak olan yine sizler 
olabilirsiniz. 

Yüce Heyetinizi hürmetle selâmlıyor ve her
kesin, her grupun fikrini beyan etmesine ve sa
vunmasının bu kürsüde yapılmasına imkân bah
şetmenizi tekrar rica ederek saygılarımı sunu
yorum. 

BAŞKAN — Efendim, dört tane takrir gel
miştir, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 506 sayılı Kanunun 123 
ncü maddesinin görüşülmesi bitinceye kadar otu
rumun devamını arz ve rica ederim. 

Adana 
Şevket Yılmaz 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan tasarının müzakeresinin 
tamamlanması için birleşimin saat 19,00 dan 
sonra da devamını arz ve teklif ederim. 

Ankara 
ibrahim Oüceoğlu 

Sayın Başkanlığa 

Kanun bitinceye kadar müzakereye devam 
edilmesini arz ve teklif ederim. 

Kütahya 
Mehmet Ersoy 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 506 sayılı Kanunun 123 
ncü maddesini tadil eden kanun teklifinin mü
zakeresinin sonuna kadar oturumun uzatılması
nı arz ve teklif ederim. Saygılarımla. 

izmir 
Burhanettin Asutay 

BAŞKAN — Takrirler aynı mahiyettedir. Sa
yın Şevket Yılmaz tarafından verilen ilk takriri 
oylarınıza arz ediyorum, kabul buyuranlar... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Aygün'ün takriri, meselenin bir kere 
de ihtisas komisyonu bulunan Sağlık Komisyo
nunda müzakeresi hususundadır. Komisyon Baş
kanına sorduk, böyle bir müzakereye lüzum his-
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setmediklerini ifade ettiler. Ancak, Genel Kuru
lumuzda birçok tatbikat var. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — örnek tatbi
katın celsesini bilmek istiyorum. 

BAŞKAN — Söyliyeyim efendim. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Hangi cel

sede, hangi tarihte tatbik edilmiştir? Bilmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Söyliyeyim. Zannediyorum top
lum... 

AHMET ŞENER (Trabzon) — «Zannediyo
rum» ile olmaz. Tatbik edemezsiniz. Bu tutu
munuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker'in... 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Bu tutumu

nuz hakkında... 
BAŞKAN — Bir dakika, bir dakika Sayın 

Şener, oturunuz. 
Sayın Reşit Ülker'in, Anayasa Komisyonuna 

havalesi hakkında talebidir. Geçici Komisyonda 
müzakere edilmiş bir metnin Anayasa Komisyo
nuna, iadesine mütedair bir tatbikat. Bundan, 
aşağı - yukarı, yirmibir gün evvel taİebetmiştir. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — O, Anayasa 
Komisyonu. 

BAŞKAN — Taİebetmiştir. Genel Kurul, 
gündemine hâkimdir. Madem ki teamül vardır, 
madem ki Geçici bir Komisyon.. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Usulsüzlük 
var. 

BAŞKAN — Usulsüzlük yok Sayın Şener. 
Madem ki, Geçici Komisyonun getirdiği rapora 
rağmen diğer bir komisyonda, İhtisas Komisyo
nunda görüşülmesi talebedilmektedir. Anayasa 
Komisyonu da bir ihtisas Komisyonudur. - ben 
oylıyayım. («Oyla» sesleri) Ben size, «tatbi
katta bu var» diyorum efendim. 

HASAN BASRi ALBAYRAK (Rize) — Bi
raz önce yok diyordun. 

BAŞKAN — Var efendim, Sayın'Reşit Ül
ker'in bir takriri var. Şimdi zaptı getirtmeyin 
bana, benim başkanlığını yaptığım bir celsede 
cereyan eden bir tatbikattır. (C. H. P. sırala
rından gürültüler.) 

Sağlık Komisyonuna havalesi hususunu oyla
rınıza arz ediyorum, kabul buyuranlar... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum, kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

25 . 8 . 1971 O : 1 

17 . 7 . 1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun 123 ncü maddesinin tadili 

hakkında Kanun 

Madde 1. — 17 . 7 . 1964 tarihli ve 506 sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanununun 123 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Sağlık tesisi kurma ve sözleşme yapma yet
kisi. 

Madde 123. —• Kurum, bu kanunla kendisi
ne verilmiş bulunan görevleri yerine getirebil
mek ve sağlık yardımlarını yapabilmek için, 
hastane, sanatoryum, prevantoryum, yataklı 
ve yataksız dispanser, sağlık istasyonu, eczane 
ve benzeri müesseseler işletebileceği gibi gerek
li gördüğü yerlerde hastane, eczane, hekim, ec
zacı ve ebelerle ve diğer gerçek veya tüzel ki
şilerle sözleşmeler yapmaya da yetkilidir. 

Kurum, lüzum gördüğü takdirde her çeşit 
yataklı ve yataksız sağlık tesislerinde eczane 
kurup işletebilir. 

Kurum, bu kanunla kendisine verilmiş bu
lunan görevleri yerine getirebilmek ve sağlık 
yardımlarını yapabilmek için, sağlık personeli 
okulu ve ecza dolabı açabilir. 

Kurum ayrıca lüzum gördüğü hallerde ve 
yerlerde serbest eczanelerden biri veya birka
çı ile anlaşma yapabilir. 

Kurum eczanelerinden, kurumca yapılacak 
sağlık yardımlarından faydalanacak olanlarla 
kurum mensuplarından başkasına ilâç ve tıbbî 
malzeme verilemez. Ancak, serbest eczane bu-
lunmıyan yerlerde veya serbest eczanelerde 
bulunmıyan hayat kurtarıcı ilâç ve tıbbî mal
zeme bedeli karşılığında verilebilir. 

Kurum hekimleri tarafından yazılacak ilâç 
ve tıbbî malzemenin listesi, Sosyal Sigorta 
Yüksek Sağlık Kurulunca düzenlenir. Bu lis
te, her yılın ilk ayında kurumca ilân edilir, ilâç 
listesinin hazırlanmasında Sosyal Sigortalar 
Kurumu Yüksek Sağlık Kurulu çalışmalarına, 
Ankara Tıp ve Eczacılık fakültelerinden iM 
farmakodinami profesörü ile Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı Eczacılık işleri Genel Müdürü 
de diğer üyelerle eşit yetkilere sahibolarak ka
tılırlar. 

Kurulun çalışmaları ile ilgili her türlü gider
ler kurumca ödenir. 
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Kurul en az haftada bir defa toplanır. 
Kurul gerekli gördüğü hallerde dışardan uz

man kimselerin görüşlerini alabilir. 

BURHANETTÎN ASUTAY (îzmir) — Sayın 
Başkan, ivedilik kararı alınmadan maddelerin 
okunmasına geçildi. Bir aksaklık olmasın? 

BAŞKAN — İvedilik kararı daha evvel 
alındı, efendim. 

BAHA MÜDERRÎSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, madde üzerinde söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Müderrisoğlu. 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Burada, Sosyal Sigortalar Kurumunun sağ

lık personeli okulu açılması mevzuu,var. Daha 
evvel kanunun tümü üzerinde de arz ettiğim 
gibi, Sosyal Sigortalar Kurumu zaten, 625 sa
yılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 1 nci 
maddesi gereğince okul açabilir. 

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 
3 ncü maddesinin onikinci fıkrası ve 225 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesi gereğince açılacak bü
tün sağlık meslek okullarının murakabe hakkı 
'Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına aittir ve 
bu okullar aynı zamanda Tevhidi Tedrisat Ka
nununa da uymak zorundadır. 

Bunun dışında, Türkiye'de halihazırda 34 ta
ne hemşire koleji, 30 tane sağlık okulu, köy ebe 
okulu, hemşire yardımcı okulu ve 4 tane yüksek 
hemşire okulu vardır, ayrıca 8 tane de özel sağ
lık koleji vardır. Aldığım malûmata göre, bun
lar halen senede 450 mezun vermektedir. Bu he
saba göre üç sene sonra 1 350 talebe mezun 
olacak demektir. 

Yine yetkili makamlardan aldığım bilgiye 
göre, 1969 -1970 ders yılı gündüzlü sağlık okul
larından 196 kişi, 1970 - 1971 ders yılında da 
181 kişi mezun olmuştur ve bunlara halihazır
da vazife verilmemiştir. 

Binaenaleyh, bu söylediğim nedenlerle Sos
yal 'Sigortalar Kurumunun sağlık personeli 
okulu açmasına lüzum yoktur. Arz ettiğim gibi, 
tâyin bekliyen elde mevcut elemanlar vardır. 
Ayrıca, Kurum bir kişiye 8 000 lira ödemek su
retiyle de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
okullarında talebe okutmaktadır. Kurum okul 
açabilir, ama bu, çok masraflı olur. Biraz evvel 
bütün arkadaşlarımız da bu hususu arz etmiş
lerdir. 

Benim şahsi kanaatim odur ki, hem paradan 
tasarruf etmek bakımından, hem de tâyinlerini 
bekliyen sağlık okulu mezunlarının Sosyal Si
gortalar Kurumu hastanelerinde görev almala
rını temin bakımından bu okulların açılması 
doğru değildir, sakıncalıdır. Bu husus hak
kında bendeniz bir de önerge vermiş bulunuyo
rum. İltifat edilmesini rica eder, hürmetlerimi 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Asütay biraz evvel bir 
endişesini izhar etmişti. Bu konuda bir hususu 
arz edeyim; öncelik ve ivedilik kararı 2 Ağus
tos 1971 tarihli 141 nci Birleşimde alınmıştır. 

Şimdi, takrirler vardır, onları okutacağım, 
yalnız Komisyon ve Hükümetin katılmadığı 
takrirler olursa, o takdirde arkadaşlarımızın 
takrirlerini izah etme hakları vardır, arz ede
rim. 

Takrirleri sırasiyle okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 506 sayılı Kanunun 123 
ncü maddesindeki değişiklikte, üçüncü fıkrada 
«sağlık personeli okulu» cümlesinin çıkarılma
sını arz ve teklif ederim. 

Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 1 nci 
maddesinde yer alan 506 sayılı Kanunun 123 
nöü maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna «ve 
ilâç imalâthanesi açabilir» cümlesinin eklenme
sini arz ve teklif ederim. 

Ankara 
îbrahim Cüceoğlu 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 1 nci 
maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 

Madde 1. — 

Ek fıkra : Sosyal Sigortalar Kurumu ilâç 
fabrikaları da kurabilir. 
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Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 123 ncü 
maddesindeki, «Kurum, bu kanunla kendisine 
verilmiş bulunan görevleri yerine getirebilmek 
ve sağlık yardımlarını yapabilmek için sağlık 
personeli okulu ve ecza dolabı açabilir.» seklin
deki paragrafın metinden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Hüsamettin Başer 

Nevşehir 

Hüsamettin Başer (Nevşehir) — Bu okunan 
takririmi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Başer'in şimdi okunan 
takriri geriverilmiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmekte olduğumuz, 506 sayılı Kanunun 
123 ncü maddesini değiştiren tasarının 1 nci 
maddesinin üçüncü fıkrasının dördüncü satırın
daki «... ecza dolabı açabilir» cümlesinin kaldı
rılmasını teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Afyon Karahisar Milletvekili 

Süleyman Mutlu 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 1 nci 
maddesiyle değiştirilmek istenen 506 sayılı Ka
nunun 123 ncü maddesinin, komisyonca düzen
lenen yeni metninin ikinci fıkrasını aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini ve üçüncü fıkrasının da 
metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Kütahya Milletvekili 
îlhan Ersoy 

«123 ncü madde, ikinci fıkra : Kurum, lü
zum gördüğü takdirde yataklı ve yataksız sağ
lık tesislerinde eczane veya ecza dolabı açabi
lir,» 

Sayın Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz kanun tasarısının 

123 ncü maddesinin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Konya Milletvekili 
Baha Müderrisoğlu 

Madde 123. — Kurum, bu kanunla kendisi
ne verilmiş bulunan sağlık görevlerini yerine 
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getirmek ve sağlık yardımlarını yapabilmek 
için, hastane, sanatoryum, prevantoryum, ya
taklı ve yataksız dispanser, sağlık istasyonu, 
eczane ve benzeri müesseseleri kurup, işletebi
leceği gibi, gerekli gördüğü yerlerde hastane, 
eczane, hekim, eczacı, ebelerle diğer gerçek ve
ya tüzel kişilerle sözleşmeler yapmaya yetkili
dir. 

Kurum, ayrıca lüzum gördüğü hallerde ser
best eczanelerden biri veya birkaçı ile anlaşma 
yapabilir. 

Kurum eczanelerinden, kurumca yapılacak 
sağlık yardımlarından faydalanacak olanlarla 
kurum mensuplarından başkasına ilâç ve sıhhi 
malzeme verilemez. Ancak, serbest eczane bu-
lunmıyan yerlerde veya serbest eczanelerde bu-
lunmıyan hayat kurtarıcı ilâç ve tıbbi malzeme 
bedeli karşılığında verilebilir. 

Kurum hekimleri tarafından yazılacak ilâç 
ve tıbbi malzemenin listesi, Sosyal Sigorta Yük
sek Sağlık Kurulunca düzenlenir. Bu liste, her 
yılın ilk ayında kurumca ilân edilir. İlâç liste
sinin hazırlanmasında Sosyal Sigortalar Kuru
mu Yüksek Sağlık Kurulu çalışmalarına, An
kara Tıp ve Eczacılık fakültelerinden iki far-
makadinomi profesörü ile Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı Eczacılık İsleri Genel Müdü
rü de diğer üyelerle eşit yetkilere sahibolarak 
katılırlar. 

Kurulun çalışmaları ile ilgili her türlü gider
ler, kurumca ödenir. 

BAŞKAN -.— önergeleri teker teker okutup 
oylarınıza arz edeceğim. 

En aykırı teklif Sayın Baha Müderriso&lu'-
nundur, önce onu okutup, oylarınıza sunacağım. 

(Konya Milletvekili Baha Müderrisoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu?... 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI HAYRET
TİN TURGUT TOKER (Ankara) — Katılmı
yoruz. 

BAKSAN — Sayın Hükümet?... 
ÇALIŞMA BAKANI ATÎLÂ SAV — Katıl

mıyoruz. 
BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 
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Sayın Başer'in takririni okutuyorum. 
(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer'in 

önergesi tekrar okundu,) 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 

mu?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HAYRET

TİN TURGUT TOKER (Ankara) — Katılmı
yoruz. 

BAKSAN — Sayın Hükümet?... 

ÇALİŞMA BAKANI ATÎLÂ SAV — Genel 
Kurulun takdirine bırakıyoruz. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Öner
gemi izah için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Kısaca, usule uygun olmak üze
re buyurun, Sayın Başer. 

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

Sosyal Sigortalar Kurumu bugün memleke
timizde hatırı sayılır bir sermave sahibi duru
mundadır. Memleketimizde issizlikten de büyük 
sıkıntı çekmekteyiz. Düşünün ki. birçok ilaçları 
yurt dışından getirtiyoruz, dövizlerimiz oraya 
gidiyor. Hiç değilse Sosyal Sigortalar Kurumu
nun kuracağı büyük bir ilâç fabri'kasiyle hem 
vatan^aklanmışı is sahibi yaparız, hem de dö
viz kaybım? zı önlemiş oluruz. 

Bu sebeple teklif etmh bulunduğum fıkra
nın önemi aşikârdır. Takdir Yüksek Heyetini
zindir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon önergeye katılmamaktadır, Hükü

met, Genel Kurulun takdirine bırakmaktadır. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Önerge kabul edilmiş
tir. 

Komisyon filhal katılıyor mu? 
GEClCl KOMİSYON BARKANI HAYRET

TİN TURGUT TOKER (Ankara) — Katılıyo
rum. 

BAŞKAN — KorrVron f41bal ^a+^^a^adır. 
Sayın İlhan Ersoy'un takririni yeniden... 
BURHANETT1N ASUTAY (İzmir) — Ko

misyon önergeye filhal katıldığını beyan et
tiği halde tekra oylamadınız. 

BAŞKAN — Evet efendim, Komisyon fil
hal katıldı, fakat maddeyi sonunda tadil şek
liyle birlikte oylıyacağım. 

ilhan Ersoy'un önergesini okutuyorum. 
(Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un öner

gesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon ve sayın Hü

kümet, okunmuş bulunan önergeye katılıyor
lar mı efendim? i 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HAYRET
TİN TURGUT TOKER (Ankara) — Katılmı
yoruz efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Katıl
mıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet okun
muş bulunan takrire katılmamaktadırlar. Tak
riri oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın ibrahim Cüceoğlu'nun takririni yeni
den okutuyorum. 

İBRAHİM CÜCEOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, benim önerdiğim husus, Sayın Başer'in 
önergesinin kabulüyle esasen Yüce Meclis ta
rafından kabullenilmiş bulunmaktadır. Bu du
rumda takririmi geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Pekiyi efendim, takririniz geri 
verilecektir. 

Sayın Süleyman Mutlu'nun takririni tek
rar okutuyorum. 

(Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun ecza dolapları ile ilgili önergesi tek
rar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, okun
muş bulunan takrire katılıyorlar mı efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HAYRET
TİN TURGUT TOKER (Ankara) — Katılmı
yoruz Sayın Başkan. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Ka
tılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan takrire Sa
yın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmamak
tadırlar. Takrir... 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
— Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. Yalnız 
bir takririniz daha var lütfedip, söz almışken 
ikisini de izah ediniz. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
Muhterem arkadaşlarım, 

iki takririm var, Sayın Başkanın da buyur
dukları gibi, söz almışken ikisini de izah et
mek isterim : 
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Birincisi; bu 123 ncü madde ile sağlık per
soneli okulunun Sosyal Sigortalar Kurumu ta
rafından da açılması istenmektedir. 

Muhterem (arkadaşlarını; 
Takdir buyurursunuz ki, bu okullar tatbi

ki okullardır, standart öğretim yapan, eğitim 
malzemesine ihtiyaç gösteren okullardır. Bir da-
hiliyecinin dahilî hastalıklar üzerinde yapaca
ğı teşhis koyma işlemi başka, bir dahilî hasta
lığı talebeye öğretme kabiliyeti başkadır. Sos
yal Sigortalar Kurumu her ders için yetkili 
öğretim üyesi bulamaz. Sayın Bakan da bunu 
bir ara açıkladılar; «Efendim, biz kendi has
tanelerimizde bunu öğretiriz.» dediler. Hayır 
arkadaşlarım! Bir sağlık personeli bakteriyolo
jiyi bilemezse, bakteri sistemini ve familyaları
nı mikroskobun altında giremezse, tahribetti-
ği organların patalojisini giremezse, bilemezse, 
eline alıp mikroskobun altında inceliyemezse, 
hijiyenin ne olduğuna inanmazsa, bu personel
den ümidedilen neticeyi alamayız. 

Bunun için, okul açma hususunun bu mad
deden çıkarılması uygundur. Çünkü, Sağlık 
Bakanlığıma, dolayısıiyle de tıp fakültelerine 
bağlı sağlık personeli yetiştiren müesseseler 
vardır ve bugün şu anda bu okullardan mezun 
olmuş 600 kişiyi Sağlık Bakanlığı tâyin edeme
mektedir. İstihdam edilmeleri talebiyle her gün 
bizim yakamıza, mezun olmuş yüzlerce sağlık 
personeli adayı yapışmaktadır. İşte Sosyal Si
gortalar Kurumu böyle bir müessese açıp uzun 
uzun tedrisat ve tesisat müesseseleri kuracağı
na, kadro versin, hazır yetişmiş bu sağlık per
sonelini bünyesinde çalıştırsın. 

İkincisi; ecza dolabını, bugünkü Eczaneler 
Kanununa göre iki meslek grupu mensubu, ec
zane açar, eczanesi olmıyan yerlerde tabiple ve
teriner hekim de, ancak kendi sahalarını ilgi
lendiren ilâçlar satmak üzere, açabilir. 

Şimdi düşününüz, Sosyal Sigortalar Kuru
munun bir doktoru var, bu ecza dolabını o 
doktora açtıracaklar.. Çok büyük yolsuzluklar 
olur arkadaşlarım. Bugün eczanesi bulunmıyan 
ilçemiz yok gibidir. Eczanesi bulunmıyan yer
lerde de Hükümet tabiplerinin, serbest tabip
lerin ihtiyaca cevap verecek durumda ecza do
lapları vardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Biz, mevcut Eczaneler Kanununa göre ecza 

dolabı açan iki meslek grupu mensubunun (ve

teriner hekimlerin ve tabiplerin) yanına bir de-
kurumlan katıyoruz. Yarın Ordu ile ilgili ku
rumlar, Et ve Balık Kurumu gibi birçok ku
rumlar da ecza dolabı açmaya kalkarlarsa, 
sağlık durumumuz ne hale gelir, bu durum na
sıl kontrol edilir? 

Bu iki husus bu maddeden çıkarıldığı za
man, hem istediğimiz şekilde bir kanun çıkar
mış, hem sömürü düzenine son vermiş, hem de 
ilâç ve ecza dolabı açma enflâsyonunun önüne 
geçmiş oluruz. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Mutlu'nun «ecza dolap
ları» ile ilgili takrirlerini okuttum; Komisyon 
ve Hükümet katılmadıklarını beyan ettiler. Tak
ririn dikkate alınması hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Sayın Mutlu'nun ikinci takririni yeniden 
okutuyorum. 

(Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun Sağlık Personel Okulu hakkındaki 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hü
kümet, okunmuş bulunan takrire katılıyorlar 
mı efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HAYRET
TİN TURGUT TOKER (Ankara) — Katılıyo
ruz efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Katıl
mıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Mutlu'nun okunmuş bu
lunan önergesine Sayın Komisyon «katıldıkla
rını» Sayın Hükümet ise «katılmadıklarım» be
yan etmişlerdir. Takririn dikkate alınması hu
susunu oylarınıza arz ©diyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, Sayın Başer'in kabul edilen öner
gesi bir fıkra eklenmesini öngörmektedir. Biz 
Başkanlık olarak redakte bakımından, ilâvesi 
düşünülen fıkranın yerini dördüncü fıkranın 
«.. ecza dolabı açabilir» kısmından sonrası... 

İBRAHİM CÜCEOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, sağlık personeli okulu açması hususu
nu kaldırıyorsunuz. Buna karşılık «yardımları
nı yapabilmek için ilâç fabrikası ve ecza dolabı 
açabilir» tabirinin ilâvesi daha yerinde olmaz 
mı? 
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BAŞKAN — «Ecza dolabı açabilir» şekli 
ayrı bir fıkra olarak oylandı; o şekilde yapa
mam. Bendeniz yerini soruyorum, 

Şimdi efendim, Başkanlık olarak yerini, 
«..ecza dolaibı açabilir» kısmından sonra ola
rak tesbit ettik. Sayın Komisyon bu tesbit mu
vafık buluyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HAYRET
TİN TURGUT TOKER (Ankara) — Evet efen
dim, muvafıktır. 

BAŞKAN — Metni, yapılan ilâve ile birlik
te tekrar okutuyorum. 

Madde 1. — 17.7.1964 tarihli ve 506 sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanununun 123 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Sağlık tesisi kurma ve sözleşme yapmıa yet
kisi. 

Madde 123. — Kurum, bu kanunla kendisi
ne verilmiş bulunan görevleri yerine getirebil
mek ve sağlık yardımlarını yapabilmek için, 
hastane, sanatoryum, prevantoryum, yataklı 
ve yataksız dispanser, sağlık istasyonu, eczane 
ve benzeri müesseseler işletebileceği gibi gerek
li gördüğü yerlerde hastane, eczane, hekim, ec
zacı ve ebelerle ve diğer gerçek veya tüzel ki
şilerle sözleşmeler yapmaya da yetkilidir. 

Kurum, lüzum gördüğü takdirde her çeşit 
yataklı ve yataksız sağlık tesislerinde eczane 
kurup işletebilir. 

Kurum, bu kanunla kendisine verilmiş bu
lunan görevleri yerine getirebilmek ve sağlık 
yardımlarını yapabilmek için, ecza dolabı aça
bilir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu ilâç fabrikaları 
da kurabilir. 

Kurum ayrıca lüzum gördüğü hallerde ve 
yerlerde serbest eczanelerden biri veya birka
çı ile anlaşma yapabilir. 

Kurum eczanelerinden ,kurumca yapılacak 
sağlık yardımlarından faydalanacak olanlarla 
kurum mensuplarından başkasına ilâç ve tıbbi 
malzeme verilemez. Ancak, serbest eczane bu-
lunmıyan yerlerde veya serbest eczanelerde 
bulunmıyan hayat kurtarıcı ilâç ve tıbbi mal
zeme bedeli karşılığında verilebilir. 

Kurum hekimleri tarafından yazılacak ilâç 
ve tıbbi malzemenin listesi, Sosyal Sigorta 
Yüksek Sağlık Kurulunca düzenlenir. Bu lis
te, her yılın ilk ayında kurumca ilân edilir. İlâç 
listesinin hazırlanmasında Sosyal Sigortalar 
Kurumu Yüksek Sağlık Kurulu çalışmalarına, 
Ankara Tıp ve Eczacılık fakültelerinden iki 
farmakodinami profesörü ile Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı Eczacılık işleri Genel Mü
dürü de diğer üyelerle eşit yetkilere sahibola-
rak katılırlar. 

Kurulun çalışmaları ile ilgili her türlü gider
ler kurumca ödenir. 

Kurul en az haftada bir defa toplanır. 
Kurul gerekli gördüğü hallerde dışardan uz

man kimselerin görüşlerini alabilir. 

BAŞKAN — Genel Kurul tarafından kabul 
edilmiş olan tadil tekliflerinin ilâvesi ile okun
muş bulunan maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu kanun yayın tarahinden iti

baren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye?.. Yok. Tümünü oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

26 Ağustos 1971 Perşembe günü saat 15,00 
te toplanılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,42 
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Boğaziçi Üniversitesi adiyle istanbul'da bir üniversite kurulması hakkında kanun tasamına 
verilen oyların neticesi. 

'Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Rıza Güllü oğlu 
M. Salâhattin Kılıç 
Melih Kemal Küçükte 
pepmar 
Ali Cavit Oral 
Emir H. Postacı 
Ahmet Topaloğlu 
Hüsamettin1 Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hamdi Hamamcı oğlu 
Süleyman Mutlu 
Ali thsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Nevzat Oünsrör 

AMASYA 
Yavuz Aear 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
Osman Bölülkbaşı 
Musa Kâzım Coşkun 
İbrahim Cüoeoğln 
Orhan Eren 

O y mayısı : 450 
Uy A -.enler • 265 

KabuJ edenler : 257 
Reddedenler : 7 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 178 
Acık üyelikler : 7 

[Kabul 
Mustafa Maden 
Şinasi Üzdenoğlu 
Osman Soğukpmar 
H. Turgut Toker 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettih Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Oemgizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
**nfet Eker 
Ham&n Ali Gül can 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
tsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
ibrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Er'dem 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet thsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San
dıkçı oğlu 
Osman Tan 

BİNGÖL 
Mehmet Bilirin 

BÎTLÎS 
Kenan Mümtaz Akışık 

edenler] 
| BOLU 

HaW ibrahim Cop 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğkı 
Nadir Yavuz kan 

BURSA 
Nail Atlı 
Gadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bae-cıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalı oğlu 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
thsan Tombuş 
Aslan Topçubaşı 
Ali Naki Uhısoy 

DENtZLÎ 
ilhan Açıkalın 
Fuat Avcı 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensarioğln 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Sareı 

Nafiz Yıldırım 
EDİRNE 

Ilhami Ertem 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Samet Güldoğan 
Hayrettin Hanağası 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Naci Gacıroğlu 
Gıyasettin Karaca 
Cevat Önder 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi övıtürk 

GAZİANTEP 
Sinasi Çoîakoğlu 
Mehmet Kılıç 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lutfi Söylemez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hidayet, ipek 
Abdullah tzmen 
î. Kayhan Naiboğlu 
M. Emin Turnrutalp 

GÜMÜŞANB 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 
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HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Ali Yılmaz 

ISPAETA 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Hüseyin Dolun 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Cemal Fersoy 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
îlhami Sancar 
Akgün Sildvrili 
Naime İkbal Tokgöz 
Turgut Topaloğlu 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Mustafa Atan 
Şü'krü Ak.o»î 
Muzaffer Fazlı Armç 
Burhanettlin Asutay 
Şeref Bakşık 
M fl>ı at Ç«*t> 
Münir Daldal 
Coşkun Karagözoğlu 
Talât Orhon 
Şinasa Osm* 
Kemal önder 
Ali NaM Üner 
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KARS 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Veyis Koçulu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
Sabri Kerkin 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Oevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Gün«f 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Vehbi En giz 

KONYA 
İrfan Baran 
Sezai Ergun 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
t. Ethem Kılıçoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
özer ölçmen 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Eri>ek 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
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Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Vehbi Smmaz 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 
Mehmet özdal 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
AH Döğerli 
tzzet Oktay 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Baştır 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğln 
Mevlüt Ocakçı oğlu 

ORDU 
Ata Bodur 
Hamdi Madden 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
B. Turgut Boztepe 
Güngör Hun 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat Kale 
llyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 

Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
İsmet Yalçıner 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oraı 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Kadri Eroğan 
Ekrem Kangal' 
Yusuf Ziya önder 

TOKAT 
İsmail Hakkı Birler 
Mehmet Kazova 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ -
Kenan Aral 
Hüseyin Y<*nipmar 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali Göklü 
Bahri Karakeçili 

UŞAK 
M. Fahri U^rasızjoğlu 

YOZGAT 
Tnrprnt Nizam oğlu 
Neçet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Bülent Ecevit 
Ahm«t Güner 
Kevni Nedimoğlu 
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[Reddedenler] 

AFYON KARAHİSAR 
Şevki Güler 

DENlZLÎ 
Sami Arslan 

ESKİŞEHİR 
M. Şemsettin Sönmez 

İÇEL 
Hilmi Türkmen 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Kemal Satır 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Kâımil Kınkoğlu 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHİSAR 
Hasan Dinçer 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Salih Aygün 

ANKARA 
Orhan Birgit 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Emin Paksüt 
Suna Tural 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Yüksel Menderes 
Kemail Ziya öztürk 
(Bşk. V.) 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

[Çekinser] 
SAMSUN 

Yaşar Akal 

[Oya katılmıyanlar] 
BALIKESİR 

öihat Bilgehan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Zeynel Abidin İnan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
İbrahim Öfctem (1.) 
Mehmet Tnrent 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çahkoğlu 
Meısut Hu'l'ki Önür 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nuri Çelik Yazıeıoğlü 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

EDİRNE 
Veli Gülkan 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım (1.) 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rasim Cinisli 
Selçuk Erverdi 
Fethullah Taşkesenlioğlu 

GAZİANTEP 
•Ali İhsan Göğüs 
I. Hüseyin Îneioğlu (1.) 
Erdem Ocak 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Nurettin özdemir 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
(Bşk. V.) 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Ali ihsan Balım 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
İsmail Arar (B.) 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Eşref Derinçay 
İbrahim Elmalı 
Tekin Erer 
Orhan Eyüboğlu 
Hasan Güngö" 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas 
Osman özer 
tsmail. Hakkı Tekinel 
Hasan 'Türkay (I.) 

IZMlR 
Şevket A d alan 
Ali Naili Erdem 
İhsan Gürsan 
Nihad Kürşad 
Akın özdenir 
Orhan Dem r Sorguç 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
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KIRKLARELİ 
Feyzullah Çarılkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Sabri Yahşi 
Nihat Erim 
(Başbakan) 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Enbakan 
Mustafa Kubilay İmer 
(t) 

Sadi Koçaş 
Orhan Okay 
Tahsin Yılmaz öz tuna 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
İsmet İnönü 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
önol Sakar 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Abdülkadir Kermooğlu 
A.bdülkadir Özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Enire 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlı oğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avaj Kavurmacıoğlu 
Haydar Özalp (B.) 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 

....>.. 

Orhan Vural 
RİZE 

Erol Yılmaz Akçal OB.) 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Talât Asal 
Bahattin Uzunoğlu 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
(Bşk. V.) 

Tevfik Ko.raltan (1.) 
M. Kemal Palaoğlu 

"Mustafa Timisi 
TEKİRDAĞ 

Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 
Orhan öztrak 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Reşit önder 

TRABZON 
Cevat Küçük 

URFA 
Necati Aksoy 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Oriıar Demgâz 
Âdil Turan (1.) 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğhı 
Mehmet Salih Yıldız 
(î. Ü.) 

YOZGAT 
Ismaül Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürk 
İsmet Kapısız 
Celâl Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Cahit Karaıkaş (B.) 
S. Tekin Müftüoğhı 

[Açık üyelikler] 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 
Hatay 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

Yekûn 7 

f>a<t 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

154 NCÜ BİRLEŞİM 

25 . 8 . 1971 Çarşamba 

Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'm, 
Anayasa ve kanunlarımızla verilen din eğitimi 
ve öğretimi hürriyetine rağmen İmam - Hatip 

. okullarının 1 nci devresini kapatma kararı alan 
Millî Eğitim Bakanı Şinasi Orel hakkında Ana
yasanın 89 nen maddesi uyarınca bir gesonsu 
açılmasına dair önergesi (11/21) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — Boğaziçi Üniversitesi adiyle İstan
bul'da bir üniversite kurulması hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları (1/486) (S. Sayısı : 379) (Dağıtma ta
rihi : 12 . 7 . 1971) 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
in 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X I . — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun tasarısı ve Köy İşleri ve 
Plân komisyonu arından 8 er üyeden kurulu 
19 No. lu Geçici Komisyonun birinci ve ikinci 
raporları (1/310) (S. Sayısı : 311 ve 311 e 
1 nci ek) (Birinci dağıtma tarihi: 29 . 4 . 1971, 
(İkinci dağıtma tarihi : 21 . 7 . 1971) 

2. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
8 (arkadaşımın, 17 . 7 . 1967 tarihli 806 sayılı 
Kamunun 123 ncü maddesinin 2 ve 3 ncü fıkra
sının fealdırılfmıası ve bir fıkra eklenmesi ile 
lamdır Milletvekili Burhanettim Aısutay ve 4 ar
kadaşının, 606 Bayıllı ISosyal Sigortalan* Kanu-
anifnıun 123 ncü maddesinin değiştirümesine dair 
kanım teklifleri ve Çalışma ve Plân komisyon
larından 8 er üyeden kurulu 41 numaralı Ge
çici [Komisyon raporu (2/496, 2/323) (S. Sa
yısı : 310) (Dağıtma tarihi : 27 , 4 . 1971) 

• 3. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gül
sen ve 10 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa ek 7 . 2 . 1969 tarih ve 1101 
sayılı Kanuna geçici madde eklenmesi hakkın
da Millet Meclisince reddolunan kanun teklifine 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunun metni hakkında 
Millet Meclisi 37 No. lu Geçici Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi : 2/230; Cumhuriyet Se
natosu : 2/322) (Millet Meclisi S. Sayısı : 322, 
Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1971; 322 ye 1 nci ek, 
Dağıtma tarihi : 5 . 8 . 1971) (Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1607 ve 1607 ye ek) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-

oğlu'nun, Millet Meclisi İçtüzüğünün 195 ve 198 
nci maddelerinin değiştirilmesine dair tüzük 
teklifi ve gündeme alınmasına dair önergesi. 
(2/199, 4/155) (S. Sayısı : 308) (Dağıtma tari
hi : 19 . 4 . İ971) 

2. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya Öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, es
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve 
İstanbul Milletvekili İlhami Sancar'm, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 3 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 1316 sayılı Kararının Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergeleri ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5 /3; Cumhu
riyet Senatosu 4/66) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 171 ve 171 e 1 nci ek, Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 442) (Dağıtma tarihi : 10.5.1971) 

3. — Eski Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 .7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/2; Cumhu-



riyet Senatosu 4/68) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 172 ve 172 ye 1 nei ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 523) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

4. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4. 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporları (Millet Meclisi 5/4; Cum
huriyet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 173 ve 173 e 1 nei ek; C. Senatosu S 
Sayısı : 522) -(Dağıtma tarihi : 10 . 5. 1971) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesıi Vph-
bi Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun, 22 . 5 . 1961 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
si ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (Mil
let Meclisi : 5/6; Cumhuriyet Senatosu : 4/74) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 174 ve 174 e 1 nei ek: 
C. Senatosu S. Sayısı : 784, 784 e 1 nei ve 
2 nei ek) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

6. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm. 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (Millet Meclisi : 5/5; Cumhu
riyet Senatosu : 4/76) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 175 ve 175 e 1 nei ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 898) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, Anka
ra Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletve
kili Hilmi İşgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Engiz'in Genel af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu ('2/383, 2/439, 2/4'82) 
CS. Sayısı : 393) (Dağıtma tarihi :> 15.6,1971) 

8. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, Türk Kanunu Medenisi
nin 486 nei maddesinin değiş'tirilmıesi haMnnda 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 

x('2/9) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma t a r i h i : 
16. 6 .1971) 

9. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
Avukatlık Kanununun 7 nei maddesinin kaldırıl
ması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi : 
16.6.1971) 

10. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
eşinden beş sene ayrı kalan karı kocanın ayrıl
ması ha'kkmda kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma 
tarihi : 16.6.1971) 

11. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahalle 
10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'm affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/196) (S. Sayısı : 161 e 1 nei ek) (Da
ğıtma tarihi : 2 1 . 6 .1971) 

12. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın 
Türk Ceza Kanununun, değişik 449 ncu mad
desinin 2 nei bendinin tadili hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) (S. 
Sayısı : 366) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

13. — 'Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarının disip
lin cezalarının affına dair kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu. (2/135) (S. Sayısı : 367) 
(Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

14. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 noi maddesinin 1 nei 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sayı
sı : 368) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

15. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türlüye'de sabotaj yapanların ölüm cezası ile 
cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayısı : 
369} (Dağıtma tarihi : 21.6.1971) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'mn, Türk Ceza Kanununun 480 nei 
maddesine son fıkra olarak bir fıkra eklenmesi 
hakkımda kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/155) (S. Sayısı : 370) (Dağıtma tari
hi : 2 1 . 6 .1971) 

17. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, ellerinde sağlık muayene fişi bulunma
yan İstiklâl madalyalı muharip gazilerle diğer 
bütün muharip gazilere Millî Savunma Bakan
lığınca sağlık muayene fişi verilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/301) (S. Sayısı : 372) (Dağıtma tari
hi : 26 . 6 . 1971) 



18. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm Türk 
Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci maddeleri
nin yürürlükten kaldırılması hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/388) 
(S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 6.7.1971) 

19. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, Türk Ceza Kanununun 426 ncı madde
sinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/456) (S. Sayısı : 378) (Da
ğıtma tarihi : 6 . 7 .1971) 

20. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat zabiti 
ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 8 nci 
maddesinin (E) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/281) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi: 
12 . 7 . 1971) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Mehmet Güler ve 32 arkadaşının, Ticaret ve 
Sanayi Odaları, «Ticaret Odaları», «Sanayi 
Odaları», «Ticaret Borsaları» ve Ticaret ve 
Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Oda
ları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununun 
bâzı maddelerini değiştiren kanun teklifi hak
kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklikler hakkında Millet Meclisi Sanayi, Sanayi 
ve Ticaret komisyonları raporları (Millet Mec
lisi 2/59; Cumhuriyet Senatosu 2/282) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 334 e 1 nci ek; Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 1374 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 7 . 1971) 

22. — Ordu Milletvekili Ata Bodur ve 13 ar
kadaşının, 5590 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Sanayi 
ve Ticaret Komisyonu raporu (2/324) (S. Sa
yısı : 384) (Dağıtma tarihi : 23 . 7 . 1971) 

X 23. — içişleri Bakanlığı Sivil Savunıma ida
resi Başkanlığı Fon işleri Saymanlığının 1967 tak
vim yılı genel bilançosu hakkındaki raporun su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı teskeresi ve 
Sayıştay Komisyonu raporu ('3/478) (IS. Sayı
sı : 393 (Dağıtma tarihi : 2 . 8 . 1971) 

X 24. — Hacettepe Üniversitesinin 1968 bütçe 
yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
dle Hacettepe Üniversitesi 1968 bütçe yılı Kesin

hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/499, 1/213) (ıS. Sayısı : 394) (Da
ğıtma tarihi : 2 , 8 . 1971) 

X 25. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1967 bütçe yılı Kesinhesabı
na ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
•dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 
1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/266, 1/133) (S. 
Sayısı : 395) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 26. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1968 bütçe yılı Kesinhesabı
na ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Hava 
Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 1968 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu rapora (3/460, 1/239) (S. Sa
yısı : 396) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 27. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 19165 takvim yılı konsolide bilanço
suna ait raporun sunulduğuna dair Sayışıtay Baş
kanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu rapo
ru (3/508) (ıS. Sayısı : 399) (Dağıtma tarihi : 
2 . 8 . 1 9 7 1 ) 

X 28. — Devlet Orman işletmeleriyle Keres
te fabrikalarının 1965 yılı bilançosunun sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sa
yışjtay Komisyonu raporu (3/390) (S. Sayısı : 
400) (Dağıtıma tarihi : '3 . 8 . 1971)' 

X 29. — Orman Genel Müdürlüğünün 19$7 
ibültçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Orman Genel Müdürlüğü 1967 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/277, 1/67) (S. Sa
yısı : 401) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) * 

X 30. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1907 
bütçe yılı Kesinhesaibına ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduuğna dair Sayıışltay Başkanlığı 
tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/278, 1/131' ) (IS. Sa
yısı : 402) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 31. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 
1967 bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş-



kanlığı tezkeresi ile Karayolları G-enel Müdür
lüğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasa
rısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/276, 1/64) 
(S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

X 32 — Tekel Genel Müdürlüğünün 1967 yılı 
Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayışjtay Başkanlığı teizkeresi 
ile Tekel Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/502, 1/74) (S. Sayısı : 397) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 8 .1971) 

X 33. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1968 
bütçe yılı Kesinhesabına ait Genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Petrol Dairesi Baişkanlığı 
1968 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/267, 1/243) (S. 
Sayısı : 398) (Dağıtma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

X 34. — İstanbul Üniversitesinin 1968 bütçe 
yılı Kesinkes abına ait genel uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile İstanbul Üniversitesi .1968 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/500, 1/279) (S. Sayısı : 
404) (Dağıtma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

X 35. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1967 bütçe yılı Kesinhesabına ait genel 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu ra
pora (3/265, 1/50) (S. Sayısı : 405) (Dağıt
ma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

36. —• îş Kanunu tasarısına dair Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı Tezkeresi ve Cumhu
riyet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da Millet Meclisi 1 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/347) (Millet Meclisi S. Sayısı: 239 a 
2 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 1640) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 8 .1971) 

37. —• İçel MiliMvekili Çetin Yılmaz'm, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal bayram
lar ve genel tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve içişleri 
Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 8 . 1971) 

38. — Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Ba-
şer'in, 2 Mayıs 1927 tarihli T. B. M. M. Dahilî 
Nizamnamesinin bâzı maddelerinin değiştiril

mesi hakkında Nizamname teklifi ve Anayasa 
Komisyonu raporu. (2/550) (S. Sayısı : 416) 
(Dağıtma tarihi : 20 . 8 .1971) 

39. — İstanbul Milletvekilleri Eşref Derin-
çay ve Kâzım özeke'nin, '506 sayılı Sosyali Sigor
talar Kanununun, 1186 sayılı Kanunla değiştiri
len 78 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun teklifi hakkında Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 
41 numaralı Geçici Komisyon raporu (Millet 
Meclisi 2/463; Cumhuriyet Senatosu 2/336) (S. 
Sayısı : 3İ3İ7 ye 1 nci ek) (Dağıitma tarihi : 
21 . 8 . 1971) 

V 
ÎKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

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

2. — 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) 

3. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
çırak, kalfa ve ustalık kıanum teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
koımiısyoınlariinıdan seçilen 4 er üyeden kurulu 
5 Ne. lu Geçici Komisyon raporu (2/14) (S. Sa
yısı : 126 ve 126 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
10 . 3 .1971) 

4. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'-
ün, Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve İçiş
leri Komisyonu raporu (2/162, 2/163) (S. Sayı
sı : 192 ve 192 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
15 . 3 .1971) 



X 5. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-
in, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, içişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S. 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

6. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın, 
yasama ve yürütme organlarında görev alanla
rın mal bildiriminde bulunmaları hakkında ka
nun teklifi ve istanbul Milletvekili Nuri Er
oğan'ın önergesi (2/297) (S. Sayısı : 306) (Da
ğıtma tarihi : 24.3.1971) 

X 7. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşının, Çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
htear Milletvekili Süleyman Mutlu'nun önerge
si (2/171) (S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 
25 . 3 . 1971) 

X 8. — Noterlik kanunu tasarısı ve Çalışma 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu 9 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/92) (S. Sayısı : 130 ve 130 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 4 .1971) 

9. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine. 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
tadil ve ekleri ile Adalet Bakanlığı bölümüne 
kadro eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/185) 
(S. Sayısı : 212 ve 212 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
terihi : 3 . 5 .1971) 

10. — 6785 sayılı imar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkında kanun tasarısı 
üe îstambul MMletveMüi fteşit Ülker'in, Mil î 
kıyıftar kanunu teklifi ve îman* ve iskân, İçişleri! 
ve Plân komisyoinillaanpdai; 5 er üyıe sıeçilerıek ikuf-
ralıan 7 nuınaıa»aık Geçici Komisyon raporu (1/161, 
2/294) (S. Sayısı : 137 ve 137 ye 1 nei ek) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 5 . 1971) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile Ankara Milletvekili M. Kemal 
Yümaz'm, Şehit Komando eri Mevlût Meric'in 
annesine, eşine ve çocuğuna vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 
ile Ankara Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm 
önergesi (2/503) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 5 . 1971) 

X 12. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ve Cum
huriyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümü
nün değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, 
Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarından seçi
len 3 er üyeden kurulu 16 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı : 
162 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 .1971) 

13. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih ve 
13127 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) (S. Sa
yısı : 343) (Dağıtma tarihi : 1 1 . 6 .1971) 

14. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin kızı, Fatma'dan doğma 1908 doğumlu 
Zehra Yama'nın ölüm cezalarına çarptırılmala
rı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

15. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 301 nu
marasında nüfusa kayitlı Mehmetoğlu, Neeilbe'-
den doğma 15 . 3 . 194=3 doğumlu Hüseyin 
ören'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/48) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1971) 

16. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Pakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 16 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin^den doğma Mefharet Ali 
oğlu 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı köyünde otu
rur Hüseyin Şaihin'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlıik tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1971) 

17. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nci ciüit 
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ve 146 sayfasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, 
Güneş'ten doğma 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim 
Gümüş'ün ölüm cezasına çarptırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/53) (S. Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1971) 

18. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay Isöyü, hane 4, cilt 213, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Fikriye'den doğma 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(ıS. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 15.6.1971) 

19. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 3'5, sayfa 73 te nüfusa 
kayıtlı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1935 doğum
lu Abidin Demirlbağ'm ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

20. — istanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyük-
dere Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve 
sayfa 11 de nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8.6.1943 doğumlu Selâmi Kodal'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 36(2) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1971) 

X 21. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı ve 
Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu 30 No.lu Geçici 
Komisyon raporu (1/86) (S. Sayısı : 358) (Da
ğıtma tarihi : 16.6.1971) 

22. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar odası ka
nunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plân komisyonları raporları (2/197) 
(S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

X 23. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından se
çilen 3 er üyeden kurulu 30 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/93) (S. Sayısı : 363) (Da
ğıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

24. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun hakkında 

• • mm\ 

Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile İçişleri Komis
yonu raporu (1/150) (S. Sayısı: 375) (Dağıt
ma tarihi: 2 . 7 . 1971) 

25. — 8 . 6 . 1965 tarih ve 625 sayılı Özel Öğ
retim Kurumları Kanununun 21 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/451) 
(S. Sayısı : 410) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

26. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 
23 arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanet-
tin Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli 
ve 195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair 
Kanunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma 
ve İçişleri komisyonları raporları (2/507, 
2/308) (S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 
17 . 8 . 1971) 

27. — İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demisinin «İktisadi ve Ticari Bilimler Fakül
tesi» adı altında Ege Üniversitesine katılması 
hakkındaki 1170 sayılı Kanunun geçici 1 nci 
maddesine bâzı fıkralar ile Ege Üniversitesi 
kuruluşu hakkındaki 6595 sayılı Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/503) 
(S. Sayısı : 414) (Dağıtma tarihi : 17.8.1971) 

28. — Erzurum Milletvekili Gevat Önder ve 
9 arkadaşının, 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk 
Üniversitesinde kurulacak Teknoloji ve Ev Eko
nomisi Araştırma ve Yayım Enstitüsü ile Kürk 
Hayvanları Yetiştirme ve Yayıım Çiftliği İşlet
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporlar. (2/54) (S. Sayı
sı : 109 a 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19.8.1971) 

X 29. — Bâzı tekel maddelerinin fiyatlarına 
yapılan zamlardan elde edilen hasılatın T. C. 
Merkez Bankasında açılacak bir deprem fonu 
hesabında toplanmasına dair kanun teklifi ve 
İçişleri, Bayındırlık, Gümrük ve Tekel, Maliye 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden 
kurulan 50 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/500) (S. Sayısı : 418) (Dağıtma tarihi : 

'20 . 8 . 1971) 

(Millet Meclisi 154 ncü Birleşim) 
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Toplantı 

MİLLET MECLİSİ S. Sayışı : QQQ a * p Q J g ^ 

İş kanunu tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet 

Meclisi 1 numaralı Geçici Komisyon raporu (1/347) 
(Not : Cumhuriyet Senatosu S. ISayısı : 1640) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 11432, 1/1228 

31 . 7 . 1971 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : 14 . 6 . 1971 gün ve 1919 sayılı yazınız: 
îş kanunu tasarısının, Millet Meclisince kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Ku

rulunun 29 . 7 . 1971 tarihli 05 nci Birleşiminde değiştirilerek ve açık oyla kabul edilmiş, dosya 
ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi : 106 

Kabul 
Ret 

105 
1 

Not : Bu tasan Genel Kurulun 27 
rinde görüşülmüştür, 

7; 28 . 7; 29 . 7 . 1971 tarihli 93, 94 ve 95 nci birleşimle-

1 numaralı Geçici Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

1 numaralı Geçici Komisyon > 10 . 8 . 1971 
Esas No. : 1/347 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 29 . 7 . 1971 tarihli 95 nci Birleşiminde İş kanunu ta

sarısının, 2, 5, 6, 13, 14, ,17, 20, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 41, 42, 45, 47, 48, 50, 51, 65, 69, 
75, 78, 79, 80. 81, 93, 98, 99, 100, 104, 105, 106, 108 geçici madde 1 ve geçici madde 4 ve 111 nci madr 
delerin değiştirilerek kabul edilip Komisyonumuza havale edilmiştir. 

Komisyonumuz 9 . 8 . 1971 tarihinde toplanarak Millet Meclisince kabul edilip Cumhuriyet 
Senatosunca metinden çıkarılan ve yeniden düzenlenen geçici 4 ncü madde ile birlikte Cumhu

riyet Senatosunca yapılan değişiklikleri aynen benimsenmiştir. 
Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygiyla sunulur. 

Kayseri 
E. Turgut 
Erzurum 

R. Danışman 

ıSözcü 
Çorum 

A. Topçubaşı 
İzmir 

B. Asutay 

Kâtip 
Yozgat 

A. Baştürk 
Denizli 

Söz hakkım mahfuz 
H. Korkmazcan 

Adana 
Ş. Yılmaz 

İçel 
T. Özgüner 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

İŞ KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel hükümler 

Uygulama alanı 

MADDE 2. — Bu kanun, beşinci maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine,, bu 
işyerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet konularına bakılmaksızın 
uygulanır. 

İstisnalar 

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

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

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

yükleme ve boşaltma işleri, 
b) Havacılığın faütün yer tesislerinde yürütülen işler, 
c) Tarım sanatları ile tarım aletleri makina ve parçalarının yapıldığı atelye ve fabri

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

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

konut kapıcıları, 
f) Deniz tş Kanunu kapsamına girmiyen ve tarım işlerinden sayılmıyan, denizlerde ça

lışan su ürünleri müstahsilleri ile ilgili işler. 
Bu kanun hükümlerine tabidir. 

Sanayi ve ticaret isleri 

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

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

Süslenmesi, satış için hazırlanması işleri, 

Mület Meclisi (S. Sayısı : 239 a 2 nci ek) 
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CUMHURİYET (SENATOSUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

ÎŞ KANUNU TASARISI 

BİRİNOl BÖLÜM 

Oenel hükümler 

Uygulama alam 

MADDE 2. — Bu kanun, beşinci maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu iş
yerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet konularına 'bakılmaksızın uygu
lanır, 

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 arasın da dışardan başka biri katılmıyarak evlerde ve el 

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

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

leme ve boşaltma işleri, 
ib) Havacılığın bütün yer tesislerinde yürütülen işler, 
c) Tarım sanatları ile taran aletleri makina ve parçalarının yapıldığı atelye ve fabrikalarda 

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

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

kapıcıları, 
f) Deniz îş Kanunu kapsamına girmiyen ve tarım işlerinden sayılmıyan, denizlerde çalışan su 

ürünleri müstahsıllan ile ilgili işler. 
Bu kanun hükümlerine tabidir. 

Sanayi ve ticaret isleri 

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

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

süslenmesi, satış için hazırlanması işleri, 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 239 a 2 nci ek) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

e) Her türlü kurma, onarma, sökme, dağıtma ve yıkma işleri, 
ç) Bina yapılması ve onarımı, değiştirilip bozulması ve yıkılması işleri ve bunlara yardımcı 

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

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

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

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

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

ambarcılık, antrepoculuk ve benzeri işler, 
c) Denizlerde çalışan su ürünleri müstahsilleri ile ilgili işler, 
III - Yukarda yazılı işler dışında kalan başka bir işin kanunun uygulanması bakımından 

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

Ahdin feshinde bildirim 

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

Hizmet Akdi : 
a) işi altı aydan az sürtmüş olan işçi için, bildirimin diğer taraf a yapılmasından başliyarak 

iki hafta sonra, 
b) işi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılma

sından başliyarak dört hafta sonra, 
c) işi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimim diğer tarafa yapılmasın

dan başlayarak altı hafta sonra, 
ç) işi üç yıldan fazla sürmüş olan'işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlıya

rak sekiz hafta sıomra, 
Feshedilmiş olur. 
B) öneller asgari olup sözleşme ile artırılabilir. 
O) Bildirme şartına uymıyan taraf yukarda yazılı önellere ilişkin ücret tutarında tazminat 

ödemek zorundadır. 
işıveren, işçinin ihbar önellerine ait ücretini peşin vermek suretiyle hizmet akdini feshedebi

lir. ' 
işçjinin sendikaya üye olması, şikâyete başvurması gibi sebeplerle işinden çıkartılması halle

rinde ve geme! olarak hizmet akdini fesih hakkının kötüye kullanıldığını gösteren diğer durum' 
larda (A) bendinde yazılı önellere ait ücretlerin üç katı tutan tazminat olarak ödenir. 

Tarafların ayrıca tazminat isteme hakları »aklıdır. 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 239 a 2 nci ek) 
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c) Her türlü kurma, onarma, sökme, dağıtma ve yıkma işleri, 
ç) Bina yapılması ve onarımı, değiştirilip bozulması ve yıkılması işleri ve bunlara yardımcı 

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

lâğım ve kuyuların yapılması ve onarımı, batıkların çılkantoıası ve bataklık kurutma gibi işler, 
e) Elektrik ve her çeşit muharrik kuvvetlerin elde edilmesi, değiştirilmesi, taşınması, kurma 

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

işleri, 
k) Bakımevlerinde yapılan iğler. 
II - Bu kanunun uygulanması bakımından tisaretten sayılan işler şunlardır : 
a) Ham, yarı ve tam yapılmış her çeşit bitkbel, hayvani veya sınai ürün ve malların alımı 

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

barcılık, antrepoculuk ve benzeri işler, 
c) Denizlerde çalışan su ürünleri müstahsıllan ile ilgili işler, 
IH - Yukarda yazılı işler dışında kalan başka bir işin kanunun uygulanması bakımından sana

yi ve ticaret işlerinden sayılıp sayılmamasını belirtmeye Çalışma Bakanlığı yetkilidir. 

Ahdin feshinde bildirim 

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

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

İM hafta sonra, 
b) İşi aütı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasın

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

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

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

ödemek zorundadır. 
işveren, işçinin ihbar önellerine ait ücretini peşin vermek suretiyle hizmet akdi feshedebilir. 
İşçinin sendikaya üye olması, şikâyete başvurması gibi sebeplerle işinden çıkartılması haille

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

Tarafların ayrıca tazminat isteme hakları saklıdır. 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 239 a 2 nci ek) 
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Kıdem tazminatı 

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

Altı aydan fazla süreler yıla tamamlanır. 
ühtiyarlıik aylığı halamından bağlı bulundukları kurum veya sandıklardan aylık veya toptan 

ödeme almak amaciyle hizmet akdini fesheden işçiler de yukardaki fıkrada yazılı bulunan tazmi
nata hak kazanır. Ancak aylık veya toptan ödeme almak için akdi fesheden işçiye veri
lecek tazimnatm hesabında işçinin yalnız 1 Nisan 1950 tarihinden evvelki hizmet süreleri 
nazara alınır. işçinin bu fıkra hükmünden faydalanaibillmeisi için aylık veya toptan ödeme
ye hak kazanmış bulunduğunu ve kendisine aylık [bağlanması veya toptan ödeme yapılması için 
ihtiyarlık sigortası bakımından bağlı bulunduğu kurum veya sanldığa müracaat etmiş olduğunu 
alacağı bir (belge ile belgelemek zorundadır. 

İşçilerin kıdemleri, hizmet akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına 
(bakılmaksızın aynı işverenin Ibir veya değişik işyerlerinde çallş'tıkları süreler göz önüne alına
rak hesaplanır, işyerlerinin devir veya intikali, yahut diğer bir suretle işverenden başka bir iş
verene geçmesi veya başka bir yere nakli halinde işçinin kıdemi işyerindeki hizmetlerinin toplamı 
üzerimden hesaplanır. Kıdem tazminatı ise, bu intikal devresindeki işverene aittir, işyeri inti
kali ile Iberaher detvam ettiği takdirde kıdem tazminatı, hilâfına hüküm olmadıkça yeni işverene 
aittir. 

Aynı (kıdem süresi için (bir defadan fazla kıdem tazminatı ödenmez. 
işçinin ölümü halinde 'bu tazminat tutarı kanuni vârislerine ödenir. 
Bu süre hizmet akMleri ve toplu iş sözleşmeleriyle artınlaJbilir. 

İşverenin bildirimsiz fesih hakkı 

MADDE 17. — Süresi belirli olsun veya olmasın, sürekli hizmet akidlerinde işveren aşağıda 
yazılı hallerde, dilerse hizmet akdini sürenin bitiminden önce veya bildirim önelini beklemeksizin 
fesheielbilir. 

I - Sağlık sebepleri : 
a) İşçinin kendi kastı dışında veya derli toplu olmıyan yaşayışından yahut içkiye düşkünlü

ğünden, doğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğraması halinde, (bu sebeple doğacak devamsızlığın 
aı'dı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi, 

b) işçinin bulaşıcı veya işi ile bağdaşamıyacak derecede tiksinti verici bir hastalığa tutuldu
ğunun anlaşılması, 

(a) fıkrasında sayılan sebepler dışında işçinin kendi kusuruna yükletilmiyen hastalık, kaza, 
doğum ve gehelik gibi hallerde işveren için hizmet akdini bildirimsiz fesih hakkı : Halsltalık işçinin 
işyerindeki çalışma süresine göre 13 ncü maddedeki ıbildirim önellerini altı hafta aşmasından 
sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 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 

şaritlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe 
uygun olmıyan Migiler veya sözler söyliyerek işçinin işvereni yanıltması, 
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Kıdem tazminatı 

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

Altı aydan fazla süreler yıla tamamlanır. 
İhtiyarlık aylığı bakımından bağlı bulundukları kurum veya sandıklardan aylık veya toptan 

ödeme almak amaeiyle hizmet akdini fesheden işçiler de yukardaki fıkrada yazılı bulunan tazmi
nata hak kazanır, işçinin 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 kuruma ve sandığa müracaat etmiş olduğunu 
belgelemesi şarttır. 

İşçilerin kıdemleri, hizmet akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına 
bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler göz önüne alına
rak hesaplanır, işyerlerinin devir veya intikali yahut diğer bir suretle işverenden başka bir iş
verene geçmesi veya başka bir yere nakli hallinde işçinin kıdemi işyerindeki hizmetlerinin toplamı 
üzerinden hesaplanır. Kıdem tazminatı ise, bu intikal devresindeki işverene aittir, işyeri inti
kali ilıe beraber devam ettiği tafedirde kıdem tazminatı, hilâfına hüküm olmadıkça yeni işverene 
aittir. 

Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem tazminatı ödenmez. 
işçinin ölümü halinde bu tazminat tutarı kanuni vârislerine ödenir. 
Bu süre hizmet akitleri ve toplu iş sözleşmeleriyle artırılabilir. 

İşverenin bildirimsiz fesih hakkı 

MADDE 17. — Süresi belirli olsun veya olmasın, sürekli hizmet akitlerinde işveren aşağıda ya
zılı hallerde, dilerse hizmet akdini sürenin bitiminden önce veya bildirim önelini beklemeksizin fes
hedebilir. 

I - Sağlık sebepleri : 
a) İşçinin kendi kasdından veya derli toplu olmıyan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğün

den doğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğraması halimde, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı 
ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi, 

b) İşçinin bulaşıcı veya işi ile bağdaşamıyacak 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 (hakiki : Hastalık işçi
nin işyerindeki çalışma süresine göre 13 ncü maddedeki bildirim önellerini altı hafta aşmasından 
sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 70 nci maddedeki sürenin bitiminde başlar. An
cak işçinin işine gidemediği süreler için ücret işlemez. 

II - 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 ger
çeğe uygun olmıyan bilgiler veya sözler söyliyerek işçinin işvereni yanıltması, 
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b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak veya 
ahlâkını bozacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve 
haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması, 

c) işverenin evinde oturan işçinin 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 yaihut 77 nci maddeye aykırı hareket etmesi, 

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

e) İşçinin, 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 iş günü 
işine devam etmemesi, 

g) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmaması, 
h) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işvere

nin mah olan veya mah olmayıp da eli altında bulunan makinaları tesisatı veya başka eşya ve 
maddeleri on günlük ücretinin tutan ile ödiyemiyecek derecede hasara veya kayba uğratması, 

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

Çalışma belgesi 

MADDE 20. — işinden 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 idarelerden veya Kamu iktisadi Teşebbüslerinden ya

hut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlardan 
veya bunlara bağlı işyerlerinden yahut kamu yararma yardımcı derneklere bağlı işyerlerinden 
çıkan işçinin aldığı belgeler hakkında yukarıki 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 veya 
mülki âmir tarafından yapılacak inceleme sonucunu gösteren bir belge, işçiye veya yeni işvere
ne verilir. Muhtar ve mülki âmir tarafından yapılacak inceleme bir haftada bitirilir. Ve gerekli 
belge muhtar veya mülki amirlikçe verilir. 

Genel ve katma bütçeli dairelerle mahallî idarelerden veya Kamu iktisadi Teşebbüslerinden ya
hut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlardan 
veya bunlara bağlı işyerlerinden çıkan isçilere belge verilmek istenmez veyahut belgeye doğru ol
mıyan yazılar yazılırsa, gerekli incelemenin yapılması için bu işyerlerinin bağlı oldukları makam
lara haşvurulur. 

Belgenin vaktinde verilmemesinden veyahut belgede doğru olmıyan yazılar bulunmasından za
rar gören işçi veyahut bu işçiyi işine alan yeni işveren eski işverenden zarar ve ziyan istiyebilir. 

Bu belgeler her türlü resim ve harçtan muaftır. 

Kantin açılması 

MADDE 22. — Bölge Çalışma Müdürlüğünün tetkiki neticesinde : 
a) işçiler için daha faydalı olacağı anlaşılırsa, 

Millet Meclisi ,(S, -Sayısı : 239 a 2 nci ek) 



(Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin) 

(b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak söz
ler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı 
asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması, 

c) işverenin evinde oturan işçinin yaşayışının o evin adabına ve usullerine uygun veya genel 
ahlak (bakımından düzgün olmaması, 

ç) İşçinin, işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataş
ması veya 77 nci maddeye aykırı hareket etmesi, 

d) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullan-nak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını 
ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymıyaıı davranışlarda bulunması, 

e) işçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmiyen bir suç 
işlemesi, 

f) tşçinin işverenden izin almaksızın veya hıklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki 
gün veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç 
iş günü işine devam etmemesi, 

g) işçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmaması, 
h) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzü iden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işvere

nin malı olan veya malı olmayıp da eli altında büunan maMnaları tesisatı veya başka eşya ve 
maddeleri on günlük ücretinin tutarı ile ödiyemiye 3ek derecede hasara veya kayba uğratması, 

III - işyerinde işçiyi bir haftadan fazla süre. ile çalışmaktan alıkoyan bir zorlayıcı sebebin 
ortaya çıkması. 

Çalışma belgesi 

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

Genel ve katma bütçeli dairelerle mahallî idarelerden veya Kamu iktisadi Teşebbüslerinden ya
hut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yet dye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlardan 
veya bunlara bağlı işyerlerinden yahut kamu yacarına yardımcı derneklere bağlı işyerlerinden 
çıkan işçinin aldığı belgeler hakkında yukarıki onama hükmü uygulanmaz. 

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

Genel ve katma bütçeli dairelerle mahallî idarelerden veya Kamu İktisadi Teşebbüslerinden ya
hut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiyo dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlardan ve
ya bunlara bağlı işyerlerinden çıkan işçilere belje verilmek istenmez veyahut belgeye doğTU ol
mıyan yazılar yazılırsa, gerekli incelemenin yapılması için bu işyerlerinin bağlı oldukları makam
lara başvurulur. 

Belgenin vaktinde verilmemesinden veyahut b3İgede doğru olmıyan yazılar bulunmasından za
rar gören işçi veyahut bu işçiyi işine alan yeni işveren eski işverenden zarar ve ziyan istiyebilir. 

Bu belgeler her türlü resim ve harçtan muaftır. 

Kantin açılması 

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

Asgari işçi adedi, işyeri hususiyeti, satılacak maddelerin cinsleri, vasıflan ve masraf karşılık
ları Çalışma, ISanayi ve Ticaret bakanlıkları tarafından en geç bir yıl içinde çıkarılacak bir yö
netmelikte belirtilen esaslara göre, işçilere veya bunların ailelerine yiyecek, içecek, giyecek ve 
yakacak gibi gerekli maddeleri satmak üzere kantinler açılması mecburidir. 

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

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

Toplu i§çi çıkarına 

MADDE 24. — İşverenler (kanundan doğan ödevlerini yerine getirerek de olsa ancak işlerini 
daraltmak veya işçilerini azaltmak amaciyle işyerinden toplu olarak veya kısa aralıklarla ondan 
az olmamak üzere onda biri1 kadar ve dalha fazla işçiyi işten çıkarmak istedikleri hallerde durumu, 
işleri çıkarmadan en az ibir ay önce ilgili çalışma müdürlüğüne yazılı olarak bildirmek zo
rundadırlar. 

Yukardaki fıkra hükmüne göre toplu işçi çıkaran, veya bu gibi işyerlerini aynı şartlarla işle
ten veya işletmeye ıbaişlıyan işverenler, çıkarma tarihinden itibaren 6 ay içinde aynı işyerlerine 
aynı iş için dışardan işçi alma zorun'da kalırlarsa işverenler durumu uygun araçlarla yayınlıya-
rak ve işçinin kaydettirdiği adresine taalhlhütlü mektupla bildirerek daha önce işten çıkardıkları 
işçilerden çalışmak istiyenleri günün şartlarına göre işe almak zorundadırlar. 

Sakat ve eski hükümlü çalıştırma 

MADDE 25. — İşverenler işyerlerinde aşağıdaki esaslar ve ölçüler içinde sakat kimse ile eski 
hükümlü kimse çalıştırmak ve bunlara meslek, beden ve run durumlarına göre iş vermek zorun
dadırlar. 

a) Yüz işçiye kadar işçi çalıştıran işyerlerinde her tam elli işçiye karşılık bir sakat ve bir 
eski hükümlü kimse, 

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

Çalıştırılır. 
Bu maddeye göre çalıştırılacak sakat ve esiri hükümlülerin çeşitleri ile hangi cins sakat 

ve eski İhükümlülerin hangi iş bollarında ve hangi işlerde çalıştırılabileceği ve bunların işyerle
rinde genel hükümler dışında bağlı olacakları özel ve ücret şartları ile bunların işverenlerce 
nasıl işe alınacakları; Çalışma, Adalet, Sanayi, Millî Eğitim, Sağlık ve iSosyal Yardım ve Ulaş
tırma Bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak yönetmelikte gösterilir. 

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

Bir işyerinden malulen ayrılmak zorunda kalıp da sonradan maluliyeti ortadan kalkan işçi
ler eski işyerlerine alınmalarım istedikleri takdirde, işveren bunları, boş 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 iktisadi Te'şeblbüsleri yahut özel 
kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlara veya bun-
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ıb) Şehir ve kasabalardan tuzak işyerlerinde işçiler veya bunlarla birlikte işveren tarafından 
açılmamışsa, 

Asgari işçi adedi, işyeri hususiyeti, satılacak maddelerin cinsleri, vasıfları ve masraf karşılıkları 
Çalışma, Sanayi ve Ticaret Bakanlıkları tarafından en geç hir yıl içinde çıkarılacak bir yönetmelikte 
belirtilen esaslara göre, işçilere veya bunların ailelerine yiyecek, içecek, giyecek ve yakacak gibi ge
rekli maddeleri satmak üzere kantinler açılması mecburidir. 

işçiler kantinlerden alış veriş etmeye zorlanamaz. 
•Sözü edilen yönetmeOiğin yürürlüğünden önce açilmış kantinler veya benzeri satış yerleri için, 

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

Toplu işçi çıkarma 

MADDE 24. — İşverenler kanundan doğan ödevlerini yerine getirerek de oûısa ancak işlerini 
daraltmak veya işçilerini azaltmak amaciyle işyerinden toplu olarak veya kısa aralıklarla ondan 
az olmamak üzere onda biri kadar ve daha fazla işçiyi işten çıkarmak istedikleri hallerde durumu, 
işçileri çıkarmadan en az bir ay önce ilgili bölge çalışma müdürlüğüne yazılı olarak bildirmek zo
rundadırlar. 

Yukardaki fıkra hükmüne göre toplu işçi çıkaran, veya bu gibi işyerlerini aynı şartlarda işle
ten veya işletmeye başhyan işverenler, çıkarma tarihinden itibaren 6 ay içinde aynı işyerlerine 
aynı iş için dışardan işçi alma zorunda kalırlarsa işverenler durumu uygun araçlarla yaymlıyarak 
ve işçinin kaydettirdiği adresine taahhütlü mektupla bildirerek daha önce işten çıkardıkları işçi-
krden çalışmak isleyenleri günün şartlarına göre işe almak zorundadırlar. 

Sakat ve eski hükümlü çalıştırma 

MADDE 25. — işverenler işyerlerinde aşağıdaki esaslar ve ölçüler içinde sakat kimse ile eski 
bükümlü kimse çalıştırmak ve bunlara meslek, beden ve ruh durumlarına göre iş vermek zorun
dadırlar. 

a) Yüz işçiye kadar işçi çalıştıran işyerlerinde her tam elli işçiye karşılık bir sakat ve bir 
eski hükümlü kimse, 

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

Çalıştırılır. 
Bu maddeye göre çalıştırılacak sakat ve esM hükümlülerin çeşitleri ile hangi cins sakat 

ve eski hükümlülerin hangi iş kollarında ve hangi işlerde çalıştırılabileceği ve bunların işyerlerinde 
genel hükümler dışında bağlı olacakları özel ve ücret şartları ile bunların işverenlerce nasıl işe 
alınacakları; Çalışma, Adalet, Sanayi ve Ticaret, Millî Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ulaş
tırma Bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak yönetmelikte gösterilir. 

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

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

Genel ve katma bütçeli dairelerle mahallî idareler veya Kamu iktisadi Teşebbüsleri yahut özel 
kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlara veya bun-
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lara bağlı işyerlerinin ttş Kanununa talbi olmıyan daire ve kurumlarında çalıştınlan kimselerin 
de 3akat ve eski hükümlüler arasından ayrılması hakkındaki gerekli usul ve şartlar ile bunun 
oran ve tutarları ve hangi işlerde çalıştırılacakları yukarda sözü geçen yönetmelikte gösterilir, 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ücret 

Tarif 

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

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

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

siyet ayrılığı sebebiyle farklı ücret verilemez. Toplu iş sözleşmelerine ve hizmet akitlerine buna 
aykırı hüküm konulamaz. 

Kamu tüzel kişilerine ve bunların bâzı kuruluşları ile özel sektöre ilişkin ödevler 

MADDE 29. — Genel ve katma bütçeli dairelerde mahallî idareler veya kamu iktisadi teşeb
büsleri yahut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve ku
ruluşlar; mütaahhide verdikleri her türlü bina, köprü, hat ve yol inşası gibi yapım ve onarım 
işlerinde, mütaahhitlere ödenecek her istihkaktan önce işyerinde çalışan işçilerden mütaahhit veya 
taşaronlara ücretleri ödenmiyenlerin bulunup bulunmadığını kontrol edip ücretleri ödenmiyen var-
sa mütaahhitten veya taşaronlardan istenecek bordrolara göre bu ücretleri bunların istihkakların
dan öderler. 

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

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

Bir işverenin üçüncü kişiye karşı olan borçlarından dolayı işyerinde bulunan tesisat, malzeme, 
ham, yan işlenmiş veya tam işlenmiş mallar ve başka kıymetler üzerinde yapılacak haciz ve icra 
takibi, bu işyerinde çalışan işçilerin icra kararının alındığı tarihten önceki üç aylık dönem için
deki ücret alacaklannı karşılıyacak kısım ayrıldıktan sonra kalan kısmı üzerinde hüküm ifade 
eder. 

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

Ücret hesap puslası 

MADDE 30. — İşveren her ödemede işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin Özel 
işaretini taşıyan bir pusla vermek veya işçinin yanında bulunan ücretle ilgili bu hesapları yine 
imzası veya özel işareti altında kaydetmek zorundadır. 
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lana bağlı isjyerlerinin iş Kanununa tabi olmıyan daire ve kurumlarında çalıştırılan kimsele
rin de sakat ve esM hükümlüler arasından ayrılması hakkındaki gereMi usul ve şartlar ile bunun 
oran ve tutarları ve hangi işlerde çalıştırılacakları yukarda sözü geçen yönetmelikte gösterilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ücret 

Tarif 

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

Ancak 13 ncü maddenin (c) bendinde sözü geçen ücretle 14 ncü maddede sözü geçen kıdem 
tazminatına esas olacak ücretin hesabında, birinci fıkrada yazılı ücrete ilâveten işçiye sağlanmış 
olan para ve parayla ölçülmesi mümkün akdi ve F&nundan doğan menfaatler dıe göz önünde tu
tulur. 

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

siyet ayrılığı sebefbryle farklı ücret verilemez. Toplı iş sözleşmelerine ve hizmet aMdlerine buna 
aykırı hüküm konulamaz. 

Kamu tüzel kişilerine ve bunların bâzı kuruluşları ile Özel sektöre ilişkin ödevler 

MADDE 29. — Genel ve katma bütçeli dairelerle mahalli idareler veya kamu iktisadi teşefo-' 
büsleri yahut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve ku
ruluşlar; mütaahhide verdikleri her türlü bina, köprü, hat ve yol inşası gibi yapım ve onarım 
işlerimde, mütaahtatlere ödenecek her istihkaktan önce işyerinde çalışan işçilerden mütaahhit veya 
taşaronlarca ücretleri ödenmiyenlerin bulunup bul anmadığını kontrol edip ücretleri ödenmiyen var
sa mütaahititen veya taşaronlardan istenecek bordrolara göre bu ücretleri bunların istihkaklarından 
öderler. 

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

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

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

Bu maddede kamu tüzel kişilerine ve bâzı teşekküllere verilen yetkileri, bu kanunun birinci 
(maddesinin »on fıkrası gereğince sorumluluk taşıyan bütün işverenler de kullanmaya yetkilidir. 

Ücret hesap puslası 

MADDE 30. — fşveren her ödemede işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel 
işaretini taşıyan bâr pusla vermek veya işçinin yanındia bulunan üoretHe ilgili bu hesapları yine 
İmzalı veya özel işareti altında kaydetmek zorundadır. 
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Bu pusla veya defterde ödemenin günü ve ilişkin olduğu dönem ile fazla çalışma, hafta tatili, 
ulusal bayram ve genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her çeşit eklemeler tutarının ve 
vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeşit kesintilerin ayrı ayrı gösteril
mesi gerekir. 

Bu işlemler her türlü resimden muaftır. 

Zarar karşılığı kesinti 

MADDE 31. — Hizmet akitleriyle işverenin taz minat karşılığı olarak, işçi ücretlerinden geçici ola
rak alıkoyacağı miktar on haftada eşit taksitlerle kesilmek üzere işçinin on günlük ücreti tu
tarından fazla olamaz. Tazminat karşılığı bu kesintiler, bütün iş süresi içindir ve bundan bir mik
tar mahsubedilince yeniden aynı esaslar dairesinde kesinti yapılabilir. 

Tazminat kesintileri, mahsup yapılmasını gerektirecek bir zarar yapılmadan işten ayrılma hal
lerinde işçiye kesintisiz olarak tgeriverilir. Tazminat karşılığı geçici olarak alıkonulan paradan, 
mahsup yapılması gerektiği zaman işçi isterse işveren kendisine mahsubun hangi esaslara göre ya
pıldığını anlatmak ve buna ait hesaplarla fatura ve başka belgeleri göstermek zorundadır. 

Tazminat karşılığı alıkonulan paradan ancak o işçi tarafından yapılan zarar için mahsup ya
pılır. 

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

t) er et kesintisi 

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

İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye hemen sebepleriyle beraber bildiril
mesi gerekir. İşçi ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler bir ayda üç gündelikten veya par
ça pasına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin üç günlük kazancından fazla 
olamaz. 

Bu paralar işçilerin yararına kullanılıp harcanmak üzere Çalışma Bakanlığı hesabına 
Bakanlıkça belirtilecek millî bankalardan birine kesildiği tarihten iitbaren bir ay içinde 
yatırılır. Her işveren işyerinde bu paraların ayrı bir hesabını tutmaya mecburdur. Birik
miş bulunan ceza paralarının nerelere ve ne kadar verileceği Çalışma Bakanının başkanlık edeceği 
ve işçi temsilcilerinin de katılacağı bir kurul tarafından karara bağlanır. Bu kurulun kimlerden 
teşekkül edeceği nasıl ve hangi esaslara göre çalışacağı çıkarılacak bir tüzükte gösterilir. 

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

Asgari Ücret 

MADDE 33. — Hizmet akdi ile çalışan her türlü işçi, gemiadamı ve gazetecilerin ekonomik 
ve sosyal durumlarının düzenlenmesi için Çalış mia Bakanlığınca Asgari Ücret Tesbit Komisyonu 
aracılığı ile ücretlerin asgari hadleri en geç iki senede bir tesbit edilir. 

Asgari Ücret Tesbit Komisyonu, Çalışma Bakanlığının tesbit edeceği üyelerden birinin baş
kanlığında Çalışma Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü veya yardımcısı, işçi Sağlığı Genel Müdürü 
veya yardımcısı, Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik istatistikler Dairesi Başkanı veya yardım
cısı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Konjonktür ve Yayın Dairesi Müdürü veya yardımcısı, Devlet 
Plânlama Teşkilâtından konu ile ilgili dairenin Başkanı veya yetki vereceği bir görevli ile bün
yesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi teşekkülünden değişik iş kollan için seçecekleri 5, 
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Bu pusla veya defterde ödemenin günü ve iMşknaı olduğu dönem ile fazla çalışma, hafta tatili, 
ulusal bayram ve genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her çeşit eklemeler tutarının ve 
vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeşit kesintilerin ayrı ayrı gösteril
mesi gerekir. 

Bu işlemler her türlü resimden muaftır. 

Zarar karşılığı kesinti 

MADDE 31. — Hizmet akitleriyle işverenin tazminat karşılığı olarak işçi ücretlerinden geçici 
olarak alıkoyacağı miktar on haftada eşdıt taksitlerle kesilmek üzene işçinin on günlük ücreti tu
tarından fazla olamaz. Tazminat karşılığı bu kesintiler, bütün iş süresi içindir ve bundan bir mik
tar mahsup edilince yeniden aynı esaslar dairesinde kesinti yapılabilir. 

Tazminat kesintileri, mahsup yapılmasını gerektirecek bir zarar yapılmadan işten ayrılma hal
lerinde işçiye kesintisiz olarak geri verilir. Tazımnat karşılığı geçici olarak alıkonulan paradan, 
mahsup yapılması gerektiği zaman işçi isterse işveren kendisine mahsubun hangi esaslara göre ya
pıldığını anlatmak ve buna ait hesaplarla fatura ve başka belgeleri göstermek zorundadır. 

Tazminat karşılığı alıkonulan paradan ancak o işçi tarafından yapılan zarar için mahsup ya
pılır. 

Tazminat karşılığı kesiften paraflar en çok üç ay içinde mâiUî 'bir bankaya yatırılır. İşçi işin
den ayrıldığında kesilen para faiz ve diğer gelirleri ile işçiye iade olunur. 

Ücret kesintisi 

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

İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye hemen sebepleriyle beraber bildiril
mesi gerekir. İşçi ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler bir ayda üç gündelikten veya 
parça başına yahut yapılan iş mijktarına göre ve rölen ücretlerde işçinin üç günlük kazancından 
fazla olamaz. 

Bu paralar işçilerin eğitimi ve sosyal hizmetleri için kullanılıp harcanmak üzere Çalışma Ba
kanlığı hesabına Bakanlıkça belirtilecek millî bankalardan birine kesildiği tarihten itibaren bir 
ay içinde yatırılır. Her işveren işyerinde bu paraların ayrı bir hesabını tutmaya mecburdur. Birik
miş bulunan ceza paralarının nerelere ve ne kadar verileceği Çalışma Bakanının başkanlık ede
ceği ve işçi temsilcilerinin de katılacağı bir kurul tarafından karara bağlanır. Bu kurulun kimler
den teşekkül edeceği, nasıl ve hangi esaslara göre çalışacağı çıkarılacak bir tüzükte gösterilir. 

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

Asgari ücret 

MADDE 33. — Hizmet akdi ile çalışan ve bu kanunun kapsamına giren her türlü işçi ile ge-
miadamı ve gazetecilerin ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi için Çalışana Bakanlığın
ca Asgari Ücret Tesbit Komisyonu aracılığı ile ücretlerin asgari hadleri en geç iki senede bir tes
bit edilir. 

Asgari Ücret Tesbit Komisyonu, Çalışma Bakanlığının tesbit edeceği üyelerden birinin başkan
lığında Çalışma Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü veya yardımcısı, İşçi Sağlığı Genel Müdürü 
veya yardımcısı, Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı veya yardım
cısı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Konjonktür ve Yayın Dairesi Müdürü veya yardımcısı, Devlet 
Plânlama Teşkilâtından konu ile ilgili dairenin Başkanı veya yetki vereceği bir görevli ile bün-
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bünyesinde en çok işçi ve temsil eden en üst derecedeki işçi ve işveren teşekküllerinin değişik 
iş kollarından seçecekleri beşer temsilciden kurulur. Asgari Ücret Tesbit Komisyonu en az on 
üyesinin katılmasiyle toplanır. Üye oylarının çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde 
Başkanın oyu kararı sağlar. 

Komisyon kararları kesindir. Kararlar Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer. 
Komisyonun toplanma ve çalışma şekli, asgari ücretlerin tesbiti sırasında uygulanacak esaslar 

ile Başkan, Üye ve Raportörlere verilecek huzur hakları Çalışma ve Maliye bakanlıklarınca çıka
rılacak bir Yönetmelikte gösterilir. 

Asgari ücret Tesbit Komisyonunun çalışmasını sağlamak ve kolaylaştırmak için Çalışma Ba
kanlığı içinde ayrıca bir büro kurulur, 

Hafta Tatili Ücreti 

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

a) Çalışılmadığı 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 çocukların 
ölümünde iki güne kadar verilmesi gereken izin süreleri, 

c) Bir haftalık süre içinde kalmak üzere r.veren tarafından verilen diğer izinlerle hekim ra
poruyla verilen hastalık ve dinlenme izinleri, 

Çalışılmış günler gibi hesaba katılır. 
Zorlayıcı ve ekonomik bir sebebolmadan işyerindeki çalışmanın haftanın bir veya birkaç gü

nünde işveren tarafından tatil edilmesi hâlinde haftanın çalışılmıyan günleri ücretli hafta tatiline 
hak kazanmak için çalışılması gereken 6 günün hesaplanmasında göz önünde tutulur. 

Bir işyerinde işin bdr haftadan fazla bir süro ile tatil edilmesini gerektiren zorlayıcı sebepler 
ortaya çıktığı zaman, bu Kanunun 16 ve 17 nci maddelerinin ÎÎI ncü bendlerinde gösterilen zor
layıcı sebeplerden ötürü çalışılmıyan günler için işçilere ödenen yarım ücret hafta tatili günü 
için de ödenir. 

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde hafta tatili ücreti işverence işçiye ödenir. 
Bu işyerlerinde hafta tatili ücreti o hafta içinde işçinin elde ettiği yüzde ücretlerinin altıya 

bölünmesi ile elde edilen günlük ücretidir. \ 

Genel tatil ücreti 

MADDE 42. — Bu kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere 2739 sayılı Ulusal 
Bayram ve Genel Tatiller Kanunu ile anılan Kanuna ek 3466 sayılı Kanunda yazılı bulunan ulu
sal bayram ve genel tatdl günlerinde çalışmazlarsa bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri 
tanı olarak, tatil yapmıyarak çalışırlarsa çalıştıkları günlerin ücretleri ücret ödeme şekline ba
kılmaksızın 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. 
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yesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi teşekkülünden değişik iş kolları için seçecekleri beş, 
bünyesinde en çok işvereni bulunduran en üst işveren teşekkülünden değişik iş kolları için seçe
cekleri beş temsilciden kurulur. Asgari Ücret Tesbit Komisyonu en az on üyesinin katılmasiyle 
toplanır. Üye oylarının çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde, Başkanın bulunduğu 
taraf çokluk sayılır. 

Komisyon kararları kesindir. Kararlar Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer. 
Komisyonun toplanma ve çalışma şekli, asgari ücretlerin tesbiti sırasında uygulanacak esaslar 

ile başkan, üye ve raportörlere verilecek huzur haklan Çalışma ve Maliye bakanlıklarının ortak
laşa hazırlıyacakları yönetmelikte belirtilir. 

Asgari Ücret Tesbit Komisyonunun çalışmasını sağlamak ve kolaylaştırmak için Çalışma Ba
kanlığı içinde ayrıca bir büro kurulur. 

Hafta tatüi ücreti 

MADDE 4 1 . — Bu kanun kapsamına giren işyerlerinde haftanın tatilden önceki 6 iş günün
de bu kanunun günlük iş sürelerine uygun olanak çalışmış olan işçilere çahşılmıyan hafta tatili gü
nü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın bir gündelik tutarında ücret ödenir. Şu ka
dar ki : 

a) Çakşıihnadığı halde kanunen iş süresinden sayılan zamanlarla günlük ücret ödenen veya 
ödennıiyen kanuna veya akdî tatil günleri ve 38 ve 62 nci maddıelere göre Ikıısmen veya tamamen 
çalışılmıyan Cumartesi günleri, 

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

o) Bir haftalık süre içinde kalmak üzere işveren tarafından verilen diğer daanlerle hekim ra
poruyla verilen hastalık ve dinlenme izinleri, 

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

de işveren tarafından tatil edilmesi halinde haftanın çahşılmıyan günleri ücretli hafta tatiline 
hak kazanmak için çalışılması gereken 6 günün hesaplanmasında göz önünde *utulur. 

Bir işyerinde işin bîr 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 çalışılmayan günler içdn işçilere ödenen yarım ücret hafta tartiHi günü 
için de ödenir. 

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde hafta tatili ücreti işverence işçiye ödenir. 
Bu işyerlerinde hafta tatili ücreti o hafta içinde işçinin elde ettiği yüzde ücretlerinin altıya bö

lünmesi ile elde edilen günlük ücretidir. 

Genel tatü ücreti 

MADDE 42. — Bu kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bay
ram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlarde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o 
günün ücretleri tam olarak, tatil yapmıyarak çalışırlarsa çalıştıkları günlerin ücretleri ücret öde
me şekline bakılmaksızın 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 
ücretlerinin altıya bölünmesi ile elde edilen günlük ücrettir. 
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Ücret şekillerine göre tatil ücreti 

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

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

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

Yüzdelerin ödenmesi 

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

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

Yüzdelerden toplanan paraların hak sahibi işçikr arasında hangi esaslar ve orantılar çerçeve
sinde dağıtılacağı toplu iş sözleşmelerinde veya hizmet aMtterinde gösterilir. 

Yüzdelerin belgelenmesi 

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

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

İşveren deftere geçirdiği hesapların asıllarına uygun olduğunu kendi sorumluluğu altında 
onaylar. 

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

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

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işveren, işçi isterse, her hesap puslasınm genel topla
mını gösteren bir belgeyi işçilerin kendi aralarından seçecekleri bir temsilciye vermeye mecburdur. 
Bu belgenin seldi ve uygulama usulleri hizmet akidlerinde veya toplu iş sözleşmelerinde gösterilir. 

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

Yıllık ücretli izin hakkının belirtilmesi 

MADDE 50. — Yıllık ücretli izne hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçilerin, aynı 
işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek göz önüne alınır. Şu kadar 
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Ücret şekillerine göre tatil ücreti 

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

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

lık ücretli işçilere 41, 42, 43 ncü madde hükümleri uygulanmaz. Ancak bunlardan ulusal bayram 
ve genel Itatil günleri çalışanlara ayrıca çalıştığı her o gün için bir tatil yevmiyesi ödenir. 

Yüzdelerin ödenmesi 

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

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

Yüzdelerden toplanan paraların hak sahibi isçiler arasında hangi esaslar ve orantılar çerçeve
sinde dağıtılacağı Toplu iş Sözleşmelerinde veya hizmet akitlerinde gösterilir. 

Yüzdelerin belgelenmesi 

MADDE 48. — Hesap puslalarma yüzde eklenmesi suretiyle müşterilerden alman paralan, 
işveren ilgili Bölge Çahşma Müdürlüğü tarafından sayfalan mühürlenmiş ve numaralanmış, son 
sayfasına tasdik şerhi konulmuş bulunan bir deftere günü gününe işlemekle görevlidir. 

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

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

Bu defter, işyerinden dışarıya çıkanlamaz. işçilerin kendi aralarında seçecekleri bir temsilci 
her iş günü sonunda, hesap sonuçlannm kendisine bildirilmesini istiyebilir. İşverenle anlaşmak 
şartiyle hesapların bildirilmesini isteme daha uzun bir zamana bırakılabilir. 

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

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işveren, işçi isterse, her hesap pus! asının genel top
lamını gösteren bir belgeyi işçilerin kendi aralarından seçecekleri bir temsilciye vermeye mec
burdur. Bu belgenin şekli ve uygulama usulleri hizmet akitlerinde veya toplu iş sözleşmelerinde 
gösterilir. 

Yüzde usulünü uygulayan müesseseler, o yerdeki belediyelerce soğuk damga ile damgalanmış 
ve cilt ve sayfa numaralan birbirini takib&den en az üç kopyalı hesap puslası kullanmak ve 
müşterinin her ödemesinde bunlardan bir kopyaunı servis yapan işçide bırakmak zorundadır. 

Yıllık ücretli izin hakkının belirtilmesi 

MADDE 50. — Yıllık ücretli izne hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçilerin, aynı 
işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek göz önüne alınır. Şu ka-
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ki; bir işverenin bu kanun kapsamına giren işyerinde çalışmakta olan işçilerin aynı işverenin işyer
lerinde bu kanun kapsamına girmeksizin geçirmiş bulundukları süreler de hesaba katılır. 

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

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

İşçi yukarı fıkralar ve 51 nci majdde îmkiimlerine göre hesaplanacak her hizmet yılma karşılık, 
yıllık iznini, gelecek hizmet yılı içinde kullanır. 

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

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

Çalı§tlmı§ gibi sayılan haller 

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

ödevlendirilmesi sırasında işine gidemediği günler, (Bu sürenin yılda 90 günden fazlası sayıl
maz.) 

ç) Çalışmakta olduğu işyerinde, zorlayıcı sebepler yüzünden işin aralıksız bir haftadan çok 
tatil edilmesi sonucu olarak işçinin çalışmadan geçirdiği zamanın 15 günü, (îşçinin yeniden işe baş
laması şartiyle) 

d) 02 nci maddede sözü geçen zamanlar, 
e) Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri, 
f) Ö153 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğe göre röntgen muayenehanelerinde çalı

şanlara Pazardan başka verilmesi gereken yarım günlük izinler, 
g)! işçilerin uzlaştırma toplantılarına katılmaları, hakem kurullarında bulunmaları, bu kurul

larda veya iş mahkemelerinde işçi temsilciliği görevlerini yapmaları, çalışma hayatı ile ilgili mev
zuata göre kurulan meclis, kurul, komisyon ve toplantılara yahut işçilik konuları ile ilgili millet
lerarası teşekküllerin konferans, kongre veya komitelerine işçi veya sendika temsilcisi olarak ka
tılmaları sebebiyle işlerine devam edemedikleri günler, 

h) İşçilerin evlenmelerinde üç güne kadar, ana veya babalarının, eşlerinin, kardeş veya ço
cuklarının ölümünde iki güne kadar verilecek izinler, 

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

Gece süresi 

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

II - Bâzı işlerin niteliğine ve gereğine göre yahut yurdun bâzı bölgelerinin iklim ve âdet ayrı
lıkları bakımından, iş hayatına ilişkin (Gece) başlangıcının daha geriye alınması veya yaz ve kış 
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dar ki; bir işverenin bu kanun kapsamına giren işyerinde çalışmakta olan işçilerin aynı işvere
nin işyerlerinde bu kanun kapsamına girmeksizin geçirmiş bulundukları süreler de hesaba katılır. 

İBir yılhlk süre içinde 51 nci maddede, sayılan hailler dışındaki sebeplerle işçinin devamının ke
silmesi halinde bu boşlukları karşılıyacak kadar hizmet süresi eklenir ve bu suretle işçinin izin 
hakkını elde ötmesi için gereken bir yıllık hizmet süresinin bitiş tarihi gelecek hizmet yılına 
aktarılır. 

işçinin gelecek izin hakları için geçmesi gereken bir yıllık hizmet süresi, bir önceki izin hak
kının doğduğu günden başıyarak gelecek hizmet yılına doğru ve yukarıki fıkra ve 51 nci madde 
hükümleri gereğince hesaplanır. 

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

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

Aynı bakanlığa bağlı işyerleri ile, aynı bakanlığa bağlı tüzel kişiliklerin işyerlerinde geçen sü
reler ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri yahut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye daya
nılarak kurulan banka ve kuruluşlar veya bunlara bağlı işyerlerinde geçen süreler işçinin 
yıllık ücretli izin hakkının hesaplanmasında göz önünde bulundurulur. 

Çalışılmış gibi sayılan haller 

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

ödevlendirümesi sırasında işine gidemediği günler, (Bu sürenin yılda 90 günden fazlası sayıl
maz.) 

ç) Çalışmakta olduğu işyerinde, zorlayıcı sebepler yüzünden asin aralıksız bir haftadan çak 
taitü edilmesi sonucu olarak işçinin çalışmadan geçirdiği zamanın 15 günü, (İşçinin yeniden işe 
başlamıası şıartiyle) 

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

lara Pazardan başka verilmesi gereken yarım günlük izinler, 
g) İşçilerin uzlaştırma toplantılarına [katılmaları, hakem kurullarında bulunmaları, bu ku

rullarda işçi temsilciliği görevlerini yapmaları, çalışma hayatı ile ilgili mevzuata gö
re kurulan meclis, kurul, komisyon ve toplantılara yahut işçilik konuları ile ilgili mil
letlerarası teşekküllerin konferans, kongre veya komitelerine işçi veya sendika tenusücisi olanak 
katılmaları sebebiyle işlerine devam edemedikleri günler, 

h) İşçilerin evlenmelerinde üç güne kadar, ana ve babalarının, eşlilerinin, kardeş veya çocuk
larının ölümünde iki güme kadar verilecek izinler, 

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

Gece süresi 

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

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

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

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

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

Gece çalıştırma yasağı 

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

Şu kadar ki; işin özelliği icabı kadın işçi çalıştırılması gereken işlerde 18 yaşını doldurmuş 
kadın işçilerin gece postalarımda çalıştırılmalarına, Çalışına ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlık
ları ile Sanayi Bakanlığının müştereken hazırlıyacaklan bir tüzükte gösterilecek şartlar 
çerçevesinde izin verilebilir. 

îşin durdurulması veya işyerinin kapatılması 

MADDE 75. — Yetkili makamların verdiği izin üzerine bir işyeri kurularak işlemeye başla
dıktan sonra o işyerinde başkaca tesisat yapılmış olmadıkça iş durdurulamaz. 

A) İlgili tüzükte belirtilen birinci derecedeki şartları yerine getirdikten sonra yetkili ma
kamdan izin almak suretiyle kurulan ve işlemeye başlıyan her hangi bir işyerinin, tesis ve tertip
lerinde çalışma metot ve şekillerinde, makina ve cihazlarında işçilerin hayatı için tehlikeli olan 
bir husus tesbit edilirse, bu tehlike giderilinceye kadar; üç kişilik bir komisyon kararı ile iş dur
durulur. 

Bu komisyon; işverenle işçilerin birer temsilcisinden vs işgüvenliğini teftişe yetkili bir me
murdan teşekkül eder. Taraflardan birinin çağnsı üzerine, çağrıda belirtilen gün, yer ve saatte 
toplanır ve çoğunlukla karar verir, işgüvenliğini teftişe yetkili memurun, her toplantıya katıl
mış olması şarttır, işçi veya işveren temsilcisinin çağrıya uymaması, komisyonun toplanmasını ve 
karar almasını engelliyemez. 

işçi Temsilcisi: 
a) işyerinde çalışan işçilerin çoğunluğunu temsil eden sendikanın; 
b) Böyle bir sendika yoksa, o iş kolunda faaliyette bulunan ve işçi çoğunluğunu temsil eden 

sendikanın veya federasyonunun; 
c) Bu nitelikte bir işçi kuruluşu mevcut değilse, en çok üyeye sahip konfederasyonun; 
Yönetim kurulunca seçilir. 
İşveren Temsilcisi ise : 
a) işverenin üyesi bulunduğu sendikanın; 
Ib) Böyle bir sendika yoksa, o iş kolunda faaliyette bulunan ve işveren çoğunluğunu temsil 

eden sendikanın veya konfederasyonun; 
c) Bu nitelikte bir işveren kuruluşu mevcut değilse, eh çok üyeye sahip bulunan konfederas

yonun ; 
Yönetim (Kurulunca seçilir. 
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saatlerinin ayarlanması, yahut çeşitli işler için erkek, kadın ve çocuk işçiler hakkında (geca) de
yiminden anlaşılacak gün döneminin başlama ve bi ';mQ saatlerinin belirtilmesi suretiyle birinci bend-
deki genel hükmün uygulama şekillerini tesbit etmek yahut bâzı gece çalışmalarına her 
hangi bir oranda fazla ücret ödenmesi usulünü. koymak veyahut gece işletilmelerinde ekonomik 
bir zorunluluk bulunmıyan işlerde işçilerin gece çalıştırılmalarını yasak etmek üzere Çalışma Ba
kanlığınca tüzükler hazırlanabilir. 

I î l - işçilerin gece çalışmaları 8 saati geçemez. 
IV - Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postalan .kullanılan işlerde, en fazla bir iş haf

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

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

Gece çalıştırma yasağı 

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

Şu kadar ki; işin özelliği icabı kadın işçi çalıştırılması gereken işlerde 18 yaşını doldurmuş 
kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılmalarınla, Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlık
ları ile Sanayi ve Ticaret Baaknlığınm müşterken hazırlıyacaklan bir tüzükte gösterilecek şartlar 
çerçevesinde izin verilebilir. 

İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması 

MADDE 75. — Yetkili makamların verdiği isin üzerine bir işyeri kurularak işlemeye başladık
tan sonra o işyerinde başkaca tesisat yapılmış olmadıkça iş durdurulamaz. 

A) İlgili tüzükte belirtilen birinci derecedeki şartları yerine getirdikten sonra yetkili makam
dan izin almak suretiyle kurulan ve işlemeye başlıyan her hangi bir işyerinin, tesis ve tertiplerinde 
çalışma metot ve şekillerinde, makina ve cihazlarında işçilerin hayatı için tehlikeli olan bir hu
sul tesbit edilirse, bu tehlike giderilinceye kadar; üş kişilik bir komisyon kararı ile iş durdurulur. 

Bu komisyon; işverenle işçilerin birer temsilcilinden ve işgüvenliğini teftişe yetkili bir me
murdan teşekkül eder. Taraflardan birinin çağrısı üzerine, çağrıda belirtilen gün, yer ve saatte 
toplanır ve çoğunlukla karar verir. İşgüvenliğini teftişe yetkili memurun, her toplantıya katılmış 
elması şarttır, işçi veya işveren temsilcisinin çağrıya uymaması, komisyonun toplanmasını ve karar 
almasını engelliyemez. 

işçi temsilcisi : 
a) işyerinde çalışan işçilerin çoğunluğunu temsil eden sendikanın; 
b) Böyle bir sendika yoksa, o iş kolunda faaliyette bulunan ve işçi çoğunluğunu temsil eden 

st-ndikamn veya federasyonunun; 
c) Bu nitelikte bir işçi kuruluşu mevcut denilse, en çok üyeye sahip konfederasyonun; 
Yönetim kurulunca seçilir. 
İşveren temsilcisi ise : 
a) İşverenin üyesi bulunduğu sendikanın; 
b) Böyle bir sendika yoksa, o iş kolunda fr.aiıyetfee bulunan ve işveren çoğunluğunu temsil 

eden sendikanın veya konfederasyonun; 
•c) Bu nitelikte bir işveren kuruluşu mevcut Değilse, en çok üyeye sahip bulunan konfederas

yonun; 
Yönetim Kurulunca seçilir. 
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B) 74 ncü maddenin 2 nci fıkrasına uygun- olarak kurma izni ve işletme belgesi alınmadan 
açılmış olan veya geçici işletme belgesi alındığı halde ikinci derecedeki şartları verilen süre için
de yerine getirmemiş bulunan işyerleri; bölge çalışma müdürünün talebi üzerine, o yerin en büyük 
mülkiye âmirinin emri ile ve zabıta marifetiyle kapatılır. 

C) Bu maddeye göre verilecek durdurma veya kapatma kararına karşı işverenin mahallî iş 
mahkemesinde itiraz etmek yetkisi vardır. Mahkeme itirazı bir hafta içinde karara bağlar. Bu 
işler acele mevaddandır. Kararlar kesindir. 

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

D) Yukardaki bendler gereğince işyerlerinde işçiler için tehlikeli olan tesis ve tedbirlerin ve
ya makina ve cihazların ne şekilde işletilmekten alıkonulacağı ve bunların ne şekilde yeniden 
işletilmelerine izin verilebileceği Çalışma Bakanlığınca hazırlanacak bir tüzükte gösterilir. 

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

F) Bu maddenin (A) ve (B) bendleri gereğince makina, tesisat ve tertibat veya işin durdu
rulması veya işyerinin kapatılması sebebiyle işsiz kalan işçilere işveren, ücretlerini ödemeye veya 
ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermeye 
zorunludur. 

Ağır ve tehlikeli işler 

MADDE 78. — 16 yaşını doldurmamış çocuklar ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz. 
Hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağı, kadınlarla 16 yaşını doldurmuş fakat 18 

yaşını bitirmemiş çocukların hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilecekleri, Çalışma 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca hasırlanacak bir tüzükte gösterilir. 

Rapor 

MADDE 79. — Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin işe girişlerinde veya işin devamı sü
resince bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı oldukları; işyeri hekimi, işçi sağlığı dispanser
leri, bunların bulunmadığı yerlerde sırası ile en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, 
hükümet veya belediye doktorları tarafından verilmiş muayene raporları olmadıkça; bu gibilerin 
işe alınmaları veya işte çalıştırılmaları yasaktır. 

İşyeri hekimi tarafından verilen rapora itiraz halinde, işçi en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu 
hastanesi sıhhi kurulunca muayeneye tabi tutu ur, verilen rapor kesindir. 

Yetkili memurlar isteyince, bu raporları işveren kendilerine göstermek zorundadır. 
Bu raporlar her türlü resim ve harçtan mua tır. 

Rapor 

MADDE 80. — 12 den 18 yaşma kadar (18 dâhil) çocukların her hangi bir işe alınmaların
dan önce; işyeri hekimi, işçi sağlığı dispanserleri; bunların bulunmadığı yerlerde sırası ile en 
yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, hükümet veya belediye tabiplerine muayene etti
rilerek işin niteliğine ve şartlarına göre yapılarının dayanıklı olduğunun raporla belirtilmesi ve 
bunların 18 yaşı dolduruncaya kadar en az her altı ayda bir aynı şekilde doktor muayenesinden 
geçirilerek bu işte çalışmaya devamlarında bir sakınca olup olmadığının kontrol ettirilmesi ve 
bütün bu raporların işyerinde muhafaza ettirilerek yetkili memurların isteği üzerine kendilerine 
gösterilmesi zorunludur. 

Bu raporlar her çeşit resim ve harçtan muaftır. 
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B) 74 ncü maddenin 2 ncd fıkrasına uygun olarak kurma izni ve işletme belgesi alınmadan 
açılmış olan veya geçici işletme belgesi aılındıgı halde ikinci derecedeki şartları verilen süre içinde 
yerine gıetirmıemiş bulunan işyetrl'eri; bölge çalışma müdürünün talebi üzerine, o yerin en büyük 
mülkiye âmirinin emri ile ve zabıta marifetiyle kapatılır. 

C) Bu maddeye göre verilecek durdurma veya kapatma kanarına karşı işverenin mahallî iş 
mahkemesinde itiraz etmek yetkisi vardır. Mahkeme itirazı bir hafta içinde karara bağlar. Bu 
ister acele mevaddandır. Kararlar kesindir. 

Ç) Bir işyerinde çalışan işçilerin yaş, cinsiyet ve »ağlık durumları böyle bir işyerinde çalış
malarına engel teşkil ediyorsa, bunlar dahi çalışmaktan alıkonulur. 

D) Yukardaki bendler gereğince işyerlerinde işçiler için tehlikeli olan tesis ve tedbirlerin ve
ya makina ve cihazların ne şekilde işletilmekten alıkonulacağı ve bunların ne şekilde yeniden 
işletilmelerine izin verilebileceği Çalışma Bakanlığınca hazırlanacak bir tüzükte gösterilir. 

E) Bir işyerinin kurulniasına ve işletilmesine izin verilmiş olması 74 ncü maddede yazılı tüzük 
hükümlerinin uygulanmasına hiçbir zaman engel olamaz. 

F) Bu maddenin (A) ve (B) bendleri gereğince makina, tesisat ve tertibat veya işin durdurul
ması veya İşyerinin kapatılması sebebiyle işsiz kalan 'işçilere işveren, ücretlerini Ödemeye veya 
ücretlerinde bir düşüklük olamamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermeye zo
runludur. 

Ağ%r ve tehlikeli işler 

MADDE 78. — 16 yaşını doldurmamış çocuklar ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz. 
Hangi işlerin !ağır ve tehlike! işlerden sayılacağı kadınlarla 16 yaşını doldurmuş fakat 18 

yaşını bitirmemiş çocukların hangi çeşit ağır vetehlikeli işlerde çalıştırılabilecekleri, Çalışma 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanllıkilannoa hazırlanacak bir tüzükte gösterilir. 

Rapor 

MADDE 79. — Ağır ve tebükelli işlerde çalışacak işçilerin işe girişlerinde veya işin devamı sü
resince bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı oldulkLarı; işyeri hekimi, işçi sağlığı dispanser
leri, bunların bulunmadığı yerlerde sırası ile en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, 
Hükümet veya belediye doktordan tarafından vei'iilmiş muayene raporları olmadıkça; bu gibilerin 
işe lajhnmaları veya işte çalıştınlmalaırı yasaktır. 

İşyeri hekimi tarafından verilen rapora itiraz halinde, işçi en yakm Sosyal Sigortalar Kurumu 
hastanesi sıhhi kurulunca muayeneye tabi tutuluv, verilen rapor [kesindir. 

Yetkili memurlar isteyince, bu raporları işveren kendilerine göstermek zorundadır. 
Bu raporlar her türlü resim ve harçtan muaftır. 

Onsekiz yaşından küçük işçiler için rapor 

MADDE 80. — 12 den 18 yaşına kadar (18 dâhil) çocukların her hangi bir işe alınmalarından 
önce; işyeri hekimi, işçi sağlığı dispanserleri; bunların bulunmadığı yerlerde sırası ile en yakın 
Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, Hükümet veya belediye tabiplerine muayene ettirilerek 
işin niteliğine ve şartlarına göre vücut yapılarının dayanıklı olduğunun raporla belirtilmesi ve bun
ların 18 yaşı dolduruncaya kadar en az altı ayda bir aynı şekilde doktor muayenesinden geçirile
rek bu işte çalışmaya devamlarında bir sakınca olup olmadığının kontrol ettirilmesi ve bütün 
bu raporların işyerinde muhafaza ettirilerek yetkili memurların isteği üzerine kendilerine göste
rilmesi zorunludur. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 239 a 2 nci ek) 



— 26 — • 

(Millet Meclisinin kabul, ettiği metin) 

Tüzük 
MADDE 81. — Gebe veya emzikli kadınların hangi dönemlerde ne gibi işlerde çalıştırılmala

rının yasak olduğu ve bunların çalışmalarında sakınca olmıyan işlerde hangi şartlar ve usullere 
uyacakları, ne suretle emzirme odaları veya çocuk bakım yurdu (kreş) kurulması gerektiği Çalış
ma, Sağlık ve Sosyal Yardım bakanlıkları tarafından birlikte düzenlenecek bir tüzükte gösteri
lir. 

Teftiş defteri 

MADDE 93. — işverenler, işlettikleri işyerlerinde ve bunların ilgili kollarında yetkili makam
larca yapılan teftişlerin sonuçlarının yazılması için özel bir defter bulundurmakla yükümlüdür
ler. Bu defterlerin şekli, ne yolda doldurulacağı ve bununla ilgili işlemlerin usulleri «iş Teftişi 
Tüzüğü» nde gösterilir. 

iş denetimi ve teftişine yetkili mercilerin bu kanunun uygulanması ile ilgili olarak gönder
dikleri belgeleri işverenler, süresi içinde cevaplandırıp geri çevirmek zorundadırlar. 

Bu konu ile ilgili diğer hususlar yukarda sözü geçen tüzükte belirtilir. 

Hizmet akdine ilişkin cezalar 

MADDE 98. — 1 - 9 ncu maddenin 1 nci fıkrasında belirtilen hizmet akdini yazılı yapmıyan 
ve 2 nci fıkrada anılan belgeyi vermiyen, 

II - 10 ncu maddede anılan takım sözleşmesi ü yapılı yapmıyan, 
III - 13 ncü maddenin (A) bendinde belirtilen bildirim şartına uymadığı halde, bildirim öneline 

ilişkin ücreti ödemiyen, 14 ncü maddede yazılı hallerde işçinin kıdem tazminatını ödemiyen, 
IV - 19 nou maddede belirtilen bildirim önelleri içinde işçiye yeni iş arama izni vzermiyen, 
V - 20 nci maddede yazılı bulunduğu üzere iş iye belge vermiyen veya bu belgede gerçeğe 

aykırı bilgi veren veya 21 nci maddede yazılı (işçi kimlik karnesi) ni vermiyen, 
VI - 22 nci maddede yazılı şartlara uymadan ve gerekli izni almadan kantin açan ve aynı 

maddedeki hükümlere aykırı hareket eden, 
Beş işçiye kadar çalıştıran işveren veya vekili hakkında 100 liradan, daha fazla işçi çalıştıran

lar için 500 liradan az olmamak üzere hafif para cezası ve tekerrürü halinde evvelce verilen para 
cezasının iki katı,* 

VII - İşçilerin 24 ncü maddedeki hükümlere aykırı olarak Bölge Çalışma Müdürlüğüne haber 
vermeden çıkaran veya aynı maddenin 2 nci fıkrasındaki zorunluklara uymıyan işveren veya iş
veren vekili hakkında 1 000 liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasına ve tekerrürü halin
de evvelce verilen para cezasının iki katı, 

VIII - 25 nci maddede yazılı şartları yerine getirmiyen ve hükümlere aykırı hareket eden, 
işveren veya vekili hakkında yükümlü olduğu her sakat ve esM hükümlü için 500 liradan 1 000 

liraya kadar para cezası hükmolur. 

Ücrete ilişkin cezalar 

MADDE 99. — A) işçinin bu kanundan veya toplu iş sözleşmesinden yahut hizmet akdinden 
doğan ve 26 ncı maddede tarif edilen ücretini süresi içinde kasden tam olarak ödemiyen veya 
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Birinci fıkrada yazılı tabipliklerce verilen rapora itiraz halinde, işçi en yakın Sosyal Sigorta
lar Kurumu Hastanesi Sıhhî Kurulunca muayeneye tâbi tutulur, verilen rauor kesindir. 

Bu raporlar her çeşit resini ve harçtan muaftır. 

Gebe ve emzikli kadınlar için tüzük 

MADDE 81. — Gebe veya emzikli kadınların hangi dönemlerde ne gibi işlerde çalıştırılmaları
nın yasak olduğu ve bunların çalışmalarında sakınca olımyan işlerde hangi şartlar ve usullere 
uyacakları ne suretle emzirme odaları veya çocuk balam yurdu (kreş) kurulması gerektiği Çalış
ma, Sağlık ve Sosyal Yardım bakanlıkları tarafından birlikte düzenlenecek bir tüzükte göste
rilir. 

Teftiş defteri 

MADDE 93. — İşverenler, işlettikleri işyerlerinde ve bunların dlğOd koHıannda yetkili makam
larca yapılan (teftdşlerin sonuçlarının yazılması işin özel bir defter bulundurmakla yükümlüdür
ler. Bu defterlerin şelkii, ne yolda doldurulacağı ve bununla ilgili işlemlerin usulleri «iş teftişi 
tüzüğü» nde gösterdılir. 

İş demetimi ve teftişine yetMlii mercilerin bu kanunun uygulanması ile ilgili olarak gönder
dikleri belgeleri işverenler süresi içinde cevaplandırıp geri çevirmek zorundadırlar. 

Hizmet akdine ilişkin cezalar 

MADDE 98. — 1 - 9 ncu maddenin 1 nci fıkrasında belirtilen hizmet akdini yazık yapmıyan 
ve 2 nci fıkrada anılan belgeyi vermiyen, 

II - 10 ncu maddede anılan takım sözleşmesini yazılı yapmıyan, 
III - 13 ncü maddenin (A) bendinde belirtilen bildirim şartına uymadığı halde, bildirim öneline 

ilişkin ücreti ödemiyen, 14 ncü maddede yazılı hallerde işçinin kıdem tazminatını ödemiyen, 
IV - 19 ncu maddede belirtilen bildirim önelkri içinde işçiye yeni iş arama izni vermiyen, 
V - 20 nci maddede yazılı bulunduğu üzere isçiye belge vermiyen veya bu belgede gerçeğe 

aykırı bilgi veren veya 21 nci maddede yazılı (İşçi kimlik karnesi) ni vermiyen, 
VI - 22 nci maddede yazılı şartlara uymadan ve gerekli izni almadan kantin açan ye aynı 

maddedeki hükümlere aykırı hareket eden, 
Beş işçiye kadar çalıştıran işveren veya vekili hakkında 100 liradan, daha fazla işçi çalıştıran

lar için 500 liradan az olmamak üzere hafif para cezası ve tekerrürü halinde evvelce verilen para 
cezasının iki katı, 

VII - İşçilerini 24 ncü maddedeki hükümlere aykırı olarak Bölge Çalışma Müdürlüğüne haber 
vermeden çıkaran veya aynı maddenin 2 nci fıkrasındaki zorunluklara uymıyan. işveren veya iş
veren vekili hakkında 1 000 liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasına ve tekerrürü halin
de evvelce verilen para cezasının İM katı, 

VIII - 25 nci maddede yazılı şartlan yerine getirmiyen ve hükümlere aykırı hareket eden, 
İşveren veya vekili hakkında yükümlü olduğu her sakat ve eski hükümlü için 500 liradan 1 000 

liraya kadar para cezası hükmolunur. 

Ücretle ilişkin cezalar 

MADDE 99. — A) İşçinin bu kanundan vay* toplu iş sözleşmesinden yahut hizmet akdinden 
cloğan ve 26 ncı maddede tarif edilen ücreitini süresi içinde kasden tam olarak ödemiyen veya 
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noksan 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 iki katı hükmolunur. 
B) 1 -30 ncu maddede yazılı ücrete ilişkin hesap puslalarını işçilere vermiyen, 31 nci mad

dede gösterilen tutardan fazla olarak işçi ücretlerinden zarar karşılığı kesinti yapan veya zarar 
yapmaksızın işten çıkan işçiye tazminat iade etmiyen veya mahsup yaptığı halde istek üzerine 
hesap ve belgeleri göstermiyen, 32 nci maddede anılan sebepler dışında işçiye ücret kesintisi ce
zası kesen yahut bu paraları aynı bendin gösterdiği müddette bu hesaba yatırmayan işveren ve
ya işveren vekili hakkında 250 liradan az olmamak üzere hafif para cezası, 

II - 33 ncü maddede anılan Komisyonun tesbit ettiği asgari ücretleri işçiye Ödemiyen veya 
noksan ödiyen 34 ncü maddede işaret edilen sebepler dolayısiyle çabşmıyan 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 36 ve 37 nci maddelerdeki hükümlere 
aykırı olarak çalışıma yaptıran veya fazla çalışmaya ait ücretleri ödemiyen veya noksan ödiyen 
38, 41, 42, 43, 47 ve 54 ncü maddelerdeki şartlar ve usullere uymıyarak bu maddelerde gösterilen 
ücretleri noksan ödiyen işveren veya işveren vekili hakkında (B) bendinin 1 nci fıkrasında sözü 
geçen cezalar, 

İÜ - 48 nci maddede gösterilen yüzdelerin 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 hak edilmiş izni kullanmadan hizmet akdinin 
feshi halinde bu izne ait ücreti ödemiyen, 57 nci maddeye dayanılarak çıkarılacak olan yönetme
lik hükümlerine aykırı hareket eden veya 60 nci maddede anılan sebepler dolayısiyle işçi ücre
tinden indirme yapan işveren veya işveren vekili hakkında 1 000 liradan az olmamak üzere ağır 
para cezası, 

Hükmolunur. 

İşin düzenlenmesine ilişkin cezalar 

MADDE 100. — Bu kanunun 61 nci maddesinde ve bu maddeye göre çıkarılacak tüzükte tes
bit olunan iş müddetlerine aykırı olarak işçilerini çalıştıran veya 64 ncü maddedeki ara dinlen
melerini bu maddeye göre uygulamıyan veya işçileri 65 nci maddeye aykırı olarak geceleri sekiz 
saatten fazla çalıştıran, gece ve gündüz postalarını değiştirmiyen, 67 nci madde hükmüne aykırı 
olarak onaltı yaşından küçük çocukları günde sekiz saatten fazla çalıştıran veya okul zamanını 
bu madde hükmüne göre uygulamıyan, 68 nci madde hükmüne aykırı olarak bu maddede zik
redilen yerlerde onsekiz yaşını doldurmamış erkek çocukları ve her yaştaki kadınları çalıştıran, 
69 ncu maddede anılan tüzük hükümlerine aykın olarak hareket eden ve aynı maddenin 1 nci fık
rasındaki yazılı yasağa uymıyan, 70 nci maddedeki hükme aykırı olarak doğumdan evvel ve son
raki müddetlerde gebe veya doğum yapmış kadınları çalıştıran, 72 nci maddeye istinaden çıkarı
lacak tüzük hükümlerine uymıyan, işveren veya işveren vekili hakkında 1 500 liradan az olmamak 
üzere ağır para cezası hükmolunur. 

MADDE 104. — Bu kanunun 77 nci maddesi hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 
250 liradan az olmamak üzere hafif para cezasına, ağır ve tehlikeli işlerde 16 yaşından küçükleri 
çalıştıran veya 78 noi maddede anılan tüzükte gösterilen yaş kayıtlarına aykırı işçi çalıştıran iş
veren veya işveren vekili hakkında 1 500 liradan az olmamak üzere ağır para cezasına, 79 ncu 
madde hükmü gereğince işçilere doktor raporu almıyan veya istek halinde ilgili memura göster
miyen, 80 nci madde gereğince alınması gereken raporu almıyan veya bu raporları istek halinde 
yetkili memurlara göstermiyen işveren veya işveren vekili hakkında 500 liradan az olmamak üze-
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noksan ödiyen işveren veya işveren vekili hakkında, bu durumda olan her işçiye karşılık 50 liradan 
az olmamak üzere nispî para cezası hükmolunur. 

Fülin tekerrürü halinde evvelce verilmiş olan para cezasının iki katı hükmolunur. 
B) 1 -30 ncu maddede yazılı ücrete ilişkin hesap pusüıalanm işçilere vermiyen, 31 nci mad

dede göstertiflen tutandan fazla olarak işçi ücretlerinden zarar karşılığı kesinti yapan veya zarar 
yapmaksızın işten çıkan işçiye tazminat üad© etmiyen veya mahsup yaptığı halde istek vüzerine 
hesap ve belgeleri gösteraıiyen, 32 nci maddede anılan sebepler dışında işçiye ücret kesintisi ce
zası kesen yahut bu paraları aynı bendin gösterdiği müddette bu hesaba yatırmayan işveren 
veya işveren vekolM hakkında 250 liradan az olmamak üzere hafif para cezası, 

II - 33 ncü maddede anılan Komisyonun tespit ettiği asgari ücreleri işçiye ödemiyen veya 
nojksıan ödiyen 34 ncü maddede işaret edilen sebepler dolayısiyle çahşmıytan 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 36 ve 37 nci maddelerdeki hülkümllere 
ayîkırı olarak çalışıma yaptıran veya fazla çalışmaya aiıt ücretleri ödemiyen veya noksan ödiyen 
38, 41, 42, 43, 47 ve 54 ncü maddelerdeki şartlar vo usullere uymıyarak bu maddelerde gösterilen 
ücretleri noksan ödiyen işveren veya işveren veMli hakkında (B) bendinin 1 nci fıkrasında sözü 
geçen cezalar, 

III - 48 nci maddede gösterilen yüzdelerin hesabına ait usullere uymıyan, 52 nci maddenin 
son fıkrasında anılan ücretsiz ilâve iznıi vermiyen ve ücretli izin kullanan işçiye peşin olarak bu 
izne ait ücretini ödemiyen veya 56 nci mıaddedeM hak edilmiş izni kullanmadan hizmet akdinin 
feshi hallinde bu izne lait ücreti ödemiyen, 57 nci ımaddeye dayanılarak çıkanılacak olan yönetme-
3Sk hükümlerine aykırı hareket eden veya 60 nci mıaddede anılan sebepler dolayısiyle işçi ücre
tinden indirme yapan işveren veya işveren veMü hakkında 1 000 liradan az olmamak üzere ağıı 
para cezası, 

Hükmolunur. 

tsin düzenlenmesine ilişkin cezalar 

MADDE 100. — Bu kanunun 61 nci maddesinde ve bu maddeye göre çıkarılacak tüzükte tes-
bit olunan iş müddetlerine aykırı olarajk işçilerini çalıştıran veya 64 ncü maddedeki iara dinlen
melerini bu maddeye göre uyguliaımıyan veya işçileri 65 nci maddeye aykırı olarak geceleri sekiz 
saatten fazla çalıştıran, gece ve gündüz postaları ıı değiştirmiyen, 67 nci madde hükmüne aykırı 
olarak onaltı yaşından küçüîk çocukları günde se'riz saatten fazla çalıştıran veya okul zamanını 
bu madde hükmüne göre uygulamıyan, 68 nci madde hükmüne aykırı olarak bu maddede zfk-
redoılen yerlerde onsekiz yaşını doldurmamış erkek çocukları ve her yaştaki kadınları çafllşturan, 
69 ncu maddede tanılan tüzük hükümlerine aykırı olarak hareket eden ve aynı maddenin 1 nci fık
rasındaki yazılı yasağa uymıyan, 70 nci maddedelîi hükme aykırı olarak doğumdan evvel ve son
raki müddetlerde gebe veya doğum yapmış kadınları çalıştıran, 72 nci maddeye istinaden çıkarı
lacak tüzük hükümlerine uymıyan, işveren veya işveren, vekilli hakkında 1 500 liradan az olma
mak üzere ağır para cezası, 

Hükmolunur. 

MADDE 104 — Bu Kanunun 77 nci maddesi hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 
250 İniadan az olmamak üzere hafif para cezasına, ağır ve tehlikeli işlerde 16 yaşından küçükleri 
çalıştıran veya 78 nci maddede anılan tüzükte gösterilen yaş kayıtlarına aykırı işçi çalıştıran iş
veren veya işveren vekili hakkında 1 500 liradan az olmamak üzere ağır para cezasına, 79 ncu 
madde hükmü gereğince işçilere doktor raporu almıyan veya istek halimde ilgili memura göster-
miyen, 80 nci madde gereğince alınması gereken raporu almıyan veya bu raporları istek halinde 
yetkili memurlara göstermiyen işveren veya işveren vekili hakkında 500 liradan az olmamak üze-
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re ağır para cezasına, 81 noi maddeye dayanılarak çıkarılacak tüzükte gösterilen şartlara uymıyan, 
82 nci maddede anılan tüzük hükümlerini yerine getirmiyen işveren veya işveren vekili hakkında 
1 500 liradan az olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur. 

Yukarda sayılan fiillerin tekerrürü halinde evvelce verilen para cezasının iki katı hükmolunur. 

İş ve İşçi Bulma ile ilişkin cezalar 

MADDE 105. — Bu kanunun 85 nci maddesinin 2 nci fıkrasında yazılı şartlarla izin almadan, 
aynı maddenin 1 nci fıkrası hükmüne aykırı olarak kazanç amaciyle özel büro açan, veya 1 nci 
ve 2 nci fıkrası hükümlerine riayet etmekle beraber, aynı maddenin son fıkrası hükmüne aykırı 
olarak işçilerden ücret alan, özel ve tüzel kişilerin bu işle ilgili büroları kapatıldığı gibi bu işler
de füiilen çalışanlar hakkında 2 000 liradan az olmamak üzere ağır 'para cezası ve üç aydan az ol
mamak üzere hapis cezası hükmolunur. 

Tekerrürü halinde evvelce verilen para cezasının iki katı ile birlikte altı aydan az olmamak 
üzere hapis cezasına da hükmolunur. 

İş hayatının denetleme ve teftişine ilişkin cezalar 

MADDE 106. — I - Bu kanunun 89 ncu maddesinin 2 nci fıkrasında sayılan ödevleri yerine 
getirmiyen ve aynı maddenin 1 nci fıkrasında kendilerine yetki verilen memurlara karşı gereken 
kolaylığı göstermiyen işveren veya işveren vekilleri, 93 ncü madde gereğince çıkarılacak tüzük 
hükümlerine ve aynı maddenin 2 nci fıkrasındaki bildiri şartına uymıyan işveren veya işveren 
vekilleri, 94 ncü maddenin 1 nci fıkrasındaki yasaklara riayet etmiyen işveren veya işveren vekil
leri, hakkında 2 500 liradan az olmamak üzere ağır para cezasına, 94 ncü maddenin 2 nci fıkra
sındaki yasaklara riayet etmiyen işçiler hakkında 500 liradan az olmamak üzere ağır para ceza
sına, 

Hükmolunur. 
Yukardaki fıkralarda fiillerin tekerrürü halinde cezalar iki kat artırılır. 
II - Yukarda sözü geçen ilgili memurların bu kanandan veya diğer kanunlardan doğan her 

çeşit teftiş ve denetleme yetki ve görevleri gereğince görevlerinin yerine getirilmesi sırasında is
tedikleri bilgileri vermiyen veya görevlerini yapmaya veya sonuçlandırmaya engel olan kimseler 
hakkında 2 500 liradan az olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur. 

Fiilin tekerrürü halinde evvelce hükmedilen cezalar bir kat artırılarak uygulanır. 

(MADDE 108. — Bu Kanunun cezai hükümlerini tatbike mahallî Sulh öeza Mahkemeleri yet
kilidir. 

İşbu dâvalar acele mevaddandır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — A) iptal edilen 931 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesine göre halen 
yürürlükte bulunan tüzük ve yönetmeliklerin bu kanun hükümlerine aykırı olmıyan hükümleri ye
nileri çıkarılıncaya kadar yürürlükte kalır. 

B) Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce 3003 sayılı Kanuna göre Mahallî Asgari Ücret 
tesbü't komisyonlarınca alınıp da henüz kesinleşmemiş bulunan kararlarla bunlara ilişkin her tür
lü i'gUeanler durdurulur. 

iC) İptal edilen 931 sayılı Kanuna göre alınmış bulunan asgari ücret kararı, bu kanunun 
33 ncü maddesine göre yeniden tesbit yapılıncaya kadar yürürlükte kalır. 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 239 a 2 nci ek) 
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(Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin) 

re ağır para cezasına, 81 nci maddeye dayanılarak çıkarılacak tüzükte gösterilen şartlara uymıyan, 
82 nci maddede anılan tüzük hükümlerini yerine getirmiyen işveren veya işveren vekili hakkında 
1 500 liradan az olmamak iisere ağır para cesası hükmolunur. 

Yukarda sayılan fiillerin tekerrürü halinde evvelce verilen para cezasının iki katı hükmolunur. 

İş ve İşçi Bulma ile ilişkin cezalar 

MADDE 105, — Bu kanunun 85 nci maddesinin 2 nci fıkrasında yazılı şartlarla izin almadan, 
aynı maddenin 1 nci fıkrası hükmüne aykırı olarak kazanç amaeiyle özel büro açan, veya 1 nci 
ve 2 nci fıkrası hükümlerine riayet etmekle beraber, aynı maddenin son fıkrası hükmüne ayları 
olarak işçilerden ücret alan, özel ve tüzel kişilerin bu işle ilgili büroları kapatıldığı gibi bu islerde 
fiilen çalışanlar hakkında genel hükümlere göre verilecek ayleme uygun cezalardan başka, 2 000 
liradan az olmamak üzere ağır para cezası ve üç aydan az olmamak üzere hapis cezası hükmolu
nur. 

Bu kanunun 85 nci maddesinin 1 nci fıkrası hükmüne aykırı olarak dış ülkelere işçi gönderme 
amaeiyle çalışmaları tesbit edilenler hakkında 10 000 liradan az olmamak üzere ağır para cezası 
ve üç yıldan as olmamak üzere hapis cezası hükmolunur. 

Tekerrürü halinde verilen cezalar iki katma kadar artırılır. 

İş hayatının denetleme ve teftişine ilişkin cezalar 

MADDE 106. — I - Bu Kanunun 89 ncu maddesinin. 2 nci fıkrasında sayılan ödevleri yerine 
getirmiyen ve aynı maddenin 1 nci fıkrasında kendilerine yetki verilen memurlara karşı gereken 
kolaylığı göstermiyen işveren veya işveren vekilleri, 03 ncü madde gereğince çıkarılacak tüzük 
hükümlerine ve aynı maddenin 2 nci fıkrasındaki bildiri şartına uymıyan işveren veya işveren 
vekilleri, 94 ncü maddenin 1 nci fıkrasındaki yalaklara riayet etmiyen işveren veya işveren vekil
leri, hakkında 2 500 liradan az olmamak üzere ağır para cezasına, 94 ncü maddenin 2 nci fıkra
sındaki yasaklara riayet etmiyen işçiler haklan da 500 liradan az olmamak üzere ağır para ceza
sına, 

Hükmolunur. 
Yukarıdaki fıkralardaki fiillerin tekerrürü halinde cezalar iki kat artırılır. 
II - Yukarda sözü geçen ilgili memurların bu kanundan veya diğer kanunlardan doğan her 

çeşit teftiş ve denetleme yetki ve görevleri gereğince görevlerinin yerine getirilmesi sırasında is
tedikleri bilgileri verniyen veya görevlerini yapmaya veya sonuçlandırmaya engel olan kimseler 
hakkında 2 5O0 liradan as olmamak iisere ağır mra cezalı hükmolunur. 

Fiilin tekerrürü halinde evvelce hükmedilen casalar bir kat artırılarak uygulanır. 

MADDE 108. — Bu kanunun cezai hükümlerini tatbike mahallî sulh ceza mahkemeleri görev
lidir. 105 nci maddede yer alan eylemlerde ise as1 iye ceza mahkemeleri görevlidir.v 

Bu dâvalar acele mevaddandır. 

G-EÇİGÎ MADDE 1. — A) îptal edilen 931 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesine göre halen 
yürürlükte bulunan tüzük ve yönetmeliklerin bu kanun hükümlerine aykırı olmıyan hükümleri 
yenileri çıkarılıncaya kadar yürürlükte kalır. 

B) Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce 3008 sayılı Kanuna göre Mahallî Asgari Ücret 
tesîbit komisyonlarınca alınıp da henüz kesinleşmemiş bulunan kararlarla bunlara ilişkin her türlü 
işlemler durdurulur. 

C) îptal edilen 931 sayılı Kanuna P'öre alınmış bulunan asgari ücret kararı., bu kanunun 
33 ncü maddesine göre yeniden tesbit yapılıncaya kadar yürürlükte kalır. 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 239 a 2 nci ek) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Ç) îptal ©dillen 931 sayılı Kanunun 109 ncu maddesinden doğan kıdem tazminatı hakkı sak
lıdır. 

D) Bu kanunda sözü geçen tüzükler kanunun yürürlük tarihinden başlıyaraik en geç bir yıl 
içinde hazırlanır ve tüzük taısanlan Danıştaya tevdi tarihinden itibaren en geç iki ay içinde tetkik 
edilerek karara bağlanır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 2 nci maddesi uyannca bu mahke
melere işçi veya işveren üye olarak seçilmiş olan, işçi veya işveren temsilcilerinin görev sürelerinin 
sona ermesi hallinde, bu mahkemelere katılacak işçi üyeler, mensubolduklan işçi sayısı en çok olan 
konfederasyonca; işveren üyeler ise varsa en çok işveren mensubu olan işveren konfederasyonunca 
yoksa Türkiye Ticaret Odalan ve Sanayi Odaları ve Ticaret Borsalan Birliğince seçilecek 6 şar 
aday arasından bir asil ve üç yedek olmak üzere Adalet ve Çalışma (bakanlıklarınca tâyin olunur. 

MADDE 111. — Bu kanun yayımı tariMnde yürürlüğe girer. 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 239 a 2 nci ek) 
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(Cumhuriyet 'Senatosunun kabul ettiği metin) 

Ç) İptal edilen 931 sayılı Kanunun 109 ncu maddesinden doğan kıdem tazminatı hakla sak
lıdır. 

D) Bu kanunda sözü geçen yönetmelikler üç ay içinde, tüzükler kanunun yürürlük tarihinden 
başlıyarak en geç bir yıl içinde hazırlanır ve tüzük tasarıları Danıştaya tevdi tarihinden itiba
ren en geç iki ay içinde tetkik edilerek karara bağlanır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Tanm iş Kanununun yürürlüğe girmesine kadar tarım işçilerinin as
gari ücretleri bu kanunun 33 ncü maddesindeki esaslara göre ve ayrıca tesbit olunur. 

Tesbit olunan bu ücret, 'Tarım İş Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra, o kanun uyarın
ca asgari ücret tesbit oluncaya kadar geçerlidir. 

Tarım ve orman işçilerinin asgari ücretlerinin tesbiti sırasında komisyona Tanm, Orman ve 
Köy işleri bakanlıkları ile T. Ziraat Odaları Birliği ve tarım ve orman işkollarında kurulu en çok 
üyesi bulunan işçi sendikalarından da birer temsilci katılır. 

MADDE 111. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Ancak; 9 ncu bölümde yer alan ceza hükümleri dışında kalan hükümleri, 12 . 11 . 1970 tari

hinden geçerli olmak üzere uygulanır. 

Millet Meclîsi (S. Sayısı : 239 a 2 nei ek) 
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1 Numaralı Geçici Komisyonun tavsiyeleri 

iş Kanunu Tasarısı 

MADDE 1. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 2. — Benimsenmiştir. 

MADDE 3. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 4. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 5. — Benimsenmiştir. 

MADDE 6. — Benimsenmiştir. 

MADDE 7. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 8. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 9. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 10. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 11. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 12. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 13. — Benimsenmiştir. 

MADDE 14. — Benimsenmiştir. 

MADDE 15. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 16. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 17. •— Benimsenmiştir. 

MADDE 18. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 19. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 20. — Benimsenmiştir. 

MADDE 21. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 22. — Benimsenmiştir. 

.MADDE 23. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 24. — Benimsenmiştir. 

MADDE 25. — Benimsenmiştir. 

MADDE 26. — Benimsenmiştir. 

MADDE 27. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 28. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 29. — Benimsenmiştir. 

MADDE 30. — Benimsenmiştir. 

MADDE 31. — Benimsenmiştir. 

MADDE 32. — Benimsenmiştir. 

Millet Meclisi .(S. Sayısı : 239 a 2 noi ek) 



MADDE 33. 

MADDE 34. 

MADDE 35. 

MADDE 36. 

MADDE 37. 

MADDE 38. 

MADDE 39. 

MADDE 40. 

MADDE 41. 

MADDE 42. 

MADDE 43. 

MADDE 44. 

MADDE 45. 

MADDE 46. 

MADDE 47. 

MADDE 48. 

MADDE 49. 

MADDE 50. 

MADDE 51. 

MADDE 52. 

MADDE 53. 

MADDE 54. 

MADDE 55. 

MADDE 56. 

MADDE 57. 

MADDE 58. 

MADDE 59. 

MADDE 60. 

MADDE 61. 

MADDE 62. 

MADDE 63. 

MADDE 64. 

MADDE 65. 

MADDE 66. 

— Benimsenmiştir. 

— Kesinleşmiştir. 

— Kesinleşmiştir. 

— Kesinleşmiştir. 

— Kesinleşmiştir. 

•— Kesinleşmiştir. 

— Kesinleşmiştir. 

— Kesinleşmiştir. 

—• Benimsenmiştir. 

— Benimsenmiştir. 

— Kesinleşmiştir. 

— .Kesinleşmiştir. 

— Benimsenmiştir. 

— Kesinleşmiştir. 

—• Benimsenmiştir. 

— Benimsenmiştir. 

— Kesinleşmiştir. 

— Benimsenmiştir. 

— Benimsenmiştir. 

— Kesinleşmiştir. 

— Kesinleşmiştir. 

—• Kesinleşmiştir. 

— Kesinleşmiştir. 

—• Kesinleşmiştir. 

— Kesinleşmiştir. 

—• Kesinleşmiştir. 

— Kesinleşmiştir. 

— Kesinleşmiştir. 

— Kesinleşmiştir. 

— Kesinleşmiştir. 

— Kesinleşmiştir. 

— Kesinleşmiştir. 

— Benimsenmiştir. 

— Kesinleşmiştir. 
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MADDE 67. -
MADDE 68. -
MADDE 69. -
MADDE 70. -
MADDE 71. -
MADDE 72. -
MADDE 73. -
MADDE 74. -
MADDE 75. -
MADDE 76. -
MADDE 77. -
MADDE 78. -
MADDE 79.-
MADDE 80. -
MADDE 81. -
MADDE 82. -
MADDE 83. -
MADDE 84. -
MADDE 85. -
MADDE 86. -
MADDE 87. -
MADDE 88. -
MADDE 89. -
MADDE 90. -
MADDE 91. -
MADDE 92. -
MADDE 93. -
MADDE 94. -
MADDE 95. -
MADDE 96. -
MADDE 97. -
MADDE 98. -
MADDE 99. -
MADDE 100. 

Kesiııle§nıi§tir. 

• Kesinleşmiştir.. 

• Benimsenmiştir. 

• Kesinleşmiştir. 

Kesinleşmiştir. 

• Kesinleşmiştir. 

Kesinleşmiştir. 

• Kesinleşmiştir. 

Benimsenmiştir. 

• Kesinleşmiştir. 

Kesinleşmiştir. 

Benimsenmiştir. 

Benimsenmiştir. 

• Benimsenmiştir. 

Benimsenmiştir. 

• Kesinleşmiştir. 

Kesinleşmiştir. 

Kesinleşmiştir. 

Kesinleşmiştir. 

Kesinleşmiştir. 

Kesinleşmiştir. 

Kesinleşmiştir. 

Kesinleşmiştir. 

Kesinleşmiştir. 

Kesinleşmiştir. 

Kesinleşmiştir. 

Benimsenmiştir. 

Kesinleşmiştir. 

Kesinleşmiştir. 

Kesinleşmiştir. 

Kesinleşmiştir. 

Benimsenmiştir. 

B enims enmiştir. 

- Benimsenmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 239 a 2 nci ek) 



MADDE 101. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 102, — Kesinleşmiştir. 

MADDE 103. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 104. — Benimsenmiştir. 

MADDE 105. — Benimsenmiştir. 

MADDE 106. — Benimsenmiştir. 

MADDE 107. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 108. — Benimsenmiştir. 

MADDE 109. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 110. — Kesinleşmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Benimsenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Kesinleşmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Kesinleşmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Benimsenmiştir. 

MADDE 111. — Benimsenmiştir. 

MADDE 112. — Kesinleşmiştir. 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 2'39l a 2 nci ek) 





ToZü 2 MİLLET MECLİSİ S. Sayış. : 3 3 7 Y © I n C İ e k 

İstanbul milletvekilleri Eşref Derinçay ve Kâzım Özeke'nin, 506 sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanununun, 1186 sayılı Kanunla değiştirilen 
78 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi hakkında Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi 41 numaralı Geçici Komisyon raporu (Millet 

Meclisi 2 /463; Cumhuriyet Senatosu 2/336) 

(Not : Cumtaiyet Senatosu S. Sayısı : 1649) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 12 . 8 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 11615, 2/336 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLI&INA 

îlgi : 27 . 7 . 1971 gün ve 2987 - 22158 sayılı yazınız : 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 1186 sayılı Kanunla değişik 78 nci maddesinin değiş

tirilmesine dair kanun teklifinin, Millet Meclisince kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Ge
nel Kurulunun 11 . 8. 1971 tarMi 100 ncü Birikiminde değiştirilerek ve işari. oyla kabul edilmiş, 
dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Ariburun 
Cumihuriyet Senatosu Başkanı 

41 numaralı Geçici Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
41 numaralı Geçici Komisyonu 16 . 8 . 1971 

Esas No. : 2/463 
Karar No. : 4 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun, 11 . 8 . 1971 tarihli 100 ncü Birleşiminde değiştirile
rek kabul edilen ve yeniden görüşülmek üzere Greçjidi Komisyonumuza gönderilen; 506 sayılı 
Kanunla değişik 78 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin ilgili maddeleri Komis
yonumuzda tetiktik ve müzakere edilmiş ve neticede; 

Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik, Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilerek, ay
nen benimsenmiştir. 
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Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Millet Meclisi 41 numaralı 

Geçici Komisyonu 
Başkanı Y. 

ıSÖzeü 
İzmir 

B. Asutay 

İstanbul 
H. 'Türkay 

İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Adana 

8. Yılmaz 

Kastamonu 
H. Tosyalı 

Ankara 
C. Yorulmaz 

Niğde 
M.' N. Çerezci 

Bursa 
K. Önadım 

Yozgat 
A. Ba§türk 

MÎLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 1186 
sayılı Kanunla değişik 78 nci maddesinin 

değiştirilmesine dair Kanun 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarih ile yayımı tarihi arasında kalan 
günlere ait işçi ,ve işveren prim farkları kanun
da öngörülen hisseleri üzerinden işveren ve si
gortalı tarafından ve bu kanunun yayımı tari
hini izliyen bir yıl içerisinde kuruma ödenir. 

Bu süre içindeki günlük kazançların mikta
rının ve ödenecek prim farklarının tesbitinde, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna verilmiş olan bor-
drolardaki miktarlar esas alınır. 

CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 1186 
sayılı Kanunla değişik 78 nci maddesinin 

değiştirilmesine dair Kanun 

GEÇİCİ MADDE — Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulunca geçici madde metinden çıka
rılmıştır. (Bu husus Millet Meclisi Geçici Ko
misyonunca benimsenmiştir.) 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 337 ye 1 nci ek) 



Dönem : 3 
Toplantı : ı MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 

Afyon Milletvekili Rıza Çerçel ve Hatay Milletvekili Hüsnü Öz
kan'ın, Millî Hava Sanayiimizin kurulması maksadiyle Türk Hava 
Kuvvetlerinin güçlendirilmesine katılma payı hakkında kanun tek
lifine dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ya
pılan değişiklikler hakkında Mc Meclisi 45 numaralı Geçici Komis

yon raporu (M. Meclisi : 2 /462 , C. Senatosu : 2 /337) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 1©50) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 18 . 8 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 11625-2/337 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 2 . 8 . 1971 gün ve 2967 sayılı yaatnız: 
Millî Hava Saınayüınizin kurulması için Türk Hava Kuvvetlerinin güçlendirilmesi aımaciyle 

(katılma payı ihdası ve Millî Piyango hasılatının bu gayeye sarfını temin hakkında kanun teklifi
nin, Millet Meclisince kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 17 . 8 . 1971 
tarihli 102 nci Birleşiminde değiştirilerek ve açık oy ile kabul edilmiş, dosya ilişikte gönderilmiş
tir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi : 92 

Kabul : 92 

Not : Bu teklif Genel Kurulun 12 . 8; 17 . 8 . 1971 tarihli 101 ve 102 nci birleşimlerinde görüşül
müştür . 

45 numaralı Geçici Komisyon raporu 
Millet Meclisi 

45 Numaralı Geçici Komisyonu 20 . 8 . 1971 
Esas*No. : 2/462 

Karar No. : 3 
Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun, 17 . 8 . 1971 tarihli 102 nci Birleşi'mnlnde değiştirilerek 
kabul edilen ve yeniden görüşülmek üzere Geçici Komisyonumuza gönderilmiş bulunan; Millî 
Hava Sanayiimizin kurulması için Türk Hava Kuvvetlerinin güçlendirilmesi aımaciyle katılma pa
yı ihdası ve Millî Piyango hasılatının ba gayeye sarfını temin hakkında kanun teklifi, Komisyo
numuzun 19 . 8 . 1971 tarihli Bürleşiminde tetkik ve müzakere olunmuş, neticede: 

354 e I nci ek 
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Cumhuriyet İSenatosunca yapılan değişiklikler, Komisyonumuzca da uygun görülerek, aynen 
benimsenmesine ikanar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Millet 'Meclisi 
45 Numaralı Geçici Komisyonu 

Başkanı Sözcü Kâtip 
Ankara Eskişehir Kastamonu 

Turgut Toker Şevket Asbuzoğlu - H. Tosyalı 

Ankara 
C. Yorulmaz 

A. 
Artvin 

Naci Budak 

N 
Urfa 
Aksoy 

M. 
Çanakkale 
Hulki önür 

Erzurum 
S. Erverdi 

Uşak 
O. Dengiz 

Maraş 
Z. Kürşad 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETlTİĞl 
METİN • 

'Millî Hava Sanayiimizin 'kurulması için Türk 
Hava Küvetlerimin güçlendirilmesi aımacdyk 
katılma payı ihdası ve Millî Piyango hasılatının 

bu gayeye sarfını temin baManda Kanun 

Konu : 

MADDE 1. — Belediye hudutları içindeki 
her türlü spor müsabaka ve gösteriler ile s'ine-
ma, tiyatro, konser, sirlk ve ;att yarışlarına giriş 
biletleri ve at yarışı ımüşterek bahis biletleri 
Türk Hava Küvetlerini güçlendirmesine katıl
ma payıma tabiidir. 

Mükellef ve sorumlu : 

MADDE 2. — Türk Hava Kuvvetlerinin 
güçlendirilmesine ıkatılma payının mükellefi bi
letleri satın alanlardır. 

Sorumlu bilet satanlardır. 

Nisbet 

MADDE 3. — Türk Hava Kuvvetlerinin 
.güclenıdirilnıesine katılma payı nispî veya mak
tu olarak; alınır. 

'CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Türk Hava Kuvvetlerinin güçlendirilmesi ve 
millî hava sanayiimizin kurulması amaciyle 
katılma payı ihdası ve Millî Piyango hasılatının 

bu gayeye sarfı hakkında kanun teklifi 

.Konu : 

MADDE 1. — Belediye hudutları içindeki 
her türlü spor müsabaka ve gösterileri ile sine
ma, tiyatro, konser, sirk, fuar, panayır ve at 
yarışlarıma giriş biletleri ve at yarışı müşterek 
bahis bileti brüt satış hasılatı, Türk Hava Kuv
vetlerinin. güçlendirilmesine katılma payına ta
bidir. 

Mükellef ve sorumlu : 

MADDE 2. — Türfk Hava Kuvvetlerinin 
güçlendirilmesine katılma payının mükellefi, 
10 . 7 . 1953 tarihli ve 6132 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesine göre tertiplenen at yarışı müşterek 
bahislerinde, aynı kanunun 5 nci maddesi de 
nazara alınmiak suretiyle müşterek bahis terti-
bedenler; 1 nci maddede yazılı diğer yerlerde, 
giriş bileti satınalanlarcLır. 

Sorumlu bilet satanlardır. 
/• 

Nisbet : 

MADDE 3. —- Türk Hava Kuvvetlerinin 
güçlendirilmesine katılma payı, .at yarışı müşte
rek bahislerinde brüt bilet satış hasılatının yüz-

Mdllet Meclisi (ıS. ISayısı : 354 le 1 nci ek) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Katılıma payı alt yansı müşterek bahis bilet
lerinde satılan bilet değerine bakılmaksızın bi
let başına 10 kuruışftur. 

Maktu pay alt yarışlarında kapı hasılatının 
% 50 si, birinci maddede yazılı diğer yerlere 
ailt b^her gliritş biletti için 25 kuruştur. 

iKaltılmıa payı miktarı, at yanışları müşterek 
bahis biletleri hariç diğer biletler üzerinde be
delden ayrı bir kalem halimde gösterilebilir. 

Ödeme : 

MADDE 4. — İkinci maddede belirtilen so
rumlular, tahsil ettikleri katılma payını Eğlen
ce Resmi ile birlikte ilgili mercilere tevdi eder
ler. Bıı merciler bir ay içinde tahsil ettikleri 
(katılma payı tutarını, mıütaaikıp aym sonuna 
kadar, T. C. Merkez Bankasında Türk Hava 
Küvetlerini Güçlendirme Valkfı adına açılacak 
hesaJba ödemek veya göndermek zorundadır
lar. 

Millî Piyango hasılatının devri : 

MADDE 5 . - 5 Temmuz 1939 tarih ve 4255 
sayılı Millî Piyango teşkiline dair Kanunun 11 
nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

tHazlimeye tevdi edilecek olan Piyango sâfd 
hasılatı bir taraftan bütçeye irat, diğer taraf-
ıtan Millî Savunma Baikanlığı Bütçesinde açıla
cak, Hava Kuvvetlerini Güclendirlme Vakfına 
yardım bölümüne öden'ek kaydolunur. 

(Cumhuriyet Senatosunun ka'bul ettiiği metin) 

de 10 u ve 1 nci maddede yazılı yerlere giriş 
biletlerinde bilet başına 25 kuruştur. 

Katılma payı miktarı, at yarışı müşterek ba
his biletleri hariç diğer biletler üzerinde bedel
den ayrı bir kalem halinde gösterilir. 

ödeme : 

MADDE 4, — 2 nci maddede belirtilen so
rumlular, tahsil ettikleri katılma payını Eğ
lence Resmi ile birlikte ilgili mercilere tevdi' 
ederler. Bu merciler bir iay içinde tahsil ettik
leri katılma payı tutarını, mütaakıp aym sonu
na kadar, Türk Hava Kuvvetlerini Güçlendir
me Vakfının T. C. Merkez Bankası Ankara Şu
besi nezdindeki hesabına ödemek veya gönder
mek zorundadırlar. 

Katılma payının hesaplanmasını, kesilmesi
ni ve tahsilini yerine getirmiyen, eksik kesen 
veya hiç kesmiyen, tahakkuk, tahsil ve ödeme 
ile ilgili memurlar, saymanlar ve diğer sorum
lulardan bu paralar, yüzde 10 fazlası ile, 
21 . 7 . 1953 tarihli ve 6183 sayılı Âmme ala
caklarının tahsil usulü hakkındaki Kanun hü
kümlerine göre Maliye Bakanlığınca tahsil olu
nur. 

Millî Piyango hasılatının devri : 

MADDE 5. — 5 . 7 . 1939 tarihli ve 3670 
sayüı Millî Piyango teşkiline dair Kanunun 
11 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

Madde 11. — Millî Piyango idaresince her 
malî yılın ilk ayı içinde bir evvelki yıl bilanço
su ile tahassül eden Hazineye tevdi edilecek pi
yango safi hasılatı, Maliye Bakanlığınca en geç. 
onbeş gün içinde bir taraftan bütçeye irat, di
ğer taraftan Millî Savunma Bakanlığı Bütçesin
de açılacak Türk Hava Kuvvetlerini Güçlendir
me Vakfına yardım tertibine ödenek kaydolu
nur ve bir hafta zarfında Türk Hava Kuvvet
lerini güçlendirme Vakfının T. C. Merkez Ban
kası Ankara Şubesi nezdindeki hesabına nakden 
ve defaten ödenir. 

Millet Meclisi (S. ISayısı : '354 e 1 nci ek) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 6. — Katılma payının tahsil, omıha-
ıseıbe ve ödetmesine iliglkin hususlar, Millî Savun
ma, Maliye ve İçişleri bakanlıiklarınca müş
tereken hazırlanacak Yönetmelikte gösterilir. 

(Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin) 

MADDE 6. — Katılma payının tahsil, mu
hasebe ve ödenmesine ilişkin hususlar, Millî Sa-
vunmıa, İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca müş
tereken hazırlanacak bir yönetmelikte göste
rilir. 

OEÇİÖİ MADDE — 5 . 7 . 1939 tarihli ve 
3670 sayılı Millî Piyango teşkiline dair Kanu
nun 11 nci maddesine tevfikan, Millî Piyango 
İdaresi 1970 yılı bilançosu ile tahassül eden pi
yango safi hasılatı, iadı geçen idare tarafından 
Hazineye devrolunur ve 28 . 2 . 1971 tarihli 
ve 1376 sayılı Kanunun ((B) işaretli cetvelinin 
61.120 nci maddesine gelir kaydedilmiş bulu
nan mezkûr meblâğ Maliye Bakanlığınca devir 
tarihinden itibaren en geç bir ay zarfında Türk 
»Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının T. C. 
Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki he
sabına nakden ve defaten ödenir. 

GEÇİCİ KOMİSYONUN TAVSİYELERİ 

Millî Hava Sanayimizin Kurulması için Türk Hava Kuvvetlerinin güçlendirilmesi amacıyla 
katılma payı ihdası ve Millî Piyango hasılatının bu gayeye sarfını temin hakkında kanun teklifi. 

MADDE 1. — Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca yapılan değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 2. — Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca yapılan değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 3. — Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca yapılan değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 4. — Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca yapılan değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 5. —Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca yapılan değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 6. — Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca yapılan değişiklik benimsenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Cumhuriyet Senatosu Gonel Kurulunca teklif metnine yeniden bir Geçi
ci Madde ilâve edilmek suretiyle yapılan değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 7. — Kesinleşmiştir. 

•MADDE 8. — Kesinleşmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 354 e 1 ncü ek) 



Bonem 
Toplantı 

MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 0 7 C y g I f\ç\ @|( 

Özel yüksek okul öğrencilerinin öğrenimlerine devam edebilmeleri 
için açılacak Yüksek resmî okullar hakkında kanun tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosun
ca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu 

raporu ( Millet Meclisi 1/483; Cumhuriyet Senatosu 1/1254) 

(Not: Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1641) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Say% : 11583,1/1254 

12 .8 . 1971 

MİLLET MKCLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

İlgi: 20 . 7 . 1971 gün ve 3678 sayılı yasınız : 
Özel yüksek okul öğrencilerinin öğrenimlerine devam edebilmeleri için açılacak Resmî Yüksek 

Okullar hakkında kanun tasarısının, Millet Meclisince kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulunun 11 . 8 . 1971 tarihli 100 ncü Birleşiminde değiştirilerek ve açık oyla kabul edil
miş, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Anbıırun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Acık ov neticesi 
Kaıbul 
Ket 
Oekinser 

: 95 
: 90 
; 2 
: 3 

Not : 1. — Bu tasarı Genel Kurulun 
lehimlerinde görüşülmüştür, 

5 . 8; 10 . 8; 11 . 8 . 1971 tarihli 98, 99 ve 100 ncü bir-

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No: 1/483 C. S. 1/1254 
Karar No: 103 

Bütçe Plân Komisyonu Raporu 

20 . 8 .1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 19 . 7 . 1971 tarihli 133 ncü Birleşiminde görüşülerek kabul 
edilip, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 5 . 8; 10 . 8 ve 11 . 8 . 1971 tarihli 98, 99 ve 100 
ncü birleşimlerinde görüşülüp değiştirilerek kabul edilen (Özel Yüksek Okul öğrencilerinin öğre
nimlerine devam edebilmeleri için açılacak Resmî Yüksek Okullar hakkında kanun tasarısı) nm, 
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değişikliğe tabi tutulan maddeleri Hükümet ilgili ve yetkili temsilcilerinin de hazır bulunduğu Ko
misyonumuzun 19 . 8 . 1971 tarihli 24 ncü Birleşiminde görüşüldü; 

«Yüksek Okul açma ve işletme görev ve yetkileri1» matlaplı 1 nci maddede, Millet Meclisi met
ninde bulunan (kendi kanunları hükümleri uyarınca) ibaresini metinden çıkarmak ve maddeyi bu
na göre redaksiyona tabi tutmak, 

Geçici nitelikte açılacak resmî yüksek okulların açılışında Koordinasyon Kurulu kararının mes
net ittihazı hususunu teminen madde metnine bir ibare ilâvesi suretiyle yapılan değişiklik, 

«Koordinasyon Kurulu» nun görevlerini tadadeden 4 ncü maddenin başlangıcındaki «Koordi
nasyon Kurulunun görevleri şunlardır» ibaresindeki «şunlardır» işaret sıfatı ile (!b) işaretli para
graf metindeki (diğer personele) ibaresini çıkarmak, (d) işaretli paragrafı yazı işaretleri ve takı 
edatları yönünden redaksiyona tabi tutmak, 

l nci maddedeki Koordinasyon Kurulu ile ilgili değişikliğe mütenazır olmak üzere bu madde
ye (e) işaretli ve (geçici nitelikte resmî yüksek okul açma kararı vermektir) hükmünü havi ye
ni bir fıkra ilâvesi suretiyle yapılan değişiklik, 

«Taşınır ve taşınmaz malların edinilmesi» matlaplı 9 ncu maddede, teşkili öngörülen komisyon
ların teşekkül tarzını iller seviyesinde tesMt ve Millet Meclisi metninde ücrete möstalhak komis
yon üyeleriyle bilirkişilerden komisyon üyelerini hariç tutmak, yine Millet Meclisi metnindeki fiks 
günlük ücreti çıkarmak suretiyle yapılan değişiklik; 

«Malî hükümler» rnaıtlâplı maddelerden, öğrencilenden alınacak ücret miktar ve ödeme zam
larını hükme bağlıyan 12 nci madideıniln, ücretleri döner sermayeden ödenecek nitelikteki öğ-
tfenciletıÜ! tarif eden ikindi paragrafı, paraıgrafa «başarılı» oılan öğrencileri de yaın ücret öidemek 
kaydiyle ithal etmek (suretiyle yapılan değişiklik; 

Mevcut veya haızırlıamıaoak yönetmeliklerde tarifi yapılıp kapsamı tesbit edilecek «Başarılı 
öğrencilere» uygulanması temennisiyle benimsenin)işitir. 

«Mallî hükümler» m'atlaplı maddelerden, 16 nci maddenin 1 nci paragrafını metinden çıkar
mak, üçüncü paragrafı redakte etmek suretiyle yapılan değişiklik; 

«Kamun hüküımlerinin üniversitelere uygulan ması» matlaplı maddelerden 22 mel maddede, mad
denin birinci satırındaki (Akademiler) kelimesine 'bir (de) takısı ilâve ve üçüncü satırdaki (seçil-
ırnitş üç temsilcinin) ibaresindeki (seçilmiş ve üç)l kelimeleri arasına da (en çok) ibaresi konulmak 
suretiyle yapılan değişiklik; 

23 ncü m'addede, Millet Meclisi metnindeki fiks ücretleri kaldırmak ve ücretlerin hazırlanacak 
bir tüzükle tesbi'tini) öngörecek sekilide yapılan değişiklik; 

1971 - 1972 öğrenim yılımda;, bu kanunla kurulacak resmî yüksek okullara alınacak öğrenci
lerin, okula kabul sekililerini hükme bağlıyan yeni bir maddeyi (24) ncü madde «lıa^ak tasan met
nine itlhail etmek suretiyle yapılan değişıiiklik; 

24 ncü madde de, ilâve madlde nedeniyle madde (numarası (25) ve ımaJdde metni redakte edil
mek suretiyle yapılan değişiklik; 

Halen, özed yüksek okulllaıvlıa çalışan memur, ve hizmetlilerin bu kamunun kabulünden son
raki özlük hakları ile ilgili bir geçici maddeyi (geçici madde 2) oılaırak tasanya ithal etmek su
retiyle yapılan değişiklik; 

'Tasarıya ithal edilen yeni (2)4) ncü madde ne deniyle, yürürlük ve yürütme maddelerimin, mad
de nunraralrımda yapılan değişiklikler; 

Üzerlerimd'e yapılan göırüşımeler sonucu aynen benimsenmiştir. 
Genel Kurulun tassvipleriyle öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzıere Yüksek Başkanlığa sunu

lur. 

Ba^kanvekili/ Sözcü Kâtip 
İçel Ankara Erzuram Adıyaman 

C. Okyayuz M. K. Yılmaz İR. Danışman Y. Z. Yılmaz 

Millet Meclisi ('S, Sayısı : 3'7Ö ya 1 nci: ek) 
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Ankara 
H. Balan 

Burdur 
N. Yavuzkan 

Kars 
K. Okyay 

Niğde 
JV. Çerezci 

Ankara 
A. Yalçın 

İmzada bulunamadı 

Denlizli 
H. Oral 

Kastamonu 
H. Tosyalı 

İmzada bulunamadı 

Samsun 
I. Kıjıç 

İmzada bulunamadı 

Trabzon 
A. R. Uzuner 

Ankara 
C. Yorulmaz 

Eskişehir 
î. Aıngı 

İmzada buluai'anıadı 

Malatya 
H. Gökçe 

Tokat 
î. H. Balcı 

İmzada bııluo&madı 

Zomgıılidak 
K- Nedimoğlu 

Boılu 
H. î. Cop 

İmzıada bulunamadı 

Hatay 
H. Özkan 

Maraş 
A. îmamoğlu 

Trabzon 
A. Şener 

Millet Meclisi (!S, Sayısı : 376' ya 1 oıcii ek) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Özel Yüksek Okul öğrencilerinin öğrenimlerine devam edebilmeleri için açılacak resmî yüksek 
okullar hakkında kanun tasarısı 

Yüksek okul açma ve işletme görev -ve yetkisi : 

flVEAHDE 1. — Özel yüksek okul (öğrencilerinin öğrenimlerine devamlarını sağlamak amaciyle 
kendi kanunları bükümleri uyarınca üniversite fakültelerine, üniversite seviyesinde öğrenim ya
pan diğer resmî kuruluşlara bağlı olarak ibu kanun hükümlerine göre geçici (nitelikte resmî yük
sek okullar açılır. 

özel yfüksek lokullar öğrencilerinin hangi resmî kuruluşlara bağlı olarak açılan yüksek okul
larda öğrenim (görecekleri ilişik cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 4. — Koordinasyon Kurulunun görevleri şunlardır : 
a) Yüksek okulların, (bağlı bulundukları akademilerce hazırlanacak çeşitli yönetmelik ve prog

ram taslaklarını incelemek; 
b) Bu okullarda görevlendirilecek yöneticiler, öğretim üye ve yardımcıları, öğretim görev

lileri ve diğer personele ödenecek ücretlere ilişkin esasları incelemek; 
c) Bu okullarla ilgili bütçe tekliflerini incelemek; 
d) Bu okulların birleştirilmesi, kapatılması ve devredilmesi ile ilgili teklifleri inceleme ve 

Millî Eğitim Bakanının onayına sunmak; 
Koordinasyon Kurulu gündemi, Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanır ve her türlü sekreterlik 

işleri Meslekî ve Teknik Yüksek öğretim Genel Müdürlüğünce yürütülür. 

Taşınır ve taşınmaz malların edinilmesi : 

MADDE 9, — Bu kanun uyarınca açılacak yüksek okullar için, ilgili üniversite rektörü ve 
akademi başkanı veya Millî Eğitim Bakanının teklifi ile koordinasyon kurulunca gerekli olduğuna 
karar verilen taşınır veya taşınmaz malları, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ile 
1050 sayılı Muhaseıbei Umumiye Kanunu hükümlerine bağlı olmaksızın, kiralamaya veya satınal-
maya ve satmalıma bedelini peşin olarak veya gelecek yıllara taşan sözleşmeler yaparak taksitle 
ödemeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu maksatla konulacak ödenekler, kamulaştırma veya geçici kullanma için idari irtifak hakkı 
tesisinde de kullanabilir. 

Satmalına ve karalamalar Maliye Bakanlığı Millî Emlak Genel Müdürünün başkanlığında, 
Millî Eğitim, Bayındırlık ve İmar ve İskân bakanlıklarından bu bakanlıklarca gösterilecek genel 
müdür seviyesinde birer temsilci ile, ilgili resmî öğretim kurumundan bir öğretim üyesinin kaitıl-
masiyle kurulacak komisyonca yapılır. Bu komisyonlar vasıf teslbiti ve değer takdiri konularında 
bilirkişilerden yararlanabilirler. 

Komisyon üyelerine ve bilirkişilere verilecek ücretler bu maksatla konulacak ödenekten karşı
lanır. 

Komisyon üyelerine çalıştıkları her gün için (250) lira ücret verilir. 
Bu madde gereğince edinilen taşınır ve taşınmaz mallar, ilgili kurumlara, Maliye Bakanlığınca 

bedelsiz olarak devrolunur. 

MADDE 12. — öğrencilerden alınacak ücretler her yıl Koordinasyon Kurulu tarafından 
testoit edilir, ücrdtiler Eylül, Aralık, Mart, Mayıs aylarında ve 4 eşit .taksMe ödenir. 

Hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre, muhtacolanlardaın üstlün başarıları tesbit ©dilen öğ
rencilerin ücretfleri döner sermayeden ödenir. 

23 ncü madde gereğince alınacak öğrencilerin ücret konusu, bu öğrencüerin bağlanacakları 
eğitim kurumlarmm tabi oldukları esaslara göre düzenlenir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 376 ya l1 ınei ek) 



— 5 — 

CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

özel Yüksek Okul öğrencilerinin öğrenimlerine devam edebilmeleri için açılacak Resmî Yüksek 
okullar {hakkında kanun tasarısı 

Yüksek okul açma ve işletme görev ve yetkisi : 

MADDE 1. — özel yüksek okul öğrencilerinin öğrenimlerine devamlarını sağlamak amaciyle, 
üniversite fakültelerine ve üniversite seviyesinde öğrenim yapan diğer resmî kuruluşlara bağlı 
olarak bu kanun hükümlerine göre Koordinasyon Kurulu kararına dayanılarak geçici nitelikte 
resmî yüksek okullar açılır. 

özel yüksek okullar öğrencilerinin hangi resmî kuruluşlara bağlı olarak açılan yüksek okullar
da öğrenim görecekleri ilişik cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 4. — Koordinasyon Kurulunun görevleri : 
a) Yüksek okulların, bağlı bulundukları akademilerce hazırlanacak çeşitli yönetmelik ve 

program taslaklarını incelemek; 
b) Bu okullarda görevlendirilecek yöneticilere, öğretliim üye ve yardımcılarına ve öğretim gö

revlilerine ödenecek ücretlere ilişkin esasları incelemek; 
c) Bu okullarla ilgili bütçe tekliflerini incelemek; 
d) Bu okulların birleştirilmesi, kapatılması, devredilmesi ve ilişik cetvelde değişiklik yapılması 

ile ilgili teklifleri incelemek ve Millî Eğitim Bakanının onayına sunmak; 
e) Geçici nitelikte resmî yüksek okul açma kararı vermektir. 
Koordinasyon Kurulu gündemi, Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanır ve her türlü sekreterlik 

işleri Meslekî ve Teknik Yüksek öğretim Genel Müdürlüğünce yürütülür. 

Taşınır ve taşınmaz malların edinilmesi : 

MADDE 9. — Bu kanun uyarınca açılacak yüksek okullar için Koordinasyon Kurulunca ge
rekli olduğuna karar verilen taşınır ve taşınmaz malları, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale 
Kanunu ile 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu hükümlerine bağlı olmaksızın, pazarlıkla 
kiralamaya veya satınalmaya ve satınalma bedelini peşdn olarak veya gelecek yıllara taşan söz
leşmeler yaparak taksitle ödemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

Bu maksatla konulacak ödenekler kamulaştırma veya geçici kullanma üçin idari irtifak hakkı 
teslisinde de kullanılabilir. 

Satınalma ve kiralamalar, illerde defterdarın başkanlığında ihtiyacı olan resmî öğretim kuru
mundan bir öğretim üyesi, millî eğitim müdürü ve bayındırlık müdürünün katılmalariyle kurulacak 
komisyonlarca yapılır. Bu komisyonlar vasıf tesbiti ve değer takdiri konularında bilirkişilerden 
yararlanabilirler. Bilirkişilere verilecek ücretler bu maksatla konulacak ödenekten karşılanır. 

Bu madde gereğince edinilen taşınır ve taşınmaz mallar ilgili kurumlara, Maliye Bakanlı
ğınca bedelsiz olarak devrolunur. 

MADDE 12. — öğrencilerden alınacak ücretler her yıl Koordinasyon Kurulu tarafından 
tesb'it edilir. Ücretler Eylül, Aralık, Mart, Mayıs aylarında ve 4 eşit taksitte ödenir. 

Hazırlanacak yönetmelik esaslarına güre, muhtaç olanlardan basanları tesbit edilenlerin ücret
lerinin yansı ve üstün başanlan tesbit edilenlerin ücretlerinin tamamı döner sermayeden ödenir. 

23 ncü madde gereğince alınacak öğrencilerin ücret konusu, bu öğrencilerin bağlanacakları 
eğitim kurumlannın tabi olduklan esaslara göre düzenlenir. 
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MADDE 16. — Döner sermayelerden yapılacak her türlü harcamalar 1050 sayılı Muhasebe! 
Umumiye, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale kanunları ile Üniversiteler, Akademiler ve Dev
let memurları kanunları hükümlerine ve Sayıştay vizesine tabi değildir. 

Bu kanun hükümlerine göre açılan yüksek okullar için üniversitelerde, akademilerde veya bu 
okullarda yönetim, öğretim, imtihan gibi hizmetler için görevlendirilecek kişilere verilecek ücret
ler; (bunların asıl görevleri karşılığı almakta oldukları maaş, ücret, tazminat ve diğer ödeneklere 
halel getirmez. 

Döner sermaye harcamaları, MüUî Eğitim ve Maliye Bakanlarınım yapacakları müşterek bir 
yönetmelk hükümlerine göre yönetilir. 

MADDE 22. — Bu kanuna göre, resmî yüksek okul açan akademiler, 2 inci maddede yazılı 
isleri yürütmek üzere, her akademinin başkanı illie seçilmiş Üç profesör ve bağlanan okulların 
müdürleri arasmıdan seçilaniş üç temsilcinin iştiraki ile akaJdemi senatosu teşkil edilmiştir. 

MADDE 23. — Bu kanunla kurulan geçici mahiyetteki okullardan boşalan kapasiteye istih
dam politikasınla uygun ve insangücü ihtiyaçları aı karşılamak amacıyla alınacak öğrencilerin öğre
nimlerini temin maksadiyle 8 . 4 . 1969 tarih ve 1143 sayılı Kamunun 2 nci maddesindeki ücretler 
esas alınarak profesörler için gece öğretimi yapanlara ders saati başına 100, gündüz öğretimi yapan
lara 75 lira, doçentlerden gece öğretimi yapanlara ders saati başına 75, gündüz öğretimi yapanlara 
60, öğretim görevlilerime gece öğretimi yapanlara ders saati başına 60, gündüz öğretimi yapanlara 
50, öğretmen, asistan ve okutmanlar için gece öğretimi yapanlara ders saati başına 50, gündüz öğre
timi yapanlara 40 lira ders ücreti ödenir. Bu suretle ödenecek ücretler diğer malî haklara halel ge
tirmez. Bu ücretler hakkında 7244 sayılı Kanunun3 ncü maddesi hükmü uygulanmaz. 

Böylece temin edilen öğretim elemanları ihtiyacı karşılayamaassa geçici mahiyetteki bu kanu 
nun 7 nci maddesinden de faydalanılabilir. 

MADDE 24. — Özel okulların, tasfiye işlemleri sonuna kadar, ödemek zorunda oldukları ver
giler ve sigorta primleri ertelenir. 

Yürürlük hükümleri : 

MADDE 25. — Bu kamun 9 Temmuz 1971 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 26. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(Cumhuriyet Senatosunun kaJbul ettiği metin) 

MADDE 16. — Bu kanun hükümlerine göre açılan yüksek okullar için üniversitelerde, akade
milerde veya bu okullarda yönetim, öğretim, imtihan gibi hizmetler için görevlendirilecek kişile
re verilecek ücretler; bunların asıl gür evleri karşılığı almakta oldukları maaş, ücret, tazminat ve 
diğer ödeneklere halel getirmez. 

Döner sermaye harcamaları ile birinci fıkra uyarınca yapılacak harcamalar, Millî Eğitim ve 
Maliye bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak bir yönetmelik hükümlerine göre yönetilir. 

MADDE 22. — Bu kanuna göre resmî yüksek okul açan akdemilerde, 2 nci maddede yazılı 
işleri yürütmek üzere, her akademinin başkanı ile seçilmiş üç profesör ve bağlanan okulların mü
dürleri arasından seçilmiş en çok üç temsilcinin iştirakiyle Akademi Senatosu teşkil edilir. 

MADDE 23. — Bu kanunla kurulan geçici mahiyetteki okullardan boşalan kapasiteye istih
dam politikasına uygun ve insangücü ihtiyaçlarını karşılamak amaciyle alınacak öğrencilerin öğ
renimlerini temin maksadiyle, 7 nci madde gereğince görevlendirilecek öğretim üyeleri ve perso
neline, tanzim edilecek tüzük gereğince ücret ödenir. 

MADDE 24. — 1971 - 1972 öğretim yılında bu kanunla resmî yüksek okul haline getirilen öğre
tim kurumlarına, üniversiteler veya resmî akademilerin öğrenci alma usulleri uygulanmak şartı 
ile ve koordinasyon kurulu kararı ve Millî Eğitim Bakanının onayı ile yeniden öğrenci kabul olu
nabilir. 

MADDE 25. — özel okulların, tasfiye işlemleri sonuna kadar, ödemek zorunda oldukları ver
giler ve sosyal sigorta primleri cezasız ve faizsiz olarak ertelenir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — özel yüksek okullarda çalışan memur ve hizmetliler, 1327 sayılı Kanun
la değiştirilen 657 sayılı Kanunun intibak hükümleri de nazara alınmak suretiyle, çalıştıkları özel 
okulun bağlandığı üniversite fakültelerine veya üniversite seviyesinde öğrenim yapan diğer resmî 
kuruluşlara bu kanunun 19 ncu maddesine göre Bakanlar Kurulunca tahsis olunacak kadrolarda 
çalıştırılmaya devam olunurlar. 

Yürürlük hükümleri : 

MADDE 26. — Bu kanun 9 Temmuz 1971 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 27. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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BÜTÇE PLÂN KOMİSYONUNUN TAVSİYELERİ 

özel yüksek okul öğrencilerinin öğrenimlerine de vam edebilmeleri için açılacak resmî yüksek okul
lar hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Cumhuriyet Senatosu Genle! Kurulunca yapılara. değişiMik benimsenmiştir. 

MADDE 2, — Kesinleşmiştir. 

MADDE 3. — KesMeşmfiştir. 

MADDE 4. — Cumhuriyet (Senatosu Gene! Kurulunca yapılan değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 5. •— Kesinleşmiştir. 

MADDE 6. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 7. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 8. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 9. — Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca yapılan değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 10. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 11. — Kesinleşmiştik. 

MADDE 12, — Cumhuriyet Senatosu Geneli Kurulunca yapılan değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 13. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 14. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 15. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 16. — Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca yapılan değişiklik benimsenmiştir, 

MADDE 17. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 18. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 19. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 20. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 21. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 22. — 'Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca yapılan değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 23. — Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca yapılan değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 24. — Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca tasarı metnine yemi (24) ncü madde 
ilâvesi suretiyle yapılan değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 25. — Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca madde numarası ve madde metninde 
yapılan değişiklik benimsenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Kesinleşmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca Tasarı 'metnine yeni bir geçi
ci madde (Geçici Madde 2. ) olarak ilâve edilmelk suretiyle yapılan değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 26. — Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca madde (numarasında yapılan değişik
lik benimsenmiştir. 

MADDE 27. — Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca madde numarasında yapılan değişik
lik benitmsenmiiştir, 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metne bağlı) 

(CETVEL) 

Özel yüksek okul öğrenci 
edebilmeleri için aç 

özel yüksek okulun adı başlanacağı 

istanbul'da : 
1. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Özel Yüksek Okulu İstanbul İktisadi ve Ticari İlim 
2. İstanbul İktisadi ve Ticari Bilimler Özel Yüksek Okulu » •» » 
3. İstanbul Galatasaray İktisat ve İşletmeciliği Özel Yük. Okulu » » » 
4. İstanbul Tuna İktisadi ve Ticıard Bilimler Yüksek Okulu » > » 
5. İstanbul Gazetecilik Özel Yüksek Okulu » ' » » 
6. İstanbul Eczacılık Özel Yüksek Okulu 
7. İstanbul Galatasaray Eczacılık Özel Yüksek Okulu 
8. İstanbul Diş Hekimliği Özel Yüksek Okulu 
1. İstanbul Işık Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulu 
2. İstanbul Kimya Mühendisliği Özel Yüksek Okullu 
3. İstanbul Galatasaray Mühendislik Özel Yüksek Okulu 
4. İstanbul Cağaloğlu Mühendislik ve Mimarlık Özel Yük. Okulu 
1. İstanbul Kadıköy Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulu 
2. İstanbul Vatan Mühendislik ve Mimarlık "Özel Yüksek Okulu 
3. İstanbul Tatbiki Güzel Sanatlar Özel Yüksek Okulu 

» 
» 
» 
» 

İstanbu 
» 
» 

İstanfru 
» 
» 

> » 
» » 
» > 
» » 
» » 

il Devlet Mühendislik v 
» » 
» » 

d Devlet Güzel Sanatla 
» » > 
» » » 
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Özel yüksek okulun adı 

Ankara'da : 
Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Özel Yüksek Okulu 
Ankara Başkent İktisadi ve Ticari İlimler Özel Yüksek Okulu 
Ankara Başkent Gazetecilik Özel Yüksek Okulu 
Ankara Anadolu Eczacılık Özel Yüksek Okulu 
Ankara Eczacılık Özel Yüksek Okulu 
Ankara Diş Hekimliği Özel Yüksek Okulu 
Ankara Başkent Diş Hekimliği Özel Yüksek Okulu 
Ankara Zafer Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulu 
Ankara Yükseliş Mühendislik ve Mimarlık Özel Yük. Okulu 
Ankara Anadolu Kimya Mühendisliği Özel Yüksek Okulu 
İzmir'de : 
İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Özel Yüksek Okulu 
İzmit Yakındoğu İktisadi ve Ticari İlimler Özel Yük. Okulu 
İzmir Karataş Graztecilik Özel Yüksek Okulu 
İzımir Yakındoğu Ecezacılık Özel Yüksek Okulu 
İzmir Karataş Eczacılık Özel Yüksek Okulu 
İzmir Yakındoğu Diş Hekimliği Özel Yüksek Okulu 
İzmir Ege Mühendis ye Mimarlık Özel Yüksek Okulu 
İzmir Yakındoğu Kimya Mühendisliği Özel Yüksek Okulu 
Eskişehir'de : 
Eskişehir Hastaş Eczacılık Özel Yüksek Okulu 
Eskişehir Hastaş Kimya Mühendisliği Özel Yüksek Okulu 
Adana'da : 
Adana Akdeniz Mühendislik Özel Yüksek Okulu 
Adana Çukurova Mühendislik Özel Yüksek Okulu 

Özel yüksek okul öğrenci 
edebilmeleri için aç 

başlanacağı 

Ankara İktisadi ve Ticari İlim 

Ege Üniversitesi 
» » 

Eskişehir İktisadi ve Ticari İl 
» » » 

Adana iktisadi ve Ticari ilim 
» » » » 



(C. Senatosunun kabul ettiği metne bağlı) 

(CETVEL) 

Özel yüksek okulun, adı 

İstanbul'da : 
1. İstanbul iktisadi ve Ticari İlimler Özel Yüksek Okulu 
2. İstanbul İktisadi ve Ticari Bilimler Özel Yüksek Okulu 
3. İstanbul Galatasaray İktisat ve İşletmeciliği Özel Yük. Okulu 
4. İstanbul Tuna İktisadi ve Ticari Bilimler Yüksek Okulu 
5. İstanbul Gazetecilik özel Yüksek Okulu 
6. İstanbul Eczacılık özel Yüksek Okulu 
7. İstanbul Galatasaray Eczacılık Özel Yüksek Okulu 
8. İstanbul Diş Hekimliği Özel Yüksek Okulu 
1. İstanbul Işık Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulu 
2. İstanbul Kimya Mühendisliği özel Yüksek Okulu 
3. İstanbul Galatasaray Mühendislik Özel Yüksek Okulu 
4. İstanbul Çağaloğlu Mühendislik ve Mimarlık Özel Yük. Okulu 
1. İstanbul Kadıköy Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulu 
2. İstanbul Vatan Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulu 
3. İstanbul Tatbiki Güzel Sanatlar özel Yüksek Okulu 

özel yüksek okul öğrenci 
edebilmeleri için aç 

bağlanacağı 

İstanbul İktisadi ve Ticari İlim 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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özel yüksek okulun adı 

Ankara'da : 
1. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler özel Yüksek Okulu 
2. Ankara Başkent İktisadi ve Ticari İlimler Özel Yüksek Okulu 
3. Ankara Başkent Gazetecilik özel Yüksek Okulu 
4. Ankara Anadolu Eczacılık özel Yüksek Okulu 
5. Ankara Eczacılık Özel Yüksek Okulu 
6. Ankara Diş Hekimliği özel Yüksek Okulu 
7. Ankara Başkent Diş Hekimliği Özel Yüksek Okulu 
8. Ankara Zafer Mühendislik ve Mimarlık özel Yüksek Okulu 
9. Ankara Yükseliş Mühendislik ve Mimarlık Özel Yük. Okulu 

10. Ankara Anadolu Kimya Mühendisliği özel Yüksek Okulu 
İzmir'de : 

1. İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Özel Yüksek Okulu 
2. İzmir Yakındoğu İktisadi ve Ticari İlimler özel Yük. Okulu 
3. İzmir Karataş Gazetecilik özel Yüksek Okulu 
4. Izrir Yakındoğu Eczacılık özel Yüksek Okulu 
5. İzmir Karataş Eczacılık özel Yüksek Okulu 
6. İzmir Yakındoğu Diş Hekimliği özel Yüksek Okulu 
7. İzmir Ege Mühendis ve Mimarlık özel Yüksek Okulu 
8. İzmir Yakındoğu Kimya Mühendisliği özel Yüksek Okulu 

Eskişehir'de : 
1. Eskişehir Hastaş Eczacılık özel Yüksek Okulu 
2. Eskişehir Hastaş Kimya Mühendisliği Özel Yüksek Okulu 

Adana'da : 
1. Adana Akdeniz Mühendislik özel Yüksek Okulu 
2. Adana Çukurova Mühendislik özel Yüksek Okulu 

Özel yüksek okul öğrenci 
edebilmeleri için aç 

bağlanacağı 

Ankara İktisadi ve Ticari İlim 
» » » 
» » » 

Ege 
» 
» 
» 

Üniversitesi 

Eskişehir İktisadi ve Ticari İlim 

Adana İktisadi ve Ticari lilmle 

Bütçe Plân Komisyonunun kabul ettiği cetvel 

Cumhuriyet 'Senatosu Genel Kurulunun cetvel üzerinde yaptığı değişiklik beni 


