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BİRİNCİ CELSE 

Bedi Müzakerat; Saat : 2.10 

REİS : KÂZIM PAŞA 

KÂTİPLER : Şeref Bey (Diyarbekir), Talât Bey (Kângırı) 

REİS — Celseyi açıyorum. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

İkinci İçtima 
REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacak : 

2 Teşrinisani 1341 Pazartesi 
Birinci Celse 
Kâzım Paşanın tahtı riyasetlerinde inikat ederek 

zabtı sabık hülâsası kıraat ve kabul ve evrakı varide 
ait oldukları encümenlere havale edildi. 

Şark İstiklâl Mahkemesi Riyasetinden istifa etti
ğine dair Denizli Mebusu Mazhar Müfit Beyin telgraf -
namesi kıraat olundu. 

Cumhuriyetin yıl dönümü münasebetiyle muhtelif 
mahellerden varit oian tebriknamelere cevap itası ten-; 
sip edildi. 

Badehu Çarşamba günü içtima edilmek üzere cel
se tatil olundu. 

REİS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var mı? 
Zabtı sabık hülâsası aynen kabul edilmiştir. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Azayı Kiram Muamelâtı 
/ . — İstanbul Mebusluğuna intihap olunan, Edip 

Servet ve Tevfik Kâmil Beyler ile Çorum Mebuslu
ğuna intihap olunan Ziya ve Kütahya Mebusluğuna 
intihap olunan Hâkim Rıza Beylerin intihap mazbata
sı. 

REİS — Var OKanacak. 

İZZET ULVİ BEY (Aıfyonkarahisar) — Şubeler
den mi geliyor efendim? (Şubelere havale olunacak 
sesleri.) 

REİS — Daha şubelere gitmemiştir, Tevfik Kâ
mil Beyle Edip Beyin mazbatası ikinci şubeye, Ziya 
Beyin mazbatası üçüncü şubeye, Hâkim Rıza Beyin 
mazbatası da beşinci şubeye verilmiştir. 

Tezkereler 

1. — Posta kanununun üçüncü Muafıyatı ücurat 
faslının otuzuncu maddesiyle 19 Mart 1340 tarihli 
Ziraat Bankası Bütçe Kanununun onaltıncı maddesi 
yekdiğeriyle tearuz etmekte olduğundan tefsirine dair 
Başvekâlet tezkeresi. (3/464) 

REİS — Posta Telgraf ve Muvazenei Maliye En
cümenlerine havale edilmiştir. 

2. — İstanbul hükümetince aktedilen bilcümle mu-
kavelât ve muahedat vesairenin keenlemyekûn addine 
dair 7 Haziran 1336 tarihli kanunun tefsirine dair 
Başvekâletten mevrut tezkere. (3/465) 

REİS — Müdafaai Milliye ve Kavanini Maliye 
Encümenlerine havale edildi. 

3. — Mücahedei Milliyede sebkeden hidematından 
dolayı beyaz şeritli İstiklâl madalyasıyla taltif edilmiş 
olan Kayserili Hasan efenin cephelerde meşhut olan 
hidematı fedakârisine mebni kırmızı kurdeleli madal
ya ile taltifi hakkında Başvekâlet tezkeresi. (3/466) 

REİS — Müdafaai Milliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

4. — Bolvadinlı Aziz oğlu Mevlut ile Süleyman 
oğlu Ali ve Abdullah oğlu Gazi Bin Ahmet haklarında 
affı hususî istihsaline mütedair Başvekâlet tezkeresi. 
(3/467)^ 

REİS — Adliye Encümenine havale edilmiştir. 
5. — lspartah Paşa Efendi zade Halit Efendinin 

iadei hukuku memnu asına dair Başvekâlet tezkeresi. 
(3/468) 

REİS — Adliye Encümenine havale edilmiştir. 
6. — Tekirdağmm İnecik Nahiyesinden Hasan oğ

lu Halil ile Halil oğlu Ahmet ve İbrahim oğlu Meh
met haklarında affı hususî istihsaline dair Başvekâlet 
tezkeresi. (3/469) 

REİS — Adliye Encümenine havali edilmiştir. 
7. — Mülâzımısani Lütfi Bülent Efendinin affı 

hakkında Başvekâletten mevrut tezkere. (3/470) 
REİS — Adliye Encümenine havale edilmiştir. 
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8. — Bolvadinli Kadri oğlu Köse Mehmet ve Ka-
rabıçak oğlu Himmet ve rüfekasının aflarına dair Baş
vekâlet tezkeresi. (3/471) 

REİS — Adliye Encümenine havale edilmiştir. 
9. — Nasuh oğlu Ömerin mahkumiyetinin on üç 

buçuk ayının affına ve kürek cezasının hapse tahvi
line dair Başvekâlet tezkeresi. (3/472) 

REİS — Adliye Encümenine havale edilmiştir. 
10. — Hacı Mehmet oğullarından Bekir oğlu Sa

tılmış hakkında affı hususî istihsaline mütedair Baş
vekâlet tezkeresi. (3/473) 

REİS — Adliye Encümenine havale edilmiştir. 
/ / . — Derviş oğlu Çolak Mahmut hakkında affı 

hususî istihsaline dair Başvekâletten mevrut tezkere. 
(3/474) 

REİS — Adliye Encümenine havale edilmiştir. 

12. — Feyzullah oğlu Hüseyin hakkındaki hapis ce
zasının affına dair Başvekâlet tezkeresi. (3/475) 

REİS — Adliye Encümenine havale edilmiştir. 
13. — Efrattan Ahmet oğlu Âsim'in affı hakkında 

Başvekâlet tezkeresi. (3/476) 
REİS — Adliye Eücnmemine havale edilmiştir. 
14. — Çorumlu Kıl Yusuf oğullarından Mustafa 

oğlu Mehmet'in iadei hukuku memnuasına dair baş
vekâlet tezkeresi. (3/477) 

REİS — Adliye Encümenine havale edildi. 

15. — Ayvalık'ta mukim Kayserili bakkal Hekim 
oğlu Musa Çavuş, Bin Abdullah ile Hacı Ramazan 
oğlu Çolak Ahmet, Bin Mustafa haklarında verilen 
hükmü idamın tasdikine dair Başvekâlet tezkeresi. 
(3/478) 

REİS — Adliye Encümenine havale edildi. 
16. — Rize'li Molla Salih oğlu Abdülmecit Bin 

Ahmet ve Bahar oğlu Riza Bin Mehmet haklarında 
verilen hükmü idamın tasdiki hakkında Başvekâlet 
tezkeresi. (3/479) . 

REİS — Adliye Encümenine havale edildi. 
17. — Ali kızı Huriye hakkında verilen hükmü 

idamın tasdikine mütedair Başvekâlet tezkeresi. 
(3/480) 

REİS — Adliye Encümenine havale edilmiştir. 
18. — Cazkır oğullarından Şükrü oğlu Ziya hak

kında verilen hükmü idamın tasdikine dair Başvekâ
letten mevrut tezkere. (3/481) 

REİS — Adliye Encümenine havale edilmiştir. 
19. — Bornovalı Hamza oğlu Hasan hakkında ve

rilen hükmü idamın tasdikine dair Başvekâlet tezke
resi. (3/482) 

REİS — Adliye Encümenine havale edilmiştir. 

20. — Kayserili Mustafa Behçet Bey Mahdumu 
Sabit namiyle maruf Hilmi ve Müdafaai Milliye Ve
kâleti üsera şubesi yazıcılarından Yozgat'11 Musa oğ
lu Osman ve Kahveci çırağı Yozgat'lı Mehmet oğlu 
Mustafa haklarında verilen hükmü idamın tasdiki 
hakkında Başvekâlet tezkeresi. (3/483) 

REİS — Adliye Encümenine havale edilmiştir. 

21. — Kırklareli'den Halim oğlu Tahsin ve Süley
man oğlu Kömürcü Hüseyin haklarındaki hükmü ida
mın tasdikine mütedair Başvekâlet tezkeresi. {3/484) 

REİS — Adliye Encümenine havale edilmiştir. 

22. — Jandarma sınıfına mensup üç yüzbaşı, bir 
mülâzımıevvel ve mütekait bir yüzbaşı ile bir mülâzı
mı evvelin takdirname ile taltifleri hakkında Başvekâ
let tezkeresi. (3/485) 

REİS — Müdafaai Milliye ve Dahiliye Encümen
lerine havale edilmiştir. 

23. — İstiklâl muharebatına iştirak ve tevarihi 
muhtelifede rutbei şahadeti ihraz ettikleri anlaşılan 
196 zabit ve 117 nefer ile 94 zatın ailelerine birer kıta 
istiklâl madalyası itasına dair Başvekâlet tezkeresi. 
(3/486) 

' REİS — Müdafaai Milliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

Takrirler 
/. — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı ve Ahmet 

Hamdi Beylerin; (Bozok)'a tebdil olunan dairei inti-
habiyesi isminin (Yozgat) olarak ipkası temenniyatına 
dair takriri. (4/218) 

REİS — Temenni mahiyetindedir, Başvekâlete 
havale ediyorum. 

2. — Menteşe Mebusu Yunus Nadi Beyin; Anka
ra İstiklâl Mahkemesince mahkûm gazetecilerin afları 
hakkındaki takririnin (4/293) bazı nevakısının ikmali 
zımnında iadesine dair takriri. 

REİS — Sahibi takrir geri istediği için iade edi
yoruz, 

24. — Van Mebusu sabıkı Haydar Beyin mücade-
lei milliye esnasındaki hidematına binaen istiklâl ma-
dalyasıyle taltifine dair Başvekâlet tezkeresi. (3/487) 

RASİH BEY (Antalya) — Evvelce Mebustu zaten 
istiklâl madalyası almıştır. 

REİS — Birinci devrede mebus olduğu için tabiî 
yeşil kurdeleli madalya almıştı. Binaenaleyh kurde
lesinin tebdili hakkında olacaktır. Bunu da Müdafaai 
Milliye Encümenine veriyoruz. 

— 26 — 
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Evrakı Saire 
1. — Kuşat edilen Vilâyet Meclisi Umumisinin 

şükran ve ihtiramlarının kabulüne dair Bursa vilâye
tinden mevrut telgraf. 

REİS — Divanda münasip cevap yazılacaktır. 
Efendim : Müzakere edilecek mevad önümüzdeki 

kitapta sıra ile yazılmıştır. Encümenler teşekkül et
miştir, Bu sıra üzerine mevcut olan mevad hangi en
cümene ait ise o encümen eğer hazırlanmış ise ve 
Meclisi Âli huzurunda müdafaasını yapmaya amade 
ise müzakerata devam edebiliriz. Müdafaayi deruhte 
etmediği takdirde yani geri almak isterse onları iade 
ederiz. 

İntihaplar 
3. — Divanı Muhasebata Aza İntihabı : (1) 
REİS — Divanı muhasebata aza intihabına başlı

yoruz. 
Geçen celsede namzet yok'tur buyurmuşlardı. 

Namzetler vardır. Tabiî arkadaşlar şimdiye kadar 
namzetler hakkındaki noktai nazarlarını tespit etmiş
lerdir. Binaenaleyh şimdi intihabata başlayacağız. 
Elifba sırasiyle esami okunacaktır. Lütfen herkes 
reylerini versinler. 

İBRAHİM SÜREYYA BEY (Kocaeli) — Lütfen 
isimleri söyler misiniz? 

REİS — Cevat Bey, Nazmi Bey, Mehmet Ali Bey. 
Efendim, bu namzetler meyanında Mehmet Ali 

Bey bu gece vefaat etmiştir. (Vah, vaih sesleri) (Artvin 
dairei intihabiyesinden yoklama suretiyle intihaba 
başlandı). 

KÂZIM BEY (Giresun) — Efendim : Bir çokla
rında kitap yoktur. Namzetlerden haberdar değildir. 

REİS — Nazmi Bey, Cevdet Bey, Mehmet Ali 
Bey, fakat Mehmet Ali Bey dün gece vefat etmiştir. 
Binaenaleyh iki namzet kalıyor. Biri Nazmi Bey di
ğeri Cevdet ©eydir. 

Reylerini vermeyenler reylerini lütfen versinler. 
İstihsali ârâ hitam bulmuştur. 

MUHTAR 'BEY (Trabzon) — Kâmil Bey (İzmir), 
Cavit Paşa (Canik) kura ile reyleri, tasnife memur 
edilmişler'dir. 

REİS — Efendim, 'bu 'kitaptaki sıra üzere Bütçe 
Kanunundan sonra Şûrayı Devlet Kanununun müza
keresi icap eder. Dahiliye Encümeni bu kanunu geri 
istememiştir. Ruznamemizde mevcuttur. Encümen 
mazbata muharriri bu kanunu müdafaa edecek midir 
ve hazırlanmışmıdır? 

(1) İşbu mazbata 18 nci ciltte (106) ncı içtima 
zabıt ceridesinin sonuna merbuttur. 

j O halde rica ederim, Encümenler teşekkül etmiş
tir. Hangi kanunları tetkike lüzum görüyorlarsa is
tesinler ve biran evvel alsınlar, yoksa sırayı tertip 
edemeyiz. Hangi kanunları almayacaiklarsa burada 

I müzakeresi esnasında müdafaada (bulunsunlar, biz de 
o sırayı takiben müzakeremize devam edelim. 

Takrirler 
I 3. — Konya Mebusu Naim Hazım Beyin, ruzna-

medeki hukuku şahsiyeye müteallik mazbataların bu
gün müzakere edilmesine dair takriri. 

I REİS — Ruzname hakkında bir takrir vardır : 
4 Teşrinisani 1341 

Riyaseti Celileye 
I Ruznamemizde geçen senenin nıznamesinden mü-

devver ve hukuku şahsiyeye müteallik bazı mazbata 
I vardır. Meclisi Âliyi fazla işgal etmeyecek bu nevi 

mazbataların bugünkü celsede kıraet ve müzakeresiy-
I le uzun zamandan beri Meclisi Âlinin âdilâne karar-
j larını bekleyen bu 'kabil ashabı hukukun intizarlarına 
I bir nihayet verilmesini teklif ederim. 
I Konya 

Naim Hazım 
I REİS — Efendim; bu mazbatalar (dört tanedir. 

Ruznamenin muhtelif maddelerini teşkil ediyor. Bu1 

I mazbatalar üzerinde tabiî müzakere cereyan edecek 
ve ak 'olduğu encümen tarafından da müdafaa olu-

I nacaktır. Eğer Encümeni aidi bunları müdafaa 
edecekse ve bu şekilde kabul etmiş ise müzakere 

I edebiliriz, Binaenaleyh bu takriri reye koymazdan 
I eivVel bu maddeleri arz ediyorum: 26 ncı madde; 

Resmo mübadillerinden Hüsnü Beyin ispirtoları hak
kında İskân Encümeni mazbatası : İskân Encümeni 

I ihazır mıdır? 33 ncü maddede muhtelif kanunların 
I sureiti tatbikiyesinde vukubulan yalniışlıkları muta-

zammın olup münlderecaitları 'itibariyle muhtacı tef-
I &ir görülen dört istida hakkında İstida ve Kalvanini 

Maliye Encümenlerinin mazbataları yardır. İstida 
I Eneümenıiyle, Kavanini Maliye Encümenleri bun

ları kabul ediyor mu? 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim: 

I Kavanini Maliye Encümeniinde geçen sene bendeniz 
mazbata muharriri idim. Fakat bu sene daha in
tihap yapılmadı. Eğer benim müdafaam makbul ise 

I müdafaaya hazırım. 

REİS — Hayır efendim: Yeni senemin encümen 
mazbalta muharriri bunları müdafaa edecektir. Ruz
namenin 37 nci maddesindeki mazbata da İstida 

t Encümenine aittir. İstida Encümeni de aynı vazi-
j yeistedir. Keza 38 nci maddedeki Konya Hukuk 
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Mektebi Muidin sabıkı Refik Beyin mazuliyet maaşı 
.hakkındaki istidası, bu da aynı vaziyettedir. 

(HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Paşam : 
Bunların hepsinde ,de encümenin mütalâasını almak 
zarureti ıvar mıdır? Heyeti umumiye hazırdır, müza
kere edeniz, lüzum hasıl olursa Encümene iade olu-' 
murı Ne için ıdkunup da karar alınmıyor? 

REİS — Efendim1: Geçen defa Meclisi Alî, encü
menler ıbunlaır hakkında malûmat vermeden müza
kere etmeyelim diye karar verdi. Bu karar karşı
sında yapacalk başlka muamele yoktur- O kararı 
değiştirmek lâzımdır, 

NAİM HAZIM BEY (Konya) — Mühim kanun
ların müzakeresine (geçmezden evvel bu mazbataların 
müstacelen müzakeresi hakkında rey alınmasının 
teklif ederim. 

REİS — Efendim : Zatı âlinizin takririnizi reye 
kbyalbimelk için buyurduğunuz mazbataları ait oldu
ğu encümenlerin kabul eltmiş olmaisı lâzımıdır. Şimdi 
encümen bunları geriye alıyor demektir. Bir kere 
görüşecek anıdan sonra getirecektir, öyle zannediyo-! 
rum (öyle sesleri, doğru sesleri.) Verilen karar öy
ledir, Encümenler müzakere eteneden siz müzakere 
ötmek istiyorsanız kararı değiştirmek reyinize aittir. 
Müzakere edeceğiz derseniz, mesete kalmaz karar 
«izindir, Her halde encümenler alâkadar olacaktır. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim1: Muvazeneı 
Encümeni ruznahıede olan ve kendisine ait olan bü-
tün mevadı tekalbbül etmiştir. Müzakeresine hazırız. 

REİS — Şu halde diğer encümenlerden de çok 
rica ederim, hangilerini tefcaJbbül etmiş liseler sürat
le bildirsinler, geri verelim^ 

MÜNİR ,BEY (İzmir) — Reis Paşa Hazretleri: 
Şûrayı Devlet Kanunu pek mühim bir kanundur. 

1. — Mesaî Kanunu tâhiyası (1/413) ve Encüme
ni mahsus mazbatası (1) 

REİS — Mesaî Kanununun heyeti umumiyesi 
hakkında söz isteyen varmı? Heyeti umumiyesi hak
kında söz isteyen yoktur. Maddelere geçilmesini ka
bul edenler el kaldırsın, kabul etmeyenler el kaldır
sın: Kabul edilmiştir. 

(1) İşbu lâhiya zabıt ceridesinin nihayetine mer
buttur. 

Bendeniz Dahiliye Encümeni mazbata muharriri si-
/fatiyle arz ediyorum ki bu kanunun müzakeresine 
ibiran evvel başlanılsın. 

REİS — Dahiliye Encümeni takaJbbül etmiş mi
dir? 

MÜNİR BEY (İzmir) — Tekabbül etmiştir efen
dim. Hazırız. 

REİS — O halde müzakeresine başlarız. 
AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Sion mazbata 

Adliye Encümeninindir, Adliye Encümeninin bura
da mazhata muharriri yoktur., Binaenaleyh müza
kere edilemez Meclisti Âliye Adliye Eneühıeniinin 
mazbataisiyle gelmiştir, Adliye Encümeninin ise maz-' 
bata muharriri hazır değildir.; 

REİS — Muvazenei Maliye, Adliye, Dahiliye 
Encümehleri alâkadardır. 

YUlSUF KEMAL BEY (Sinop) — Paşa Hazret
leri : Mesele henüz Adliye Encümeninde mevzuha-ı 
his olmamıştır. Binaenaleyh bendeniz Adliye Encü
meni namına müdafaaya şimdi hazır değilim. 

REİS — O halde bunu müzakere edemeyiz. 

RAHMİ BEY (İzmir) — Mesaî Kanunu ruzna-
menin birinci maddesindedir. Encümen de Müdafaa
sına hazırdır. Müsaade buyurulursa onun müzakere
sine başlıyalım. 

REİS — Mesaî Kanunu esasen birinci maddedir 
ve encümen aynı şekilde ipka etmiştir. Onu müza
kere ederiz. Şurayıdevlet Kanunu için Adliye Encü
meni hazır olmadığını ifade etmiştir. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Adliye Encü
meninden çok rica ederiz. İkinci celseye kadar Şura
yıdevlet Kanunu hakkındaki noktai nazarını bildir-
sinlerde müzakereye başlıyalım, çünkü mühimdir. 

İş Mecellesi 

Birinci kitap : İşin tanzimi 

Birinci bap : Umumî hükümler 

Madde 1. — İş Kanunu hususî ve resmî bütün 
müesseselerde işverenlerle işçilerin münasebetlerini 
ve işçilik şartlarını tanzim ve işin himayesi hakkın
daki usul ve tetbirleri tayin eder. 

ŞÜKRÜ KAYA BEY (Menteşe) — Efendim: Ka
nunun serlevhasında (İş mecellesi) deniliyor. Mecel-

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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le, malumu âliniz muhtelif kitaplardan, muhtelif bap
lardan ve muhtelif işlerden bahseden kavaninin he
yeti mecmuasına denilir. Onun için buna (iş mecelle
si) değil (İş Kanunu) diyelim. Esasen kanunun birin
ci maddesinde İş Kanunu diye başlıyor. Teklifim 
bundan ibarettir, kabulünü rica ederim. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Efendim, (18) nci sayfadaki esbabı mucibe lâhiyası-
nın üç beş satırını beraberce okuyalım: Mesaî ka
nunları, ekseri memleketlerde peyderpey vaz edilmiş 
müteferrik kanunlardan ibaret ise de, bazı memle
ketler bu müteferik kanunları tetkik ve tatbikte te
mini teshilât gayesiyle birer mecellei ahkâm (kod) 
halinde tetvinine başlamışlardır. Ezcümle Fransa... 
«Türkiye Cumhuriyeti bu nevi kavaninin vazına ye
ni iptidar etmiş ve bu cihetle diğer memleketlerin 
esas ve eşkâle müteallik tecarübünden istifadeye im
kân bulmuş olduğundan, mesaî kanunlarınızın bir 
«Mecellei ahkâmı mesaî», daha ve kısa ve sade bir 
ifade ile bir «İş mecellesi» halinde cem ve tedvini 
encümenimizce müvafıkı hal ve maslahat görülmüş
tür. Binaenaleyh hükümetin Mesai Kanunu lâhiyası 
Ticaret Encümeninde «İş mecellesi» nin birinci kita
bı haline ifrağ olunmuş ve bu kitap ebvap ve füsule 
taksim kılınmıştır. Bizim bu hususdaki içtihadımız 
bu merkezdedir. Ve hükümet bu mecellenin diğer eb-
vabını ihzar etmektedir. Onlar da peyderpey gelecek 
ve ikinci, üçüncü, kitabı teşkil edecektir. Mamafih 
Şükrü Kaya Bey arkadaşımızın (İş kanunu) kelime
sine ilişmesi varittir. İsterseniz o kanun kelimesini 
çıkarırız ve îş mecellesi deriz. Mesele de hal olunur 
ve bu suretle başlamış olan büyük mecellenin birinci 
babını çıkarmış oluruz. Esasen hükümet de, noktai 
nazarımıza iştirak etmiştir. 

REİS — Efendim: Başka söz isteyen yoktur. Bir 
takrir vardır. Okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Mesai Kanununun unvanındaki «Mecelle» tabiri

nin kaldırılarak «İş kanunları» şeklinde tadilini tek
lif ve istirham ederim. 

Menteşe Mebusu 
Şükrü Karaya 

REİS — Bu takrir kanunun heyeti umumiyesine 
ve bilhassa serlevhasına aittir. Reyinize arz edeceğim. 
Şükrü Kaya Beyin takririni kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Aksini reye koyuyorum... Kabul etmeyen
ler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Yani (İş mecellesi) 
değil «İş kanunları» olarak tadil edilecektir. O hal
de birinci maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. Ka

bul edenler lütfen el kaldırsın: Aksini reye koyuyo
rum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın: Kabul 
edilmiştir. 

VEHBİ BEY (Karasi) — Efendim; Bu kanunun 
müzakeresi müstacelenmidir? Yoksa birinci müzake-
resimidir? 

REİS — Geçen seneden tercihen ve müstacelen 
müzakeresi hakkında karar vardır. İkinci maddeye 
geçiyoruz efendim. 

Madde 2. — Sarahaten zikrolunmayan hususlar
da Ziraat işleri ve en çok beş bargir kuvvetinde kuv-
vei muharrikesi veya en çok on işçisi bulunan mü
esseselerle bir aile efradını ve yakın akrabasının bir 
araya toplanarak ev içerisinde el ile yaptıkları sanat 
ve hırfet işleri işbu kanunun sahasından hariçtir. Şu 
kadar ki bunların hayat ve sıhhat için mazarrat veya 
tehlikeyi mucip ahval hakkında Ticaret Vekâletinin 
teftiş ve murakabe hakkı mevcuttur. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen varmı? 
TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim: 

Encümene teşekkür ettikten sonra bir istirhamım 
var. İş kanunu ekseriya işsizler, ümmiler ve hatta ca
hiller içindir. Maatteessüf memleketin o_ evladı bu
gün okuyup yazmak bilmiyorsa bile inşaallah onların 
çocuklarını cehalletten kurtarırız. Arz etmek istedi
ğim şudur ki (sarahaten) demenin manası nedir? Me
selâ aşağıda efali deniliyor, bunu yerine Türkçe ola
rak (halleri) denilse ne lâzım gelir? Sonra şu yazılı
şa bayıldım. Meselâ basit olarak (beygir) yazılması 
lâzım gelirken (Bargir) yazılmış (handeler). 

REİS — Efendim: İkinci madde hakkında başka 
söz isteyen yoktur. Tadil teklifi de yoktur. Maddeyi 
reyinize vaz ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsınlar... Kabul etmeyenler lütfen e! kaldırsın... 

Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Birinci maddede bahsolunan mües
seselerin hasiplerine, müstecirlerine reislerine, âmir
lerine, müdürlerine, rhüdiri mesullerine veya vekille
rine ise bu kanunda (İşverenler) namı;umumisi veril
miştir. İverenler işbu kanunun hükürhlerini icra et
meye veya ettirmeye mecburdurlar. Kendilerine taal
lûk eden hususlarda işçiler veya onların ve vasileri 
dahi işbu kanunun hükümlerini icraya mecburdurlar. 

REİS — Üçüncü madde hakkında jsoz isteyen var 
mı? (Hayır sesleri) O halde maddeyi j aynen reyinize 
koyuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksi
ni reye koyuyorum... Kabul etmeyen lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 
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Madde 4. — Her işveren her sene Mart iptidasın
da müessesesinde istihdam etmekte olduğu işçinin ade-
diyle iş mahallerinin hali ve vaziyeti ve iş şartları ve
saire hakkında bir beyanname ita etmekle mükellef
tir. İşbu beyanname mahallî idareler vasıtasiyle Tica
ret Vekâletine verilir. Beyanname şekil ve muhteviya
tı Ticaret Vekâletince bir talimatname ile tayin olu
nur. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? (Ha
yır sesleri) O halde maddeyi aynen reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — İşbu kanunun neşri zamanında mev
cut olan müesseseler kanunun meri olduğu andan iti
baren nihayet dört ay içinde kanunun neşrinden son
ra vücut bulunan müesseseler işe başladıkları günden 
itibaren nihayet iki ay içinde beyanname vermek mec
buriyetindedirler. Müesseseler kapandığı takdirde ka
panmayı müteakip nihayet bir ay içinde yine mahal
lî idareler vasıtasiyle Ticaret Vekâletine keyfiyeti bil
dirmek mecburiyetindedirler. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
(Hayır sesleri) Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. ^ 

Madde 6. — Mahallî hükümetlere verilen beyan
nameler ile müesseselerin yakatıldığı haberleri mahal

lî hükümetler tarafından nihayet bir hafta içinde iş 
müfettişlerine gönderilir ve müfettişler tescil ettikten 
sonra Ticaret Vekâletinin İş ve Sanatlar Müdüriyetine 
gönderilir. 

REİS — Altıncı madde hakkında söz isteyen var 
mı? 

DOKTOR MUSTAÎFA BEY (Çorum) — Efendim: 
Burada müteaddit makam ve memur i yeterden bahse-
diiyor. Bu memuriyeter Muvazenei Maiye Encüme
nince kabu edilmişmidir? Mesai müfettişleri varmı-
dır? 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Me
sai müfettişleri zaten vardır. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Nerede? 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazian
tep) — Efendim mühim şehirlerde mesai müfettişle
rimiz vardır. Meselâ îstanburda, Adana'da, İzmir'de 
elyevm vardır. İcabettikçe de tezyit edeceğiz. Bir yer
de iş müfettişleri yok ise Tinaret Vekâletinin diğer 
memurları vardır onlar o vazifeyi görürler. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Efendim; 
elyevm müfettişler kâfi derecede değildir, olsa dahi 

bulundukları mevkiden gidecekelri yerlere bir hafta
dan evvel gidemezler. Sonra burada bir teşkilâttan 
bahsolunuyor. Bu bir teşkilâtı ihtiva etmesine naza
ran Muvazenei Maliye Encümeninden geçmesi lâzım
dır. Muvazenei Maliye Encümeni bunu kabul etmez
se nasıl olur? 

REİS — Muvazenei Maliye Encümeninin b:r di
yeceği varmı? 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — Hayır 
efendim Muvazenei Maliye Encümeni kendisini bu iş
le alâkadar görmemektedir. Çünkü mevzubahis 
iş müfettişleri esasen mülga değildir. Mevcut teşkilâ
ta taallûk ediyor. Eğer kâfi gelmezse tezyidini tabiî 
vekâleti aidesi teklif eder, heyeti nelileniz tetkik eder. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, burada (bir 
hafta zarfında iş müfettişlerine gönderilir") diyor. Ti
caret Vekili muhteremenin ifadesinden anlaşılıyor ki 
iş müfettişleri üç yerde vardır. Hatta Ticaret memu
ru olmayan yerlerde vardır. Bunlar olmadığı takdir
de kime müracaat edilecektir, tasrih edilmemiştir. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazian
tep) — Efendim, Ticaret Vekâletinin her vilâyette 
memuru vardır. Bununla beraber valiler, memurini 
mülkiye, Teşkilâtı Esasiye Kanunu mucibince, Tica
ret memurlarının da işlerini görmeye mecburdurlar. 
Memur yoktur demek doğru değildir. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Fakat vuzuh yoktur. 
TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazian

tep) — Mahallî hükümetler deniliypr. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim: Ben-
denizce maddeyi şu şekilde tadil etmekle maksat 
hâsıl olacaktır: Mahallî hükümetlere verilen beyan
nameler ile müesseselerin kapatıldığı haberleri mahal
lî hükümetler tarafından nihaj'et bir hafta içinde tef
tişe memur olanlara ve bu memurlarca tescil edil
dikten sonra Ticaret Vekâletinin İş ve Sanatlar Mü-
diriyetine gönderilir. Teftiş ile kim alâkadar ise el
bette onlara tevdi edilir. Ticaret Vekâleti bu husu
su, talimatnamelerle idare eder. Kabulünü rica ede
rim. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Efen
dim: Kanunun daha aşağıdaki maddelerinde iş müfet
tişi teşkilâtı vardır. Bu memurlara muayyen bir isim 
verilmiştir. Şimdi ismi muayyenleri tabir olarak mev
cut iken onu diğer bir suretle tağyri etmek doğru 
olmaz zannındayım. Madem ki iş müfettişleri vardır 
ve elyevm bu işi görüyorlar ve kanun çıktıktan son-
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ra vazifeleri tamamiyle taayyün edecektir. Binaenaleyh 
hali ile ipkasını Encümen namına rina ediyorum. 

REİS — Efendim : Başka söz isteyen yoktur. 
Hakkı Tarik Beyin bir takriri vardır, bir de başka bir 
takrir vardır. 

Riyaseti Celi leye 
Maddedeki (İş müfettişleri) yerine (Ticaret Vekâ

letini temsil eden memura gönderilir) İbaresinin ya
zılmasını teklif ederim. 

4 . 1 1 . 1341 
Bozok 

Süleyman Sun 

Riyaseti Celileye 
Maddenin şu şekilde tadilini teklif ederim: 
Mahallî hükümetler tarafından nihayet bir haf

ta 'içinde teftiş ile memur olanlara ve bu memuılarca 
tescil edildikten sonra Ticaret Vekâletinin İş ve Sa
natlar Müdiriyetine gönderilir. 

4 . 11 . 1341 
Giresun 

Hakkı Tarık 

REİS — Efendim; Hakkı Tarık Beyin takriri da
ha ziyade tadili ihtiva ediyor. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Efendim : Tak
rirlerle beraber maddeyi Encümene iade edelim. 

REİS — Öyle bir teklif yoktur. 
AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Teklif ediyo

rum. 
REİS —Bir takrir veriniz. 
AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Bu maddenin 

şeklini, ibaratını tağyir ve tebdil etmek, aşağıda diğer 
[maddelerde tesir edecektir. Binaenaleyh; düğer (mad
deleri de tetiklik ederek oma göre biır şekil vermek icap 
eder. Burnu, encümemli alidi yapar. Onun için madde
min encümene gitmesi lâzımıdır. 

REİS — Efendim, takrirlere tekaddüm eden bir 
teklif vardır. Maddenlim encümene iadesi hakkında-
dıir. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Encümen mıaddenim aynen ipkasında musirdir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Bakalım 
takrirler kabul edilecek rnli? 

REİS — Efendim; evvelâ Hamıdi Beyin teklifini 
reye koyacağız. Encümen istemiyor. Fakat Meclisi 
Âli encümene verJmeslinii kabul edince tabiî encü
men tekrar tetkik etmek mecburiyetindedir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim, 
eğer tekrirler kabuledilinse bu cihet ona göre taayyün 
©der, 

REİS — Efendim, eğer madde encümene giderse 
takrirler reye konmadan da gider. Eğer takrirler ka
bul edilirse yine madde encümene gidacekıtür. Zira, 
madde bu takrirlere göre tadil edilecektir. Şfiımıdıi ev
velâ takrirlerle beraber 'maddenin encümene iadesini 
reyinize arz ediyorum. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Encümen, fikrinde musirdir. İadeye lüzum görmü
yor. 

REİS — Efendim; maddemin encümene iadesimi) 
kabul edenler el kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kal
dırışın.. Maddenin encümene iadesi kabul edilmemiş-
«ir. O halıde Hakkı Tank Beyefendinin takriri bir da
ha okunsun. (Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin 
takriri tekrar okundu.) 

R'BİS — Hakkı Tarık Bey 'takririnıi geri. alıyor. 
Takrir sahibi yerine kaiım olacak varmt? (Hayıır ses
leri) Takriri iade ediyorum efendim. Diğer bir takrir 
vardır okuyacağız. (Yozgat Mebusu Süleyman Sırrı 
Beyin takriri tekrar okundu). 

REİS — Takriri nazarı dikkate alanlar lütfen el
lerini kaldursın: Nazarı dikkate almayanlar ellerini 
kaldırsın,. Nazan dilkkaıte akmımaımıştır. 

Atoncı Maddeyi aynen reyfaize vaz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırışım. Kabul etmeyenler 
el kaldıırsın.. Altıncı madde kabul edıjllımıiştıir. 

Madde 7 — Birinci maddede gösterilen müessese
lere on iki yaşını ikmal etmemiş olan çocuklar çırak 
ve amele srfatıiyle iş işlemek üzere kabul olunamaz -
1ar, Maden ocakları için de on yedi yaşımı bittirmemiş 
olanların çalıştırılması yasaktır. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Arkadaş
lar.. Dikkat etmiışimdiır kıi mektep görmemiş köylüle
rimiz, bizim en münevverlerimizden daha fasih Türk
çe kullanmakla beraber her kelimeyi kadiyen yerinde 
ve lâzım gelen manada kullanımakıtadıırlar. Maattees
süf bizde tabirat ve ıstılahlar vesaire teessüs etme
dikten maada bazı köylü atalarımızın, babalaomıznn 
kullandıkları kelimeleri de yerimde kullanamamak 
gafyetsimde bulunuyoruz. Şu maddede göreceksiniz ki 
bir (iş işlemek) var, bir de aşağıda (çalıştallmak) var. 
Hayır arkadaşlar, iş bahsinde kelimeleri hep (iş) ola
rak kullanmak icap eder. Daima işleyenlıer, işletici 
olanlar, hep iş iş diye kullanırlar. Ticaret Vekâleti
nim kanunlarında, diğer kanunlarda velhasıl bu ka
nunda bu gibi noktalar dksik değildir. tptmıit ederim-
ki demlin de isetirham ettiğim veehiifo encümen keli
meleri biraz daha tüıtlkçeieşıtıinir ve böylej yerinde (kul
lanılmayan kelimelerin yerime asıl kelimteleriı bularak 
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omları yerlerine yerleştiriırfer. Binaenaleyh maddenin 
aşağıdaki (çalıştırimasu) kıeliımesinlkı de ıiiştetilmesi) 
suretimde yazılması icap «der. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Müsaade bu
yurursanız 'burada arz edeyim. Madde de (Birimci 
madde) deniliyor bu yanlıştır. (İkinci madde) olacak
tır. Çünkü kabul ©diten birimci madde (usul ve teıt-
hiırüerii tayin eder) şeklindedir. Buradaki kayıt ikinci 
maddeye matuf olacaktır. Encümen: lütfen izah etsin. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Efendim, birimci maddeye matuftur. Birinci maddede 
(iş Kanunu hususî ve resmî biütün müesseselerde işve-
renilierlıe işçilerin münasebetleri) denmiştir. 

Efendim, birincil maddeye (matuftur. Birinci mad
denin ilk cümlesinde (iş Kanunu hususî ve resmî bü
tün müesseselerde işverenlerle işçilerin münasebetle-
rinıi) deniliyor. Bu bütün müesseseler manasına ola
rak yazılan bir .tabirdir. 

Tunalı Hilmi 
TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim. 

Çalıştırılması! yerine işletilmesi kabul ediliyor mu? 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (istanbul) — 
Efendim esbabı mucibe lâyihasında arz ettiğimiz 
veçhile; hükümetin getirdiği kanunlarla bizim yazdı
ğımı uz lâyıhaının mukayesesinden anlaşılacağı üzere 
biz eliımizdem geldiği kadar köylülerin ve işçilerin an
layabileceği bir lisana tekarrüp etmek istedik ve bu 
kadar muvaffak olduk, eğer sizin gibi üstadlar lisan 
hakkımda burada ıtashihaıt yapaırlar ve heyeti umumi
ye de kabul ederse lisan hakkında hiç bir taassubu-
tmuz yoktur. Bilakis Türkleştirmek taraftaru'yız. 

TUNALI HİLMt BEY (Zonguldak) — Müsaade 
buyurunuz efendim Türkleştirmekten bahsetmiyorum. 
İşletmek yerine (çalıştırılmak) yazılmış. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendüm. Maden 
ocakları için onyedi yaşından aşağı olanlar kabul 
edirnez. Maden ocakları açık havada da olabilir, tah-
tezzemiın de olabilir. Açık hava dahilindeki ocaklar 
içinde on yedi yaşından küçük olanlar çalışabilir. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Maden ocakları dahilinde çalışanlar asgarî onyedi 
yaşımda olacaktır fikrindeyiz. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, rica edi
yorum bu (maden ocakları içinde) tabirinden mak-
®aıt tahtezz.emin ımıeselesi olduğu sarahaten belli ol
sum. On yedi yaşında, oldukça gürbüz bir delikanlı 
açık hava dahilindeki madenler içinde çalışabilir. Ri
ca ederim bu iltibas kalksın. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (istanbul) — 
Biz (tahtezzemiin)i (içinde manasradadur) dedik. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Bendeniz de bu yedinci 
maddenin maden ocakları içinde onyedi yaşında olan
ların çalıştıolması yasaktır fıkrasınla başka bir (tarzda 
itiraz edeceğim. Mukaddeme Ereğli, Zonguldak ma
denlerinde çalışan amele için kabul edilen bir kanun 
vardır. O kanunda da onsekiz yaşını (ikmal eıtımiemıiş 
olanların ocak dahil'imde çalışmaları meımnuiyeitli 
konmuştu, buna rağmen yine orada ocaklarda bütün 
babalarıyle evlâtları çalıştı ve elyetvm de çalışmakta
dır. Çünkü o civar halkının maişetleri tamamen o ma
den ocaklarının dahilinde çalışmakla temin ©dikmek
tedir. Haltta 16-17 yaşında olan bu çocuklar babala-
riyle bu maden.ocaklarıma girerler orada ita kırık, elli 
yaşımı ikmal edinceye kadar kalırlar. O ocakta (grizu) 
çıkıyorsa bilmem ne çıkıyorsa ocağım bütün tehlike
lerime küçükten alışırlar ve alıştıkları için hiç bir teh
likeye maruz kalmazlar. Haıtıta vaktiyle Fransız ame
lesinin çalıştığı bir ocakta Türk amdietari grizu mı ne 
ise bir şey hissetmişler, burada bir koku var, yakımda 
bir patlak verecektir demişler ve terki vazife etrnıiş-
ler, mühendisler gelmiş böyle bürşey yoktur demişler, 
yirmi dört saat arası geçmedi, orada o griizu patlak 
verdi, oradaki bütün o ecnebi ameleleri geberdi gitti 
(handeler). 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Amele 
gebermez. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) Devamla — Bilmem ben 
ecnebi ameleye diyorum (o sesleri) (gürültüler) (öldü-
sesleri, telef oldu sesleri) maksadım odur. Hepsi de 
(telef oldu vefat ettiler. Bendeniz onun için bu ma
den ocaklarımdan temini maişet eden ahalinin mai
şetlerime bu madde çok tesir yapacaktır. Rica ©derim 
bunu onbeş yaşından aşağı kabul edersek iyi olur, 
yoksa maden ocaklarımda çalışan bütün halk oradan 
da mahrum kaldumı ellerimde medarı maişet olarak 
bir şey kalmayacaktır. Binaenaleyh maddenıim olveç-
hie tashihimi rica ediyorum. Yoksa doğru değiildür. 

MUSTAFA RAHMİ BEY (izmir) — Efendim. 
mesaimin en müşkülü yer altındaki mesaidir. Bilhas
sa yer altındaki ocaklarda diğer ocakların hepsinden 
çok gazat vesaire intişar eder. Bu gazaıt çok defa bir
çok 'telefatı intaç eder. Büyük büyük vakalar olur. 
Feci kazalar zuhur eder. Daima ocakların dahilinıdıeki 
yani yer altındaki mesai esiasan yalnız hava itibariyle 
değil, meşakkat ve tahammül itibariyle ide çok müş
kül bir iştir. Sekiz - on saatlik hayatını güneş görme
den böyle daima ratıp, ıslak, sıcak, soğuk muhtelif 
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yerlerde geçiren Jşçlilenin müddet ve ısunmi mesaisi bü
tün Avrupa kanumlarımda daima ayrı ahkamı ihtiva 
©der. Ve bu doğrudur. Filhakika Ereğli havzai faihmi-
yesli için neşrolunan ıbanıuında onsekiz yaş esas ittihaz 
edilmiştir. Diz bunu tadlil ile onyediyi kabul ettik. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — O da çok. 
MUSTAFA RAHMİ BEY (İzmir) (Devamla) 

— Etıbbanın rnıütailası/mı aldık, omyedi yaşımda bir 
gencin maden ocakları dahilinde çalışmak iktidarın
da olduğu esasının diğer devletlerce de kabul edil
diği kanaati vardır. Bu cihet ınazarı 'itibara alınarak 
kabul edlilmtişitir. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Sıhhiye 
Encümeninin rey ve mütalaasını a&saydınız daha iyi 
değilımti idi Beyefendi? 

MUSTAFA RAHMİ BEY (İzmir) — Bütün mil
letlerde böyledir. Böyle kabul edilmiştir. Madenler 
dahilinde omıüç, omdört yaşlarında çocuk çalıştırılmaz. 
Bendeniz bumu arz ediyorum. Şükrü Beyin fikrine 
karşı serdi mütalaa ediyoruımı( devam ısesleri). Vakıa 
bizim halkın maişet moktai mazaranıdan madenlerde 
çahşmağa ihtiyacı vardır ve bu doğrudur. Fakat Mec
lisi Âlinin, milletlin bilhassa' sıhhatiyle, bünyesiıyle 
meşgul olması lâzım gelir. Bizim maden işçilerinin 
ekseriyeti, madende kaptıkları hastalıklar yüzünden 
ömürlerini kısaltmakta ve daima muhtelif illetlerle 
tmalu! kalmaktadırlar. Bilhassa genç çocukları bu gibi 
yerlerde çalıştırmak sıhhata muzurdur, o genç çocuk
ların o saha dahilinde başka iş bulmaları ve maişet
lerimi temin etmeleri mümkündür. Çünkü maden 
ocaklarında mesai yalnız dahildeki işe münhasır değil
dir. Hariçte kömür ayıklamak, varagelelerde çalış
mak gibi muhtelif işler vardır. Binaenaleyh onyedi 
yaşından dun olan erbabı ihtiyaçtan mütehammil 
olanların maden ocakları haricinde çalıştırılması, 
memleketin sıhhati "uımumiyesi ve ırkımızın, neslimi
zin takviyesi, kuvveti ve bekası itibariyle en zarurî, 
en lâzım bir ihtiyaçtır. (Doğru sesleri) Bunun için 
fazla maruzatta buüunmayacağıtm. Zannederim bu 
madde muvafıktır. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Bu yaştan aşağı olanların 
maden haricinde işde buluınmatorını mıuitlaka tahtı 
mecburiyette bulundurmalı. Maddeıiı kanumiyede de 
teyit etmeli 

DOKTOR FUAT BEY (Kırklareli) — Efendim. 
Madenler, içeriye doğru gittikçe mesafe ve muhitin 
darlaşması hasebiyle bilhassa çocukları oralarda ça
lıştırmak suretiyle o zavallıların hayatı ifna edilmek
tedir. 14-15 yaşındaki çocukların maden içlerinde ça

lışmaları ikıtiısaden muvafık görülüyor. Vakia maden 
içinde çalışmakla o yavruya belki iktisaden muvatkat 
bir menfaat temin edilir; fakat o zavajllıtnıın hayatı 
hakikisinden, ömrü vasaıtMnden mühim bir kısmı 
gittiğimden, büyüdüğü veya büyümesi icap ettiği za
manda memlekete yapacağı menfaatları düşünecek 
olursak şüphesiz 1-2 sene zarfında maden işlerinde 
yaptıkları menfaat onun yanında çok kjüçük 'kalır. 
Hatta 18 yaşından aşağı çocuklarım maden dahilinde 
çalışmasını menetmek lâzım gelir. Berideniz 17 yi 
hatta 18'i de kâfi görmüyorum. 20 ofcn|alıdır. Fakat 
kısmen istırar dolayisiyle 18 yaşı kâfi görüyor ve 
bunun için de bir takrir veriyorum, kabulünü rica 
ederim., 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Memlekette! buhran tev
lit eder.; 

DOKTOR FUAT BEY (Kırklareli) j — Hiç bir 
buhran tevlit etmez. Memleketin çocuklarına ati iti
bariyle kurtarmak lâzım gelir. 

ŞÜKRÜ KAYA BEY (Menteşe) -r- Muhterem 
efendiler: Masa] Kamumu yapılınken evv^emirde iıkıti-
<sadî m»esail değil, istihsal servet değM, neslim korun
ması ve memleketin evlâtlarımın gürbüz olarak muha
fazası nazarı teemmüle alınmalıdır (B ı̂avo sesıleri). 
Efendiier: Her hangi bir köylü, her haıjıgi bir çiftçi 
bir yaşındakıi atını çifte sürermi? Bir yalımdaki dana-
isını çifte sürerimi? Sürmez. Çünkü omu i çifte sürse 
zararı, menfaatinden daha fazla olacakjtır. Binaena
leyh memleket evlâtlarını korumalıyız. Bizlim en zi
yade muhtaç olduğumuz şey nüfustur. ijliz en büyük 
bir kahta maruzuz, o da kahtı nüfustur,, j Servet sonra 
gelir. Binaenaleyh on yedi yaşındaki çocukları çalış
tırmak, onların hayatını mrahvetımek dernektir. Ma
demki evvelden beri kabul edilmiştir. \Yapacağımız 
şey' nilhayetülemiir omsekk yaşında olabilrnesidir. Hal
buki bazı memleketlerde böyle zehirli, karanlık ve ha
vasız yerlerde çalışan insanlar otuz yaşımdan it/ibaren 
çalışabilmektedirler. Böyle (milletler vardr. Fakat ma-
demki o muhitteki adamlarımız »azdır ve bunlarda da 
'küsmen ihtisas vardır, Fuat Beyim buyufrdukları gibi 
bu yaşı hiç olmazsa onsekize iblâğ etawsilidir. Bende
nizin nse bu yolda takririm vardır, ümit ederim kabul 
buyurulur. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Zaten lâyihai kanuniyede omyedi yaşını (bitirmiş tabi
ri vardır M omsekize basmış demektir. 

DOKTOR FUAT BEY (Kırklareli) — Onsekitzi 
bitirmiş olmalarımı liistSyoruz, 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Bu 
maddenin birinci satırında; «Birimci rnaeldede göste-
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dlen müesseseselere emildi yaşımı ikmal etaıemiş ço
cuklar..» diyor. Bendemiz biırtinci maddeye baktım. 
Müesseselerim biç biri sayılmış değildir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Sanayi 
mektepleri var efendim. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Devamla) — Öyle 
müesseseleri vardir ki oradaki işim çocuğun bayatına 
muhtelif tesirti olur. Bir kısım vardır ki çocuğun ha
yatıma fazla tesir ©der. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Onum 'içıiın ayrıca ımadıdie vardıır. 

DOKTOR MUSTAFA BEY — Müsaade buyu
run efendim. Öyle müesseseler vardır ki kendisini teş
rinim etmez. Fakat çocuğum hayatıma lâzım olan ha
vayı azaltır. Yani tekâmülü uzviyi azaltır. Binaena
leyh «Birinci maddede gösterilen ımüessesat» dıemlMd̂  
ği ziaiman bunların heyetli umumliyesini birer birer yaz
mak lâzım gelir. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Vardır efendim, okutmadan- itiraz ediyorsunuz. Aşa
ğıda maddede vardır. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Rdca 
ederim efendim, birimci madde buradadır. Siiz de oku
yunuz. Bu maddeleri 'tertip ederken acaba hangi mü-
devvenata müracaat etmişlerdir. Bumu bilemiyorum. 
Onyedi yaşımı bittirmemiş olanlar girmesin diyorlar. 
Bundan maksatları acaba nedir, hangi ©sası ameli
dir? Bundan maksatları çocuğun tlam bir devreye 
gelmesi ve omun uzviyetinin tekâmül etmesi ise ve 
ondan sonra tesmim edici gaz neşreden muhitlerde, 
müesısıesaitta istihdam edilmesi gayesini istinaf ediyor
sa bizim memleketlimizde ve muhtelif mıemalikte tu
tulan istatistiklere nazaran 17 yaşında bir erkek ço
cuk tekamülü uzvisini ikmal etmliş olmaz, Bu yaş 21 
hatta 27'ye kladar çıkar. Fakat vasati olarak 22-23 ka
bul edilebilir. Yani 17 haltta 18 yaş azdır. Bizim mem
leketimiz gibi henüz hıfzasısıhha ile alâkadar olma
yan bir memlekette yani bu hususta uzun bir vukufa 
m'allük olmaması hasebiyle ferdi tedabir ittihaz edile-
meyen bir muhitte 17 yaşımda bir kimseyi o muzur, 
tesmim edici gazlarım tilçinie koyarsak asaba onum 
müstakbel tekâmülüne mani olmazmıyız? Bumun için 
eğer bir mecburiyeti (iktisadiye hakikatten varsa bun
da hangi istatistiğe müracaat etmişlerdir. Binaenaleyh 
17-18 yiaş azdır; bu bizimi memleketimizde ancak 21 
olmalıdır. Bu esas muhtelif hıfzıssıhha kitaplarınım 
yazdığı malumata müsiteniıMr, 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — O vakit as
kerde olur. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen yoktur, 
AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 

Encümen namıma izahat vereceğim. 
REİS — Buyurun : 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Efendim: Evvelâ doktor beye İş Kanununu müzake
re edemi Ticaret Encümeni azasıınıin ekserisinin faali-
yeHimi ve bumdan; sonraki müdafaatını teshil edecek 
tarzda beyanı mütalaa etmiş olmalarımdan dolayı, 
teşekkür ederim. Hakikaten buyurdukları gibi şimdi 
en kıymetli sermaye Türküm vücudu, hayaıtıdır. Biz 
de omum elimizden geldiği kadar ve iktisadî hayaıtımı-
za da zarar iras etmemek şartıyle daima bu yolda yü
rümesini istihdaf etmişizdir. Yalnız Doktor Mustafa 
Bey arkadaşımıza bazı izahat vermek lüzuımuınu his
sediyorum. Eğer yirminci sayfaya, yanı kanumun yir
minci maıddesinıe bakacak olursanız orada görülür ki 
yedıimoi maddede mutlak surette gösterilen omifci yaş 
tadilâta uğramıştır. Yirminci maddede deniliyor ki: 
«On dört yaşımı bitirmiş olan erkek ve kız çocuklarım 
aşağıdaki sanatlarda isıtihdamı memnudur.» sonra yir
mi birinci maddede: «Erkek ve kadırılardam om sekiz 
yaşımı bitirmemiş olan kimseler aşağıda sayılan ma
hal ve sanatlarda çalıştırılamazlar..» Bu suretle aşa
ğıdaki iki maddede Mustafa Beyefendinin, sıhhate 
muzır addettikleri sanatlardan bahsolunmuşıtur. Me
selâ yirminci maddenin sekizinci şjkkiımda; sıhhat ve 
hayata muzır veya tehlikeli, infilaka müsıtait, bayıltı
cı zehirlti ve müştatil mayiat ve mevad ve bunlara ait 
alât 'ile çalışmak, diyor. Dernek bunlar on altı yaşını 
bitirmemiş olan erkek çocuklar için veyahut aynı 
yaşta olan kadımlar içim memnudur. Bu yaşı ikmal 
edenler amcak bu sanatlarda istihdam edilebilenler. 
Şu halde umumî olarak bir sual soruyorlar, bunları 
hangi tetkikatı ilmiye ve sıhhiyeye isıtiniaden vazetmiş
lerdir buyuruyorlar. Eğer gerek encümenim, gerek hü
kümetin esbabı mucibe lâhıyasıinn kıraet buyurmuş 
olsalardı bittabi bu suale hacet kalmazdı. Çünkü hü
kümet esbabı mucibe lâhiyasımda ne gibi kavamimi 
tetkik ettiğimi hayli sarahatle ifade ediyor. Bumdan 
başka encümeniniz de bir kaç devletim mesai kanunla
rımı tetkik etmiştir. Ve o totkikata istinat etmiştir. 
Bunlar hakkımda Avrupaca bir formül tayyün ettiği 
içlin encümen de omları kabul etmiştir ve Avrupa me
sai kamunlarnnıın tetkikatı feminiıyeye müstenit olan ve 
o suretle taayyün etmiş olan mevadındam istifade et
miştir. Arz etemek istediğim izahat budur. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — «Çırak ve amele sı-
fatiyle» denildikten sonra «İş işlemek» kaydı zait de-
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günüdür? Encümence buna neden lüzum görülmüş
tür? 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (istanbul) — 
Evet zait gibi gözükürse de sarahat ıiçin vazıedilımıiş-
ıflir. iş. işlemekten başka bir suretle çıırak ve amele 
bulunamaz. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — ikinci sualim.: Ço
cuklarım sinlerinin ne suretle takdir edileceği bura
da -kaydedilmemiştir. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Aşağıda o hususda ahkâmı kanuniye vardır. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Efendim: Hükü
metin-teklif i kanuniiısinde - 3 ncü sayfada afaneı mad
de vardır. O maddede «Caiz değildir» den sonra bir 
fıkra vardır: Onda denilliıyor ki: «Büyük baba, amca, 
dayı, büyük dayı, hemşire, hala, teyze ve zevci», bira
der, dayı, amca zevcesi idare ve nazareti altında bu
lunan müesseselerde 12 yaşından küçük çocuklar ça
lıştırılabilir. Halbuki Encümen bu noktayı tayyetmiş. 
Encümenin bu 12 yaşı kabul etmemesinden maksat; 
onların sıhhatini korumak esasıdır. Fakat bir ide ma
lumu âlimiz memleket harp devresinden çıkmıştır. 
Bundan dolayı bir çok aileler zevçlerini, ürkeklerini 
kaybetmişlerdir ve küçük çocuklarına idarelerini te
min etmek için arzı iıf tikar ve 'ihtiyaç hissederler. Öy
le aileler vardır ki, evde hiç erkek yoktur. On yaşın
da bir çocuk o evin idame ve maişetini temin edebilir. 
Zannederim ki hükümet bunu (teklifte böyle bir ook-
tai nazar düşündü 'de koydu. Encümen bunu neden 
tayyetti»? 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY — Efendim. 
Zaten hükümetin bu işe kabul şartları hakkındaki 
mevad ile encümenin kabul ettiği mevaddın bazı ni-
fcatıında tebeddül vardır. Yalnız buyurduğunuz değil 
diğer bazı maddelerde de vardır. Hükümetin lâhiyası 
yanılmıyorsam Fransız kanunlarından mülhemm-
dir ki: Bu hususun tayini ve mektep şeraiti vesaiıre gi
bi bir talkım şerait vardır ki bunların konıturol edil
mesi bir dereceye kadar mümkündür. Bizde ise bun
ların, bütün bu hususatın kontrolü binnisbe müşkül
dür - bu suretle Mustafa Beyin sualime de cevap ve
riyorum - ki aynen kabul edilmiş değildir. Vaziyet ve 
ahvali içtimaiye ve idariyeımiz nazarı itibara alına
rak daha kestirme ve daha basit bir surette yazılmış
tır. Deniliyordu iki arkadaşların bazı müşahedata 
müstenit mütalâaları vardı. Bu gibi kuyudat itle işe 
kabul aleiekser hüsnü istimalin gayrı olan bir vadi
ye geçebilir. Bunların önünü almak için zaten mah
dut olan ve muayyen sahada 'tatbik edileceği birîmöl 

maddeden ve onu tevali eden (maddelercfen anlaşıl
mış olan bu kanunda böyle sarih bir ifadeyi koyma
yı biz menıafii memleket mamana daha (muvafık bul
duk, 

ABİDİN BEY (Sarohan) — Efendilin, onsekıiz 
yaşı teklif ©den üç arkadaşa teşekkür etniekle encü
meninizin ekseriyeti namına, bu teklifi kabul etmiş 
oldunuz mu? 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (Istanjnıl) — Te
şekkür kabulü ifad -etmez efendıim. 

İHSAN HÂMlT BEY (Ergani) — Neyi ifade 
eder Beyefendi? 

BESlM ATALAY BEY (Aksaray) — Beyefendi:, 
Yedinci maddenin ilk fıkrası zaittir zannederim. 
Çünkü; yirminci maddede şu, sanatlarda M yaşından 
aşağııki çocuklar istihdam edilmesi denilkiijkıtıen sonra 
bu fıkraya lüzum yoktur. Eğer lüzum va|ısa sonra 
bunlar çarpışacaktır. Burada omilkü yaşını Şkımal, aşa-
ğııda ondönt yaşını 'ikmal gösteriliyor. İkinci hususî 
müessesesefer idadınlda halı müesseseleri,! tezgâhlan 
ve teferruatı dahillmidür değimidir? Eğer dabilse tas
rih edilmelidir. Çünkü sonra tefsire ılüzufn gösterir. 
Sonra (tekrar arz ediyorum: Burada gösterilen' onyedi 
yaşından aşağı debbağlık, tütün depoları vjesaire gös
teriliyor. BMhassa Zannederim dıebbağhk o kadar yo
rucu bir şey değildir. Baliıt Beyefendinin jsöyledikle-
ıii gibi memlekette erkek nüfusa ihtiyaç vurdur. Bin-' 
lerce dul aileler vardır ki küçük çocuklarında ve onla
rın yardımıina arzı ifitJkar ve 'ihtiyaç ediyorlar. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (istanbul) — On
lar erkeklerden başka bir de çocuklarını kaybeder
ler Beyefendi, j 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) I— O va
kit de açlıktan ölürler. Amelelikle kaybettirmek iste
miyorsan açlıkla kaybedeceksin, buna bij" çare dü
şünün, >f| 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY — efendim..,' 
Sualinizin birici kısmına cevabım vardır. Bunlarda 
istisnaları zikrolunmuş, burada umumî madde ko
nulmuş, istisna olmak üzere aşağıda yirminci mad-* 
de de zikredilmiştir, 

BESlM ATALAY BEY (Aksaray^ — Hah 
meselesi? 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY — Halıdan bah. 
setmiyorum. Niçin burada oniki konmuş da son
ra ondört denilmiş. Bu kaıidei umumiye dünyanın 
her tarafında cari olan muhakematı zihnijyede mev
cut olan bir kaidei umumiyedir. İkinci | sualinizde 
de deniliyor ki; halı varmı yokmu? Yaıjıi halı bu 
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istisnaat içerisine giriyormu? Şimdi bu maddeye ge- ı 
liyoruz. Geldiğimiz zaman - yirmi yirmibirinci 
maddeler * ya vardır ya yoktur, tetkik ederiz. İlâ
vesi mevzubahis olursa o vakit münakaşa ve ilâve I 
ederiz. Şimdi yedinci maddede iken yirminci mad- 1 
deye geçersek olmaz 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Burada 
zikretsek daha iyi olur. I 

REİS — Süleyman Sırrı Bey : Siz ne soracak
sınız1? j 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Demin 
Şükrü Bey arkadaşımız Ereğli kömür havzası hak
kında yapılan kanunda on sekiz yaşını ikmal edenler 
kabul edilmiştir dedi. Burada on yediyi bitirmiş I 
olanlar deniliyor ki; bu kanun muahhar olduğu için 
o kanun lağvediliyor, burada telif için on sekiz ya
şını ikmal kaydı kabul edilecek olursa daha iyi I 
değil m i? I 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Efendim... Bu hususda Şükrü beyin beyan ettiği I 
mütalaat, beyanat tabiî komisyonca da nazarı iti- I 
bara alınmıştır. Ahvali iktisadiyemiz, vaziyetin 
müsait olmaması, sermayedarların çekinmesi gibi I 
bir çok avamil nazarı itibare alındığı için daha I 
mutavassıt bir şekli muvafık bulduk. Bahusus ge
çen sene yapılan kanun muterem Bolu Mebusunun 
dediği veçhile iyi tatbik edilmemiştir. Kanunun mu
addel bir şeklinin daha suhuleti tatbikiyesi olduğu I 
ve tatbikinde müşkülâtı izale edeceği zannına ka
pıldık. Bu sefer bir yaş tenzil ettik. • I 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — On altıyı kabul etseydiniz 
daha iyi olurdu. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Şu halde 
o kanunun o maddesi mefsuhtur. 

REİS — Efendim : Başka söz isteyen yoktur 
takrirleri okuyacağız : I 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Maddenin reye konulmasını 

teklif ederim. 
Trabzon 

Nebi Zade Hamdi 
Riyaseti Celileye I 

Yaş ile muhtelif müesseseler beynindeki müna
sebeti kendi muhitimize göre tayine en ziyade salâ-
hiyettar Sıhhiye Encümenidir. Binaenaleyh madde
nin Sıhhiye Encümenine iadesini arz ve teklif eyle- I 
rim. I 

Çorum j 
Mustafa | 
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Riyaseti Celileye 
Maden ocakları içinde çalıştırılan amelenin sinni-

nin «on sekiz yaşını bitirmemiş» suretiyle tashihini 
teklif ve rica ederim. 

Menteşe 
Şükrü Kaya 

Riyaseti Celileye 
Yedinci maddenin mahiyetindeki fıkranın (maden 

ocakları içinde on sekiz yaşını bitirmemiş olanların 
çalıştırılması yasaktır) şeklinde tadilini teklif eyle
rim. 

Kırklareli 
Doktor Fuat 

Riyaseti Celileye 
Yedinci maddenin ikinci fıkrasının bervechiati 

tadilini teklif ederim: (maden ocaklarının yer altına 
ait kısmında on yedi... yasaktır) 

Trabzon 
Ahmet Muhtar 

Riyaseti Celileye 
Yedinci maddedeki (Maden ocakları 'içinde) ta

birimin (maden ocaklarında ve yer altında) suretiyle 
tashihini teklif ederim. 

İzmir 
Ahmet Münir 

REİS — Başka söz isteyen olmadığı için kifayet 
takririni reye koymaya lüzum yoktur. Evvelâ Çorum 
Mebusu Mustafa Beyin takriri vardır. Maddenin Sıh
hiye Encümenine tevdii hakkındadır. Bunu reyinize 
arz edeceğim. 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Sıhhiye En-
cümenli iistiyormu Paşa hazretleri? 

REİS — Meclis isterse verir. 
Efendim... Çorum Mebusu Mustafa Beyin takri

rini reyinize arz ediyorum. Yani maddenin Sıhhiye 
Encümenine gitmesini kabul buyuranlar lütfen el 
kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Maddenin 
Sıhhiye Encümenine verilmesi kabul edilmemiştir. 

Fuat Beyle Şükrü Kaya Beyin takrirleri aynı me
aldedir. Trabzon Mebusu Muhtar Beyle İzmir Me
busu Münir Beyin takdirleri de aynı mealdedir. Şük
rü Kaya ve Fuat Beylerin takrirleri daha ziyade tadili 
muhtevidir. Evvelâ onları reyinize arz edeceğim. Ma
mafih bir defa daha bu takrirleri okuyalım. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Pa
şa hazretleri, bir kelimeye müsaade büyrulurmu? 

REİS — Buyrun... 
AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 

Efendim... Muhtar Beyin takririnde arzu ettiği vu-
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zuh yirmi birindi maddenin 7 rakamından sonraki 
ibaresinde mevcuttur: «Erkeklerde 17 yaşını bitir
memiş olanlarla o yaşta bulunan kadınlar kezalik 
aşağıda sayılan mahal ve sanatlarda istihdam oluna -

• maz, Maden işleri, yer üstündeki işler müstesnadır» 
diyor. Bu takdirde hiç bir iltibas yoktur. 

REİS — Şimdi Şükrü Kaya Beyle Fuat Beyin 
takrirleri vardır. Bir defa daha okunsun. 

(Şükrü Kaya beyiin takriri tekrar okundu) 
REİS — Fuat Beyin takriride aynı mealdedir. 
DOKTOR FUAT BEY (Kırklareli) — Bende

nizin takririm daha vazıhtır, zannediyorum bir de
fa okunursa anlaşılır. 

RElS — Efendim.. Takrirlerde «on sekiz yaşını 
bitirmiş olması şarttır» diniliyor. Yani on sekiz yaşını 
bitirmeden çalışmayacak. Her iki takrir de aynı me
aldedir. 

ŞÜKRÜ KAYA BEY (Menteşe) — (Çalıştırıl
ması yasaktır) diyoruz. Yanii maddeyi menfi olarak 
zikretmiş, biz tasrih ediyoruz. 

REİS — On sekiz yaşını bitirmeden kimse işe 
başlamayacaktır demektir. Her iki takriri reye vaz
ediyorum. Nazarı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın. 
Nazarı dikkate almayanlar lütfen el kaldırsın: Dok
tor Fuat beyle Şükrü Kaya Beylerin teklifleri nazarı 
dikkate alınmıştır. 

Efendim : Nazarı dikkate alınmış olan takrirler
de «ocaklar içinde» kaydı vardır. Halbuki bunu da
ha ziyade tavzih eden Muhtar Beyle Münir Beyin 
takrirleri vardır. Bir defa daha okunsun ayrıca reye 
konacaktır, 

(Trabzon Mebusu Muhtar Beyin takriri tekrar 
okundu) 

REİS — Efendim: Bundan evvel kabul edilen 
takrirde «on sekiz yaşını ikmal etmiş olmak» kay
dı kabul edildi. Burada «yeraltı» tabiri vardır. Tabiî 
bu takrirler nazarı dikkate alınmak kaydıyle encüme
ne gidecektir. Encümen ona göre maddeyi tashih 
edecektir. (İzmir Mebusu Münir beyin takriri tek
rar okundu.) 

REİS — Bu teklifi nazarı dikkate alanlar lütfen 
ellerini kaldırsın; Almayanlar lütfen el kaldırsın; Na
zarı dikkate alınmıştır. Besim Atalay beyin bir tak
riri vardır okunacak : ' 

Riyaseti Celileye 
Yedinci maddeye âtideki fıkranın ilâvesini tek

lif ederim. 

Yalnız el ile halı dokunan tezgahlarda on birer 
yaşındaki kızlar da.çalıştırılabilir. j 

Aksaray ' 
Besim [Atalay 

REİS — Efendim; bu takrirde maddeye bir fıkra 
ilâvesli teklif ediliyor. Bu takriri nazarı ikkate alan
lar... 

BESİ MATALAY BEY — Müsaade buyurursa
nız izah edeyim Paşa hazretleri; 

REİS — Buyurun; izah edin... 
BESİM ATALAY BEY — Malumunuzdur ki 

halı dokunmak o kadar yorucu bir şey değildir, (yo
rucudur sesleri) Rica ederim, halıcılık içjerisinde bü
yüdüm. Aynı zamanda mühim siparişler ojuyor, üç aya 
kadar şu halı behemehal bitecektir deniliyor. Lond-
radan böyle bir sipariş geldi ameleye ihtiyaç vardır, 
sonra, tütün amelesi de buraya ithal edilmelidir. Tü
tün yapılacak, amele yok, ne yapsın? S$rvet mahmı 
olsun? Bunlar bu sanatı öğrenmişlerdir. Daha on ya
şında öğrenirler. Bunun da maddeye ithail lâzımdır. 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Qn yaşındaki 
verem olur. 

BESİM ATALAY BEY (Devamla) r - Biir şey 
olmaz. 

REİS — Efendim; Besim Atalay Bejyin takririni 
reyinize arz ediyorum. Nazarı dikkate j alanlar lüt
fen el kaldırsın.. Nazarı dikkate almayanlar lütfen 
el kaldırsın... Nazarı dikkate alınmamıştır.; 

Efendim, nazarı dikkate alınan takifiirlere göre 
maddenin tadili için Encümene gönderiyoruz. Sekiz
inci maddenin müzakeresine geçiyoruz. 

İklinci Fasıl : İş Müddeti 
Madde 8. — Birinci maddede zikrolunan müesse

selerde iş müddeti günde on veya haftada altmış sa
ati tecavüz edemez. Bu iş müddetli esnasında bir saat
ten az olmamak üzere lâekal bir defa istirahat verilir. 
İş bu istirahat müddetleriyle namaz vakjtleri ve ma
kine ve tezgahların, çahşan mahallerin (temizlenmesi 
içlin sarf olunan zaman iş müddetine dahildir. İş müd
detine dahildir. İş müddetli altı saati geçjmezse istira
hat vermek mecburî değildir. Şu kadar [ki beş saati 
tecavüz eden gece hizmetlerinde iş müddetinin orta
sında bir saat istiirahat emek mecburidir^ 

DOKTOR FUAT BEY (Kırklareli) j — Efendi
ler; b!ir amelenin günde on saat çalışmasj pek çoktur, 
Dünyanın her tarafında amele için mesdi sekiz saat
tir. (dokuz saat sesleri) j 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) —j Almanyada 
dokuz saattir. 
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DOKTOR FUAT BEY (Kırklarda) — Yalnız 
burada istirahat müddeti için verilen zamanda iş za
manından sayıldığı için bendeniz dokuz saati kâfi 
görüyorum. Eğer dokuz saatten fazla çalıştırmak icap 
ediyorsa çalıştıkları diğer saatler için ayrıca ücret ver -
mek usulünü bizim fabrikalar da kabul etmelidir. 

REİS — Efendim, madde hakkında başka söz 
isteyen yoktur. Takrirler okunacaktır: 

Riyaseti Celileye 
Sekizindi maddenin bervechiati tatilini teklif ey

lerim. 
Madde 8. — Birinci madde de zikrolunan mües

seselerde iş müddeti günde dokuz saat veya haftada 
elli dört saati tecavüz edemez... İlâ, 

Kırklareli 
Doktor Fuat 

REİS — Efendim, bu takriri reyinize arz ediyo
rum. Nazarı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın; na
zarı dikkate almayanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı 
dikkate alınmamıştır. 

Maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Demiryollarının muhafaza ve tami
ri işlerinde olduğu gibi işçinin ikâmet ettirildiği ma
halden uzak bir mahalle nakli icabeden ahvalde İş
çilerin toplu olarak azimet ettiği mahalden itibaren 
azimet ve avdet saatleri de bu on saatlik iş müdde
tine dahildir. 

REİS — Efendim; dokuzuncu madde hakkında 
söz isteyen yoktur. Maddeyi aynen reyinize vazediyo
rum. Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Madenlerde yer altında çalışanla
rın iş müddeti günde sekiz ve haftada kır'k sekiz saati 
geçemez. Bu müddet her posta için bermutat ilk oca
ğa giren işçinin girdiği saatten son çıkan işçinin ocak
tan çıktığı saate kadar hesap olunur. Bu iş müddeti 
esnasında bir saatten az olmamak üzere laekal bir 
defa istirahat verilir. İşbu istirahat müddetleriyle na
maz vakitleri için sarfolunan zaman iş müddetine da
hildir. 

RAGIP BEY (Zonguldak) — Madde hakkında söz 
istiyorum efendim. 

REİS — Buyurun; 
RAGIP BEY (Zonguldak) — Efendim; bu kanun 

bendenize kalırsa pek müstaceliyetle çıkıyor. Naza
rı dikkati âlilerine arz ediyorum. Hayatı Umumiyede 
pek müessir intibaat bırakacaktır. Heyeti Umumiyesi 
hakkında söz alacaktım maatteessüf bulunamadım. 

— 38 

1341 C : 1 

Bu madde münasebetiyle bazı aksamı hakkında ve 
yalnız bu maddeye temas etmek üzere arzı malumat 
edeyim : Sekiz saat deniliyor, bunun içerisinde bir 
saat iş vakti deniliyor, namaz vakti konuluyor. Ame
le namaz kılmasa dahi bu kayıt üzerine behemahal 
namaz kılacaktır. (İyi ya sesleri) Şüphesiz kılması 
matluptur. 

Sonra efendiler, ocak şu kapı gibi bir yer midir 
•ki; kapısı açılsın içeri girilsin, sonra çıkılsın. Öyle 
ocak vardır ki amelenin içeri girip işe başlaması iki 
saat sürer. Bu halde mesai yok demektir. Nazarı dik
kati âlilerini celp ediyorum. Bu doğru değildir. Mad
denin encümene iadesini teklif ediyorum. 

MUSTAFA RAHMİ BEY (İzmir) — Efendim; 
filhakika Ragıp Beyefendinin buyurdukları gibi bu 
madde üzerinde encümende ihtilâf olmuştur. Fakat 
ekseriyetle sekiz saat mesai esası kabul edilmiştir. 
Yalnız Ragıp Beyefendi namaz meselesinde biraz 
mübalağalı hareket ediyorlar. Çünkü öğle vakti za
ten tatil vaktidir. Yalnız namaz için kalan vakit ikin
di zamanıdır ki o da beş - on dakikalık bir zaman
dır ve bir amelenin dört saat mesaisi arasında beş -
on dakika bir istirahat o amelenin lehine bir şeydir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Ocakçı da 
namaz kılabilir mi? 

MUSTAFA RAHMİ BEY (Devamla) — Evet 
efendim kılabilir. Bu maddenin, evvelce de arz etti
ğim veçhile bu amelenin diğer amelelerden ayrılma
sının en büyük sebep ve hikmeti maden dahilindeki 
mesainin müşkülâtı, meşakkatin fazlalığı, bilhassa 
amelenin sıhhati üzerindeki sui tesiratıdır. Açık ha-: 
vada çalışan bir amele ile kapalı havada, yer altın
da çalışan bi ramelenin mesaisinin sıhhatleri üzerine 
olan tesirleri başka başkadır ve bütün dünyada açık 
havada çalışan amelelerle, yer altında çalışan amele
lerin mesaisi ayrılmıştır ve bu, birçok: tecrübelere, 
sıhhî ihtiyacata müstenit bir hakikattir. Binaenaleyh 
bendeniz, eğer diğerlerini 12 saat yaparsanız bunla
rı mutlaka 10 saat yapmalı, madem ki diğerlerini 9 
saat kabul. ettiniz, binaenaleyh yer altındaki işçilerin 
8 saat çalışmalarını kabul etmek gayet doğru ve hak
kın sıhhatini vikaye noktai nazarından elzem ve za
ruridir diyorum. Bendeniz şunu rneşhudatıma müste
niden arz edeyim ki : Ereğli havzai fahmiyesinde 
amelenin fazla çalışması oradaki halkın kudreti istih-
saliyesini azaltmıştır. 

Eğer oradaki halk muntazam mesai ile, iyi te-
şıyaralk çalışsa şimkjıi 10 saatte yaptığı işi 8 saatte 
yapmak kabili'yetini ihraz ederlerdi;! Nitekim Kara-
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dmiz^in diğer s»Mlfij^dfcn gdea \«^^n^uklat ' ta 
çalışan, amel'ejnirt; göMrö* pazariaık oferak. oca&ların 
h±aMlinöelti. kömür i.striihsatl̂  tmidg keaidifiring çmuşr 
iao, mühsotctisifiri tarateıdan tevdi; o&ınan müktarı 
'Mihsalâıl. yerJâ: arndönin is^hsdâ^ndaır. üçte tfir faz? 
la, yaai haristen; gelett ve hıfzışsıhha k^vaidiner mu-
TOi&ik; iyi feesteneıt iyi çahşa)n< amefeüç; acaîba teö* 
roüı'a altı- saatta çılkamyorsa. ZorJguüdaâc hasvaiM aiıa-
isi 40. - 50 sıeneden: beri maldenleıideM .gayrı sıhhî 
çalışmaları yüzünden üç aralbalik kömürü 10 - 12 
saatte çıkarıyorlar., Bu da gösteriyor !kd almeleyi 
çiok çahşltormak ibinnetlice o amelenin sıhhatini ihlâl 
ettiği gilbi \onun evlâlt ve ensainin hayatını kemiren 
bir fedaidir; Eğer biz .amelemizi iyi besler ve onun 
hıfzıssııhha kavaidi dairesinde hayatı mesaMnî tan
zim ödersek, onların vücudunu, sıhhatini, gıdasını 
temin ödersek; bu amele şıirnldi 10 - Yİ satta gördüğü 
lîşi sekiz sâatta yapar ve daha gittikçe sıhhati ve kuv
ve! rstithsad'îyeisi artar ve ıtafbiî bundan sermayedar 
da, memleket de istifade eder; Yoksa (böyle aime§e> 
yi uzum saatiar çalıştırarak, havasız yerimle ciğer-
îeri, kanı muhtel olduktan stonra omu çalıştırmak* 
hayatım Miraya, sKtfüklerrıek <ve o ı̂ meledett fazîa iş 
'beklemek, bütün nesli inkıraza sürüklemek demek-
tin Bendemiz bu madıdenârr ıbu surette kabulü taraf-
tarıyırajCıBja/va,sesleri). 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendffim; yer at-
tınkia çaiışanlann dlğerferrnlden daha iki saat az ça
lışmaları zaruridir ve bu pek doğrudur; Yalnız 
Raıgıp- Beyin dediği bir mahzur vardır ki ekseri ma
den: kuyufarrnın dehlizleri 500 - 1 000" metre tulıin-
dödiır; Oraya girip çıkimak uzan mütifdete mütevak
kıftır. ıBır çeyrek, yarım saat sürer, onun için na
maz vakıti dahildir deyince gaJed dahilinde namaz 
kıhnatinıyacağMBdan aşağı - yukarı üç çeyrek müd-
defk geçen Çünkü dışarı çıkacaktır^ Dışarı çıkmak 
ve girmek uzun ıbör müıdtöetfe Bunda da nazarı 
dikkatimizi celp ediyorum; Rahimi iBeyin buyurdu
ğu gibi namaz vakti 10, 20r dakikaya münhasır kal
mıyor. Bazerr bir saate müncer oluyor Oddan dal 
mesai muhtel (olacaktır ;Mdumya 'böyle işlerde bey-
namazlar da namaz kılmak için derhal dışarı çıkar
lar; »Binaenaleyh mesai muattal kalır^ Heyeti Ce-
flilenin nazarı dikkatini celp ediyorum. 

'MUSTAFA RAHMİ BEY (İzmir) - - Muhtar 
ıBayefendıiye celvap vereceğim. 

REİS — Buyurun. 
MUSTAFA RAHMİ BEY (İzmir) — Efenidim; 

maiden ocakları bizim memletoetöte: ikiye* ayplafeüir. 

Bir kısmı fenni vesaü üe- büyük serma'ye- Me; fermt 
suröîle çaAjpa; ocaklar, diğer bir kısmı istihsaLâitmı 
fennî bir surece teminine muktedir olmayan az ser
mayeli ibtildaî sekilideki ocaklaradır. Büjşük serma-
yeâ ôcaMar taJbiîdir ki amelesini iböyle djörJt» ıbeşyüz 
metre dahilindeki mesafelere yaya sevk etmez. On* 
ları vesaiti fenâisyesiyle sevkeder^ Bir ak evvel işe 
lbaşj,atoıak için her şeyi yapar. Yani onun menfaati 
icabıdır ki işçilerini bir an evvel, işe; se^edebilsin.. 
Talbiîdir ki bizde böyle iptidaî ocaklar va*ldn*;; Onun 
için- zaruridir^ Buyaınduklara doğVudur. Fakat isti-
salât bu g|bi ka^aaım ile takyit' otlunduktan sonra» 
müşkül olacaktır- Mutlaka Ibu gibi fennî ve ikti
sadî işlerde büyük sermayeye malik ve böyle ahkâmı 
sıhhiye ve fennîyeye tabi olacak şMcetler meydana 
gelecektir. Buradaki namaz meselesinde ise şimdiki 
amele ocaktan dışarı çıkrnazj Oratda yemeğini yer* 
orada namazım kılar, orada işini görür.! Öğle vakti 
çıksın, tekrar bir saat içeri girsin< Zİten serman 
iyedar hunu düşünmeye medraırdur.; Butıiiar serma-
yedaritt istihsalânm tenkis edecek mahiyette şeyler
dir, 

REÎS — Efemdim; başka söz Meysin yoktur, 
Takrirler okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Maddenin Encümene iadesini teklif ejderim. 

Zonguldak 
Rağıp 

Riyaseti, Celileye 
Maddedeki namaz vakitleri tabirinkLİtayyım tek* 

lif ederim. 
Koriya 
Fuat 

REİS — Efendim: iki takrirden birisi maddenin 
encümene iadesidir. Evvelâ, onu reyinize; arz edece
ğim. Maddenin Encümene iadesini kabul buyuranlar 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Maddenin Encümene iadesi kabul edilmemiş
tir. Diğer takrir bir daha okunsun. 

(Konya Mebusu Fuat Beyin takriri ^ekrar okun
du). 

REİS — Nazarı dikkate alanlar Kltfen el kaldır-: 
sın... Nazarı dikkate almayanlar lütfen el kaldırsın... 
Nazarı dikkate alınmamıştır. O halde rriaddeyi reyi
nize arz ediyorum, 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak)!— Metinde 
yanlış- var paşa hazretleri. İşleyenlerin; I yerine çalı-

, şanların, denilmiş. Bahusus aşağıda «tik pcağa giren» 

3a — 
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diyorki güya 3 - 5 ocak sıra ile varmış gibL Filhaki- I 
ka vardır. Fakat burada maksat o değildir. Burada
ki maksat, «ocağa ilk giren» dir. Binaenaleyh «oca
ğa ilk gireri»' denilmek icâp eder, 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Maatteşekkür kabul ediyoruz. 
" R E İ S — Encümen de bu suretle kabul ediyor. 
Maddeyi tashih veçhile kabul edenler lütfen el kal
dırsın; kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın. Madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 11.-— İşbu kanun, ön saattah az çalışıl
mak üzere bazı müesseselerde mevcut teamüller ile 
bu yolda akdedilmiş olan mukaveleleri ilga etmez. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim; 
bendeniz maddenin esasına muteriz ve muarız deği
lim. Yalnız muhtacı ikmal olduğuna kaniim. Bu 
maddeyle on saatten az olan teamüllerle mukavele
leri muhafaza ediyoruz. Meselâ altı saat üzerine ak-
dolunmuş bir mukavele vardır veyahut teamül var
dır. Şimdi bu kanunla daha birtakım müsaedet bah
sedilmektedir. Bir saat istirahat müddeti mecburî 
olarak verilecektir. Keza namaz zamanlarında ken
dilerine müsaade olunacaktır. Şu halde bu altı saat
lik müddet, istirahat müddetleri ile belki beşe, belki 
dörde tenezzül edecektir. Bunun için bu teamüllerle 
bu mukaveleler ahkâmını muhafaza ederken buraya 
bir fıkra ile istirahat ve namaz müddetlerinin de ilâ-
n§ aupaAisrçro uyroppmu u/oiBUsuuıg -japa d^oj ISSA 
fıkranın ilâvesini teklif ediyorum; bu teamüllerle 
mukavelelerde iş müddeti sekiz saattan fazla olma
dığı halde ayrıca tatil zamanları verilmez. 

Binaenaleyh 8 saat bu suretle bir saat istirahat 
zamanı filan mecbur edilmek suretiyle on saata ka
dar çıkmış olabilir. Teamüllerde kanunun ahkâmı, 
ruhu da muhafaza edilmiş olur. 

RAĞIP BEY (Zonguldak) — Bir sual soraca
ğım efendim. 

REİS — Pek iyi efendim. 
AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 

Efendim; sekizinci madde mucibince iş müddeti fii
len günde dokuz saattir. * 

RAGIP. BEY (Zonguldak) — Namaz, istirahat 
dahildir. , 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (istanbul) — 
Namaz on beş dakikadan ibarettir. Dokuz saattir. 
Fakat bazı müesseseler vardır ki meselâ istanbul'da 
bir kaç fabrika biliyorum. Bunlar amele ile, işçi ile 
mukavele akdetmişlerdir. Sekiz saat işletiyorlar ve 
hükümetin tetkikatına göre; çünkü lâhiyasında öyle 

v yazılmıştır; bazı mahallerde teamüller vardır. Muay
yen bir müddeti mesai tayin etmiştir. Yedi saat, 
şimdi bu kanun esasen himaiyei mesai hedefini is
tihdaf ettiği halinde tabiî bu suretle teşekkül etmiş 
olan teamül ve mukavelelerin feshi tarafına gitmek 
muvafık olmaz. Biz o teamüllerle, mukavelelerle me
ridir diyoruz ve bize bunu ilk defa getiren hükümet, 
lâhiyasında bunu kabul etmiştir. Encümeniniz de ka
bul etmiştir. Mesele bundan ibarettir. 

RAGIP BEY (Zonguldak) — Efendim ... Muay
yen müddetten fazla çalışmak üzere akit vaki olur
sa muteber midir? 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (istanbul) — 
Hayır, efendim. 

RAGIP BEY (Zonguldak) — O halde niçin ko-
' nulmuştur? 
j AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
I Kanunlar akdi hususileri ilga eder zannederim Ra-

ğıp Beyefendi; 
RAGIP BEY (Zonguldak) — Fakat bu baştan 

nihayete kadar mesaiyi ilga ediyor. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY — Evet; istikbal 
gösterecektir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim; 
Yusuf Beyefendinin nazarı dikkatini metne celp 
ederim. Mevcut teamüllerle mukaveleler ilga edil
meyecektir. Qyle bir teamül ve öyle bir mukavele 
mevzuubahistir ki sırf 6 saat mesaiyi ihtiva etmekte
dir. Bu altı saat zarfında istirahat müddeti yoktur. 
Şimdi ilga edilmeyen altı saatlik mesai müddetidir. 
Halbuki kanun diğer maddeleri bir saat istirahat, 
mecburî istirahat vermek lüzumunu kabul ediyor. 
Şimdi ilga edilmeyen bu altı saat mukavele veya tea
mül karşısında işçi iddia edecektir ki bizim muka
velemiz muteberdir. Altı saat çalışacağız. Kanunun 
diğer maddelerine tevfikan namaz zamanında bana 

I müsaade vermeye mecbursunuz. Böyle mütalebeler-
I de bulunacaklardır, iş müddeti altı saat iken diğer 
I fıkralar sayesinde dörde dört buçuğa inecektir. Bu-
I nun için arz ettiğim fıkranın ilâvesi zaruridir. Ma-
I dem ki mesai dokuz saat kabul edilmiştir. Kanun do-
I kuz saatlik mesai esasını iktiva ediyor. Teklifim ile 
I hemfikirdirler, ilâvesine hacet yoktur. Bu şekilde 
I zapta geçmiş olması bile faydadır. Fakat bu suretle 
I bir fıkra ilâvesi meseleyi tavzih etmiş olur. 
I RElS — Efendim; Madde hakkında başka söz 
I isteyen yoktur. 
I REŞİT BEY (Malatya) — Müsaade buyurunuz 
I efendim, söz istiyorum. 
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. REİS — Buyurunuz. 
REŞİT BEY (Malatya) — Efendiler; bendenizin 

öteden beri bildiğim gerek kömür ocaklarında ve ge
rekse başka yerlerde amele çalışmak üzere gelir, iş
ler, ara yerde bir defa, iki defa istirahat eder ve na
mazını kılar. Namaz ve istirahat bu gün icat edil
memiştir ki.,. Öteden beri bu caridir. Onun teamü
lü kadimdir. Ötedenberi namaz kılar, istirahatını ya
par. Bendenize kalırsa maddeyi aynen kabul etmek 
lâzımdrı. Maddenin aynen kabulünü rica ederim. 

RAGIP BEY (Zonguldak) — Teamülleri kaldırı
yoruz. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Sekizinci maddeyi okuyacak olurlarsa görürler ki «iş 
müddeti altı saati geçmez ise istirahat veremek mec
burî değildir»; diye bir kayıt vardır. 

REtS — Efendim; başka söz isteyen yoktur. Mad
de hakkında Hakkı Tarık Beyin bir takriri vardır, 
okunacaktır: 

Riyaseti Celileye 
On birinci maddeye şu fıkranın ilâvesini teklif 

ederim: 
«Bu teamüllerle mukavelelerde iş müddeti sekiz 

saatten fazla olmadığı halde ayrıca tatil zamanları 
verilmez». 

Giresun 
Hakkı Tarık 

RElS — Efendim; takriri reyinize arz ediyorum. 
Nazarı dikkate alanlar lütfen ellerini kaldırsınlar... 

ZEKÎ BEY (Gümüşhane) — Sekiz saat mütema
diyen nasıl çalışılıyor? 

R E İ S — Takriri nazarı dikkâte almayanlar lüt
fen ellerini kaldırsınlar... takrir nazarı dikkate alın
mamıştır. Maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — İşbu kanunun meriyetine kadar 
on saatten fazla çalışılan müesseselerde çalışma müd
detinin işbu kanun ile on saata tenzilinden dolayı 
ücuratta tenkisat. icra edilemez. Buna muhalif olan 
mukaveleler keenlemyekündür. 

REÎS — Efendim; madde hakkında söz isteyen 
yok. Maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

< Madde 13. — Vukua gelen veya vukua geleceği 
muhakkak bulunan bir kazanın önüne geçilmesi, ya
hut müessesenin işlemesine engel olabilecek her han
gi sebebin bir an evvel ortadan kaldırılması gibi ah

vali mücbirede iş müddetinin tezyidi [ücret mukabi
linde uzatılması caizdir. Ancak bu cev^z on yedi ya
şını ikmal etmemiş olan erkek ve, kız çocuklarına 
teşmil edilemez. I 

REİS — Maddeyi kabul edenleer el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.fo Kabul edil
miştir. 

DOKTOR FUAT BEY (Kırklareli)j — Yalnız bir 
kayıt var Paşa hazretleri.,, «ancak bu [cevaz on yedi 
yaşını ikmal etmemiş olan erkek ve kız çocuklarına 
teşmil edilemez» bu, «on sekiz yaşını ilbnal etmemiş» 
şeklinde tashih edilecektir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Hayır efendim; 
Onunla hiç alâkası yoktur. Ayrı bir hıaddedir. Bu
rada amele on iki saat çalışır, açık yejrde çalışır, on 
yedi yaşını ikmal etmedikten sonra oıjada çalışamaz 
on yedi yaşını ikmal etmemiş ise o müddetten ziya
de çalışamaz. On sekiz yaşında dediğimiz maden 
içindeki ameledir. O, başkadır. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — İfadede 
yanlışlık vardır. Erkek ve kız çocukları deniyor ki 
erkek ve kız çocuklar olacaktır. 

REİS — Efendim; Maddeyi reye Soyduk ve' ka
bul edildi. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) -f- Sebkü rapt 
hakkındadır. « _{ 

.Madde 14. — Derhal kullanılmadığ| halde bozul
mağa müstait mevadı iptidaiyeyi işleyen veya mev
sime tabi bulunan müesseselerde iş müddetinin tezyi
di ücret mukabilinde günde iki saat uzatılması caiz
dir. Şu kadar ki fazla çalıştırılan saatlerin adedi bir 
senede yüz seksen saati geçemez. 

REİS .— Efendim; Madde hakkınca söz isteyen 
var mı? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok)| — «Tezyidi 
ücret mukabilinde» cümlesindeki tezyit! kelimesi za
ittir zannediyorum. ' 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY j (İstanbul) — 
O aşağıda vardır efendim. 

REİS — Efendim; maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 15. — Fazla çalıştırılan saatlerin ücret 
miktarı alelade iş saatlerine isabet ed^n ücretin en 
azdan yüzde ellisi nispetinde fazla olur. ! 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
(Hayır sesleri). Maddeyi aynen reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın,} kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
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Madde 16i — Fazla çalıştırmak lüzamu hâsıl 
olunca iş, verenler tarafından, keyfiyetin Sanayi Mü» 
fettjşginer bulunmadığı takdirde Mahallî Hükümetin 
en büyük memuruna bildirilmesi mechuridir. 

REİS — Söz isteyen var mı? 
MUHTAR BEY (Trabzon) — Küçük bir mües

sesede bir işin bitirilmesi, acele bir siparişin ikmali 
için tarafeynin rızasiyle ik saat fazla çalıştırılmak 
için amele, ile muvafakat hâsıl olmuş, artık bu iş için 
gidip müfettişi aramak nasıl olur? Bu müşküldür. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Telefonu vardır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Farzedeniz ki Ta-
ramvay Şirketi ... Tramvay Fatihe muvasalat etmiş 
ve oradaki biletçinin sekiz saatlik müddeti bitmiştir. 
Onun yerine diğer biletçi gelecektir. Fakat gelmemiş 
olur. Şimdi o biletciye sana fazla ücret vereceğiz, bu 
işi bu seferlik de yap demek için gidip müfettişi ara
mak nasıl olur? Kabil değildir. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Bu vaka şöyle olmuştur diye malumat verecek, bildi
recektir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Rica ederim, böyle 
ahalinin ihtiyaçatı umumiyesi için tramvay oraya git
miştir, Hareket edecektir. İki dakika hareket etmez
se ahalinin işi geri kalır. Şimdi, iki dakika zarfında 
müfettişe tahriren haber vermenin imkâm yoktur. 
Bumı kaldıranız. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Tahriren 
yazılmaz, bildirilir. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Efendim; herhangi böyle bir hadise zuhuruda böyle 
bir vaka tespit edilmiştir, denilir. Yalnız müfettiş bil
miş olsun. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bu kadar küçük 
bir şeyin böyle kayıt altına geçmesi mesaiyi kuyut ve 
engel altında bulundurmaktır. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Bundan maksat suiistimalin önünü almaktır. Bilhas
sa İstanbul tramvayları ne kadar fazla sui istimal 
yapıyorlar, siz daha fazlasiyle biliyorsunuz. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim 
... Muhtar Beyin tramvay misaline benden evvel Ak-
çoraoğlu Yusuf Bey cevap verdiler. Evet, İstanbul 
Tramvay Şirketinin suiistimali her gün baştan aşağı 
artıyor ve daima artıyor. 

Bir hatıra arz ediyorum. Hiç unutmam. Onuncu 
hutbeciğîmin onuncu tercümesiyle meşguldüm. Mat
baacıya dedim ki: Şundan dolayı - bu vaka Cenev-

rede geçiyor - yetişmesi lâzım geliyor. Efendi; dedi: 
Eğer saat dörde kadar haber verseydiniz belki bu 

işi yapabilirdik. Birincisi;, müddet geçmiştir. İkincisi; 
Pazar gecesidir, tatildir. Üçüncüsü, bu hafta cinde 
üç kere gece mesaisi için müsaade aldık. Binaenaleyh 
yapamayız dediler. Tasavvur buyurunuz. Ne kadar 
kayıt altına alınmış. Sıhhat, sıhhat, sıhhat efendim 
(Bravo sesleri). 

MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Efendim, Yu
suf Akçora Bey bu maddede yalnız malumat veril
mesi mecburidir, müsaade istihsaline lüzum yoktur 
buyurdular. Eğer yalnız bildirmekten ibaret ise mü
saade istihsaline lüzum yoksa, maddenin manası kal
maz. Bu, müsaade istihsalini tazammın eyliyorsa bü
tün hareketi takim eder. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Evet, evet 
müsaade istihsalini istilzam etmelidir. 

MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Madem ki saa
ti kanunla tayin ediliyor. O mesai haricinde çalışıl
dığı takdirde yüzde elli nispetinde de zam mecburi
dir. Ondan sonra mülkiye memurinine tarafeyn ile 
yapılacak muameleyi bildirmenin manası yoktur. 
Madde bütün manasıyle herhangi şık ile tetkik edi
lirse zaittir. Çünkü ücret muayyen, tezyidi ücret caiz 
ve rızayı tarafeyn ile tezyidi mesai de caizdir. Şu 
halde harekâtı takyit eden bu maddeye ne lüzum var
dır? Bu amelenin de, müessesenin de aleyhine olur. 
Binaenaleyh tayyı vaciptir. 

REİS — Efendim, madde hakkında söz isteyen 
yoktur. Takrir vardır, okunacaktır: 

Riyaseti Celileye 
On altıncı maddenin tayyını teklif ederim. 

Trabzon 
Ahmet Muhtar 

REİS — Efendim, maddenin tayyı teklif edili
yor. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Efendim, aşa
ğıda murakabe ve teftiş vazaifi var. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Efendim, bu teftiş teşkilâtı mesaiye müteallik bütün 
umur hakkında bir mercidir. Onlar bilâhare teftişat 
icra ederken, yapılan işleri, hadisatı günü gününe, 
saati saatına haber almak mecburiyetindedir. Kontu-
rolda suhulet olmak için bu gibi müstacel hadisatın 
zuhurunda - ki Muhtar Bey bir misal gösterdiler fa
kat bu enderdir - şu kadar ameleyi şu kadar günde 
fazla çalıştırmağa mecburuz diye evvelden haber ve
rirler. Bu gibi hadiselerde vuku bulursa onlar o an
da haber verirler. Bunlar alelekser idarelerin fena ol-



t : 3 4 i 11 . 134JL C : 1 

maşcdaft-nsşet.reden:şeyelrdin. Şayet bu . tay edilirse 
Üerde-. gelecek plaja; ceza ye murakabe ahkâmı sakıt 
olur, Binaenaleyh Musa Kâzım Beyin fikirlerine, iş-
tkâk etmiyoruz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
malumu âliniz bu kanun resmî ve hususî müessese
lerde tatbik edilecektir» Merkezi hükümetten 8-10 
saat uzakta fabrikalar yardır. Orada da böyle tezyi
di mesaiye lüzum görüldüğü vakit ne suretle haber 
gönderilecek? Binaenaleyh tay teklifi çok muvafıktır. 

MtJSTAFA RAHMİ BEY (İzmir) — Efendim, 
şirketler çok defa menfaatları için ameleyi, işçiyi lü
zumsuz yere istihdam ederler. Bunları birçok defa 
esbabı mücbireye istinat ettirmek isterler. Eğer işçi
lerin kanununu takip eden müfettişler bu gibi mües-
sesatın süîistimalâtım evvelden haber almazlarsa 
sonradan yapacakları kontrolün manası kalmaz^ Ya
ri! bu mecburiyeti müesseselere tahmil etmekle der
hal bir iş yapmayı icap etmez. Müfettiş haberdar 
olüri Yapılan muamele esbabı mücbireye müstenit 
midir, değil midir, tetkik eder ve esbabı mücbireye 
müstenit-değilse mani olur. Onun için bendenizce bu 
maddeye lüzum vardır. 

-2EKÎ BEV (Gümüşhane) — Bunu ifade eder bir 
madde koymak lâzımdır. . 
, MUSTAFA RAHMİ BEY (İzmir) — O halde 
müsaade buyurursanız* bu maddeyi encümene alalım. 
Bir kere daha. tetkik edelim. (Doğru sesleri). 

REİS — Efendim, Encümen maddeyi istiyor. 
RAĞJP BEY (Zonguldak) — Efendim, tay tekli

fi vardır. Tay, esastır. 
; &EİS .>-- Tay teklifi reye konmadan Encümen 

maddeyi istedi Belki bir şey yapacak ki herkes be
ğenecek. Encümen maddeyi getirdiği zaman tekrar 
reye koyarız. Maddeyi encümene verdik. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 
Gece İşleri 

„ Madde 17. — Birinci madde-de zikrolunan mües
seselerden-,.-• telefon işlemeleri müstesna - kadınlar ile 
oo& yedi; yaşım bitirmemiş erkekler için gece işleri ya
saktır. Akşamın saat sekizi ile sabahın altısı arasın
da işlenen işler, gece işleri, sayılır. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, bu 
gece işleri hakkındaki 17 nei madde muhtacı tadil
dir. Birinci madde de zikrolunan mesele hatırdadır 
ki, hususî ve resmî bütün müesseselere şâmil idi. Ya
ni ne kadar resmî, ne kadar hususî müesseseler var
sa, burada çalışanların hepsi Mesai Kanununa tabi

dir. Rssmt müesseseler içinde^ egcüm!)^ te^grafaane-
ler, pojS&haneler vardır k i banlar- han^i-ahkâma ta
bi olacaklardır? Bu maddeye tabir olasjaklarsa müm* 
kün değil demektir. Gerçi 17 yaşım bitiirraâmiş; erkek
ler için diyor. Eğer 17 yaşındaki erkefcljer omda intfs-
tahdem ise demek ki mesai tamamiyle jakim kalacak
tır. Bendeniz 17 yaşında: olan erkeklerin müstahdemi-
bulunduğu bir müesseseden daha bahsedeeeğkn: O 
da, matbaalar ve gazete idarehaneleridir^ sabahın 
saat altısından evvelki zaman burada ; gece addedat 
mistir. Bendeniz, gazetelerden bahsedeceğim: Bilirsi
niz ki bilhassa yazın saat dört buçukta! gazeteler ba
sılır ve alessabah tevzi edilir. Tevzi edenler ekseri
yetle 12 - 17 yaş arasındaki çocuklardır. O halde 
bunları saat dörtten sonra, yani dört il^ altı arasında 
istihdam etmek imkânı bu madde ile; münselip ol
muştur. Binaenaleyh Maddeyi bu şekilde kabul ede
cek olursak, gazetecilik hayatını imkansız bir hale 
getirmiş oluruz. Bunun için (telefon istetmeleri müs
tesna) ibaresinden sonra diğer bir kelimje ile.-, arz et
tiğim noktai nazardan - (gazetecilik işjeride raüstes-
nadir) kaydını teklif ediyorum. 

RAGIP BEY (Zonguldak) — Bahaf başka, şefler
de vardır. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) -t- Telgrafçılar 
ne olacak? 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) - 4 Arz ettiğim 
noktai nazardan daha bir takım işler yardır ki her* 
halde ilâvesi lâzımdır. (Telgrafçılar şeşleri) Telgraf -
cılara bakma, 17 yaşındaki tabirinine bakarak, belki 
İsrar etmek mümkün olamaz. Çünkü, [telgrafhaneler 
belki 17 yaşından aşağı müstahdem almazlar (vardır 
sesleri). Alıyorlarsa, telgrafçıları da ilâive etmek za
ruridir. Bu noktai nazardan bir takrir takdim edi
yorum: Telefon ve telgraf ve gazetecilik işleri müs
tesna dersek daha iyi olur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Matbacı-
lık derseniz daha şâmil olur. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY Kfctanbul) > -
Efendim, 17 nci madde ite ona merbot olan 18 nci 
maddeyi hükümetle müştereken Encümene istiyoruz. 

REİS — Efendim, Encümen 17 ve Bâ nci madde^-
leri istiyor, iade ediyoruz. , »—,'.;..• 

RAGIP BEY (Zonguldak) — Hepsim" de- Encü
mene. •• • '••••••••• I----- ' •:--

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY -4 Rağıp Bey 
hususî iddiada bulunuyorsunuz. ! 

R A G î P BEY — Hiç bir hususî iddiam yoktur, 
Bunu kemali şiddetle reddederim Yusuf I Beyefendi. 
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Madde 19. — İş meclisinde müzakere olunarak 
Ticaret Vekâleti tarafından tanzim ve Vekiller He
yetinden tasvip ile geçerek Reisicumhur tarafından 
tasdik edilen nizamnameler ile iş şartlarının icap et
tirdiği bazı müesseselerde iş saatinin eksiltilmesi ve
ya 13 - 14 ncü maddeler mucibince artırılması, götü
rü iş verilmesi, münavebe usulünün konulması, de
miryollarında ve seyri sefain umurunda aralıklı işle
rin tanzimi ve gece işi zamanının değiştirilmesi caiz
dir. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Efendim, bu maddede bir sehiv vardır. (Eksilttiril
mesi) denildikten sonra (veya 13 - 14 ncü maddeler 
mucibince) ibaresi fazladır. İş saatinin eksilttirilmesi 
veya arttırılması denilecektir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun maddei mahsusası mucibince, 
nizamnamenin tanzimi Şûrayı devlete aittir. Binaena
leyh buradaki kaydın ona göre tashih edilmesi için 
bü maddeninde Encümene iadesi lâzım gelir. Encü
men Teşkilâtı Esasiye Kanununu okuyarak ona göre 
tashih etmesi icap eder. 

REİS — Efendim, 19 ncu madde de nizamname
lerin tanzimi keyfiyeti vardır. Teşkilâtı Esasiye Ka
nunu mucibince bu, Şûrayıdevlete* aittir buyuruyor
lar. Yani, Teşkilâtı Esasiye Kanunu mucibince ni
zamname Şûrayıdevletce yapılacağından, belki bu 
maddenin de tadil ve tashihi icap edecektir. Onun 
için Encümen, bunu geri alsın diyorlar. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Şûrayıdevlet henüz müesses değildir. Şimdiye kadar 
bu tarzda yapılan nizamnameler vardır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Yoktur. 
AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 

(Ticaret Vekâleti) kelimesinden sonra (usulen) diye 
bir kayıt ilâve edelim. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Teşkilâtı Esa
siye Kanunuda, nizamname, kavanininin suveri tak-
bikiyesini irae etmek, yeniden bir ahkâm vaz etme
mek şartiyle tanzim edilebilir deniyor. Halbuki bu 
madde de bir nizamname ile iş müddetini tadil et
mek salâhiyeti veriliyor ki bü Teşkilâtı Esasiye Ka
nununa külliyen muhaliftir. 

EYÜP SABRI BEY (Konya) — Efendim, burada 
nizamnamenin mutlak olarak geçmesi Teşkilâtı Esa-

«•» 

siye Kanununa muhaliftir gibi bir zan husule getiri
yor. Fakat bir kelime ile bu zan ve mahzurun refine 
imkân vardır. Bu nizamname iş mahellerinde riayeti 
mecburî olan nizamnamedir. Yoksa devletçe tanzim 
olunan nizamname gibi değildir. Burada bir (dahilî) 
kelimesinin ilâvesiyle mahzur mündefi olur. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Talimatname deyi
niz efendim. Çünkü nizamname, doğrudan doğruya 
devletin riizamnamesidir. 

MUSTAFA RAHMİ BEY (İzmir) — Reis Paşa 
Hazretleri, Encümen nizamname yerine talimatname 
kelimesinin konulmasını kabul ediyor. Fabrikalar ve 
müessesat işlerini Şûranıdevletten geçirmek mecburi
yetinde kalmasıdır. Çünkü onların işleri ekseriya müs-
taceldir. 

REİS — Efendim, talimatnameler Heyeti Vekil
den sonra Reisicumhur hazretleri tarafından tasdik 
edilmez. Bir çok talimatnameleri doğrudan doğruya 
Vekâletler tanzim eder. Binaenaleyh bendeniz öyle 
zan ediyorum ki Encümen bu madde de daha esaslı 
tadilât ve tashihat yapmağa lüzum görecektir. 

RAGIP BEY (Zonguldak) — Encümen geri alsın 
efendim. 

REİS — Binaenaleyh bu maddeyi encümen tashih 
buyurursa daha muvafık olur zannederim. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim, 
Encümenin burada bir yanlışlığı var. Vekiller Heyeti 
demiş. Fakat İcra Vekilleri Heyeti demesi lâzımdır. 
Teşkilâtı Esasiye Kanununa mual'iftir. 

REİS — Hilmi Beyefendi, Encümeni teşrif eder, 
mütalaanızı söylersiniz efendim. 

Efendim, Ma'ddeyi Encümen geri istiyor, binaena
leyh iade ediyoruz. Efendim dördüncü fasıla geldik, 
fakat vaktimiz gecikmiştir. Mabadine gelecek cel
semizde devam ederiz. 

Divanımühasebata aza intihabı hakkındki âra ne
ticesini arz ediyorum. Reye iştirak eden azanın adedi 
140 dır. Muamele tamam değildir. Nazmi Bey 63, Ali 
Rıza Bey 24, Mehmet Ali Bey 3, Refik Bey 2, Kemal 
Bey 2 rey almışlardır. 13 de müstenkif vardır. Muame
le tamam değildir. Gelecek celsede tekrar reyinize arz 
edilecektir. 

Efendim, Cumartesi günü öğleden sonra saat iki 
de içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum efendim. 

Hitamı Müzakerat; Saat: 4.25 
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MESAİ KANUNU LÂYİHASI (1/413) VE 

TİCARET ENCÜMENİ MAZBATASI 

Başvekâlet 
Kalemi Mahsus Müdiriyeti 1 3 . 1 . 1340 

Adet 
148 Karar 

6 

189 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
İktisat Vekâleti Celilesince bittanzim tcra Vekilleri 

Heyetinin 13 . 1 . ?340 tarihli içtimaında Meclisi Âli
ye arzı takarrür eden Mesaî kanunu lâyihası esbabı 
mucibesiyle leffen takdim kılınmıştır. İktisabı kanu-
niyet eylemesi esbabının istikmal buyrulmasını rica 
eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe Lâyihası 
Her türlü şeraiti sâyü ameli tayin ve tesbit eden 

loncalar gibi kurunu vusta teşkilâtı, görülen mazarrat
ları üzerine bazı yerlerde ticaret ve sanyiin aldığı şekli 
alemşümul üzerine kendi kendine hükümden sakıt 
olmuş ve geçen bir buçuk asır zarfında her yerde ser
bestli sâyü amel esası, efradı diledikleri şerait ile arzu 
ettikleri işleri görmekte muhtar bıraktığı cihetle pek 
muhik addedilmiş idi. Çok geçmeden bir çok kimse
lerin ve bilhassa erbabı sanayiin muhiti içtimaiden mü
tevellit ve kendi yedi ihtiyarlarında olmayan esbaptan 
dolayı vaziyet ve mevkii içtimailerinin duçarı müşki-
lât olduğu ve rekabeti sınaiye dolayısıyle gittikçe bu 
halin kesbi vehamet ettiği görülmüş ve bidayeten ço
cuk ve kadınların himayesine masruf olan kanunlar, 
kuvayı istihsaliyei memleketi tedenni ve israftan vika
ye ile iktisadî millî noktaî nazarından memleketin kud
reti istihsaliyesini tezyit ve refahı hali milliyi temin 
edecek surette mesai ve şeraiti sâyü tensik etmek endi
şesiyle bilâhara reşit olanlara da teşmil edilmiş ve bir 
çok avamil dolayısıyle fertlerin kendi kendilerine hal 
edemeyecekleri bu mesail bilcümle mütemeddin mem
leketlerde kavanini mahsusa ile tanzim edilmiştir. 

Rekabeti beynelmileliyeye ve ticarî, sınaî her tür
lü münasebatı iktisadiyenin beynelmilel kesp ettiği 
ehemmiyete binaen on dokuzuncu asrın nısfı ahirinde 
bu mesai millî sahayı aşarak (1893) tarihinde Berlin 
ve bilâhara Brüksel, Zurih ve Paris'te kongreler inikat 
ederek (1901) senesinden itibaren Bal şehrinde bey
nelmilel masal idaresi namı altında bu mesail ile dai

mî surette meşgul bir müessese vücude getirilmiş ve 
badelharp bu mesailin vasi bir surette hal ve temşiyeti 
Cemiyeti Akvamın cümlei vazaifinden addedilerek mü
teaddit konferanslar akd ve mükarrerat ittihaz edile-
gelmiştir. Memleketimizde sanayiin mahdudiyeti ve 
amelenin büyücek kitleler halinde bulunmaması hase
biyle şimdiye kadar bu mesail ile tevaggül edilmemiş 
ise de mütamadi harpler ile pek ziyade tenakus eden 
işçilerimizin istihsal kuvvetlerinden azamî istifadeyi 
temin ederek iktisadı inkişafımızı tesri etmek mecbu
riyetinde bulunduğumuz şu sırada erbabı sayın kudre
ti istihsaliyesini tezyit ve ıslah ve istikbalini temin et
mekle beraber erbabı teşebbüsün de emniyet ve iti
madını celp edecek surette müstekar esasat üzerine 
sây mesailini halletmek pek mühim bir mesele halini 
almıştır. Bu cihetleri nazarı itibara alan Büyük Millet 
Meclisi Hafta Tatili Kanununu neşreylediği gibi mesai 
kavariininin diğer mühim aksamının da kısa bir müd
det zarfında tanzimi derecei vücupta görülmüştür. Bir 
Mesai kanununun müddeti mesaiye, hizmete, sihni 
kabule, müessesatın şerait ve selâmeti sıhhiyesine, ka
dın ve çocukların nizmetlerine, sanatın terakki ve in
kişafını istihdaf eden meslekî teşkilâta, iş sahipleriyle 
işçiler beyninde muhtelif esbaptan dolayı tehaddüs 
eden ihtilâfatın hallini deruhde edecek heyetlere, 
yerleştirme işlerine ve yevmin cedit rızkın cedit ge
çinen işçilerin hastalık, kaza, maluliyet, şeyhuhet gibi 
ahvale karşı sigorta ve tekaüt edilmesine ve daha sair 
ahkâmı ihtiva eylemesi lâzım olduğu gibi işbu ahkâmı 
tatbik, teftiş ve mesaili mezkûre ile daimî surette tevag
gül edecek bir mesai idaresi ve teftiş teşkilâtının vü
cude getirilmesi iktiza eder. Şu kadar ki salifelarz me
sailin kâffesini şamil olacak bir mesai kanunun vücu
de getirilmesi pek derin tetkikat ve tetebbuatı mustel-
zim olduğu ve bir ikisi istisna edilirse bilcümle hü
kümetlerde bu mesail ayrı ayrı kanunlarla teftiş edil
diği nazarı dikkate alınarak erbabı sanayiin araların
da birtakım teşkilât vücude getirerek talimi sanata, 
ihtilâfatı meslekiyenin halline, teavüne müteallik hu-
susatı idare etmeleri ve hastalık, maluliyet ve kaza ve 
şeyhuhet gibi mesaibe karşı sigorta edilmeleri gibi 
mesaiil ikinci kısma terk ederek işbu birinci kısma 
yalnız şeraiti saye ve müessesatın haiz olmaları lâ
zım gelen sıhhat ve selâmet şaftlarına ve sây muka-
velâtına, mesai ve teftiş teşkilâtına müteallik ahkâm 
derç edilerek işbu iâyihai kanuniye kaleme alınmıştır. 
Bundan sonra da diğer kısımların ihzar edilerek Bü-
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yük Millet Meclisine berayı tasdik takdim imukarrer 
bulunmuştur. îşbu lâyihada memleketimizin terakki 
ve inkişafı iktisadisi için sarfı elzem görülen mesai 
nazarı itibara alınarak müddeti sâyinin tayininde bey
nelmilel mukarrera'a ittibaen yevmî saati mesai sekiz 
veyahut haftalık mesai müddeti (48) olarak kabul edil
memiş ve bu müddetin bir saat istirahat müddeti de 
dahil olmak üzere yakın vakte kadar bir çok mem
leketlerde kabul edildiği veçhile on saat olarak ve hiz
mete duhul için sinni asgarî (14) kabul edilmiş ol
duğu halde yine aynı sebepten sinni mezkûr (12) ol
mak üzere kabul edilmiş ve hatta kimsesiz ve yetim 
bulunup da hayatını sây ile kazanmak mecburiyetinde 
bulunanların bünyeleri müsait olmak şartıyle on ya
şından küçük de olsa hidematı hafifede istihdamı tec
viz edilmiştir. Kadın ve çocukların çalışamayacakları 
hidemat ile muayyen bir sinden evvel ifa edilemeye
cek sanayi tadat olunmuş, gece hizmetlerine ve ha
mile ve lohusa kadınlara dair ahkâmı mahsusa ile 
müessesatın haiz bulunmaları şeraiti sıhhiye ve tahaf-
fubiyeye ve talimi sanatin memleketimiz için ehem
miyeti nazarı dikkaten dûr tutulmayarak çıraklık mu
kavelesi ve şeraitine dair bir faslı mahsus derci ve 
müşterek sây mukavelâtı ücretin sureti tediyesi ve 
amele yerleştirme idareleri hakkında füsul ve mevad 
vazı münasip görülmüştür. Bundan sonra gittikçe kes-
bi ehemmiyet edecek olan mesai mesailini tetkik ve 
tetebbu ve lâzım gelen kanun, nizamname ve talimat
name lâyihalarını tanzim ve ihzar ederek mütemadi
yen dahilde ve memaliki ecnebiyede mesai hadisatına 
müteallik malumatı cem ve tasnif ve neşretmek mesai 
kanunlarının hüsnü tatbikine nazaret ve teftiş mua
melâtını icra ve idare etmek üzere bir mesai idaresiyle 
teftiş ve bu mesail ile mütevagil idare adamlarıyle 
erbabı ilim ve alâkadarandan müteşekkil istişarî bir 
meclis vücüde getirilmek bu mesailin hüanü hal ve 
temşiyeti noktaî nazarından elzem görülerek bu teş
kilât hakkında da bir mebhas derç edilmiştir. 

MESAÎ KANUNU 
Ahkâmı Umumiye 

Madde 1. — Mesai kanunu Türkiye Cumhuriyeti 
hududu dahilinde bilcümle sınaî, ticarî, naklî, inşaî, 
medenî, müessese ve esnaf teşebbüslerine ait işçilik 
münasebat ve şartlarını tanzim ve tensik eder. 

Madde 2. — Ziraî işler bu kanunun şümulü daire
sinden hariç kaldığı gibi ev işleri suretinde bir ailenin 
efrat ve akrabasını toplayarak yaptığı sınaî teşebbüs
lerde kanunun sahasından hariç ve işbu işler teftişe 
gayrı tabidir. Ancak sıhhat ve hayat için mazaratı mu

cip ve muhtemel olan ve kuvei muharrike kullanan bu 
nevi müessesat hakkında iktisat Vekâletinin Teftiş ve 
murakabe hakkı daima mevcuttur. 

Madde 3. — Sayılan müessese ve teşebbüslerin sa
hip, müdür veya vekilleri işbu kanunun ah'kâmıan 
tamami tamamına riayet ve tatbikine muzaheret et
mek hususunda şahsen mükellef ve vazifedar addolu
nurlar. Kezalik kanunun hükümleri kendilerine teallük 
eden hususatta bizzat amele veya velileri ile vasileri 
içinde vacibürriayedir. 

Madde 4. — Her sene Mart ayı iptidasında işbu 
kanun ahkâmına tabi olan müessese ve teşebbüsler 
istihdam etmekte oldukları bilcümle amelenin adedi 
ile iş mahallerinin hal ve vaziyeti, iş şartlan vesaire 
hakkında Mahallî idareler vesatetiyle hükümete bir 
beyanname ita ile mükelleftirler. îşbu beyannamenin 
şekilleri İktisat Vekâletince bir talimatname ile tayin 
olunacaktır. 

Madde 5. — Kanunun neşrinden evvel mevcut 
olan müessese ve teşebbüslere kanunun mevkii icraya 
vazından itibaren m'hayet altı ay zarfında ve kanunun 
neşrinden sonra teşekkül eden müesseseler teşekkül
lerinden itibaren on gün zarfında işbu beyannameleri 
vermek mecburiyetindedirler. Kezalik müessese sahip
leri teşebbüslerini kapadıkları takdirde set keyfiyetini 
îktisat Vekâletine asgarî bir zamanda bildireceklerdir. 
Hükümeti mahalîiyeye verilen işbu beyannameler Me
sai müfettişliklerihce tescil edilmek üzere gönderilir. 
Beyannameler badettescil Ticaret Vekâletinde sanal ve 
müdiri yetine irsal olunur. 

Sinni Kabul 
Madde 6. — Birinci madde de gösterilen müessese 

ve teşebbüslerde on iki yaşını ikmal etmemi solan ço
cuklar çırak ve amele sıfaıtyle kabul ve istihdam olu
namazlar. Sınaî talim ve terbiye maksadıyle de olsa 
on yaşından küçük çocukların istihdamları caiz değil
dir. Ebeveyni ile velisi veyahut yakın akrabası (büyük 
baba, amca, dayı, büyük dayı, hemşire, hala, teyze ve 
zevci, birader, dayı, amca zevcesi) idare ve nezareti 
altında bulun anmüesseselerde on iki yaşında küçük 
çocuklar çalıştırılabilir. Kendilerine sanat talim olu
nur.; 

Madde 7. — On yaşını ikmal etmiş olup da iptida î 
tahsil şahadetnamesini haiz olan kimsesiz çocuklar bün
yeleri olunca hafif hizmetlerde istihdam olunabilirler. 
Bunun için Belediye veya resmî bir tabipten alınmış sıh
hat ve kabiliyeti bedeniye raporu ibraz edilmek mec
buridir. îşbu raporlar etıbbayı mezkûre tarafından mec-
canen. verilir. Sanat talim eden müesseselerde on iki ya-
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şından küçük çocukların amelî işlerde çalışması üç saa
ti ve ibtidaî tahsilini bitirmiş olan bu yaştaki çocukla
rın yevmî çalışmaları beş saati geçmeyecektir. 

Müddeti Sây 
Madde 8. — Umumî ve hususî her nevi müessesat 

ve tesebbüsatı sınaiye ve ticariye ve hayriye amele ve 
müstahdemininin bilfiil müddeti mesaisi yevmî on ve 
haftada altmış saati tecavüz etmeyecektir ve yevmî me
sai esnasında lâakal bir saatlik bir veya müteaddit is
tirahat verilecektir. İşbu istirahat müddetleri ile maki
ne ve tezgâhların ve çalışılan mahallerin temizlenmesi 
için sarf olunan zaman bilfiil müddeti mesaiye dahil
dir. Müddeti mesai altı saati tecavüz'etmezse istirahat 
itası mecburî değildir. Şu kadar ki beş saati tecavüz 
eden gece hizmetlerinde müddeti sâyin ortasında bir 
saat istirahat vermek mecburidir. 

Madde 9.— Şimendifer hatlarının tamir ve muha
fazası ameliyesinde olduğu gibi amelenin ikâmet et
tirildiği mahalden uzak bir mahalle nakli icap eden ah
valde amelenin toplu olarak azimet ettiği mahalden iti
baren azimet ve avdet saatleri de bu saatlik müddete 
dahildir. 

Madde 10. — Şimendiferlerde ve seyri sefain umu
runda işleri münkatı olan müstahdeminin müddeti sâ-
yini tayin için ayrıca bir nizmaname yapılacaktır. 

Madde 11. —• Madenlerde tahtelarz çalışanların me
saîsi yevmî sekiz ve haftada kırk sekiz saati tecavüz et
meyecektir. Bu müddet her posta için berbutat kuyulara 
inilmeye başlandığı saattan postanın son amelesinin dı
şarı çıktığı saata kadar hesap edilecektir. 

Madde 12. — Harp halinde maadih idaresinin men
sup olduğu vekâlet maadin amelesinin müddeti sâyini 
tezyit salâhiyetini haizdir. 

Madde 13. — Kadınların ve on sekiz yaşından dûn 
bulunan çocukların istihdam edildikleri hizmette posta 
halinde çalışıldığı halde müddeti sây, istirahat Vak
tinden başka suretle kat edilemez. 

Madde 14. — Bilcümle müessesatta müstahdem on 
sekiz yaşından dûn çocuklar ile kadınların istirahat 
müddeti aynı zamanda vuku bulacaktır. 

Madde 15. — On saattan dûn çalışmak üzere bazı 
müessesatta akdedilmiş olan mukavelât ile bu hususta 
mevcut teamüller muteberdir. Elyevm on saattan faz
la çalışılan müessesatta müddeti sâym on saate tenzili 
dolayısıyle ücuratta tenkisat icra edilemez. Bu bapta 
mukavelât keenlemyekûndür. 

Madde 16. — Hadis olan ve muhakkakülvüku bu
lunan bir kaza ve makinelerle tesisatta müstacelen ic
rası matlup olan işler veya müessesenni işlemesine ma

ni olacak esbabın izalesi gibi ahvali mücbirede on se
kiz yaşında ndûn olan ameleden gayrı) amele daha 
fazla çalıştırılabilir. 

Madde 17. — Derhal istimal edilmediği halde 
bozulmağa müstait mevadı iptidaiyeyi işleyen ve mev-
siem tabi olunan müessesatta fazla çalışiırılan saatle
rin adedi senevî yüz seksen saati tecayüz etmemek 
üzere müddeti mesainin yevmî iki saat jıemdidi caiz
dir. 

Madde 18. — fazla çalıştırılan saatjlerin miktarı 
ücreti alelade mesaiye isabet eden ücretimi lâekal yüz
de ellisi riisbetinde fazla olacaktır. 

Madde 19. — Fazla çalıştırmak mecburiyeti bu
lunan ahvalin sanayi müfettişine bildirilniesi mecburi
dir, 

Gece İşleri 
Madde 20. — Birinci maddede meskür müessesatta 

-telefon işletmeleri müstesna- on altı yaşjını ikmal et
memiş olan çocuklarla kadınların gece hizmetinde is
tihdamları memnudur. Gece hizmeti teşrinisani ipti
dasından Mart nihayetine kadar aksandın sekizi ile 
sabahın altısı ve senenin diğer kısmında j akşamın se
kizi ile 'sabahın beşi arasındaki müddeti ihtiva eder. 

Bu müddet bir nizamname ile bazı sanayide ica-
batına göre tadil olunabilir. Fakat bu tadilât on altı 
yaşından dûn çocuklara şamil olamaz. 

Madde 21. — On sekiz yaşından dün çocuklarla 
kadınların gece istirahatı bilâinkıta on biij saattan ekal 
olamaz. 

Hamile ve Lohusa Kadınlar; 
Madde 22. — Bilcümle tesebbüsatı sınaiye, tica

riye ve hayriyede müstahdem vazı hamline takriben 
dört hafta kaldığı rabip raporuyle tebey^ün eden ka
dınlar geerk bu müddet ve gerek vazıı hajnirierini mü
teakip geçecek altı hafta zarfında çahşiırılamayacak 
ve bu esnada ücretlerinin nısfını alacâklarive İşlerinden 
çıkarılamayacaklardır ve hini vazıı hamilde hizmetle
rinden çıkarılabileceklerine dair mukavelede sarahat 
olsa bile keenlemyekûndür. Vazu hamil' dolayısıyle 
gaybubet ettiğini beyanetmiş olmak şartıyje vazıı ham
leden bir kadının işinden çıkarılması kjadı nlehinde 
zarar ve ziyan davasını müstelzimdir .Mahkeme ka
dının ihbarı üzerins bizzat bu davayı ta'kjip ve müsta
celiyetle halleder. 

Madde 23. — Emzikli kadınlara iştira jıat saatinden 
fazla olarak biri sabahleyin diğeri öğledjen sonra ol
mak üzere otuz dakikadan bir saat verilejcektir. Dahi
linde çocuk uyutmağa müsait bir mahİl tesis eden 
müesseselerde bu müddet yirmişer dakikaya tenzil 
olunabilir. 



On beş yaşını mütecaviz elli kadın istihdam eden 
müessesat; müessesenin bir tarağında bir ırzahane te
sis edeceklerdir. Bunların nerelerde ve ne şerait tahtın
da tesis edileceği ve ne suretle teftiş edileceği nizam-
namei mahsusta gösterilecektir. 

Kadın ve çocuklara ait ahkâm 
Madde 24. — On dört yaşını bitirmemiş olan er

kek ve kız çocuklaıın aşağıdaki sanatlarda istihdamı 
kanunen memnudur : 

1. — Debbağlık, 
2. — Tütün depolarında istifçilik vesaire, 
3. — Camcılık (cam fabrikalarında kutuya konma 

ve sarma işleri, yani ambalaj ve nakliye hususatı bun
dan müstesnadır.) 

4. — Çirikografya, 
5. — Hurufat dökmeciliği, 
6. — Kurşun veya mürekkebatından mamul her 

nevi eşya ve imalâtçılığı, 
7. — Ayna imalâtçılığında amalgama işleri, 
8. — Yazmacılık, 
9. — Eski elbise tamiri ve paçavraları işlemek ve 

nevilere ayırmak, 
10. — Tuzlacılık, 
11. — Salhane ve kireç ocaklarında. Kezalik on al

tı yaşını bitirmemiş olan erkek çocuklar ile her yaşın
daki kadınlar aşağıda zikrolunan sanatlarda amele sı-
fatıyle kullanılamazlar : 

1. — Duvarcılık, 
2. — Çatı örtmek, yağmur boruları vazetmek, eb-

niye ve çatı ameleliği etmek gibi, 
3. — Su yolculuğu, 
4. — Değirmencilik, 
5. — Dökmecilik, 
6. — Amudî mâkina çarkları çevirme işleri, 
7. — Bir ayak ile müteharrik ağır makine işletme 

hizmetleri, 
8. — Sıhhat ve hayata muzar veya tehlikeli imfilâ-

ka müstait bayıltıcı, zehirli, müştail mayiat ve mevad 
ve bunlara ait alât ile çalışma. 

Madde 25. — Erkeklerde on altı ve kadınlarda on 
sekiz yaşını bitirmemiş olan kimseler aşağıda sayılan 
sanatlarda amele sıfatıyle çalıştırılamazlar : 

1. — Tütün fabrikaları (Kutu veya paketleri dol
durma ve kutu ve paket ve etiket ve bandrol yapış
tırmak işleri bundan hariçtir.) 

2. — Oteller, 
3. — Birahaneler, 
4. — Lübiyat, 
5. — Hastaneler, dispanserler, sanatoryumlar, 
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6. — Banyolar, hamamlar, 
7. — Kendir ve kendirden ip bükmek ve örmek, 
8. — Mayi halinde hamızı karbon istihsali. 
Erkeklerde on sekiz yaşını bitirmmeiş olanlar ile 

her yaşta bulunan kadınlar kezalik aşağıda sayılan sa
natlarda istihdam olunamazlar : 

1. — Maden işleri (yer üstündeki kolay işler müs
tesnadır.) 

2. — Taş ocakları, 
3. — Tüneller, 
4. — Kanalizasyon işleri, 
5. — Mevadı müştaile fabrikaları (sandıklara koy

mak ve etiket yapıştırmak müstesnadır,) 
6. —> Meşrubatı kimliye ve bira fabrika ve imalât

haneleri, 
7. — Çimento fabrikaları, 
8. — Buz istihsal ve depoculuğu, 
9. — Elektirik kuvveti ve tevzii, 
10. — Elektrik tramvayları (tramvay tathiratı gi

bi hafif işler müstesnadır.) 
11. — Boynuz ve kemik gibi mevadın ilk imal ve 

ıslah işleri, 
12. — Havayı muzîk ve tatbikatı işleri, 
13. —Dalgıçlık, 
14. — Vapur ve iman işleri, 
15. — Hallaçlık. 
Madde 26. — 24, 25 nci maddelerde mezkûr olan 

sanatlar haricinde kalan ve muzırrussıhha addolunan 
diğer hizmetler İktisat Vekâletinde Mesai Meclisi Âli
sinin mütalaası alınarak işbu mevad meyanına ithal 
olunabileceği gibi sanayi tatbikatı fenniyesinin ilerle
mesine ve yenilikler vücude gelmesine binaen bu mad
delerde ağır veyahut muzır görülen bazı sanayiin mad
deden ihracı da Heyeti Vekile kararı ve tradei Milliye 
keyifyetinin iktiraniyle kabildir. 

Kezalik sıhhate muzır ve hayata tehlikeli olan sa
nayii hazıra ve cedide de amelenin sıyaneti sıhhat 
ve hayatı için işbu sanayiin istilzam ettiği bazı ihtiya
tî kayıt ve şartlar rnüceddeden tahtı karara aynı veç
hile alınabilir. 

Madde 27. — On sekiz yaşına kadar olan erkek ve 
kız, amele bunlara mahsus olmak üzere İktisat Vekâ
letince suret ve şekilleri tayin edilecek olan tarzda 
(amele cüzdanlarını) hamil olmadıkça iş istemekte ka
tiyen bırakılmazlar'. 

Çıraklık Mukavelenamesi 
Madde 28. — Çıraklık mukavelesi bir fabrika sahi

bi bir usta veyahut bir sanatkârın mükabeleten kendi
sine çalışmak şartıyle sanatını diğer birine öğretmek 
taâhhüdiyle akdeylediğe bir mukaveledir. 



Madde 29. — Çıraklık mukavelesi resmî bir şe-
'kiilde akdedilebildiği gibi hususî olarak da addolu
nabilir. Kâtibi adiller, sanayi cemiyetleri riyaseti ve 
sulh mahkemeleri bu akdi tescil edebilirler. Tescili 
yirmi kuruş harca tabidir. Kâtibi adiller otuz kuruş 
da harç alırlar. 

Madde 30. — Çıraklık Mukavelesi : 
1. — Usta veya iş sahibinin isim, şöhret, sin, sa

nat ve ikametgâhı, 
2. — Çırağın isim, sin ve mahallî ikameti, 

3. — Pederinin veyahut validesinin veyahut vasi
sinin ve bunlar da olmadığı takdirde sulh hâkiminin 
irae eylediği velisinin isim, şöhret, meslek ve ikamet
gâhlarını, 

4. — Mukavelenin tarihi akdiye müddetini. 
5. — Mesken, iaşe, ücret vesaire gibi tarafeyn 

beyninde mütekarrer hususatı muhtevi olmalıdır. Us
ta veya iş sahibi ile çırağın mümessilleri tarafından 
imza edilir. 

Çıraklık Mukavelesi Akdi için Muktazi Şerait 

Madde 31. — Yirmi bir yaşım ikmal etmeyenler 
reşit olmayan birini çırak olarak yanlarına alamaz
lar. 

Madde 32. — Bekâr yahut dul ve zevcesinden ta
lâk ile ayrılmış bir kimse reşit olan genç kızları çı
rak olarak hanesinde iskân edemez. 

Cinayetle mahkum olanlar, sui ahlâklarından do
layı mahkum olanlar, yanlarına çırak alamazlar. 
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mukavele ahkâmının icra edildiğini mtibeyyiü bir 
tasdikname ve hali hareket varakası verecektir. 

Madde 36. — Çırak mütekabilen ustasına sada
kat, itaat ve hürmet icrasıyle ve istidat ve kudreti 
nispetinde ustasına muavenette 'bulunmakla mükellef
tir. Çıraklık müddeti zarfında oribeş günden fazla 
süren hastalığından dolayı çalışamadığı; müddet ka
dar mukavele müddetinden fazla çalışmaya mecbur
dur. 

Madde 37. — Kendi fabrika veya atelyesinde çı
rak veya amele olarak istihdam etmek üzere bir çı-. 
rağı baştan çıkararak ustasından alan kimseler taz
minat ile mükelleftir. 

Çırak Mukavelesinin Sureti Feshi 
Madde 38. — Mukavele müddetinin ilk iki ayı 

bir tecrübe devresi addolunup bu müddet zarfında 
tarafeynden birinin arzusuyle festi olunabilir. Mu
kavelede aksi mükerrer olmadığı takdirde bu sureti 
fesihten dolayı tarafeyn yekdiğerinden tazminat ta
lep edemez. 

Çıraklık mukavelenamesi esbabı âtiyeden dolayı 
kendi kendine münfesih olur : 

Madde 39 : 
1. — Çırak veya ustanın vefatiyle, 
2. — Çırak veya usta hizmeti askeriyeye davet 

edilirse, 
3. — Çırak veya usta ( ) maddede muharrer 

mahkumiyetlerden birine duçar olursa, 
4. — Genç kızlar için de ustanın zevcesinden if-

tiraiki veyahut zevcesinin veya evi idare eden veya 
aile efradından olan kadının vefatıyle. 

Madde 40. — Mukavele tarafeynin veyahut bir 
tarafın talebiyle berveçhiâtî hususatta fesholunabilir. 

1. — Tarafeynden birinin şeraiti mukaveleye ade
mi riayeti. 

2. — îşbu kanun ahkâmına muhalif hareketten 
dolayı. 

. 3 . — Çırağın sui halinden dolayı. 
4. — Ustanın başka bir yere nakli hane etmesin

den dolayı, (mamafih bu madde için fesih talebi nak
li haneden itibaren üç ay zarfında yapiılmak lâzım 
gelir) 

5. — Usta veya çırak bir aydan fazla bir hapis 
cezasına mahkûm olursa. 

6. — Çıraklık mukavelesinde muayyen müddet 
üç seneyi tecavüz ederse fazla müddet için mukave-; 
le fesih veya müddet taksir olunur. 

Madde 41. — Bu mesailden mütevellit her nevi 
ihtilâfatın halli tarafeynin mensup oldukları sanat ce-

Ustaların Çıraklara Karşı Vazaifi 
Madde 33. — Usta çırağa karşı şefkati pederane 

ibraz etmeye ve çırağın gerek hanede ve gerek hariç
te harekâtına ve ahlâkına nezaret etmeye, çırağın ebe-
beynini veya onların maikamına kaim olanları ağır 
kabahatlerinden ve temayülâtı gayri ahlâkiyesinden 
haberdar etmeye, hastalık, gaybubet veya sair bir gû-
na mucibi endişe ve müdahale ahval vukuunda ken
dilerine va'ktiyle malumat vermeye ve mukavelede 
aksi kabul edilmemiş olduğu halde çırağı mesleğe ait 
işlerden gayri hizmetlerde istihdam etmemeye mec
burdur. 

Madde 34. — Onaltı yaşını ikmal etmemiş olan 
çocuklar okuyup yazmak ve hesap yapmak bilmiyor
sa usta kendisine bu malumatı iktisap edebilmesi için 
müddeti mesaisinden serbest bir müddet verecektir. 
Mamafih bu müddet iki saati tecavüz edemez. 

Madde 35. — Usta çırağa mukavelede mevzuba
his olan sanatı tedricen ve tamamen öğretmeye mec
burdur ve müddeti talimiyesinin hitamında kendisine 



illiyetlerine ve bunlar mevcut olup oimadığı takdirde 
sulh mahkemesine aittir. 

Sây Mukavelesi ve Şeraiti Makbuliyeti 
Madde 42. — Sây mukavelesi ahkâmı umumiye-

ye tabi olup tarafeyn arzu ettikleri şekilde akdi mu
kavelede serbesttirler. 

Müessesatı Ticariye ve sınaiye ve ziraiye müdür 
ve amirleriyle amelesi ve müstahdemini beyninde 
münakit mukavelât pula ve tescil harcına tabi de
ğildir. 

Madde 43. — Sây mukavelesi 'ancak muayyen 
müddetler liçüın akdolunuır. Müddeti sây 'mukavelede 
sarahaten mezkûr olmazsa örf ve âdete göre taayyün 
eder. 

Madde 44. — İşçİ ustabaşı veya diğer ameleye 
mlazaret «den ildimselerden değişe veya sarahaten ta
rafeyn beynimde diğer müddet tayim edilmediği tak
dirde rnuikavelle bir seneden fazla (müddete masraf 
olmaz. 

Madde 45. — Biâ mülded' akdedilmiş 'sây mu
kavelesi her zaman tarafeynim veya bir/inin arzusuyle 
fesholunıabiir. Mamafih tarafeynden yalnız bilirimin 
feshi taamıinat talebimi müstelzlm olabilir. Tazminat 
mıilktarıınııın tayini için örf ve âdet, hizmetlin mahiyeti, 
mürur eden müddet, teikaüdiye olarak icra edlmılş 
tevkifat, hasılı zararın derecesini tahmine yardım 
eden blcümle ahval nazarı itibara alımır ve tarafeyn 
mukaveleye bıu tazminatı talep etmeyecdkllerıime dair 
bir madde dahi vazetmiş olsa bile bu tazminat ta-
leibi halkikı Iskat ©tımez. Taızmimiata ait deavi maha-
(kİmde müstacelen ırüyet oilluhuır. 

Madde 46. — Bir rnüessteede ifayı hizmet etmiş 
ollaın herkes, nezdinde (itfayı hizmet etmiş olduğu kim
seden mıulkavelenlin Mtamımda hizmete tarihi duhulü 
ve tarihi hurucumu ve nevi iştigalimi ımübeyyin bir 
ıtiasdilkınıame ahz ve bu tasdiknameyi itadan istıimkâf 
eylediği takdirde zarar ve ziyan talllep etmek hak
kımı haizdir. Amelle ve müstahdemime verilen tasdik
nameler ıresmî misbiye tabi olan ımulkavelâtı ve mak
buz mahiyetlimde ifadaıtı mütezammın olmamak şar-
ıtliyle bu maddede mezkûr hususattan miada bazı ifa-
datı muhtevi olsa bile pul ve tescil haırçlarıindiaın mu-
afitmr. 

. Muvakkat Talim İçim Silâh Akıma Celp 'Olunan 
İhtiyaç ve Müstabfazlara Aiit Ahkâmı Hususiye 

Madde 47. — İhtiyaç ve müsıtahfaz efradımdan 
bulunan iş sahibi, usta veyahut amele muayyen bir 
müddet talimliye için tahtı silâha davet edliırsie, bun
dan dolayı sây mukavelesi münfesih olmaz. Hatıta 

esbabı ısâireden dolayı tarafeyn den biri fesih talep 
etaıök 'üzere bulunsa bile rnıüdatâ (talimliye mürur et
medikçe fesih olunamaz. 

Şu (kadar ıfci mukaıveeli mezlkûr müdfedti talılım'iye 
zarfımda hitam bulacak surette muvalklkat miahiyette 
ise bu talkidinde münfesih olur. 

Madde 48. — Mukavele balâdaki maddeye muaLif 
' olarak feshedlse zarar Ve ztiyan tallebioii müstelzliırn-

dir. Zarar ve ziyam balâda 59 nou maddede mezkûr 
surette takdir olunur. 

Madde 49. — İşbu mevadı fcanunliyeye muhalif 
mukavele mevaddı keemlemyekündür. 

Madde 50. — Hamille olduğu zahiren görülen ka
dınlar evelee haber vermek mecburiyeti olmıa'ksıızm 
teriki hizmet edebilirler ve bundan dolayı kemdileir'ih-
den zarar ve ziyan talep olunamaz. 

Madde 51. — İkinci derecede müteahhit suretiyle 
araya girerek ameleyi az ücrette pazarlık edip daha 
yüksek ücretlerle çahştmnak ve aradaki fankı alarak 
amelenin mesaisinden fuzuli istifade eıtımek meımınu-
dur. Bu nevi istifadeler istihdaf etmeyen amele ce
miyetleri ikindi derecede müteahhût addolunan azllar. 
Mukavelei Müştereke, Mahiyeti ve Şeraiti Makbuliyeti 

Madde 52. — Bir taraftan bir sanat veya amıete 
cemiyeti ve herhangi bir amele grupu diğer taraftan 
iş sahipleri cemiyetli veya müteahhit grupu veyahut 
bir iş sahibi arasımda şeraiti saya müteallik akdedil
miş olan mukaveledir ki tarafeynin yekdiğeriierime 
'karşı taahhüdaıtımı ve hususiyle tarafeynim - müşterek 
mukavelenin ait olduğu şamata müteallik gerek tara
feyne mensup kimselerle ve gerek sairleriyle - akde
decekleri mümfrit mukavelâtın haliz olmaları lâzım-
gelen bazı şeraiti tespüıt eder. 

Madde 53. — Mukavelei müşterekede aksimi mü
şir bir madde bulommadığı takdirde tarafeyn muka
velei müştereke ahkâmıma riayet mecburiyetindedir. 

Madde 54. — Bir sanat cemiyetli veya heırhangıi 
bir grup diğer bir cemiyet veya grup ile grup veya 
cemiyet namıma nizamnamelerimde mevcut sarahate 
veyahut hususu mezkûre mahsus müçtemlian vukubül-
muş bir müzakere ve karara ve gerek mezkûr cemi
yet v© grupa dahil kimseler 'tarafımdan ferdem fer
da verilmiş tahrirî bir vekâlete (müsteniden muka
vele akdedilirler. Böyle bir sarahat, müzakere ve ka
rar veya vekâlet olmadığı takdirde mukavelei müşte
reke grup veya cemiyet tarafımdan tasdik olumm'ak 
iktiza eder ve cemiyet veya grup usulü müzakeresini 
kendisi tayin eder. 

Madde 55. — Mukavelei müştereke tahrirî olmak 
lâzımıdır. Aksi takdirde keenlemyekündür. 
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Mukaveleli müştereke tarafeynce tekarirür edecek 

mahkeme ve kâtibiadl veya sanat cemiyetleri ka
lemleri gîhi bir mahaie tevdıünin ertesi gününden 
itibaren mer*i olmaya başlar. Tevdi, iişte en ziyade 
alakası olan taraf vasmtasüyle vuıkubulur ve masarif 
ımünasafaten ıtaıkısıim okunur. 

Madde 56. — Tadat okunan mnukavelei müştere-
Ikenin nerelerde cari dllacağını tarafeyn taylin etmeli
dir. Tayin edilmediği takdirde ıtevdii edilen makeme 
veya kâtibi adlin veyahut sanat cemfiyetlisnıin dairei 
faaliyetine münhasır kalır. 
Mulkavelei Müştarefcentin Müddetli Devamı ve Feshi 

Madde 57. — Mukavele! müştereke müddet nolktaâ 
nazarından muiktelif surette akdedlilimıiş olur: 

1. BUâ müddet, 
2. ıMuayen bir müddet liçlin, 
3. Muayyen bir teşebbüsün hitamına kadar. 
Madde 58. — BM müddet akdedilmiş. muklave-

Üâtı müştereke züirdeki madde 'ahkâmıma tevfi'ki hare-
ıketle tarafeynden biri tarafından feshokınabıür. 
Muhtelif gruplar arasında hM müddet müinaiklit mu
kavelâtı müştereke altmış birinci madde hükmüne 
tevfiki hareketle en son grup tarafından feshedildiği 
vakit münfesih olur. 

(Madde 59. — Bir mukavelei müştereke muayyen 
müddetle aktedildiğİ vakit bu müddet beş seneyi te
cavüz edemez. 

Madde 60. — Muayyen ibir teşebbüsün hitamına 
kadar kaydiyle aktedilen mukavelâtı müştereke de o 
teşebbüs beş seneden fazla devam ederse beş senenin 
hitamında münfesih addolunur. 
Mukavelâtı Müşterekeye İltihak ve Bunlardan İftirak 

Madde "61. — Mukavelei müşterekeye bidayeten 
İştirak etmemiş olan iş sahibi ve amele grupları veya 
şahıslar bilâhare tarafeynin muvafakatiyle iltihak ede
bilirler ve tarihi iltihakları keyfiyeti iltihakın ve akidi 
evvellerin muvafakatinin mukavelenin mevdu olduğu 
mahalle tebliğ edildiği günün ertesi gününden itiba
ren başlar.. 

Berveçhi ati kimseler mukavelei müştereke ahkâ
mına tabi olurlar : 

1. — Vaziülimza olan iş sahipleriyle işçiler ve bun
lara akdi mukaveleye vekâlet vermiş olanlar. 

2. — Mukavelenin hini imzasında tarafeynden bi
rinin cemiyet veya grupuna mensup olup da mukave
lenin tevdiinden bir hafta zarfında gruptan istifa ve 
bu istifalarını mukavelenin tevdi olunduğu daireye ih
bar etmeyen kimseler '(grev ve lokavt gibi ahvalde bu 
müddet üç güne tenzil olunur.) 

3. — İltihak eden bir gruba mensup i olup da key
fiyeti intibak dairei aidesine tevdi edildikten sonra 
fıkrai sabıkada muayyen müddetler sarfında istifa 
etmeyen kimseler, j 

4. — Mukavelei müşterekeyi âkit veyahut ona il
tihak eden gruplardan birine bilâhare iltihak eden 
kimseler, ' 

5. — İş sahiplerinden gruba dâhil olmayıp da doğ
rudan doğruya mukaveleyi kabul edenler. 

Ücretin Sureti Tediyesi j 

Madde 62. — Amelenin ve müstahdemimin ücu-
ratı rayiç akça ile ücretli ameleye azamî onfbeş günde 
bir ve maaşlı olanlara azamî ayda bir ve yevmi tatil
lerin gayrı bir günde tediyesi mecburidir. Ücurat ve 
maaşlar ayniyat ile mahsup edilemez. 

Madde 63. — Amele ve müstahdeminin ücurattan 
olan matlupları medyunun emvali menkule ve gayri 
menkulesi üzerinde düyunu mümtazedejndir. 

Yerleştirme İdareleri 
Madde 64. — (5 C(0Q) den fazla nüfusu havi kasa

balardaki belediyeler ve İstanbul Şehremaneti ve de-
vairi 'belediyesi behemehal yerleştirme idareleri tesis 
edeceklerdir. 

İşçi veya işsahiplerinden mürekkep olan veya mu
aveneti mütekabile maksadıyle kanunep. teşekkül et
miş olan her nevi cemiyetler kalblettesis fbelediyeye bir 
beyanname ita etmek şartıyle meccani yerleştirme ida
releri tesis edebilirler. 

Madde 65. — Meccani yerleştirme idarelerinin ta
lep ve arzı muhtevi ilânatı her nevi damga rüsumu 
saireden müstesnadır. 

Madde 66. — Otellerde, pansiyonlarda lokanta
larda ve meşrubat satan mahallerde yerleştirme ida
releri tesisi memnudur. 

Madde 67. — Ücretli yerleştirme idareleri beledi
yeden müsaade almadıkça icrayı muarriele edemezler. 
Ancak bir mahkûmiyette duçar olmamış kimseler ta
rafından işletilecek olan bu müessesatın muamelâtına 
riayet etmeğe mecbur oldukları şerait hakkında İkti
sat Vekâletince bir talimatname kaleme) alınacağı gibi 
ücret tarifeleri dahi belediyelerce tespiti olunur. 

İş Mahallerinin 'Sıhhat ve Selâmet İtibariyle Haiz 

Olmaları Lâzimigelen Şarâjt 
Madde 68. — İş sahipleri, müessesât ve teşebbü-

satı, onların derununda müstahdem afrıelenin hayat 
ve sıhhati azamî derecede mahfuz bulunacak surette 
bina, idare, hüsnü muhafaza ve tamir etmeğe mec
burdurlar. 
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Madde 69. — İş binaları ve mahalleri kavaidi hıf
zısıhhaya muvafık tarzda ziya ve hava afazine müsait 
bulunmak ve temiz tutulmak lâzımdır, iş bu bina, ve 
mahallerde bulunan amelenin miktarı da Hıfzıssıhha-
nın icap ettirdiği nispet dairesinde olacaktır, Tahtez-
zemin veya alçak, muzlim, rutubetli, soğuk veya çok 
sıcak olan binalar iş binası olamaz. İşin tabiat ve 
mahiyeti bu kabil binalarda çalışmayı icap ettiriyorsa 
bunun için belediye etıbbasının ve mesai müfettişleri
nin vasayayı sıhhiyesine tevfiki hareket olunacaktır. 

I1 

Madde 70. — Yangın tehlikesine maruz olan mü-
essesat harikin meni vukuuna veya sürati itfasına mü
teallik vesaiti fenniye İle mücehhez olacak ve kâfi 
miktarda mahreçleri bulunacaktır. 

Madde 71. — Kuyularda, havagazı yollarında, ba
calarda, lâğımlar ve her türlü muzırrı sıhhat gazlar 
intişar eden yerlerde, hayat tehlikesi bulunan mahal
lerde ve keza sıhhat ve hayat için tehlikede olan ma
kine, eohize, gaz vesaire İle doğrudan doğruya veya 
bu mevad yanında çalışan amele işin tabiat ve mahi
yetinin müsaadesi derecesin'de elbisei mahsusa iktisa 
eyleyecek ve maske, kuşak, eldiven, tahya ayakkabı, 
gözlük ve saire gibi selâmetlerini temin için vesaiti 
mübremei tahaffuziyeye malik olacaktır. 

Madde 72. — Tenvir ve teshin ve teçhizat ve âlât 
tehlikesiz ve sıhhate gayrı muzır olmalı, infilâkten ma
sun ve iştiale gayrı müsait bulunmalıdır. 

Madde 73. — tş binalarında ve iş mahallelerinde 
müstamel bilumum buhar kazanları ve makineleri ile 
türbinler, motorlar, dinamo ve elektrik motorları ve
saire muharrikler, transmisyonlar, kayışlar, dişli çark
lar, elevatörler, rezervuarlar, kanallar, çukurlar ve
saire insanın sıhhat ve hayatı için her nevi tehlikeye 
sebebiyet vermeyecek bir surette vazedilmiş fennî ve 
sağlam haiillerle mücehhez bulunacaktır. İş mahal
leri ve makineler ve âlât ve edavatın etrafındaki ge
çit mahalleri iş bu makine ve âlât ve edevattan bilâ 
tehlike istifade edilecek tarzda geniş olacaktır. Mu
harrikler, transmisyonlar ve iş makineleri imkânı fen
nî mevcut olduğu derecede süratle bir birlerinden 
ayrı olarak devir verilecek bir surette vaz ve tertip 
olunacaktır. 

Madde 74. — Kuyularda, menfezlerde kapak bu
lunmalı, merdivenler sağlam ve parmaklıkları kuvvet
li olmalı, linşaat ve nakliyat teşebbüsatında istimal 
olunan bilcümle iskeleler, merdivenler, destekler, 
müteharrik motorlor vesaire onlarda çalışanların 
sıhhat ve hayatı ve her nevi tehlikeden masun kala
cak bir şekilde inşa ve tertip, inşaat iskelelerinde 

düşmeğe mani olacak bir surette 90 santimetre irtifâ-
ında parmaklık yerine tahtalar tespit edilmelidir. 
Keza açık mahallerde çalışıldığı zaman her gûna 
muhatara ve zarardan tahaffuz zımnında gerek iş sa
hipleri ve gerek amale için bilcümle tedabiri tahaf-
fuziyenin iktihaz edilmiş olması lâzımdır. 

Madde 75. — Bilcümle müesseselerde amelenin 
içmesi için derecei kâfiyede su bulunmalı, yemek 
yemek, istirahat ve elbise muhafazası, el ve yüz yı
kamak, defihacet, hıfzıssıhhatin ve hüsnü ahlakın 
icap ettirdiği ihtiyacat için münasip mahaller mev
cut olmalıdır, ihtiyacın ve işin tabia ve mahiyetinin 
icap ettiği mahallerde amele için mutfak ve banyo 
ühzar edilmelidir. 

Madde 76. — Erkekler iile kadınların bir arada 
çalıştıkları mahallerde iş sahipleri hüsnü ahlâkın mu
hafazası için bilcümle şeraiti mukteziyeyi tesise mec
burdurlar. 

Madde 77. — İhtiyacın mahiyet ve muktezasınca 
zarurî addedilen müesseselerde mesken tahsiis veya 
inşa edilmesi için İktisak Vekâleti iş sahiplerini mec
bur edebilir, (iş bu meskenlerin kavaidi hıfzıssıhhaya 
ve icabatı ahlâkiyeye muvafık olması şarttır. Amele 
meskenleri Emlâk Vergisinden veher nevi devlet ve 
belediye vergilerinden müstasnadırlar. 

Madde 78. — İşbu kanun neşrolunduğu zaman 
mevcut olan ve birinci maddenlin daireli şümulüne 
dahil bulunan müessesat, teşkilâtı fenniye ve sınai-
yenin müsaadesi nisbetinde işbu kanun ahkâmına 
tevfiki hareket etmeğe mecburdurlar. 

Madde 79. — İş sahiplerinin iş mahallerinin inşa 
ve tamiratı hakkında verecekleri planlar belediye me
murini fenniye ve sıhhiyesi vasıtasiyle, işbu kanuna 
muvafakat şartiyle serian tetkik ve tasdik olunmak 
lâzımdır. Bu hususda üş sahipleri ile belediye arasın
da ihtilâf zuhuru takdirinde İktisat Vekâleti nıkatı 
nazarı sureti katiyede tayin ve tespit eder. İktisat 
Vekâletinin kararı Heyeti Veklilede istinafen tetkik 
edilebilir. 

Madde 80. — Müessesatın tenvirine, sunî veya ta
biî surette havalandırılmasına, içilecek sulara, defim a-
cet mahallerine, toz ve dumanın tahliyesine, harike 
karşı alınacak tedabire, amelenin yatakhanelerine 
vesaireye ait tedabiri tahaffuziye ve sıhhiyeye müte
allik bilumum müessesatta tatbiki muktezi ahkâmı 
umumiyeye ve gerek lüzum görüldükçe bazı sanayie 
veya bazı usulü mesaiye ait ahkâmı hususiye hakkın
da talimatnameler neşrolunacaktır. 



Madde 81. — Mesaii müfettişleri kanun ve tali
matnamelere muhalif ahval gördüklerinde zabıt ve-
rakası tanziminden evvel müessese sahiplerine kanun 
ve talimatname ahkâmına tevfiki hareket etmeler 
lüzumunu ihtar ederler. İşbu ihtar mudibi muahaze 
olan hususatı ve bunların ıslahı için bir haftadan ekal 
olmamak ve ahvalin müstelzim olduğu zaman nazarı 
itibara alınmak üzere verilen müddeti veya tarihi 
tebliğini müşir ve (imzalı olarak müessesenin defteri 
mahsusuna tahriren yazılır. 

Madde 82, — Maddi sabıkada muharrer müd
det hakkında müessese sahibi itiraz edebilir. Ve ih
tar tarihinden itibaren on beş gün zarfında bir istida 
ile İktisat Vekâletine müracaat eder. İstidalar heyeti 
fenniyede tetkik ve icabında müstedî istima oluna
rak ihtar olunan hususatın icrası tadilâtı cesimeyi 
müstelzim görülürse iki seneyi tecavüz etmemek 
üzere yeniden bir müddet verilip resmen müessese 
sahibine tebliğ ve müfettiş neticei karardan haber
dar edilir. 

Tababet Umuru 
Madde 83. — Birinci madde de mezkûr olup 

ondan ziyade amelesi bulunan her müessese ve te
şebbüsün hususî bir tabibi bulunmak mecburidir. 
Tabip bulunmayan mahallerde belediye etibbası mez
kûr müesseseleriinde tababetini deruhde edebilir. Bu 
takdirde tabibin ücreti iş sahibine ait ölüp miktarı 
Belediye Meclisinin karariyle tayin olunur. 

Bir mahaledekü muhtelif iş sahipleri müştereken 
bir tabip istihdam edebilirler. 

Madde 84. — Tabiplerin vazifesi müessesenin ve 
amelenin şeraiti sıhhiyeye muvafakatini temin etmek 
ve lilk muaveneti tıbbiyeyi ifa eylemek ve neticei mu
ameleyi müessesenin muayene defterine Ikaydeyle-
mektir. Hasta bulunan amele ve efradı ailesin'in dev
let ve belediye hastanelerinde tedavisi meccanen ic
ra olunur. 

Madde 85. — Her müessese ve tebebbüste ilk mü-
davatı tıbbiye içlin muktezi mevad ve edviyeyi muh
tevi bir ecza dolabı bulunacaktır. Mezkûr dolap ame
le tabibi veya daimî ameleden biri tarafından idare 
olunur. Bu ibe memur ameleye tabibi tarafından icap 
eden vesaya ifa olunur. 

Madde 86. — Bu kabil müessesat ve teşebbüsat 
şehirlerden üç kilometreden ziyade bait bulundukları 
takdirde hastalar için bir odası ve miktarı kifayede 
yatak ve teskereleri bulunacaktır. 

Madde 87. — Belediye etibbası mesai müfettişi
nin hukuk ve salâhiyetini haizdir. 

Madde 88. — Binden ziyade amelesi olupta bele
diyeleri tarafından ayrıca amele tabipleri istihdam 
eden şehir ve kasabalar dahilindekÜ iş sahipleri hususî 
amele tabibi tutmak mecburiyetinden varestedir. Şu 
(kadar ki bunların amelesii yüzden ziyade olduğu tak
dirde mecburliyeti mezkûre baki kalır. 

Mesai şubesi ile mesai meclisi âlisi 
Madde 89. — İktisat Vekâletinin Sanayi ve Mesai 

Müd'iriyeti Umumiyesinde mülkiyeti sınaiye ve mües
sesat ve mesai şubesinin mesaiye ait kısmı tefrik edi
lerek miktarı kâfi memurinden ve mesai müfettişle
rinden mürekkep bir mesaii şubesi müdüriyeti teşkil 
olunmuştur. Bu kısmın vazaifi bervechi atidir: 

A — Sanayide, Ticarette ve diğer bilcümle te-
şebbüsatta şeraiti mesaiye temas eden tetkikat ve ta-
harriyat icra etmek, 

B — İş sahipleri ile işçiler arasındaki sây mukave
lesinden dolayı tahaddüs eden ihtilâfat karşısında bil
cümle tedabirii ihtiyatiiyeyi ittihaz etmek ve bu ihti-
lâfata mutavassıt sıfatiyle müdahale eylemek, 

C — Türkiye ve memaliki ecnebiyede şeraiti me
sai hakkında mukayeseli tetkikat vücude getirmek, 

D — Kavanini ecnebiyeden daimî surette malu-
mattar olmak ve Türk'iyede amelenin ahval ve şeraiti 
iktisadiye ve sıhhiyenin ıslahı zımnında levayıhı ka
nuniye ihzar eylemek, 

H — Mesai hakkındakii kanunların tatbikine na-
zaret etmek ve bunların sureti tatbikine ait nfizam-
nameleri tanzim etmek, 

Z — Muaveneti mütekabile amele cemiyetlerinin 
ve bunların birliklerimin ve sanayii cemiyetlerinin ame
le sigorta kooperatif şirketlerinin cereyanı muamelâ
tına nezaret etmek ve bunların idarelerini kontrol ey
lemek, 

H) Amele ve müstahdemin dçin mütekabil si-: 
gorta ve tekaüt sandıkları teşkil ve mezkûr sandık-; 
lara ve kezalik alelumum muaveneti içtimaiye mües-
sesatına muavenet ve nezaret eylemek. 

Madde 90. — Bu işlerde mesai kısmmja muavenet
te bulunmak üzere «Mesai Meclisi Âlisi»! namıyle bir 
meclis tesis kılınmıştır. Bu meclis berveçhiati aza
dan mürekkep olacaktır : 

a) Her devrei içtimaiyenin devamı i müddetince 
Büyük Millet Meclisi azasından Meciifc tarafından 
müntehap üç aza, 

b) Sanayi ve Mesai Müdiri Utauıjıisi, Ticaret 
Müdiri Umumisi, Maadin Müdiri Umufcnisi, İktisat 
Vekâleti Hukuk Müşaviri ve İstatistik Müdiri, 



c) Nafıa Vekâletinin Demiryolları Müdiri Umu
misi, Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletinin 
Hıfzıssıhha Müdiri Umumisi, 

d) İktisat, Hukuk ve İstatistik Müderrislerinden 
birer zat, 

e) Erbabı sanat tarafından yedi mümessil, yani 
İstanbul ve İzmir Ticaret ve Sanayi Odalarından iki
şer, Ankara, Adana ve Bursa Ticaret Odalarından bi
rer mümessil, bu odalar sanat miktarında mümessil 
teklif edecek, bunların meyanindan İktisat Vekili 
aza olacakları intihap eyleyecektir. Mezkûr odalar 
bu hususta vekil tarafından kendilerine vuku bula
cak daveti takip eden ay zarfında tekliflerini yapma
ya mecburdurlar. Bu müddet istifada edilmeksizin 
mürur ettiği takdirde mümessilleri vekil intihap eder. 

v) Amele tarafından yedi mümessil, yani İstan
bul ve İzmir amele cemiyetlerinden ikişer mümessil, 
Bursa, Adana ve Zonguldak amele cemiyetlerinden 
birer mümessil bu cemiyetler mümessillerin zıfı mik
tarında teklifatta bulunacaklar. Bunlar meyanindan 
azaları İktisat Vekili seçecektir. Salifizzikir cemiyet
ler bu bapta vekil tarafından kendilerine vaki ola
cak daveti takip eden ay zarfında tekliflerini yapma
ya mecburdurlar. Bu müddetler istifade edilmeksizin 
mürur ettiği takdirde yahut böyle bir cemiyet bulun
madığı takdirde mümessilleri vekil itihap eder. 

z) Vekil tarafından intihap edilen ve iktisadî iç
timaî ve amele mesailinde bilhassa kesbi iştihar etmiş 
olan iik mütetebbi ve mütehassıs. 

d, h, v, z fıkralarında mezkûr olan azaların müd
deti vekâletleri üç senedir. Fakat tekrar tayinleri caiz
dir. 

Madde 91. — Mesai Meclisi Âlisinin Riyaseti İk
tisat Vekiline veyahut onun namına olarak İktisat Ve
kâletinin Müsteşarına aittir. Mesai Meclisi Âlisini va-
zaifi : 

a) İş sahipleriyle amele arasındaki münasebata 
müteallik her nevi mesaili tetkik ve mütalâa eylemek. 

b) Sây ve maişet şeraitinin ıslahı hakkında teda-
fcir teklif etmek, 

c) Amele mesailine müteallik levayıhı kanuniye 
ile amele kanunlarının tatbikatı hakkında neşriyatta 
bulunmak, 

d) Vekil tarafından Mcilüttetkik havale olunan 
her meseleyi mütalâa ve tetkik eylemek. 

Madde 92. — Mesai Meclisi Âlisi her sene teşri
nievvel iptidasında inikat eden içtima üç günden az 
ve on günden fazla devam edemez. Bundan başka 
İktisat Vekilinin daveti üzerine fevkalâde olarak da 
içtima eyler. 
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Madde 93. — Her sene içtima esnasında Mesai 
Meclisi Âlisi azası meyanindan yedi kişiden mürek
kep bir komisyon teşkil olunur. İşbu komisyon Sa
nayi ve Mesai Müdiri Umumisinin mazbata muhar
riri sıfatıyle iştirakiyle akdi içtima eyler. Mezkûr ko
misyon Meclisi Âlinin işlerine elzem malumatı cem ve 
tetkik etmeye ve muameleye koymaya memurdur. Bu 
komisyonun azasından birinin iş sahipleri mümessil-; 
leri meyanindan ve diğerinin amele mümessilleri me
yanindan intihap olunması mecburidir. 

Madde 94. — Mesai Şubesi mesaiye müteallik 
kısmın faaliyetine ve takip olunan tetkikata dair bir 
Mesai mecmuası neşreder. 

Teftişi Sanayi 
Madde 95. — Bu fasıl ahkâmı kadın ve çocuk 

istihdam eden ve birinci maddede muharrer olan 
bilcümle müessesata şamildir. 

Madde 96. — Her müessese sahibi veyahut usta, 
müessesesine işjbu kanunun kadın ve çocuklara ait 
fasıllarını ve işbu kanunun müessesenin mensup ol
duğu sanata müteallik ahkâmın suveri tatbikiyesine 
müteallik nizamnamelerini, müesseseyi teftişe memur 
olan müfettişin ismini her atelyeye talik etmeye mec
burdur. 

Madde 97. — Müessese sahibi hizmetin bed ve 
hitam saatleriyle istirahat ve tatil zamanlarını mü
beyyin her atelyeye bir levha talik etmeye ve bunun 
suretini müfettişe, diğerini de belediyeye tevdi etme
ye mecburdur. 

Madde 98. — Darülitamlar vesair müessesatı 
hayriye darüssınaalarında açık huruf ile yazılmış bir 
surette çocuklara müteallik mevaddaki şeraiti sâyü 
amelî ve nazarî sây saatlerini, istirahat müddetlerini 
yemek zamanlarını mübeyyin bir levha daimî surette 
mualla kbulunacaktır. Bu levha müfettiş tarafından 
tasdik ve imza edilmiş olacaktır. 

Madde 99. — Maddei sabıkada mezkûr müesse-
sat her üç ayda bir müessesede mevcut çocukların 
isimleri, tarih ve mahallî velâdetleri ve son verilen 
cetvelden beri vukubulmuş olan tahavvülâtı mübeyyin 
bir cetveli müessese müdürü tarafından musaddak 
ve mümzi olarak müfettişe tevdi etmeye mecburdur
lar. 

Madde 100. — Müessesatı umumiye ve hususi-
yede müstahdem ve 18 yaşından dun olan cinseyne 
mensup çocukların isim, mahlas, tarih ve mahallî 
veladetleriyle ikametgâhlarını ve 12 yaşını ikmal et
memiş olanlardan tahsili iptidailerini ikmal etmiş 
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olanlarının tahsili iptidailerini ikmal eylemiş bu- | 
lunduklarını mübeyyin heyeti iktiyariyeler tarafın
dan musaddak bir defter çocukların peder, valde 
veya velilerine veyahut müessese ashabına verile
cektir. îşjbu defterler belediyelerce tabı ve meccanen 
tevzi olunur. Pula tabi olmadıkları gibi bunların tas
dikli için de harç ve aidat talep olunamaz. 

Madde 101. — Müessese amirleri veya sahipleri 
bu defterlerin üzerine bu çocukların müesseseye ta
rihi duhul ve müfarekat'larını kaydederler ve bu def
ter muhteviyatını ayrıca tuttukları sicil defterine sı-
rasıyle kaydederler. 

Madde 102. — Birinci maddede mezkûr müessesat 
müfettişlerin ihtarlarını kaydetmeye mahsus mües
seselerinde bir defter bulundurmaya ve mevcut bü
tün amele ve müstahdeminin günü güne tebeddülatını 
gösterir muntazam bir liste tutmaya ve bunları mü
fettişin emrine amade kılmaya mecburdurlar. 

Heyeti Teftişiye 
Madde 103. — işbu kanunun tatbiki ahkâmına 

nezaret etmek üzere İktisat Vekâletinde bir Mesai 
Heyeti Teftişiyesi vücuda getirilmiştir. 

Müfettişler, mıntıka mesai müfettişleri ve mahal
lî mesai müfettişleri namıyle iki kısma ayrılır. 

Mıntıka mesai müfettişliğine ancak sınaî, ticarî 
ve iktisadî, tıbbî, hukukî tahsili âli görmüş kimseler 
otuz yaşını ikmal etmiş olmak şartıyle tayin edilebi
lirler. Mahallî mesai müfettişliğine tayin olunabil-
mek için tabip olmak iktiza eder. Mıntıka müfettiş
leri iktisat Vekâleti tarafından ihtiyaç derecesinde 
3 - 7 müfettişe kadar tayin olunur. 

Madde 104. — Mahallî mesai müfettişleri binden 
fazla amele ve müstahdemin ve çırakların bulundu
ğu şeihir ve Tcasabalarda belediye tarafından tayin 
olunur. 

Madde 105. — Gerek mıntıka müfettişlerinin, ge
rek mahallî mesai müfettişlerin işbu kanun ile muay
yen vazifelerinin sureti ifasına ve tarzı tayin ve azil
lerine müteallik ahkâm ayrıca bir talimatname ile 
tespit edilecektir. 

Madde 106. — Müesseseye müstahdeminden gay
ri kimsenin duhulü Müdafaai Milliye noktai nazarın
dan memnu olan hükümet müesseselerinde bu ka
nun ahkâmını tatbik için Müdafaai Milliye Vekâleti 
tarafından memurini mahsusa tayin edilecektir. Mez
kûr hükümet müessesatının bir cetveli Heyeti Veki
le tarafından tasdik edilecektir. 

Madde 107. — Nafıa Vekâletinin teftişine tabi 
olan müessesatta Nafıa memurini bu kanuna müteal

lik ahkâmın tatbikatına ait ahvalden dolayı İktisat 
Vekâletine merbut bulunurlar. 

Madde 108. — Maadin ve taş ocaklarında işbu 
kanun ahkâmına müteallik teftişat maden mühendis
leri ve maden müfettişleri tarafından icra olunur. 

Madde 109. — işbu kanunda mevzubahis olan 
bilcümle müesseselere ve mahallere gerek gecenin 
ve gerek gündüzün her zamanında mesai müfettişle
rinin serbestçe girmeye hakları vardır. 

icra edecekleri teftişat için müfettişlerin iş sahip
lerinden müsaade talebine mecburiyetleri yoktur. 

Müfettişler hini teftişinde ibraz olunmak üzere 
iktisat Vekâleti tarafından verilmiş ve sahibinin fo-
torafisi ilsak olunmuş 'birer hüviyetnameyi hamil 
olacaktır. Müfettişler tarafından davet vukuunda 
iş sahipleri esnayı teftişte müfettişe refakat edebilir. 
Mesai müfettişleri ameleyi ayrı olarak veyahut ken
di taraflarından medu kimseler huzurunda isticvap 
edebilir. 

Müfettişler neticei teftişlerini ve müessesede te
sadüf olunan yolsuzluklardan dolayı iş sahibine tef
him edecekleri ihtaratı dahi defteri mezkûra tahrir 
eyleyeceklerdir. 

Madde 110. — Mesai müfettişleri her ihtiyaç zu
hurunda vermiş oldukları raporlardan maada her 
sene nihayetinde İktisat Vekâletine ve kendi mesaile
rine dair bir umumî rapor takdim edeceklerdir. 

Madde 111. — Mesai müfettişleri vazaifi memu-
relerinin hini icrasında muttali olacakları ıstihsalât 
esrarını muhafaza ve ihfa etmek mecburiyetindedir
ler. Esrarı mezkûreyi faş eden, vazifesini suiistimal 
ettiği tebeyyün eyleyen müfettişler derecei cürümleri
ne göre tecziye edileceklerdir. 

Ahkâmı Cezaiye 
Madde 112. — işbu kanuna muhalif harekette bu

lunanlardan beş liradan elli liraya kadar cezayi nak
dî alınır. 

Mükerrerlerden iki kat cezayi nakdî alınır. 
Madde 113. — Müddeti mesai ve çocuk ve ka

dınların istihdamına taallûk eden mevada muhalif 
hareket edenlerden, muhalifi kanun istihdam edilen 
amele adedince beş liradan on liraya kadar cezayi 
nakdî alınır. 

Madde 114. — Teftiş vazifesiyle mükellef olan
ların ifayı vazife etmelerine muhalefet edenler üç bin 
kuruştan beş bin kuruşa kadar cezayi nakdî ile mü-
cazat olunurlar. v 

Madde 115. — Cezayi nakdiler mesai müfettişle
rinin verecekleri zabıt varakası üzerine müddeiumu-
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mıiİikçe mahaklmi milliyede takip ve hüktaolunur. 
Müfettişlerin zabıt varakaları hilafı sabit oluncaya 
kadar muteberdir. Mahakimce işbu mesail müstace-
len rüyet olunur. 

Madde 116. — Hükmolunan cezayi nakdîler, şim
dilik Ziraat Bankasına tevdi olunarak amele mena
fime kanunla tesis ve tasrih olunacak sandıklardan 
birine verilmek üzere nemalandırılacâktır. 

Madde 117. — Cezayı nakdîlerden dolayı sahibi 
müessese mesulü bilmal olup takibat, müesseseyi ida
re eden müdür veya vekil hakkında icra olunur. 

Madde 118. — İşbu kanunun mlevadı muıhıteîlitfe-
siilnideki şeraiitii tanzim ve tatbikat ısiaıbasi'ndald vaza-
iifi ıteasülk ve tefitiş için İcap ©den mıizammaımeler ıteal-
lulk ;eden vekâletler tarafımdan Itaıruzitm edilir. 

Madde 119. — İşbu kanuin tarihi neşrinden üç 
ay sonra ımıutöeberdiiır. 

Madde 120. — İşbu kamun icrasına İktisat, Na-
faa, Sıhhiye, Dahiliye ve Adliye Vekillileri memurdur. 

13 . 1 , 1340 
Başvekil. Seriye Vdkülli 
İsmet Mustafa Fevzi 

Müdafaai Milliye Vekili Hariciye Vekili 
Kâzım İsmet 

Dahiliye Velkıillii Adiliye Veikili 
Ferid Seyid 

Nafaa Vekilli Maarif Vekili 
Bulluramiadı İsmail Safa 

Sıhhiye ve Muaveneti 
Maliye Vekili İçtimaiye Vekili 

Mustafa Ahdülhalük 'Doktor Refik. 
Mübadele, İim&ır ve 

İktisat Vökii'lfi İskân Veikiili 
Hasan Hüsnü Mustafa Necati 

Eırlkânı Harbiydi 
Umumiliye Vekâleti Vekili 

İsımet 

Türkiye Bü:yüik Mılet Meclisli 
Ticaret Eıncümıenft 19 . 4 . 1341 
Adet Karar : 48 

Ticaret Encümeni Mazbatası 
Esbabı Mucibe 

ıRljyasetii Geüi'leye 
İktisat Vekâletti tarafımdan tianzikn ve İcra Vekil

leri Heytito.ee kabul edilerek Büyük Millet Meclisime 
takdim edlmıiş olan «Mesai. Kanunu» lâyihası, Ti-
caret Vekilinim ve Sanayi MüldM UmumlisĞııim huzur-
larryle tetikilk olundu ve tetkiki şurasında Ticaret ve 

sanayi amele cemıiyetılerinıden bazılarının efkâr ve mü-
talâatı sorularaik nazara (itibara atadı. 

Zamanı kadimden beri mesaili beşeriyenıin korun
ması ve şeraiti mesalinlim tanzim olummıaısı malksadiyle 
bazı tedbüıriıer İttihaz olumagelmiş ve bu tedbirler ilk-
tiisadî münasebetlerim, içtimaî ve siyasî nizamlarım te
beddülü iılıeb ir hayli tefsirlere uğmımıştıır. Kurunu 
vustadan İtibaren Avrupada husule gelem tebeddülatın 
gayet (muhtasar bir tarihçesi hükümetim esbabı muci
be lâhryasımda ziiöıroiunmuştur. Bu hülâsa, Osmanlı 
İmparatoduğumun muhtelif devrelerinde himayeli me
sai ve tanzimli mesai meselıderimlm sureti vaz ve hal-
!liiınıi ve memleketlimizde bu meselelerin vaziyeti ha-
zürasımı da lihtfiiva etmiş öteydi, gösterilmek istenen 
tarihî levhanın noksanları biraz daha eksiknliş olurdu. 
Fakat mesaili ımebhuse, memleket'imıizde henüz haik-
kıyle tetkik ve <tovzif edilmemliş bulunduğundan İk
tisat Vekâletiinlin bu bapta malûmatı lâzıımeyi toplayıp 
yazamamış olması mazıur görüıknelidiir. 

* . ^IZ^^^'"5^"^?-??! 
Avrupa senmayesiiyle Avrupa üısıfliihsai azime usul-

îerinin memleketimlize gtiırmesıinıden akdem mevcut 
olam (kurunu vustaî esnaf teşkilâtı, bugün dahıi yaşa-
yen •eınıkaz ve bakayasından, anlaşıldığı veçhile, usul 
ve şeraiti mesaiyi tanzim ve hakkı mesaiyi bir dere
ceye kadar himaye etmekte idıi. Dahlilî ve Harici rnü-
nasebatı ikttiısadiyemiziin ve buna li&timae eden içtimaî 
ve siyasî taazzlimizüm değişımliş veya değişmekte bollun-
muş olmasından naşıi, artık o eski teşkilât, gittikçe 
münderis olmaktadır. Esnaf teşıldlâıtımım ve gediklerim 
ilgasına ve serbesti mesaiye dair saltanatı Osmıa-
mlinin meşrutî devrinde vazedilmiş kavamıin, mevcut 
•vakaıyi olmaktan ziyade zadei taiklit gibi telâlkıkü olu-
mabilirsede, tahavvülâtıı lilMsadiyenıin vetiresi!, o eskıi 
iteşküılâıtım bugün idame veya İhyasına takam buraJk-
mıamaiküaıdır. Buna binaen yenli şeraiti iiktisadliyeye 
uygun bir surette mesainin himayesi ve şeraiti me-
saJinıim tanzimli için 'kamun ve nlizamlar vazı icap" et
mektedir. 

Filvakli, bu hususta iıhmal ve tıerahli, her heyeti 
içıtiiımaiyenlin mebnası olan sayım inkisar ve tereddisıimli 
mudip olduktan başka, bazı nazariyatı Msadeyeye 
göre heyetli içtimaiyelerde vücudu sây derecesıinde 
lâbüt olan sermayemin de inkişafına manii olur. Bun
dan maada, her heyeti içtimaiyede ekseriyeti azimeyıil 
teşkil eden erbabı mesaıimlim hak ve şeraiti mesaisi h)i-
mıaye ve toınzıim ediılmediği ıtalkdirde, maısdarı sây olan 
hayatı beşerin israf ve hederini iintaç eder ıkıi bu dia 
her 'milletlim en büyülk ve en mühim sermayeîî 'iktisadî 
ve siyaıslisli olan efradı rnliletim zaaf ve tenaikusuma 
badi olur. Mamafih, sây ve sermayenin tezat ve tosa-
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dıüimü gayırti ıklabii infcar öten cemiyetli hazırada, me
sajındın himayesi, sermayenin vücut, faaliyet ve Mkftşa.-
funa sökıte km efaneyeoelk biir flarzdıa otaalkdır. Aıksi 
ıfcalkdliırde, gereik millî sarmaıyenliln, gerekse muavenetiine 
lihıtiyiacımıiz derkâr ölıan ecnebi serm'ayanaı ürkmesi 
ve 'btiıne&ce merMeiketlmiizde faaliyeti liikıtiisadiyerıliıı 
gevşemesii ihtimali vaırdır. 

Bütün bu icabatı nazarı dikkate almış Hükümet iş
bu Mesai Kanun lâyihasını tanzim ederek Büyük Mil
let Meclisine takdim etmiştir. Encümenimiz Hükü
metin lâyihasmdaki esasları, memleketin iktisadî ve 
içtimaî şeraiti hazırasına muvafık bulmuş ise de, lâ
yihanın heyeti umumiyesiyle bazı maddelerinde ve 
hatta lisan ve üslubunda bir hayli tadilât yapmaya lü
zum görmüştür. 

Zamanımız hayatı iktisadiyesinin ortaya attığı bel
li başlı mesâi mesailini berveçhi ati hülâsa etmek ka
bildir: 

1. Mesaiye müteallik mukaveleler (Çıraklık mu
kavelesi, mesai mukavelesi, münferit veya müşterek 
mukaveleler, ücret meseleleri, ameleyi yerleştirmek 
umuru) 

2. Mesainin tanzimi (Şeraiti mesai, sinni kabul, 
müddeti mesai, gece işleri, kadın ve çocukların me
saisi, hafta ve bayram tatilleri); amelenin hıfzısıhha
sı ve hayatının tehlikeden muhafazası, mesai neza
ret, vekâlet veya müdüriyeti ve amele müfettişleri 

3. Meslekî taazziler (Amele cemiyetleri ve sen
dikalar, tatili işgal, grev, kooperatifler) 

4. Telifi beyn teşkilâtı (Uyuşma meclisler', ha
kem) 

5. Amele sigortaları (İşkazaları, hastalık, malûl
lük, ihtiyarlık ve ölüme karşı sigorta, tekaüt mesaili). 

6. Basiretli içtimaiye (Teavün cemiyetleri, itibar 
ve tasarruf işleri). 

7. Muaveneti içtimaiye (Malul çocuklara, kesi-
rül efrat ailelere, ihtiyarlara, analara muavenet, işsiz
lik mesaili). 

8. Talimi sanat. 
9. Mecburiyet mesai ve sanayiin millileştirilme

si. 
Hükümetin kanun lâyihası, anifüzzikir mesaüden 

yalnız bir kısmını ihtiva etmekte olup diğerlerinden 
bazıiarına müteallik kanun lâyihalarının hazırlan
makta olduğu da esbabı mucibe lâyihasından anlaşıl
maktadır. Hükümet lâyihası kanuniyesinin muhtevi 
olduğu mesai şunlardır: 

Sinni kabul, müddeti mesai,, gece işleri, kadın ve 
çonukların mesaisi, çıraklık mukavelesi, sây rruka-
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velei müştereke, yerleştirme idareleri,, iş mahalleri
nin şeraiti sıhhiyesi, tababet umuru, Ticaret Vekâle
tinin mesai şubesi ve mesai müfettişliğirie bu mesaiye 
ait ahkâmı cezaiye. 

Görülüyor ki işbu kanun lâyihası, rpesaiye müte
allik mukaveleler mesailinin bir kısmı ile, tanzimi me
sai umurunun kısmı azamından bahistir. Ve müsta
kil bir kanun olmak üzere tanzim edilmiştir. Fakat 
mesaiye müteallik mukavelelerin esasını teşkil eden 
ücret mesaili hakkında vazı ahkâm edilmemiştir. Bun
dan başka mesaiye müteallik mukavelelerle mesainin 
tanzimi gibi mesai mesaili umumiyesi gibi yekdiğerin-
den farklı iki mecmuai mesali bir araya cemetmiştir. 
Halbuki tetkik edebildiğimiz mesâi kanunlarının he
men hepsinde mesai mukaveleleriyle tanzimi mesai 
mebahisi ayrı ayrı kanunlara veya mecellei ahkâmı 
mesainin birer babı mahsusuna mevzu teşkil etmek
tedir. Ticaret Encümeni kanunun insicam ve intizamı 
temin maksadiyle,. lâyihai kanuniyenin mukaveleden 
bahis ve nakıs olan kısmını bırakarak,, yalnız tanzi
mi mesaiye müteallik mebahisini tetkik) ve müzakere 
etmiş ve bu kısmın bir cüzünü teşkil eden ve evvelce 
Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmiş bu
lunan «Hafta tatili» Kanunununu da bazı ilâvelerle 
işbu kanuna ithal eylemiştir. Bu suretle mesainin tan
zimine ait bilcümle ahkâmı muhtevi bir kanun .lâyi
hası ihzar edilmiş oluyor. 

Mesai kanunları, ekser memleketleıfde peyderpey 
vazedilmiş müteferrik kanunlardan ibatet ise de bazı 
memleketler bu müteferrik kanunları [tetkik ve tat
bikte temini teshilât gayesiyle birer Mlecellei ahkâm 
(Kod) halinde tedvinine başlamışlardır. Türkiye Cum
huriyeti, bu nevi kavaninin vazına yeni; iptidar etmiş 
ve bu cihetle diğer memleketlerin esas ve eşkâle mü
teallik tecaribinden istifadeye imkân bulmuş oldu
ğundan, mesai kanunlarımızın bir «Mecelli ahkâ
mı mesai» daha kısa ve sade bir ifade İle bir «İş me
cellesi» halinde cem ve tedvini Encümenimizce mu-
vafıkı hal ve maslahat görülmüştür. Binaenaleyh Hü
kümetin Mesai Kanunu lâyihası Ticaret Encümenin
de «tş mecellesinin» birinci kitabı halMe ifrağ olun
muş ve bu kitap ebvap ve fusule taksmı kılınmıştır. 
Bundan başka, Hükümet lâyihasmdaki i mevaddın sı
rası, teselsül ve intizamı teminen bazıj tebeddülata 
uğratılmış olduğu gibi meva-Mın ihtivja ettiği ahkâ
mın bazıları tadil ve ıslah edilmiş ve bjirkaç madde 
yeniden ilâve olunmuştur. Mecelle rhııhteviyatının 
okuyup yazmaları kıt olan işçi muhitlerinde müm
kün olduğu kadar iyi anlaşılabilmesi için, ibareleri-
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nin açık, sarih ve sade yazılması lüzumuna kani ol
duğumuzdan, bir hayli kelime, ibare ve hatta cüm
lelerin tashihine ihtiyaç hissolun muştur. 

Maruzatı salifeden anlaşılıyor ki Ticaret Encü
meninin lâyihai kanuniye üzerinde yaptığı tadilâtın ek
serisi esasa ait olmaktan ziyade eşkâle mütealliktir. İş
bu tadilâtın esbabı mucibeleriyle beraber, madde be-
madde zikri, esbabı mucibe mazbatamızın çok uzama
sını badi olacağından yukarıdaki mütalâatı umunriye ile 
iktifa edilerek, hususatı saireye dair izahatın, kanun 
lâyihasının müzakeresi esnasında şifahen arz ve be
yan olunması tercih kılınmıştır. 

Hükümetin esbabı mucibe mazbatasında, mesai
ye müteallik «diğer mesaiîden bahis kanun lâyihala
rı ihzar edilerek Büyük Millet Meclisine takdim edile
ceği vaadiolunmaktadır. Ticaret Encümeni Hüküme
tin bu vaadini kemali memnuniyetle karşılayarak 
biran evvel incazı vaat buyurmasına intizar eylemek-
tede olduğunu beyan ve bu bapta Heyeti Umumiye-
nin de Encümenimizin noktai nazarına iştirak ey
leyeceğini ümit eder. 

Ticaret Encümeni, lâyihai kanuniyeyi, anifüzzikir 
bazı tadilât ile kabul eylemiş olduğundan, biran ev
vel müzakere ve intacını rica ederek heyeti umumiye-
ye arz ve takdim eyler. 

18 . 4 . 1341 
Ticaret Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

izmir İstanbul 
Mustafa Rahmi Akçoraoğlu Yusuf 

Aza Aza 
Zonguldak Aksaray 

Yusuf Ziya Besim Atalay 
Aza Aza 

Muhalifim esbabı izah Esbalbını izah etmek 
olunur üzere muhalifim 
Fuat Mehmet Vasfi 

Aza 
İçel 

Mehmet Emin 

İş Mecellesi 
Birinci Kitap : İşin Tanzimi 

Birinci Bap : Umumî Hükümler 
Madde 1. — İş Kanunu hususî ve resmî bütün 

müesseselerde işverenlerle işçilerin münasebetlerini 
ve işçilik şartlarını tanzim ve işin himayesi halk'kın-
daki usul ve tetbirleri tayin edîr. 

Madde 2. — Sarahaten zikrolunmayan hususlar
da ziraat 'işleri ve en çok beş beygir kuvvetinde kuv-

vei muharriyesi veya en çok on işçisi bulunan mües
seseler ile bir aile efradının ve yakın akrabasının bir 
araya toplanarak ev içinde el ile yaptıkları sanat ve 
hirfet işleri işbu kanunun sahasından hariçtir. Şu 
kadar ki bunların hayat ve sıhhat için mazarrat ve
ya tehlikeyi mucip ahvali hakkında Ticaret Vekâle
tinin teftiş ve murakabe hakkı mevcuttur. 

Madde 3. — Birinci madde bahsolunan müesse
selerin sahiplerine, müsteçirlerine, reislerine, âmirle
rine, müdürlerine, müdiri mesullerine veya vekilleri
ne işbu kanunda (işverenler) namı umumisi verilmiş
tir. İşverenler işbu kanunun hükümlerini icra etme
ye ve ettirmeye mecburdurlar. Kendilerine taallûk 
eden hususlarda işçiler veya onların veli ve vasileri 
dahi işbu kanunun hükümlerini icraya mecburdurlar. 

Madde 4. — Her işveren her sene Mart iptidasın
da müessesesinde istihdam etmekte olduğu işçinin 
adedi ile 'iş mahallerinin hali ve vaziyeti ve iş şartla-. 
rı vesaire hakkında bir beyanname ita etmekle mü
kelleftir. İşbu beyanname mahallî idareler vasıtasiyle 
Ticaret Vekâletine verilir. Beyanname şekil ve muh
teviyatı Ticaret Vekâletince bir talimatname ile ta
yin olunur. 

Madde 5. — İşbu kanunun neşri zamanında mev
cut olan müesseseler kanunun meri olduğundan iti
baren nihayet dört ay içinde kanunun neşrinden son
ra vücut bulunan müesseseler işe haşladıkları günden 
itibaren nihayet iki ay içinde beyanname vermek 
mecburiyetindedirler. Müesseseler kapandığı takdir
de kapanmayı müteakip nihayet bir ay içinde yine 
mahallî idareler vasıtasiyle Ticaret Vekâletine keyfi
yeti bildirmek mecburiyetindedirler. 

Madde 6. — Mahallî hükümetlere verilen beyan
nameler ile müesseselerin kapatıldığı haberleri mahal
lî hükümetler tarafından nihayet bir hafta içinde iş 
müfettişlerine gönderilir ve müfettişler tescil ettikten 
sonra Ticaret Vekâletinin İş ve Sanatlar Müdüriyeti
ne gönderilir. 

İkinci Bap : İşŞartları 
Birinci Fasıl : İşe Kabul Şartları 

Madde 7. — Birinci maddede gösterilen müessese
lere oniki yaşını ikmal etmemiş olan çocuklar çırak 
ve amele sıfatiyle iş işlemek üzere kabul olunamaz
lar. Maden ocakları içinde onyedi yaşını bitirmemiş 
olanların çalıştırılması yasaktır. 

İkinci Fasıl : İş Müddeti 
Madde 8. — Birinci maddede zikrolunan müesse

selerde iş müddeti günde on veya haftada altmış saati 
tecavüz edemez. Bu iş müddeti esnasında bir saatten 
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az olmamak üzere lâekâl bir defa istirahat verilir. 
İşbu istirahat müddetleri ile namaz vakitleri ve ma
kine ve tezgâhların ve çalışılan mahallerin temizlen
mesi için sarf olunan zaman iş müddetine dairdir, iş 
müddeti altı saati geçmez ise istirahat vermek mecbu
ri değildir. Şu kadar ki beş saati tecavüz eden gece 
hizmetlerinde iş müddetinin ortasında bir saat ,stira-

* hat etmek mecburidir. 

Madde 9. — Demir yollarının muhafaza ve tami
ri işlerinde olduğu gibi işçinin ikâmet ettirildiği ma
halden uzak bir mahalle nakli icap eden ahvalde 
şçilerin toplu olarak azimet ettiği mahalden itiba
ren azimet ve avdet saatleri de bu on saatlik iş müd
detine dahildir. 

Madde 10. — Madenlerde yer altında çalışanların 
iş müddeti günde sekiz ve haftada kirksekiz saati ge
çemez. Bu müddet her posta için bermutat ilk ocağa 
giren işçinin girdiği saatten son çıkan işçinin ocak
tan çıktığı saate kadar hesap olunur. Bu iş müddeti 
esnasında bir saatten az olmamak üzere laekkâl bir 
defa istirahat verilir. İşbu istirahat müddetleri yle na
maz vakitleri için sarf olunan zaman iş müddetine da
hildir. 

Madde 11. — işbu kanun on saatten az çalışıl
mak üzere bazı müesseselerde mevcut teamüller ile 
bu yolda akdedilmiş olan mukaveleleri ilga etmez. 

Madde 12. — işbu kanunun meriyetine kadar on 
saatten fazla çalışılan müesseselerde çalışma müdde
tinin işbu kanun ile on saate tenzilinden dolayı ücu-
ratta tenkisat icra edilemez. Buna muhalif olan mu
kaveleler keenlemyekündür. 

Madde 13. — Vukua gelen veya vukua geleceği 
muhakkak bulunan bir kazanın önüne geçilmesi, ya
hut müessesenin işlemesine engel olabilecek herhangi 
bir sebebin biran evvel ortadan kaldırılması gibi ah
vali mücbirede iş müddetinin tezyidi ücret mukabi
linde uzatılması caizdir. 

Ancak bu cevaz onyedi yaşını ikmal etmemiş olan 
erkek ve kız çocuklarına teşmil edilemez. 

Madde 14. — Derhal kullanılmadığı halde bozul
maya müsait mevadı iptidaiyeyi işleyen veya mevsi
me tabi bulunan müesseselerde iş müddetinin tezyi
di ücret mukabilinde günde iki saat uzatılması caizdir. 
Şu kadar k'i fazla çalıştırılan saatlerin adedi bir sene
de yüzseksen saati geçemez. 

Madde 15. — Fazla çalıştırılan saatlerin ücret 
miktarı alelade iş saatlerine isabet eden ücretin en az
dan yüzde ellisi nispetinde fazla olur. 

Madde 16. — Fazla çalıştırmak lüzumu hâsıl olun
ca işverenler tarafından keyfiletin sanayi müfettişi
ne, bulunmadığı takdirde mahallî Hükümetin en bü
yük memuruna bildirilmesi mecburidir. 

Üçüncü Fasıl : Gece işleri 
Madde 17. — Birinci maddede zikroilunan mües

seselerden - telefon işlemeleri müstesna - kadınlar ile 
onyedi yaşını bitirmemiş erkekler için gece işleri 
yasaktır. Akşamın saat sekizi ile sabahın altısı ara
sında işlenen işler gece işi sayılır. 

Madde 18. — Gece nöbetinde çalışan işçi gün
düz çalışamaz. Gündüz çalışan işçide gece işi yapa
maz. Gece ve gündüz işleri arasında en azdan oniki 
saat geçmiş olmak lâzımdır. 

Madde 19. — iş Meclisinde müzakere olunarak 
Ticaret Vekâleti tarafından tanzim ve Vekiller He
yetinden tasvip ile geçecek Reisicumhur tarafından 
tasdik edilen nizamnameler ile iş şartlarının icabettir-
diği bazı müesseselerde iş saatinin eksiltilmesi veya 
13 ve 14 ncü maddeler mucibince artırılması, götü
rü iş verilmesi, münavebe usûlünün konulması, de
mir yollarında ve seyrisefain umurunda aralıklı işle
rin tanzimi ve gece işi zamanının değiştirilmesi caiz
dir. 

Dördüncü Fasıl : Kadınlar ve Çocuklar 
Madde 20. — Ondört yaşını bitirmemiş olan er

kek ve kız çocukların aşağıdaki sanatlarda istihdamı 
memnudur : 

1. Debbağlık, 
2. Tütün depolarında istifçilik vesaire, 
3. Camcılık (Cam fabrikalarında kutuya koyma, 

sarma işleri yani ambalaj ve nakliye hususatı bundan 
müstesnadır), 

4. Çinkoğrafya, 
5. Hurufat dökmeciliği, 
6. Kurşun veya mürekkebatından mamul her 

nevi eşya imalâtçılığı, 
7. Ebniye imalâtçılığında amaigam işleri, 
8. Yazmacılık (Yıkama, kurutma, serme, gibi 

işler müstesnadır), 
9. Eski elbise tamiri ve paçavraları işlemek ve 

nevilere ayırmak, 
10. Tuzlaçılık, 
11. Salhanede çalışmak, 
12. Kireç ocaklarında çalışmak, 
Kezalik onaltı yaşım bitirmemiş olan erkek ço

cuklar ile aynı yaştaki kadınlar aşağıda: zikrolunan 
sanatlarda işçi sıfatiyle kullanılamazlar: 
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1. Duvarcılık, 
2. Çatı örtmek, yağmur boruları koymak gibi 

yapı ve çatı ameleliği etmek, 
3. Su yolculuğu, 
4. Değirmencilik, 
5. Dökümcülük (yalnız erkek çocuklar için kum 

ve çamur işleri müstesnadır), 
6. Bir ayakla şakulî çarkları çevirme işleri, 
7. Ağır makine-çevirme, 
8. Sihhat ve hayata muzır veya tehlikeli, infila

ka müstait, bayıltıcı, zehirli ve müştail mayiat ve me-
vat, bunlara ait âlet ile çalışma, 

Madde 21. — Erkek ve kadınlarda onsekiz yaşını 
bitirmemiş olan kimseler aşağıda sayılan mahal ve 
sanatlarda çalıştırılamazlar : 

1. Tütün fabrikaları (Kutu ve paketlere doldur
mak, kutu ye pakette etiket ve bandrol yapıştuımâk iş
leri hariçtir,) 

2. Oteller, 
3. Birahaneler, 
4. Lubiyat mahalleri, 
5. Hastaneler, dispanserler, sanatoryumlar, 
6. Banyolar, hamamlar, 
7. Mayi halinde hamızı karbon istihsali 
Erkeklerde onyedi yaşım bitirmemiş olanlarla o 

yaşta bulunan kadınlar kezalik aşağıda sayılan ma
hal ve sanatlarda 'istihdam olunamazlar : 

1. Maden işleri (Yerüstündeki kolay işler müs
tesnadır), 

2. Taşocakları, 
3. Tüneller, 
4. Kanalizasyon işleri, 
5. Müştail maddeler yapan fabrikalar, 

6. içki ve bira fabrika ve imalâthaneleri (San
dıklara koymak ve etiket yapıştırmak müstesnadır). 

7. Çimento fabrikaları, 
8. Tuz istihsal ve depoculuğu, 
9. Elektrik kuvveti istihsal ve tevzii, 
10. Elektrik tramvayları (Tramvay tathiratı gibi 

hafif işler müstesnadır), 
11. Boynuz ve kemik gibi mevadın ilk imal ve 

islâh işleri, 
12. Havayı muzık ve tatbikatı işleri, . 
13. Dalgıçlık, 
14. Hallaçlık, 
Madde 22. — Yirminci ve yirmibirinci maddeler

de sayılan sanatlara muhataralı ve zararlı görülen di
ğer sanatların ilâvesi ve işbu iki maddede mezkûr 
olupta fennin terakkisiyle iş şartlarının tebeddülün

den naşi muhatara ve zararım kaybeden sanatların 
yirminci ve yirmibirinci maddelerden ihracı caizdir. 
ilâve ve ihraç kararları Ticaret Vekilinin iş meclisi 
mütalâasına müsteniden inhası üzerine Heyeti Ve
kile tarafından verilecek Reisicumhurun tasdikine 
iktiran eder. 

Sıhhat ve hayat için zararlı ve muhataralı işler
de işçinin sıhhat ve hayatını korumak için işbu mad
dede mezkûr usul ile iş şartlarım tayin ve bazı ted
birler ittihaz etmek~caizdir. 

Madde 23. — Kadınların ve (17) yaşından küçük 
çocukların kullanıldıkları işlerde iş müddeti istirahat-
ten gayri bir maksatla fasılaya uğratılamaz. 

Madde 24. — Onyedi yaşına kadar erkek ve kız 
işçiler işçi cüzdanını hamil olmadıkça işe kabul olun
mazlar. 

Beşinci Fasıl : Gebe ve Lousa kadınlar 
Madde 25. — Umumî ve hususî, sınaî, ticarî, tali

mi ve hayrî her nevi müesseselerde müstahdem olup 
kurtulmalarına takriben dört hafta kaldığı hekim 
raporiyle tebeyyün eden gebe kadınlar, gerek bu 
müddet esnasında gerekse kurtulmalarından itiba
ren geçecek altı hafta zarfında çalışmazlar ve bu 
on hafta esnasında mezun sayılarak ücretlerinin nıs
fını alırlar ve gebelik ve lousalık sebebiyle işler inden 
çıkarılamazlar. Kadınların çocuk doğururken hiz
metlerinden çıkarılacaklarına dair mukavelelerinde 
bulunması muhtemel kayıtlar keenlemyekündür. Gay
bubeti esbabını beyan etmiş olmak şartiyle çocuk 
doğuran bir kadının işinden çıkarılması kadın lehin
de zarar ve ziyan davasını müstelzimdir. Kadının ih
barı üzerine mahkeme bu davayı bizzat takip edip 
müstacelen halletmekle muvazzaftır. 

Madde 26. — Emzikli kadınlara 'iş zamanında 
istirahat saatlerinden fazla olarak biri sabahleyin di
ğeri öğleden sonra olmak üzere otuzar dakikadan bir 
saat izin verilir. Dâhilde çocuk uyutmaya müsait bir 
mahal vücuda getiren müesseselerde izin zamanları 
yirmişer dakikadan kırk dakikaya tenzil olunabilir. 

Madde 27. — Onbeş yaşını geçkin elli kadın ça
lıştıran müesseseler, müessesenin için de veya yakı
nında süt verme odaları hazırlamaya mecburdurlar. 
Bu odaların nasıl tertip olunacağı ve ne suretle tef
tiş edileceği Ticaret Vekâletince tanzim olunacak bir 
talimatname ile tayin edilir. 

Üçüncü Bap : işçilerin istirahatı 
Birinci Fasıl - hafta tatili 

Madde 28. — Onbin veya onbinden fazla nüfusu 
havi şehirlerde alelûmum fabrika, imalâthane, tez-



- 1 7 

ğâh, dükkân, mağaza, yazıhane, ticarethane, sınaî ve ı 
ticarî bilûmum müessesat ve tevabiinin haftada bir 
gün tatili faaliyet etmeleri mecburidir. Tatil günü 
yirmidört saatten dun olmamak üzere Cuma günü
dür. 

Madde 29. — Resmî devairle umumî, hususi, ticarî 
ve sınaî herhangi bir müessesede müstahdemini, işçi
leri haftada altı günden fazla çalıştırmak memnu
dur. 

Madde 30. — Açık havada veya senenin bir kıs
mında çalışan veya faaliyeti mevsime tabi bulunan 
ziraat, avcılık, balıkçılık, çobanlık, ormancılık, yapı
cılık, tuğlacılık ve emsali mesai erbabı işbu kanun 
ahkâmından müstesnadır. 

Madde 31. — Âtide zikrolunan müesseseler yev
mi mahsusta hafta tatilinden müstesnadır:. 

a) Hastaneler, dispanserler, eczaneler, hamam
lar, tebhirhaneler. 

b) Vapur, tramvay, su, elektrik, gaz, telefon şir
ketleri, kuvayı muharrike müesseseleri, liman, iskele 
ve istasyon ve gümrük ve antfrepolardaki tahmiliye 
ve nakli ve şirket ve cemiyetleri, berrî ve bahrî vasaiti 
umumiye! nakliye ve hidematı umumiyei belediye, 
vâki veya vukuu muhtemel bir kazaya ait tedabiri se-
fia iktihazına muktezi ameliyat ile bu ameliyatın ic
rası için zarurî olan âlât ve edevatı ihzar edecek mü
essese. 

c) Matbaalar, müzeler, umumî kütüphaneler, 
umumî bahçeler, tiyatrolar, spor, konferans ve kon
ser salonları, sinemalar. 

d) Hanlar, oteller, lokantalar, kahvehaneler, 
e) iMütesariiülfesaJt mevad istimal ve imal eden 

ve tatili faaliyeti marnulâtının bozulmasını veya ten
zili kiiymetini mucip olan sanayi müesseseleri. 

Şu kadar ki bu gibi müess'esatta müstahdem me
murin ve amelenin münavebe suretiyle haftada bi
rer gün mezun olmaları mecburidir < 

Madde 32. — Fırıncılar, kasaplar, yalnız sebze 
ve yaş meyve satanlar, berberler, nalbantlar, âlât ve 
edalvatı ziraiye tamircileri, müesseselerini Cuma I 
Igiünleri zevali saat on ikiye kadar açık bulundura-
Ibilirier.; 

Maldde 33. — Cuma günleri tatil eden fabrika, 
maden ocağı vesair müessesatlta bekçilik, kapıcdık 
etmek veyahut makine ve kazanları temizlemek, iş
letmek ve maden ocaklarının inkitasız faaliyeti bir 
mecburiyeti fenniye tahtınıda bulunan hidematını 
devam ettirmek gibi ifası zarurî hizmetlerde Cuma I 
'günleri çalıştırılan müstahdemin ve işçilere o hafta I 

içinde lyirma dört saat/tan dun oîmarnak| üzere birer 
gün mezuniyet veriik\ 

Maldde 34. — Devletin tahtı idare vi murakabe- , 
sinde bulunan veya Devlet namü hesabııja isteyip de 
müdafaaâ milliye ile alâkadar olan müesfceler, senede 
onbeş defa Cuma tatilini tatbik edebilirler^ 

Maldde 35. — İşbu kanun ahkâmı is'tijsnaiyesinden 
istifade etmek isteyen müesseselerin sahijp veya mü-
diri mesullerinin mahalllî belediye meclislerine mü
esseselerinin nevi, evsaf ve şaraiıtirai ve istihdam et-
ıtikleri amele miktarını mübeyyin bir| beyanname 
vererek ruhsatname almaları lâzımdır.. BJefediye mm-ı 
tıkalarınldan hariç bulunan müesseseler en yakın 
belediyelere müracaalt ederler, Ruhsatnameler bir 
sene için muteberdir, 

iMaldde 36. — tşibu kanun ahkâmını! nüfusu on-
binden dun olan şehir ve kasabalarda dahi tatbiki, 
mahallî beledıi/ye meclislerinin karar ve j ilânına va-
bes'tedir. 

İkinci Fasrİ •< Bayramlar j 
(Madde 37. — Türkiye Cumhuriyeti™*1 millî, 

dinî bayram günleri olan aşağıda mezkiûr günlerde 
bilcümle müesseseler - hafta tatili günlerindeki kayıt 
ve şaftlara riayet olunmak üzere- işlerini tatil et-< 
meğe mecburdurlar: 

A) IMiHî bayram : Cumhuriyet güiııü (Cumhu-1 

riyetin (ilân olunduğu gün: 29 Teşrinieyvel). 
IB) Dinî bayramlar. 
'Şeker bayramı <1 - 2 - 3 - Şevval) 
Kurban Bayramı (10 - 11 - 12 - 13 Zilhicce), 
Mevlâ günü (12 Rebiülevvel), 
Maldde 38. — İşbu kanun üe mecburî olan Bay

ram günlerinde her işçi ücrötai işlemiş gibi alır, 

Dördüncü bap 
İşçilerin sağlığım sağlamak! ve işçileri! ftehlikeden 

îkorumalkl 
Birinci fasıl •• İş mahallerinin' sağlık' v)e emniyet 

îşarüan 
'Madde 39. — İş verenller kendıi müesseseleri için

de çalışan işçilerin hayat ve sıhhati en piyade mah-; 
fuz bulunacak surette inşa, idare ve rrjuuhaıfaza et
meğe ve ettirmeğe ve temiz tutmağa ve; tutturmağa 
mecburdur. 

Maldde 40. — İş binaları ve iş mabajlleri hıfzıs-
sıhha kaidelerinin icap ettirdiği surette) havalandır
mak, aiyalandırmak ve temiz tutıılmak lâzımdır. Iş-f 
bu bina ve mahallerde bulunan işçinin .maktan hıf-
zıSsıhha kaidelerinin icap ettirdiği nispeft dairesinde 
olmak muktazidir, Yer altında veya y^rım yer al-
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tınıda veyahut alçalk, 'karanlık, rutuıbe!tlıi, soğuk veya 
sıcalk olan binalar işlbinası olarak kul'lanılamaz. İşin 
ıtalbiat ve mahiyetti bu kaibil mahallerde çalışmayı 
zarurî kılıyorsa bu hususlar için yapılacak talimat
namenin hükümlerine göre hareket olunur. 

Madde 41. — Her iş 'binasının kâfi miktarda mah
reçleri bulunmak lâzımdır, iş binaları ve iş mahalleri 
yangın tehlikesine karşı lüzumlu tahaffuz vasıtalarıyle 
mücehhez bulunmak muktazidir. 

Madde 42. — İşverenler iş binaları mahalleri da
hilinde ve bunların etrafında hüsnü ahlâkın muhafa
zasına nazaretle mükelleftir. Erkeklerle kadınladın 
bir arada çalıştıkları mahallerde hüsnü ahlâkın mu
hafazasına muktavi şartları tösise ve huna müteallik 
bütün tedbirleri ittihaza mecburdurlar. 

Madde 43. — îş bina ve mahallerine küullü meş
rubat ithali memnudur ve kim olursa olsun sarhoş bir 
adam işbu bina ve mahallere giremez, iş verenler bu 
memnuiyet hilâfında hareket olunmamasını temin ile 
mükelleftir. 

Madde 44. — îş 'binalarında ve iş mahallerinde 
kullanılan bilumum buhar (kazanları ve makineleriyle 
türbinler, motorlar, dinamo ve elektrik motorları ve 
sair muharrikler, taransmisyoniar, kayışlar, dişli çark
lar, elevatörler, rezervuarlar, kanallar çukurlar ve sa
ire işçilerin sıhhat ve hayatı için her nevi tehlikeyi 
bertaraf edecek surette inşa ve vazedilmiş ve fennî 
ve sağlam haillerle ihata olunmuş bulunacaktır. İş 
mahalleri, makineler, tezgâhlar ve diğer âlât ve ede
vatın etrafındaki yerler hiç bir tehlikeye mahal bırak
mayacak derecede geniş olacaktır. 

Muharrikler, transmisyonlar ve makineler fennî 
imkân oldukça biri diğerine tabi olmayarak süratle 
durdurulabilecek surette vaz ve tertip olunacaktır. 

•Madde 45. —- Kapılarda menfezlerde kapak bu
lunacaktır. Merdivenler sağlam ve parmaklıkları kuv
vetli olacaktır. İnşaat ve nakliyat işlerinde kullanılan 
(bilcümle iskeleler, merdivenler, destekler, müteharrik 
motorlar ve saire çalışanların sıhhat ve hayatı her 
nevi tehlikeden masun kalacak foir şekilde inşa ve 
tertip olunacaktır. İnşaat iskelelerinde düşmeğe mani 
olacak bir surette (90) santimetre irtifaında parmak
lık yerine tartalar tespit edilecektir. Keza açık ma
hallerde çalışıldığı zaman iş verenler, işçilerin her 
türlü tehlike ve zarardan vikayesine muhtezi tedbir
lere tevessül ile mükelleftirler. 

Madde 46. — Kuyularda, maden ocaklarında, ha
vagazı yollarında, bacalarda, lâğımlarda ve her türlü 
muzırrı sıhhat gazlar intişar eden yerlerde çalışan ve 

sıhhat ve hayat için tehlikeli olan makineleri, cihaz
ları, gazları ve saireyi kullanan veya bu âlât ve meva-
dın yakiniride çalışan işçilerin, işin ta'biat ve mahiye
tine göre mahsus elbise, maske, kuşak, eldiven, ayak
kabı, gözlük ve saire gibi hayat ve sıhhatlerini koru
mağa yarayan tahaffuz vasıtalarıyle işverenler tara
fından teçhiz olunmaları mecburidir. 

!Madde 47. — Tenvir ve teshin âlât ve teçhizatı 
tehlikesiz, sıhhata zararsız, iştigal ve infilaka gayrı 
müsait olacaktır. 

İştial ve infilâkı kolay madde ve gazlar üzerinde 
veya onların civarında çalışıldığı zaman iştial ve infa-
lâka mani olacak tedbiri almakla işverenler mükel
leftir. 

Madde 48. — Bütün ve müesseselerde işçilerin 
içmesi için kâfi miktarda fennen kabili şürp su bulu
nacak ve yemek yemek, istirahat etmek, namaz kıl
mak, elbiselerini muhafaza eylemek için münasip 
mahaller ayrılacaktır. 

Bütün müesseselerde defi hacet etmek, el yüz yı
kamak ve aptes almak için hüsnü ahlâk ve hıfzıssıh-
ha şartlarına muvafık olmak üzere apteshane ve mus
luklar yapılacaktır. İhtiyacın ve işin tabiat ve mahi
yetinin icap ettirdiği mahallerde işçiler için mutfak, 
hamam veya ıbanyo ihzar edilecektir. 

Madde 49. — Ereğli kömür havzası ile şehirler 
haricindeki maadin ocakları ve müessesatı sairede 
işçi miktarı elliden fazla olduğu takdirde işçiler için 
bir cami ile işçi çocuklarını okutacak birer mektep 
ve muallim bulundurmağa ve genç işçilere gece ders
leri okutturmağa işverenler mecburdurlar. 

Elliden noksan işçileri olupta yekdiğerlerine yakın 
bulunan maden ocakları veya sair müessesatta mektep 
ve cami inşası ve muallim tayini, ocaklar ve müesse
seler beyninde müştereken temin olunur. 

Madde 50. — Ticaret Vekili, iş meclisinin fikir ve 
mütalaasına istinaden işin tabiat ve mahiyetine göre 
zarurî görülen müesseselerde işverenlerin kendi işçile
rine mesken veya işçi koğuşu tahsis veya inşa etme
lerini mecburî kılabilir. Ereğli kömür havzasında her 
ocak civarında Ticaret Vekâletince tanzim edilen nu
munelere tevfikan işçi mesken ve koğuşlarıyle hamam 
veya banyo inşasına ocak amirleri mecburdur. 

(Bu mesken ve koğuşların hıfzıssrhha kavaidine ve 
hüsnü ahlâk icabatına muvafık olması lâzımdır. 

İşçi mesken koğuşları emlâk vergisinden ve her 
nevi devlet ve belediye vergilerinden muaftırlar. 

Madde 51. — İşbu kanun neşrolunduğu zaman 
mevcut olan ve birinci maddenin dairei şümulüne da-
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hil bulunan müesseselerde mebani ve teşkilât imkân 
derecesinde işbu kanun ahkâmına göre tadil ve teb
dil olunacaktır. Tadil ve tebdilin ahkâmı hakkında 
işverenlerle iş müfettişleri arasında ihtilâf çıkarsa Ti
caret Vekili iş meclisinin mütalâasını alarak kati hük
mü verir. 

Madde 52. — tş mahallerinin, makinelerin ve sai-
renin inşa, tamir, tadil veya tebdil edilmesi gibi husu-
sata müteallik işverenlerin ihzar edecekleri planlar, 
iş müfettişleri vasıtasıyle Ticaret Vekâletine gönderi
lir. Vekâlet işbu kanun ahkâmı ile buna müteferrî ni
zamname ve talimatnamelere muvafakat noktai naza
rından planı serian tetkik ve tasdik veyahut lüzumlu 
tadilleri irae ile alâkadara iade eder. İşverenlerle Ve
kâlet arasında ihtilâf çıkarsa mesele İcra Vekilleri He
yetinde tetkik olunarak kati hükme raptolunur. 

Madde 53. — Şehir harici ' müessesat ile Ereğli 
kömür havzasında işçinin sıhhî gıda alabilmesini te-
minen ve İş meclisinin tespit edeceği esasat dahilinde 
işçi ücretinden yapılacak tevkif ile işçilere sıcak ve 
mugaddi yemek itası mecburiyeti işverenlere tahmil 
olunabilir. 

Madde 54. — tş mahallerinin ve işçi mesken ko
ğuşlarının hıfzissıhha ve emniyet şartlarına müteallik 
mevadi sâlifedeki ahkâmı tavzih ve tafsil etmek üze
re lüzumlu görülen talimatnameler, İş meclisinin mü-
taalatına müsteniden Ticaret Vekâleti tarafından tan
zim ve neşrolunur ve tatbik ettirilir. 

İkinci Fasıl — Tababet İşleri 
Madde 55. — İşbu Kanunu birinci maddesinde 

zfkrolunan müesseselerin on işçiden ziyade istihdam 
edenlerinin işçilere mahsus bir ta'bibi bulunmak mec
buridir. 

Diğer tabip bulunmayan mahallerde Belediye ta
bipleri bu nevi müesseselerin tababetini deruhde ede
bilir. Tabip ücreti işverene aittir. Belediye tabipleri 
istihdam olunduğu takdirde ücret miktarı Belediye 
meclisinin kararıyle tayin olunur. Bir kaç işverenin 
birleşip müştereken bir tabip istihdam etmeleri tabi
bin bu müşterek işlere kifayet etmesi şartıyle caizdir. 

Madde 56. — İşçi tabibinin vazifesi, işçilerin sıh
hatine itina ©tmek, ilk muaveneti tıbbiyeyi icra eyle
mde, müessesenin mutfak, yemekhane, hamam ve 
meskenlerinin nezafetine, sıhhî şeraitine nezaret et
mek ve .işçilere sureti umumiyede hıfzissıhha terbiyesi 
vermektir. 

İşçi tabipleri hastalık ve kaza vukuu gibi ahvalden 
maada muayyen fasılalarla muntazam muayeneler 
icra etmeğe ve bu muayenelerden çıkan neticeleri mü

essesenin muayene defterine kaydeylemeğe mecbur
durlar. İşçi tabipleri müessesesinin defterinden başka 
hususî bir muayene defteki diaha tuûarak ; hastalıkları, 
kazaları ve müesesenıiın ahvali ısıhhiyesiinli âşjbu diefıtere 
dahi işareıt ederler. Ticaret VökâkCli veya iş nmifet-
•i'şleıli tarafından tailep vukuunda işçi tabipleri hususî 
defterlerine nazaran maıDüımıat vermeye mtcburıdudar. 

M adide 57. — Birıjnöi maddede zJkrolunan mües
seselere kabul olunacak iişçiler evvelâ ıtaifep muaye
nesine tabidirler. Sarî hastalıkMa malûl olup da 
dıavrei sUlrayeıCi. geçmetmıiış akınlar ve gDrecekkuii işfin 
tabiat ve mahüyeıüne göre çalışmaya büinyeteni mü-
saıit olmayanlar mıüessıaseilere 'kabul olunamazlar. 

Madde 58. — Her müessesede ilk tedaviiye lüzum
lu madde ve dlâçfarı dhıtiva eden bir ecza do'labı bulu
nur. İşbu döliaıp işçi ıtıabibi ile 'işçilerden birli tarafın
dan idare olunur ve ıtabip tarafından bu işçfiye (icap 
eden malûmat verilir ve vesayaıda bulunulur. Eğer 
müessese şehirden üç kilometreden ziiyade uzakta bu
lunuyorsa hastalar (içlin blir odası, tkâfii mCfctiarda hasta 
bakıcı, yaltak ve teskereferii ve bir küçük eczahanesi 
mevcut oümak lâzımdır. Eıreğlli kömür havzası gibi çok 
ıişçi çalışan mıntıkalarda, çalışan, mahallere yakın 
umumî bir hastahane bulunmadığı takdirde iş veren
ler bir 'hasıtahıane ve eczahiarae teslis ve Ş.dıaıres'iıne ve 
hastaları ve alMerünli meccanıen tedaviye mecburdur
lar. . • ~ 

Madde 59. — İşcTlktrün ve lişçli aıieüeriniin devlet 
ve betediye hastoihanelerûnde meceanen tedavisine ve 
buna karşılk olıarak mezkûr hastaneler için mıntıka-
l'aırı diahlifadefldi mlüessesdlerden bazı masraf hissesi 
almaya karar vermek Ticaret Vekâfetüyfte Beilediyefe-
riın sallâhliyeıtii dahilindedir. Bu bapta Ticaret Vekâ
leti aıleyhGne vukuubulıacak itirazlar İora Vekilleri He
yetinde, belediye laleyhlindekliıier iise Betedıiye meclliıs-
l'orjnde teffikük ledıilcıreik katî hükme iktiran ieder. 

Beşinci Bap : İşin Tanzim ve Töftlçli 
'Birindi Fasıl -. İş Şuıbedi ve İş MecîıKsü! 

Madde 60. — Ticaret Vekâletimin Sanayii ve Mesaıi 
Umumî Müdürlüğünde Sınaî müMyet ve (müesseseler 
ve mesaî şubesiinin, meısialiye ait kısmı ayriarak kâfi 
miktarda memurlardan ve iş müfetitljşleıiindem mürek
kep bir İş Şubeısli Müdiri Umumiliği teşkil olunmuştur. 

İş Şubesi Müdkü Umumiliğinin vazlfesli şunlardır : 
A) Saınayiide, Ticarette ve düğer her ıtüıM teşeb

büslerde ıiş şartla:nna temas eden taharni ive teıîıkûkler 
yapmak; 

B) İş verenlerle 'işçiler arasında iş nıukaveileısiin-
den çıkan ihtliföflara karşı her türlü ihtiyatî tstbıirler 
afflmak ve bu ihtilâflara mütevassıt sıfaıtiiylje karışmak; 



C) TüırJklly>ede ecnebi memleketlerimde iş şartları 
hısüklkıaııda muıkayesellli tetkikler yapmak; 

D) Eoruebli memlektfcrde çıikmış. ve çıkmakta olıaın 
lise ve lişçiiıliğe ımiüiteıailîJk kanunlardan daıjmî soretıte 
malûmat ataak, Türkiyede lişçdleriın iktisadî, sıhhî, 
ahlâki huıkulkî vesaire ahvallM tetiklik 'etimde ve bu 
ahvali iyileştirmeye yarayacak 'kamum lâyihalarını 
hazırlarnialk; 

E) İş kanuMiarımım tatbikime mazaret eıtimek ve 
bunlarım iyice ıtiaıtbik olunabilmesi içıin icap eden ni-
z&mınaım© ve ıtlalimaıtmam'dleri. hazırlamak; 

. V) Işçiere karşılıklı sigorta, tekaüt sandükları 
teşkil ettıilrmek ve bumlıara muavenet ve nazaret et-
toeık; 

Z) îşçlerlkı karşıhıkılı muavenet demekleri ve bun
larım terlikleri, işçilerin koopietratilf sökelleri ve bum-
Harım birilikleri ve lişçi sanayi cemiyetleri gıibti içtiımaî 
lişçi müesseselerime muavenet ve hu amiüeisseseîiarde ce-
ıreyam edan muamelelere mazaret eıtımtık ve bunöanm 
lidarelerimlii mTurakabe etmek. 

Madde 61. — Ticaret Vekâlaüiinde işe müîJeaffiGk 
ımeseleler meşgul oîlaıraık tş Şubesi iMüdıüırlüğümıün va
zifelerimi teshil etmek üzere (tş MedilJsi) aıdli bir 
rnıedlıs ihdas olunmuştur. 

tş 'Mecllısii aşağıda mûkltıar ve meviled gösterilen 
azadan ıterekikıüp eder: 

A) ©üyüık Millet MecMınıln Ikendli 'azası arasında 
bir 'içtima devresine mahsus olarak seçeceği üç mebus, 

B) Ticaret Vekâletinden Sainayi, tş, Ticaret, 
Maadin Müdiri Umumüieıriyle Hukuk Müşaviri ve is
tatistik Müdürü; 

C) Nafi Vekâletimden Demlir Yollar Müdürü 
UmuirrM; 

D) Ziraat Vekâletimden Ziraat ve Orman Müdü
rü Umumileri; 

E) Sıhhiye ve Muaveneti îçfciımaliye Vekâletin
den Hıfzıssıhha Müdürü Umumisi; 

V) Darülfünundan seçilrnıfiş üç Müderris; 
Z) Türkiye sanayi ve ticaret ve ziraat erbabı ta

raf undan seçimiiş yedi mümessil; 
H) Türküye işçileri tarafımdan seçiiîımiş yedi 

mümessil; 
T) 'Siyasî ve içtllmııaî iktisat (ilimleriyle 'iş ve işçi 

meselelerimde ihtisaslara ımıüseılleırn kimseler arasından 
Heyetli Vekiİemiim seçtiği iki zat. 

(V, Z, H, T,) fıkralarımda zılkroluman azalar dört 
sene (müddetle seçilir, tekrar seçiıltaıeletri callzdiir. Sa-
mıayi ve Akaret ve ziiraaıt mümesısii&rüM Ziraaıt ve Ti
caret ve Sanıayi Odadan, işçi rnıümessilieıinıi, lişçi der-
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mekteri veya birilikleri seçer. Bunların nasıl seçlliecek-
feri bir taKmıaıtınıaımıe ile tayin ediülır. 

Madde 62. — tş mecSl'Sİime Ticaret Vekilli veya 
onun namına Ticaret Vekâleti Müsteşarı riyaset eder. 

Madde 63. — tş meclisinim karariarı listıişiaırî mahi
yettedir. Bu meclis aşağnda zjkroüunan işlilerle meş
gul odur: 

A) tş verenlerle işçilerin mıünasebatına mıüıfceialffic 
her nevi meseleleri tetkik ile bu baptaki mütalâalarını 
Ticaret Vekillime bildirmek; 

B) tş ve (maişet şartlarının iyleştıirilmösıine yara
yan tetlbiiırleri tahaırri ve tetiklik ederek Ticaret Vekilli
me -teklf eyfernek; 

C) Jş ve işçi meseleleriyle alâkalı kanun lâhi-
yalariyle bunların tatbiklerine dair (mütalâaların! 
bildirmek; 

D) Ticarelt, Nafaa, Ziraalt, Sıhhiye Vekilleri ta-
rafımdan gönderilip ihtisas dahilinde bulunan her 
meseleyi tetkik ile mütalâasını Ticarelt Vekâleti va-
sıtasiıyle mercilerime .bildirmek. 

Madde 64. — tş meclisi her sene Teşrinisani 
(içinde Ticarelt Vekâletinde toplanır.! İçtima bir haf
tadan az ve üç haftadan fazla devam edemez. Ti
caret Vekilinin daveti üzerine fevkalâde içtima ak-
dblunalbilir.: İş meclisi çalışma usulünü kendisi tan
zim eder.ı Ancak inltilhap edeceği komisyonlarda iş 
verenlerle işçiler mümessillerinim miktarı müsavi ol
mak 'lâzımıdır.! 

iMaddıa 65. — Ticaret Vekâleti tş Şubesi Müldiri 
Umumiliği, tş mesailinden ve şubenin tetkikat ve 
faaliyetinden bahis bir tş mecmuası neşreder. 

.Madde 66. — tş meclisi her sene mesaisine, mü-
şahedatına ve diğer lüzumlu gördüğü hususata dair 
bir rapor tanzim ederek Ticaret Vekâleti vasıta&ıyle 
Büyük Millet M'eciisıine takdim eyler. 

İkinci Fasıl •> Işnıi Teftişi 
Birinci K.ısım : İlânlar ve Defterler 

iMaldde 67. — Her iş veren işıbu kanunun bin su
retini ve müesseseyi teftişe memur müfettişin ismi
ni, İçendi müessesesinde işçilerin görüp okuyabileceği 
bir mahalle asacaktır. 

iMadde 68. — İş verenler kendi müesseselerinde 
işin başlanacağı ve bitirileceği saatlarla is'tiralhat ve 
tatil zamanlarını gösterir levhalar yap'tıraraik işçile
rin çalış'tığı her yere o levihalartdan birer tane asacak-1 

lar ve bunların birer suretini de iş müfeiütişi ile be
lediyeye vereceklerdir. 

Madde 69. — tş verenler işçilerim ancak mezkûr 
levhalarda gösterilen saatlerde çahş'tırmak ve istira
hat ettirmek mecburiyetindedirier. 
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Madde 7Q. — Darü&tamlarla çocuklara bakan 

hayrî müesseselerin darülısınaları iş teftişime, tabi-
dirlen (Bu darüJsınalarda işbu kamunun çocuklara 
ait maddelerini ihtiva eden kısmı ile amelî ve nazarî 
iş saaltlarmı, istirahat müddetlerini, yemek zaman
larını mübayyin bir levha talik olunacaktır. 

Bu levha iş müfettişi tarafından tasdik ve imza 
edilmiş 'bulunacaktın işbu maddede mezkûr mües
seseler, çalıştırdıkları çocukların isimlerini ve doğ
dukları tarih- ve mahallî ve son verilen cetvellerden 
'beri vukua gelmiş olan taıhavvülleri gösteren ve mü
essese müdürü tarafımdan tasdik ve imza edilmiş 
bulunan bir cetvel tanzim ederek üç ayda bir defa 
iş müfettişine vermeğe mecburdurlar.: 

Madde 71. — işçilik eden ve yaşı (17) den aşağı 
olan erkek ve kız çocukların işçilik şartları anlaşıla-
(bitaıek için o çocukların mensup oldukları mahalle 
heyeti ihtiyariy eleri çocuklarını ismini, mahlasını, 
»doğduğu tarih ve mahalli, ikametgâhım mübeyıyıin 
ve mühürleriyle musaJdak bir cüzdanı çocukların ba
ba, ana veya velilerine veyahut iş verenlere doldurup 
vermeğe mecburdurlar. 

tş bu cüzdanların matbu kısımları Ticaret Ve
kâleti tş Şubesince tap olunup iktiza eden veya ta
lep olunan mahallere meccanen tevzi ve irsal edilin 
(Bu cüzdanlar pula tabi değildin Heyeti ihtiyariye 
cüzdanları doldurup ve tasdik ettiğine mukabil harç 
ve aidat alamaz. 

Madde 72. — tş verenler bu cüzdanların üzerine-
çocukların müesseseye girdikleri ve müesseseden çık
tıkları tarihi kaydederler ve cüzdanların muhteviya
tını ayrıca tutmağa mecbur oldukları bir deftere ta
rih sırasiyle yazarlar.. 

Madde 73. — Birinci maddede ziknolunan mües
seselerin cümlesinde iş verenler iş müfettişlerinin tef
tiş neticelerini ve ihtarlarım kaydetmeğe mahsus bir 
defter ve müessesede çalışan bütün işçilerin künyele
rini, aldıkları ücret miktarını ve günü gününe tebed
düllerini gösterir diğer bir defter il© tabip muayenesi 
defteri .bulundurmağa ve bunları iş müfettişinin em
rine amade tutmağa mecburdurlar. 

İkinci Kısıra : tş Müfettişleri 
Madde 74. — tşbu kanunun ve buna müteferri 

nizamname ve talimatnamelerin tatbik ve icrasını 
teftiş hakkı Ticaret Vekâletine aittir.' Vekâlet bu 
maksattın temini için tş Şubesi Müdürlüğüne merbut 
olmak üzere lüzumu kadar iş müfettişleri tayin eder. 

Makide 75. — tş müfettişleri, mıntıka müfettişle
ri ve mahallî müfettişler namı ile iki kısma ayrılır. 

Mahallî müfettişler mıntıka müfettişlerine tabidir-ı 
ler. 

Madde 76. — Umumiyetle iş müfettişleri sınaî, 
ticarî, iktisadî, hukukî, yüksek tahsil görmüş ve otuz 
yaşını 'geçirmiş kimselerden tayin olunun Bu ev
safı baiz kimse bulunamazsa yüksek tahsil görmen 
dikleri halde bu vazifeye hazırlanmış: ve hizmetle-' 
riyle kabiliyet ve faaliyetini ispat etmiş kimselerden 
dahi tayin olunabilir. 

Madde 77. — Ticaret Vekâleti lüzum gördüğü 
miktarda mıntıka müfettişleri ve mahallî müfettiş
leri tayin eder- Şu kadar ki binden fazla işçi bulu
nan her dairede bir mahallî müfettiş bulunmak lâ
zımıdır. 

Madde 78. — tş müfettişlerinin vazifelerini ne 
surede ifa eyleyeceklerine dair ahkâm, bir talimatı 
name ile tespit edilecektir. 

Madde 79. — tşbu kanunda ziknolunan müessese 
ve mahallerin cümlesine igerefc gece ve gerek gündü
zün her zamanmda iş müfettişlerinin kimseden mü
saade talebine medbur olmaksızın girmeğe ve tefitişait 
yapmağa hakları vardır., Müfettişler hüviyetlerini, 
kendilerine Ticaret Vekâleti tarafından verilmiş hü
viyet varakalanyie ispat ederler; Bu hüviyet varaka
larına sahiplerinin resmi üs&k edilmiş olacaktır. 

Müfettişler tarafından davet vukuu bulursa iş 
verenler teftiş esnasında müfettişe refakat edebilir
ler. Müfettişler işçileri yalnız olarak veyahut ora
da bulunmaları müfettişlerce lüzumlu görülen kim
seler huzurunda isticvap edilebilirler, 

Madde 80. — tşbu müfettişleri h*r teftişin ne
ticelerini müessesenin defteri mahsusuna kaydederler, 
Teftiş esnasında tesadüf olunan yolsuzlukların icap 
ettirdiği hataları da o deftere yazarlar. 

Madde 81. — tş müfettişleri Ticaret Vekâletine 
lüzum oldukça ve her sene nihayetinde gördükleri 
ve yaptıkları işlere dair umumî bir rapor verirler. 
Vekâlet bu raporları kısmen veya tememen neşrede
bilir. 

Madde 82. — tş müfettişleri herhangi bir müesı 
sesede işbu kanunun veya buna müteferrî nizamna
me ve talimatnamelerin ahkâmına muhalif ahvali 
gördüklerinde zabıt varakası tanziminden evvel işve
renlere kanun, nizamname ve talimatnameler ahkâ
mına tevfiki hareket etmeleri lüzumunu ihtar eder* 
ler. ! 

tşbu ihtar mucibi muafaaze olan hususatı ve bun
ların ıslahının istilzam ettiği zaman nazarı itibara 
alınmak üzere verilen müddeti ve İhtarın tarihi tebli-. 
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ğini ve müfettişin imzasını muhtevi olarak müessese
nin defteri mahsusuna yazılır. 

iMadde 83. — Geçen maddedeki müddet hakkın
da müessesenin işvereni itiraz etmek ve ihtarda zik* 
rolünan müddet hitam bulmadan bir istida ile Tica
ret Vekâletine müracaat eylemek hakkına haizdir. 
istidanın muamelesi intacolununcaya kadar ihtarın 
hükmü tehir olunur, istida iş Meclisinde en çok on 
beş gün zarfında tetkik olunarak verilen karar Tica
ret Vekiline arz olunur. Ve Ticaret Vekili katî hük
münü nihayet onbeş günde vererek müstediye ve 
mahallî ve mıntaka iş müfettişlerine bildirir. 

Madde 84. — Gerek işbu kanunun gerekse bu
nun tatbik ve icrası için tanzim edilen nizamname 
ve talimatnamelerin ahkâmına muhalif ahval görerek 
işverenlere kanun, nizamname ve talimatname ahkâ
mına tevfiki hareket lüzumunun ihtar edildiği ve 
bırakılan mühlet dahi hitama erdiği halde matlup 
netice hâsıl olmadığı takdirde, iş müfettişleri zahit 
varakası tanzim ederler. lBu varakalar müfettişlerle 
beraber kanuna mugayir hareket edenler tarafından 
imza olunur. Kanuna mugayir hareket edenler za
bıt varakasını imzadan imtina ederlerse bu keyfiyet 
o varakada tespit olunur. 

iş müfettişleri mühim buldukları bazı hususlarda 
ihtara lüzum görmeksizin derhal zabıt varakası tan
zim etmek hakkım haizdirler, işbu varakalarım iş 
müfettişleri Ticaret Vekâletine gönderirler. 

İMadde 85. — tş müfettişleri vazifelerini ifa eder
ken muttali olacakları istihsal ve maliyet esrarını sak
lamak mecburiyetindedir. İş müfettişleri istihsalat-
ta alâkadar olan işverenlerle işçilerin menafiini aynı 
derecede gözetmekle mükelleftirler. 

Madde 86. — işçilerinden gayrı kimselerin gir
mesi müdafaai milliye noktai nazarından memnu 
olan hükümet müesseselerinde işbu -kanunun ahkâ
mını tatbik için Müdafaai Milliye Vekâleti tarafın
dan hususi memurlar tayin olunur. 

Bir nevi hükümet müesseselerinin Heyeti Vekile 
tarafından musaddak 'bir cetvel tayin edilir. 

Altıncı Bap : Cezalar 
»Birinci Fasıl : Umumî Hükümler 

Madde 87. — Cezalar iş müfettişlerinin Ticaret 
Vekâletine verecekleri zabıt varakasına istinaden 
Ticaret Vekâletinin vukubulacak müracaatı üzerine 
Müddeiumumilikçe takip ve mehakibi mahalliyece 
hükmolunmak suretiyle verilir. Mehakirn işbu mesa
ili müstacelen ve takdimen rüyet eder. iş müfettiş
lerinin zabıt varakalarında musarrah olan maddele

rin hilafı sabit oluncaya kadar mezkûr zabıt varaka
ları mahkemelerce mamulünbih ve muteberdir. 

Madde 88. — Cezayı nakdilerden dolayı müesse
se sahibi malen mesuldür. Takibat işveren aleyhine 
icra olunur. 

Madde 89. — Alınan cezayı nakdiler işbu kanun
da hususî ahkâm yok ise Ziraat Bankasına yatırı
larak işçi faydasına bir kanun veya nizamname ile 
tesis olunacak sandıkların birine verilmek üzere ne-
malandırılır. 

•Madde 90. — işbu babın ilk'imci faslında tasirlih edi
len maddelere ait ahkâmdan gayri işbu kanunun ah
kâmıma muhalıif baraktı© buılıumam müeseselerde iş 
verenlerden ytinmi beş likadan yüz l'iraya kadar nakdî 
ceza alınır. Mükerrerlerden ilkli Ikaıt a/lıınıır. İş verenler
den biri müıkener Cezayı nakdî hükümlü: ı'ne rağmen 
işbu kanunla Ikendli'sıine tahmil oluman meeburiyetılere 
(t'ebaiıyette imılünıa eyîüdıiği, bu Iknıtina işçfellin sıhhat 
ve hayatı İçin ımıuhaktoallc bk muhataıra teşkili ettiği tak
dirde, Ticaret Vekilli İş Meclisimin fülküir ve mütalâasını 
aimak •şartıiyle ımıüaasesenlin ımuıvaıkıkaiten seıt ve taıMlne, 
bu halin tokonıürıü takdirinde imadan oc&k'îiaıniMin ve 
imtiyazlı müessesaltiin ruıhısaıtname, ş&rtaıaırne ve imti-
yaznamöleıinün feshine ve diğer müesseselerim tama
men seddillne karar verebilir. Bu karar mahallî me-
ırnurlın zabıtası marifetliyi!© icra edffik. İş veren bu 
bapta iisıtünafen icra Vekilleri Heyetline müracaat ede
bilir. İcra Vekilleri HayoDinün hükmü katîdık. Mües
sesenin (muvakkaten veya tamamen şeddi cezayı nakdî 
almak üzere mahkemece yapullan ıtJaikPbaitım devamına 
mani değildik. 

İkindi Fasıl -. Hususî Hülkıümlîlar 
Birindi Kıısım: İş Müddeti ve Çocuk ve Kadın Çalıştırmak 

Madde 91. — işbu kanunun ikinci babımda mez-
•kûr iş ımlüdeılii ve çocuk ve kadınların istihdamı husus
larıma müteal'Iiik ahkâma muhalif hareket adenöerden 
kanuna muhalif olarak çalıştırılan işçi adedkıce beşer 
İradan onar liraya kadar cezayı nakdî alınır. 

İkjlndi kısım : Tatiller 
Madde 92. — İşbu kanunun üçüncü babımda tasrih 

©diten hafta ve bayram tatili günleri açılan dükkân ve 
(müessese zabıta memurları tarafından kapattırılmak -
la beraber keyfiilyetıi mıübeyin 'bilir zabıt varakası tamzlkn 
ve berayı muhakeme resen Suılh Mahkeımösıine tevdi 
olunur. Bu baptaki zabıt varakaları aksu sabit oi'umea-
ya kadar mıaımıuCıünbiıh ve ımaıteberdilr. 

Madde 93. — İşbu Ikanunun ahkâmına muhalefet 
eden dükkân ve miağazia ve müeseste sahlip veya mü
dürlerinden beş liradan beş yüz likaya kadar cezayı 
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nakdî alınır ve müesese sahipleri imalen mesuldür
ler. Suiı Mahkemeleri lişbu eşhasm muhakemelerdim" 
müstacelen ücraya ve esbabı tonunliye olirnadıikca nıiha-
yet bir hafta zarfında intaca mecburdurlar. - Verilen 
(karaırfaır aneaık ıkabl'i itlemyizdiir. 

Madde 94. — Ahniaın öalkdî cezalar beleldiye san-
diıiklariina teslim olunur ve belediyece mıühhasııran hal
ikın yevmi taıtlillliınli müifit ve ısıhhî bir 'tarzda geçirme
sine hadüm olacalk hususlara ve müesseselere sarfedlilir. 

Üçüncü Kıısıim : Teftiş 
Madde 95. — iş ımüifeiLtişİ'eri'nü vazifelerSnii ifa et- • 

melerine muhalefet' cebriyede bulunırnaLk Kanunu Ceza 
ahkâmına tevfikan mlücazatı asıtijlzıaim eder. Kanunu 
Ceza ahkâmına göre mıücazatı mliistelziım olma
yacak surette müfetiişlerun vazifeleriinOn ifasına mu
halefet eyleyenler lise otuz Biradan eSi liraya tadar 
nasfcdî ceza lite mıücazat olunur. 

Madde 96. — Istliıhsal ve maliyet ejsrarını faşeden 
veyahuıt Iketndıierıine verilen nüfuz ve fîktıidarı suûiısıfii-
mal eyleyen möfetıi§ler tonumu ceza ^afıkânıına tevfi-
(kaın ıtecziye olunurlar. 

Yedinci Bap : Nihaî Hükümler 
Madde 97. — işbu &anuna mütefetri nizamname 

ve ıtaüimiaıtnameler ıkendil'erüne tealüik &ien Vekâlet
ler (tarafımdan tenziım olunur. 

Madde 98. — İşbu kanunun henüz itatfcijk ediüıme-
mefcte Olan ahkâmı tarihü neşrimden ÜÇJ ay sonra mu-* 
Ifceberdir. 

Havzaii Fahmıiye Amele Kanunun 'İşbu tanuin ile 
tadil edilmeyen ahkâmı ımıeıiidlir. 

Madde 99. — işbu 'kanunun icrasınla Ticaret, Na
fıa, Sıhhiye, Müdafaaii MiMye, Dahiliye ve Adliye 
vekilleri memurdur. 
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