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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Bankalar kanunu layihasile 
Ciimhuriyet Merkez bankasrna aid 2062 sayih ka-

nunun 7 nci maddesinin ikinci fikrasmm tadiline da-
ir kanun layihasi kabul edildi. 

Polis te§kilati hakkmdaki kanuna bagh cetvelde 
degigikliik yapilmasma, 

Vilayetler idaresi kanununun 2 ve 71 nci madde-
lerinin tadiline, 

tstanbulda yapilacak devrim anitma dair kanun 

layihalarmm birinci miizakereleri yapildi. 
tsklelerin ne suretle idare edilecegine dair ka

nun layihasmm tic, maddesi encumene tevdi ve diger 
maddeleri kabul edildikten sonra garsjamba giinii top-
lanilmak iizere inikad bitirildi. 

Balkan Vekili 
Nuri Conker 

Katib 
Tokad 

Sureyya T. Genca 

Katib 
Balikesir 

Sabiha Gokciil 

HA VALE EDlLEN EVRAK 

Layihalar 
1 — Belediyeler imar heyetinin fen isjeri teski-

lati hakkmda kanun layihasi (1/585) (Dahiliye en-
ciimenine) 

Teklifler 
2 — Giresun mebusu Haikki Tank Us ve iki ar-

kadasinm, hafta tatili kanununun 4 ve 5 nci mad-
delerinde degisjklik yapilmasma dair kanun teklifi 
(2/31) (Dahiliye enciimenine) 

Tezkereler 
3 — Bozkirm Kinik koyiinden Ahmedoglu Memed 

Alinin oliim cezasma c,arptinlmasi hakkmda Ba§ve-

kalet tezkeresi (3/248) (Adliye enciimenine) 
4 — Subay heyetine mahsus terfi kanununun bazi 

maddelerini degigtiren 2735 sayih kanunun ikinci 
maddesinin degis/tirilmesine dair olan 2900 numarali 
kanunun muvakkat maddesinin tefsiri hakkmda Ba§-
vekalet tezkeresi (3/249) (Milli Miidafaa enciime
nine) 

Mazbatalar 
5 — Kiiltiir bakanligma bagh ertik okullari 6g-

retmenleri hakkmda kanun layihasi ve Maarif, Ma-
liye ve Biitge enciimenleri mazbatalari (1/272) (Ruz-
nameye) 

KATlPLER 

B I R I N C I CELSE 
Agilma saati : 15 

BA§KAN — Refet Oanitez 

Nasid Ulug (Kiitahya) , Sabiha Gokgiil (Balikesir: 

BASKAN — Celse agilmistrr. 

3 — AND 1QME 

1 — Zonguldak saylavi Recep Zilhtil Soyakm 
and icmesi 

BALKAN — Buyurun Recep Ziihtii Soyak. 
(Recep Ziihtii Soyak and i<5ti). 

4 — MttZAKERE EDlLEN MADDELER 

1 — Milli saraylardahi esya hakkmda Merits 
hesaplannin tetkiki encilmeni mazbatasi (5/38) 

[1] 
BALKAN — Ittila hasil olmustur. 
2 — Endustriyel mamulat maliyet ve satis 

fiatlerinin kontrolii hakkmda kanun layihasi 
ve Iktisad ve Adliye enciimenleri mazbatalari 
(1/S25) [2] ' 

[1] 219 say ill basmayazi zaptm sonundadir. 
[2] 193 sayih basmayaziya eh zaptm sonun-

dadir. 

BALKAN — Bu kanunun ikinci maddesi en-
ciimene gonderihnisti. Enciimen hazirladigr 
maddeyi gondermistir. Okutuyorum: 

MADDE 2 — Memleket iginde istihlak edile-
cek mallari birinci maddeye gore tesbit edilmis 
olan toptan satis fiatlarmdan fazlaya satan mii-
essese sahiplerile salahiyetli sahislar bir aydan 
bir seneye kadar hapis ve bes yiiz liradan bes 
bin liraya kadar agir para cezasile cezalandm-
lrrlar. 

BALKAN — Mtitalea var mi? Maddeyi reye 
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arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 3 — Maliyet ve toptau satis fiat-
lerinin kontrol ve tesbiti igin birinci maddeye 
gore yapilan tetkik neticesinde vakif olacakla-
ri sirlari makbul sebebe miistenid olmaksizm if-
sa eden memurlarm bir aydan bir seneye kadar 
hapislerine ve tig sene miiddetle Devlet hizme-
tinde kullanilmamalarma hiikmolunur. 

BASKAN — Miitalea var mi? Maddeyi ka-
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 4 — Bu kanunun tatbik sekli Ik-
tisad vekaletince hazirlanacak bir nizamname 
ile tesbit olunur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
meyetiVr ... Kabul edilmistir. 

MADDE 5 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hukiimlerini icra-
ya Adliye ve Iktisad vekilleri memurdur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmistir. 

Kanunun birinci miizakeresi bitmistir. 

X — i$ kanunu luyihasi re Muvnl;kat < ncil-
mu\ mttzbatasi (1/l()2) [1 | 

BASKAN — Bu layihanin miistacelen mii
zakeresi teklif edilmektedir. 

REFtK INCE (Manisa) — Kim teklif edi-
yor? 

BASKAN — Mazbatada vardir. 
REFIK INCE (Manisa) — Miistaceliyetin 

aleyhinde soz istiyorum. 
tJzerinde 10 seneden beri ugrasilan ve rid

den giizel bir eser olan kanunun , miistacelen 
muzakeresinin temin edecegi menfiat, nihayet 
be§ giindur. Enciimenden rica ederjm, 10 sene, 
5 giin olsun. Sonra bu oyle bir kanundur ki, 
mevcudu yoktur, tadil ve tezyil degil, yeniden 
tesis mahiyetindedir. Onun igin biitiin arkada§-
larm iizerinde goz gezdirmelerini temin mak-
sadile miistaceliyet tekliflerini geri almalarmi 
enciimenden rica ediyorum. 

ZIYA GEVHER ETlLt (Qanakkale) — Biz-
de miistaceliyet deyince kanunun aeele gikmasi 
hatira geliyor, maksad bu degildir, Miistaceli
yet bir defa miizakereye tabi kilmak demektir. 
Iki defa miizakereye tabi kanunlarii gortiyoruz. 
ikinci miizakeresi okunmaktan ibajret kaliyor. 
Burada biitiin arkada§lar istedigi kadar iizerin
de durur ve istedigi tadilati teklif eder. Bu i§ 
kanunu kac senedir duruyor. Biz bu kanunu ci-
karacagiz diye ne kadar vaid etmisizdir. Bina-

[1.J 194 say ill basmayazi zaptm sonundadir. 

-1936 t! : 1 
! enaleyh enciimen miistaceliyet teklifinde gok 

haklidir. 
BASKAN — Miistaceliyet teklifini reye ar

zediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmi§tir. 

EMIN SAZAK (Eski§ehir) — Ne oldu? 
BASKAN — Miistacelen miizakeresi kabul 

olundu. 
Heyeti umumiyesi hakkmda sbz isteyen var 

mi? 
GENERAL KAZIM SEVtJKTEKlN (Diyar-

bekir) — Hiikumeti Ciimhuriyemizin en giizel 
islerinden biri de hazirlanmis olan bu kanun la-
yihasidir. Bir isginin sihhatini, kazancmi, ati-
sini velhasil her tiirlii zaruretlerini gozeten bu 

i kanun igin ahkami umumiye noktasmdan soz 
sbylemeyi zaid bulurum. Yalniz elde bulunan 
mevada askeri disiplinle,. askeri ise dokunan 
bir iki tenakuzun, miisaadenizle, hallini rica 
ederim. Ya maddeleri geldigi zaman veyahut 
simdi arzedeyim. Bunlar biitgenin Milli Miida-
faa ile alakadar kisimlarmda goriinen askeri 
matbaalarla askeri fabrikalarm bu kanunla ala
kadar bazi hususlandir. Tesbit ettigim kis-
mm bir madde halinde miinasib bir yere sikis-
tirilmasmi teklif ederek bir takrir takdim ediyo
rum. 

REFIK INCE (Manisa) — Is. kanunu, mem-
lekette yeni ihtiyacm hasil ettigi iktisadi ve ig-
timai munasebetlerin zaruri bir iiadesi olmak iti-
barile hakikaten Tiirkiye Oumhuriyetinin hadi-
seler ve ihtiyaglar karsisinda tedbir almak yo-
lunda ittihaz ettigi karar ve tedbirlerin en mii-
kemmeli olanlar sirasmdadir. Hukuk, insan-
lar arasmdaki miinasebeti tanzim eden kaideler 
olduguna gore, isgilerin kendi aralarmda ve is-
gilerin is isledikleri miiesseselere karsi ve miies-
seselerin isgilere karsi miitekabil vaziyetlerini 
ihtiva eden bu kanun hususiyeti itibarile gok 
dikkate sayandrr ve bilhassa Meclisi iki iig de
fa isgal eden ve her gelip gidisinde yeni bir te-
kamiil ve terakki safhasi gostermek iizere tek-
rar Meclise gelen ve hassaten Oiimhuriyet Halk 
Partisinin iizerinde adeta bir reform mahiyetin-
de olmak iizere etiidler yaparak meydana getir-
mis oldugu bu kanun Tiirkiye Oiimhuriyetinde 
ilk tesadiif edilen bir eser olmak iizere hukuk 

! alemimize hediye edilmis giizel bir eserdir. 
| Kanunu okudugumuz zaman, diger kanun-

larda oldugu gibi, ahlak ve hiisnii niyet kai-
| delerinin ve miitekabil hakka riayet diisturlan 
; iizerinde gok iyi incelenmis oldugunu goriiyo-
: ruz. Binaenaleyh bundan sonra orta yerde ne 
| patronun ameleye karsi ve ne de amelenin ken; 
| dilerile beraber is yapan adamlar iizerinde 

grev yapmak suretile tahakkiimleri mevzuMhg. 
^jOlacaktir: Jbu programimizm tanzim ettigi, em-
: rettigi ve smiflar arasmdaki ahengi tarn mana-
I sile temin yolundaki kanunlarm hakikaten en 
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miikemmelidir. Bu kanun sayesinde isgi kadm-
larm hususiyetleri, simdiye kadar kanunlarm 
himayesinden mahrum kalan kadmlarla beraber 
gocuklarm himayesi ve sonra bunlarla beraber 
bunlarm igtimai, sihhi ihtiyaglarmi temin yolun-
da kurulan diisturlar ameli hayata atildigimizm 
te§rii sekilde ifadesi olmakla beraber gok §ayani 
itibardir. Bundan sonra parmaginm kesildigin-
den veya ayagmm kirilmasmdan dolayi, sen ise 
yaramazsm diye her hangi bir ameleyi tutup 
atmak imkani olmadigi gibi, bilmukabe-
le amelenin de su veya bu §ekilde ta-
hakkiiniiine imkan kalmaz. Kanun ne 
munhasiran ameleyi, ne de munhasiran pat-
ronu gozetmeyip her ikisini miitekabilen ne-
zareti altmda bulunduran ve smai miiessese-
leri isletmeye yarayan giizel bir eser olmak iti
barile, bir kag defa soyledigim gibi, iftihara 
deger. Kanunun eksik cihetleri vardir. Bir is, 
kanunu mevzubahs olurken sigorta keyfiyetinin 
eksik olmasi bu kanunun tamam olmasi vazi-
yetine vurulmus bir noksanlik lekesi olabilir. 
Fakat sigortaya taalluk eden kanunun bir sene 
iginde Hiikumet tarafmdan getirilmesi hakkm-
daki emir, Hiikumet tarafmdan daha evvel 
ifa edilir ve bu kanun meriyete girdigi giin 
sigortalar kanunu da gikarsa, i§giler kanunu, 
sigorta kanununun dahi temin ettigi hukuk 
ve menafi ile beraber memlekete en nafi hizemti 
temin etmis olur. Onun igindir ki Hukumetten 
bu sigortalara taalluk eden kanunun bir an 
evvel getirilmesini sureti mahsusada ricayi va-
zife tanirim. 

Is kanununun hazirlanmasmda muhtelif en-
ciimenlere mensup olan arkadaslarm miisterek 
mesaisi oldu. Her biri kendi branslarmda mii-
tehassis ve kiymetli olan bu arkadaslarm mesai 
muhassalasi olan bu eserin, tertip itibarile, 
tanzim itibarile dahi yeniligini kabul etmek iste-
rim. 

Yalniz bilmek lazim gelir ki, bu kanunu en 
gok elinde dolastiracak olan kisim isgi kismila-
ridir. Isgi kismmm bu kanunu okuyup anla-
mak ve kendi hakkmi mudafaa etmek hususun-
daki irfan seviyesini dahi nazari dikkate ala-
rak, gonliim gok arzu ederdi ki bizim sade di-
limizin en giizel sekilde ifadesi olan koy kanu 
nunu gibi olsun. 

Itiraf etmek lazim gelir ki bu kanunun ifa-
delerinde bizim gibi okudugunu birdenbire an-
lamak vaziyetinde bulunanlara bile zorluk ola-
cak kadar tokluk vardir. Bu noktayi temin et
mis olmak igin, isterdim ki her maddenin 
kars^sma herkesin aramasmi ve isginin kanun-
daki hakkmm bir an evvel korunmasmi temir 
etmis olmak igin bizim kanunu medeni, icra ka
nunu ve kazang kanununda yaptigimiz gibi her 
maddenin karsismda matlab hanesi yazdmrs 
olsa idi daha iyi olurdu. Mesela is haddi denil-
mi§, iig sahife yazi yazilmi§ muhtelif is.lere taal

luk eden o kadar hukuki mevzu varki onu bul-
mak igin her hangi bir isgi degil, okumus bir 
adam ve hatta her hangi bir avukat ve hakim 
bile zorluk geker. Bizi bu zorluklardan kurtar-
mak igin eger Is kanunu enciimeni lutfederlerse, 
ikinci miizakeresi olsa idi rica edecektim, bunu 
yapmis olmak iizere acaba bizim Is kanunu en-
ciimenimiz bu faydayi temin etmek igin big ol-
mazsa sag kisimlarmi doldurmak lutfunda bu-
lunmazlar mi?. 

Arkadaslar bir is kanunu uzerinendeyiz. ise, 
isgiye, is verene taalluk eden ve cidden biitiin 
diinyanin iizerinde tevekkiif ettigi, sosyalizm, 
komunizm gibi mesleklerin iginden gikamadigf 
bu mevzuu, tarn programimizm istedigi sekilde, 
hakimiyet ve mahkumiyet davalari mevzubahs 
olmak iizere tanzim eden, bu kanunun su veya 
bu eksikliklerinden dahi. tanzim ve tahrir ek-
sikliklerinden dahi ari olmasmi dilerim. Eger 
Is kanunu enciimeni bu ricami hiisnii telakki 
ederse, ciima glinii buna baslayalim. Esasen bir 
iki saatlik bir mesgale mevzuudur, iizerinde ben-
ce, sureti mahsusada mesgul olunacak bir istir. 
Onun igindir ki buradaki ricam bu tanzime ta
alluk eder, tesekkiiriim ise kanunun is hayati-
miza hakikaten uygun bir sekilde giktigmi ifade 
etmektir. 

IKTISAD VEKtLt CELAL BAYAR (Izmir) 
— Kanunun esasi hakkinda, sayin arkadaslarim 
tarafmdan aleyhde bir miitalea dermeyan edil-
medigine gore sbz alisima belki istigrap edersi-
niz. Refik ince arkadasim, igerisindeki her ke-
limeyi amelelerin anlayabilecegi bir sekilde ba-
sitlestirmek suretile kanuna ameli bir tatbik 
sekli verilmesini arzu ettiler. Bendenizce bunun 
iizerinde simdiden durmaga liizum yoktur. Ka
nun Heyeti Umumiye tarafmdan kabul edildik-
ten sonra mutehassis biiromuz, amelenin anlaya
bilecegi bir sekilde, kanun iizerinde miitead
dit brosiirler nesretmek suretile alakadarlari 
tenvir eder ve icab ederse bunun igin miiteaddit 
konfranslar dahi yapabiliriz. 

Arkadaslar, size takdim edilen kanun, uzun 
senelerin tetkik mahsuludur. 

Kanunun hayatini tetkik edecek olursak 
goriiriiz ki 12 senedenberi Meclisi Alinin elin. 
de bulunmaktadir. Yani kanunun 12 senelik 
bir hayati vardir. Fakat her tetkik safhasm-
dan gegtikge, kanun miitekamil bir manzara 
almakla beraber, bizden evvelki Meclisleri, 
o zamana aid ihtiyaglan tatmin edememigtir. 
Miiteaddid ve salahiyettar Meclislerden, §urayi 
devletten gegtikten sonra kanun Muhtelit en-
ciimeninizin elinde miitekamil bir safha almi§-
tir. Tekamiil etmi§tir, giizelle§mi§tir, iyi-
le§mi§tir. Muhtelit enciimeninizin kanuna 
verdigi ve izafe ettigi bu kiymetten dolayi hu-
zurunuzda kendilerine te§ekkiir etmek istiyo-
rum. Kanunun miitekamil safhasmdan bahse-
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derken, asla bu giinkii hakiki ihtiyacimiza I 
yiizde yiiz cevap verebilir iddiasmda da degiliz. 
Qiinkii bu gun nazari sahadaki malumatimizi, 
kuvvetlerimizi kullanmak suretile kanunu hu-
zurunuza getirmis. oluyoruz. Fakat kanunun 
miitekamil oldugu veyahud noksanlan bulun-
dugu ancak tatbikat sahasma gegtikten sonra-
dir ki kendini gbsterecektir. Bunun tatbikati i 
iizerinde biiyiik bir hassasiyetle durarak nok
sanlan iizerinde tesadiif ettiklerimizi de Mec-
lisi Alinize arzetmek suretile kanunu tabii §ek-
linde miitekamil safhaya dogru gotiirecegiz. 
§unu ilave etmek istiyorum ki, bu kanun Bii
yiik Partimizin kabul ettigi biiyiik ve ana pren- I 
siplerinden nur almistir, ilham almistir ve ona I 
gore tanzim edilmi§tir. Bizden evvelki Mec-
lislerin elinde bulundugu halde §imdiye kadar 
gikamamasmi bir noksan olarak telakki etme-
ge de mahal yoktur Bizim seleflerimiz kanu
nun daha iyi cikmasmi arzu ettiler. Fakat iyi 
§ekilde cikmasi Muhterem heyetinize nasib ol. 
mu§tur. Bunun igin miisaadenizle Heyeti teb- j 
rik etmek isterim. Bu memleketin hakiki ev-
latlarma, memleketin hakiki ihtiyaclarma, 
muhtag oldugu kiymetli eseri siz hediye edi-
yorsunuz ve bu, caliskan bir ziimrenin sabir-
sizlikla beklemekte oldugu bir eserdir. Bu ve-
sile ile temin ederim ki sayi ile, bedeni ile, 
fikri ile gali§an vatanda§lanmiz icin elimizde 
bulunan bu kanun, refah ve saadet vesilesi | 
olsun (Alkislar). I 

AHMED ULUS (Ankara) — Arkada§lar, | 
memlekette i§ ve i§ci hukukunu kuran, i§ ni- | 
zamini tesis eden bu kanun dolayisile, ilk soy-
lenecek soz, inkilab Hiikumetine te§ekkiirden j 
ba§ka bir §ey olamaz. Kanun layihasi, haki-
katen iizerinde inceden inceye gali§ildigmi gbs- i 
terir bir miikemmeliyettedir. Bilhassa i§ginin 
fikrini veya bedenini kiralayan degil de, bir 
i§ akti dolayisile ba§ka bir §ahsm is yerinde 
bedeni veya fikri yahud hem bedeni hem fikri 
surette gali§an kimse olarak tarif edilmesi, 
milliyetperver ve yurd sever Turk i§gisinin | 
ahlaki ve ictimai degerini de tesbit etmis, oluyor. ! 

Hakikaten Tiirk i§cisi, bedenini veya fikri- j 
ni, sirf bir menfaat mukabili olarak ba§kasi-
na kiralayan kimse degildir. Degil yalniz i§-
ginin, hie bir Tiirkiin galisma giicii, kiralana-
cak bir meta olamazdi. Tiirk milletinin umumi 
cah§ma kabiliyeti ister bedenen, ister fikren 
olsun, her §eyden once ve sadece inkilabin ma-
lidir. Bu mail, kimse kimseye kiralayamaz. 
Tiirk i§gisi de, Tiirk i§vereni gibi, inkilabin 
icab ettirdigi hizla giiciiniin yettigi sahada ga-
li§an bir vatanda§tir. ister makinesinin ba§m-
da, ister tezgahmin oniinde olsun 0 her ley-
den evvel memleket umran ve refahmin bir 
i§gisi, memleket iktisadiyatinm bir unsurudur. 

Bu kanun vesilesile, milliyetperver Tiirk 
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I i§gilerinin §iikranlarmi, bu yiiksek kiirsiiden 

tebariiz ettirmekle biiyiik bir bahtiyarlik du-
yuyorum (Bravo sesleri, alkiglar). 

BALKAN — Baska sbz isteyen var mi? Bir 
takrir var okuyorum. 

Yiiksek Baskanliga 
I Arzettigim esbaba binaen asagida yazilan 

f ikranm bir madde olarak kanumun bir manal-
ime Konmak iizere encumene iadesini arz ve 
texlif ederim. 

Diyarbekir 
K. beviiktekin 

MADDE — Milli Mudafaa biitgesinden 
idare ednen askeri iabrikalar ve asKen matba-
aiar anKami mansusaiarma tabidir. 

±iA î̂ AiN — isu takriri evveia reye arzede-
cegirn, Kaoui oiunaugu taKdirde bu nukum ka-
nuna Dir maaae olaraK Have olunabiiir. Aksi 
î aKairae kanuniSn muzakeresi aevam edeceittir. 

ivi. m. JL»r. K,AS>iivi jr.BKJ.-r TA.LA* (mgaa) 
— ArKadas,iar , simai mazaxere edileceK Kanu
nun madaeierinae, lsgiierin nangi muesseseierae 
gansacaKiari, gaiistiKiari, is yerierme nazaran 
ne gioi ahkama tabi tutuiacaKian nakKmaa 
goic malumat varan*. Jtiazjm ttevukteian anca-
uasimizm bu teKiifine enciimen luzum ve 
manai oimadigi kanaatindadir. yunkii niikumet 
aahi yapiimis oian maddelerde enciimenin noktai 
nazarma istirak etmis ve layiha musterek su
rette yapiimistir. §u kale gore, iViiiii Miidaia-
aya mensup veya diger aevairden her hangi 
birisine bask oian is yerlerimn hepsinin, aym 
sekilde ve seyyanem hukiimlere tabi olmasi Ka-
rarlastirildigi gibi, biitiin muamelatm ve hukiim-
lenn DU is kanununda srraiie gelecek oian fasil-
larin hepsinde diger hususi is yerleri gioi 
muameleye tabi olmasi prensipi enciimenimizce 
kabul edilmistir ve noktai nazara Hiikumet 
dahi istirak etmistir. Zannediyorum ki bu mad-
deyi enciimene gondermek suretile kanunun bir-
an evvel gikmasma velev bir gun igin dahi mani 
olmaga bir sebeb yoktur. 

M. M. E. M. M. KAZIM SEVtJKTEKlN (Di
yarbekir) — 0 halde takririmi geri aldim. Mad
delerde aykiri gordiigiim hususati sirasi geldikge 
arzederim. 

BA§KAN — Maddelere gegilmesini kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmistir. 

is kanunu 

Umumi hiikumler 
MADDE 1 — Bir is akti dolayisile, baska 

bir sahsin isverinde, bedeni veya fikri ya-
hut hem b«deni, hem fikri surette galisan kim
seye, «isgis» denir. 

Bir is akti dolayisile, kendi isyerinde, baska 
I bir kimseyi, bedeni veya fikri, yahut hem be-
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deni, hem fikri surette galistrran sahsa, «Is 
veren» denir. 

Miidiirler, idare memurlari ve umumiyet 
itibarile ism sevk ve idaresi vazifesini gbren 
kimseler «is veren vekili» dir. Is veren vekili-
nin bu sifatla diger isgilere karsi muamele 
ve taahhiitlerinden dogrudan dogruya is veren 
mesu?. tutulur. 

Lsgiler, dogrudan dogruya is veren veya 
vekili tarafmdan olmayip ta iigiincii bir sah
sm araciiigi ile ise girmis ve bu iigiincii sahis 
ile mukavele aktetmis olsalar bile mukavele 
sartlarmdan asil is veren mesuldiir. 

Isgimin, birinci fikranm tarifi veghile, isini 
gormekte oldugu yere «is yeri» denir. Is, sa-
bit ve mua-^en bir yerde yapilryor ise o isin ma
hiyeti dolayisile bu yere bagli bulunan diger 
yerleri.? avhi, istirahat, gocuk emzirme, yemek, 
uyku, banyo, muayene ve bakrni, bedeni veya 
mesleki terbiye yerleri gibi sair miistemilat da-
hi is yerinden sayilrr. 

M. M. Dr. RASiM FERiD TALAY (Nigde) 
— Bu kanunda isginin ve is verenin tarifi hak-
kinda enciimenimiz biitiin mesaisi sirasmda va-
kit vakit mesgul olmustur. Hatta bu tarif iize-
rinde bir 50k sekiller dahi bulunmustur ve en 
son olarak, demin Iktisad vekili arkadasimrn 
dedigi gibi, kanunun Ciimhuriyet Halk Partisi 
ana prensiplerine tamamen uygun bir sekilde 
olmasmi temin etmek igin son bir tarif yapmi-
sizdir. Binaenaleyh maddedeki 0 tarif yerine 
bu tarifin kabuliinii rica ediyorum. Muzakere 
de bu metin uzerine cereyan etsin. 

ZlYA GEVHER ETlLI (Qanakkale) — En-
ciimenden bir sual soracagim. 

BALKAN — Miisaade ediniz. Madde okun-
sun da sonra sorarsmiz. 

is kanunu 

Umumi hiikiimler 
MADDE 1 — Bir is akdi dolayisile, baska 

bir sahsm is yerinde bedenen veyahut bedenen 
ve fikren galisan kimseye (isgi) denir. 

Bir is akdi dolayisile kendi is yerinde, baska 
bir kimseyi bedenen veyahut bedenen ve fikren 
calistiran sahsa (is veren) denir. 

Miidiirler, idare memurlari ve umumiyet iti
barile isin sevk ve idaresi vazifesini goren kim
seler « is veren vekili » dir. is veren vekilinin 
bu sifatla diger isgilere karsi muamele ve taah
hiitlerinden dogrudan dogruya is veren mesul 
tutulur. 

isgiler, dogrudan dogruya is veren veya ve
kili tarafmdan olmayip ta iigiincii bir sahsm 
araciiigi ile ise girmis ve bu iigiincii sahis ile 
mukavele akdetmis olsalar bile mukavele sart
larmdan asil is veren mesuldiir. 

isginin, birinci fikranm tarifi veghile, isini 
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gormekte oldugu yere « is yeri » denir. ts, sa-
bit ve muayyen bir yerde yapilryor ise o isin 
mahiyeti dolayisile bu yere bagli bulunan diger 
yerlerie avlu, istirahat, gocuk emzirme, yemek, 
uyku, banyo, muayene ve bakim, bedeni veya 
mesleki terbiye yerleri gibi sair miistemilat dahi 
is yerinden sayilrr. 

ZiYA GEVHER ETiLi (Qanakkale) — Ka
nunun birinci maddesinde birinci ve ikinci fik-
ralarda sunu goriiyoruz. « . . . Baska bir sahsm 
is yerinde veya kendi is yerinde . . . . » Bu iba-
re sayani dikkattir. Bundan maksad mutlaka is 
verenin tahti tasarrufunda olan is yeri midir, is 
verenin tahti tasarrufunda olmayan is yeri bu 
kanundan haric midir? Bu noktanin enciimence 
tesbit olunmasmi ve zapta gegmesini rica ede-
rim. 

M. M. Dr. RASiM FERiT TALAY (Nigde) 
— is yerinden maksad, is verenin bir is akdi do
layisile hizmetine aldigi amelenin mutlak surette 
galistigi yerdir. Mesela bu gun bir miiteahhid 
tasavvur ediniz, bir gok isler yapiyor. Muayyen 
bir atelyesi de var. Fakat kendisi gitmis bir 
yolda yol insaati yapiyor. Biz burada yalniz ta-
sarrufu altmda bulunan yeri kasdetmedik. Bun-
da is verenin her nerede olursa olsun 0 isgiyi 
angaje ettigi yer de is yeridir. 

Yani yarin her hangi bir ihtilaf olup ta, ben 
atelyemde galisryorum, yol insaatmda galistigim 
yer, is yerim degildir. diyemeyecek. Amelenin 
galistigi yer is yeridir. 

BALKAN — Baska soz isteyen var mi? 
Maddeyi tashih edilen seklile reye arzedi-

yorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmistir. 

MADDE 2 — A) Bu kanunun, mahiyeti iti
barile yolunda isleyebilmesi igin gilnde en az on 
isgi galistirmagi icap ettiren is yerlerine ve bu-
ralarda galisan isgilere tatbik olunur. Salahi-
yettar makam tarafmdan bu hiikiim mucibince 
tasnif edilmis olmak vaziyetine karsi is voren 
veya isgi tarafmdan vukubulacak itirazlar Ikti
sad vekaletince incelenerek kesin bir karara bag-
lanir. 

B) Yilm her hangi bir devresinde tarn veya 
fazla faaliyette bulunup oteki devrede biisbiitiin 
faaliyetten kalan veyahud faaliyetini azaltan is 
yerleri igin bunlarm faaliyet devresinde yolun
da isleyebilmelerine muktazi isgi sayisi, kanu
nun hiikiimlerini tatbika esas tutulur. 

C) Yukanda yazili (A) fikrasmm tarifine 
uyan vasifta olmamakla beraber mahiyetleri ve 
ekonomik durumlan itibarile bu kanunun her 
hangi bir faslmm veya bir hiikmiiniin kendileri-
ne tesmili lazimgelen isler bir nizamname ile tes
bit olunur. 

Q) Qiftgilik, deniz ve hava islerile bir aile-
nin ferdleri veya yakm akrabasi bir araya top-
lanarak ve aralarma disandan baska isgiler ka-
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tlmayarak ev iginde yapilan islere bu kanwiun 
htikumleri samil degildir. 

Dr. RASlM FERlD TALAY (Nigde) — 
Maddenin basi (Bu kanunun) degil (Bu kanun) 
diye baslayacak. Ikinci f ikrada (Salahiyettar 
makam tarafmdan) diye baslryor. Bu, soyle 
olacaktir: (Is kanunu tatbikatmi temjn ve ta-
kibe salahiyettar makam tarafmdan) olacaktir. 

REFlK INCE (Manisa) — Enciimejnden bir 
sey rica edecegim. Bu kanunun igeriisinde ni
zamname gok gegiyor. 0 fikrasmda, son satirda 
« kendilerine tesmili lazimgelen isler bir nizam-
name ile tesbit olunur » denilmektedir. Bundan 
bu isler igin bir nizamname yapilacagji manasi 
gikryor. Tensip buyurulursa, « Isler, nizamna-
mesinde tesbit olunur » diyelim. Ayrica bir ni
zamname yapilacakmis gibi bir mana gikmasm. 

EMlN DRAMAN (Yozgad) — Burada ya-
kin akrabasr deniyor. Bu yakin akrabadan 
maksad nedir? 

Dr. RASlM FERtD TALAY (Nigde) — 
Hakikaten bu kanun bir cok nizamnameleri 

derpis ediyor ve bu nizamnameleri yapmadikca, 
kanunun tatbikatmi maddelerle temin etmek im-
kan haricindedir. Binaenaleyh, icap ettigi yer-
lerde, hangi maddeye ve hangi ise taalluk edi-
yorsa, ona dair nizamnameler yapilacagmi tas-
rih etmegi enciimen de esas itibarile kabul et-
mistir. 

Arkadasrmizm sordugu suale gelince; kanu
nun tarif ettigi usul ve fiirudan ibarettir. 

RASlH KAPLAN (Antalya) — Enciimen-
den bir sual, kanunun tatbiki haricinde kalacak 
olan bu maddedeki isleri bir az dahaiizah et-
sinler, Zapta gegsin, tatbikatta kolaylik olur. 
Qiftgi ve saire diyor ve saire izah edilsin. 

Dr. RASLM FERlD TALAY (Mgde) — 
Esbabi mucibe mazbatasmda bunu sarahaten 
yazmisizdir. Ziraat islerine aid olan is kanunu-
nu, Ziraat vekaleti yapmagi diisiinnlektedir. 
Binaenaleyh, zirai isgilere ve zirai islere aid 
olan hig bir hukum bu kanuna girmemektedir. 
Bunun gibi deniz isQilerine ve hava isQilerine 
aid hukumler de bunun haricinde kalmistir. 
Qiinkii bunu da Iktisad vekaleti ayrica bir ka-
nunla getirecektir. 

ISMAIL KEMAL ALPSAR (Qorum) — 
Yalniz usulii, fiiruu ile olmaz, digerleri ne ola-
cak? 

Dr. RASlM FERlD TALAY (Nigde) — 
Onun hakkmda umumi hukumler vardir. 

ISMAIL KEMAL ALPSAR (Qorum) — 
Tamam. Umumi hukumler deyiniz, o dogrudur. 

REFIK INCE (Manisa) — Ben emsaline tev-
fikan rica ettigim bir seyin, enciimen tarafmdan 
kabul edilecegini zannetmistim. Surasini yalniz 
arzetmege mecburum, diyorlar ki; her hangi bir 
is igin, bu kanun hiikmiine gore ileride bir ni
zamname yapilir, tesbit olunur. 

(C) fikrasmda deniyor ki «Mahiy4tleri ve 

ekonomik durumlan itibarile bu kanunun her 
hangi bir faslinm veya bir hukmiiniin kendileri
ne tesmili lazim gelen isler bir nizamname ile 
tesbit olunur». Bu madde okunurken, bu kanun-
da, itiraf etmek lazim gelir ki, en cok kullani-
lan kelimelerden bir tanesi de «nizamname» ke-
limesi olmu§tur. Eger bunu nazari dikkate ala-
cak olursak, her iste bir nizamname var demek-
tir. Bu is kanununun heyeti umumiyesinin tatbi-
kina miiteallik olmak iizere bir nizamname ya-
pilsin. Emsali gibi, bu kanunun her bir faslinm 
taalluk ettigi hukumler, bizim burada gbsterdi-
gimiz isler o nizamnameye gecsin. Bu, boyle ola
caktir. i§ kanununun her hangi bir faslinm bir 
maddesi icin bir nizamname, filan fasli i<?in bir 
nizamname cikartmaktan ziyade, umumi bir ni-
nizamname yapalim, buna, i§ kanunu nizamna-
mesi diyelim ve bu kanunun emrettiklerini ora-
ya ithal edelim. 

Bir sual daha rica edecegim arkada§lardan. 
Ticareti bahriye kanunu mucibince gol ve ne-
hirlerde nakliyat icrasi, denizde vuku bulan 
nakliyat gibi telakki olunur. (Q) fikrasmda de
niz i§lerile istigalin bu kanunun hiikmiinden 
harig oldugu soylenmesine mukabil, 3 ncii mad
denin (I) fikrasmda «G61 ve nehirlerde insan 
veya e§ya, hayvanat nakli i§lerini» bu kanun 
hiikmiine tevfik etmislerdir. Binaenaleyh iki 
fikra arasmda ihtilaf var midir, yok mudur di
ye soruyorum. 

ALi RIZA TtJREL (Konya) — Bendeniz Re-
fik incenin nizamname hakkmdaki beyanatina ce-
vab verecegim. Bu kanun, ileride maddeler gel-
dikce goriilecektir ki, bir cok islerin tesbitini ve 
o islerin nasil yapilacagmin tayinini nizamna
meye birakmaktadir. Buna zaruret te vardir. Bu 
oyle bir kanundur ki, her seyi evvelden derpi§ 
ederek tatbikatta tesadiif edilebilecek biitiin ih-
timalleri evvelden gorerek icine hiikiim koyma-
nin imkani yoktur. Biitiin memleketlerde i§ ha-
yatini tanzim eden nizami hukumler, kanunlar-
dan qok fazladir ve her kanun, her memlekette, 
kanunun tesbit ettigi hususlar cercevesi dahilin-
de bulunmak §artile, bu gibi islerin tanzimini 
nizamnamelere birakmi§tir. Bu kanunda, nizam-
namesine birakilrr dersek, bir tek nizamname pi-
kacak demek olur. Bu kanunda derpi§ edilen is 
ler bir tek nizamnameye konacak manasi gikar. 
Halbuki ileride goriilecektir ki, kanunun muay-
yen bir miiddet icinde cikmasmi mecburi kildi-

gi nizamnameler vardir, kezalik ihtiyaca gore tak-
yit edilmesi nizamnameye ha vale edilen i§ler var
dir. Bunlarm heyeti mecmuasmi bir nizamnameye' 
koymak, tatbikatta biiyuk mus,kiilata sebebiyet 

verir zannediyorum. Qimkii her biri hakkmda, ni
zamname cikacak denen i§ler, kanun icinde hususi 
mahiyeti haiz olan i§lerdir. Bunlar i§ sahasmin 
muayyen bir safhasma taalluk eden i§ler oldu
gu iqin bunlar hakkmda ayri birer nizamname 
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yapilmasi vuzuh noktasmdan, sarahat noktasm-
dan tatbikatta gok faydalidir. Burada bir miid-
detli nizamnameler vardir, bir de Hiikumetin 
liizum gbrdiikge gikaracagi nizamnameler var
dir. 

REFlK INCE (Manisa) — Bir defa nizam-
name yapilmasma nraariz degilim, bunda muta-
bikiz. Yalniz bu kanunun ifadesine gore her 
hadise igin bir nizamname isiyorsunuz. Ben di-
yorum ki, bir nizamname yapalim, fakat orada 
fasil, fasil ayiralim, gbrebildiklerimizden maa-
dasini tatbikattan sonra bgrenirsek onlari da 
sonra ilave edelim. Muteaddid nizamname yapil-
digr takdirde i§ kanununun 1 numarali nizam
namesi, 5 numarali nizamnamesi belki 50 numa
rali nizamnamesi olabilir. Onun igin bir nizam
name bunlann hepsini ihtiva edebilir. 

ALI RIZA TUREL (Konya) — Bu kanu
nun iginde oyle hiikiimler vardir ki, bunlara 
aid nizamnamelerin kisa bir zamanda gikmasi 
zaruridir. Oyle isler de vardir ki, hakkmda ni
zamname gikanlmasi uzun veya kisa zamana te-
avkkuf eder. Uzun zamana mutevakkrf nizamna
meler gikmcaya kadar miistacel isler ne suretle 
gorulecektir?. Binaenaleyh bu islerin her biri 
hakkmda ayri ayri nizamname yapmak bu ka
nunun mahiyeti ve hususiyetinin bir icabidir. 

RAlP KARADENtZ (Trabzon) — Encii-
menden bir sey rica edecegim. Bu maddenin 
birinci fikrasmda kanun lisanma uymayan bir 
ifade vardir: «Bu kanun mahiyeti itibarile yo-
lunda isliyebilmesi igin» deniyor, bunun tashihi 
icab eder. Qiinkii bu ciimle daha ziyade esbabx 
mucibeyi alakadar eder. Kanun lisanmda esbabi 
mucibe olmaz. Kanun yalniz emreder. (Bu k a 
nun mahiyeti itibarile yolunda isleyebilmesi 
igin) kaydi vani ibaresi zaiddir. Bu ibareden 
sarfi nazarla (Giinde en az 10 isgi galistrrmayi 
icab ettiren is yerlerine) diye devam etmelidir. 
Bu maddeden maksad da budur. 

M. M. RASIM FERtD TALAY (Nigde) — 
Bu maddeden maksad sudur: Bir is vardir ki, 
o isin yapildigi yerde 10 isgi galistirmak icab 
eder. Binaenaleyh is veren, bu kanunun hii-
hukumlerinden kendini harig tutmak igin 10 ki
si galistirmak icab ederken sekiz kisi galistirir 
ve bu kanun hukmiinden harig kalmak ister. 
Bu sebeble bu is kanununu takip eden salahi-
yattar makamlar boyle bir yere gittigi zaman 
diyeceklerdir ki, senin bu yerin 15 ameleyi gali§-
tirmaga miitehammildir. Sekiz amele ile bunu 
idare edemiyeceksin. Hukiim bunun igin konul-
mustur. 

RAIF KARADENtZ (Trabzon) — Bu cevap 
bendenizi tatmin etmedi. Ben dedim k i bu ke-
limeler gikanlirsa maksat yine hasil olacaktir. 
Ciinkii hiikiimde (En az 10 isgi galistrrmayi ica-
bettiren is yerleri)) diyoruz. Binaenaleyh ala-
kadarlara daha fazla isgi galistirmakla bunu 
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temine=imkan yoktur. Talebim ibarenin kanun 
ruhuna uygun diisurulmesidir. 

REFlK INCE (Manisa) — Ben birinci fik-
rayi Rasim Ferid arkadas gibi anlamayorum. 
Bu kanunun hukmii en az 10 isgi galistiran mu-
esseselerindir. Binaenaleyh sekiz amele kulla-
nanlari daha fazla amele kullanma^a icbar mi 
edecektir?. Burada bir yanhslik vardir, tashi-
hini rica ederim. 

M. M. Dr. RASIM FERIT TALAY (Nigde) 
— Bu kanun, isin yolunda isleyebilmesi igin en 
asagi 10 amele palistiracak yerlerde tatbik edile-
cektir. Asagi galntirilrrsa o hiikiim ikinci fikra 
mucibince tatbik edilecektir. (Hayir, hayir ses-
leri). 

ALI RIZA TUREL (Konya) — Bir isin ma
hiyeti icabi olarak o is 10 ki«i ile goruliir veya-
hud ondan as kisiyle gbriiliir. Eger 10 kisi ile 
gbriilecek bir is ise ve isin mahiyeti icabi iyi 
isleyebilmesi o ste galistinlan isginin 10 kisi 
olmasmi istilzam edip te, o iste dokuz kisi ga-
listinlryorsa gene bu kanunun hukiimleri orasi 
igin de tatbik edilecektir. Kanunda zaten buna 
dair kafi izahat vardir. 

REFlK INCE (Manisa) — Soz soylemek ak-
limda olmayan bir mevzu iizerinde kiirsiiye gik-
tim. Affmizi istirham ederim. Bu kanun, ma
hiyeti itibarile, yolunda isleyebilmesi igin giin

de en az 10 isgi galistirmagi icab ettiren is yer
lerine ve buralarda galisan isgilere tatbik edilir. 
Bir is sahibi var, makinesini kurmus. Islemege 
baslamis. Amelesini kullanryor. Ameleyi kul-
lanacagi saati kanun tesbit ediyor. Amelenin te-
neffiis saatleri belli. Binaenaleyh mahiyet iti
barile kendisine lazrmgelen hususlari temin et-
mek suretinde Hiikumetin nezareti altmda isle-
yecek ve islemekte olan bir muessese var. §imdi-
kalkipta sen 10 kisi kullnacaksm. 9 kullanamaz-
sm, 15 kullanamazsm, demek ahengi bozar. Bu 
noktai nazardan 10 yerine 8 gahstrrryorsa, ame
leyi ne seraitle galistrracagi belli. Bu itibarla te-
reddiide liizum yok. Zaten kanun da o maksatla 
yazilmistir. Verilen izahat vaziyeti kanstirmis-
tir. Lutfen tenvir etsinler. 

SIRRI IQOZ (Yozgad) — Bendeniz birinci 
fikrayi soyle anladim: 

« Bu kanunun hukiimleri isin mahiyeti iti
barile en az 10 isgi galistmlacak is yerleri hak
kmda tatbik olunur. » 

Bu mahiyette anladigim igin ilk fikranm boy
le yazilmasmi daha dogru zannediyorum. 

REFlK INCE (Manisa) — Tamam oyledir. 
Dr. RASlM FERtD TALAY (Nigde) — Bu 

kanun 10 kisinin galistigi is yerlerine tatbik 
edilir. Mesele budur. Fakat bazi yerlerde bu 
kanunun dairesinden harig kalmak igin 8 e in-
dirmeye kalkarlarsa Hiikumet bu 8 kisinin ye-
rini de is yeri sayacatkir (Giiriiltiiler). 

HAKKI TARIK US (Giresun) — Bendenizin 
anladigrma gore, kanunun yazilis tarzi dogru-
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dur. Bir makine kurdum. Baski makinesi. Bu
na bir makinist lazrni, bir de kagid verici, bir 
de yamak lazim. Qalisan bir makinenin normal 
olarak galismasi igin bu 3 kisi lazimdir. Fakat 
patron isterse bir gun yalniz bir makinesi ile 
idarenin yolunu buldum diyebilir. Halbuki ku-
rulan makine behemehal 3 kisiye luzum gbsteri-
yor. Fakat patron kanunun siimulunden gik-
mak igin verdigi amele listesinde bunu iki ola
rak gbstermis olsa, oradaki 10 adedi 9 e diis-
miis olur ve kanunun haricinde kalrr. Binaen-
aleyh kanunu tatbik edecekleri zaman mahiyeti-
ni nazari dikkate almislar ve bunu bir madde 
ile temin etmisler. Onun igin yazilis dogrudur. 
0 muessesede 10 yerine 9, 9 yerine 10 lazimdir 
diye bir takim miidahalelere bu madde imkan 
vermis olmuyor. Mazbata muharririnin ifade-
sinden bendenizin anladigim budur. Bir mties-
sese kurulmustur. 0 miiessesedeki makinelerin 
vaziyeti, mahiyeti icabi olarak, behemehal 10 ki
si calistirmak lazimdir. Fakat kanunun siimulii 
haricind kalmak igin oyle bir tertiple 9 kisilik 
bir amele listesi veriliyor. Halbuki dedigim gi-
bi, mahiyeti itibarile makine 10 kisi ile galismak 
vazyetindedir. Bu kanunun bu hiikmiinu bu 
miiessese hakkmda tatbik etmek igin, bu mad-
deye ihtiyag vardn*. Madde yerindedir ve ya-
zilisi da dogrudur. 

HlKMET BAYUR (Manisa) — Enciimenin 
izahatmdan oyle anliyorum ki, bir adam 9 kisi 
ile is gbrdiiriirse, Htikumet, hayir bu is 10 ki-
siliktir, bunu 9 kisiye gbrdiiremezsin, diye ma-
ni olacaktir. Bu ise bir cok suiistimallere yol 
acabilir. Benim korktugum budur. Arzettigim 
gibi 9 kisi ile islemesine miisaade etmeyiz, behe
mehal 10 kisi olacaktir gibi bir kayid tehlikesi 
vardrr. Bir iste 20 mi, 30 kisi mi galismak icap 
eder, bu anlasilabilir. Fakat 9 mu, 10 mu, 8 mi, 
11 mi gailismak lazim, bunun anlasjlmasi biraz 
giiQtiir. Caliskan 9 kisi, tembel 11 kisinin isini 
gbrtir. Madde bu sekilde kalirsa, biiyiik suiisti-
maller ve can sikici hadiseler vukui bulur. Bu
nu bu sekilde ipka etmemeliyiz. 

ALI RIZA TUREL (Konya) — Arkadasla-
rm beyanatindan oyle anliyorum ki, sanki 
bu kanun bir taraf icin biitiin miikellefiyetle-
ri, biitiin klilfetleri yiikleyen diger taraf icin 
de mahzi nimet olan bir kanundur. Halbuki 
Refik Ince arkada§imm, kanunun heyeti umu. 
miyesi hakkmdaki vaki beyanatmda sbyledik-
leri gibi, bu kanun bir muvazene temin eden, 
cahsanla i§ sahibine ve Devletle mii§tereken, 
bu memleketin iktisadi kalkmmasi ve memle-
ket sanayi hayatini elbirligile ileri gotiirmek 
imkanlanni temin eden bir kanundur. Neden 
10 ki§iye gorduriilecek bir i§i 8 ki§iye gordii-
riiyorlar diye adeta miktarlar kalksm, kiilfet-
ler kalksm demek istiyorlar ki, bu,: varidi ha-
tir degildir. Tekrar arzedeyim; Hakki Tank 

aikadasim 50k iyi izah buyurdular, bu, ar-
bitrer bir §ey degildir, tek bir adam bir takim 
hususi meziyetlere sahiptir de bu i§i 8 ki§i ile 
gorebilir diye bir adamm gbrdugu i§ ve bu-
lundugu i§ler bu kanunun §umulii haricine gi-
kacak demek degil, bu i§in mahiyeti icabi, 
iyi i§leyebilmesi igin konulmasi lazimgelen 
amele miktarlarmi, objektif olarak, bir mik-
tarla tesbit etmekle mukellef olacaktir. 10 ki
silik bir is sahibine, 10 ki§i gorecek bu i§i am-
ma, sen 8 ki§i kullanacaksm 

HlKMET BAYUR (Manisa) — Adedi biis-
biitiin kaldirmali, en kolayi da budur. 

EMlN SAZAK (Eski§ehir) — Boyle i§ hac-
mine, i§ vaziyetine gore i§ginin tayinini ta 
Iktisad vekaletine kadar getirmek, bu memle-
kette biitiin i§leri topal eder. 

Bizde amele deyince, miistakil amele diye 
bir smif yoktur. Amelenin yiizdc doksani gift-
gidir. Bir aylik bir i§i bes amele gbtiirii ahr, 
on be§ amelenin yapacagi bir i§i kendisi yapar, 
Oyle tertipler yaparlar ki iki kazma dbrt kii-
rogin yapacagi isi, bir kazma bir kiirekle ya
parlar, ona gore iicret alirlar. Oyle i§ler olur 
ki onu nihayet bir adam yapabilir. Ugii yapip-
ta yirmiser kurus alcagma, biri yapar altmi§ 
kurus alir. 

Arkada§lar, bunun misalini gordiik. Mer-
hum Yusuf Akgura arkada§imiz bu kanunla 
ugra§ti, ugra§ti yine gerisin geriye dbndii. 
Hig birimiz Tiirk giftgisinin hayatmin ve ihti-
yagtarmm noksan kalmasmi arzu eden insan. 
lar degiliz. Hepimiz, suya, sabuna dokunma-
dan ahenge dogru gbtiirecek i§i istiyoruz. 
Bunun cok bozuk yerleri vardir. §imendifer-
lere, milli miidafaaya kabili tatbik degildir. 
^imendiferde oyle nailer olur ki, bir kaza vu~ 
kuunda be§ ki§iye, yirmi ki§inin yapacagi i§i 
yap diye emir verirler. Askerlerde de byledir. 
Binaenaleyh biz, siiphesiz bunun iyi olmasmi 
istiyoruz. Qok rica ederim kabili tatbik bir sey 
bulalim. §u kadar hacimda bir i§, yedi isgi-
ye gbrdiiriiliiyor. Artik iktisad vekaletinin isi 
giicii yoktur; daima bunu hakem usulii ile 
halledecektir. Arkadaslar, biliyoruz bu ka
nunun yansi geri gelecek. Bunu hig olmazsa 
% 25 indirelim. Kanun kabili tatbik olsun der-
sek bu gibi §eylere miidahale etmeyelim. 

RAIF KARADENIZ ( Trabzon ) — Bende-
niz, tarzi tahrir itibarile arzetmi§tim, fakat 
sonra prensib meselesine gegildi ve enciimen, 
noktai nazanni izah etti. Yalniz burada, bu 
kanunun §u yerlere tatbik edilir (Binaenaleyh 
10 i§gi gali§tirmak icab ettiren isyerlerine ve 
burada gali§an i§gilere) deniyor. 1§ verenlere 
tatbik edilmiyecek mi? I§yerlerine tatbik olu-
nur, dense hepsine §amil olurdu, fakat tarzi 
tahrire gore i§yerlerine ve buralarda gali§an 
iscilere tatbik edeceksiniz. l§verenlere tatbik 
etmiyeceksiniz, manasi gikar. 

— 29 — 
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CEMAL AKQIN (Afyon Karahisar) — Ben-

denizce mesele liizumu kadar aydmlanmadi. 
Qiinkii makine devrindeyiz. 300 bin lirahk bir 
miiessese. Mesela benim bu gun bir fabrikam 
vardir, 300 bin liradir. Amma bu otomatiktir, 
cuvallarcni falan kendisi sey eder. Bu kanun 
cikmadan evvel 15 amele ile yapiyordum. Bu 
kanun giktiktan sonra bu isi 8 amele ile yapa-
bilirim. Binaenaleyh benim miiessesem i§ye-
ri midir, bu kanun tatbik olunacak mi? lyice 
anlasilsm. 

BASKAN — Iki takrir var, okutacagrm. 

Yiiksek Ba§kanliga 
Bu kanunun hiikumleri i§in mahiyeti itiba-

rile en az 10 isgi galistirilacak i§ yerleri hakkin-
da tatbik olunur. 

Yozgad 
Sim tgoz 

BASKAN — Ikinci takrir. 

Yiiksek Baskanliga 
(C) fikrasmm «I§ler, nizamnamesile tesbit 

olunur» §eklinde tadilini teklif ederim. 
Manisa 

Refik Ince 
BASKAN — Birinci takriri tekrar okutup re-

yinize arzedecegim. 
(Sirri tgbziin takriri tekrar okundu) 

BASKAN — Takriri nazari dikkate alan
lar . . . Almayanlar . . . Takrir nazari dikkate 
almmami§tir. 

ikinci takriri okutuyorum. 
(Refik Incenin takriri tekrar okundu) 

BASKAN — Takriri reyninize arzedecegim. 
tSMET EKER (<?orum) — Burada mevzu-

bahs olan nizamname, soyledikleri gibi tatbika-
ta aid bir nizamname degildir. Bu nizamname, 
bir kanun sirasma gegecek i§lerin nevilerine 
aittir. Bunlar, kanunun tanziminde konmasma 
nazri olarak imkan bulunamami§ §eylerdir. Bu 
nizamname, kanunun siimulune girecek olan 
hiikiimleri ihtiva edecektir. Binaenaleyh ayri 
bir §eydir, tatbikata aid nizamname degildir. 

REFlK INCE (Manisa) — Bir defa nizam
name kanun mevkiinde olamaz. Bir nizamname-
nin mevzuu muhakkak bir kanundan alinan 
hiikme dayanir. Bu nizamname kanunen verilen 
salahiyetle oluyor. Bazi isler vardir, kanunda 
mevcud degildir amma ekonomik noktai nazar-
dan kendisini bu kanunla beraber tutmak igin 
hie bir zaman dogru degildir. Vazn kanun, bu 

giinkii emsali esas ittihaz ederek nizamnameye ko-
yocaktrr. Simdiye kadar da bbyle olmu§tur. 
Mevcud kanunu tatbik etmek lazimdir, yeniden 
bir vazn kanun meselesi mevzumahs degildir. 

Bahsettigim nizamname budur. 
tSMET EKER (Qorum) — Sarahaten soyle-

sinler. Bunu kanunun tatbikina aid nizamname 
mi telakki ediyorlar? 

REFlK INCE (Manisa) — Evet. 
tSMET EKER (Chorum) — Oyle ise hiikmu-

nii tenakuza ugratir. 
REFIK INCE (Manisa) — Ba§ka tiirlii ni

zamname bilmiyorum. 
BASKAN — Refik Incenin takririni reyini-

ze arzediyorum. Takriri nazari dikkate alan
lar . . . Almayanlar . . . Takrir nazari dikkate 
almmadi. 

HIKMET BAYUR (Manisa) — Bir cok sui-
istimallerin bnunii almak igin sbyle bir fikra 
teklif ediyorum. (Bu kanun, i§ sahibi, bir i§gi da-
hi kullansa tatbik olunur). Boyle dersek kimse 
tazyik edilmez (Olmaz sesleri). 

Yiiksek Reislige 
(Bu kanunun gunde en az ilah) sek-

linde tadilini teklif ederim. 
Manisa 

Refik Ince 
BALKAN — Reyinize arzediyorum. Takriri 

nazari dikkate alanlar . . . Almayanlar . . . Nazari 
dikkate almdi. 

Yiiksek Reislige 
Bu kanun issahibi bir isgi dahi kullansa tat

bik olunur. 
Manisa 

Hikmet Bayur 
BALKAN— Takriri nazari dikkate alanlar... 

Almayanlar . . . Nazari dikkate almmamistir. 
§u halde ikinci maddeyi, ibarenin tashihi 

igin enciimene veriyorum. 

MADDE 3 — Bu kanutoa gore sanayiden 
sayilacak isler sunlardrr: 

A) Her tiirlii madenleri veya diger her 
hangi bir maddeyi topraktan cikarma ve tas 
ocaklan isleri, 

B) Ham, yari ve tarn mamul madenlerin is-
lenmesi, temizlenmesi seklinin degistirilmesi, 
suslenmesi, satis igin hazrrlanmasi isleri, 

C) Her tiirlii kurma (Montaj), tamir temiz-
leme, sbkiip dagrtma isleri, 

Q) Bina yapilmasi ve tamiri ve tadili ve bo-
zulup yikilmasi isleri ve bunlara yardrmci her 
tiirlii smai imalat isleri, 

D) Yol, demiryolu, tramvay, limain, kanal, 
dalgakrran, tiinel, koprii, lagrm ve kuyular 
yapilmasi ve tamiri ve bataklik kurutma isleri, 

E) Elektrik ve her tiirlii muharrik kuvvetler 
istihsali, tahvili, nakli, tesisat ve tevziati 
isleri, 

F) Su ve gaz tesisati ve isletmesi isleri, 
G) Telefon, telgraf, telsiz telgraf ve tele-

fon tesisati ve isletmesi isleri, 
H) Gemi ve vapur insasi, tamiri, tadili, ve 

bozulup dagrtma isleri, 
I) Karada nakliyat isleri, 
I) Gol ve nehirlerde insan veya esya ve hay-
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vanat nakli isleri, 

J) Esyanin istasyon, antrepo, iskele ve li-
manlarda yiikletilmesi, bosaltilmasi ve isletil-
mesi isleri, 

K) Matbaa isleri. 
EMIN SAZAK (Eskisehir) — Bu kanunda 

Qiftgilik isi harig birakildigi halde batakhklari 
kurutma isi buraya girmistir. Halbuki bu 
isleri daima Devlet biitgesinden para vererek ya-
pacak degiliz. (Oyle degil sesleri) Hjalk kendisi 
galisacak ve isin muhim kismmi kendisi gbi.. 
cektir. 

Bu isler arasma simendiferin girmesine hay-
ret ediyorum. Mesela Haydarpasadan bir lo-
komotif kalkti. Saat sekizde bir kopriiye gel-
di ve bir kazaya ugradi. (Allah esirgesin ses
leri) Burada 25 kisi galisacak, o kbpriiyii yapa-
caktir. Bunu da mi buraya ithal edecegiz? 

Milli miidafaa isinde 18 saat, 24 saat te galis-
trrilabilir. Bu memleketin hayati isidir. Bunun 
hesabi yoktur. 

ZIYA GEVHER ETtLt (ganakkale) — An-
lamadim, lutfen izah buyurun. 

EMIN SAZAK (Eskisehir) — Nasil her han-
gi bir tehlike anmda askere gidiliyorsa indel-
icap bir Milli Miidafaa fabrikasmda 24 saat te ge-
listmlabilir. Bu, memleket vazifesidir. Her han-
gi birisi kanuna muhalif hareket ediyorsun, be-
ni fazla galistnryorsun, diyemez. 

YA§AR YAZICI (Istanbul) — Bunun igin 
ayri maddeler var. 

EMIN SAZAK (Eskisehir) — 0 maddeleri de 
gordiim. 

§imendifer insaati var. Tiinel kazilir, kop-
rii kurulur. Bir koprii kurulurken oyle bir va-
ziyet hasil olur ki, bes saat fazla galisrp onu, 
o heyelani kapatmazsa ertesi gun Devletin ba-
sma 10 bin liralik is agar. Bu kanunu oldugu 
gibi kabul edersek Devletin basina biiyiik isler 
agariz. Bizim memleketimizde amelejdiye ayril-
mis bir smif yoktur. Nihayet koyliidiir. Bu 
da 9 aymi koyiinde gegirir, iic ayda gelir, bu
rada galisir. Eger bu hukiimleri oldugu gibi 
kabul edersek ilerde yapilacak nafia isleri igin 
laakal senede bes milyon lira tazminat vermek 

icabedecektir. Ben, bu kanun gikmasm demi-
yorum. Fakat bunun iginden simendiferlen, 
miidafaa fabrikalarmi ve bataklik islerinde 
galisanlan cikarmiz. Ondan otesi icin ne yapar-
saniz. yapiniz. 

ZIYA GEVHER ETILI (Qanakkale) — E-
min arkadasim sabit fikirle hep aynilseyleri soy-
liiyor. Maddenin iginde, ne Milli Miidafaa, ne 
simendifer, ne de kuraklik isleri vardir. Bunlar 
besinci maddede gececektir. Emin arkada§im, 
bes saatlik isi, iig saatte yaptrralrm diyor. Zaten 
biitiin ugrastiklarimiz bunun igindir. Kanunun 
ruhu budur. Biz bununla miicadele etmek isti-
yoruz. 

BALKAN — Baska miitalea var mi? Mad-

deyi reyinize arzediyorum. Kabul edenlei* 
Etmeyenler... Kabul edilmi«.tir. 

MADDE 4 — Uciincii maddede yazili mii-
esseseler haricinde kalan her hangi bir miiesss-
senin sanayi miiesseseleri arasma konmasi lazxm 
gelip gelmeyecegini tayine Iktisad vekaleti sa-
lahiyattardir. 

M. M. Dr. RASIM FERID TALAY (Nigde) 
Dordiincii madde — «tjguncii maddede vazili 
miiesseseler» ciimlesindeki «Muesseseler», Isler» 
olacak. «Haricinde kalan her hangi bir 

muesesenin» ciimlesindeki «Miiessesenin», «Isin̂ > 
olacak, «Sanayi miiesseseleri» ndeki «Miiesse-
seleri» de «isleri» olacak. 

BALKAN — Bu tashihlerle maddeyi tekrar 
okutuyorum. 

MADDE 4 — Ugiincii maddede yazili isler 
haricinde kalan her hangi bir isin sanayi isleri 
arasma konmasi lazim gelip gelmiyecegini ta
yine Iktisad vekaleti salahiyattardrr. 

REFlK INCE (Manisa) — Bir sual soraca 
gim. 

Uzerinde miinakasa ettigimiz ikinci madde
nin C fikrasi ile bu madde arasmda ne fark var? 

BALKAN — Encumen ne soyleyecek?. 
M. M. Dr. RAStM FERtD TALAY (Nigde) 

— Ikinci maddenin redaksiyonu zaten Encii-
mene havale buyurulmustu. Refik tnce arka-
dasimizm sualine cevap vereyim. 

Ikinci maddenin C fikrasmda yazili olanlar, 
alehtlak is yerleridir. Ister ticaret, ister sanayi 
is yeri olsun. Bu maddede ise dogrudan dog-
ruya sanayi kasdediliyor. 

REFIK INCE (Manisa) — Rasim Ferid ar-
kadasm mukaddemesi ile neticesi tutmadi. Ben 
zannediyorum ki oteki enciimene geldi, bunu da 
verin, deyecekler. Aksi grkti. Ikinci maddede 
ba§mizi agnttim. Ikinci maddenin C fikrasmda 
bakmz, ne diyor. 

« . . . Tesmili lazimgelen i§ler - is yeri de
gil, isler bir nizamname ile tesbit olunur. » Bu 
maddedeki miiesseseler, isler haline gelince ni-
zamnamenin zaten tayin ettigini bu sefer bu 
madde ile ilave etmis oluyoruz. C fikrasma lut
fen goz gezdiriniz. (Yukarida yazili A fikra-
smm tarifine uyan vasrfta olmamakla beraber 
mahiyetleri ve ekonomik durumlari itibarile bu 
kanunun her hangi bir faslmm veya bir hiikmii-
niin kendilerine tesmili laznngelen isler bir ni
zamname ile tesbit olunur.) §imdi gelelim, tas-
hih olunan maddeye: 

(tTgiincii maddede yazili isler haricinde kalan 
her hangi bir isin sanayi isleri arasma konmasi 
lazmigelip gelmeyecegini tayine Iktisad vekaleti 
salahiyettardir.) 

Binaenaleyh eskiden nizamname ile verilen 
salahiyet, bu 4 nctt maddede tekrar ediliyor. 
Bendenizce bu maddeye liizum yoktur. 
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ALl RtZA TUREL (Konya) — tnce arkadas 

demin bu ikinci madde iizerinde gegen uzun mii-
zakerelere ragmen bu maddeyi hala anlamamis 
goriinuyorlar. Ikinci madde - on giin, 9 gun 
meselesi yok mu - mahiyetleri icabi olarak 9 isgi 
ile bitecek bir isi 10 veya daha fazla iscilere gor-
diirmege kalkisirsa yine bu kanun hiikmiine gi-
recegi gibi 10 isginin gorecegi isi daha az isgiye 
gbrdiiriirse yine bu kanun hiikmiine girer. 

Bu kanunun hiikiimlerine girmesi icab eden 
is yerleri, Iktisad vekaletinin teklifile cikacak 
bir nizamname tayin eder. Bu elestiki bir hii-
kiimdiir ki, mahiyeti itibarile isgi adedinin sayisi 
hie ehemmiyeti haiz olmadan bu kanun hiikiim-
lerine tabi tutulmasmi amirdir. §fimdi mevzu-
bahs olan madde, sanayi islerinin ne oldugunu 
tayin eden maddedir. Bu kanunda sanayi isle-
rine has bazi hiikiimler oldugu icindir ki bu is-
lerin ne oldugunu gbstermek igin buna ihtiyag 
vardir. Yani bu iki madde arasmda bir alaka 
yoktur. 

REFlK INCE (Manisa) — Demin mevzuu 
miinakasa olan ikinci maddenin birinci fikrasm-
da iic, sey vardi: Isgi, is veren ve is yeri. Bu 
C fikrasi ise yalniz is verendir ve tiatta 3 ncii 
maddede o mutlak ifadeyi takyid ediyor. Dik-
kat ederseniz; kanunun maddesi ne kadar mut-
laktir: « . . . . Bu kanunun her hangi bir fasli-
nm veya bir hukmiinun kendilerine te§mili la-
zim gelen isler, bir nizamname ile tesbit olu-
nur. » C fikrasi aynen boyle diyor. 

§>imdi, bu isler kanunun her hangi bir hiik-
miiniin icabi olarak nizamname ile tesbit oluna-
cagma gore, ayni isler hakkinda, Iktisad veka
letinin salahiyeti zaittir. Maksad hasildir. 

ALl RIZA TtJREL (Konya) — Eger C fik-
rasmi tamamen okumus olsalardi, bu iltibasa 
mahal kalmayacakti. « Yukanda yazili A fik-
rasmin tarifine uyan vasifta olmamakla bera-
ber mahiyetleri ve ekonomik durumlari itiba
rile bu kanunun her hangi bir faslmm veya bir 
hiikmuniin kendilerine tesmili lazimgelen isler 
bir nizamname ile tesbit olunur. » 

A fikrasmda yazili durum muayyendir. Bu 
durumun haricinde olmasma ragmen, bu kanu
nun sumulii icine almmasi lazimgelen isleri Ikti
sad vekaleti bir nizamname ile tayin eder. Bu 
4 ncii maddedeki isler sanayi isleridir. t}§iincii 
maddede yazili isler haricinde kalan her hangi 
bir isi sanayi isi arasma koymak lazimgelib gel-
meyecegi Iktisad vekaletince tayin olunur. 

Bu maddede sanayi isi mevzubahstir. Sana
yi islerine aid bu kanunda bazi hususi hiikiim
ler vardir. 

REFlK 1NCE (Manisa) — Dogrudur, simdi 
anladim. 

BALKAN — Madde hakkmda baska miitalea 
var mi? Maddeyi tashih olunmus seklile reye 

arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 5 — Umumi, miilhak ve hususi biit-
gelerle belediye biitQelerinden maas veya iicret 
alan memurin ve mustahdemin bu kanunun hii
kiimlerine tabi degildirler. 

Devlet veyahut vilayet veya belediyeler tara-
fmdan gerek dogrudan dogruya, gerek mali yar-
dimda bulunulmak suretile bilvasita isletilen is 
yerlerinde sirf idari mahiyette is gorenlerden 
maada isgiler bu kanunun hiikiimlerine tabidir-
ler. 

§u kadar ki, gerek dogrudan dogruya ve ge
rek bilvasita Iktisad vekaletine bagli olan eko
nomik mahiyeti haiz miiesseselerle her tiirlii is 
yerlerinde her ne mahiyette olursa olsun bedeni, 
fikri veya hem bedeni hem fikr isler goren bii-
tiin isgilere bu kanunun hiikiimleri tatbik olu
nur. 

IS KANUNU E. R. TUGAMIRAL Dr. HAK-
KI SlNASI EEEL (Istanbul) — Enciimen He-
yeti nmhtercmeden, be§inci maddenin tehiri mii-
zakeresile altinci maddeye gegilmesini ve bu 
maddenin enciimene iadesini istiyor. 

BASKAN — Be^inci maddeyi enciimene ve-
riyoruz. 

MADDE 6 — Bu kanunda zikrolunan «ih-
bar» veya «teblig» lerin, alakadar kimseye im-
za mukabilinde yapilmasi sarttir. 

REFIK INCE (Manisa) — imza atamayan-
lar hakkinda ahkami umumiyemiz vardir. Bu 
adamlar imza edemeyecek kadar cahildir. Bina-
enaleyh imza veya miihiir denmesi lazimdir. Qi-
kan yeni kanun mucibince muhiiriin dahi noter-
den tasdik edilmesi lazimdir. 

Enciiraenin nazari dikkatini celbederim. 
BASKAN — Ba§ka soz isteyen var mi? 
TARIK US (Giresun) — Bu teblig i§inde 

hukuk usulii mahkemeleri kanununun teblig 
ahkammi brnek olarak almak ve bu yolu ihti-
yar etmek elimizde idi, is veren ortada yoksa 
ne yapilacaktir? Bu hususta ahkami umumiyeye 
uymak z^nnoderim daha snJim bir voldur. 

En. NAMINA Dr. RASlM FERlD TALAY 
(Nigde) — Bu muamelata aid teblig meselesi-
dir. Is veren yoksa vekili oradadir. Teblig ona 
yapilir. 

BASKAN — Maddeyi enciimene alacak mi-
smiz^ yoksa reye arzadecegim. 

En. NAMINA Dr. RAGlM FERlD TALAY 
(Nigde) — Hayir... 

BASKAN — O halde maddeyi reye arzedi
yorum. 

REFIK INCE (Manisa) — Cevab verilme-
den nasil reye konur. Soz istiyorum. 

BASKAN — Buyurun. 
REFlK INCE (Manisa) — Ihbar veya teb

lig denince, sureti mahsusada, aklimiza gelen 
§udur. Bir i§ veren, vazifesinden aynlan iggiye 
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karsi ihbarda bulunacaktir. Veyahut i§Qi giin-
deligini vermeyen, i§ verene kar§i ihbarda bu
lunacaktir veyahut iki tarafin birbirine karsi 
agmis oldugu dava evraki teblig olunacakir. Ge-
rek teblig ve gerek ihbar gibi mutlak alakalila-
rin kulaklarma gitmesi lazim gelen i^lerin usul 
ve merasimi var. Binaenaleyh her hangi Ahmede 
aid, Memede aid bir isin rnutlaka Memed tara-
findan imza edilmi§ olmasi keyfiyeti sarti azam-
dir. Buna riayet edilmedigi takdirde usulen bii-
tiin muamele sifirdir. Bu noktai nazardandir ki 
ben ihbarlarm alakahlara tebligi lazimdir de-
dim. Alakali yoksa Hakki Tank arkadassimiz 
gayet iyi bir teklifte bulundular. Onun tensib 
buyurulmasmi rica edecegim. Bir adamin arka-
smdan hiikmii kanunu yerine getirmek icin mii-
temadiyen kosturmaktansa bunun kanuni mer-
cileri vardir, buna aid milyonlarca tebligat ve 
ihbarlar vardir. 0 hiikumden ayrilmayahm. 
Maksad alakaliyi haberdar etmek olduguna go
re Hakki Tank arkadasimizin fikrini enciimen 
de kabul etsin, yahut uzerinde miizakere etmek 
iizere maddeyi geri alsmlar da gayri kabili tat-
bik bir hiikmun yer bulmasmdan kurtulalim. 
Hukuk muhakemeleri usulii ahkami dairesinde 
teblig yapilmasi §arttir. 

Dr. RASiM FERiD TALAY (Nigde) — Bu 
kanunun tatbikatindan miitevellid bir takim ih
barlar ve ebligler olacaktir. Mesela isginin sih-
hatini korumasi igin yapilmasi lazim gelecek bir 
'akim i§ler var. Bunlan teblig icin hig giicliik 
yoktur. Alakadar i§§i ise i§ ba§mdadir. is veren-
se rnutlaka i§cinin yanmdadir. 

TARIK US (Giresun) — Bulunur da almaz. 
Bunun icin bir takrir takdim edecegim. 

Yiiksek Reislige 
Teblig kelimesinden sonraki ibarenin soyle 

degi§tirilmesini teklif ederim: 
« ihbar veya tebligler alakahlara hukuk usu

lii muhakemelerindeki hiikiimlere gore yapilir». 
Giresun 

Tank Us 

BASKAN — Takriri reyiaize arzediyorum. 
Nazan dikkate alanlar . . . Almayanlar . . . Tak
rir nazan dikkate alinmis.tir, enciimene veriyo-
ruz. 

MADDE 7 — Gerek ikinci maddenin «B» 
isaretli fikrasmda yazili i§lerden j her hangi 
biri veya hepsi icin, gerek ucuneu ve dordiin-
cii maddeler mucibince sanayi i§leri olmak 
iizere aynlanlardan baska galisma sahalarm-
dan bir kismi veya umum hakkinda, i§in ma-
hiyetinin icab ettirecegi §artlar dahilinde, bu 
kanun hiikumlerinin tatbik tarzlanni gosteren 
nizamnameler gikanlir. 

BALKAN — Miitalea var mi? Reyinize ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmi§tir. 

Birinci fasil 
i§ akti 

MADDE 8 — Mahiyetleri itibarile ancak 
otuz is giinii devam eden i§lere «sureksiz i§» 
ve bundan fazla siiren islere «siirekli is» denir. 

Bu fasil hiikumlerinin siirekli islere aid 
9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 24, 25, 26 ve 29 
ncu maddelerinden maadasi siireksiz islere de 
samildir. Siireksiz islerde isbu maddelerin 
mevzuu olan meseleler hakkinda borclar kanu
nu hiikiimleri tatbik olunur. 

BALKAN — Miitalea var mi? Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edihnigtir. 

MADDE 9 — Muayyen miiddeti bir sene 
veya daha fazla olan siirekli is akitlerinin yazi 
ile mukaveleye baglanmasi mecburidir. 

Yazili mukavelelerde is verenin ve is,cinin 
isimleri, yapilacak is, verilecek iicret miktari 
ve mukavelenin miiddeti ile iki tarafin muta-
bik kalacaklan hususi sartlar sarahatle yazil-
mak lazimdir. 

Bu mukavelelerden almacak her tiirlii re-
sim miktannm tayini hususunda is, iicretinin 
aylik miktarmin otuz liradan fazlasi esas tu-
tulur. is mukavelesi noterlikte tasdik ettiril-
digi takdirde, noter harclan bu hiikiimden ha-
ric kalir. 

' M. M. Dr. RASIM PERiD TALAY (Nigde) 
— ikinci fikradaki «isimleri» yerine «isim ve 
hiiviyetleri» denecektir. Ondan sonra «yapila-
cak i§» ten sonra «ve is yerinin mevkii» yazi 
lacaktir. 

AHMED ULUS (Ankara) — isgi ile miies-
sese arasinda noterde tanzim edilen mukavele-
lerin masrafi kime aid olacaktir? Burada zik-
redilmemi§tir. 

M. M. Dr. RASiM FERiD TALAY (Nigde) 
— Mukavele noterden olmazsa zaten masrafi 
yolrtur. Notere giderlerse teamiil veghile ola
caktir. Bunlar kendi aralarmda anlasirlar. 
Ya yari yanya verir, yahud is sahibi verir. 

BALKAN — Ba§ka miitalea var mi? Mad
deyi tashih veghile reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir. 

MADDE 10 — Miiddeti muayyen olmayan 
veya miiddeti muayyen olmakla beraber otuz 
is giiniinden fazla ve bir seneden eksik bulu-
nan i§ akitleri yazi ile mukaveleye baglanma-
mi§ oldugu takdirde, is veren, isci her ne za-
man isterse kendisine, umumi ve hususi bii-
tiin is §artlarmi gosteren ve imzasmi ta§iyan 
bir vesika vermekle mukelleftir. 

Bu vesika her tiirlii resimden muaftir. 
REFIK iNCE (Manisa) — Enciimen, lutfen 

bu maddeyi bize izah ederler mi? 
M. M. Dr. RASiM FERiD TALAY (Nigde) 

— Ondan evvel maddede bir tashih var, onu 
arzedeyim. 
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«I§ akitleri yazi ile mukaveleye baglanmi. 

yabilir. Bu takdirde....» §eklinde olacaktir. 
«baglanmamis» kelimesi gikaeaktir. 

Yukariki maddede miiddeti bir sene olan 
mukavelelerin yazi ile tesbiti mecburiyetini 
koyduk. Bu madde, bir seneden az miiddetle 
calisacak olanlar icindir. isterse mukavele ya-
par, isterse yapmaz. ihtiyaridir. Baglanmi-
yorsa §u olacaktir diyoruz. 

BALKAN — izahat kafi mi? (Kafi, kafi 
sesleri). 

Madde hakkmda ba§ka miitalea var mi? Re-
yinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmistir. 

. MADDE 11 — Bir is verenle miiteaddid is
gilerden miirekkep bir takim arasmda « takim 
basi » olan isgi ile isgiler adma aktedilen mu
kaveleye « Takim mukavelesi » denir. Takim 
mukavelesinin miiddeti ne olursa olsun, yazi ile 
yapilmasi mecburidir. 

Bu mukavelede is verenin ve takima dahil 
isgilerin isimleri, yapilacak is, isgilerden her bi-
rine verilecek iicret miktari, mukavele muddeti-
nin muayyen veya gayrimuayyen oldugu ve mu-
tabik kalmmis olan hususi §artlar tasrih kilm-
malidir. 

Takim mukavelesinden almacak her tiirlii 
resim miktarmm tayini hususunda dokuzuncu 
madde hukmiine gore muamele olunur. 

Takim mukavelesini imzalayacak olan ta
kim basinin ayni ise alman isgilerden biri olma-
si §arttir. 

Takim mukavelesinde isimleri yazili isgiler
den her birinin ise baslamasile beraber, bu mu
kavele o isgi ile is veren arasmda dogrudan dog-
ruya yapilmis sayilir. Ancak takim basi hak
kmda borglar kanununun 110 ncu maddesi hiik-
mii de mahfuzdur. 

Taknn mukavelesine girmis olan isgilerin 
ucretleri is veren tarafmdan her birine ayri ay-
n verilmek lazimdir. 

M. M. Dr. RASiM FERlD TALAY (Nigde) — 
Evvelki maddedeki tashih bu ikinci fikrada da 
yapilacaktir. (Isgilerin isim ve hiiviyetleri, ya
pilacak is ve is yerinin mevkii isgilerden her bi
rine) seklinde tashih edilecektir. 

Gl.' KAZIM SEVUKTEKiN (Diyarbekir) — 
Takim basi tabiri, askeri bir dereceyi ifade eder. 
Kanunu vardir ve halen yasiyor. Giimriik mu-
hafaza alaylannda da bu tabir vardir. Binaen-
aleyh, baska bir tabir bulunsun. (Postabasi 
sesleri } 

M. M. Dr. RASIM FERlD TALAY (Nigde) — 
Boyle bir iltibas mevzubahs degildir. Fakat ar-
zu ederseniz « takim kilavuzu » diyelim. 

BALKAN — Enciimen, takim kilavuzu ta-
birini teklif ediyor (Postabasi sesleri). 

ALi RIZA TUREL (Konya) — Bu madde, 
fabrika iginde amele, is goriirken bunlann ba-

sinda bulunan adamlari kasdetmiyor. Takmi-
basi tabiri, bir iktisadi ve sinai tesebbiise i% bu-
lan kulavuzlan kastediyor. Harigten adam bu-
luyor, Is verenle mukavele yapryor. Bu adam-
lar, o zavallilan istismar ediyorlar. Buna ma-
ni olmak igin o kayid konmustur. Taknn ba§i 
adam getiren kimse demektir. Bu itibarla ister-
seniz kilavuz diyelim. 

BALKAN — Baska miitalea yoktur. Madde
de adi gegen (takim ba§i) tabirini (takim ki
lavuzu) seklinde tashih ediyoruz. 

Tashihile maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... 11 nci madde ka-
bul olunmu§tur. 

MADDE 12 — Siirekli is akitlerinde yaptigi 
is itibarile, bedenen galismasi fikren galismasma 
galip olan isgiler igin tecrube miiddeti en gok bir 
aydrr. 

Yaptigi is itibarile fikren galismasi bedenen 
galismasma miisavi veya galip olan isgiler igin 
tecrube miiddeti her biri ile is akti sirasmda 
serbestge tayin edilir. 

Tecrube muddetleri iginde taraflar, akti taz-
minatsiz ve ihbarsiz feshedebilirler. Ancak is-
ginin galistigi giinler igin iicret hakki mahfuz
dur. 

BASKAN — 12 nci madde hakkmda miita
lea var mi? Reye arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 13 — Miiddeti muayyen olmayan 
siirekli is akitlerinin is veren veya isgi tarafm
dan is bitmezden once feshedilmesi igin diger 
tarafa ihbarda bulunulmak sarttir. 

Fesih keyfiyeti: 
a) Isi alti ay dan az surmiis olan bedeni isgi 

hakkmda ihbarin diger tarafa bildirilmesinden 
sonra gelecek hafta nihayetinde; 

b) Isi alti ay dan bir buguk seneye kadar sur
miis olan bedeni isgi hakkmda ihbarm diger ta
rafa bildirilmesinden sonra gelecek ikinci hafta 
nihayetinde: 

c) Isi bir buguk seneden iig seneye kadar siir-
miis olan bedeni isgi hakkmda ihbarin diger ta
rafa bildirilmesinden sonra gelecek ugiincu haf
ta nihayetinde; 

g) Isi iig seneden bes seneye kadar siirmus 
olan bedeni isgi hakkmda ihbarm diger tarafa 
bildirilmesinden sonra gelecek dordiincii hafta 
nihayetinde muteber olur. 

Fikri veya hem fikri hem bedeni isgiler hak-
kindaki fesih keyfiyeti yukarida isginin is kide-
mine gore yazili, bir haftadan dort haftaya ka
dar olan miihletlerin ikiser misli zaman gegtik-
ten sonra muteber olur. 

Bu miihletler asgari olup mukavele ile art-
tirilabilir. 

Bilumum isgiler hakkmdaki fesihlerde, be§ 
seneden fazla olan her bir tarn is senesi igin ay-
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rica on bes giinluk iicret tutarmda tazminat da-
hi verilir. 

thbar sartma riayet etmeyen taraf, yukarida 
yazili miihletlere aid iicretlerin tutarile beraber 
ayrica isin mahiyetine gore miktari hakim tara-
fmdan takdir edilecek bir tazminat dahi odeme-
ge mecburdur. 

M. M. Dr. RAStM FERlD TALAY (Nigde) 
— C fikrasmin fikri veya, diye baslayan kismi 
maddenin sonuna kadar tayyedilecek ve onun 
yerine su fikra konacaktir: 

(Bedenen ve fikren calisan isgiler hakkmda-
ki fesih keyfiyeti ise, yukarida bedeni isginin is 
kidemine gore yazili bir haftadan dort haftaya 
kadar olan miihletlerden ikiser misli zaman geg-
tikten sonra muteber olur.) 

BALKAN — 13 ncii maddeyi bu sekilde ka-
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 14 — Muddeti muayyen olan veya 
olmayan siirekli is aktile bir is verenin isine gir-
mis olan isgi, akid miiddetinin bitmesitiden once 
yahut ihbar muhletine riayet etmeksizin isini bi-
rakip baska bir is verenin isine girerse, aktin 
bu suretle ihlalinden dolayi eski is verenin za-
rar ve ziyanmdan isginin mesuliyeti yaninda ay
rica yeni is veren dahi, hakimin takdir edecegi 
derecede mesuldiir, su sartlarla k i : 

1 - Isginin bu hareketine, yeni isine girdigi 
is veren saik olmus ise, 

2 - Yeni is veren, iscinin bu hareketini bile 
bile onu isine almissa, 

3 - Yeni is veren, isginin boyle bir harekette 
bulundugunu ogrendikten sonra dahi onu galis-
trrmakta devam ederse. 

BALKAN — 14 ncii madde hakkinda miita-
lea var mi? Reye arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 15 — Muddeti muayyen olsun veya 
olmasm, siirekli is akitlerinde isgi, saytli 
hallerde, dilerse akti, miiddetin hitammdan ev-
vel veya ihbar muhletini beklemeksizin, der 
hal f eshetmek hakkmi haizdir. 

I - Sihhi sebebler sunlardir: 
a) Is aktinin mevzuu olan isin yapilmasi, 

mukavelenin akti sirasinda tahmin edilmeyen 
bir sebeb dolayisile isginin sihhat veya hayati 
igin tehlikeli olursa: 

b) isginin daimi surette yakmdan ve dog-
rudan dogruya temasta bulundugu is veren ve
ya vekili yahut baska bir isgi, bulasigi veya 
istikrah verici bir hastaliga musab olursa, 

II - Ahlak veya hiisnii niyet kaidelerine uy-
mayan haller sunlar ve benzerleridir: 

a) is akti yapildigi sirada bu aktin esasli 
noktalarmdan biri hakkmda yanlis vasiflar veya 
sartlar gostermek yahut hakikate uygun 
olmayan malumat vermek veya beyanatta bu-
lunmak gibi hallerle is veren, isgiyi yaniltirsa; 

b) is veren veya vekili, isginin veya ailesi 

efradmdan birinin seref ve namusuna halel ge-
tirecek veya ahlakmi ifsad edecek mahiyette 
sbzler veya hareketlerde bulunursa; 

c) isgi, is verenin veya vekilinin evinde ika-
met ettigi takdirde, bunlarm yasayis tarzlari 
umumi ahlak bakimmdan diizgiin olmazsa; 

g) is veren veya vekili isgiye veya ailesi ef
radmdan birine karsi tecaviiz veya tehditte bu
lunursa, yahut isgiyi veya ailesi efradmdan 
birini kanuna mugayir bir harekete tesvik, tah-
rik veya sevkederse, yahut isgiye veya ailesi ef--
radmdan birine karsi hapisle cezalandrrilan b;.\' 
sug irtikab eylerse; 

d) Is veren tarafmdan isginin iicreti kanun 
ahkami veya is mukavelesi sartlan mucibince 
hesap veya tediye edilmezse; 

e) Ucret, parga basma veya is miktari iize-
rinden tediye edilmek mukarrer olup ta is ve
ren tarafmdan isgiye yapabilecegi sayi veya 
miktardan az is verilerek baska bir gun fazla 
isle bu eksik telafi edilmezse yahut is sart lan 
esasli bir tarzda tebdil, tadil edilir veya tatbik 
edilmezse (Mukavelede bu fikradaki haller hak
kmda baska tiirlii kayid bulunmamak sartile); 

III - isginin galistigi is yerinde isin bir haf
tadan fazla miiddetle tatil edilmesini mucib es-
babi miicbire hadis olursa (Bu, bir haftalik bek-
lemek devresinde isgi yarim iicret alir). 

BALKAN" — Mutaiea var mi?. Maddeyi ka-
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 16 — Muddeti muayyen olsun veya 
olmasm, siirekli is akitlerinde, is veren, asa-
gida sayih hallerde, dilerse akdi miiddetin hi-
tamihdan ewel veya ihbar muhletini bekle
meksizin, derhal feshetmek hakkmi haizdir. 

I - Sihhi sebepler sunlardir: 
a) isginin kendi kasdinden veya derbeder ha-

yatmdan yahut isret iptilasmdan ve yahut sug 
mahiyetinde bir hareketinden miitevellit olmak-
sizm bir hastaliga veya arizaya ugramasi 
takdirinde, bu hastalik veya ariza Hiikumetge 
gikanlacak bir nizamnamede tasrih edilecek 
miiddetlerden fazla siirerse; yahut isgi de-
ruhte ettigi isi yapmayacak hale gelirse; 

b) iscinin bulasici veya istikrah verici bir 
hastaliga musab oldugu anlasilirsa ( «A» ben-
dinde yazili olan nizamnamede bu gibi hasta-
liklar igin dahi ayni esaslara miistenid hiikiim-
ler bulunacaktir.) 

(A) Bendihde sayili sebeplerden miitevellit 
ve isginin sunu taksirine mahmul olan hasta-
liklar ve arizalar asagida yazili (II) isaretli 
fikranm (D) bendindeki (Devamsizlik) hii-
kiimlerine tabidir. 

Isbu sihhi sebepler igin, is mukavelesinde 
is veren tarafmdan, iscinin lehine olmak iizere 
yukarida a^nilan nizamnamenin hukumlerinden 
daha miisaid sartlar tesbiti caizdir. 

I I - Ahlak ve hiisnii niyet kaidelerine uyma-
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yan haller sunlar ve benzerleridir: j 

a) Is akdi yapildigi sirada bu akdin esasli 
noktalarmdan birine miiteallik vasiflar veya 
sartlar kendisinde bulunmadigi halde bun-
lari haiz oldugunu ileri siirmek yahut hakikate 
uygun olmayan malumat vermek veya beya-
natta buluimnak gibi hallerle isgi, is vereni ya-
niltirsa; 

b) tsgi, is verenin veya vekilinin yahut bun-
larin aileleri efradindan birinin seref ve na-
musuna halel getirecek veya ahlakmi if sad ede-
cek mahiyette sozler veya hareketlerde bulu-
nursa; 

c) isgi, is verenin veya vekilinin evinde 
ikamet ettigi takdirde yasayis tarzi o evin 
adap ve erkanma uygun veya umumi ahlak 
bakrmmdan diizgun olmazsa; 

g) Isgi, is verene veya vekilin^, yahut bunla-
rin aileleri efradindan birine ve yahut is vere
nin diger bir isgisilne karsi tecaviiz veya tehditte 
bulunursa, yahut is yerine sarhos olarak gelir 
veya alkollu igki getirirse; 

d) Isgi, is verenin emniyetini suiistimal et-
mek, hrrsizlikta bulunmak, is verenin mesleki 
srrlarrni ifsa eylemek gibi sadakate uymayan 
hareketlerde bulunursa, yahut tig giinden faz-
la hapisle cezalandmlan ve cezasi tecil edilme-
yen bir "ug islerse; 

e) Isgi, is verenden izin almaksizin veya 
mesru bir sebebe istinad etmeksizin ardi ardma 
iki gun veya bir ay icinde iki defa her hangi 
bir tatil gununii takip eden is giinii yahut bir ay-
da ceman uc, is giinii isine devam etmezse; is ye-
rinin dahili talimati veya is mukavelesinin 
sartlari mucibince yapmakla miikellef bulun-
dugu odevleri ifadan kendisine vaki ihtara 
ragmen imtina ederse yahut isin yolunda isleme-
sini bozacak hareketlerde bulunursa; 

f) isgi, kendi kasdi veya agir bir 
ihmali yuzundefn isin emniyetini tehlikeye 
diisuriirse, is verenin mail olan veya mali 
olmayip ta emaneti altmda bulunan makineleri, 
tesisati veya sair esya ve maddeleri on giinluk 
iicretlerin tutari ile bdenmeyecek derecede ha-
sara ugratirsa; 

III - isgiyi bir haftadan fazla muddetle 
qahsmaktain men eden esbabi mucbire hadis 
olursa. (Bu bir haftalik bekleme devresinde is-
ci yanm iicret aln*.) 

REFiK INGE (Manisa) — Bu maddede bir 
tashih rica cdecegim: Enciimen, bu maddenin 
icerisinde bas,taki bir bendin (b) fikrasmdan 
sonra gelen ve majiiskul (A) ile ba§layan: (A) 
bendinde sayili sebeplerden miitevellid ve isgi-
nin sunu taksirine mahmul olan hastaliklar ve 
arizalar.. diye devam eden fikradaki (d) bendi, 
(e) bendi olacaktir. Zannederim enciimen de 
buna mutabiktir. 

RASlM FERiD TALAY (Nigde) — Evet, 
(E) olacaktir. I 
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BASKAN — Maddeyi bu suretle reye arze-
diyorum. Kabul ederlor . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmistir. 

MADDE 17 — On bes ve on altmci madde-
ler mucibince ahlak veya husnii niyet kaidele-
rine uymayan haller dolayisile isci veya is, ve-
ren igin taninmi§ olan akti derhal feshetmek 
salahiyeti, iki taraftan her hangi birinin bu ka-
bil hareketlerde bulunduguna diger tarafin rt-
tila hasil ettigi gunden itibaren alti i§ giinii geg-
tikten r-onra kullanilamaz. 

Isbu halbrden dolayi isginin yahut r ; verenin 
i§ aktini yukariki fikranm miihleti icinde der-
hr\! feshetmesi takdirinde, hakli olan taraf ayri-
ca dava acarak haksiz gikan araftan, hakimin 
tayin edecegi miktarda, tazminat dahi alir. 

BASKAN — Miitalea var mi? Maddeyi ka-
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmistir. 

MADDE 18 — thbar miihletlcri esnasmda is, 
veren, i§qiye yeni bir is brlmasi icin liizumlu 
olan arama zamamni is saatleri iginde temin 
etmege meqburdur. Bu yeni is, arama izninin 
muddeti giinde iki saatten az olamaz. 

BASKAN — Miitalea var mi? Maddeyi ka-
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmistir. 

MADDE 19 — Isci iicreti, en geg, haftada bir 
tedaviilu mecburi para ile odenir. Ancak is^pinin 
muvafakatile bu miiddetin iki hafta veya bir ay 
olarak tesbiti de caizdir. 

Devlet, vilayet ve belediyelerle bunlara bag-
li miiesseselerde qalisan iscilerin iicret] eri ayda 
bir verilebilir. 

BASKAN — Miitalea var mi? Maddeyi ka-
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmistir. 

MADDE 20 — Is aktinin feshinde veya i§in 
hitaminda isgi iicretlerinin derhal tarn olarak 
odenmesi mecburidir. 

BASKAN — M-'italea var mi? Maddeyi ka-
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmistir. 

MADDE 21 — Is veren her tediyede isigiye 
iicret hesabini gosterir bir pusula vermege ve
ya i§qinin yaninda bulunan buna ait deftere bu 
hesaplan kaydetmege mecburdur. Bu muamele-
ler her tiirlii resimden muaftir. 

BASKAN — Miitalea var mi? Maddeyi ka-
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmi§tir. 

MADDE 22 — i§ akitlerinde is, verenin taz
minat kars^ligi olarak isci iicretlerinden muvak-
katen alakoyabilecegi miktar, on haftada miisa-
vi taksitlerle kesilmek iizere, isginin on giinliik 
iicreti tutarmdan fazla olamaz. 

Bu kesilen tazminat kar§iligi biitiin is, miid-
detine §amil olup bundan bir miktar mahsup 
edilince yeniden tevkifat icrasi caizdir. 

BASKAN — Miitalea var mi? Maddeyi ka-
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bul edenler . . . Emeyenler . . . Madde ikabul edil-
mi§tir. 

MADDE 23 — isci iicretlerinin ayda otuz 
liraya kadar olanmm haciz veya baskasma devir 
ve temliki caiz degildir. 

Kanunen iase ve nafakasi iscinin iizerine dii-
sen aile fertlerine tahsis edilen meblaglar yuka-
riki fikra hiikmiine tabi tutulmaz. 

HUSNtJ KITPgi (Mugla) — Bu madde ile 
bir hiikiim konuyor. Bunda i§gilerin alacagi 
iicret eger ayda 30 liraya kadar ise bore icin 
haczedilmeyecektir. Bendeniz bu madde hiik-
munii Turkiin ruhuna ve karekterine uygun 
bulmuyorum. Hie bir Tiirk, baskasmm sir-
tmdan geginmez. Bilhassa bogazmdan gecen 
seyin kendi aim teri ile kazanilmis bir mal ol-
masmi ister. Biz milletimizin bu giizide vasfi-
m, hasletini idame ve takviye mecburiyetinde-
yiz. Bunu az §ok sarsacak hiikiimler koymak, 
zannederim dogru degildir. Sonra iscinin men-
faatine olarak konan bu hiikiim, korkarim ki 
i§cinin aleyhine neticeler vermesin. Qiinkii hep 
biliriz ki bu kadar az para ile gecinmege imkan 
yoktur. Binaenaleyh her gun tiirlii tiirlii ihti-
yaclarla karsila§an bu arkadaslar, bu vatan-
daslar onun bunun kredisi ile az cok gecin-
mek mecburiyetindedirler. Onlara kredi aca-
cak kimseleri, haklarmi temin edecek biitiin 
miieyyidattan mahrum edersek bittabi kredi 
kesilecek, §u halde iscinin aleyhine netice ver
mis olacaktir. Binaenaleyh isgilerimizin hem 
ahlakmi siyanet etmek, hem de menfaatine 
aykiri neticelere mahal birakmamak icin ha
ciz fikrasinm kaldirilmasi muvafiktir kanaatiii-
dgyim. 

ALI RIZA TtJREL (Konya) — Bu kanun-
da bundan evvel gecen madde ve bundan son
ra gelecek maddeler, isci iicretlerinin himaye-
sine dair bir takim hiikiimleri ihtiva eder. Bun
dan evvel gecen madde, isci iicretinin tediye 
s.eklinde, himayesine, bu madde, isci iicre
tinin, iscinin alacaklarma kar§i himayesine 
ve bundan sonraki madde, isci iicretlerinin is 
verenin alacaklarma karsi himayesini istihdaf 
eder. Bu hiikiimler bu giin biitiin Avrupa kanun-
larinda kabul edilmi§tir, hatta okadar ki mese-
la, fransiz kanununda bu 30 lira tahdicli dahi 
binlerce franga cikarilmis ve ondan sonraki 
iicretinin ancak haczedilebilecegi esasi kabul 
edilmistir. Bundan maksat sudur : Bir adam 
ic,in «Minimiim ekzistans» dedikleri asgari ha-
j^at lazimdir. Bu cemiyet icinde ya§ayan bir 
insan calissa da, calismasa da yasamak mec-
buriyetindedir. Cemiyet onu ya§atmakla mii-
kelleftir. 30 lira, asgari hayat yasama ve ge-
cinme vasitasidir. Bunu da kesecek olursak o 
adam bliir. Eger, bu giinkii liberal sistemin 
tahrip edici vaziyetini gbz bniine alirsak iscinin 
vaziyetine bakmadan o parayi da haczederler 
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ve alirlar. Onun icindir ki bu kanunun esasi, 
muvazenesi bozuk olan yerleri diizelterek sayi 
ile sermaye arasmda muvazene tesis etmek ve 
icab eden yerlerde i§Qiyi Devlet kanunlarile hi-
maye etmektir. Binaenaleyh bu gibi hiikiimler 
bu kanundan asla cikarilmayacak ana hiikum-
lerdir. Ben sahsen bu hiikumlere iltihak et-
mekle beraber bu miktari, 30 lira haddi daha 
az bulanlardanim. Binaenaleyh istirham ede-
rim, hatta bu mevzuun; sadece insani bir dii-
§iiniisle dahi maddenin konulmasmda zaruret 
vardir. 

BALKAN — Baska miitalea var mi? Mad-
deyi reyinize arzediyorum. Maddeyi kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 24 — Mecburi askerlik hizmetin-
den baska manevra veya her hangi bir sebep-
le silah altma alman i§cinin, is verenle mii. 
nakit is mukavelesi, isinden ayrildigi giinden 
itibaren kirk bes giin sonra mimfesih sayila-
bilir. iscinin bu haktan istifade edebilmesi icin 
o iste en az bir yil calismis olmasi sarttir. 
Bir yildan fazla cali§mis olan isciler rakkm-
da her bir ay fazla calismaya mukabil ayrica 
iki giin ilave edilir. Su kadar ki, bu miiddet, 
hie bir suretle doksan giinii gecemez. 

Mukavelenin miinfesih sayilabilmesi igin 
beklenilmesi lazimgelen zaman zarfmda i§gi-
nin iicreti islemez. Bu miiddet icinde is akti-
nin baska kanuni bir sebebe miisteniden i§ ve-
ren veya i^ci tarafmdan feshedildigi bteki ta-
rafa ihbar edilmis olsa bile, bu ihbarm tazam-
mun ettigi kanuni miihlet, isbu muddetin bit-
mesinden sonra islemege baslar. 

Ancak is akti esasen muayyen bir miidde-
ti ihtiva edip te bu miiddet, yukanda yazili 
miihlet icinde kendiliginden bitiyorsa, isbu 
madde hiikumieri tatbik edilmez. 

HtJSNtt KlTAPQI (Mugla) — Gegenlerde 
bir kanunla kabul ettigimiz veghile ihtiyat za-
bitleri iki ay hizmete gidecekler. Bu miiddet bu 
arkadaslan hizmetten mahrum edecek bir sekil-
dedir. Bu 45 giinii uzatmak ve manevra §agi-
rilacak arkadaslan hizmetlerinden mahrum et-
memek lazrmgelir. 

M. M. Dr. RAStM FERlD TALAY (Nigde) 
— Enciimen dahi istirak eder. Bu madde yapil-
digi zaman o kanun heniiz gecmemi^ti. 

GENERAL KAZIM SEVtJKTEKlN (Diyar-
bekir) — Krrk besi altmis giin yapalrm. 

RASlM PERtD TALAY (Nigde) — Hd ay 
iyidir. 

HUSNtJ KlTAPgi (Mugla) — En dogrusu, 
ihtiyat zabitleri kanunundaki manevra kaydi 
buraya ilave edilmelidir. Bu manevranm istil-
zam ettigi miiddet miistesna tutulmalidir. Bu 
suretle is akdinin feshedilmesine sebep olma-
malidrr. 
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M. M. Dr. RAStM FERtD TALAY (Nigde) 

— Zaten dediginizi kabul ettik, iki ay miiddete 
enciimen taraftardrr. 

BASKAN — (Kirk bes gun) ii (iki ay) diye 
gosteriyoruz. 

GENERAL KAZIM SEVtfKTEKlN (Diyar-
bekir) — Kirk bes gun miiddet icin gagirrian 
ihtiyat zabitlerine, Devlet miiessesati biittin ay-
liklarmi verecektir. 

ZIYA GEVHER ETlLl (Qanakkale) — Bu, 
fesih miiddetidir, maasla alakasi yoktur. 

BASKAN" — Maddeyi tashih olunan sekilde 
reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen-
ler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 25 — 1) Kadm isgilerden gebe olan-
larm, doktor muayenesi neticesinde, dogumun 
vuku bulmasi muhtemel gorulen tarihten iic haf-
ta ewel ve dogumdan sonra iic, hafta miiddetle 
galismalari yasaktrr. Gerek dogumdan once ve 
gerek sonraki mecburi izin miiddetleri sihhi lii-
zum halinde altisar haftadan ceman on iki haf-
taya kadar uzatilabilir. 

Bu izinlerin devammca, is veren, isci kadma 
yarmisar iicret oder. Ancak ayni is yerinde alti 
aydanberi en az ug ay calismis olmayan isci ka
dm hakkmda is veren buna mecbur degildir. 

2) Her is veren isten dolayi hastalanan isc> 
lerini 57 nci madde mucibince tktisad ve 
Srhhat ve igtimai muavenet vekaletleri tarafm-
dan hazirlanacak olan nizamnamede tasrih edi-
lecek miiddetler ve sartlar dahilinde tedavi et-
tirmege ve iicretlerini yarim vermege mecbur-
dur. 

3) 1 ve 2 numarah bentlerde yazildigr veg-
hile gerek gebelik ve lohusalik miiddetlerince ve 
gerek isten dolayi hastalanan isgiler igin nizam-
name ile tesbit edilecek zaman zarfmda yarim 
iicretlerin is veren tarafmdan tesviyesi mecburi-
yeti, bu iicretlerin veya bu hallere aid sair 
tazminatm bir sigorta teskilati veya baska tiir-
lii bir umumi miiessese tarafmdan kismen veya 
tamamen tediye edilmesi sisteminin ihdasile ve 
bu sistemin derece derece tatbiki nisbetinde hii-
kumden diiser. 

M. M. Dr. RASlM FERtD TALAY (Nigde) 
— tkinci bentteki (57 nci madde mucibince) 
(58 nci madde mucibince) olacaktrr. 

BALKAN* — Diizeltilmistir. Baska miitalea 
yoktur. Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 26 — Bu kanunda derpis olunan 
her hangi bir sebebe miisteniden is veren tara
fmdan is akdinin feshine dair isgiye vaki ola-
cak ihbarlara aid miihletler, kendi kasdi olmak-
sizm is kazasma ugTayan isci hakkmda kazanm 
vukuu giiniinden itibaren otuz is giiniinden son
ra ve gebe kadmlar hakkmda ise dogumdan on
ce sonraki kanuni izin muddetlerinin bitecegi 

giinden itibaren islemege baslar. 
BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 

mi? Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
mistir. 

MADDE 27 — A) tscilere veya bunlarm aile-
lerine yiyecek, igecek, giyecek ve yakacak gibi 
zaruri ihtiyaclara aid maddeleri satmak iizere, 
dogrudan dogruya veya dolayisile, her ne sekil
de olursa olsun, (Ekonoma) lar acilmasi, asagi-
daki sartlar dahilinde, tktisad vekaletinin izini-
ne baghdir: 

1 - Yukarida yazili zaruri ihtiyac. maddele-
rinin isciler tarafradan kendi baslarma tedarik 
edilmesi miiskiil olursa; 

2 - (Ekonoma) acilmasmm isgiler igin daha 
faydali olacagi anlasilirsa, 

B) S-fehir ve kasabalardan uzak is yerlerin-
de, isciler veya bunlarla miistereken is veren ta
rafmdan (Ekonoma) agilmamis oldugu takdir-
de, is verenin (Ekonoma) acamsi mecburidir. 

C) Bu suretlerle acjlacak (Ekonoma) larda 
satilacak zaruri ihtiyac maddelerinin cinslerini, 
vasiflarmi ve satis fiat ve tarzlarmi tayin ve 
btmlari murakabe etmek tktisad vekaletine ait-
tir. 

C) Isciler (Ekonoma) lardan ahs veris etme-
ge icbar edilemezler. 

D) Isginin alacagi Ucretten baska yemesi, ig-
mesi gibi zaruri ihtiyaglari veya yatisi dahi te-
min edilmek sartile yapilan is akitleri bu mad-
denin siimulii haricindedir. ^u kadar ki, bu tak-
dirde iscilere verilen istihlak maddeleri ve yati-
larma tahsis edilen yerlerin sartlan her zaman 
Hiikiimetin murakabesi altmda bulunur. 

E) Bu kanunun meriyetinden ewel mevcud 
olan (Ekonoma) lar veya miimasil satis yerleri 
icin, is veren, kanunun meriyet tarihinden iti
baren iic ay zarfmda tktisad vekaletine miira-
caat ederek isbu satis yerlerinin yukanki hii-
kiimlere uvgrailugunu tesbit ettirmege mecbur-
dur. Bu gibi yerlerde yapilmasi icab eden tadi-
lat ve islahatm, salahiyettar makamca verilecek 
miinasib miihletler zarfmda, is veren tarafmdan 
ikmal edilmesi mesruttur. 

REFtK INGE (Manisa) — Bu madde hak
kmda enciimenden rica edece«im, bir tertip me-
selesidir. §imdi enciimenden rica ediyorum. 1 ve 
2 fikralar. Ondan sonra (B) fikrasmin dahi 3 
rakammi almasi lazimgelir 

M. M. Dr. RASIM FERtD TALAY (Nigde) — 
1 ve 2 rakamlari (A) ya aittir. (B) ayridrr. 

REFtK tNCE (Manisa) — Poki kabul ediyo
rum. Sjfimdi: Yukarida yazili zaruri ihtiyac 
maddelerinin isciler tarafmdan kendi baslarma 
tedarik edilmesi miiskiil olursa... bir, 

Ekonama acilmasmm isgiler igin daha fay
dali olacagi anlasilirsa... iki, 

§ehir ve kasabalardan uzak is yerlerinde, is-
giler veya bunlarla miistereken isveren tarafm-
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dan ekonoma agilmamis oldugu takdirde - Bura-
da «ise» demek ikiye' baglanmasi igin daha 
muvafiktrr - is, verenin ekonoma agmasi mecbu-
ridir. Bu, 3. 

Bu tig hal, is verenin ekonoma agmaga 
mecbur oldugunu gosteriyor. Binaenaleyh 
oradaki (B) yi tig yapmak lazrmdrr. 

Sonra, ondan sonraki huktimler, encumen-
den rice ediyorum. C, Q, D, E fikralarmi yaz-
maga ltizum yoktur. Qtinki bunlarm her biri 
mtistakil olarak mana ifade ediyor. Bunlar di-
gerleri gibi yukandaM htikme bagli degildir. 
bunlan uzatmakla kafa yormakta mana yoktur. 
Tertip noktasmda enctimenin bunlan tashih et-
mesini istiyorum. 

Gl. KAZIM SEVttKTEKlN (Diyarbekir) — 
Bu ekonoma tabiri bize yabanci geliyor. Bildigi-
miz kantin kelimesini nigin kullanmamislar? 

Dr. RASIM FERlD TALAY (Nigde)' — 27 
nci maddede (A) isareti altinda zikredilen 
htiktim ihtiyaridir. Yani agmak isterse Iktisad 
vekaleti de mtisaade ederse agilabilir demektir. 
HalbuM (B) isareti altmdaki fikra mecburidir. 
Refik Ince arkada^rtnizm (B) yi ikiden sonra 
tig numara olarak tadat ettirmek istemesi, zan-
nederim, maddenin siyakma ve koydugu hti-
ktimlere muvafik degildir. 

Madde o kadar uzundur ki, huktimler ayri 
ayn oldugu igin 0, Q, D, E, diye tadat etmek da
ha muvafiktrr. 

REFlK INCE (Manisa) — Bu kanunun en 
btiytik derdi de bu degil mi? 

Dr. RASIM FERID TALAY (Devamla) — 
Kaznn Sevtiktekin arkadasrmrzm sorduguna ge-
lince; ekonoma yerine kantin de denilebilirse de 
beynelmilel teamtil oldugu igin (Ekonoma) diye 
yazrtmi!=ftir. 

RASlH KAPLAN (Antalya) — Nerede kul-
lanriryor? 

§ERlF LLDEN (Kastamonu) — Ekonoma ile 
kantin arasmda fark vardrr. Mtiteahhidin de-
posunda isgilere verilecek bir gok erzak vardrr. 
Mtiteahhid getirip isgilere verir ve isginin def-
terine kaydeder. Katibile ve saire ile beraber 
ekonomadrr. Kantin, isgilerin toplanrp, yiyip 
igecekleri yerdir. Onun igin ekonoma ve kantin 
dense daha iyi olur. Bu suretle Iktisad vekaleti 
kantinleri de murakabe eder. 

M. M. Dr. RASIM FERlD TALAY (Nigde) — 
Kantini maddeye koymaga ltizum yoktur. Ye-
mek yenilen yerlerdir. Isgiler is yerlerinde ye-
dikleri gibi ayri yerlerde de yerler. 

BASK AN — Baska mtitalea var mi? (Hayir 
sesleri). 0 halde maddeyi kabul edenler ... Et-
meyenler ... Kabul edilmi§tir. 

MADDE 28 — Is veren, isginin kendisine aid 
olup is dolayisile telef olan veya sakatlanan alat 
ve edevatmi ve hayvanlarrni tazmin ile mtikel-
leftir. §u kadar ki, i§ veren i§bu telef veya sa-
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katlanmanm isgi tarafmdan kasten yapitdigmi 
ispat ederse tazmine mecbur tutulmaz. 

BA§KAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiijftir. 

MADDE 29 — I) i§ veren, i§ §artlarini ve 
i§gilerin tabi tutulacaklari inzibat, saglik koru-
ma ve i§ emniyeti icaplarmi gosterir bir dahili 
talimatname yapmaga mecburdur. Bu talimat-
namelerde bulunmasi lazim gelen hususlar, i§bu 
kanunun meriyete girdigi tarihten itibaren tig 
ay iginde Iktisat vekaletince tesbit ve ilan olu-
nur. Dahili talimatnameler her i§in bulundugu 
vilayette Iktisat vekaletince i§bu kanunun tat-
bikina memur edilen makam tarafmdan tasdik 
olunmakla meriyet kesbeder. Ancak askeri i§ 
yerlerinin dahili talimatnameleri Milli Mtidafaa 
vekaleti tarafmdan; ve Devlet yahut vilayet ve- * 
ya belediyelerce gerek dogrudan dogruya, ge-
rek mali yardimda bulunulmak suretile bilvasi-
ta i§letilen i§ yerlerinin talimatnamelerile bir 
vilayetten fazla olarak ba§ka vilayetler dahilin-
de dahi ayni i§ verene ait ve ayni i§e mahsus 
muteaddit i§ yerlerinin hepsine birden §amil bu-
lunan yeknasak talimatnameler Iktisat vekaleti 
tarafmdan tasdik edilmekle meriyete girer. 

II - Birinci fikraya tevfikan Iktisat vekale
tince yapilacak ilan tarihine kadar mevcut olan 
i§ yerlerine ait talimatnameler, ilandan itibaren 
iki ay iginde tasdika memur makama tevdi edi-
lir. I§bu makam aldigi talimatnameye mukabil 
i§ verene bir makbuz vermege ve iki ay zarfinda 
talimatnameyi ya tasdik etmege veya reddi 
hakkindaki sebepleri i§ verene bildirmege mec
burdur. Tasdik yahut ret keyfiyeti bu mtiddet 
iginde i§ verene bildirilmedigi takdirde talimat
name kendiliginden tasdik edilmis, sayilarak me
riyete girer. 

III - Birinci fikraya gore iktisat vekaletinin 
yapacagi ilandan sonra agilan yeni i§ yerlerine 
aid olup tasdik makamina verilecek talimatna
meler bir ay zarfinda tasdik edilir veya redde-
dilmesinin sebepleri i§ verene bildirilir. Bir ay 
iginde tasdik edilmeyen yahut ret sebepleri i§ 
verene bildirilmeyen talimatnameler kendiligin
den musaddak sayilarak meriyet kesbeder. 

IV - I§bu talimatnameler i§ yerinin i§giler ta
rafmdan gbrtilebilecek yerlerine asilir ve iste-
yen igcilere birer sureti verilir. 

V - Yukanki fikralar htikmtince tanzim ve 
tasdik edilmis olan dahili talimatname tizerinde 
is veren tarafmdan her hangi bir degi§iklik ya-
pilmak istenildigi takdirde bu tadilatin esbabi 
mucibesinin izahile beraber, aynile yeni bir ta
limatname yapar gibi i§bu maddede yazili ma-
kamlara mtiracaat ederek talimatnamenin ala-
cagi yeni §eklin tasdik ettirilmesi icap eder. 
Tasdik muamelesi neticeleninceye kadar eski 
talimatname htiktimleri cari olur. 

BERQ TttRKER (Afyon Karahisar) — Bu 
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maddede bir diiziine talimatname var. Acaba 
bu madde daha kisa yazilamaz mi? 

M. M. Dr. RAStM FERtT TALAY (Nig-
de) — Bunlar her i§ yerinde is sahibinin yapip 
ta bu maddede derpis, edilen §ekilde tatbik et-
tirdigi dahili talimatnamelerdir, o is yerinin da-
hili talimatnamesidir. 

Gl. KAZIM SEVtJKTEKiN (Diyarbekir) — 
Bayrak kanununda Meclisi Ali talimatname, 
kanuna girmez demi§ti. 

M. M. Dr. RASIM FERIT TALAY (Nig
de) — Bu, Hiikumet talimatnamesi degildir. i§ 
verenin kendi yerinde yaptigi talimatnamedir. 

BASKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmi§tir. 

MADDE 30 — I§ veren, i§giye, ancak dahili 
talimatnamede tasrih edilmi§ olan sebepler ve 
tarzlarla giinliik iicretlerinden yapabilecegi ke-
sintilerden basjka ceza tatbik edemez. Bu kesin-
tilerin hemen i§giye bildirilmesi lazimdir. 

i§gi iicretlerinden bu yolda yapilacak kesin-
tiler, bir ayda iig giindelikten ve parga ba§ma 
yahut yapilan i§ miktarina gore iicret verilen i§-
lerde ise i§ginin iig giinliik kazanci tutarmdan 
fazla olamaz. Bu kesintilerden toplanan paralar 
i§ verenin mulkiyetine dahil tutulamaz; ve her 
zaman Hiikumetin konroliine amade bir emanet 
mahiyetinde muhafaza olunur. Bu meblaglarm 
bir yillik yekununun hesabini, yeni yilm §ubat 
ayi iptidasma kadar her i§ veren iktisat veka-
letinde bu kanunun tatbikatina memur edilen 
makama vermege mecburdur. Bu paralar, i§ciler 
lehine yardim sandiklari bulunan i§ yerlerinde 
i§bu sandiklara ve boyle sandiklar bulunmadigi 
takdirde i§ verenin yapmakla miikellef oldugu 
hususlardan harig olmak §artile, ancak i§gilerin 
menfaatlerine yarayacak ve iktisat vekaletince 
tayin edilecek bir cihete hasir ve sarfedilir. 

Gl. KAZIM SEVtJKTEKiN (Diyarbekir) 
— Askeri fabrikalarm 1928 senesinde gikan bir 
kanunla teavun ve sigorta sandiklari namile 
bir sandiklari vardi. Bunun da Heyeti Vekile 
tarafindan yapilmis bir nizamnamesi mevcuttur 
§imdi burada maddenin list tarafi giizeldir. 
Fakat bir yilligmi Iktisad vekaletine verir de-
yince kanunun ahkamma muhalif oluyor. Ya 
bu kanunu ortadan kaldrrmak lazimgeliyor. 
Yahut da bu kanunun nihayetine, askeri fab-
rikalarda kendi teavun sandiklarmm hiikmii ca-
ridir diye bir madde ilave etmelidir. Bunun icin, 
bendeniz bir takrir veriyorum. 

Dr. RASiM FERiD TALAY (Nide) — Bu 
maddenin hukiimleri gayet sarihtir. Bu para
lar yardim sandigi olan yerlerde yardim sandi-
gma yatmlacak, olmayan yerlerde de bu kanun 
hiikmii tatbik edilecektir. 

Gl. KAZIM SEVUKTEKiN (Diyarbekir) — 
Fakat burada her yil subat basmda iktisad v e 
kaletine bildirilir, diyor. Boyle deyince ora-

daki kanunun hukmii kalmamak lazimgelir. 
BA§KAN — Bu hususta bir takrir vardir, 

okuyacagiz: 

Yiiksek Baskanliga 
30 ncu maddeye son fikra olarak «Askeri 

fabrikalar, teavun ve sigorta sandigi hakkin-
daki kanun ahkamma tabidir». ciimlesinin 
eklenmesini arz ve teklif eylerim. 

Diyarbekir 
Gl. Kazim Seviiktekin. 

M. M. Dr. RASiM FERiD TALAY (Nigde) 
Bu maddeyi takrirle beraber enciimene istiyo-
ruz. 

BALKAN" — Madde takrirle beraber encii
mene verilmistir. 

MADDE 31 — isinden her hangi bir suretle 
ayrilan isgiye, is veren tarafmdan isin nevini> 
mahiyet ve muddetini gosteren bir sahadetnamt; 
verilir. Bu sahadetnameye, isgi isterse, kendi-
sinin hal ve hareketile galismasmin ne yolda 
oldugu da ayrica yazilir. is verenin sahadet-
namedeki imzasi mahalli zabrtaca tasdik edilir. 
Besinci maddede yazili tarz ile Devlet, vila
yet veya beediyelerce veya menafii umumiyeye 
hadim cemiyetlerce isletilen is yerlerinden qi-
kan isQinin aldigi sahadetnamedeki imza zabita 
tasdikmdan miistesnadir. 

isginin istedigi sahadetnameyi vermekten is-
veren irntina ederse veyahud sahadetnameye 
isci hakkmda dogru olmayan yazilar yazarsu^ 
iscinin yahud yeni isine girdigi diger bir is 
verenin miiracaati iizerine, mahalli zabita tara
fmdan yapilacak tahkikatm neticesini gosteren 
bir rapor isciye veya yeni isverene verili*. 
Zabita tahkikatmm bir haftada bitirilmesi la
zimdir. 

Devlet, vilayet veya belediyelere aid is yer
lerinden gkan iscilere sahadetname verilmekten 
irntina edilmesi yahud sahadetnameye dogru ol
mayan yazilar yazilmasi halinde tahkikat ic-
rasi icjn ancak bu is yerlerinin bagli olduklari 
makamlara miiracaat edilir. §ahadetnamenin 
vaktinde verilmemesi veyahud sahadetnamede 
dogru olmayan yazilar bulunmasi sebebile mu-
tazarrrr olan isgi veyahud bu isgiyi isine alan 
yeni is veren, eski is verenden zarar ve ziyan 
isteyebilir. 

Aylik iicret tutari otuz lirayi gegmeyen î ~ 
gilere verilen sahadetnameler her tiirlii resim 
ve harclardan muaftir. 

BALKAN — Mutalea var mi? 
REFlK INCE (Manisa) — Burada bir iza-

hat isterim. 
Mahalli zabitadan ne kasdediyorlar? 
Dr. RASiM FERlT TALAY (Nigde) — isin 

ve is yerinin bulundugu yerin zabitasi, ya polis 
olur veya jandarma olur. Hangisi ise, mahalli 
zabita olur. 
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BA§KAN — Mddeyi kabul edenler . . . Et-

meyenler . . . Kabul edilmistir. 

MADDE 32 — Iktisadi ve igtimai zaruretler 
dolayisile Iktisad vekaletince teklif edilecek 
islerde gerek saat basina veya giindelik, yahut 
haftalik veya aylik hesabile ve gerek parga 
basma, yahut yapilan is miktarma gore ode-
necek isgi iicretlerinin en asagi hadleri bir 
nizamnanie ile tesbit edilir. 

BA§K AN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir 

MADDE 33 — tsginiin, parga basina yahut 
yapilan is iizerinden iicret alarak galistigi isler-
den liizum gorulenleri igin iicretin hesabmda 
esas tutulacak galisma veya mahsul miktarmm 
nasil blgiilecegini gosteren usullerle bu usulle-
rin galisistaki veya mahsuldeki sartlara ve va-
siflara goro tatbik tarzlan ve iggiye, hakettigi 
iicreti saglamak tedbirleri nizamnamelerle tes
bit edilir. 

BA§KAN — Kabul edenler . . . Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 34 — I) Bu kanunun meriyeti tan
nine kadar isgi iicretlerini giindelik, haftalik 
veya aylik hesabile bdemekte bulunan yahut 
bu kanunun meriyete girmesinden sonra agtik-
lari is, yerlerinde isgi iicretlerini giindelik, 
haftalik veya aylik seklinde odeyeceklerini 
dahili talimatnamelerinde yazili is sartlan 
arasinda tesbit etmis olan is verenler, isbu 
muayyen iicret verme usullerini saat hesabile 
veya parga basina yahut yapilan is miktari-
na gore bdemo tarzlarindan birine gevirmek is-
tedikleri takdirdo, 29 ncu madde mucibince 
talimatnameleri tasdika memur makama mii-
racaat ederek bu suretle iicret odeme tarzi-
nm degistirilme:sindeki zaruri ekonomik se-
bepleri bncedea bildirmek mecburiyetinde-
dirler. Bu sbepler&i her halde, isbu kanunun 
i§gi iicretlerine miiteallik hukiimlerinin tat-
biki neticelerine istinad etmemesi ve isin is-
tihsal ve siiriim vaziyet ve sartlarile piyasa 
icaplari gibi is verenin tabi olmak iztirarmda 
bulundugu hallerden miitevellit olmasi la-
zimdir. 

II) Yukanki fikrada yazili oldugu iizere 
her hangi bir miiracaate muhataj olan ma-
kam, bu ihbara ittila ettigi giinlden itibaren 
on bes is gimii iginde keyfiyeti mceleyip so-
rusturarak iicret odeme tarzmm degistiril-
mesinde, bu kanun hukiimlerinin ruh gaye-
sine uygun saikler veya naticeler gbrecek olur-
sa bu yolda bir degisiklik yapilmasma izin 
veriaedigini is verene vazi ile bildirir. 

Tostada gegen giinler sayilmayarak on bes 
is, giitiunden sonra resmen men edilmemis 
yeni iicret odeme tarzini is, verenin tatbika 
ba§lamasi i^aizdir. §u kadar ki, degistirilen 

odeme tarzmm, tatbikat neticesinde, is dii-
zeni ve isgi hayati baknnmdan yahut baska 
islere fena tesirler yapmak gibi ekonomik 
ve sosyal mazarratlari goriiimek itibarile 
yersiz ve liizumsuz oldugu tebeyyiin ederse 
ilgili makam keyfiyeti sonradan dahi men 
eder. Boylelikle sonradan men etmeden do-
layi gerek is veren ve gerek isgiler igin her 
hangi bir zarar ve ziyan iddiasi varid degildir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmi§tir. 

Ikinci fasil 
igin tanzimi 

MADDE 35 — a) Genel bakimdan i§ miid-
detinin haftada 48 saat olmasi esastir. Bu 
miiddet, cumartesi giinleri saat 13 te kapan-
masi mecburi olan i§ yerlerinde giinde en gok 
dokuz saati ve cumartesi giinleri saat 13 ten 
sonra dahi i§lemesi caiz i§ yerlerinde ise giin
de en gok sekiz saati gegmemek §artile, hafta-
nm galigma giinlerine taksim olunur. 

b) «a» fikrasmdaki hiikmiin ne gibi i§ yer-
lerine hangi tarihten itibaren ve ne suretle 
tatbik edilecegi, iktisad vekaletinin teklifi 
iizerine gikanlacak nizamnamelerle zaman za-
man tesbit olunur. §>u kadar ki, icab eden 
nizamnamelerin bu tarzda gikanlmasi yolu ile 
«a» fikrasi hukmuniin tiirlii i§ler igin kesin-
le§tirilmesi keyfiyeti, bu kanunun meriyete 
girdigi giinden itibaren iig yillik bir genel miih-
lete baglanmi§tir. 

c) Tiirlii mahiyetteki i§ler hakkinda «b» 
fikrasi mucibince nizamnameler cikanlmcaya 
kadarki gegit devreleri igin tatbiki muktazi is 
miiddetlerini bir sene iginde Iktisad vekaleti 
muvakkat genel emirlerle tayin eder. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmigtir. 

MADDE 36 — Saglik kaideleri bakimmdan 
giinde ancak sekiz saat veya daha az gali§il-
masi icab eden isler, bu kanunun meriyete gir
mesinden itibaren alti ay iginde, Iktisad veka-
letile Sihhat ve igtimai muavenet vekaletinin 
miistereken hazirlayacaklari bir nizamname ile 
tespit olunur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmigtir. 

MADDE 37 — Memleketin ekonomik men-
faatleri bakimmdan yahut mahiyetleri itiba
rile ve istihsal miktarlarmi mutat olan sevi-
yenin yukansma gikarmaga ihtiyaglan dolayi
sile 34 ncii maddenin «a» fikrasi hiikmiiniin 
digansinda kalarak, giinliik galigma miiddetle
rini muvakkat zamanlar igin o hiikiimden da
ha fazla hadlerde arttirmalarina cevaz veri-
lecek igler hakkmda i§bu kanunun meriyete 
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girmesinnin ilk yili iginde bir nizamname isdar 
olunur. 

Iktisat vekaletince hazirlanacak olan bu 
nizamnameye konulacak hiikiimlere ait genel 
sartlar sunlardir: 

1 - Muayyen haddin iizerine zammedilecek 
fazla calisma saatleri, giinde en cok uc saat 
olabilir; 

2 - Fazla calisma saatleri ile calisilacak giin-
lerin yekunu bir yilda en cok doksan is. giiniine 
varabilir; 

3 - Her bir fazla saat calisma icin verile-
cek iicret, normal calisma iicretinin saat ba§i-
na diisen miktarmin yiizde yirmi besten yiizde 
elliye kadar yiikseltilmesi suretile bdenir; 

4 - Fazla saatlerle calismaya, isgilerin mu-
vafakati alinmak lazimdir. Bu muvafakat, faz
la galismanin tatbiki zamanmda almabileeegi 
gibi, is yerlerinin 29 ncu maddede yazili da. 
hili talimatnamelerinde veyahut iscilerin is, 
akitlerinde, esasen o is,te fazla calisma imkan 
ve ihtimalinin mevcut oldugu ve bu takdirde 
ucretlerinin ne yolda hesap ve tesviye edilece-
gi tesbit edilmis bulunmak suretile onceden 
dahi temin olunabilir; 

5 - 36 nci maddede yazili oldugu vechile 
sihhi sebeplere miistenit kisa veya mahdut ca
lisma miiddetli islerde fazla saat galisma caiz 
olamaz; 

6 - Fazla saat calisma suretile isletilmek 
istenen is yerleri icin bu fazla saatlerin tat-
bikina baslanmasindan once ve nihayet ba§lan-
digi giin mahalli hiikiimetin alakadar maka-
mma miiracaat olunarak fazla calisma $art ve 
tarzlarmm onaylandinlmasi icab eder. 

M. M. Dr. RASIM FERIT TALAY (Nigde) 
— Bu maddenin 3 ncii satirmda zikredilen 34 
ncii madde, 35 nci madde olacaktrr. 

Gl. KAZXM SEVUKTEKIN (Diyarbekir) — 
Bu maddede askeri mevzuata aykiri bir cihet 
var. Musaade buyurursaniz, askeri ceza kanu-
nunu tebdil eden 2862 numarali kanunun 12 nci 
maddesini okuyayim: 

« Askeri disiplin amirleri, askeri memurlara, 
maktu ve daimi iicretli veya maasli olarak ordu 
hizmetinde bulunan miistahdemlere salahiyetli 
olduklan disiplin cezalarmi verebilirler». 

0 halde fabrikalarda i§leyen i§ciler bu sera-
ite tabidirler, demektir. Bu bbyle olunca, bura-
da 6 nci fikrada, «Fazla saat gali§ma suretile 
isletilmek istenen is yerleri igin bu fazla saat
lerin tatbikma baslanmasindan once ve nihayet 
baslandigi giin mahalli Hiikumetin alakadar ma-
kamina miiracaat olunarak fazla calisma §art ve 
tarzlarmi onaylandinlmasi icab eder» denil-
mektedir. Bilmiyorum, askeri ihtiyag igin liizum 
goriiliip te fazla mesaiye ihtiyac oldugu zaman, 
mutlaka mahalli memurundan izin alinmasma 
liizum olup olmadigini takdirinize birakiyorum. 

Bendeniz, bu maddenin nihayetine « Askeri 

fabrikalarda fazla mesai ihtiyaci 39 ncu madde 
hiikmii veghile icra olunur» tarzmda bir fikra 
eklemesi icin bir takrir takdim ediyorum. Ka-
buliinii rica ederim. 

HAKKI SINASt EREL (Istanbul) Maddeyi 
takrirle beraber enciimene veriniz. 

BASKAN — Bu maddeyi takrirle beraber 
enciimene veriyoruz. 

MADDE 38 — Gerek bir ariza vukuunda, 
gerek vuku bulmasmm varit goriilmesi halinde, 
yahut makineler veya alat ve edevat igin hemen 
yapilmasi lazim acele i§lerde, yahut miicbir se-
bepler hudusunda ancak i§ yerinin normal ga-
li§masma halel gelmemesinin teminini icap et-
tirecek dereceyi a§mamak kaydile, iggilerin hep-
sinin veya bir kismmin 35 ve 36 nci maddeler 
mucibince muayyen olan giinliik gali§ma miid-
detlerinden fazla gah§trrilmalarina cevaz var-

| dir. Su kadar ki, bu suretle vaki istisnai galig-
! madan yalniz bir saati giinliik i§ iicretinin igin-
j de sayilip ondan fazla siiren gali^malarla gege-
I cek saatlerin her biri igin normal iicretin mu-
i kannen saatlere nisbeti miktannda ayrica iicret 
I odenir. 
! Bu gibi haller vuku bulunca, 24 saat iginde, 
| mahalli hiikiimetin alakadar makamma hadise-

nin mahiyetile ba§ladigi ve bittigi saatlerin bil 
dirilmesi mecburidir. 

EMlN SAZAK (Eski§ehir) — Boyle bir in-
sani tahammiiliinden fazla fevkalade zamanlar-
da i§ gbrmege mecbur olan ameleye yarm giin 
istirahat verilir. Yani bir i§gi ile bir i§ veren 
arasmda bir mutabakat hasil olursa, sen benim 
fevkalade zamanlanmda fazla gali§, ben sana 
mtisaid zamanlarda istirahat veririm gibi bir 
anla§ma olursa bu kanuna aykiri olur mu, ol-
maz mi? 

M. M. Dr. RASIM FERIT TALAY ( Nig
de ) — Tamamile aykiri olur. 

EMlN SAZAK (Eski§ehir) — Aykiri olur
sa kabili tatbik olmaz. 

BASKAN — Bas,ka miitalea yok. Maddeyi 
reye arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyen-
ler . . . Kabul edilmi§tir. 

MADDE 39 — Seferberlige hazirlik ve se~ 
ferberlik esnasmda Icra Vekilleri Heyeti, mem-
leket miidafaasinm ihtiyaglarmi temin eden i§ 
yerlerinde fazla gali§maya liizum gbriirse i§le-
rin cinsine ve ihtiyacin §iddetine gore gunliik 
is miiddetini igginin azami gali§ma kabiliyetine 
gikarabilir. 

Bu suretle fazla gali§tinlan i§gilere, Milli 
Miidafaa vekaletine bagli i§ yerlerinde, fazla ga-
listiklari saatler igin, kanuni gali§ma miiddetine 
ait iicretin her saatine tekabiil eden miktan nis-
betinde, fazla iicret verilir. Diger i§ yerlerinde-
ki i§gilere her bir fazla saat igin verilecek iic
ret hakkinda 37 nci madde hiikmii tatbik olu
nur. 
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Gl. KAZIM SEVttKTEKtN (Diyarbekir) — 

Burada Milli Mudafaa vekaletine bir seferber-
lige hazirlik veya seferberlik igin, fazla mesai-
ye miisaade edildi. Fabrikalari fazla gali§tira-
caklar ve amelenin yevmiyesini o nisbette vere-
cekler. 100 000 bomba, fisek, ayakkabi, gama-
%ir, fabrikalara yaptinliyor. Simdi bu fabrika-
lar Milli Miidafaa hesabma galistiklan igin yiik-
sek iicrete tabi midir, degil midir? Bendeniz 
boyle Milli Miidafaa igin fevkalade olarak ga-
lisan fabrikalarda da bu seklin tatbikmi teklif 
ediyorum. Bunun icin de bir takrir veriyorum. 

Yiiksek Baskanligu 
Arzettigim sebebe binaen 39 ncu maddenin 

son fikrasmin «Diger is yerlerinde» baslayan 
son ciimlesinin maddeden gikarilmasmi arz ve 
teklif ederim. 

Diyarbekir 
Gl. K. Seviiktekin 

En. N. FUAD SlRMEN (Erzurum) — Bu 
meseleyi enciimende uzun uzadrya gbrustuk. 
Seferberlige hazirlrk zamanmda veyahud sefer 
berlik esnasmda Heyeti Vekile kararile iscile-
rin kanunen tesbit edilen miiddet haricinde faz
la galismalari igin bir kayrt koyduk. tsci, is 
saatinden fazla galistigr zaman, kendisine fazla 
galistigi saatler igin iicret verilir. Bundan Mil
li Mudafaa miiesseselerile askeri ihtiyacr 
temin edici miiesseseleri ayri tuttuk. Mil
li Miidafaaya bagli miiesseselerin isgileri mem-
lekete yaptigi islerden dolayi bir kar temin et-
memektedir. Asagi yukari resmi miiessesat 
mahiyetindedir. Yalniz giinliik isgi iicretinin 
g-iinliik saate taksiminden husule gelecek mik-
tan, beher saat basma fazla gahstigi miiddet 
igin verecegiz. Digerlerine 37 inci madde hiik-
mii tatbik edilir. 6 hiikiim % 25 den 50 ye ka-
dar fazlalik demektir. Bunu isgiye verdir 
mek lazimdrr. Qiinkii hususi fabrika sahipleri 
Milli Miidafaaya bu sekilde malzeme tedarik 
ederken onu Devlete satacaklardrr. Ve bundan 
bir kar edineceklerdir. O kardan amelenin, 
fazla galistigi mesai saati igin bir hisseye sahib 
olmasi kadar tabii bir sey yoktur. Esasen bu 
hususda Ordu dairesi reisi ile de mutabik kal-
dik. Encumenin istinat ettigi nokta budur. 

Gl. §EFlK TtJRSAN (Denizli) — Milli Mu
dafaa vekaetinin kendisine aid olmayan askeri 
fabrikalari vardir. Mesela Istanbulda Haskoy-
de bir bomba fabrikasi vardir. 100 bin bomba 
ismarlar, altr ay miiddet kor. Fakat seferber-
lige hazrrlik vaziyetinde o miiddeti iig aya in-
dirir. 100 bin bombayi iig ay zarfmda ister. Ma 
liyeti artirmak mecburiyetinde kalirursa Hii-
kumet bundan zarar eder, fazla para verir. 
(tstihsal yiikselir sesleri). Muayyen zamandadir. 
mesela iig ayda iseter, miiddeti kisaltryor, mik-
tari artrrmayor. 200 bin yapmayor. 

Binaenaleyh isgiye fazla para verilirse bu 

fazla yevmiyeyi kanun tarikine miiracaat ede 
rek Hiikumetten ister. Binnetice Hiikumetin 
biitgesine dayanir. Bu hiikmii koyarsak is-
tisna edilmis olur. Maksat mudddeti taksirdir. 
Mesala bir fabrikaya siparis edilen 100 000 
bomba adedi artinlmadan daha kisa bir zaman 
iginde isteniyor. 

BALKAN — Takriri tekrar okutuyorum. 
(Gl. K. Seviiktekinin takriri tekrar okundu). 
BALKAN — Takriri reyinize arzediyorum 

Kabul edenler.. Etmeyenler. Kabul edilmemistir. 
O halde maddeyi aynen reyinize arzediyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
mistir. 

MADDE 41 — Qalisma saatleri, is yerlerinin 
bulunduklan memleketteki « umumi saat » e g'6-

MADDE 40 — a) Madenlerde, tasocaklarm-
da, yahut her ne turlii olursa olsun yer altm-
da veya su altinda galisacak islerde isgilerin ku-
yulara dehlizlere veya asil galisma yerlerine 
inmeleri veya girmelerile bu yerlerden gikma 
Ian igin gegen zamanlar; 

b) Demiryollarmm veya sair yollar ve kop-
riilerin yapilmasi, muhafazasi, yahut tamir veya 
tadili gibi islerde vaki oldugu veghile isgile
rin, ikamet ettikler mevkilerden uzak bir me 
safede bulunan is yerlerine hep birlikte nakle 
dilmeleri icab eden her turlii islerde bunlarm 
toplu ve mukannen surette g-oturuliip getirilme-
leri esnasmda gegen zamanlar; 

c) Isginin, isinde ve is verenin her an era-
rine hazrr bir halde bulunmakla beraber ga-
listirmaksizm ve gikacak isi bekleyerek bos g?-
girdigi zamanlar; 

g) Uhdesindeki isin asil is yerinde goriil-
mesi icab eden isginin, is veren tarafmdan 
baska bir yere gonderilmesi veya is verenin 
evinde mesgul edilmesi suretile asil isini yap-
maksizm gegen zamanlar; 

d) Emzikli kadm isgilerin cocuklarma siit 
vermek igin tayin edilecek olan zamanlar; 

35, 36 ve 37 nci maddeler mucibince tesbit 
edilmis bulunan giinliik kanuni galisma miid-
detleri iginde sayilrr ve bu sebeplerden dolayi 
isgi iicretleri hig bir turlii eksiltmeye ugratila-
maz. 

Yukariki fikramn her bir bendinin tatbika-
tma miiteferri hiikiimleri havi olmak iizere ni-
zamnameler gikarilrr. 

Birinci fikrada yazili bentlere dahil bulun-
mamakla beraber bu maddenin siimulii igine so-
kulmasma liizum goriilecek haller nizamnam^-
lerle tesbit edilir. 

EMIN SAZAK (Eskisehir) — Emzikli ka-
dmlar varsa onlara is verilmeyecek, enciime-

nin yaptigi keramet budur (Giilmeler). 
BA§KAN — Baska miitalea var mi? Madde

yi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil-
mistir. 
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re ayar ve tayin edilir. I 

« Umumi memleket saati » olmayan yerlerde-
ki is yerleri igin demiryolu istasyonu veya gemi 
iskelesi saatleri gibi umumi hizmetlere aid kon-
trollii saatler veyahut miilki veya askeri ma-
kamlarm saatleri miyar tutulur. 

Is yerlerinin yukariki f ikralar hiikmiince tes
bit edilecek galisma saatleri dahili talimatname-
lerde gosterilmis, ve is yerlerinde levhalarla ilan 
edilmi$ bulunur. 

BALKAN — Madde hakkmda mutalea var-
mi? Reyinize atrzediyorum. Kabul edenler ... Et- j 
meyenler ... Kabul edilmistir. j 

MADDE 42 — I - Qalisma miiddetinin orta-
lama bir zamanmda, mahalli adete ve isin icabina 
gore vakti tayin edilmek iizere isgilere : 

a) Sekiz saatten az miiddetli islerde yarim 
saatlik; 

b) Sekiz saat veya daha fazla miiddetli isler
de bir saatlik bir dinlenme verilir. I 

II - Bes saat ve daha az miiddetli islerde i 
« dinlenme » vermek mecburiyeti yoktur. i 

III - « Dinlenme » ler, bir is yerinin ayni §u-
bedeki biitiin isgileri hakkmda mukannen olarak 
ayni saatte tatbik edilir. 

IV - Yukarida yazili « dinlenme » ler galisma 
miiddeti iginde degildir. 

BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
kabul edilmistir. 

MADDE 43 — I - Is, hayatmda « gece » tabi-
ri, en geg saat 20 de baslayarak en erken sabah 
saat 6 ya kadar gegen ve her halde en fazla on 
bir saat siiren gun devresidir. 

II - Bazi islerin mahiyet ve icaplarma gore 
yahud yurdun bazi mrntakalarmm iklim ve adet 
farklari bakimmdan, is hayatma aid « gece » 
baslangicmm daha geriye almmasi veya yaz ve 
kis saatlerinin ayrilmasi yahud tiirlii isler igin 
erkek, kadm ve gocuk isgiler hakkmda gece ta-
birinin masruf olacagi gun devresinin baslama 
ve bitme saatlerinin tayin edilmesi suretile (I) 
numarali fikradaki genel hiikmiin tatbik tarz-
larmi tesbit eylemek yahud bazi gece galismala-
rma her hangi bir nisbetle fazla iicret tesviyesi 
usuliinii ihdas etmek veyahud gece isletilmeleri-
rinde ekonomik bir zaruret bulunmayan islerde 
isgilerin gege galistirilmalarmi meneylemek iizere, 
Iktisad vekaletinin teklifile nizamnameler gika-
ribr. 

III - Isgilerin gece galismalan, isin ortalama 
bir zamanmdaki dinlenme miiddeti sayilmaya-
rak, sekiz saatten fazla siiremez. 

IV - Gece ve giindiiz isletilen ve nobetlese 
« isgi postalan » kullanilan islerde, en fazla iki 
is haftasi gece galistirilan isgilerin, ondan son-
ra gelen iki is haftasi giindiiz galistirilmalari 
suretile postalarm siraya konmasi lazimdir. 

Isbu gece ve giindiiz galisma nobetlerinde, za
ruret hissolunan her hangi bir is igin, Iktisad ve- 1 
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kaleti istisnaen birer aylik miinavebeye de izin 
verebilir 

BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 44 — Hafta tatili ve ulusal bay-
ramlar kanunlarmm tatbik edilmedigi on binden 
az niifuslu mahallerde bulunan is, yerleri nden 
iktisad vekaletince liizum goriilenler hakkmda, 
isbu kanunlar tatbik edilir. 

BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 45 — Ciimartesi gunleri saat on iig-
ten itibaren tatil edilmek mecburiyeti olan is
lerde giindelik iicretle galisan isgilerin cumurte-
si giiniine aid iicretleri, haftanm diger is giinle-
rinde oldugu gibi, tarn olarak bdenir. Oumartesi 
gunleri tatile tabi tutulmak mecburiyeti, isgi
lerin gunliik, haftalik, veya aylik iicretleri iize-
rinde eksiltme yapilmasma da sebep tutulamaz. 

BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 46 — I - «2739» numarali «Ulusal 
bayram ve genel tatiller» kanunu mucibince 
Ciimhuriyet bayrammda bilumum is yerle
ri icin kapanma mecburiyeti bulunan 29 ilk 
tesrin guniinde: 

a) G-iindelikle cali§an isgilerin tarn olarak 
bir gundolikleri, 

b) Saat hesabile veya parga bas.ina veya
hut yaptigi is miktarma gore iicret alarak ga 
li§an isgilerin, 29 ilk tesrin giiniinden bneeki 
is haftasinda kazanmis olduklan iicretler tuta-
rmrn alti is giiniine taksimi suretile elde edile
cek vasati miktar nisbetinde bayram giinii iic
retleri, hie bir is karsiligi olmaksizm, tatilden 
once odenir. 

II - Bulunduklan isin mahiyeti dolayisi'Je 
29 ilk tesrin giiniinde de galisan isgilerin o gii-
ne aid iicretleri iki misli olarak odenir. 

III - «2739» numarali kanun mucibince is-
leri tatil etmek mecburiyeti bulunmayan bay
ram ve tatil giinlerinde kendiliklerinden is yer-
lerini kapatmak tarzmi tutan is, verenler, is
bu ihtiyari kapanmali giinler icin giindelik ve
ya sair sekillerde iicretlerin odenmesi veya 
bdenmemesi keyfiyetlerini i§ yerlerinin dahili 
talimatnamelerinde tesbit ederler. 

BASK AN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 47 — a) Her hangi bir is yerinde 
genel olarak muayyen galisma saatlerinden 
once veya sonra yapilmasi gerekli olan hazir-
lama veya tamamlama yahut temizleme i^lerin-
de calis-san isgiler; 

b) Vazifeleri aslmda biteviye siirmeyip va-
kit vakit if a edilmek icap eden kontrolcu, bek-
ci, gece nbbetgisi gibi isgiler; 
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c) Direktbr, ispekter gibi bir i§in sevk, 

idare veya nezaretile muvazzaf yahut emniyet 
ve itimat i§lerinde gali§tinlan kimseler hak-
kmda i§in tanzimine ait hiikumlj&rden hangi-
lerinin tatbik edilmeyecegi yahui ne gibi de-
gi§ik §artlar ve usuller ittihaz oluflacagi bir ni-
zamname ile tesbit olunur. 

Dr. RASIM FERlD TALAY ( Nigde ) — 
Bu 47 nci maddenin (C) fikrasi kalkacak ve 
(B) fikrasma §u fikra eklenecektif. 

BASKAN — Fikrayi okutuyorum: 
«Hakkmda i§in tanzimine ait hiikiimlerden 

hangilerinin tatbik edilecegi yahut ne gibi de-
gi§ik §artlar ne usuller ittihaz oluiiacagi bir ni-
zamname ile tesbit olunur.» 

BASKAN — Maddeyi bu §ekilde kabul eden-
ler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir. 

MADDE 48 — 16 ya§i doldurmamis, olan 
gocuklarm, her hangi iste olursa olsun, giin-
de sekiz saatten fazla gali§tinlnialari yasak-
tir. Bunlardan ilk mektebe devam edenlerin, 
i§ saatleri mektep saatlerine mani olmayacak 
§ekilde tanzim olunur ve ders saatleri sekiz 
saatlik gali§ma miiddetinin iginde i sayilir. 

TURKAN BA§TU& ( Antalya ) — Bu ka-
nunda, sanayi i§lerinde gali§an gocuklarm 
ya§i kati ve sarih olarak tasrih edilmemi§tir. 
Umumi hifzissihha kanununda 12 ya§mdan 
kiigiik gocuklarm gali§tirilmayacagi hakkmda 
hiikiim varsa da 12 ya§mda gocuklarm gali§-
mak igin gok kiiciik olduklarmi, bu kaydin 
daha biiyiik ya§lar icin kabulunft teklif edi-
yorum. Bunun igin de bir takrir tj&kdim ediyo-
rum. 

12 ya§mda olan gocuk ilk mektebini bitir. 
memi§tir. Hatta hali vakti yerinde olmayan 
ailelerin gocuklan muayyen gali§acak yere ma-
lik olmadiklan ve gali§amadiklan igin sinifta 
da kalabilirler. Bundan dolayi yedi ya§mda 
mektebe giren gocuk 12 ya§mda degil, hatta 
bazan 13 yasinda da mektebi bitirememis, bu-
lunur. Onun igin bendeniz, asffari yasm 14 
olmasmi teklif ediyorum. Bu gityi haller igin 
de nizamnameler yapilacagi zikrejdiliyor. Va-
kia pisikolojik mahzur olmadigi ijleri siiriilebi-
lir amma ben bunda pedagojik njiahzurlar go-
riiyorum. 1§ boliimiinu takdir edenler, yekna-
sak iglerin, ferdin umumi melek&tmi korletti-
gini soylerler. Qocuk ta muayyen, yeknasak 
bir i§ yapacagmdan, zeka itibarile gok §ey kay-
bedecektir. Mesela dikkati, du§iincesi, inki-
§af halinde olan bir gocuk boylejbir i§le me§-
gul olursa her halde bundan gok zfrar gbrecek-
tir. Bu itibarla maksadimi arzetjmek istedim. 
Bunun igin de bir takrir veriyoruin. 

1KTISAT V. CELAL BAYAE (Izmir) — 
Arkada§rm Bayanm, bu meselede gok haklari 
vardir. Beynelmilel kaidelere gore gocuklan 
14 ya§ina basmadan evvel i§letmemek esasi 
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prensip olarak kabul edilmi§tir. Bizim encii-
menin bunu kabul etmesinde sebep, Turk ce-
za kanununun 16 ya§tan ba§lami§ olmasidir. 
iki kanun arasinda tahaliif olmamasi arzusile 
yapilmistir. Eger Heyeti muhtereme bunu ka
bul ederse biz de taraftariz. 

Yiiksek Reislige 
«Sanayi iglerine on dort ya§mdan kiigiik 

gocuklar Kabul edilmezler» iikrasinin birinci 
ukra olarak ilavesini ve ikinci fikradaki «Her 
hangi iste olursa olsun» kelimelerinin ciimlenin 
ba§ina gegirilmesini teklif ederim. 

Antalya 
Tiirkan Ba§tug 

EMiN SAZAK (Eski§ehir) — Bunlar, ihti-
yactan, fakru zaruretten gali§iyorlar. Eger hi-
maye edecek miiesseselerimiz varsa o zaman 
menederiz. Yoksa busbiitiin oldurmeyelim. 

ZIYA aEVHER ETILI (Qanakkale) — Esa
si diisiinulecek olursa bayan arkadasmim fik-
ri haKikaten gok caziptir. i'akat sanayi keli-
mesinin igerisinde 12 yasmdakinden iazla go-
cugu tatmin edecek, galistiracak; ona ekmek 
verecek, galismadigi takdirde ugrryacagi sefa-
leti tazmin edecek gok giizel sanatlar vardir. 
Onun igin miisaade ederlerse agir sanayide 
kullaniimamalan kelimelerini koyalnn. (var-
sesleri). 

Yani gocuklan yetistirecek isler var. Mesela 
Istanbulda bir trikotaj sanati var. Qocuk bun
dan miistefid olur. Bu, lehindedir, aleyhine 
degildir. 

EMIN SAZAK (Eskisehr) — Oeviz kirdirir. 
ZIYA GEVHER ETILI (Devamla) — Ma-

demid agir sanayi hakkmda ba§ka madde var. 
0 halde bayan arkadasim lutfen bu tadili bi-
raksmlar. 

IKTISAD VEKILt CELAL BAYAR (Izmir) 
— Takdir siiphesiz Heyeti umumiyenindir. Na-
sil dilerse o sekilde karar verir. Bizim israr 
edecek noktamiz yo^ktur. Sadece tenvir igin 
arzedeyim. Biz Cemiyeti akvam isgi birligine da-
hiliz ve orasi 14 yas kabul etmistir. Bu nokta-
yi tenvir igin arzettim. Takdir Heyeti Umu
miyenindir. 

BA§KAN — Takriri kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmemi^tir. 

§u halde maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 49 — Maden ocaklari ijleri, kablo 
dosenmesi, kanalizasyon ve tiinel in§aati gibi yer 
altmda veya su altmda galisilacak islerde, 18 ya-
si doldurmamis erikek gocuklarin veya istisnasiz 
her yastaki kiz ve kadmlarm galis,tirilmalari 
yasaktir. 

BALKAN — Mutalea var mi? Kabul eden
le r . . . Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 50 — I - Sanayie aid islerde 18 ya§i 

— 45 — 
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doidurmamis erkek gocuklarla her yastaki kiz 
ve kadinlarin gece galistmlmalan yasaktir. 

II - Bu kanunun meriyete girmesinden itiba-
ren dort yil miiddetle, sosyal ve ekonomik baki-
mindan goriilecek liizuma dayanarak, Iktisad ve-
kaieti, bazi sanayi islerinde, istisnai ve muvakkat 
mahiyette olmaK iizere, 16 dan yukari yastaki 
kiz ve erkek gocuklarla daha biiyiik kadm is
gilerin gece gaiistirilmalarma, iziln verebilir. 

Bu takdirde isgi kadmlarm veya kiz ve 
erkek gocuklarm ne gibi sartlar altmda ve ne 
yolda gece galistirilaDileceklerin tayin ve tes-
biti de ayni vekalete aittir. 

III - Bir is yerinde bnceden tahmin edil-
meyen veya oniine gegilemeyen ve muayyen 
vakitlerde vuku bulmak mahiyetini gdster-
meyen bir arzizanm gikmasi gibi miicbir se-
beplerin hudiisu takdirinde, (1) numarah fik-
radaki gece galisma yasagi, 16 dan yukari yas
taki kiz ve erkek gocuklarla daha biiyiik ka
dm isgiler hakkinda, o hadiseye miinhasir ol-
mak iizere, varid olmayabilir. §u kadar ki, 
boyle bir hadisenin zuhurunda, is veren, bu 
hadiseiiin mahiyetini, baslama ve bitme anla-
rmi, 24 saat iginde, mahalli Hukumetin alaka-
dar makamma bildirmege meoburdur. 

BALKAN — Miitalea var mi? Kabul eden-
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmistir. 

MADDE 51 — Her is veren, is yerinde galis-
tirdigi isgilerden: 

a) 12 - 16 yaslar arasmdaki gocuklarm; 
b) 16 dan yukari ve 18 yasi heniiz doidurma

mis gocuklarm; 
c) 18 yasi doldurmus ve daha biiyiik yastaki 

kadm isgilerin; 
g) 18 yasi doldurmus ve daha biiyiik yasta

ki erkek isgilerin ayri ayri cetvellerini yapmaga 
ve bu cetvellerde isgilerden her birinin isimle-
ri ile dogum tarihleri'ni, her giin ise baslama 
ve bitirme saatlerini, dinlenme zamanlarmi, 

emzikli kadmlar igin gocuk emzirme zamanla
rmi, gebe kadmlarm vaziyetlerini kaydetmege 
ve Hukumetin alakadar makammca vuku bu-
lacak her isteyiste bu cetvelleri ibraz eylemege 
mecburdur. 

BALKAN — Miitalea var mi? Kabul eden-
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmigtir. 

MADDE 52 — Iktisat vekaleti tarafmdan 
vaki olacak teklif iizerine: 

a) 35 nci madde mucibince muayyen gali§-
ma muddetinin bir haftalik i§ giinlerine tevzii 
suretile yiiriitulmesine mahiyetleri icabi olarak, 
imkan bulunmayan i§lere aid istisnai hallere 
munhasir kalmak §artile, gah§ma miiddetini 
haftadan daha uzun bir devreye gore tanzim 
eder §ekilde ve fakat o devreye konulan top 
yekun miiddetin her bir i§ haftasma dii§en va-
satisi, kanuni gah§ma miiddetini a§mamak kay-
di altmda tatbiki icab eden usuller; 

b) Daimi mahiyetleri dolayisile giiniin hig 
bir devresinde durmaksizm birbiri ardinca i§gi 
postalan gali§tinlarak i§letilen yabut nobetles,e 
i§gi postalan ile yapilan isler igin, gah§ma miid-
detlerine, hafta tatillerine ve gece gali§ma s,art 
ve tarzlarile gali§ma ortasmdaki mecburi din-
lenmelere ait hususi kaideler nizamnamelerle 
tesbit edilir. 

BASKAN — Miitalea var mi? Kabul eden-
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmi§tir. 

MADDE 53 — Iŝ bu kanunun meriyete gir-
mesine kadar tiirlii islerde tatbik edilegelmekte 
olan giinliik gali§ma miiddetlerinin, yukanda 
yazili hiikiimler mucibince, daha asagi hadlere 
indirilmesi keyfiyeti, i§gi iicretlerinin eksiltil-
mesine sebep tutulamaz. 

BASKAN — Miitalea var mi? Kabul eden-
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmi§tir. 

Cuma giinii saat 15 te toplanmak iizere cel-
seye nihayet veriyorum. 

Kapanma saati: 18 

*>&<( ..+.~ 

T. B. M. M. Matbaasi 
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Mill? saraylardaki e§ya hakkmda Meclis heseplannin 

tetkiki encumeni mazbatasi (5/28) 

T. B. M. M. 
M II. T. Encumeni 

Karar No. 11 
Esas No. 5/28 

30 - V - 1936 

Yuksek Reislige 

Dahili nizamnamenin 62 nei maddesi nmcibince idare amirleri tarafindan verilmis olan 
defterler iizerine milli saraylardaki demirbas esya enciimenden ayrilan bir heyet tarafindan 
mahallerinde teftis ve defterle tetkik edilerek hepsinin tamam ve yerli yerinde oldugu goriilmus-
tiir. Heyeti umumiyeye arzedilmek iizere Yuksek Reislige sunulur. 

M. H. T. E. Reisi 
Bursa 

E. Sagay 
Qankiri 

Z. Esen 

M. M. 
Van 

/ / . Ungan 

Murakip 
Denizli 

M. Kansu 

Katib 
Ankara 

R. Araz 
Ankara 
R. Aktar 

Balikesir 
M. Demir 

»m<* 





S.Sayisi: 193 eek 
Endustriyel mamulat maliyet ve sati§ fiatlarmin kontrolu 

hakkindaki kanun layihasma dair Adliye 
encumeni mazbatasi (1/524) 

Adliye encumeni mazbatasi 

T.B.M.M. 
Adliye encumeni 1 -VI - 1936 

Karar No. 47 
Esas No. 1/524 

Yiiksek Reislige 

Endiistriyel mamulatm maliyet ve satis fi-
atlarmm kontrol ve tesbiti hakkindaki kamin 
layihasmm umumi heyette miizakeresi sirasmda 
ikinei madde hakkmda Hiisnii Kitapci (Mugla) 
ve S. Uraz (Istanbul) taraflarindan verilen iki 
takririn nazari itibare almarak enciimene hava-
lesine karar verilmekle Iktisad vekili huzurile 
adi gegen takrirler okunarak layihanm ikinei 
maddesi yeniden incelendi. 

Hiisnii Kitapci tarafindan verilen takrirde 
tesbit edilen toptan satis fiatlanndan fazlaya 
satanlann cezalandirilmalari ve S. Uraz, verdigi 
takrirde ihracat satislarmin tesbit edilen toptan 
satis fiatleri hakkindaki hiikiimlerden istisna 
edilmesi istenildigi anlasilmistir. 

Enciimence yapilan goriisnie sonucunda Ikti
sad vekilinin verdigi izahat dinlendikten sonra 
Hiikumetle de dusiince birligi ilei layihanm ikin
ei maddesi yazilan sekilde degistirilmis ve bu de-
gismeye gore Umumi heyetin nazari itibare alm-
masmi tensip eyledigi miindericati hulasalan 
yukanda yazili takrirlerdeki maksad temin edil-
mistir. 

Askeri fabrikalar mamulattnm bu kanun 
hiikmunden istisnasi hakkmda Milli Miidafaa 
vekilinin mtitaleasi ilisik olarak Basvekaletten 
gonderilen 16 - V - 1936 tarih ve 6/1678 sayili 

MADDE 2 — Memleket icinde istihlak edile-
cek mallari birinci maddeye gore tesbit edilmis 
olan toptan satis fiatlarmdan fazlaya satan mii-
essese sahiplerile salahiyetli §ahislar bir aydan 

tezkere de encumenimize verilmekle okunmus ve 
yapilan miizakere sonucunda bu kanunda ma
liyet ve toptan satis fiatlerinin tesbitine dair ve
rilen salahiyet Iktisad vekilliginee liizum gorii-
lecek endiistriyel mamulat i§in olacagmdan As
keri fabrikalarin yaptiklari silah ve miihimmat 
tabiatile bu kanunun maksadi disinda kaldigi ve 
halka satilan bazi mamulat igin Hiikumetge ida-
re olunan miiessesede boyle bir tedbir alinmaga 
liizum tasavvur edilemeyeceginden layihada bu
na dair bir kayid konmaga mahal goriilmemis-
tir. 

Umumi heyetin tasvibine arzolunmak iizere 
Yiiksek reislige sunulur. 

Adliye En. Rs M. M. Katib 
Coram Kocaeli Trabzon 

Milnir Qagil Salah Yargi B. Karadeniz 

Aza Aza Aza 
Kayseri Antalya Balikesir 

II. Ferid Perker T. N. Ancan 0. Niyazi Burcu 

Aza Aza 
Erzincan 

A. Turd A. Firat 

Aza Aza 
Antalya 

Numan Aksoy Dr. $. §enozan 

bte seneye kadar hapis ve bes, viiz liradan be$ 
bin liraya kadar agir para cezasile cezalandiri-
lirlar. 

A±)LlYE ENCtfMENlNlN TEKLM 





S. Sayisi:194 
i? kanunu layihasi ve muvakkat encumen 

mazbatasi (I/I62) 

T. C. 
Ba§vekdlet 30-IV' - 2035 

Muameldt muddrliigu 
Sayi : 6/1319 

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 

Iktisad vekilligince hazirlanan ve Icra Vekilleri Heyetince 24 - IV -1935 te tadilen Yiiksek Mec-
lise arzi kararlastinlan is kanunu layihasi, esbabi mucibeyi havi §urayi devlet tanzimat dairesi 
ve genel heyeti mazbatalarile birlikte sunulmustur. 

Basvekil 
1. lnonu 

§urayi devlet Tanzimat dairesi mazbatasi 

Ali iktisad meclisinin miitaleasi alinarak Iktisad vekaletince teklif olunan ((Is kanunu layihasi) 
nin bir sureti gonderildiginden ve layihanm hirer sureti biitiin vekilliklere gonderilerek miitalea-
lari varsa dogrudan dogruya §urayi devlete bildirilmesi yazilmis oldugundan bahisle alinacak mii-
talealarla birlikte kanun layihasinin tetkiki ile sonunun bildirilmesi hakkinda Yiiksek Basvekalet 
makamindan §urayi devlet reisligine yazilib dairemize havale olunan 10 haziran 934 tarihli ve 
6/1868 numarali tezkere ve ilisigi kanun layihasi, Dahiliye vekaletinden gelen 16 - VI - 934 ve 
Nafia vekaletinden gelen 9 - VII - 934 ve Sihhat ve i§timai muavenet vekaletinden gelen 30-VII-934 
ve Maarif vekaletinden gelen 9 - VIII - 934 ve Adliye vekaletinden gelen 4 ve 21 - VIII - 934 ve Zi-
raat vekaletinden gelen 23 - IX - 934 ve Milli Miidafaa vekaletinden gelen 20 - X - 934 ve Giimriik 
ve inhisarlar vekaletinden gelen 21 - X - 934 ve Maliye vekaletinden gelen 4 - XI"- 934 ve en son-
ra Hariciye vekaletinden gelen 8 - XI - 934 tarihli tezkerelerle birlestirilerck okundu: 

Kanun layihasinin miizakeresinde Iktisad vekaletinin is ve is^iler biirosu, is ve isgiler subcsi 
mudurii Kasrm ve I§timai basiret ve sigortalar subesi miiduru. Haliik Beyler hazir bulunarak bu 
babtaki tetkikleri neticelerini ve vekaletin noktai nazarini izah etmislerdir. 

Layiha Ali iktisad meclisince hazirlanmis ve Meclisin teskilati icabinca Biiyiik erkani harbiye 
namina bir murahhasm da miizakerata istirak etmis olduguna gore layiha esaslannm ciheti aske-
riyece kabul. edilmis oldugu tabii goriidiigii gibi vekaletlerden gelen miitalealar arasmda yalniz 
bir kac, noktaya matuf olmak iizere Milli Miidafaa vekaletinin Levazim dairesi ifadesi ile yazil
mis bir tezkeresi de bulunmakla beraber tatbikata taaMk eden diisuncelerini anlamak ve mevcud 
teaviin ve sigorta sandigi hakkinda malumat alinmak iizere Askeri fabrikalar uumum miidiirii 
Eyub Pasa davet olunarak muayyen maddeler hakkinda verdigi izahat dinlenilmis ve §ifahi 
izahatmi teyid suretile yazilan mutaleanamesi de birlestirilmistir. 

Tetkikat sirasinda simdiye kadar bu babta miiceaddit layihalar kaleme almdigi anlasilmistir. 
Bu ciimleden olarak Iktisad vekaletince mesai kanunu nami altinda 120 maddelik bir layiha tan-
zim olunarak 13 - 1 - 340 tarihli Icra Vekilleri Heyeti kararile Biiyiik Millet Meclisine takdim 
kilmmis ve Ticaret encumenince is mecellesi nami verilerek 99 maddeyi ihtiva etmek iizere bir layi
ha kaleme almmis ise de Mecliste miizakere edilmemistir. 

Iktisad vekaletince ikinci defa olarak hazirlanan ve is kanunu nami verilen 36 maddelik bir 
layiha §iirayi devlete tevdi olunarak Tanzimat dairesince tetkik ve mazbatasi 7 - IV - 929 tarihin-
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de Heyeti umumiycye takdim edilmis ise de Heyeti umumiycce miizakere siralarmda vckaletye geri 
almmistir. 

Bundan sonra Iktisad vekaletince 192 maddelik diger bir layiha hazirlanarak tcra Vekilleri 
Heyetinin 2 - I I I - 932 tarihli kararile Yuksek Mediae arzedilmis ise de bilahare bu da geri alin
mistir. 

Bu defaki layiha evvelki layihanin meslek birlikleri ve saire gibi bazi kisimlari haric, birakila-
rak yeniden yapilan tetkikat iizerine All iktisad modi since hazirlanmistir. 

Bu kanunun vazrndan maksad Tiirkiye amelesi ve isejlerinin hayat ve haklarini ve menfaatle-
rini goz onlinde bnlnndurarak say ile sermaye arasinda ahenk tesisine yarayacak hukilmler vazi 
oldugundan layihanin maddeleri iizerine miizakereye girisineden kanunun tatbikatta ne kadar ge-
nisligi olacagmm tesbiti zaruri goriilmesile bu cihet dusiiniildu: 

Kanunun konmasmda giidiilen diisiinceye gore biitiin Turk iseisini ieine almasi gerekli go-
riilmiis ve su kadar ki isin ve zamanin icablarindan dogan bazi dusiincelerle simdilik kanunun 
disinda birakilmasi zaruri giiriilen isler ve iseilor iein istisnai hukilmler ka,bulimde mecburiyet 
goriilmustur. 

Layihada kabul edilen unmumi prensibler hakkinda aid oldugu maddeler sirasinda izahat ve-
rilmesi tereih edilmistir. 

Tetkikat esnasinda fransizca metinleri elde bulunan Pransiz, Beleika ve Isvicje mevzuati na-
zari dikkate almdigi gibi diger ecnebi memlekotlerin mevzuati hakkinda Iktisad vekaletince yabti-
rilan tetkikat neticeierinden de Iktisad vekaleti namina miizakerolere istirak eden miidiir bey-
lerden izahat alinmak suretile istifade edilmistir. 

Ziraat vekaletince kaleme alinan miitaleanamode, ziraat is ve iseiligi ile sanayi is ve iscligi 
arasinda biiyttk farklar bulundugu ve bu layiha sirf sanayi isleri noktai nazarindan hazirlan-
mis olub ziraat islerinde bu kanun hukiimlerinin tatbikma imkan bulunmadigi cihetle ziraat isle
ri icin de ayri bir ayiha hazirlamak iizere bulundugu ve ger^i altinci maddcde bu yolda bir kayid 
mevcud ise de ziraat isleri her hangi bir iltibasa ma,hal kalmamak ve ayni zamanda biiyiik tica-
rethaneler sahiblerile bnralarda- calisan iseilerin de hukuku korunulmak iizere kanuna (Sanayi ve 
ticaret is kanunu) ismi verilmekle beraber birinci mad dove ziraat isleri icin istisnaiyet kaydinin 
konulmasi teklif edilmis ise de kanunun umumiyeti hasebile unvaninm degistirimosine mahal g<>-
riilmemistir. 

Kanunun siimul sahasim gosteren birinci maddesile besinci ve altinci maddeleri birbirile al\-
kadar goruldugiinden birlikte miizakereleri cihetine gidilmistir. 

Layihanin birinci maddesinde kanunun birinci kisim hiikiimleri (Yani hizmet aktine ve isin 
tanzimine taalluk eden birinci ve ikinci fasilda yazili hiikiimler) yalniz sanayi miiesseselerinde ve 
diger kisimlarm hiikiimleri (Yani sihhat ve koruma hiikiimleri, is kazasT sigortalan, is bulma ve 
isci bulma, ihtilaflarm halli, teftis ve murakabeyo taalluk eden hiikiimler) her tiirlii is snhalarm-
da calisan isoilerle bunlara dogrudan dogruya veya vekil olarak is veronler arasmdaki is rminase-
betlerine samil oldugu gosterilmistir. 

Layihanin besinci maddesinde, sanayi miiessesesi sayilanlardan en az on isci kuliananlarin bu 
kanuna tabi olacagi ve bu hiikiimler Iktisad vekaletinin kararile daha az isci kullanan sanayi 
muesseselerinde tatbik olunacagi yazilidir. 

Bu madde hakkinda Nafta vekaletinin miitaleanamesinde bu iki ftkra arasinda tezad g'iriildii-
gii ve Ziraat vekaletinin miitaleanamesinde de tatbikatta rniiskiilat cikahileceginden isci adedinin 
bese tenzili ve ikinci eumlenin tayyi suretile madde hiikmune katiyet verilmesi liiuvafik olacagi 
yazilmistir. 

Layihanin altmci maddesinde c/iftcjlik isleri ve baba ve ana veya vasi idaresi altinda bir aile 
efradi arasinda yapilan islerin aynca kanuni bir sarahat olmadrkca bu kanun hiikiimlerine tabi 
olmayacagi gosterilmis olub Ziraat vekaletinin miitaleanamesinde ziraat isleri hakkinda istisnai 
hiikiim birinci maddeye ilave edilince bu maddeden §ikanlmasi icab edecegi dermeyan kilinrnistir. 

Layiha da teklif olunan metinlerle bunlara karsi serdedilen itirazlar goz online getirilince asagi-
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daki neticeye varilmi§tir. 

Ali iktisad meclisi enciimeninm mazbatasmda yazildigi gibi deniz islerindeki hizmet akdi ve is 
miinasebetleri baric. birakildigi gibi Qiftc.ilik islerinin hususiyeti itibarile ayn tutulmasi ve birde 
baba, ana veya vasi idaresi altinda bir aile efradi arasmda yapilan islerin de haric birakildigi an-
lasilmistir. 

Deniz isleri miinasebetleri deniz ticaret kaniuiile muayyen olub esasen ism hususiyeti istisnai hii-
kiimlere merbut kalmasina zaruri gosterecek mahiyette oldugu cihetle bunun istisnasi tabii goriilmus-
tiir. 

QiftQilik islerinin memleketimizdeki simdiki va- ziyeti kanun hukumlerinin tatbikina miisaid bu-
lunmadigi siiphesizdir. 

Ana, baba veya vasi idaresi altinda bir ev ic.inde ve aile efradi arasmda yapilan islerinde bu 
kayidlere tahainmiilu olmayacagi ve hususile kanunun bimaye etmek istedigi liak ve menfaatlerin 
bu sekilde ziyaa ugramasi ihtimali varid bulunmayacagi cihetle bu istisnamn da aynen kabulii mu-
vafik goriilmiistiir. 

Bu iki istisnamn ayn bir niadde seklinde rnuhafazasmdan ise birinci maddeye derci cihetine 
gidilmistir. 

Bir de on kisiden az isgi kullanan kimseler besinci maddede bu kanunun hiikiimlerinden baric. 
birakilrnis oldugundan bu istisna hiikmii de birmei maddeye ilave edilmistir. §u kadar ki bunun 
mutlak olarak yazilmasi mahzur gikarabilecegi diisiinuldiigiinden (bir sene zarfinda galistirdigi is-
qi mecmuunun vasati miktarma nazaran giinliik isginin ondan az) olmamak iizere takyidi cihetine 
gidilmistir. 

Bundan baska kirk aitmci maddede isyilerui sihhatini korumaya matuf hiikiimlerin aile efradi 
arasmda da tatbik olunacagma dair hiikniiinde bu maddede yer bulmasi faideli goriildugiinden 
iseisinin adedi on kisiden az olan is yerlerile aile efradi arasmda yapilan islerde de tatbik oluna-
cagi tasrih edilmistir. 

Layihanm ikinci maddesinde isci tarif edilmis ve yalniz bedeni hizmet erbabi ic,in bir de emek-
ci tabiri kullamlmis olub tarifin tavzihine ihtiyac goruldiigii gibi eski layihalarda tesadiif edildigi 
veghile is sahibinin tarifi de faideli olacagi diisiinulerek bunun ilavesi ve bir de kimlerin (Is sahi-
bi vekili) addolunacagi ve bunlann mesuliyeti neden ibaret olacagi hakkinda bir kayid konulmasi 
liizumlu goriilerek niadde ona gore kaleme alimmstir. 

Liayihanm iiyiincii maddesinde bu kanunun tatbikmda sanayi miiessesesi sayilanlar tadad edil
mistir. Bu madde hakkmda Sihhat ve icjtimai muavenet vekaletinin miitaleanamesinde (B) fikra
sinda kullanilan mahsulat kelimesile ham maddelerden gayri olan ve taniamile niamul sekil alnns 
olan otnaddeler kastedimis oknasi miimkiin oldugu gibi her hangi toprak mahsullerine de samil 
olabileeeginden bir yanlisliga malial kalmamak iizere bu kelimenin manasmin iyiee tayin edil-
mesi ve (H) fikrasinda telefon, telgraf, telsiz telgraf ve sairc islerinin bu kanun hukiimlerine 
tabi olacagi yazili olub halbuki yedinci maddede Devlet teskilatinda miistahdem bulunanlarin bu 
kanun hukiimlerine tabi olmadigi gosterilmesine ve bizde telgraf ve telefon isleri pek az istisnasm-
dan sarfmazar Devlet teskilatma aid olmasma binaen ilcride her hangi bir muskiilatin onii alm-
mak iizere bu cihetin tasrihi lazmigeleeegi ve Ziraat vekaletinin inutaleanamesinde sanayi miies-
seseleri arasmda yeknazarda mesela demir, mobilya, dokuma iinalathaneleri ve benzerleri, biiyiik 
ticarethaneler, oteller, matbuat gibi noksanlar goze yarptigmdan miiessesat isimlerinin tama-
men sayilmasi miinasib olacagi ve Adliye vekaletinin miitaleanamesinde bina yapilmasi, tamiri, 
tadili, bakiim gibi isler sayilmis ise de bunlar hakkmda kanunun hizmet aktine miiteallik ki-
simlarmin tatbik edilmesi is verenlere tahmil ettigi kiilfetler itibarile bu gibi islere tesebbiise ma-
ni olacagmdan isin ehemmiyet ve derecesi nazara alinmak suretile maddenin degistirilmesi mu-
vafik goriildiigii dermeyan kilinmistir. 

Filhakika mahsulat kelimesinin, hiikniu karistiraeagi anlasildigmdan (B) fikrasmdan cjkarildigi 
gibi (C) fikrasinda yazili (Esya ve edevatm taiiiri ve temizlenmesi ve kullanilir hale getirilmesi, 
sokiiliib dagitilmasi isleri) ibaresinin (Her tiirlii tamir ve temizleme ve sokiiliib dagitilma isleri) 
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seklinde tashihi ve Adliye vekaletinin de yapi isleri hakkindaki itirazi varid goruldiigunden bu 
islerde miiteahhid sifatile §alisanlara munhasir olmak iizere takyidi ve bu fikrada mevcud bakim 
kelimesinin birakilmasi mahzurlu olacagi diisiincesile bunun gikanlmasi ve (E) fikrasmda tamir 
kelimesi eksik goriildiigiinden bunun ilavesi ve (F) fikrasmda elektrik v« saire islerinde tesisat 
ve tevziatin da bu meyana ithali, su, gaz, telefon, telgraf, telsiz telgraf ve telefon islerinde 
(I§letme) hususlarmin da sokulmasi, (1) fikrasmda tamir islerinin de haric, birakilmamasi ciheti-
ne gidilmi§tir. 

Ziraat vekaletince sayilan islerden bir takimi yazili fikralara mahiyetleri itibarile girmekte 
olub biiyiik ticarethanelerle otellerin de sanayi miiessesesinden madut plmadiklari tabiidir. 

Telgraf ve telefon isi meselesine gelince; yedinci maddede izah edilecegi veghile Hiikumetin ticari 
ve sinai miiesseselerinde galisacak isgileri memleketteki biitiin isgilere samil olmak iizere yapilan ve is-
cilerin hak ve menfaatlerini himayeye matuf bulunan bir kanundan mahrum etmek dogru goriile-
memistir. 

Layihanm dordiincii maddesi biraz daha vuzuhlandinlarak teklif olundugu gibi kabul edilmistir. 
Besinci ve altmci maddelere liizum kalmadi- gmdan gikanlmi^lardir. 
Layihanm yedinci maddesi Devlet, vilayet ve belediyelerin idari teskilatinda miistahdem bulu-

nanlarm bu kanun hiikmiine tabi olmadiklarma miitedairdir. 

Bu madde hakkinda Dahiliye vekaletince yazilan miitaleada buradan idari kelimesinin kaldinl-
masi ve Devlet sermayesinin istirak ettigi sinai ve zirai tesislerde de istihdam olunanlarm bu ka
nun hiikiimlerine tabi olub olmayacaklarimn tasrihi muvafik olacagi ve Ziraat vekaletinin miitalea-
sinda da memurin kanunu sumulii haricinde kalan ve resmi miiessesat ve devairde galismakta bulu-
nanlann da bu kanunun temin ettigi hukuktan istifadesinin nazari itibare almmasi icab edecegi 
dermeyan kilmmistir. 

Layihada bu madde metninde kullanilan idari tabirinin yerinde kullanilmi^ oldugu kanaatine 
varilarak aynen ipka edilmistir. Qiinkii Devlet ve vilayet ve belediyelerin dogrudan dogruya ken-
dilerine terettiib eden vazifeleri gordiirmek iizere kullandiklari isciler vardir ki (Mesela, belediyele
rin temizleme ameleleri gibi) bunlar hakkinda bu kanun hukumlerinin tatbiki cihetine gidilemeye-
cegi hatira gelmektedir. Halbuki Hiikumetin dogrudan dogruya veya dolayisile islettigi sinai mii-
esseselerde Qalisanlarm bu kanun hiikiimleri haricinde birakilmasma mahal goriilmedigi yukanda 
da bilmiinasebe arzolunmustur. Bu diisiincelere binaendir ki Devlet sermayesinin i§tirak ettigi 
miiesseselerin ne sekilde olursa olsun tasrihine liizum goriilmemi§tir. 

Ancak azadan Edib Kemal Bey, Askeri fabrikalar iscileri memleket miidafaasi i§in liizumu olan 
miihimmat ve levazimi imal ve ihzar etmekte olduklari ve her hangi bir zamanda her hangi kii-
Qiik bir istihdam kaydinin viicudu ve kayde riayet viicubu karsisinda memleket miida-
faasmm giiQle§ebilecegi ve esasen bu amelelerin hukuku 895 numarali kanunla temin edilmi§ bu-
lundugu diisiincesile bu kanunun sumulunden haric birakilmasi miitaleasile ekalliyette kalmistir. 

Ziraat vekaletinin teklif ettigi miistahdemler meselesine gelince, memurin kanununda tarif edi-
len mustahdemlere mukaveleleri mucibince muamele olunacagi ve mukavele bulunmadigi takdirde 
bunlarm tarz ve seraiti istihdamlari aid oldugu dairelerce tesbit olunacagi yazili olub Biiyiik Mil
let Meclisinin 17 mayis 1928 tarihli kararinda yazildigi vec,hile sayed miistahdemler haklarmda 
mukavele mevcud olmadigi gibi istihdam sartlari tesbit olunmamis ise bu takdirde kanunu medeni-
nin hizmet akdi serlevhali babmda yazili hiikiimlere gore amel edilmek tabii bulundugu ve gerqi 
zikrolunan kararda, miistahdemlerin hukuk ve vezaifine miiteallik §eraitin tanzim ve tesbitim 
iktiza ettiren ihtiyacin ve kanun icabinm Hiikumetce nazari teemmiile almarak bir an evvel muk-
tezasma tevessiil olunmasi temin edilmis ise de bu kabil miistahdemler igin konulmasi lazimgelen 
hukiimlerin tedvin sahasi is kanunu olmadigi kanaatine varilmistir. 

Layihanm sekizinci maddesinde isci iicretlerinden ne miktannin haczolunabilecegi gosterilmistir. 
Adliye vekaletince bu madde hakkinda alelumum iicretlerin ne miktari iizerine haciz vazoluna-

cagi icra ve iflas kanununun 83 ncii maddesinde gosterilmis oldugundan i§ci iicretlerinin haczi 
kabil olacak miktari hakkinda ayri hiikiim konulmasi bu maddeye muhalif olmak itibarile caiz go-
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riilemedigi ve nafaka verilmek suretile yardim edilmesi lazimgelenlerin kimler oidugu kantiiitl 
medeni hiikumlerile muayyen olmasma ve tahsisan fiiru ve kari nafakalarimn mahsubu hakkmda 
hiikiim konarak usuliin hariQ birakilmasi dogru olmayacagi ve Maliye vekaletince de iicretlerin 
haezinde kabul ve tatbik edilmekte bulunmus olan umumi hiikiimler fevkinde isgi iicretleri 
hakkmda yeni mevzuat kabuliinii icab ettirecek bir sebeb olniadigi ve Dahiliye vekaletince de 
sekizinci maddede Devlet alacaklari igin kabul olunan hiikiim vilayet ve belediyelere de tesmili icab 
edecegi gosterilmistir. 

Kanunu viicude getirmekten gaye Turk isgisinin hak ve menfaatlerini vikaye olub iscinin 
eline gec,en para ancak kendisini ve ailesini ge gindirebilecek miktarda olduguna gore dordde 
birinden eksik olmamak iizere haczine mesag gostermek isgiyi geginme kudretinden mahrum bira-
kacagi cihetle ucretlerinin aylik tutari elli liraya kadar olan isgiler igin teklif olunan yiizde on 
haddi muvafik goriilmiis ve bundan fazlasi igin umumi hiikiimlerin cereyan edecegi tasrih edil-
digi gibi nafaka hususu da kanunu medeni mucibince nafaka vermekle miikellef bulunduklari sek-
linde tashih edilmistir. 

Dahiliye vekaletinin bu madde hakkindaki teklifi nazari dikkate almarak maddeye bir fikra 
ilave edilmis ve su kadar ki bu alacaklarm amme hukukundan miitevellid bulunmus olmasi sart 
konulmustur. 

Layihanin dokuzuncu maddesi isgi ucretlerinin devir ve temliki hakkmdadir. 
Adliye vekaletinin miitaleanamesinde borclar kanununun 163 ncii maddesi mucibince alacagm 

temliki muteber olmak igin yazili sekilde olmasi kafi olub temlik akdinin sulh hakimi huzurunda 
yapilmasma kanuni liizum olmamakla beraber sulh mahkemesine boyle bir kiilfetin tahmiline de 
teijikilat itibarile katiyen mesag goriilemedigi ve Maliye vekaletinin miitaleanamesinde de isci uc
retlerinin devir ve temliki hakkmda bir tahdid vazi dogru olamayacagmdan bu baptaki fikramn gika-
rilmasi dermeyan kilinmistir. 

Gegen maddede haciz igin kabul edilen esas dairesinde vaki olan teklif in kabulii muvafik go
riilmiis ve su kadar ki bunun sulh hakimi huzurunda yapilmasma dair teklif varid gorulmiyerek bu 
cihet borclar kanununun umumi hukiimleri dairesinde cereyan etmek iizere maddenin alt tarafi QI-
karilmistir. 

Layihanin onuneu maddesinde muvakkat hizmet tabiri kisa hizmet olarak kullanilmis ve son 
fikrada Iktisad vekaletine birakilan bazi esaslarm tesbiti salahiyetinin bir nizamname ile tayini da-
ha muvafik goriilerek o sekle ifrag edilmistir. 

Layihanin on birinci maddesi devamli hizmet akitlerinin yazili mukavelelere baglanmasi sart 
oidugu ve aylik iicreti yiiz liradan eksik olanlann mukaveleleri damga resminden muaf tutulaeagi 
hakkmdadir. 

Adliye vekaletince borclar kanununda hizmet akdi hilafina hiikiim bulunmadikca hususi bir 
§ekle tabi olmayacagi tasrih kilmmis olduguna gore sanayi miiesseselerinde devamli surette $ali-
sacak iscilerle yazili mukavele yapilmasi uygun bulundugu ve Maliye vekaletince de gerek bu 
maddedeki, gerek layihanin diger maddelerindeki muafiyetler hakkmda sureti umumiyede bir mii-
talea yiiriitiilerek mevcudiyetleri hususi kanunlara bagli bir gok miiesseselerin bile damga resmine 
tabi olmalan esasi kabul ve tatbik edilmekte olduguna gore bu esasa muhalif olarak yeniden mu-
afiyet hiikiimleri tammanin Devletce miittehaz prensibe uygun olamayacagi ve layihada is -sahi-
bi ve isci icjn bu layihada kabul olunan hak ve menfaatlerin yine bu is sahibi ve iscileri bu tarzda 
baskaca muafiyetlerden miistagni kilmasi lazimgelecegi diisiinuldiigu bildirilmistir. 

Adliye vekaletince de muvafik goriildiigii veghile madde kabul edilmistir. 
Layihanin muhtelif maddelerinde teklif olunan bazi muafiyetler hakkmda Maliye vekaletince 

umumi surette dermeyan olunan miitalea uzerinde tevakkuf olunarak dusunuldii. Bu kabil resim ve 
tekliflerden muafiyet yolundaki hiikiimlerin Devlet varidati uzerinde az gok tesir icra etmekten 
hali kalmayacagi cihetle istisnaiyetlerin kaldinlmasi veya en az hadde indirilmesi hakkindaki 
prensibin tatbikina galisilirken bir taraftan yeni muafiyetler ihdasi, diisuniilmeye sayan olmakla 
beraber is kanununun iscileri himaye maksadile vazolunmakta bulunduguna ve mesele bu maddede 

( S. Sayisi : 194 ) 



— 6 — 
oldugu gibi hakiarini temin. ic,in mukavele yapilmasi mecburiyetini korken ayni zamanda bir re-
sim tediyesine de mecbur birakilmalari esasen ailesile birlikte i§cinin gec,inmesine yeti^ecegi sjipheii 
bulunan iicretinden eline ge§ecek paranin bir az daha eksiimesine sebeb verecegi cihetle adeta 
maksadi ihlal edecegi dii^uncesile bu yoldaki ufak tefek muafiyetierin i§ei ic,in §ok goriilmemesi 
icab edecegi neticesine varilmis ve §u kadar ki, bir butc,e ve varidat meselesi olmak itibarile bu 
eihetin takdiri vazn kanunun yiiksek salahiyet ve hiikmiine bugli bulundugundan keyfiyetin Bii-
yiik Millet Meclisinin takdirine birakilmasi miinasib miitalea kilmmistir, Ancak iniktarin eili iira-
ya indirilmesi daha muvafik olaeagi du§iineesile o sekle ifrag olunmus,tur. 

Layihamn on ikinci maddesinde devamli hizmetler icin en cok iki ay tecrube miiddeti kabul 
olundugu gosterilmi§tir. 

Adliye vekaletincc borclar kanununun 342 nci maddesi hukmiine uygun goruldugii miitaleasi 
dermeyan kilmmis ve yalniz tecrube miiddetinin iki ay olmasi biraz i'azla gbrulmekle beraber isci 
aleyhine bazi mahzurlari dogurabileeegi diisunuldiigunden bir aya tenzil olunmak iizere madde 
kabul olunmustur. 

Layihamn on iiyiiiicii maddesi, muayyen miiddeti ihtiva eden mukavelelerin hangi sebeblerle 
ve ne suretle vaktinden evvel feshedileeegime ve verilecek tazminata dairdir. 

Adliye vekaleti bu m,addede vuzuh goriilemediginden borclar kanununun 334 neii maddesinin 
ikinci fikrasi ile 341 ve 344 neii maddeleri hiikiimleri nazarda tutulmak suretile bu madde ihiikmu-
niin tavzihi miinasib olaeagi miitaleasmdadir. 

344 neii madde hiikmii de ilave edilmek suretile maddenin kabulii cihetine gidilmi§tir. 
Layihanm on dordiincu maddesinde muayyen bir hizmet miiddetini ihtiva etmeyen akitlerin 

feshi ic,in her iki tarafin on bes gun evvel ihbar lie mukellef oldugu ve ihbarsiz vazifeye niha-
yet veren tarafin 15 giindelik miktarmda bir tazminat odemeye borclu olaeagi yazilidir. 

Giimriik ve inhisarlar vekaletinin miitaleanamesinde ihbarsiz isi birakan isciden alinaeak taz-
minati temin ic,in iicretinden azar azar on bes giindelik nisbetinde bir para kesmege salahiyet 
verilmezse bu alacagi miieyyidesiz kalacagi miitaleasi ileri surulmii§tiir. 

Yirmi birinci madde de is sahibinin tazminat karsiligi olarak i$ei iicretinden on bes, gunliige 
kadar alikoyabilecegi kabul edildigine gore bu madde miieyyidesiz kalmis olmamaktadir. §u ka
dar ki kisa hizmetler igin on bes gun evvel ihbar meselesi varid olmayacagindan bu babta bir fik-
ra ilave edildigi gibi tazminat talebinin muayyen bir miiddet zarfinda yapilmadigi takdirde su-
kutu is sahibi hakkinda varid oldugu kadar isci hakkinda da tatbik edilmesi arada tesis edilmek 
istenilen ahenge daha uygun goriiimu$ ve fakat muddetin bir aya iblagi miinasib olaeagi du^iinii-
lerek madde bu esaslar dairesinde diizeltilmistir. 

On bes gunliik ihbar miiddetinde is aramak igin isciye mezuniyet verilmesi hakkindaki son fik-
ranin miistakil bir madde olmasi miireccah gorulmiistiir. 

On altinci madde ne gibi hallerde hizmet aktinin feshedilemeyeeegini gostermcktedir. 
Adliye vekaletince bu maddenin borclar kanununun 328 nci maddesi ile 344 neii maddesinin 

ii<juncu fikrasi dairesinde tavzihine liizum gosterilmistir. 
Madde ka.fi derecede vazih bir sekle ifrag olunarak ibka edilmisjir. 
On yedinci madde de is sahibinin hangi hallerde ihbara ve tazminat itasma mecbur olmaksi-

zin akti feshedebilecegini gostermistir. 

Adliye vekaleti bu maddede zikredilen sebebler, borylar kanunuiiun 344 neii maddesinde sayi-
lan muhik sebebler ciimlesinden goriilmesine nazaraii ayrica bu yolda hiikiim konulmasma liizum 
olmayacagi miitaleasini yiiriitmustur. 

Isciye taalluk eden bu hukumlerin is kanununda yer bulmasi faideli olaeagi diisiincesile birakil-
mistir. 

On sekizinci madde, isci iicretinin en gey ayda bir odenecegi ve odeme miiddetinin on bes 
giinden fazla miada rapteden miiesseselerin on bes giinde bir isteyen isciye islemis iicretinden en 
<jok dortte iiQiine muadil bir avans vermege mecbur olacaklari ve bu avanslarin damga resmin-
den muaf tutulacagi hiikmunii havidir. 
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Bu madde hakkmda Adliye vekaletince avansin ne gibi hallerde ve ne sartlar altmda verilecegi 

6or<jlar kanununun 327 nci raaddesinde yazili olmasma gore avans hakkmda ayrica kanuni bir 
hiikum konmasmi miistelzim bir sebeb olmayib borglar kanununun hiikmu dairesinde is sahib-
leri ile is^iler arasmda bir talimatname yapilabileceginden kammda zikrine mahal olmadigi der-
meyan kilmmistrr. 

Maliye vekaleti damga resminden muafiyet hakkmdaki hiikme temas ederek yukarida tafsil 
edilen mutaleayi serdetmistir. 

Milli Mudafaa vekaleti isgilere verileeek avanslara miiteallik muamelelerin 895 numarali kanuna 
tevfikan askeri fabrikalardan teaviin sandigi tesis edilmis olan miiesseselerde teaviin sandigi tara-
fmdan tedviri suhuleti mucib olacagmdan bu babda maddeye bir fikra ilavesi teklifinde bu-
lunnius ve Askeri fabrikalar urn urn mudiirliigunun mutaleanamesinde ise askeri fabrikalarda bu 
maddenin tatbikina imkan olmadigi, §iinku Askeri fabrikalar muvazenei umumiyeye dahil biit<je 
ile idare edilmekte oldugundan muhasebei umumiye kanununun 83 ncii maddesi mucibince is-
tihkak sahiplerine avans veremeyecegi, gergi kanun katiyet kesbettikten sonra avans verilmesin-
de bir raahzur kalmayacak ise de fabrikalarm aldiklari siparislere gore amele mevcudunun 
daima mutehavvil olmasi ve iscinin sebebsiz terki hizmet etmesi gibi hallerde verilen avanslarin 
istirdadi miiskul ve hatta ekseri ahvalde istirdadi kabil olmayaeak vaziyetler ihdas edileeegi ve 
binlerce iscinin avans hesablarini tutmak, tahsil ve istirdad i§in hesablar agmak isleri gogaltaeagi 
gibi teskilati tevsi mecburiyeti de hasil olaeagi ve esasen bu maddenin ruhu iscinin hakkini mu-
hafaza ve vikayeden ibaret oldugima gore Devlet teskilatmda galisan iscjlerin haklannm gayib 
olmasi varid olamayacagmdan eskisi gibi aylik bordrolarla istihkaklarmin tesviyesinde hem isci
nin hem de idarenin menfaati bulundugu cihetle Devlet teskilatmda calisan iseilere ve mad
denin sumulii olmadigmin sarahaten zikredilmesi istenilmistir. 

Isgilerin iieretlerini almak igin ay nihayetine kadar ibeklemege tahammul edemeyecegleri siib-
hesiz bulundugu cihetle kendilerine bir avans verilmesi hakkmda kanuna hukum konulmasi faideli 
gorulmustiir. 

Maliye vekaletinin bu babdaki miitaleasina karsi dairenin mutaleasi umumi surette yuka
rida arzedildigi cihetle tekrara mahal yoktur. 

Askeri fabrikalar meselesine gelince; Imalati harbiye teaviin ve sigorta sandigi hakkmdaki 895 
numarali kanun mucibince teskil edilmis bir sandik mevcud oldugu anlasilmakta ve bunun bir 
talimati bulundugu goriilmekte ise de maddede mevzubahs olan avanslarla bu sandiktan amele-
ye yapilageldigi anlasilan ikrazlar arasind hie, bir miinsebet goriilemedigi ve amelcnin sandiktaki 
parasi nisbetinde sandiktan istikrazda bulunmasi tamamile ayri mahiyette bulundugu gibi bu 
sandigm da askeri fabrikalarm hepsine samil olmadigi ve bir de avanslarin itasinda ve bilahare 
tahsilatinda muskiilattan bahsedilmekte olub halbuki bu avanslar islemis olacagmi aym bitme-
sinden evvel dordde iiq nisbetinde tediyesine matuf oldugu cihetle .ay nihayetinde iicreti veri-
lirken m ahsub etmekten baska yapilacak bir sey olmadigi cihetle tahsili ve bu yiizden miiskulat 
c/ekilmesi mevzubahs olmayacagi gibi sgiye istedigi halde bu suretle avans verilmesi kanuncn 
kabul edildikten sonra mutemedin bu avans karsiligi olarak alacagi parayi iseilere dagitmak su-
retile isin kolaylikla idaresi mumkiin olaeagi dusuniilerek askeri fabrikalardan bir kismi icjn tek-
lif olunan istisnai fikranin kabuliine mahal goriilmemistir. 

On dokuzuncu maddede hizmet aktinin feshinde veya hizmctin hitaminda is^i iicretlerinin der-
hal odenmesi mecburi olaeagi yazilmistir. 

Adliye vekaletince hizmet iicretinin tediye za mam borglar kanununun 326 nci maddesinin 
son fikrasinda gosterilmis olmasina nazaran ayni hukmiin tekrarindan ibaret olan bu maddenin 
gikarilmasi teklif olunmus ise de bu hiikmiin kanunda yer tutmasi faideli addedilmistir. 

Yirminci madde de, isginin is sahibinden iicret alacaklari imtiyazli alacaklardan sayilacagi ya-
zilidrr. 

Adliye vekaletinin mutaleanamesinde Icra ve iflas kanununun 140 ve 206 nci maddelerinde 
isgilerin iicret alacaklarinm sirasi gosterilmesine ve bu siraya dahil olmak icjn takib talebinde 
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bulunmalari lazimeden bulunm asma gore artik iscilerin iicret alacaklarinin imtiyazli oldugu hak-
kmda kanuni bir kayde liizum goriilmedigi dermeyan kilrnmis ve bu miitalea varid goriilerek mad-
de Qikanlmistir. 

Yirmi ikinci madde de, hizmet akdi mukavelelerile is sahibinin tazminat karsiligi olarak is-
qi iicretlerinden muvakkaten al.ikoynbilee.egi miktar alti giinliik iicret tutanndan fazla olmayacagi 
gosterilmistir. 

Adliye vekaletince bu madde borglar kanununun 157 nci maddesi son fikrasi hiikmunii tak-
yid etmekte oldugundan is sahibinin de haklari nazara almarak ona gore iskhi muvafik olacagi 
miitaleasi yurutulmiistiir. 

Ziraat vekaletinin miitaleanamesinde alti giinliik iicret igin miiddet tasrih edilmemis olub ayda 
veya senede mi alti giinliiktur yoksa biitiin hizmet miiddeti icin mi alti giinliik olacaktir. Birde 
bu tevkifat bir tazminata mahsub edilirse is sahibi iscinin iicretinden ikinci defa olarak tazminat 
karsiligi tevkifat yapabileo.ck midir tasrihi istenilmistir . 

Filhakika alti giinliik iicret tazminat icjn pek az goruldugiinden on bes giinliige cjkarilmistir. 
Bundan baska Ziraat vekaletinin miitaleasi varid goriilerek kesilen bu tazminin karsiligmin biitiin 
hizmet miiddetine samil olacagi ve mahsub edilince yeniden kesilmesi miinasib goriilerek o suretle 
tashih edilmistir. 

Layihanin yirmi iieiincu maddesi, gebe ve lohusa kadmlarin Qalistirilmalari kanunen memnu 
olan miiddetler icjn verilecek iicretlerle her is sahibinin isten dolayi hastalanan iscilerini tedavi 
ettirmeye mecbur olduguna dairdir. 

Adliye vekaleti bu maddenin borclar kanununun 328 nci imaddesi ile 344 ncii maddesinin iiqiincu 
fikrasi dairesinde tavzihi muvafik olacagi miitaleasini serdetmistir. 

Sihhat ve ictimai muavenet vekaletinin mutaleasinda umumi hifzissihha kanununun 180 nci 
maddesinde devamli olarak en az elli isci galistrran miiessese sehiblerinin iscilerile alakadar etmek 
iizere tabib temini ve bazi sartlar altmda hastane ve miimasili miiesseseler ae.malari mecburiyetin-
den bahsedilmekte olub her iki hiikum arasinda bir iltibas veya tenakuz hasil olmamasmi ve mii-
esseselerdeki iscilerin sihbi murakabeden mahrum birakilmamasmi temin icin layihanm bu eihete 
aid hukumlerinin daha sarahatlendirilmesi viicublu goriildiigu yazilmistir. 

Ziraat vekaletince bu maddede en az bir sene galisan amelenin uc, giinden fazla siiren hastalik-
larrnda yevmiye iicretinin dordde birinin verilecegi gosterilmekte ise de lie, gun siiren hastalik za-
maninda ameleye bir iicret verilip verilmeyecegine dair bir kayid bulunm a digmdan bu cihetin tasri
hi istenilmistir. 

Hariciye vekaletinin mutaleann.mesinde ise, maddede gebe ve lohusa kadmlarin gebelik ve lo-
husalik miiddetinde nisif iicret alaeaklari yazilmakla iktifa olunub sekli tatbiki umumi hifzissihha 
kanununun 155 nci maddesine atfedilmis olub halbuki bu hususta aktedilmis olan beynelmilel 
mukavelat gebelik ve lohusalik miiddetini alti hafta olmak iizere tesbit ettiginden mevzubahs 
maddenin beynelmilel mukavelata intibak ettirilmesi miilahazasi dermeyan kilmmistir. 

Askeri fabrikalar limmn mudiirliigunun miitaleanamesinde de bu maddede iscilere bahsedilen 
miisaadat ve yardimlar askeri fabrikalarin 895 numarali sigorta ve teaviin sandigi kanunu ve ta-
limatnamesile temin edilmis oldugundan aynen kalmasi lazimgelecegi fikri ileri suriilmustiir. 

Umumi hifzissihha kanununun devamli olarak en az elli isci calistiran miiessese sahiblerine tah-
mil ettigi mecburiyetler baki olub bu maddede hasta iseileri tedavi ettirmek mecburiyetinin ya-
zilmasi bir iltibasa meydan vermeyecegi dusiinulmustiir. 

Ziraat vekaletinin temas ettigi, hastaligi lie giinden fazla siiren iscilerin lie, giinliik yevmiyele-
rinin tarn verilmesi tasrih edilmistir. 

Hariciye vekaletince dermeyan olundugu vecjhile gebe ve lohusalar hakkmdaki alti hafta miiddet 
meselesi beynelmilel mukavelata intibak ettirilmek iizere mutlak olarak yazilmistir. 

Askeri fnhrikalnrda tatbik edilmekte olan talimatnamede vazifeden miitevellid olmayan has-
taliklarda sandik mensublarma nisif yevmiye raddesinde yevmiye verilecegi ve vazifeden miitevel
lid hastaliklarda tarn yevmiye nisbetinde tazminat verilecegi ve ayni zamanda her iki halde de 
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tedaviye aid masarif talimati mucibince tediye olunacagi ve her iki nevi tazminatm en c,ok iie, ay ita 
olunacagi hiikumlerine tesaduf edilmis olub evvelce de yazildigi vec,hile bu sandigm askeri fabrika-
larm yalniz bir kismmda tesis olundugu anlasilmakla beraber kanunun vazetmek istedigi esas umu-
mi oldugu gibi bu baptaki kiilfeti isciyi §alistirana tahmil ettigine gore bu sandigm raevcudiyeti 
ve sandik mensublarmin en qok kisntr kendilerine aid olan bir para ile hastalik zaraanlarmda bazi 
yardimlar temin etmekte bulunmus olmalari kanun hukmuniin takyidi igin bir sebeb olmak iizere 
kabul edilmemistir. 

Yirmi dorduncii madde ekonoma acjlmasi memnuiyetini koymakla beraber is sahibinin kar go-
zetmeksizin esya temin etmesi sart edilmis olan akitlerde baska turlii kombinezonlarin yasak oldu-
gunu gostermeye matuftur. 

Nafia vekaletince ihtikann oniine ge^ebilmek ic,in bu maddenin son fikrasmda is sahiblerinin 
i^cilere satacaklan esya fiatinin ilan edilmesi ve mahalli Hiikumetinin kontrolii altinda bulundu-
rulmasi muvafik olacagr ileri suriilmus ve bu teklif muvafik goriilerek maddeye bir fikra ilave edil
mistir. 

Yirmi besinci maddede is sahibi iscinin kendisine aid olub is yerinde veya is dolayisile telef 
olan veya sakatlanan alat ve edevatmi ve hayvanlanni tanzim ile miikellef oldugu yazilidir. 

Adliye vekaleti bu isin umumi hiikumler dairesinde hallolunabilirse de takdire terkedilmeyerek 
bu hususta is sahibi ile isei arasmda hukuki vaziyeti tayin iein teklif olundugu veehile hiikiim ko-
nulmasmi muvafik gormiistur. 

Ziraat vekaleti ise bu maddenin tatbiki gayet miiskiil olacagi ve daimt ihtilafa sebeb vereeegi 
mutaleasile maddenin cjkanlmasmi istemistir. 

Ziraat vekaletinin bu yiizden miiskulat eikabileeegi hakkinda diisiincesi varid gorulmeyerek 
madde aynen kabul edilmistir. 

Yirmi altinei madde dahili talimata taalluk etmektedir. Ziraat vekaleti talimatnamenin dord 
ayda tanzim ve tasdik makamma tevdi ve tasdik makaminm da dord ay zarfmda tasdik muamele-
sini ikmal etmeye mecbur tutulmalan ve bundan sonra yeni aeilacak bir miiessesenin de ise basla-
madan evvel talimatnamesini tanzim ve tasdik ettirmis bulunmasi muvafik olacagi miitnleasmi 
serdeylemistir. 

Askeri fabrikalar umum mudiirlugiinun miitaleanamesinde talimat bir (jok maddeleri ihtiva 
eder emir demek oldugundan ve bunun icabi hale gore tadil, islah ve ikmal edilmesi lazimgeldi-
ginden bunlar yapildikea tasdik ic,in vekalete arzedilmesi uzun ve devamli bir muaraeleyi icab et-
tirecegi ve yalniz bir is iizerinde (jalisan bir miiessese iein belki kabili tatbik olabilirse de pek 
miitenevvi isler iizerinde (jalisan askeri fabrikalar i '̂in her zaman isin, iscjnin ve fabrikanm haline 
gore yeni yeni tedbirler almak ve yeni talimatlar mecburiyeti karsismda biiyiik bir kiilfet teskil 
edecegi ve simdiye kadar talimatnameler umum mudiirlukge yapilib tatbik edilmekte oldugundan 
yme boyle kahnasi ve maddeye bu yolda bir kayid ilavesi teklif edilmistir. 

Ziraat vekaletinin teklifi muvafik goriilerek miiesseselerin talimatnamelerini hazirlamak iein 
dord ay ve tasdik makaminda kanun i<jin iki ay miiddet verilmesi kafi addedilmis ve maddede o 
veehile tashih edildigi gibi yeni aeilacak miiesseselerin de acjlmadan evvel behemehal talimatna
melerini tasdik ettirmis bulunmalan liizumu kaydedilmistir. Askeri fabrikalarca talimatnainele-
rin vekaletin tasdikma hacet olmamasi hakkindaserdolunan teklif muvafik goriilmemistir. 

Is sahiblerinin dahili talimatta tasrih edilen eezalardan baska iscjye ceza tatbik edemeyece-
gi hakkmdaki 27 nei maddenin bir fikrasmda bu eezalardan husule geleeek paralar yalniz iseilerin 
menfaatlerine ve bilhassa mevcud oldugu takdirde yardim sandiklarma tahsis olunacagi gosteril-
mis olub Nafia vekaleti tevkif edilen eezanm is sahibine kalmasi ihtimali bulundugundan bu 
paranm kati surette teaviin sandigma girmesinin teminini istemistir. 

Maddedeki sarahat bu iddiaya karsi kafi goriildiigiinden halile kabul olunmustur. 
Yirmi sekizinei madde i$c,iye verileeek eahadetnameler hakkindadir. 
Adliye vekaleti borelan kanununun 335 nei maddesinde iscuye hangi hallerde ve ne suretle sa-
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hade tname verilecegi gosterilmis olmasma nazaran hu husnsta ayrrea hiiktirn konmasma . luzrnm 

gnriilmemis oldngunu ileri surmusti ir . 

Ziraat vekaletinin mufaleanamesinde b i r d s sahibinin hizmete a^aeagi daimi ve ntuvakkat miis-

fahdemlerdeii niifus tezkeresile beraber evvelce c^alistigT yerlerdeii aldigT sahadetnameleri ve 

ilk ise crkanlardan da ise yeui ciktignia dair koy iht iyar heyet lerinden veya belediyelerden alinmis 

vesikalar taleb etmesi ve bimlarr haiz ohm iseileri tercih etmesi n.uvafik olacagi dermeyan kilnr-

mistir . 

Maliye vekalet i ise bu sahadetnamcler in resimlerden muafiyeti hakkmdaki teklife itiraz etmek-

te bu lunmus tur . 

Askeri fabr ika lar uinum miidurliigdinun miitaleasma gelince; askeri fabrikalarca verilecek saha-

defuamelerdeki inizarim ayrica zabi tadan t asd ikma liizum olmayaeagi ileri suru lmustur . 

Ziraat vckalet ince teklif edildigi vechile her iscjden behemehal sahadctname a ranmak mcm-

leketimizdcki iseiler icin cok muskiilatr duvet edebileeeginden kabul edilm.emi.stir. 

Ancak Devlet miiesscselerinden verilecek sahadetnamelerdeki iinzanm ayrica, zabila ta ra fn idan 

tasdikma maha l gorii lmeyerek bu istisnayi ifade etmek uze^-e maruleye bir kayid ilave edilmistir. 

Askeri f abr ika la rda calisan iscilerin bu t a h k i k a t ve sahadetnaiue itasi talebleri aid oldugu as

keri makarnlara miiracaatle olacagi, maddenin son f ikrsmda yazrli ohib bu talebterin nereye ola

cagi hakk inda ayrica bir hiikme liizum gorulmedigi cihetle e ikardmasi tercih edilmis ise de ve-

r ileri sehadetnamenin hak ika t hilafi oldugund.an bah isle iseinin zabitaya miiracaati hal inde askeri 

disiplini ihlal edebilecek bir vaziyet husuliine meydan ka lmamak iizere bu yoldaki t ahk ika t laleb-

lerinin askeri makama teveih edilmesi muvaftk goriilerek o kisim ipka edilmistir. 

Yirmi dokuzuncu maddede iscilerin is mi iddetmi giinde sekiz saat olmak iizere tesbit etmistir. 

Oiimriik. ve inhisar lar vekfdetinin mii taleanamesinde is saatleririJii sekiz saat olarak kabul edil

mesi memleket in is h a y a t m a tesiri bak imindan iizerinde cok esasli duru lmaga deger bir mevzu 

olub simdi iscdlerini sekiz bucuk saat ca l i s t i rmakta ohm inh i sa r l a r idaresine bu y a n m saal in 

layihaya gore yrlda (172 575) lira fazla masraf acacagi anlasildigr bildiri lmistir . 

Is saat i meselesi umumi l)ir preusib vaziyetiude oldugu cihetle bunun iizerinde fazla tevakkufa 

mahal goriilmernistir. 

Lay ihanm otuzuncu maddesi kanunen muayyen is muddet inder . eksik veya fazla cahsmaya me-

sag gosterilecek islerin tesbiti suret ine mli tedairdir . 

Bu madde hakk inda Nafia vekaleti s ihhat tesirleri i t ibari le iscjniti sekiz saal ten daha az calis-

masi icab eden islerle ikt isadi vaziyet icabi sekiz saat ten fazla mesaiye ihtiyac gcisteren islerin ih-

tiyaca gore, nizamname ile degil, t a l imatnamc ile tesbit edilmesi islerin sural ini temin iciu icabi 

hale daha muvafik olacagi mii taleasmi serdetnust i r . 

Sihhat ve; ictiinai muavenet \reka.let,ince madden in yazdis larz 'na tenuis edildikten sonra bu l>a,b-

t,a yapilacak nizamnamenin taalluku itibarile Tltfi^id xv Sihhat \-'kal'.!tlerinee miistereken yapil-

ma,°i miiuasil) olacagi dernieyaii kilinmijstir. 

Ifariciy*^ vekaletinin miitaleanamesinde ise cahsma miiddetlcriT•»' dair ohm hukuinlerin yabuz 

sanayi muess(>seltM'inde calisan iscilere inhisar ettirilineyib ticarethaneler. lokantahir, egleiice jer-

leri, hastaneler, oteller gibi yerlerde (jalisan kimselere de tesiuil edil'digi halde beynelmilel is kon-

feranslarinca kabul edilmis olan mukavelat ve vesayaya daha nygun hareket edilmis olacagi goste-

rilmistir. 

Askeri Pabrikalar uimun miidurluguiuin miitaleananiesinde ise sekiz saatten fazla calisniak icin 

tai'afeyn'ui umvafakati esas ittihaz edilniekte olnb bvmun Askeri t 'abrikalar it;in pek inuzir blaca-

gindan ve. askeri fabrikalarda calisan isciler askeri esliastan madl'ud olub askere verilecek fazla 

vazife icin nasil askerin muvafakati taleb edilmiyorsa askeri f'abr-kalarda calisacak eshas icin de 

boyle olmasi lazrrngelib ancak fazla yalistigi saat in pai-asi verih regnden ve bu fazlai mesainin 

de siiphesiz kudret i beserin ve sihhat in miisa.ad.esi nisbeiinde olae^gmdan bahsedilmistir. 

Sekiz saatten az (jalismayi icab eden islerle fazla ealismak caiz olan islerin f'ktisad ve Sihhal 

vekaletlerinde bir "nizamname ile tesbiti daha muvafik gi'triildiigii ^ibi bu surelle fazla calisilacak 
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muddetin her ne sekilde olursa olsun on iki saati geemcmesi memleketin istinad edecegi baslica 
kuvvetlerden birini teskil eden iscinin bu giinkii ve varinki hay at ve mevcudiyeti itibarile muha-
fazasi noktasmdan zaniri goriibrek o suretle takyid edilmistir. 
•.'.. Son fikralar tavzih olunmustn.r. 

Askeri fabrikalarca iscinin muvafakati aranilmasmin sart olmamasi istenilmekte ise de layiha-
.'lim. .otuz .yedinei maddesinde .seferherlige liazirhk ve seferberlik esnasinda Milli Miidafaa veka-
letinin niemleket miidafaasmin ihtiyaelarmi temin eden miiessesatta fazla mesaiye liizum goriirse 
i^berin.: cinsine ve ihtiyacm sidctetme gore mesai miiddetini isQinin azami galisnia kabiliyetine <ji-
karabilecegi yazili oldugnna ve Askeri fabrikalara baric/ten almakta oldugu ufak tefek bazi sipa-
rislerden sarfmazar memlcket m tidafaa. ihtiyaclarmi hazirlamakta bulunduguna gore askeri fabrika 
lar da galisanlarin is miiddetini giinde on iki saati gegmemek ve bedenlerinin kabiliyeti liaddini 
asmamak iizere calistinlniasi miimkiin goriHmtistur. Fazla galistirilan iscilere fazla iicret verilmesi 
.keyfiyetine hangi miiessesede olursa olsun iscinin tabii haklarmdan goriilmek icab eder. 
i::;" Oluz: besinci.macldeye eski l&yihalarda Uklif edilmis olan demiryollarmin muhafaxa ve tamiri 
islerinde oldugu gdd .iscinin ikamet ettirildigi mahalden uzak bir mahalle nakli icab eden ahvalde 
iscilerin toplu olarak azimet ettrgi .mahalden itibaren azimet ve avdet saatlerinin de is miiddetine 
dahil edilecegine dair bir fikra ilave edilmistir. 

Otuz uciincii madde tun soil fikrasrnda bes saati gegmeyen islerde istirahat vermek mecburi 
robnadigi yazili olub azadau Kilisli Dr. Rifat Bey bu seklin fenni icablara pek uygun olmadigi mii-
taleasile ekalliyette kalmistir. 

Layihanin otuz yedinci maddesinde seferberlige hazirlik ve seferberlik esnasinda Milli Miidafaa 
Aekaleti niemleket mudafaasram ihtiyaclanni temin eden miiessesatta mesai miiddetini iscinin 
azami cahsma kabiliyt'tine cik^.rabilecegi vt> bu suretle calistirilan iscilere fazla calistiklari saat-
ler icin fazla iicret verilmeyecejH gosterilmistir. 

Ziraat vekaleti velevki asker ihtiyaei iein olsa bile hususi fabrikalar fazla istihsalattan fazla 
kazane.'.'.-eble edeeeklerinden fa/Ja saat calistirilan iscjlerin fazla isleri igin iicret verilmesi iktiza 
edecegi miitaleasinda buhmiuus1 ur. Askeri ililiyaclar iein dahi olsa fazla mesai icin fazla iicret ve
rilmesi hakkauiyete.daha uygun goriilcrek fikra o yolda tashih edilmistir. 

Otuz dokuzuncu madde is yerleriniti liaiz olaeagi emniyet ve sihhat sartlarmi umumi hifzissih-
ha kanununa atfederek is kazaiarma karsi is yerinde bulundurulacak tedavi levaziminm bir ni-
zamn.ame ile. tesbit olunacagiru gostermistir. 

H'nrjciye vekfdetiuin miitateanamesinde umumi hifzissihha kanunmia bu yolda konulnius olan 
maddeler memlekette is hayatimr tanzim eden bir kanun biilunniamasma binaen oraya vazedilmis 
,olub bu itibar ile do.griulan dogruya iscinin sihhatini alakadar eden maddenin aynen kanun proje-
sine nakli miinasib olaeagi dermeyan kilrnmistir. 

Madde Harieiye vekaletinin .eklifi vechile i.imuuii hifzissdiha kanunundan aynen naklolunarak 
yapilacak nizamiiamenin birlesl iribnesi muvafik gorulmiistiir. 

Halen calismakta olan miiess-2seleriii yapilacak nizamnamelerdeki sartlari tatbik igin verilecek 
miihlet hakkinda kirkmel maddenin son fikrasmda Iktisad vekaletine verilen salahiyet meselesine 
Sildiat ve ictiniai muavenet vekiiletince temas olunarak bunun usul ve teamiil veghile yapilacak 
nizamnamede muvakkat bir ma Ide ile tayin edilmesi daha dogru goriildiigii bildirilmistir. 

•;.'. Bu miitalea muvafik gorulerek son fikra ona gore tashih edilmistir. 
Kirk ikinci maddenin eezayn. miitedair bir hiikmii havi oldugundan ceza faslina nakli ve emsali 

risler igin umumi hifzissihha kauununuti 295 uci maddesinde bir ceza hiikmii mevcud oldugundan 
arada bir tefaviid husuliine meyxlan verilmemek iizere nazari dikkate almmasi Sihhat vekfdeti-
:nin miitaleasi ciimlesindendir. 

Bu madde esasen cezai bir madde olmayib miiesseselerin kapatilmasma matuf olmasma ve bu 
baktaki.ceza hiikmii 141 nei ntaddede yazili olub Sihhat vekaletince isaret olunan umumi hifzis
sihha kanununuun 295 nci mad lesinin o mad'dede nazari dikkate almmasi lazim geleeegine binaen 
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bu maddeye kapatilma keyfiyetinin (idareten) olaeagi yolunda bir kayid ilavesile kabul edil
mistir. 

Kirk ddrdiineu madde agir ve telilikeli islerde galisacaklarm viicutca bu hizmetlere elveri$li ol-
duklari hakkinda Hiikiimet veya belediye hekimleri tarafmdan verilmis rapor olmadikca kabulleri-
nin memnuiyeti liakkindadir. 

Nafia vekaleti Hukumet ve belediye tabibi bulunmadigi takdirde bu raporlarm miiessese tabibi 
tarafmdan verilmesini istemektedir. 

Bu teklif muvafik goriilerek maddeye bir kayid ilave edildigi gibi bu maddenin son fikra-
sinda zikredilen agir ve telilikeli islerin tesbiti keyfiyetinin bir nizamname ile yapilmasi dahi mu
vafik olaeagi dusimuldiigunderi bu fikra 44 ncii maddeye nakledilmistir. 

Kadmlarm ve 16 yasma kadar olan erkek gocuklarm calistirilmasi caiz oknayan i§ler hakkrn-
da bir nizamname yapilaeagi kirk besinci maddede yazili olub Hariciye vekaletinin mutaleana-
mesinde bu nizamnainenin tanziminde beynelmilel is konferansimn Vasington igtimamda kabul 
edilib isgi kadm ve gocuklarm kursunla tesemmunmne mani olmak igin almmasi icab eden tedbirlere 
dair olan vesayanm da nazari itibare almmasi muvafik goriildugu dermeyan kilmmistir. 

Nizamneme kaleme almdigi sirada nazari dikkate almmasi lazimgelib kanunda bu yolda bir Inl-
kiim tedviuine mahal goriilmemistir. 

Ancak yine Hariciye vekaletinin mutaleanainesinde yazildigi veghile 19 mayis 1925 tarihli bey
nelmilel is konferaiisiinii mukarrerati ciimlesinden olmak iizere nevileri tadad edilen bazi i^lerde 
gali^an iscilerin ne gibi hastaliklara tutulduklari takdirde hastaliklarrnm i§ten miitevellid addolu-
nacagmin tesbiti faideli olacagmdan 45 nci maddeye bu yolda da bir fikra ilave edilmistir. 

Yine Hariciye vekaletinin miitaleanamesinde Wasington igtimamda kabul edilen 29 tesrinievvel 
1929 tarihli mukavelenamcde nevileri tadad edilen bazi miiesseseler miistesna olmak iizere on se-
kiz yasmdan asagi ohm gocuklarm' gece galismalari menedildigi ve gocuk tabiri de izah edilerek go-
cuklar on sekiz yasmdan asagi ve on alti yasmdan yukari olmak iizere iki kisma ayrilmis ve 
bu gibi gocuklarm gece mesaileri hakkinda nialisus hiikiirriler vazedilmis oldugu gosterildigi gibi 
ayni konferansta kabul edilen ve 24 Devlet tarafmdan tasdik olunarak meriyete gegen mukavelede 
yas farki gozetilmeksizin kadmlarm her tiirlu islerde gece galistinlmamalari esasma nazaran layi-
haya hiikum vazina liizimi. olaeagi dermeyan kilinmis ve bu miitalealarin her ikisi de muvafik go
riilerek bir madde kaleme almmistir. 

Kirk sekizinci maddede Lsgilerin is kazalarma karsi sigorta edilmeleri mecburiyeti hakkindadir. 
Mafia vekaletiuce tehlikeye maruz olmayanlarcn istisnasi igin maddenin ikinci fikrasina (is ka-

zasi tehlikesine maruz kalacak) fikrasinin ilavesi teklif edilmistir. 
Askeri fabrikalar umum niudurlugunun mutaleanainesinde de bu maddede sayilan sigortalann 

kaza sigortasi da dahil oldugu halde kaffesi askeri fabrikalarin sigorta ve teavun sandigi tara
fmdan temin kilmdigi eihetle bu kanun ile talimatnamesi hukumlerinin aynen ipkasi daha mu
vafik olaeagi dermeyan kilmmistir. 

Mecburi is kazasi sigortasmin ugiineu. maddedeki miiesseselere hasredilmesi ve tehlikeli mii-
esseselerm tktisad vekaletiuce bir nizamname ile tesbit olunmasi ve muessesede galisanlarm ade-
di ondan az olsa bile telilikeli miiesseseler igin bu sigortanin her halde mecburi addedilmesi ve 
bir de miiesseselerde yalniz zihin mesaisi sarfederek atelye islerine hig istirak etmeyenlerin tehli-
Aeye maruz kalmalan miistebat oldugu eihetle bunlar istisna edilerek bu sigortanm atelye mesaisine 
bilfiil istirak eden zihin isgilerine hasredilmesi muvafik goriilerek madde o sekilde tashih edilmistir. 

Filhakika is kazasi sigortasmin butiin iscilere tesmil edilmesi pek faideli ise de sigortada esas 
isginin maruz kalacagi tehlike ihtimali olduguna gore is miinasebetile tehlikeye maruz kalmasi ih-
timali varid olmayan her isgiye bunun tesmil edilmesi bu yiizden gerek isgiyi gerek is sahibini prim 
tediyesine mecbur birakacagi eihetle isgi iicretine ve dolayisile butiin esya ve mahsulat fiatlerine 
tesir icra edecegi muhakkak oldugundan yalniz telilikeli sanayi islerine hasri miinasib gorulmu^tiir. 
Ellinci maddeye liizum goriilmediginden gikarilmi^trr. 
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filli birinci maddede eenebi isgilerin miitekabiliyet sartile sigortadan ne subt le istii&cle e<£e-
bilGeeklerini gostermektedir. 

Nafia vekaleti is kazasi sigortasmda miitekabiliyet esasina riayet ed«n her hangi eenebi mem-
lekette bulunan pek az Turk isgisine mukabil o memleket tebaasmdan memleketimizde isgi bulu-
nursa is kazasi sigortasmin bunlara tatbiki hususuiida Hiikumeti muhayyer birakmak daha dogru 
olaeagi mutaleasi yiirutulmu^tur. 

Ecnebilerin is kazasi sigortasmdatn ne suretle istifade edebileeegi hakkinda Iktisad vekaletinee 
yeni bir formul teklif edilerek bu teklif muvafik goriilerek aynen kabul edilmistir. 

Azadan Edib Kemal Tiirk ve eenebi isgiler arasrada bir fark gozetmeye taraftar olmayib an-
eak eenebi is^iler memleketi terkettikleri takdirde kendilerine bir sey verilinesi icab etmeyecegi 
miitaleasile ekalliyette kalmistrr. 

Elli besinci maddede kazayi iseinin kastile yaptigi sigorta sandigi tarafmdan iddia olunur ve 
sulh hakimi bu suretle karar vermis* bulunursa o isci ve haleflerinin tedavi ve irad haklarmdan 
mahrum olaeaklan yazilidir. 

Adliye vekaletinee is sahibi ve isci ile sigorta sandiklari arasmda kazanm iseinin kastile vukua 
gelib gelmedigi hususunda hasil olaeak ihtilaflar umumi hukiimler dairesinde halledilebilecegi ve 
yalniz kastm sulh, mahkemesinee tesbiti bir hiikiim mevzuu olamayaeagi eihetle boyle bir hukiim 
konulmasi eaiz goriilemedigi bildirilmistir. 

Sulh hakimine ayriea vazife tahmilinden sarfmazarla iddianm hiikmen stibutu seklinde tashihi 
cihetine gidilmistir. 

Elli altmci maddeye dahili talimata mugnyir yapilau ihmallerden dogan kazalar da hakimin 
kararile iradindan tenzilat icra edilebileeegi yolunda bir fikra ilavesine liizum goriilmiistiir. 

Is sahibinin veya vekilinin hata ve ihmali yiiziinden vukua gelen kazalardan miitevellid tazmi-
nat hakkinda hiikmii ihtiva eden 57 nci maddeye miiteallik olmak iizere Adliye vekaletinin miitalea-
namesinde bu kabil tazminat ihtilaflarmin umunii hukiimler dairesinde halledilmesi muktazi olma-
sina gore tahsisen sulh hakinilerine vazife tahmili dogru olmadigi dermeyan kiliumistir. 

JBu mutaleaya gore sulh hakinilerine vazife tahmilinden ise maddede soylenen gogaltma karari-
nin hiikmen verilecegine isaret edilmekle iktifa edilmesi muvafik gorulmiistur. 

Elli sekizinci madde iseinin umumi hukuk hiikiimleri dairesinde ayriea haklannin mahfuz bu-
lunduguna miitedair olub boyle bir maddeye liizum goriilemediginden gikanlmistir. 

Elli dokuzuncu madde kaza vukuunda bir zabit varakasi tanzimine ve bir tabib raporu istih-
saline is sahibinin meebur oldugu merkezindedir. 

Altmisinci madde, agir sayilaeak is kazalarmin bildirilmesi hakkmda bazi hiikiimleri havi bu-
lunmustur. I 

Dahiliye vekaletinin miitaleanamejsinde ceza muhakemeleri usulii kanuntina tevfikan zabita me-
murlan zabitai adliye vazifesile miikellef olub bunlar muhitlerinde vukua geleeek hadiseleri dai-
ma yakindan takib edeeek ve haber alabilecek vaziyette bulunduklanndan ve bu itibar ile is sahib-
Lerinin kazalari dogruca zabitaya haber vermeleri hem kendileri iqm kolay, hem de zabitanm hadi-
seye ittilai noktasindan faideli goriildiigunden is sahiblerinin kazalari zabitaya bildirmekle ka-
nuni miikellefiyetlerini ifa etmis addolnnrialari daha dagru olaeagi mutaleasi yuriitulmiistur. 

Altmis birinci maddede, hafif kazialari yalniz sigorta sandigina bildirmekle iktifa edileeegi 
gosterildikten sonra sigorta sandigi mecburiyetini ifa etmezse sulh hakimine muracaatle karar iste-
necegi yazilmistir. 

Dahiliye vekaleti kazalari bu suretle hafif ve agir olmalari eihetinden tasnif etmek ve bu tasni-
fe gore zabitaya haber vermek kaydi mahzurlu olub Qiinkii bu kazalann hafif veya agir olmalari 
muayene ile anlasilabilecegi gibi bidayeten hafif zannedilen bir yaranm sonradan agir olmasi da 
muhtemel bulundugu eihetle her kazayi vukuunda oldugu gibi zabitaya haber vermek muvafik ola
cagi miitaleasmdadir. 

Adliye vekaletinin mutaleaname&inde gerek bu maddede, gerek 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 76, 
79, 80, 83, 84 ncii maddelerde bahs«dilen islerin hangi mahkemede goruleeegi adli teskilatta ne su-
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fetle ta&riii eclilmis ise b mahkehielerde riiyet ve umumi hukiimler (iairesinde mt'ac oiunacagina 
gore layihada sulh hakimleri tarafindan gorulecc gi yolunda tahsisen ve ayrica hiikiim konmasi dog
rii gof iilemedigi dermeyan kilinmistir. 

Adliye vekaletinin bu baptaki noktai nazari miidavelei efkar olimmak iizere vaki olan davet 
iizerine v.ekaletten gonderilen Hukuk isleri niiidiirii Kemalettin Beyin verdigi izahata nazaran sulh 
hakimlerinin vaziieleri esasen fazla olub boyle liususi kanunlarla sulh hakimlerine yeni vazifeler 
vererek. islerinin ^ogaltilniasi dogru olmadigi gibi sulh hakimlerine • idari vazife yiikletilmesine 
hie mesag olmayacagi ve geryi sulh hakimlerinin velayet ve vesayet islerinde bazi idari vazif e-
leri gor.iilmekte ise de bunlar vasilerin sulh hiikimlermce seQilniesinden dolayi murakabesi vazi 
yetinde olmasile yeni verilecek idari vazif elerin boyle esas vazifelerile alakadar olmamasmdan 
dolayi sulh hakimlerine bu vazif elerin tevdiinc veknletin taraftar olamayacagi katiyetle derme
yan kilinmistir. 

Varid gorulen bu miitalealar nazari dikkate aliuarak 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 nei maddelerde ya-
zili islerin ne suretle yapilmasi daha uygun olaeagi dusiiniildu. Layihanin bu maddelerinde teklif 
olunan sekil sudur (Kaza vuku buldugu zaman is sahibi tarafindan kaza agir ise miiddeiumu-
miye, ha.fif ise zabitaya ve sigorta sandigina haber verilecek, miiddeiumumilikten sulh hakimli-
gine bildirileeek, sulh hakimi tahkikat icra ederek tesbit karari verecek, bu karar iizerine 
alakadar olanlar itiraz edebileeek ve hafif olanlarda da sandik(;,a muamele yapilacak, buna karsi 
sulh hakimine itiraz edilebilecek). 

Sulh hakimlerine bu vazifenin verilmesi kabil olmayinca tahkikatin bir baska makama tevdii 
zaruri goriilmiistur. Dahiliye vekaletince bihakkin itiraz olundugu iizere butiin kazalarm ma-
halli zabitasma haber verilmesi muktazi oldugu gibi bu tahkikatin mahaliin en buyiik zabita 
amirine verilmesi mumkun olacaagi dusuniilmiistiir. Bunda bir mahzur hatira gelmedigi gibi 
polis amirinin once kendisine gonderilmis olan zabit varakasi ve hekim raporu ile bagli olmayib 
isingosterdigi liiznma gore icab eden biitiin vasitalara bas vurarak hakikatin meydana eikniasma ya-
lismasi maksadi elde etmeye kafi gelecegi diisiincesile bu cihete gidilmistir. Kazaya ugrayan iscjye 
veya bu kanunla muayyen varislerine verilecek iratlarm baglanmasi isine gelince bu is esasen 
ilk safhasinda hiikme rapti muktazi olmayib sigorta sandigi idare hoyetince verilecek bir karar 
ile halli mumkun olaeagi diisuniilmiis ve alakadarlarin bunu kabul etmemeleri halinde mahkeme-
ye miiracaat edebilmeleri tabii gdrulmustiir. §u kadar ki bu miiracaat alakadar iqm kiilfeti mu-
cib olmamak iizere bulundugu mahal sulh hakimince davasmni kabul ve riiyet edilmesi muvafiki 
miitalea olunnmstur. 

Bu esaslara gore ;zikrolunan maddeler makamma kaim olmak iizere yeniden dort madde kale-
me almmistir. 

Altmis iiQiineu maddede, kazayi miiteakib sulh hakiminin tesbit karanni verecegi gosterildikten 
sonra altmis dordiincii maddede ismi tesbit kararinda zikredilmemis olan bir halefin sulh hakimi
ne miiracaat etmesi igin bir miiddet tesbit edilmis olub giimriik ve inhisarlar vekaletinin mutalea-
namesinde karar tarihinden baslayacak miiddet halefe bir faide temin edemeyecegi cihetle bu miid-
detin karara ittila tarihinden baslamasi ve tesbitteki miiskiilat dolayisile bu dogru goriilemezse 
kararlarin ilani ile o tarihten itibaren bir miiddet i^inde miiracaat hakki verilmesi dogru olaeagi 
gosterilmis ise de madde esasen baska sekle inkilap etmistir. 

Layihanm yetmisinci maddesinde tabiblerin kazaya ugrayan isyiyi tedaviden imtina edemeye-
cekleri hakkmda bir fikra mevcud olub bu bapta Sihhat ve igtimai muavenet vekaletinin miitalea-
namesinde bun dan maksad memur tabibler mi, yoksa serbest tabibler mj oldugu anlasilamamak-
ta olub maksad serbest sanat icra eden tabibler ise onlar; boyle kanuni hukiimlerle her hangi bir 
suretle mecbur tutmak haksiz bir hakaret olaeagi ve zaten esas itibarile ceza kanununda miisbet ve 
felaket ve saire hukukunda herkesin yardim etmek mecburiyetine riayet etmeyenleri cezalandira-
eak hiikiimler bulundugu dermeyan kilinmistir. 

Bu miitalea muvafik goriilerek tedavi mecburiyetinin Hiikumet ve belediye hekimlerine hasn 
ilade etmek iizere bazikayid Have edilini^tir. Azadan Edib Kemal Bey takyide liizuni olmayib mutlak 
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brrakilmasi icab edecegi mutaleasile ekalliyette kalmi$tir.' 

Yetmis birinci maddede kazaya n gray an. iscinin en yakin olan askeri, miilki bilumum •'Devlet 
hastanelerile belediyelerin ve hakikt ve hiikrni sahislarin idare ettikleri hastanelere kabulii meebu-
ri olacagi yazilmistir. 

Sihhat ve iQtiniat nmavenet vekaletinin miitaleanamesinde umunii hifzissihha kanununun 180 nci 
raaddesi raucibince bu yolda hastane acmis olan is miiesseselerinde evvela kazaya ugrayan i^ciyi 
kendi hastanesinde tedavi mecburiyeti siiphesiz olub boyle hastane yoksa urnumi miiessesata ka-
bul edilmesi tabii oldugu ve hakiki ve hiikrni sahislara aid hastanelere ise bu gibi hadiselerde 
meccani olarak mecburiyet tahmili katiyen dogru olamayacagi ve esasen bu hastaneler kaza ve sair 
vukuunda bu gibi vakalarr kabnl etmeye kendi hususi kanunlan ile mecbur olub yalniz is sahibleri 
veya sigorta sandigi tarafindan hastane •ucretinin tesviyesi zaruri olacagi gosterilmistir. 

Bu miitalea esas itibarile uygun goriilerek maddenin sonuna (Devlet hastatnelerinden maadasinda 
tedavi masrafmm bilahare sigorta sandigmdan istenileeegine dair bir kayid ilave edilmistir. As
keri hastaneler hakkmda da fikir teati olunarak baska hastane olmayan yerlerde askeri hastanele-
rin de bu yolda kazaya ugrayanlari kabul etmesi tabii bulundugunclan bu kaydin gikanlmasma lii-
zum goriilmemistir. 

Yetmis UQiincii maddede kazaya ugrayan iscinin kendi kendisini tedavi ettirmek veya kendi 
istedigi bir hastanede yatmak istedigi takdirdc verilecek iicret hakkmda bir tarife tertibinden bah-
sedilraektedir. 

Sihhat ve ie,timai muavenet vekaletinin miitaleanamesinde resmi hastane ucretleri esasen vilayet 
idare heyeti kararile mnayyen oldugu gibi hususi hastane ucretleri de hususi kanuna tevfikan ve-
kaletce kontrol edilmekte ve buular hastane acildigi zaman tesbit ve tayin ledilmis bulunmakta ol
dugu cihetle yalniz iscilere mahsus yeniden boyle bir tarife yapilmasma liizvim olmadigi dermeyan 
kilmmistir. 

Dahiliye vekaletinee de idarei hususiye ve belediyeler hiikrni sahsiyeti haiz ve tasarruflanndan 
serbest olduklarindan isc,i sayed bu teskilata dahil bir miiessesede tedavi olunacak ise tedavi; iicre
tinin tayinini bu idarelere birakmak lazimgelecegi miitaleasi yurutulmustiir. 

Iscinin istedigi hastanede kendisini tedavi ettirebilmesi tabii olub bu sure tie bir tarife viicude 
getirilemeyince maddenin tatbik kabiliyeti kalmiyacagi cihetle maddenin biitiin biitiin gikanlmasi 
tercih edilmistir. §u kadar ki bazi memleketlerde yapildigi ve^hile sigorta sandigi ileri de bazi has
tane ve hekimlerle anlasarak kazaya ugrayan iscilerin kazanin nevi ve derecesine gore mnayyen 
bir iicret tarifesi tanzim ettigi takdirde bu liastanelero yatmak ve hekimler tarafindan tedavi edil-
raek istemeyib te kendi istedigi hekime gitmek veya kendi istedigi hastaheye yatmak isteyen 
iseiler icin hekime veya haslaneye verilecek paranm zikrolnnan. nrua.yyen tarifeye nazaran farkini is
cinin odemesi hakkmdaki hiikmiin. ileri de yapilacak nizamnamelerde yer tutmasi daha miinasib go-
riilmustiir. , 

Yetmis dorduncii maddede kaza neticesi olen isei icin defin masrafi olarak sigorta sandigi ta
rafindan 25 lira odenecegi yazilidir. 

Askeri fabrikalar umum mlidurliigii bu niiktar kafi olmamakla beraber bunun her iscinin 
yevmiye veya maasina gore tayin edilmesi miinasib olacagini ve nitekim askeri fabrikalar sigorta 
ve teaviin sandigi bunun iscinin bir aylik yevmiye tutarinin yiizde doksani olarak tediye etmel.te 
bulundngunu dermeyan etmistir. : 

Filhakika bu miktan iscinin iicret tut arm a nisbetle tayin etmek daha muvafik goriilerek o 
suretle bir fikra ilave edilmekle beraber en az haddinin yirmi bes liradan asagi diismemesi' icin 
o miktar da ipka edilmistir.. 

Yetmis besinci maddede kazaya 'ugrayan. iscinin ne gibi hallerde ne kadar miiddetle mukave-
lesinin fesholunamayacagi yazilidir. 

Borylar kanununun issin ifa edilememesi halinde verilecek iicrete ve muhik sebeblerden• dolayi 
akdin feshine dair olan 328 ve 344 ncii maddeleri hiikiimlerine uygun gorulemediginden bu 
maddeler hiikiimlerile telif edilmesi icab edecegi Adliye vekaletinin inutaleatari cumleaindendir. 
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Adliye vekaletinin bu raiitaleasi varid goriilmeyerek madde aynen birakilmistrr. 
Yetmis sekizinci maddede (kazadan evvelki ise gore daha az iicretli bir isle ealisabilmek suretile 

iicrette husule gelebilecek tenezziillerin dereeesmi gostermek iizere tktisad ve Smhat vekaletle-
rince miistereken bir barem yapilacaagi) gosteril mekte olub Sihhat vekaletince bu baremin mak-
sadi temine kafi gelecegi zannolunmadigi ve filliakika kazalar neticesinde yalmz kazadan evvelki 
ise gore daha az iicretli bir iste ealisabilmek imka,m hasil olmayrb muvakkat veya daimi surette 
ealisinak kabiliyetinden mahruraiyeti de intac edecegi cihetle bu muvakkat ve daimi ealismak 
kabiliyetinin zevalinin ve derecelerinin de bu baremde tesbiti ve bu baremin bir nizamname ile 
yapilmasi daha dogru olacagi miitaleasi yurutulmustiir. 

Bu miitalea muvafik gorulerek madde o veyhile tadil. edilmistir. 
Yetmis dokuzuncu niaddede kaza neticesinde olen iscinin bu karmnda muayyen derece iizerine 

vasilerine sigorta sandiginca ne nisbet iizerinden irad baglanacagi hakkinda hiikiimler mev-
cuttur. 

Maliye vekaletinin miitaleanamesinde kaza neticesinde olen isginin haleflerine her hangi se-
kilde olursa olsun olen askeri ve miilki memurlarin yetimlerinden daha fazla bir imtiyaz veril-
mekte oldugu, senelik iradin isgilerin biiyiik baba ve ana, kardes ve toruiilarma kadar tesmil 
edilmekte bulundugu anlasildigrndan bu madden in isgilere memurlarin fcvkinde bir hak vermeye-
cek sekilde tadili icab edecegi dermeyan kilmmistrr. 

Memurlarin tekaiid maaslarile isci sigrotasi iratlari arasmda behemehal musavat aramak dog
ru gorulmediginden madde teklif edildigi gibi kabnl edilmis yalmz kadin iscinin muhtae kalan ko-
casinin da varisleri meyaninda sayilmasi raiinasib gorulerek bu cihet tasrib edilmistir. 

Layihanin sekizinci maddesinde, sigorta sandigi kazazedenin baba ve anasmin ve cetlerin irad 
almadan kolaylikla yasayabileceklerini sulh hakimi nczdinde isbat ederse bunlara irad tediyesine 
mecbur tutulmayacagi ve sirasile diger halefler irada miistahak olacaklari ve bu suretle iraddan 
mahrum edilenler sonradan nafakaya muhtae bir vaziyete diistiiklerini sulh hakimi nezdinde isbat 
ederlerse yeniden irada hak kazanacaklari ve bu takdirde sirasi sonra gelen haleflere baglanmis 
olan iratlarin kesilecegi yazili olub sigorta sandigma boyle bir iddiaya kalkismak icin salahiyet 
vermeye inahal goriilmeyerek olsa olsa bu iddianin daha sonra gelen halefler tarafrndan yapilmasi 
icab edecegi diisiinulerek birinci fikra o sekle if rag edilmistir. Ikinci fikraya gelince, azadan Dr. 
Kilisli Rifat Bey bu muamelenin her hangi sebeble olursa olsun tekrar tetkik mevzuu yapilmasma 
inahal olmadigi reyinde bulunmus ise de ekseriyetce bir defaya mahsus olmak iizere fikrada yazili 
kayidler dairesinde hiikme raptedildikten sonra tahsisin yeniden tashihine cevaz gosterilmistir. 

Bu madde hakkinda Nafia vekaletinin miitaleanamesinde olen iscinin ailesine iscinin kaza gii-
niindeki gundeliginin senelik tutarmin yiizde yirmisinden yiizde kirkma kadar senelik irad bagla
nacagi gosterildikten sonra yiizde yirmiden otuza kadar sulh hakiminin takdirine birakilmis ise de 
miitebaki yiizde onun ne suretle tayin ve takdir olunacagma dair sarahat olmadigindan bu cihe-
tin tasrihi liizumuna isaret olunmustur. 

Bu miitaleaya gore yiizde yirmi nisbetinde kalmasi kafi gorulerek o suretle tashib edildigi 
gibi (jocuklara verilecek iradlann nisbetinde de bazi degisiklikler yapilmistir. 

Azadan Edib Kemal Bey bu maddede konulan hiikiimler ilibarile kadm ve erkek isci arasmda 
bir fark husule gelmekte olub boyle bir fark viicude getirilinesi dogru olmayaeagi cihetle kadm 
ve erkek iscilerin varisleri ne baglanacak iradlar ilibarile turn bir musavat gozetilmesi reyinde akal-
liyette kalmistir. 

Seksen iicuneii maddede iradlann tadili talebine miitedair olub Adliye vekaletince bu madde 
hukmiimin borglar kanununnn 46 nci maddesinin son fikrasi hiikmii dairesinde tadili icab edecegi 
miitaleasi serdedilmistir. 

Bor(jlar k?nununun kirk altmci maddesinin son fikrasi eger hiikiim siiduru esnasinda kafi de-
recede kanaat ile cismani zararin netieelerir.i tayin etmek mumkiin degilse iki sene zarfmda hakim 
icin tetkik salahiyetini kabul etmekte olub layihanin bu maddesinde isgi veya varislerile sigorta 
sandigmm her biri i<jin dord sene muddetle tadil talebi kabul edilmesine ve taraamen ayni mahi-
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yette goriilmemesine binaen teklifin aynen kabulii cihetine gidilmistir. 

Seksen dordiineii madde iradlarm ne gibi hallerde temsili. sermayeye kalbolunabilecegine dair-
dir. 

Bu nokta hakkmda Nafia vekaleti temsili sermayenin hesabmda Ciimhuriyet merkez bankasm-
ea tayin edilen faizler nazan itibare almarak miistakil bir nisbet tesbit edilmesi icab edecegi miita-
leasmdadir. 

Bu nisbetin sigorta sandiginca tesbit ve tktisad vekaletinee kabul edilecek esaslara gore olmasi 
muvafik goriilerek maddeye bu yolda bir kayid konulmustur. 

Seksen besinei maddeye iradin devir ve haczine dair hukiim konulmus olub Adliye vekaletinee 
icra ve iflas kanununun 82 nei maddesinin onuncu fikrasinda iradlarm haczedilmeyeeegi hakkmda 
hukiim bulunmasina nazaran bu maddenin konmasina liizum olmadigi miitaleasi dermeyan kilin-
mistir. 

Bu maddenin bir fikrasinda kaza dolayisile baglanan iradlarm nafaka borcundan maada 
borclar icjn haczolunamayacgi yazili olub bu nokta hakkmda Maliye vekaletinin miitaleaname-
sinde her zamaii imtiyazli olmasi lazimgelen Devlet ala'eaklari hakkmda bir tereddlid olmamasi 
i<jin (bu iradlarm nafaka ve Devlete aid vergi ve resimlerden maada borglar iein haczolunamaya-
cagi) seklinde maddenin tadili teklif olunmustur. 

Teklif muvafik goriilerek madde tashih edilmistir. 
Seksen yedinci maddede (is kazalari sigorta sandigi) hakkmdadir. 
Sandiga aid paralarm her tiirlii vergi ve resimden muaf oldugu yazildigi cihetle Maliye ve

kaleti bu noktaya temas ederek damga resminin miimasili vaziyetlerde tahsil edilmekte bu-
lunduguna gore bunlarm da damga resmine tabi olmasi istenilmektedir. 

Dahiliye vekaletinee layihada istihdaf olunan vergi ve resimler Devlet miikellefiyeti ise de bu 
cihetin Hiikumet vergi ve resimleri suretinde tavzihi muvafik olacagmi ileri surmiistur. 

Milli Miidafaa vekaleti de bu maddenin nihayetine (askeri fabrikalardan 895 numarali kanun 
mucibince sigorta ve teaviin sandigi teskil edilmis bulunan miiessese bundan miistesnadir) kaydi-
nin ilavesile askeri fabrikalarm sandiga istirak mecburiyetinden vareste birakilmasmi istemistir. 

Askeri fabrikalar umiun mudurliigunun mutaleanamesinde (Askeri fabrikalar ellerindeki sigor
ta ve teaviin sandigi kanunu ve talimatnamesinin bahsettigi hukuktan memnun olub verebilecekleri 
prinderde talimatnamede muayyen olarak ondan fazlasmi verebilecek halde olmadigi ve bu primle-
rin bir kisminm umumi sigorta sandigma tefriki, meveud sandigi sarsarak bu giin isciye temin et-
tigi sigortalari temin edemeyecek bir hale getireeegi ve umumi sigorta sandigma baskaca prim 
vermek ise iscilerin tasiyamayacaklari bir yiik olacagi cihetle askeri fabrikalar sigorta ve teaviin 
sandigi kanun ve talimatina dokunulmamasi ve bunun igin is kanununa bir madde konulmasi 
ehemmiyetle dermeyan kilmmistir. 

Vergi ve resimlerden istisna hakkmdaki esasa aid miitalea yukarida zikredilmistir. 
Bu istisnanin yalniz Devlet vergi ve resimleri ne munhasir oldugunun tasrihi hakkmda Dahili

ye vekaletinee ileri siiriilen talebin kabulune sebeb goriilmemistir. 
Askeri fabrikalarm bazisinda bir sigorta sandigi bulunduguna gore bundan istisnasi hakkin-

rlaki miitaleaya gelince, umumi bir mahiyette biitiin memleket isleri i^in tasavvur edilen bu sigor-
tadan onlann istisnasi ic;in bir sebeb goriilmemis ve 101 nci madde sirasmda izah edildigi vecliile is 
kazasi sigortasi itibarile bu sandiga merbut kalmakla beraber simdi meveud sandigm diger sigor-
talara aid muanieleye devam etmesinde mani bulunmadigi cihetle o sekil tereih edilmistir. 

Seksen sekizinci maddede is sahibi tesel)l)iise basladigi zamandan itibaren on bes giin zarfinda 
beyanda bulunmadigi takdirde yiizde elli fazlasile prim vermeye mecbur olacagi yazilmakta ise de 
Nafia vekaleti eeza miiddeti iein bir had tayin edilmemis oldugundan ve beyan uzun miiddet 
verilmedigi takdirde is sahibinin vereeegi eeza cok agir olacagmdan eeza miiddetinin bir ayi gegme-
mesi iein maddeye bir kayid ilavesini teklif etmistir. 

Bu miitalea biiyiik bir ehemmiyeti haiz goriilmemistir. 
Bu maddenin ilk fikrasma liizum goriilmeyerek Qikarilmis ve iflas halinin bu madde hiikmun-

( S. Sayisi : 194 ) 



— 18 — 
den haric. kalacagmin tasrihi faideli addedilerek o yolda bir fikra ilave edilmistir. 

Seksen dokuzuncu madde sigorta sandigi umumi heyetinin nasil tesekkiil edecegini goster-
mektedir. 

Nafia vekaleti bu heyete istirak etmek iizere on kisinin tktisad vekaletince secilmesinden ise 
is ve mali noktadan alakalari itibarile Nafia ve Maliye vekaletleri namina da aza secjnek daha 
dogru olacagmdan bu on kisiden besinin tktisad, UQunun Nafia, ikisinin Maliye vekaletlerinee se-
e,ilmesi fikrini ileri surmustiir. 

Birde bu heyetge statiide muayyen olan salahiyetlerden maada sandik muduriine verileeek 
salahiyetin sandigin gayesile uygun olmasmin tasrihi istenilmistir. 

Sandik heyeti umumiyesine diger vekaletlerden aza segilmesine mahal goriilmemistir. Ancak 
vazifeleri sayilirken Nafia vekaletince teklif edildigi veghile mudiire verileeek salahiyetin takyidi 

faideli goriilmustur. 
Doksan ikinci maddede sigorta sandigmin masraflari sayilirken altinci fikrasmda kazalarm 

oniine gegmek iqin sandikga ittihaz olunacak tedbirler igin yapilacak masraflar zikredilmis olub 
Nafia vekaletince bu masraflar sigorta sandigi tarafmdan yapildigi takdirde sandigin masrafi zi-
yadelesecegi gibi esasen kazalarm oniine gegmek ve bu hususta tedbir almak is sahibinin vazifesi 
dahilinde oldugundan altinci fikranin kaldinlmasi istenilmistir. 

Sandigin masraflari arasinda 4 numarada yazilan ( kazaya ugrayanlarm yeniden bir mesleke 
hazirlanmalarmi veya yeniden is bulmalarmi temin icjn yapilacak masraflar) in sandiga tahmili 
mumkiin olamayacagi gibi Nafia vekaletince itiraz olunan altinci numaradaki masrafm kabuliine 
imkan goriilemediginden her ikisi de cjkarilmistir. 

Doksan UQiincii maddede sigorta sandigmin primlerinden bahsetmektedir. 
Nafia vekaletinin miitaleanamesinde menafii umumiye miilahazasile tesis edilen sandik igin ali-

nacak sigorta primlerinin bu maksad i<;in galisan diger sigorta sirketlerinin ayni serait dahilinde 
aldiklari primlerin fevkine Qikmamasi miinasib olacagma isaret edilmistir. 

Bir de is sahibi iflas ettigi takdirde amele ucretinden sandiga tevrdi olunmak iizere kesilen ve 
is sahibinin zimmetinde kalan primlerin sandigin imtiyazli alacagi olmasi miitaleasi ileri suriil-
mustiir. 

Miiesseselerin verecekleri prim nisbetinin tayinine esas olmak ve ilk on sene zarfinda tatbik 
edilmek iizere tktisad vekaletince her sanatin tehlike ve kaza ihtimalleri goz oniine almarak 
en az ve en qok hadleri ihtiva edecek bir hazirlanmasi ve sigorta sandigi umumi heyetinin 
her sene bu hadler arasinda olmak iizere primin nisbetini tayin etmesi miinasib olacagi diisiinul-
dugii gibi Nafia vekaletinin her iki teklifi de muvafik goriilerek madde o sekilde diizeltilmistir. 

On sene zarfinda toplanacak malumata gore on sene sonra prim cetvellerinin ne suretle tanzim 
ve liizum goriildiikce nasil tadil olunacagi da doksan dordiincii maddede gosterilmistir. 

Doksan altinci maddede sigorta sandigmin bir yedek akgasi tesis edecegi yazilidir. 
Nafia vekaleti bu yedek akgesi icin is sahiblerinden primlere zammolmak iizere ayrica para 

almmasi miiesseselerden bir cogunun islerini bore aldiklari para ile dondurdiiklerine gore bunun 
agir gelecegi kanaatini izhar etmistir. 

Nafia vekaletinin miitaleasi varid goriildiigunden maddeden bu kiilfetler kaldinlmistir. 
Doksan yedinci madde sandigin tesekkuliinu takib eden ilk on sene iginde sandigin acjgi prim-

ler nisbetinde is sahiblerinden tahsil olunacagi ve on seneden sonra sandigin aQiginin yarisi Devlet 
tarafmdan odenecegi seklinde teklif olunmustur. 

Nafia vekaletinin miitaleanamesinde primler kaza tazminatim edaya ka.fi gelmedigi takdirde 
yeniden is sahiblerine ilaveten prim tediyati yaptirmak sanayi miiesseselerinin mali hesablanni 

gayrimiistakar bir halde koyabileceginden eksik miktann Hazinece tediyesi icab edecegi miitaleasi 
yiirutulmiistur. 

Maliye vekaletince ise on sene sonra sandigin verecegi acjktan yansinin bu giinden Devletce tedi-
yesinin taahhiidu, miktari malum olmayan bir meblagin on sene sonraki biitc,eye tahmili demek ol-
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dugundan biitge esaslarma aykiri olan maddenin bu meseleye taalluku bulunan iiguncii fikrasmm 
Qikarilmasi istenilmistir. 

Sigorta sandigmin ilk senelerinde daha fazla agik vermesi ihtimal dahilinde olub gerek is sa-
hiblerinden, gerek iscilerden alinacak primden baska her sene bir de sandik agigi igin para tah-
sili cihetine gitmek gok agir gelecegiiiden ve bir gok memleketlerde sigorta sandigi agiklarcnin Hii-
kunietlerince tediye edildigi anlasilmakta olub layihada da Hiikumetin bu yolda sandiga muavene-
ti dusiinulmekle beraber on sene sonraya talik edilmis ise de isciyi himaye maksadile bu kanunu 
viicude getirmeye tesebbiis etmis olan CumhuriyetHukumetinin iscilere boyle bir muaveneti gok 
gormeyecegi ve simdiden tatbiki cihetine gitmekten de gekinmeyecegi kuvvetle meczum bulundu-
gundan sandigm agik verdigi takdirde yarisinin Hukumetee tediye olunarak diger yarismm is sa-
hiblerinden ve isciden almmasi muvafik goriilerek madde o suretle tesbit edilmistir. 

Yuziincii maddede daha evvel iseilerini is kazalarma karsi sigorta ettirmis olan is sahiblerin-
den mecburi is kazasi sigortasma tabi olanlarm evvelce yapmis olduklari mukavelelerin bir guna 
tazminat verilmeksizin miinfesih olacagi yazilidir. 

Nafia vekaletinin miitaleanamesinde prim pesin verilmis ise infisah tarihine kadarki primler 
sigortaeiya kalarak list tarafi sigortaliya iade olunaeagi tabii ise de sigortaci sigorta ederken yiizde 
bir miktar komiisyon vermis olaeagrndan infisah takdirinde bu komiisyonun nazan itibare almmasi 
iktiza edecegi dermeyan kilinmistir. 

Tiearet kanununun 970 ve 993 ncii maddeleri bu mesele ile alakadar olub Nafia vekaletinin tek-
lifi de 993 ncii maddede miinderic bulundugundan ve layihada teklif edilen sekil isci igin biiyuk 
zarari miieddi olub zikrolunan maddelerin hiikiimleri dairesinde muamele ifasi UQ seneden fazla si-
gortalilar igin daha faideli goruldugunden bu madde o dairede tashih olunmustur. 

Yiiz birinci madde mecburi is sigortasma tabi tutulan miiesseselerde daha evvel tesekkiil etmis 
olan her turlu sandiklar ve miiesseselerin lavolunacagmi gostermektedir. 

Nafia vekaletinin miitaleanamesinde isciler tarafmdan bu teskilata verilmis olan mebalig iade 
edilirken o miiessesenin bu husus i§in yaptigi masrafin nazan itibare almmasi muvafik olacagi ileri 
siiriilmustur. 

Maliye vekaletinee de lagvedilecek amele sandiklarmdan bir sene zarfmda aranilmayan para-
larm yeni teskilata tahsis olunaeagi gosterilmekte ise de bu hiikiim umumi miiesseselerde sahib-
siz kalan nukud ve esyanm Deviate intikal edecegi hakkmdaki hiikiimlere aykiri goriildugii zik-
redilmistir. 

Milli Miidafaa vekaleti tarafmdan da bu madde de yazili (bu kanun hukiimleri de ayrica cari 
olmak sartile 895 numarali imalati harbiye sigorta ve teaviin sandigi hakkmdaki kanun hiikiimleri 
bakidir) kaydinin kaldirilarak yerine (ancak askeri fabrikalardan 895 numarali kanun mueibince 
sigorta ve teaviin sandigi teskil edilmis bulunan miiessesede yalniz mezkur kanun hiikiimleri tat-
bik olunur) kaydinin ilavesi icab edecegi ileri siiriilmustur. 

Askeri fabrikalar umum mudurlugiinun miitaleanamesinde de mevcud sandik askeri fabrikalar 
mensublarmi kaza sigortasmdan maada hastalik, maluliyet ve saireye karsi da sigorta etmekte 
olub bunun aynen muhafazasile askeri fabrikalar mensublarmin kanunun mecburi sigorta hukiim-
lerinden miistesna tutulmasi kendileri igin daha faideli olacagi mutaleasi yiirutiilmustur. 

Nafia! vekaletinin mutaleasi nazan dikkate almmistir. Maliye vekaletinin sahibsiz mal telak-
kisi hakkmdaki miitaleasma gelince; o mahiyette addetmektense teklif veghile muamele ifasi da
ha muvafik goruldugunden halile ipka edilmistir. 

Askeri fabrikalar hakkmdaki teklifin de yukarida bilmunasebe izah edildigi iizere is kazasi 
sigortasmdan dolayi umumi sandiga bagli olmak iizere kanun mueibince mevcud sandigm is ka
zasi sigortasmdan maada galistigi islerde faaliyetine devam etmek iizere mevcudiyetini muhafaza 
etmesi daha dogru goriilerek o sekil kabul edilmistir. 

Yiiz dordiincii maddede bu sandigm kanunun nesrinden iig ay sonra .teskil olunaeagi yazilmis 
ise de bu miiddetin alti aya gikarilmasi muvafik goriilerek o yolda tashih edilmistir. 

Yiiz besinei maddede Iktisad vekaletinee tayin edilecek sehirlerde ve vilayet merkezlerinde 
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belediyeler ve vilayetler tarafindan (is bulma idareleri) teskil edilecegi gosterilmistir. 

Gerc,i belediye kanununun belediye vazifelerini gosteren on besinci maddesinin 8 numarah fikra-
sinda miirebbiye, siitnine, hizmetgi, asyi, cama^irci, usak gibi hizmet erbabmm sihhi ve fenni 
niuayenelerini yaptirmak, ehliyet ve sihhat vesikalan olaiilariii islemelerine 12.111 vermek ve bunlari 
daima teseil ederek miiseccel olmayanlan menetmek yazili oldugu gibi 73 numarali fikrasmda da 
(ise,iler, sanat ve mesai erbabi ve aleliimum miistahdemler igin is kalemleri ve idarehaneleri tesis 
ve idare etmek, edeeeklere de ruhsat vermek) gosterilmisiir. Su. kadar ki belediye butyelerinin 
malum olan vaziyetleri itibarile bu idarelerin teskilini belediyelerden beklemek mumkiin olmayaca-
gi gibi vilayet hususi idarelerince de bu teskilatinviicude getirilmesine imkan goriilmediginden ve 
bu kanun hukumierine gore isgilere yapilaeak biiyiik hizmetlerden bir kisnn da idareierden bekle-
nilmekte olub bu teskilat viieude getirilmedikc-e kanundan l)eklenen faidelerin kismen elde edil-
mesi kabil olmayacagmdan bu teskilatm her halde Iktisad vekaletince viieude getirilmesi zaian-i 
goriilmus ve vekaletee de bu suret kabul edildigi eihetle madde o suretle tadil edilmistir . 

Belediye ve vilayetler is bulma idareleri acxnak miikellefiyetindeii vareste birakinea 107 jiei 
maddeye ihtiyac, kalmayacagmdan Qikariimistir. 

Yiiz on birinci maddede belediye ve vilayetlerce acilan is bulma idarelerinin umumi merkezle 
muhaberelerinin posta iieretinden ve bunlarin her turlu ilan ve sairelerinin damga resminden muaf 
tutulacagi yazili olub Nafia vekaletince posta muafiyetlerinin kaldinldigi su zamanda yeniden mu-
afiyet tesisi dogru olamayacagi miitaleasi ileri suriildiigii gibi Maliye vekaleti de her iki noktaya 
temas ederek yukarida izah edilen miitaleayi tekrar etmistir. 

Belediye ve vilayetlerce is bulma idaresi agilmaktan sarfinazar olunduguna gore bu madde de 
Sikarilmis.tir. 

Yiiz on ikinei madde is bulma idarelerinden verilecek vesikalarla iscilerin Devlet nakil vasita-
larinda tenzilatla nakilleri hakkinda olub her turlu suiistimallere mani olmak lizere bunun resmi 
is, bulma idarelerinin verecekleri vesikalara hasn muvafik goriilerek 0 suretle takyid edilmistir. 

UQiincu kismin ikinei fasli umumi is ihtilMlarinrn halli ve grev ve lokavt yasakligi hakkindadir. 
Yiiz on dorduncii maddede uzlastirmanm ne suretle yapilaeagi gosterilmis ve yiiz yirmi yedinei 
maddede grev ve lokavt yasakligi zikredihuis ve 129, 130, 131 nci maddelerde de grev ve lokaot 
yasakligma karsi tertib edilen cezalar sayilmistir. 

Cezaya taalluk eden maddelerin kanunun sonundaki eeza faslina nakledilmesi daha muvafik 
goriilmustiir. §u hale gore grev ve lokavt yasakligi hakkrndaki hiikmiin ayrr bir madde halinde 
muhafazasmdan ise 114 ncii maddenin baslangieina alinmasi tertib itibarile daha uygun olacagr 
ousiiniilmiistur. 

Yiiz on besinci madde is ihtilaflarmin halli icin vilayet merkezlerinde kurulacak heyetlerden 
bahsetmektedir. 

Dahiliye vekaletince valinin Â eya vali muavini nin riyasetinde toplanaeagi yazilan bu heyetlere 
temas edilerek idari teskilatta her vilayette vali muavini olmadigmdan bu kaydin (valinin veya 
tevkil edecegi zatin reisligi altmda) suretinde diizeltilmesi ve bir de vilayet erkanmin tamamile 
uzlastirma komisyonuna istirak edecekleri aulasilmakta olub halbuki vilayet idare sube reisleri-
nin gerek vazifeleri gerek bu vazifeden miitevellid sahib oldnklari mevki, ihtilaf husuliinde amele 
miimessillerile miitemadiyen karsilastirilmasini mahzurlu kilacagmdan bu heyetin daha ziyade 
nim resmi tesekkiillerini (mesela. ziraat ve ticaret odalari azalari gibi) miintesiblerinden terek-
kiib etmesinin kafi oldugu, bundau baska ayni madde de vilayet niektubciisunuii heyetin yazi 
islerini ve muamelelerini de ifa edecegi gosterilmekte olub vilyet mektuboularmin vazifeleri esa-
sen taskin oldugu gibi icabi halinde valiye vekalet edeceklerinden ve ekseriyetle valilerin teftis-
leri veya ayrica vilayet islerini bizzat takib etmelri dolayisile mektubyular sik sik bu vekaleti 
ifa edegeldiklerinden yazi islerinin miinhasiran mektupcuya gordiiriilmesi gerek komisyon gerek 
mektubcunun vazifelerini giiglestirecegi eihetle bu ism valinin tesbit edecegi bir zatin uhdesindo 
bulundurulmasi muvafik olacagi dermeyan kilinmistir. 

Nafia vekaleti heyetin reisligi noktasma temas ederek valinin veya vali muavininin veya tevkil 
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edecekleri bir zatin reisligi altinda, fikrasmm konulmasmi teklif etmistir. 

Adliye vekaletinin miitaleanamesinde de teskilati esasiye kanununun 57 nei maddesi mueibince 
ha kinder baska vazife alamayaeaklarma gore uzlastirma heyetlerinde asliye mahkemeleri hukuk 
ve ceza daireleri reislerinin aza oLarak bulunmalarma mesag gorulmedigi bildirilmistir. 

Bu miitalealar tamamile varid goriildiigii cihetle uzlasma heyetinin valinin veya tevkil ede-
cegi zatin reisligi altinda is miifettisi veya Iktisad vekaletince is teftis ve murakabesini ifa ile 
tavzif edilen memur, belediye reisi ve| belediye reisliginin valilere tevdi olundugu yerlerde bele-
diye eneiimenince aza dan seqilecek bir zat ve da-imi vilayet encumeni azasmdan mezkur eneiimen-

ce segilecek bir zat, ticaret ve sanayi odasi reisi ve hukuk isleri mudiirlerinin bulundugu vilayet-
lerde bu miidiirler ve bunlardan baska isin mahiyeti itibarile alakadar goriilecek sube reislerindeii 
valinin seceeegi bir zatten terekkiib etmesi ve yazi islerinin vilayetge miinasib goriilecek bir zat 
tarafindan ifasi tensib olunarak madde o suretle yazilmistir. 

Yiiz yirmi ikinci madde, yiiksek uzlasma heyeti hakkindadir. 
Layihada bu heyetin Sivrayi devlet davalar dairesi reisinin reisligi altinda toplanacagi yazili ol-

dugundan Griimriik ve inhisarlar vekaletince bnnun kacjnci davalar dairesi oldugunun tasrihi 
miinasib olacagi miitaleasi dermeyan kilmmistir. 

Yiiksek uzlasma heyetinin de §iirayi Devlet ikinci reislerinden Basvekaletge bir sene iqin se-
cjlecek birimn reisligi altinda §urayi devlet heyeti umumiyesince bir sene iqin se^ilecek azadan bir 
zat, Iktisad vekaletinin Ise.i meselelerile mesgul olacak dairenin en biiyiik amiri, Dahiliye vekale
tince secilecek erkandan bir zat, Adliye vekaleti hukuk isleri miidiirii, Ankara hukuk fakiiltesi 
iktisad profesorii, isin mahiyetine gore taalliiku goriilen vilayetQe erkandan segilecek bir zatten 
terekkiib etmesi ve yazi isleri iqin de Iktisad vekaletince bir zatin memur edilmesi miinasib ola
cagi diisiiniilmiistur. Azadan Edib Kemal Bey Ankara hukuk fakiiltesi iktisad profesoriiniin 
meslek bakimindan heyet arasinda bulunmasi daha iyi olacagi reyile akalliyette kalmistir. 

Yiiz yirmi iiyiincii maddeye bu kararlar i '̂in baskaca itiraz ve temyiz mercii olmadigma dair 
bir kayid ilavesi liizumlu goriilniiistiir. 

Yiiz yirmi yedinci madde de yukarida isaret edildigi ve^hile 114 ncii madde ile birlestirildi-
ginden buradan Qikanlmistir. 

Yiiz yirmi sekizinci maddenin basl^ngicinda yazili (Meri is sartlari) tabiri mutlak ve miiphem 
bulundugu cihetle bunun neden ibaret oldugunun tesbiti miinasib olacagi azadan Edib Kemal Bey 
tarafindan ileri suriilmiis ise de is sahibi ile isci arasinda yapilacak mukavele ve miiessesenin da-
hili talimati ve isin icablan ve teamiilen cari usuller bunlari kafi derecede tesbite hizmet edecegi 
cihetle kanunda teferruatmi gizecek sekilde tesbite mahal olmadigmdan halile birakilmasi ekse-
riyetce kabul edilmistir. 

Yiiz yirmi sekizinci maddenin son fikrasmda ameleyi greve tesvik edenler hakkmda tayin olu-
nan alti aydan bir seneye kadar hapis cezasile yiiz yirmi dokuzuncu maddenin ikinci fikrasmda umuma 
miiteallik hizmet ifa eden miiesseselerde Qalisan ameleyi greve tesvik edenlere tertib edilen iiq ay-
dan bir seneye kadar hapis cezasi arasinda ikinci f iilin daha fazla cezayi miistelzim o.lmasi icab ettigi iqin 
bir nisbetsizlik goriildiigii ve her iki ni|addedeki cezalarm mahiyetine gore agir veya hafif olduk-
larinin tasrihi Adliye vekaletince dermeyan kilmdigi gibi Ziraat vekaletince yiiz yirmi dokuzuncu 
madde mueibince mihevviklerin bir bucuk sene do evvelce bulunduklan miiessese nevinden olan 
miiesseselerde calismamasi keyfiyeti agir ve mahzurlu goriildiigii bildirilmistir. 

Adliye vekaletinin miitaleasi varid goriilerek yiiz yirmi dokuzuncu maddenin son fikrasmda ya
zili ceza alti aydan iki seneye kadar hapis sekline Qevrilmistir. Azadan Edib Kemal Bey yiiz yirmi 
dokuz ve yiiz otuzuncu maddelerde sayilan suclari isleyenlerin amme islerinde ve umuma miiteallik 
hizmet ifa eden miiesseselerde galismaktan muvakkat veya miiebbet surette menolunmalan hakkin-
daki cezalarm kaldirilmasi reyinde ekalliyette kalmistir. 

Yiiz otuzuncu maddeye bu cezalar hakkindaki takibatin dogrudan dogruya Ciimhuriyet miid-
deiumumiliklerince yapilmasi hakkmdai bir fikra konulmasi Devlet miiessesele.'indeki is veicnle-
rin vaziyetleri itibarile liizumlu gorulmiistur. 
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Yiiz yirmi sekiz - yiiz yirmi dokuz - yiiz otuzuneu maddelerin cezai hukumler ihtiva eden fasla 
nakli muvafik gbriiliniistiir. 

Yiiz otuz ikinci maddeye is hayatini tanzini eden kanunlardan sonra bir de (nizamnameler) 
kelimesinin ilavesi faideli addedilmistir. 

Is miifettisleri bulunmayan yerlerde iktisad vekaletinin gosterecegi memurlarm da is miifet-
tisi vazifesini gorebileeekleri yiiz otuz iigiiiicii maddede yazili olub Dahiliye vekaletinee ikti
sad vekaletinin tayin edecegi niemuriar eger iktisad vekletine mensub degilse buniarm mensub 
olduklari vekaletlerin muvafakatile bu vazifeyi ifa etmeleri sekiinde tadili teklif edilniistir. 

Bu miitalea muvafik goriilerek maddeye o yolda bir kayid konulmustur. 
Yiiz otuz besinci maddede Milli Miidai'aa menfaati miilahazasile iglerine yabancilarm girmesi ca-

iz olmayan miiesseselerden bahsedilmekte olub bunun amine nienl'aatleri miilaliazasi sekline ifragi 
daha muvafik goriilmiistiir. 

Yiiz otuz yedinci maddede zikri gegen defterlerin noierlerce musaddak bulunmalari kaydinin 
ilavesinde faide miilahaza edilmistir. 

Yiiz otuz dokuz - yiiz elli dord maddeler cezai hiikiimlere miitedair olub Adliye vekaletinin 
miitaleanemesinde yiiz otuz dokuz, yiiz kirk iki, yiiz kirk ug, yiiz kirk besinci maddelerdeki ce-
zalarin miktarina gore nevinin gosterilmesi istenilmis, bir de 140 nci maddede mukavele harieinde 
galistinlan isgilerin adedine gore ceza tayin edilmesi bir i'iilden doiayi suglu liakkinda miiteaddid 
ceza tatbiki demek olacagma isaretle bu noktanin duzeJtiimesi teklil! edilmistir. 

Adliye vekaletinin bu maddeler liakkindaki teklif leri nazan dikkate alinarak icab eden kayid-
ler konulmustur. 

Bu fasla miiteferri olmak iizere Silihat ve igtimai muavenet vekaletinin miitaleanamesinde kir-
kinci madde hakkindaki izahat sirasmda isaret olundugu veglnie umurai liifzissiiiha kanununun 
295 nei maddesindeki hiikmiiniin nazan dikkate alinarak 141 nci maddenin ona gore 
tetkiki gosterildigi gibi 193 ncii maddede kadin ve yocukiarin galistirilmasi memnu olan islerde 
buniarm nizamname hiikmiine mulialif olarak galistiranlar liakkinda ceza liiikmii mevcud olub bu 
ceza yapilan ciirmii teviid edebilecegi akibetlere gore az oldugu gibi bu sug neticesinde alakadar 
kadm ve gocukta her hangi muvakkat ve devamli bir ariza zuhurunda is saiiibinin bu netieeye go
re cezasinin arttinlmasi ve kadin ve gocugun da tazminata hak kazanmasi pek hakli bir hareket 
olacagi ve gergi is kazalanndan umumi surette bahsolunarak is sahiblerinin mecburiyetleri zikre-
dilmis ise de bu gibi vakalarda husule gelecek arizamn is kazasi mahiyetinde telakki edilmemesi 
ekseriya goriilen hadiselerden bulundugu ve 145 nci maddede zikredilen cezalar mevcud kanun-
laria ve mevzu hiikiimlerle kabili telif oimayib umumi surette 42 nci maddede zikredilen nizam-
nameye mulialif hareket evvelce baska cezalarla cezalandirilmis oldugu gibi mesleki tedbirlere 
dikkatsizlik yiiziinden vaki kazalar bilhassa bunlar maluliyet veya oliimii intac ettigi takdirde 
ceza kanununda daha agir cezalar gosterildigi ve 146 nci maddede tedaviden imtina eden tabib-
lerin cezalandirilmasindan bahsedilmekte olup hig bir tabib bir hastayi veya kazaya ugrayana teda
viden imtina edemeyecegi, su kadar ki tabiblerin de insan olmak hasebile tabii ve marazi bir takim 
hadis^lerle her zaman mesleki faaliyetini yapamamasi miimkiin oldugundan boyle kayidsiz ve 
sartsiz cezalandirilmasi cihetine gidilmesi dogru olamayacagi ve her hangi agir bir cerrahi vara-
kasini tedavi her tabibin ihtisasi dahilinde de bulunmadigi cihetle miiracaat olunacak rastgele bir 
tabibin ihtisas sahibi olmamasi hasebile tedaviye cesaret edememesi ve miitehassisina gotiiriilmesi 
teklifi dahi imtina addedilerek cezalandirilmak gibi vaziyetler de zuhur edebilecegi cihetle bu 
noktalann ehemmiyetle nazan dikkate alinmasi zaruri oldugu dermeyan kilmmistir. 

Bu miitalealar nazan dikkate alinarak umumi hifzissihha kanununun 295 nci maddesinde yazdi 
cezalar 141 nci maddeye aynen naklolundugu gibi 143 ncii maddeye de kadin ve gocuklarin agir ve 
tehlikeli islerde galistiranlarm cezalan arttinlmakla beraber buniarm galistinlmasmdan her hangi 
bir suretle muvakkat veya daimi bir ariza zuhura gelirse ayriea tazminat ile de mahkiim edilecekle-
ri kaydi ilave edilmis ve 145 nci madde hakkindaki miitaleaya gelince, filhakika 42 nci maddede 
yazili fiillerin cezalan 141 nei maddede gosterildigi cihetle burada tekrari tatbikatta yanlisliga 
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meydan verebileceginden 42 nei madde buradan cikarilmis ve bu maddenin nihayetine bu hareket-
lerin neticelerine gore umumi ceza kanunundaki eezalar daha agir ise o ceznlarin tatbik olunaeagi 
kaydi ilave edilmis olduguna gore bu madde hakkmda dermeyan olunan miitaleanin o kismi varid 
goriilememis ve 146 nei maddenin de (Kazaya nprayanlan 70 ve 71 nci maddeler mucibince mecbur 
oldugu balde tedaviden imtina eden hekimler) olmak iizere takyidi eihetine gidilmistir. 

Harieiye vekaletinin mutaleanamesinde beynel-milel is mukaveleleri eiimlesinden olan 30 mayis 
1928 tarihli mukavele projesi mukaveleyi tasdik edeeek olan her Devletin memleketinde calisan 
iseiler icin asgari iicret tayinini derpis eyledigi cihetle bu hukmiin nazan itibare almmasi derme
yan kilmmis ise de memleketimizin hususi hayat ve iktisad sartlari icabinca buna imkan dusii-
nulemediginden sarfmazar edilmistir. 

Harieiye vekaletinin mutaleanamesinde is kazalarmin oniine gegilmek i^in almacak tedbirler hak
kmdaki 21 - VI - 1926 ve mihaniki kuvvet ile niiiteharrik makinelertn emniyet tertibati hakkmdaki 
30 - IV - 1929 ve sanayi islerine Qocuklarm kabuliinde asgari yas tayini hakkmdaki 10 - IX - 1919 
ve 12 - IV - 1932 tarihli mukavelelerin derpis edilmesi teklif edilmis ise de bunlann tatbikata 

taalluk eden nizamnameler yapilirken diisunulmesi daha muvafik goriilerek kanuna dercinden vaz-
"gec,ilmistir. 

Eregli havzai fahmiyesi maden amelesinin hukukuna muteallik 10 eylul 1337 tarihli kanunun 
bazi maddeleri bu kanun ile ilga edilerek yalniz bazi hiikiimleri tatbik mevkiinde kalaeagma gore 
tatbikatta bir yanlisliga mahal kalmamak iizere oraya mahsus ayri bir kanun halinde tedvini te-
menniye sayan goriilmustiir. 

Layihada yapilan ibare ve kelime tashihati iein ayrica mueib sebebler gostermege liizum goriil-
memistir. 

Layihanm 140 madde olmak iizere dairemizin tadilati neticesinde aldigi sekil ilisik olarak su-
nulmustur. 

§urayi devlet kanununun 17 nci maddesinin birinci fikrasi mucibince Heyeti umumiyede mii-
zakere edilmek iizere Yiiksek riyaset makamma sunulmasma 15 - XI - 1934 tarihinde soz birligile 
karar verilmistir. 

Reis Aza Aza Aza Aza 
Hakk% Ozer Mezun 0. Lutfi Koseoglu Edit Ergin Dr. Rifat Kilisli 

Surayi devlet gen el heyeti mazbatasi 

Is kanunu layihasma dair Tanzimat dairesinin 15 - II -1935 giinlemecli ve 34 - 63 sayili mazbata-
sile layihanm dairece bakilmis ve onanrlmis sekli genel heyette okundu. 

Layihanm heyeti umumiyesi soz birligile muvafik goriilerek Iktisad bakanligi adma gelen 
Haliik, Kasim, Samed ve Vedadm huzurlarile maddelerin tetkikma girisildi. 

1 ve 2 nei maddeler aynen soz birligile onandi. 
Devlet inhisarinda bulunan bilumum islerde Qalisan is^ilerin is kanunu sahasi harieinde bira-

kilmasi lazimgeldigi, zira bu kanunun vazmdan maksad is^ilerin haklarmi emniyet altina almak-
tan ibaret olub bu haklarm emniyetini muhafaza ise bizzat Devlet tarafindan yapilacagmdan, 
Devlet miiesseselerindeki isgilere de bu hiikiimleri tesmil etmek onun, emniyetini tekeffiil ettigi 
bu haklari yerine getirmeyecegi manasmi tazammun edeceginden layihadan bu kabil hiikumlerin 
Qikanlmasi muvafik olacagi sesinde bulunan iiyeden Edib Erginin muhalif sesine karsi, Hiikumet 
organlarmda otorite daha kuvvetli oldugundan bu kuvveti ellerinde tutan amirlerin salahiyetleri 
disinda vaki olaeak hereketlerini tahdid etmek gerekli goriildiigiinden uciincii maddenin H fik
rasi coklukla ve diger fikralari soz birligile aynen onandi. 

4 nseii madde aynen, 5 nei madde kelime tashihi yapilmak suretile soz birligile onandi. 
6 nei maddenin aynen kabulii gerekli oldugu sesinde olan Tanzimat dairesi baskani Hakki 

Ozer, iiyelerden Asim Yegin, Omer Lutfi Erinal,Edib Ergin, Nusrat Doruer, Hiisnii Berker ve 
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"Rifat Kilisli Kardamm muhalif seslerine karsi, iseiye bu kabil imtiyazlar verilm'isi kredi sahasmi 
daraltarak liizumlu olan sermaye tedarikinde giicliikler doguracagi cihetle kendi \\ icin de zararli 
oldugu gibi ayni zamanda bu kuvvete dayanarak bir eok suiistimaller de yapilabileceginden 
ve bu suretle iscinin ahlaki da bozulacagmdan maddenin layihadan eikarilmasi ve amelenin de 
umumi hiikiimlere tabi tutulmasi coklukla kestirildi. 

7 nci maddenin de, 6 nci maddedeki mahzurlari doguracagi cihetle layihadan eikarilmasi 
sesinde olan Deavi dairesi baskani Saffet Tun cay ve Mulkiye dairesi baskani Mi tad Kalabaligm 
muhalif seslerine karsi, 6 nci maddedeki mahzurlar bu maddenin tatbikmda goriilemediginden 
madde coklukla aynen onandi. 

8 nci madde, kelime tashihi yapilmak suretile, 9 ve 10 ncu maddeler aynen soz birligile 
onandi. 

Memleketimizde hemen her vakit sermayenin sayi ezdigi goriilegeldiginden 11 nci maddenin ay
nen kabulii sesinde olan tiyelerden Hiisnii Berker, Rifat Kilisli Kardamm muhalif seslerine karsi, 
miicbir bir sebeple mukaveleyi feshetmek istirarinda kalan is sahibinin isciye tazminat vermesi ka-
bahatsiz sermayedarlari hirpalayacagi ve isqi haklanni tesbit ve himaye eden bu kanun layihasm-
da ayni zamanda sermayedarm haklarmm da goz onunde tutulmasi gerekli goriildugiinden mad
de tktisad bakanligmin bu kere tadil ile teklif ettigi sekilde coklukla onandi. 

Akdi feshetmek icjn muayyen miiddette haber vermeyen tarafin tazminat vermesi esasi run-
vafik ise de bu husus yalniz sermayedar hakkinda tatbik edilebilib amelenin <jok vakit parasi oh 
mamasi ve gidecegi yerin de gayrimalum bulunmasi hasebile kendisinden tazminat almak im-
kani mevcud olmadigmdan amele hakkinda 12 nci maddeye bir cezai hiikum konulmasi sesinde 
olan Mulkiye dairesi baskani Mitad Kalabaligm muhalif sesine karsi, madde goklukla aynen 
onandi. 

Isgiye is saatleri i§inde verilecek iki saatlik is arama miisaadesinin, isginin istedigi saatte ve-
rileceginin 13 ncii maddeye kaydi muvafik olaeagi sesinde olan uyelerden §efik Yiirekli, Hiisnii 
Berker ve Rifat Kilisli Kardamm muhalif seslerine karsi, boyle bir kaydin ilavesi halinde isyi-
nin, isin en hararetli bir zamanmda is basmdan aynlmak suretile is sahibini zarardide etmek ihti-
mali bulundugundan madde Qoklukla aynen onandi. 

14, 15 ve 16 nci maddeler, aynen, soz birligi ile onandi. 
17 nci madde, yeni gelmis amelenin 15 gun geQinebilecek parasi bulunmainak ihtimaline meb-

ni avans verme muddetinin bir haftaya indirilmesi suretile ve soz birligile onandi. 
18, 19 ve 20 nci maddeler soz birligile aynen kabul olundu. 
21 nci maddenin 1 nci fikrasmin sonuna (liizumu sihhi halinde bu miiddet 12 haftaya kadar c,i-

kanlabilir) ciimlesinin eklenmesi, 2 numarali fikranin (her is sahibi isten dolayi hastalanan iscile-
rini 44 ncii madde mucibince Iktisad ve Sihhat ve ic.timai muavenet vekaletleri tarafmdan hazir-
lanacak olan nizamnamede tasrih edilecek miiddetler ve sartlar dahilinde tedavi ettirmege ve 
gundeliklerini verm eye mecburdur) seklinde tadili ve 22 nci madde aynen, 23 ncii maddede (is 
yerinde veya) kelimeleri cjkanlmak ve 24 ncii maddeye (tetkik ederek) kelimeleri ilave edilmek 
suretile tashihan, soz birligile onandi. 

25 nci maddenin 2 nci fikrasmin son ciimlesi ile 3 ncii fikrasi, (Bu cezalardan husule gelecek 
paralar varsa, amelenin yardim sandiklanna tahsisi ve bulunmadigi takdirde is sahibinin yapmaga 
mecbur oldugu hususlar harieinde yalniz iscilerin menfaatlerine sarfolunur. Her sene husule 
gelecek ceza paralannin is sahibi tarafmdan o sene iginde tahsis ve sarfi mec-
buridir) sekline konulmak ve 26 nci maddenin 3 ncii fikrasmin ilk satirmdaki (ederse) kelimesin-
den sonra (mahalli zabitasi imtina sebebini is sahibinden de tahkik ettikten sonra) ibaresinin ila-
vesile soz birligile onandi. 

27 nci maddenin aynen kabulii sesinde olan Tanzimat dairesi baskani Hakki Ozer, Mulkiye da
iresi Baskani Mithat Kalabalik, iiyelerden C)raer Lutfi Erinal, Ferid Celebioglu, Nuri Kayaalp, 
Emin Arda, ve Cemil Metenin muhalif seslerine karsi, maddenin sonuna (veya haftada 48 saattir. 
Qalisma miiddetine miiteallik hukiimlerin muhtelif sanayide tatbik zamanlan Iktisad vekaleti 

( S. Sayisi : 194 ) 



— 25 — 
tarafmdan hazirlanaeak nizamnamelerle tesbit edilecektir ) fikralarmm ilavesi goklukla kabul 
olundu. 

28 nci maddenin 4 ncii fikrasmdaki 24 saat zarfinda en §ok 12 saat galistirma miiddetinin, amele-
nin sihhati noktai nazarmdan fazla bulundugu sesinde olan iiyeden Ernin Ardanm muhalif sesine 
karsi, bu fazla calismanin hekim raporuna miistenid bulunacagi yazili oldugundan madde Qok-
lukla aynen onandi. 

29 ncu madde aynen soz birligile ve 30 ncu madde, bir amelenin hie, dinlenmeksizin bes saat 
galismasi dogru olamayaeagindan arada yarim saatlik bir istirahat miiddeti ayrilmasi sesinde olan 
iiyeden Nusrat Dogruerin muhalif sesine karsi goklukla onandi. 

31, 32, 33 ncii maddeler aynen ve 34 ncii madde kelime tashihi yapilmak suretile sozbirligile 
onandi. 

35 nci maddede mevzubahs olan fazla galistirma miiddeti ic,in de 28 nci maddede oldugu iizere 
iicretc % 50 zam yapilmasi sesinde olan iiyeden Hiisnii Berkerin muhalif sesine karsi seferberlikte 
her vatandasm fedakarlik gostermesi tabii goriildiigiinden maddenin son fikrasi (Bu suretle fazla 
galistirilan iscilere fazla galistiklan saatler igin 8 saatlik mesai iicretinin her saatine tekabiil eden 
miktarc nisbetinde fazla iicret verilir) seklinde tanzim edilmek suretile goklukla onandi. 

36 nci madde aynen, 37 ve 44 ncii maddeler kelime tashihi yapilmak suretile 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 45 nci maddeler keza aynen sozbirligile onandi. 

46 nci madde, birinci fikrasi kelime tashihi yapilmak ve (Tehlikeli islerin Iktisad vekaletince 
tesbiti sirasinda sigortaya dahil olmayan isci ve miistahdeminin emniyetlerine aid tedabir de tesbit 
olunacaktir) hiikmii ikinci fikra olarak ilave edilmek suretile sozbirligile onandi. 

47, 49, 55 nci maddeler aynen ve 48, 50, 52, 53 ncii maddeler kelime tashihi yapilmak suretile 
sozbirligile onandi. 

51 nci maddenin aynen kabulii muvafik olacagi sesinde olan Tazminat dairesi baskani Hak-
ki Ozer, Miilkiye dairesi baskani Mitat Kalabalik, iiyelerden Omar Lutfi Erinal, Ferid Qelebi-
oglu, Nuri Kayaalp, Emin arda, Rifat Kilisli Kardam ve Arif Akgiiniin muhalif seslerine kar
si Iktisad bakanliginin bu kere teklif ettigi daha siimullii sekil goklukla onandi. 

54 ncii maddenin aynen kabulii sesinde olan Tanzimat dairesi baskani Hakki Ozer, Miilkiye 
dairesi baskani Mitat Kalabalik, iiyelerden Omer Lutfi Erinal, Nusret Dogruer, Ferid Qelebioglu, 
Nuri Kayaalp ve Rifat Kilisli Kardamm muhalif seslerine karsi maddenin son fikrasi : (Is sa-
hibinin veya vekilinin hata ve ihmali veya sebeb olmalarile vukua gelen kazalarda bu kanuna 
istinaden irad alan is<ji ve hak sahibi halefleri umumi hukuk hiikiimleri ve§hile is sahibine kar
si haiz olduklan hukukuu muhafaza eder) sekline konulmak suretile Qoklukla onandi. 

56 nci maddenin 1, 2 ve 3 sayili bendlerinde yazili hususlar bir hafta i§inde tamamlanabi-
lirse de 4 ncii benddeki kazaya ugrayanlarm varislerini ogrenmek vecibesi i^in bu miiddet kafi 
goriilemediginden, 4 ncii bend hiikmiiniin yerine getirilmesinin miiddetle baglanmasma mahal 
olmadigi soz birligi ile onanarak madde o suretle tashih olundu. 

57, 59 ncii maddeler kelime tashihi yapilmak ve 58 nci madde tahkikat kagidma adi yazil-
mamis olan varisin miiracaat sekli tavzih edilmek suretile soz birligi ile onandi. 

60 nci maddenin ikinci bendi, suni aza tedarikinin bir defaya mahsus olacagmm kaydedil-
mesi sesinde buluunan Maliye ve Nafia dairesi baskani Riza Sun, Tanzimat dairesi baskani 
Hakki Ozer, Miilkiye dairesi baskani Mitat Kalabalik, iiyelerden Asaf Talat Cuhruk, Omer Lut
fi Erinal ve Rifat Kilisli Kardamm muhalif seslerine karsi, aynen ve maddenin sair bendleri 
kelime tashihi yapilmak suretile soz birligile onandi. 

61 nci madde, kelime tashihi yapilmak suretile soz birligi ile kabul olundu. 
Kaza, is sahibinin isi dolayisile vukua gelmis oldugundan kazaya ugrayan is^inin tedavisi 

Devlet hastanelerinde dahi yapilsa, is sahibinin tedavi iicretini odemesi sesinde olan Maliye ve 
Nafia dairesi baskani Riza Sun, iiyelerden Emin Arda ve Arif Akgiiniin muhalif seslerine karsi 
62 nci madde goklukla aynen onandi . 

Ilk fikra ile derpis edilen hususlar 60 ve 77 nci maddelerde mevcud oldugundan bu fikraniD 
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cjkarilmasi ve diger kisimlarda kelime tashihi yapilmasi suretile 63 neii madde soz birligi ile 
onandi. 

64 neii maddenin aynen kabulii sesinde olan Baskan Resad Tamci, Maliye ve Nafia baskani 
Riza Sun, Tanzimat dairesi baskani Hakki Ozer, Miilkiye dairesi baskani Mitat Kalabalik, iiye-
lerden §efik Yiirekli, Nusret Dogruer, Hiisnii Berker ve Nuri Kayaalpin muhalif seslerine kar
si, kaza yiiziinden ani olarak olen isgi ic,in iicreti miktari nazari itibare ahnmaksizin siyanen 
20 lira verilmesi Qoklukla onanarak maddenin birinci fikrasi bu suretle tashih edildi. Ikinci 
fikra soz birligi ile aynen onandi. 

65, 66, 69, 71, 73, 74, 78, 79 ve 82 nei maddeler kelime tashihi yapilmak ve 67, 68, 70, 75, 76, 
77, 80 ve 81 nci maddeler aynen soz birligi ile onandi. 

72 nci madde mucibince verilecek iradlarm her ay verilmesi yolunda bu kere Iktisad bakan-
liginea yapilan teklif soz birligi ile muvafik goriilerek madde o suretle tashih olundu. 

Memleketimizde ayni isle ugrasan ve bu suretle emsal olarak nazara almabilecek sigorta sirketle-
ri mevcud olmadigmdan 83 neii maddenin 1 sayili bendi son fikrasrnin cikanlmasi sesinde olan 
Baskan Resad Tamci, iiyelerden Asim Yegin, ve Hiisnii Berkerin muhalif seslerine karsi madde 
Qoklukla aynen onandi. 

84 neii madde aynen soz birligile onandi. 
Sigorta sandiginin tesekkuliiniin ilk yilinda vukubulacak kazalan karsilamak iizere is sahiblerin-

den almacak pesin bir senelik avansin o sene sonunda bitmesi muhtemel bulundugundan ve bu 
takdirde sandikta, ikinci sene icjnde vaki olacak kazalan karsilayacak para kalmayacagmdan 85 
nci maddeye is sahiblerinin verecekleri avans miktarinda ve on senede odenmek iizere Hiikumetinde 
yardim edeceginin yazilmasi bu kere Iktisad bakanligi tarafindan teklif edilmis ve bu teklife 
iiyelerden Asaf Talat Cuhruk, Hiisnii Berker ve Mustafa Arif Akgiin de istirak eylemislerse de, 
bu meselenin dogrudan dogruya Hiikumeti alakalandirmasi ve lera Vekilleri Heyetinde layihanin 
konusulmasi sirasmda bu hususun da nazari itibare almacagi tabii goruldugiinden teklif gokluga 
iktiran etmedi. 

Pesin avans alma kiilfeti is sahiblerini hrrpalayacagi cihetle bunun bir seneden fazlaya tesmi-
line mahal olmayib 85 nci maddenin aynen kabulii sesinde olan iiyelerden Nusrat Dogruer, Ferid 
Qelebioglu ve Emin Ardanin muhalif seslerine karsi pesin olarak is sahiblerinden alinan avan
sin sandikta ertesi sene icin, ihtiyaci karsilayacak miktarda para kalmadigi surette ikinci ve bu 
sene sonunda da ayni halin vaki olmasi takdirinde nihayet iiQiincii sene i^in de pesin avans alin-
ve iigiincii yildan sonralari igin buna mahal olmadigi Qoklukla kestirilerek 85 nci madde o suretle 
tashih edildi. 

86 nci madde aynen soz birligile onandi. 

Sigorta sandiginin her sene verdigi agigin 87 nei madde mucibince yarisinin dortte iiQii is sahip-
lerine ve dortte biri de is<ji iicretlerine yiikletilmekte ise de bu miktarlarin is sahibi gelirinin 
ve isgi iicretlerinin biiyiik bir kismini karsilamasi ihtimali mevcud oldugundan ve bu vaziyete ise 
isgi \ e is sahipierinin tahammiillerine imkan olmadigmdan bu miktarlarin son hadlerinin tayin 
edilmesi sesinde olan iiyelerden Nusrat Dogruer ve Mustafa Arif Akgiiniin teklifleri gokluga 
iktiran etmedi. 

Maddenin aynen kabulii sesinde olan Tanzimat dairesi baskani Hakki, Ozer, iiyelerden Asim 
Yegin, Omer Lutfi Erinal, Ibrahim Yurdseven, Hiisnii Berker, Ferid Qelebioglu, Rifat Kilisli 
Kardam ve Muammer Asim muhalif seslerine karsi, bu maddenin tatbiki kanunun meriyetini ta-
kib eden mali yil basin a birakilmak suretile bu miiddet zarfinda elde edilecek tecriibelerle ta-
savvur olunan mahzurlann onii alinacagindan maddenin bu suretle tashih edilmesi c,oklukla ka-
bul olundu. 

88 ve 89 ncu maddeler aynen soz birligile onandi. 
Bu kanun layihasinda mevzubahs sigorta, yangin sigortasma benzemede olub hayat sigortasile 

bir alakasi bulunmadigindan 90 nci maddenin son fikrasi layihadan Qjkarilib yerine (bu bapta umu-
mi hiikiimler cereyan eder) fikrasi konulmak suretile madde soz birligile onandi. 
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I? kanunii kaza sigortalarrna aid hiikiimleri ihtiva etmekte oldugundan imalati harbiyeye aid 

ve bu hususla bilumum kanunlan ortadan kaldirarak hepsi hakkinda bu kanun hiikiimlerine gore 
muamele yapilmasi muvafik olacagi ve bu sebeble 91 nci madde birinci bendi son fikrasmin layiha-
dan gikarilmasi sesinde olan Mulkiye dairesi baskani mithat Kalabalik ve iiyeden Mustafa Arif 
Akgiiniin muhalif seslerine karsi, 895 sayili kanunla teskil edilmis olan sandik bir teaviin sandigi 
olmasi hasebile kaldmlmasina mahal olmadigi goklukla kabul olundu ve 91 nci madde kelime tashihi 
yapilmak suretile aynen onandi. 

92 nci madde aynen sozbirligile, ve 93 ncii madde, isciler hakkindaki bilumum hususi sigorta hii-
kiimlerinin kaldinlarak hepsinin bu kanun hiikmiine tabi tutulmasi sesinde olan Mulkiye dairesi 
!baskani Mitat Kalabaligm muhalif sesine karsi goklukla, onandi. 

94 ncii madde aynen sozbirligile kabul olundu. 
Kanunun tatbiki sirasinda, sigorta sandigi mallarmin Devlet emvalinden olubolmadigi, Dev-

let emvalinden sayildigi takdirde memurlarimn memurin muhakemati kanunu hiikiimlerine tabi 
tutulub tutulmayacaklari hakkinda tereddiid husule gelmemesi igin faslin sonuna 95 nci madde 
olarak (Mecburi sigorta sandiginin mallari Devlet mallanndan addolunarak, zimmete gegirenler 
ve ihtilas edenler hakkinda ona gore ceza tatbik olunur. Ancak takib ve muhakeme usulleri umu-
mi hiikiimlere tabidir) hiikiimlerinin ilavesi sozbirligile kabul olundu. 

95, 96, 98, 99, 100, 101, nci maddeler aynen 97 nci madde kelime tashihi yapilmak suretile, soz
birligile onandi. 

102 nci madde, esasinda da bazi degisiklik yapilmasi sesinde olan Baskan Rasid Tamcinm mu
halif sesine karsi goklukla aynen onandi. 

103 ncii maddenin aynen kabulii sesinde olan Baskan Rasid Tamci, Tanzimat dairesi Baskani 
Hakki Ozer, Mulkiye dairesi Baskani Mithat Kalabalik, Uyelerden Asaf Talat Cuhruk, Omer 
Lutfi Erinal, Ferid Qelebioglu ve Muammer Asm muhalif seslerine karsi kazalarda da bu kabil 
ihtilaflari tetkik igin komisyon teskil edilmesi goklukla ve kaza komisyonlan kararlarinin ikinci 
derecede vilayet komisyonlarinda tetkik edilmesi sesinde olan Baskan Rasid Tamci, iiyeden Omer 
Lutfi Erinalin muhalif seslerine karsi, vilayet de bir kaza merkezi halinde oldugundan kaza komis
yonlan kararlarinin da ikinci defa olarak dogrudan dogruya Iktisad Bakanliginda tetkik edilmesi 
keza goklukla kabul olunarak madde o suretle tertib edildi. 

107, 108, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120 nci maddeler aynen 104, 105, 106, 109,110, 111, 
121 nci maddeler kelime tashihi yapilmak suretile sozbirligile onandi. 

115 nci madde, sonuna (Mahallindeki en biiyuk mulkiye memurlarimn kanuni teftis salahiyetleri 
mahfuzdur) fikrasi ilave edilmek suretile sozbirligile onandi. 

122, 123, 124, 125 nci maddeler aynen ve 126 nci madde kelime tashihi yapilmak suretile soz
birligile onandi. 

61 nci maddedeki hususlar igin umumi hukuk hiikiimlerine gidilecegi yazili oldugundan 127 nci 
maddeye ayrica bir fikra ilavesine mahal bulunmadigi sesinde olan Baskan Resad Tamci, Tanzimat 
dairesi baskani Hakki Ozer, Mulkiye dairesi baskani Mitat Kalabalik, iiyelerden Asim Yegin, 
Omer Lutfi Erinal, Ferid Qelebioglu ve Mustafa Arif Akgiiniin muhalif seslerine karsi, maddenin 
sair bendlerile derpis edilen hususlar icin 200 lira para cezasi kafi ise de C fikrasmdaki husus, is-
$inin oliimiinii veya daimi surette sakat kalmasmi dogurabileceginden bu husus iqin is sahibine ta-
yin edilen 200 lira hafif para cezasmin az oldugu ve boyle bir halin vukuunda umumi hiikiimlere 
gore muamele yapilacagmin tasrih edilmesi goklukla ve bu hususun biitiin fasla samil olmasi igin 
fasil sonuna 132 sayi altmda miistakil bir madde olarak ilavesi soz birligile onandi. 

Ilave edilecek olan bu madde metninde « oliim veya sakatlik » tabirlerinin zikredilmesi sesinde 
olan iiyeden Hiisnii Berkerin muhalif sesine karsi maddenin umumi sekilde yazilmasi goklukla ka
bul olundu. 

127 nci madde, fikralari harflerle gosterilmek suretile soz birligile onandi. 
128 nci madde layihaya ilave edilen 132 nci madde hasebile son fikrasi gikarilarak ve 129 ncu 

madde kelime tashihi yapilarak ve 130 ncu madde aynen, soz birligile onandi. 
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Is sahiblerinin haksiz fiil ve hareketlerine karsi konulan eezalar muvacehesindc isgilerin hileli 

yollara miiracaatleri halinde tatbik edilecek eezalar gok siddetli goruldiigiinden 131 nci maddedeki 
cezalarm hafifletilmesi sesinde olan uyeden Hiisnii Berkerin muhalif sesine karsi cezayi hafifletmek 
bir Qok suiistimallere yol agacagi cihetle 131 nci madde goklukla aynen onandi. 

132, 133 neii maddeler aynen soz biriigile onandi. 
134 ncii maddenin son fikrasile tayin olunan bir sene hap is miiddetinin i'azla bulundugu ve bir 

sene hapis cezasi, garpilanlan bir gok haklardan mahrum edecegi cihetle azami haddin indiril-
mesi sesinde olan baskan Resad Tamci ve uyeden Husnii Berkerin muhalii' seslerine karsi madde 
goklukla aynen onandi. 

135 nci madde son fikrasmin kaldirilmasi sesinde olan uyelerden Asaf Talat Cuhruk, Asmi 
Yegin, Ibrahim Yurtseve.ii, Siireyya Ozek, Nusrat Dogruer, Hiisnii Berker, Ferid Qelebioglu, 
Nuri Kayaalp ve Cemil Meteuin muhalif seslerine karsi madde aynen goklukla ve 136 nci inaddede 
onayak olanlar igin kabul olunan bes sene azami hapis miiddeti I'azla oldugundan buuun iig scne-
ye indirilmesi senesinde olan uyelerden Husnii Berker, Nuri Kayaalp, Rifat Kilisli Kardam ve Ce
mil Metenin muhalif seslerine karsi madde keza goklukla aynen onandi. 

137 nci madde aynen soz biriigile onandi. 
138 nci maddeye liizum olmadigi soz biriigile onanarak layihadan gikarildi. 
139, 140, 141, 142, 143, 145, 146 nci maddeler aynen ve 144 ncii madde hriikmii tavzih edilmek 

suretile soz biriigile onandi. 
Kanun layihasmin heyeti umumiyesi hakkinda: 
1 — 87 nci maddede yalniz sermayedara, amelenin verecegi primin tig mislini tediyeyi tah-

mil etmekte ve bu suretle elde edilecek hasilat kazazedelere tahsis edilecek iradlara kifayet et-
mezse agigin miinasafaten Hiikumet ve sermayedar tarafindan kapatilacagini tasrih eylemekte 
ve fakat en esasli ve ruhlu nokta olan ve sandigin esas sermayesini teskil edecek olan amele 
ve sermayedar primlerinin ve Hiikumet ve ona merbut miiessesatta bulge ile bagli bulunan bu 
miiesseselerin prim miktarlarinm haddi azamisini dahi tesbit etmemektedir. llalbuki gerek amele 
ve sermayedara ve gerek Hiikumete tahmil edilecek yiiklerin bilinmesi birinci ve ikinci igin bir 
kuvvei maliye ve tahammiiliye meselesi oldugu gibi Hiikuinet igin fazia olarak bir de biitge me-
selesidir . 

Kanunun mutlak olarak kabulii amele ve sermayedara, kazazedelere verilecek rant miktan 
malum olmadigmdan amelenin hayatma ve isginin mali tahammuliinun fevkine gikabilecek neta-
yic te tevlid edebilir. Hele bunlarm meghuliyeti, bir biitge ile bagli olan Hiikumet ve ona merbut 
fabrika ve miiessesati igin gayrikabili icra vaziyetler ihdasmdan hali kalamaz. 

Heyeti unmmiyede izahata memur edilen Iktisad vekaleti miimessilleri isbu primler mikta-
rinin muhtelif memleketlerde amele yevmiyelerinin yiizde iig veya dordiinu gegmedigini derme-
yan etmislerdir. Buna nazaran Hiikumetimizin bu iste gegirmekte oldugu tecriibe devrinde bu 
miktan yiizde elli fazlasile azami yiizde altiya kadar gikarmak suretile hem amelenin, hem de 
is sahibinin kendilerine tahmile edilen mecburi kiilfeti bilerek ona gore islerini tanzim etniele-
ri ve Hiikumetin de bu kanunla ne gibi bir mali fedakarlikta bulunmasi icab edecegini tes
bit ile biitgesine ona gore tahsisat vazmi imkan tahtina koyar. 

Bundan baska halka bir kanunla tahmil edilen mecburiyetin tesbiti liizumu meselesi de boy-
lece ikmal edilmis olur. Aksi takdirde rantlari mi pirime veya pirimi mi rauta goi'e tesbit ettigi 
belli olmayan bu kanundaki buna miiteferri maddelerin bu mechuliyet hasebile tatbik kabiliyeti 
kalamiyacagindan layihadan gikanlmasi sesinde onlan Baskan Resad Tamci, Maliye ve Kafia da-
iresi Ba^kani Riza Sun, Miilkiye dairesi Baskani Mitat Kalabalik, iiyelerden Asaf Talat Cuhruk, 
Mustafa Arif Akgiin ve Muammer Asm ve; 

2 — Askeri miiessesat bu kanunun teftis ve cezaya aid bir gok maddelerile kanun ahkami ha-
ricinde birakilmis ve askeri fabrika ve miiesseselerin isletme tesisatmdaki noksanliklara ve agrr 
ve tehlikeli islerde isci galistirma ^artlarma dair ve cezayi mustelzim olan hususatm teftisi kezalik 
bu kanunun bir gok maddelerile ahkami umumiyeden harig ve askeri ceza kanunlari ahkamina terk 
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edilmis oldugu ve sigorta sandigrnin irad tahsisi meselesi ve bundan miitevellid miiessese ve amele 
arasmdaki ihtilaflar da askeri miiessesata haricten girmesi imkani olamiyacagma binaen istisnaen 
tecviz edildigi bildirilen bu vaziyetlerde amele sikayetleriniu yine hakim mevkiinde bulunan bu 
miiesseseler tarafmdan yapilacak tahkikata istinad ettirilmesi zarureti karsismda kalmacagi gibi 
askeri miiessesatta kazalara karsi esasli tedbirlerin ittihaz edildigini bitteftis anlamak mevkiinde 
olmayan sandigm da alelamya sigorta muamelesi yapinaga imkani da tasavvur edilemiyecegine bi
naen mahiyeti itibarile haricten kimsenin girmesi tecviz edilemeyen miiessesatm ya sigorta saudigi 
ahkamindan haric birakdmasi veyahud l)nna muteferri teftisat ve tahkikatin kanunun ahkami 
umumiyesine tevfik ettirilmesi lazimgelecegi sesinde olan miilkiye dairesi baskani Mitat Kalabalik, 
iiyeierden Asak Talat Cuhruk, Asim Yegin, Nusrat Dogruer v^ Mustafa Arif Akguniin muhalif ses-
lerine karsi bu hiikiimlerin layihadan cikarilmasma mahal olmadigi ^oklukla kestirildi. 

Kanun layihasinin heyeti umumiyesi, yapilan ilave tashih ve cikardan maddelere gore niadde 
sayilari duzeltilerek 146 maddeden ibaret olmak iizere 12-111-1935 gunlemecinde soz birligile 
onandi. 

Surayi devlet Reisi 

R. Tamci 

Miilkiye D. Reisi 

Mitat Kalabalik 

Aza 
Asim Yegin 

Aza 

S. Ozek 
Aza 

N. Kay a Alp 

Aza 

/ . Muammer As 

Ma. ve Na. D. Reisi 

Riza Sun 

Aza ' 

Alj. Riza inezxin 

Aza 

0. Lutfi Erinal 

Aza 

Nusrat Dogruer 

Aza 
Emin Arda D) 

Umumi katib 

Cemalettin \ 

Tanzimat D. Reisi 

Hakki Ozer 

Aza 

Asaf Cuhruk 

Aza 

/ . Yurtseven 

Aza 

II. Berker 

Aza 

'. Kilisli R. Kardam 

Deavi D. Reisi 

S. Tun cay 

Aza 

M. E. Yilrekli 

Aza 

Munlial 

Aza 

Ferid QelebLogin 

Aza 

M. Arif Akgiln 
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HUKtMETlN TEKLlFl 

Is kanunu 

Umumi hukiimler 

MADDE I — Bu kanunuii hiikumleri, gift-
gilik islerile bir sene zari'mda gaiistirdigi isgi 
mecmuuimn vasati miktarma nazaran giinliik \ 
isgisinin adedi on kisiden az bulunan is yerleri ; 
ve bir aile efradmm ve yakm akrabasmm bir 
araya topianarak ev iginde yaptiklari isler 
miistesna olmak iizere biitiin is sahalarmda ca-
lisan isgilerie bunlara dogrudan dogruya veya 
vekil olarak is verenler arasmdaki is miinase-
betlerini tayin eder. 

Bu kanunun birinci kisminda yazili hizmet 
aktine ve ism tanzmiine taalluk eden hukiimler 
ancak 3 ncii maddede yazili sanayi miiessesele-
rine munhasirdir. 

2 nci kisinm 1 nci faslmda yazili, isgilerin 
sihhatini korumaya aid hiikiimler, isgisinin 
adedi on kisiden az olan isler ve aile efradmm 
bir araya toplana/rak yaptiklari isler hakkmda 
da caridir. 

MADDE 2 — Bir is akti dolayisile bedeni 
veya fikri hizmetini veyahud bunlarm her iki-
sini birlikte baskasma kiralayan kimseye 
(isgi) denir. 

Bir is akti dolayisile bir baskasinm hizme-
tinden istifade eden hakiki veya hiikmi sahsa 
(Is sahibi) denir. 

Mudurler, idare memurlan ve umumiyet 
itibarile miiessesnin sevk ve idaresi vazifesini 
goren kimselere (is sahibi vekili) denir. Bunlar 
bu sifatla diger isgilere karsi is sahibinin me-
suliyetini deruhte ederler. 

MADDE 3 — Bu kanuna gore sanayi miies-
sesesi sayilacak olanlar sunlardir: 

A) Her tiirlii madenleri gikarma ve tas 
ocaklan isleri, 

B) Ham, yari ve tarn mamul ibtidai madde-
lerin i^lenmesi, ternizlenmesi, seklinin degistiril-
mesi ,suslenmesi, satis icin hazirlanmasi isleri, 

C) Her tiirlii kurma (montaj), tamir, te-
mizlenme, sokiiliib dagitilma isleri, 

D) Muteahhid sifatile bina yapilmasi ve ta-
miri ve tadili ve bozulub yikilmasi isleri ve 
bunlara yardrmci her tiirlii smai imalat isleri, 

E) Yol, demiryolu, tramvay, liman, kanal, 

layihasi 

dalgakiran, tiinel, koprii, analagim ve kuyu^ 
larin yapilmasi ve tamiri isleri, 

F) Elektirik ve her tiirlii muharrik kuv-
vetler istihsali, tahvili, nakli, tesisat ve tevzi-
ati isleri, 

G) su ve gaz tesisati ve isletmesi isleri, 
H) Telefon, telgraf, telsiz telgraf ve tele-

fon tesisati ve isletmesi isleri, 
I) Gemi ve vapur insasi, tamiri, tadili ve 

bozulub dagilmasi isleri, 
J ) Karada nakliyat isleri, 
K) G61 ve nehirlerde insan ve esya ve hay-

vanat nakli isleri, 
L) Esyanm istasyon, anterepo, iskele ve li-

manlarda islenmesi, yiikletilmesi ve bosaltilmasi 
isleri , 

M) Matbaa isleri. 

MADDE 4 — 3 ncii maddede sayilan miies-
seselerin haricinde kalan her hangi bir miiesse-
senin sanayi miiesseseleri iginde olub olmadigmi 
tayine Iktisad vekaleti salahiyetlidir. 

MADDE 5 — Devletin, vilayet ve belediye-
lerin idari teskilatmda miistahdem bulunanlar 
bu kanun hiikiimlerine tabi degildirler. 

MADDE 6 — Isgi ueretlerinin ayda 50 liraya 
kadar olanmin yiizde onundan fazlasmin devir 
ve temliki caiz degildir. 

BlRtNCi KISIM 

Birinci fasil 

Ilizmet akti 

MADDE 7 — Hizmet akdi devamli veya kisa 
olur. 30 giinden eksik olan hizmetler bu kanu
na gore kisa addedilmistir ve bu faslin devam
li hizmet akidlerine taalluk eden 8, 9, 10, 13, 14, 
15 ve 20 nci maddelerin hukumlerinden harig 
tutulmustur. 

isgi sayisi ondan eksik olmamakla beraber 
mahiyetleri ve vaziyetleri icabi isgi sayisi sabit 
olmayan ve 30 giinden fazla siirdiigii halde ki
sa hizmet addeclilerek devamli hizmet hiikumle-
rinden harig brrakilmasi lazimgelen isler, bir 
nizamname ile tesbit olunur. 
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MADDE 8 — Devamli hizmet akidlerinin ya-

zih mukavelelere baglanmasi sarttir. Aylik iic-
reti 50 liradan eksik olanlarm mukaveleleri dam-
ga resminden muaftir. 

Bu mukavelelerde is sahibinin ve iscinin isim-
leri, yapilacak is ,verilecek iicret miktarr, eger 
mukavele muayyen bir miiddet igin yapiliyorsa 
bu miiddet ve iki tarafm mutabik kalacak-
lari hususi sartlar sarahatle yazilmak lazimdir. 

MADDE 9 — Devamli hizmet akitleri iqin 
en cok bir ay tecrube miiddeti kabul olunmustur. 

Bu miiddet mukavele ile daha eksik tutula-
bilir. Bu miiddet icinde taraflar akdi tazminat-
siz ve ihbarsiz fesedilebilirler. 

MADDE 10 — Muayyen bir miiddeti ihtiva 
eden akitler mukavelede hilafina sarahat yoksa 
miiddetin hitammdan evvel asagidaki ahvalde 
f esholunabilir: 

1 — Miicbir sebebler, 
2 — Is sahibinin isini tasfiye etmesi, 
3 — Lokavt miistesna isi tadil etmesi, 
4 — Isi kiicjiltmesi, 
5 — Iscinin o ise devama mani sahsi ve sih-

hi ciddi bir mazeretinin tahakkuku. 
Miicbir sebebler haric, yukariki ahvalde bir 

ay evvel ihbar sarttir. 
Ihbar sartma riayet etmeyen taraf diger ta-

rafa muhik bir tazminat odemeye mecbur olur. 
Bu tazminatm mikdari isin mahiyeti ve muka-
velenin muddetine gore hakim tarafindan tayin 
olunur. 

Ahlaka miiteallik sebebler veya hiisnii niyet 
kaideleri noktasmdan iki taraftan birini artik 
akdi icra etmemekte hakh gosteren haller gibi 
muhik sebebler dolayisile gerek isci, gerek is 
sahibi bir ihbara liizum olmaksizm her vakid 
akdi fesedebilir. Bu gibi hallerde hakh olan ta
rafm tazminat hakki mahfuzdur. 

MADDE 11 — Muayyen bir hizmet miiddetini 
ihtiva etmiyen akitlerin feshi icin her iki taraf 
15 gun evvel ihbar ile miikelleftir. Ihbarsiz 
vazifeye nihayet veren taraf 15 giindelik mik-
tarmda bir tazminat odemeye borclu olur. 

Gerek is sahibi, gerek isgi bu tazminat ta-
lebini bir ay zarfinda yapmadiklari takdirde 
haklarmi kaybederler. Kisa hizmetler bu mad-
de hukmunden harictir. 

MADDE 12 — 15 giinliik ihbar miiddetinde 

is sahibi isgiye yeni bir is bulmasi iqin liizum-
lu olan arama miiddetini is saatleri iqinde te-
min etmege mecburdur. Bu arama miiddeti 
giinde iki saati gecemez. 

MADDE 13 — Hususi sartlarm tazminat iti-
barile taraflar icin miisavi hukiimleri ihtiva 
etmesi lazimdir. Buu sarta uygun olmayan mu
kavele fikralari hiikumsuzdiir. Toplulukla 
yapilan hizmet akitleri dahi bu hiikme tabidir. 

MADDE 14 — Isci vazifede kendi kasdi ol-
madan kazaya ugrarsa bir ay icinde, gebe ve 
lohusa kadmlar icin kanuni istirahat devre-
sinde is sahibi akti feshedemez. 

MADDE 15 — Isci icin emnivet ve selame-
tini tehlikeye diisiiren ve dahili talimatlarda 
vazifeve nihavet verdirecek ciiriim olarak tav-
sif edilen hallerden birini irtikab ederse is 
sihibi ihbara ve tazminat odemeye mecbur ol
maksizm hizmet aktini derhal feshedebilir. 

MADDE 16 — Isci iicreti, en gee ayda bir, 
tedaviilii mecburi para ile odenir. Odeme miid
detini bir haftadan fazla miada rapteden mii-
esseseler haftada bir, isteven isciye islemis iic-
retinin en cok dortte iicune muadil bir avans 
verme^e mecburdurlar. Bu avanslar damga 
resmine tabi degildirler. 

MADDE 17 — Hizmet aktinin feshinde veva 
hizmetin hitammda isci iicretlerinin derhal tarn 
olarak odenmesi mecburidir. 

MADDE 18 — Is sahibi her tedivede iicret 
hesabini ffosterir bir pusla vermep-e veva bu 
is icin isci vaninda bulunan defterlere bu he-
sablan kaydetmege mecburdur. 

MADDE 19 — Hizmet akti mukavelelerile 
is sahibinin tazminat karsiliq-i olarak isci iic-
retlerinden muvakkaten alikovabileceH mik-
ta,r 15 p-iinliik iicret tutarmdan fazla olamaz. 
Bu. kesilen tazminat karsilioi biitiin hizmet 
miiddetine samil olub bundan bir miktar mah-
sub edilince yeniden tevkifi caizdir. 

MADDE 20 — 1) Gebe ve lohusa kadmlar 
6 hafta calistmlmayib bu miiddetlerde kendi-
lerine is sahibleri tarafmdan yarim iicret te-
diye olunuur. Liizumu sihhi halinde bu miiddet 
12 haftaya kadar cikanlabilir. 

2) Her is sahibi isten dolayi hastalanan is.-
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cilerini 43 ncii madde rnucibince Iktisad ve 
Sihhat ve igtimai muavenet vekaletleri tara
findan hazrrlanacak olan nizamnamede tasrih 
edilecek miiddetler ve sartlar dahilinde tedavi 
ettirmege ve gundeliklerini vermege mecbur
dur. 

MADDE 21 — Is sahiblerinin 1) kullandik-
lari iscilere veya bunlarm ailelerine dogrudan 
dogruya veya dolayisile her ne sekilde olursa 
olsun yiyecek ve igecek ve giyecek satmak iize-
re ekonomalar agarak bunlari miiesseselerine 
ilave etmeleri ve 2) isgilere gosterecekleri ma-
gazalardan satis yapmak suretile iicretlerini 
tamamen veya kismen orada birakmak mecbu-
riyetini yiiklemeleri yasaktrr. 

Bu yasak isginin yiyecegi veya yatisi ile 
beraber fazla olarak muayyen bir iicret almasi 
da sart edilmis olan hizmet akitlerine samil 
olmadigi gibi is mevkii icablarindan olarak 
is sahibinin kar gbzetmeksizin esya temin et-
mesi sart edilmis olan hizmet takdirine de sa
mil degildir. Ancak bu takdirde esyanm sa-
tildiklari mahalde fiatlerin bir liste halinde ilan 
edilmesi ve mahalli Hukiimetinm mnrakabesi 
altmda bulunmasi sart olmakla beraber is sa
hibinin isciye verilen mallar iizerinden kendisi-
ne dolayisile kar getirecek her tiirlii kombine- I 
zonlara p;irmesi de yasaktrr. i 

MADDE 22 — Is sahibi isginin kendisine 
aid olub is dolayisile telef olan veya sakatla-
nan alat ve edevatini ve hayvanlarmi tazmin ile 
miikelleftir. Su kadar ki is sahibi isbu telef 
veya sakatlanmanin isgi tarafindan kasten ya-
pildigrni isbat ederse tazmine mecbur tutulmaz. 

MADDE 23 — Is sahibi is sartlarmi ve in-
zibat ve emniyet icablarmi gosterir bir dahili 
talimat yapmaga mecburdur. Bu talimatlarm 
hangi hususlan sarahatle ihtiva edecegi ikti
sad vekaletince tesbit olunacaktir. Bu tali-
matlar icin bulunduou vilayet valisinin, aske-
ri miiesseseler de Mi Hi Miidafaa vekaletinin ve 
diger Devlet miiesseselerinde Iktisad vekaletinin 
tasdiki ile meriyet kesbeder. 

Bu kanunun hiikiimlerine tabi her miiesse-
se veya is sahibi kanunun meriyeti tarihinden 
itibaren en gee dort ay zarfmda bu talimatlari 
viicude getirerek tasdik makamma vermege ve 
o makam da iki ay zarfmda behemehal tetldk 
ederek tasdika mecburdur. I 

( S. Sayi! 

I Yeni aeilacak miiessese ve is yerlerinin agil-
masina talimatname tanzim ve tasdik ettirilme-

I dlkge miisaade edilmez. 
I Isbu talimatlar miiessesenin isgiler tarafin

dan goriilebilecek yerlerine asilir ve isteyen is
cilere birer sureti verilir. 

MADDE 24 — Is sahipleri dahili talimat da 
tasrih edilen cezalardan baska isciye ceza tatbik 
edemezler. 

Para cezalarmm hemen isgiye bildirilmesi la-
zimdir. Para cezasi ayda 3 yevmiyeyi ve gotiirii 
islerde muadili iicreti gecemez. Bu cezalardan 
husule gelecek paralar varsa, amelenin yardim 
sandiklarma tahsis ve bulunmadigi takdirde is 
sahibinin yapmaga mecbur oldugu hususlar ha-
ricinde yalniz iscilerin menfaatlerine sarfolunur 

Her sene husule gelecek ceza paralarmin is 
sahibi tarafindan o sene icinde tahsis ve sarfi 
mecburidir 

MADDE 25 — Borclar kanununun 335 nci 
maddesi rnucibince sahadetname isteyen isciye 
is sahibinin sahadetname vermesi mecburidir 
Bu sahadetnamelerde imza, mahalli zabita tara
findan tasdik olunur. 

Devlet miiesseselerinden verilecek sahadet-
nameler zabitanm imza tasdikmdan miistesna-
dir. 

Is sahibi sahadetname vermekten imtina 
ederse mahalli zabitasi imtina sebebini is sahi-
binden do tahkik ettikten sonra isbu sahadet-
nameyi tanzim ederek isgiye verir. 

tsten cikan isciye isnadatta bulundugu ve bu 
isnadat iscinin bundan sonra hizmetine mani 
olacak mahiyette oldugu takdirde isci bu hu-
susta tahkikat yapilmasmi mahalli zabitadan 
taleb edebilir. tsnadm haksiz oldugu tezahiir 
ederse zabita sahadetnameye tahkikat neticesi-
ni yazmaga mecburdur. 

2 nci ve 3 ncii fikrcJ.ar rnucibince zabitanm 
yapacagi tahkikat iscinin miiracaatindan itiba
ren en gee bir hafta zarfmda neticelendirilmek 
lazimdir. 

§ahadetnamenin vaktinde verilmemesi veya 
haksiz isnatlari ihtiva etmesi sebebile isci is sa-
hibinden zarar ve ?iyan isteyebilir. 

Bu sahadetnameler her tiirlii resim ve harc-
lardan muaftir. Askeri fabrikalarda calisasn is
cilerin bu tahkikati aid oldugu askeri makam-

| lara miiracaatle olur. 
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Ikinci fasil 

ts tanzimi 
MADDE 26 — Isgilerin is miiddeti giinde 

8 saat veya haftada 48 saattir. Qalisma miid-
detine miiteallik hiikiimlerin muhtelif sanayide 
tatbik zamanlan Iktisad vekaleti tarafmdan 
hazirlanacak nizamnamelerle tesbit edilecektir. 

MADDE 27 — Sihhata tesirleri itibarile is
ginin 8 saatten fazla galismasi caiz olmayan ve 
daha eksik galismasi icab eden islerle mahiyet-
leri ve iktisadi vaziyetleri icabi 8 saatten faz
la mesaiye ihtiyac gbsteren isler ve bunlarda tat
bik olunacak miiddetler bu kanunun tatbikin-
dan itibaren 6 ay zarfmda Iktisad ve Sihhat ve 
igtimai muavenet vekaletlerince miistereken ha
zirlanacak bir nizamname ile tesbit edilecektir. 

Bu nizamnamede tesbit olunacak miiddetler 
dahilinde 8 saattten eksik galismasi icab eden 
islerde bu miiddetten fazla ve diger islerde 8 sa
atten fazla galismak igin taraflarm muvafakati 
ve bu fazla galismanin isgi biinyesine gore saglik 
icaplarma mugayir olmadigma ve bununla ala-
kali teferruata dair tabib raporu istihsali sarttir. 

Bu suretle uzatilacak is saatleri 24 saatte 12 
saati gegemez. 

Nizamname ile tesbit olunacak miiddetler 
dahilinde fazla olan galisma miiddetleri normal 
iicretlere nazaran % 50 fazlasile tediye olunur. 
Ancak 34 ncii madde mucibince fazla galistiril-
malarda mutad iicret iizerinden hesab edilir. 
Istirahat miiddetleri bilfiil is igin tahsis olunan 
yukarida yazili miiddetlerin haricindedir. 

Isginin is miiddeti iginde ve kanuni istirahat 
saati haricinde is. sahibi emrine amade bulundu-
gu halde galistirilmadigr miiddet igin iicretin-
den bir sey kesilmez. 

MADDE 28 — Madenlerde ocak methallerin-
den girib gikma miiddetleri is. miiddetlerine da-
hildir. 

Demiryollarmm muhafaza ve tamiri islerin-
de oldugu gibi isginin ikamet ettirildigi mahal-
den uzak bir mahalle nakli icab eden ahvalde 
isgilerin toplu olarak azimet ettigi mahalden 
itibaren azimet veya avdet saatleri de is miid-
detine dahildir. 

MADDE 29 — Giiniin ortasma dogru, mahal-
li adete gore zamani tayin edilmek iizere, isgile-
re en az bir saatlik bir istirahat verilir. 

Maden ocaklarmda istirahat miiddetini ku-
yularda gecirmek mecburiyetinde olan isgilerde 
mesai miiddeti giinde alti saati gecmeyen is,lerin 
istirahat zamani yarim saat olabilir. 

5 saati gecmeyen islerde istirahat vermek 
mecburi degildir. 

MADDE 30 — Gece ve giindiiz galismak 
mecburiyetinde olan miiesseselerde bir hafta ge
ce galisan isgilerin ertesi hafta giindiiz gali^ma-
larini temin edecek tertibat almir. 

MADDE 31 — Haftalik ve resmi tatillerden 
bir giin evvel isin en geg saat 17 de bitmesi la-
zimdir. 

MADDE 32 — Is miiddetlerine ve istirahat 
vakitlerine dair kanunda yazili hiikiimler mii
esseselerde bekcilik , koruculuk gibi emniyet is-
lerine bakanlara ve kontrol vazifesi gbrenlere ve 
ustabasilara samil degildir. 

MADDE 33 — 27 nci maddede ifade olunan 
hiikiimler 16 yasmdan yukari kadm ve erkek 
isgilere samil olub 16 yasraa kadar (16 yas da-
hilidir.) olan kiz ve erkek gocuklar Umumi 
hifzissihha kanununun hiikiimlerine tabidirler. 

MADDE 34 — SeferberliS-e hazirlik ve sefer-
berlik esnasinda Milli Miidafaa vekaleti, mem-
leket miidafaasinm ihtiyaglarmi temin eden mii-
essesatda fazla mesaive liizum goriirse telerin 
cinsine ve ihtiyacin siddetine gore mesai miid
detini isginin azami galisma kabiliyetine gika-
rabilir. 

Bu suretle fazla galistirilan isgilere fazla 
calistiklan saatler igin 8 saatlik mesai iicretinin 
her saatine tekabiil eden miktari nisbetinde faz
la iicret verilir. 

IKINCI KISIM 

Birinci fasil 

Iscilerin sihhatini koruma hiikiimleri 

MADDE 35 — Her is sahibi is yerinin ve 
isgilerin sihhat ve emniyet sartlarmi temin et-
mekle miikelleftir. Bu sarti haiz olmayan is 
yerlerinin bu kanunun meriyetinden sonra agil-
masi ve halen calismakta olan miiesseselerden 
asagida yazili tatbik miiddetleri zarfmda bu 
sartlan temin etmeyenlerin o miiddetlerden 
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sonra galistrrilmasi yasaktir. 

MADDE 36 — Umumi hrfzissihha kanununun 
179 ncu maddesinde yazildigi veghile is mahal-
lerinin ve bunlara aid ikametgah ve saire gibi 
miistemilatm haiz olmasi lazimgelen sihhi 
vasif ve sartlarm ve is mahallerinde kullanilan 
alat ve edevat, makinalar ve iptidai maddeler 
yiiziinden zuhuru melhuz kaza ve sari veya mes-
leki hastaliklarm zuhuruna mani tedabir ve 
vesaitin ve her smif miiesseselerde is kazalarma 

karsi is yerlerinde bulundurulmasi mecburi olan 
tedavi levazimmm nelerden ibaret oldugimu 
tesbit etmek iizere Iktisad ve Sihhat ve igtimai 
muavenet vekaletlerince miisterek bir nizamna-
me yapilacaktir. 

MADDE 37 — Bu kanunun hiikiimlerine tabi 
olan her is sahibi ise baslamasmdan itibaren en 
gok 15 giin zarfinda agdigi is yerinde kanunun 
36 nci maddesinde bahsedilen nizamnamelerde 
munderic sihhat ve emniyet sartlarmi ne suretle 
temin ettigini mahallin en biiyiik miilkiye nie-
murluguna tahriri bir miiracaatla izah etmeye ve 
vaziyetin kanuni hiikiimlere uygun oldugunu 
tasdik ettirmeye mecburdur. 

Miilkiye memurlari bu miiracaati en cok 15 
giin zarfinda tetkik ve intae ederler. 

Iginde elliden fazla isci galistrrilan veya ca-
listirilacak olan miiesseselerin bu sartlara dair 
olan vaziyetleri Iktisad vekaletinin tasdikile 
tekemul eder. 

Halen galismakta olan miiesseselerin 36 nci 
maddede yazili nizamname ile tesbit olunacak 
sart lan tamamen tatbik ve temin etmeleri icin 
verilecek miihletler nizamnamede tayin olunur. 

MADDE 38 — Yukanki madde mucibince 15 
giinliik kanuni miiddet icinde miiracaat eden is 
sahibinin is yerinde noksanlan goriilurse bun-
lari ikmal etmek iqm kendisine en gok iki ay 
miihlet verilir. Bu miihlet nihayetinde yapilacak 
teftis ile bu noksanlan ikmal ettigi anlasilan is 
sahibine miiessesenin sihhi tedbirlere aid kanuni 
hiikiimlere uygun olduguna dair bir vesika ve
rilir. 

MADDE 39 — Yeni is yeri aganlardan tesis 
sirasmda kanuni sartlara riayet etmeyen ve 
muayyen miiddet zarfinda mecbur oldugu mii
racaati yapmayan is sahiblerile muayyen miid
det zarfinda miiracaat ederek veya kanunun 

meriyetinden evvel kurulmus is yerine sahib 
olarak noksanlarinm ikmali icin kendisine miih
let verilenlerden bu miihletler zarfinda noksan-
larmi ikmal etmemis olanlar hakkmda 124 ncii 
maddede zikrolunan para ve hapis cezalan tat
bik edilir. Miiesseseleri bu noksanlarm ikmaline 
kadar idareten kapatilrr. 

Bu suretle kapatilan miiesseselerin noksan
lan ikmal olunduguna dair vukubulacak miira-
caatleri mahallin en biiyiik miilkiye memurlari 
15 giin icinde tetkik ettirirler ve eger noksanla-
n hakikaten ikmal olunmus ise is yerinin tek-
rar agilmasi icin mezuniyet verirler. 

MADDE 40 — Miiessese dahilinde istihlak 
edilmek iizere is yerine ispirtolu icki getirilmesi 
ve dagrtilmasi ve is yerine sarhos olarak gelin-
mesi yasaktir. 

Is sahibleri veya vekilleri bu nevi igkilerin 
is yerine sokulmamasma ve dagrtilmamasina ve 
iscilerin veya baskalarmm sarhos olarak girme-
melerine dikkat etmekle miikelleftir. 

MADDE 41 — Agir ve tehlikeli islerde Qali-
sacak iscilerin, viicutca bu hizmetlere elveris-
li ve dayanikli olduklari hakkmda Hiikumet ve
ya belediye doktorlan ve bunlar bulunmadiklan 
takdirde miiessese doktoru tarafindan veril-
mis bir rapor olmadan bu hizmetlere almma-
lari yasaktir. 

Bu raporlar her tiirlii resim ve vergilerden 
muaftir. 

MADDE 42 — Kadinlarm her tiirlii islerde 
ve 18 yasmdan kiiciik cocuklarm nizamname ile 
tesbit edilecek miiesseseler miistesna olmak iize
re cliger islerde gece calistrrilmalan yasaktir. 

MADDE 43 —• Agir ve tehlikeli islerin neler
den ibaret bulundugu ve kadinlarm ve 18 yasina 
(18 dahil) kadar olan erkek gocuklarm galisti-
rilmasi caiz olmayan agir ve tehlikeli islerin han-
gileri oldugu ve hangi islerde calisan isgilerin 
ne gibi hastaliklan isten miitevellid addoluna-
cagi bu kanunun meriyet tarihinden itibaren 
6 ay zarfinda Iktisad ve Sihhat ve i<jtimai mua
venet vekaletleri tarafindan tanzim olunacak 
bir nizamname ile tesbit edilecektir. 

MADDE 44 — Askeri miiesseselere aid sihhi 
tedbirler bu kanun hukiimlerine tevfikan Milli 
Miidafaa vekaletince temin ve ifa olunur. 
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Ikinci fasil 

Is kazalari sigortasi 

MADDE 45 — 3 ncii maddede sayilan sanayi 
miiesseseleri meyanma dahil olmakla beraber 
tehlikeli miiesseselerden oldugu tktisad vekale-
tince yapilacak nizamname ile tesbit olunacak 
miiesseselerde galisan biitiin isciler ise baslama-
dan evvel is kazalarma karsi sigortali sayilirlar. 

Tehlikeli islerin iktisad vekaletince tesbiti 
sirasinda sigortaya dahil olmayan isci ve miis 
tahdeminin emniyetlerine aid tedabir de tesbit 
olunacaktir. 

Bu mecburiyet miiesseselerin teknik kisim-
larinda biiro islerinde ve sair hizmetlerinde ga
lisan bedeni ve zihni isgilerden atdlye mesaisine 
bilfiil istirak ederek tehlikeye maruz kalmasi 
ihtimali bulunanlara munhasrrdir. 

Devlet, vilayet ve belediyelerin idari teski-
latinda galisan memur ve mustahdemler bu mec
buriyet hukmiinden harigtirler. 

Bu mecburiyet ancak is kazalarmm sigorta-
sina miiteallik olub hastalik, mesleki hastaliklar, 
maluliyet, ihtiyarlik, issizlik, oliim hallerindeki 
sigorta hukiimleri igin hususi kanunlar yapila-
caktir. 

MADDE 46 — 10 dan az kisi galisan ve fakat 
mahiyeti itibarile muhatarali ve kazali olduguna 
Iktisad vekaletince karar verilen tesebbiislerde 
is kazalarma karsi isgilerin sigortasi mecburidir. 

MADDE 47 — Is kazalari sigortasmi Turk 
vatandasma tatbik ve tesmil eden ve bu hususta 
istisnai hiikiimler koymamis olan ecnebi Dev
let tebaasmdan olan isgiler asagidaki hiikiim
ler dairesinde sigorta haklarmdan istifade eder-
ler: 

A) Kaza zamanmda ve miiteakiben Tiirkiye-
de ikamet eden isgi ve bu kanunda gdsterilen 
derecedeki varisleri - Turk isgileri ve bu kanun
da gdsterilen derecedeki varisler gibi - sigorta-
dan istifade ederler. 

B) Kazayi miiteakib memleketi terkeden ec
nebi isgi veya bu kanunda gdsterilen derecedeki 
vasirleri daimi olarak Tiirkiyeden ayrilirlarsa 
kendilerine yillik iradin iig misli bir defada ve-
rilir ve iradi kesilir. Muvakkat olarak ayrilan-
larm memleket haricinde gegirdikleri zaman 
igin irad verilmez. Ancak bir seneden evvel 
memlekete ddnmeleri halinde avdetlerini takib 

eden aym baslangicindan itibaren yeniden irad 
baglanrr. 

Gaybubetleri bir seneyi gegmeyen ecnebi isgi 
veya bu kanunda gdsterilen derecedeki varisler 
memleketi daimi olarak terketmis addedilerek 
o sekilde irad alirlar. 

0) Kaza neticesi dlmiis olan isginin esasen 
Tiirkiyede oturmayan bu kanunda gdsterilen de
recedeki varislerine istihkaklan olan senelik ira
din 3 misli bir defada verilerek alakalan kesilir. 

MADDE 48 — Is aktinde is kazasi sigortasi 
hakkindaki hukiimleri yok sayacak ve baglana-
cak irad miktarlarmi indirecek surette hig bir 
sart konulamaz. Bu maksatla konan kayitler 
hukumsuzdiir. 

MADDE 49 — Is sahipleri kendi taraflarm-
dan sigorta primi ve masrafi olarak verecekleri 
para igin iicretten bir sey kesemezler. 

Isgi, aldigi iicretten bu kaza sigortasi igin 
yalniz nisbeti bu kanunla gdsterilen sigorta pri-
mini vermekle miikelleftir. 

2 - Is kazasi, kasanm ihbari ve silbutu 
MADDE 50 — Is kazalari: 
A) Is sahibinin veya vekilinin emrile yapilan 

is esnasinda, 
B) Is sahibi veya vekilinin nza ve zrtnni mu-

vafakatine taalluk eden islerde, veya miiesse-
senin dogrudan dogruya veya dolayisile menfa-
atini teminen yapilan isler esnasinda, 

C) isginin isten evvel veya sonra ve her hangi 
bir is inkitamda is yerinde, is dolayisile kendi 
taksiri ofmaksizm ugradigi her tiirlii arizalar 
neticesinde hasil olan: 

1 - Muvakkat miiddet igin hig galisamamayi; 
2 - Muvakkat miiddet igin daha az ucretli 

bir iste galisabilmeyi; 
3 - Daimi surette hig galisamamayi; 
4 - Daimi surette kazadan ewelki ise gore 

daha az ucretli bir iste galisabilmeyi; 
5 - Gerek ani olsun, gerek sonra olsun ne-

ticede dliimii mucib olan kazalar is kazasidrr. 

MADDE 51 — Kazayi isginin kasd ile yaptigi 
sigorta sandigi idaresi tarafmdan iddia olunur 
ve bu iddia hiikmen sabit olursa o isgi ve bu 
kanunda gdsterilen derecedeki varisleri tedavi 
ve irad haklarmdan mahrum olurlar. 
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MADDE 52 — Isginin taksiri ve hatasi ile 
vukua gelen kazalarda isgi ve bu kanunda gos-
terilen derecedeki varisleri sigorta haklarmdan 
mahrum olmazlar ve iratlarmdan big bir sey 
indirilemez. 

Dahili talimata mugayir yapilan ihmallerden 
dogan kazalarda hakimin kararile iradmdan ten-
zilat icra edilebilir. 

MADDE 53 — is sahibinin ve vekillerinin 
isletme tesisatmdaki eksikliklerinden ve meslek 
icabi olan tedbirlere ve bu hususta yapilmasi 
36 nci maddede yazili olan nizamnamelerle mu-
ayyen hukiimlere riayet etmemelerinden ve isle-
rinde lazim olan dikkat ve ihtimami gosterme-
melerinden dolayi mazur gorulemeyecek hata 
ve ihmallerinden ileri gelen veya sebeb olma-
larile vukua gelen kazalarda verilecek olan 
irad isginin veya- bu kanunda gdsterilen derece
deki varislerinin talebile hukmen isginin tarn 
gundeligi miktanna kadar gogaltilabilir. 

Is sahibinin veya vekilinin hata ve ihmali 
veya sebeb olmalarile vukua gelen kazalarda 
bu kanuna istinaden irad alan isci ve hak sahibi 
halefleri umumi hukuk hukiimleri veghile is 
sahibine karsi haiz olduklari hukuku muhafaza 
eder. 

MADDE 54 — Her turlii is kazalannm, is-
sahibi tarafindan, vukuunu miiteakib hemen 
mahalli zabitasma yazi ile bildirilmesi mecbu-
ridir. Bildirme miiddeti 48 saati gegemez. 

Kazayi bildirme mektubunda is sahibinin isi 
ve adresi, kazanin nerde, ne zaman, nasil vukua 
geldigi, mahiyeti, kazaya ugrayanlarin isim ve 
adresleri ve kaza dereceleri yazilidir. Bildirme 
mektubuna bir zabit varakasile bir tabib rapo-
ru da baglanir. Bildirme mektubu ve zabit va
rakasi ve tabib raporu 3 er niisha olarak verilir. 
Bilumum amme miiesseselerinde vukubulan is 
kazalanna miiteallik bildirme mektubu, zabit 
varakasmm ve tabib raporunun birer nushalan 
da miiessesenin bagh oldugu makama gonderilir. 

Is sahibleri miiesseselerinde tutacaklan ka
za def terlerine bildirme mektubundaki taf silati 
sirasile yazarlar. 

Kanunen tayin edilen miiddet zarfmda bildi-
rilmeyen veya hie bildirilmeyen kazalarda sigor
ta sandigi ugrayacagi zararmi is sahibinden iste-
yebilir. 

Bu kazalardan cezayi takibat icrasi lazimge-

lenleri zabitaca hemen mahalli Ciimhuriyet miid-
deiumumiligine bildirilir. Bildirme mektubu 
ve zabit varakasi ve tabib raporunun birer niis-
hasi zabitaca 24 saat zarfmda mecburi is. kazala-
n sigorta sandigma gonderilir. 

MADDE 55 — Mahallin en biiyiik zabrta 
amiri kazanin bildirilmesinden itibaren en geg 
bir hafta iginde: 

1 - Kazanin sebebini, nasil vuku buldugunu, 
mahiyetini, 

2 - Kazaya ugrayanlarin kaza derecelerini 
ve bunlarm aogctuKian yer ve tarih ve adresle-
rini; 

3 - Kazaya ugrayanlarin iicretlerini; tahkik 
ve tesbit edecegi gibi, kazaya ugrayanlarin 
bu kanunda gdsterilen derecedeki varislerini 
ve bunlarm dogduklan yer ve tarih adresleri-
ni mumKiin oldugu kadar siiratle tahkik eder 
ve neticesini raporla imzasi altinda tesbit eder. 

Bu tahkikatta kendisine gonderilen zabit 
varakasi ve tabib raporu ile mukayyet olma-
yib kazanin sebebi, sureti vukuu, mahiyeti, 
derecesi hakkmda yeniden tahkikat icrasina 
ve icab edenlerin ifadesini almaga ve ehlivu-
kuf tayin ederek mahallinde tetkikat yabtirma-
ga veya kazaya ugrayani yeniden muayene 
ettirerek rapor almaga salahiyetlidir. 

Sigorta sandigi bu tahkikati kolaylastir-
mak igin tahkikata istirak edebilir ve tahkikat 
masrafi sandik tarafindan verilir. 

Bu tahkikat evraki ve rapor sigorta sandi
gma gonderilir. 

MADDE 56 — Sandikca bu rapor iizerine 
kaza derecelerine gore isgilere veya bu kanun
da gosterilen derecedeki varislerine verilecek 
irad ve tazminat miktarini ve ba§langic miid-
detini tesbit eder. 

Bu karar sandik miidurlugunce nihayet 3 
gun zarfmda isgiye veya varislerine teblig 
edilir. 

Bu karari dogru bulmayanlar 15 giin iginde 
bulundugu mahal Sulh mahkemesine miiracat-
la itiraz edebilirler. Mahkemeye miiracaat ira-
din kesilmesini icab etmez. Mahkemenin kara
ri katiyet kesbettikten sonra o dairede muame-
le yapilir. 

MADDE 57 — Iscinin bu kanunda gosterilen 
derecedeki varislerinden biri tahkikat evrakm-
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da ismiuin yazili olmamasmdan dolayi kendisi-
ne irad tahsis edilmedigini aulayinca rttilai ta-
rihinden itibaren 15 gun zarfmda ya dogrudan 
dogruya yahud bulundugu mahallin en biiyuk 
miilkiye memuru vasitasile sandik idaresine ya-
zi ile miiracaat eder. Bu iddiasmi usulen ala-
cagi bir vesika ile isbat etmesi sarttir. Ancak 
bu vesikayi bilahare de istihsal ve irae edebi-
lir. Sandik idaresince kanaat husulu halinde 
tahsisin diizeltilmesine ve bu varise de irad ve-
rilmesine karar verilerek tatbik edilir. 

Diger varislerin buna karsi bir diyecekleri 
bulunursa usulen mahkemeye miiracaatleri icab-
eder. 

MADDE 58 — Katiyet kesbeden mahkeme 
karan neticesinde bu kanunda gosterilen dere-
celerin yanlis tatbikmdan dolayi iradm daha 
dun bir dereceye indirilmesi lazimgelirse sigorta 
sandigmca evvelce verilmis olan f azla iradlar 
miiteakib bir sene zarfmdaki iradlardan miite-
nasiben kesilir ve katilesen kararm tebliginden 
sonraki iradlar bu karar veghile verilir. 

Iradm hie, verlmemesi lazimgelirse sigorta o 
zamana kadar verdigi iradi istihkaki olmayarak 
almis olan isci veya bu kanunda gosterilen dere-
cedeki varislerinden adi hukuk hiikiimleri vec-
hile taleb edebilir. 

Katilesen karar neticesinde irad artirilmis 
olursa o zamana kadarki fark sigorta sandigmca 
hak sahibine derhal verilir. 

3 - Sigorta haklan 

MADDE 59 — Is kazasi mecburi sigortasmin 
temin eyledigi haklar sunlardir: 

1 - Tedavi masraflarmm odenmesi, 
2 - Icab ediyorsa suni aza tedariki, 
3 - Olum, vukuunda defin masrafmin veril-

mesi, 
4 - t^giye veya bu kanunda gosterilen dere-

cedeki varislerine irad baglanmasi. 

MADDE 60 — Kazaya ugrayanlarm tedavi-
sini sigorta sandigi iizerine almcaya kadar is 
sahibi ilk tedaviyi yaptirmaga ve icab ediyorsa 
hastaneye yatrrmaya ve kazaya ugrayan isgi 
olmu§se defin masraflarmi odemeye mecburdur. 
Hiikumet ve belediye hekimleri kazaya ugrayan 
i^giyi tedaviden imtina edemezler. 

is sahibi bu tedavi ve hastane ve defin mas
raflarmi sigorta sandigmdan ister. 

( S. Say 

Kazaya ugrayanlarm ilk tedavisini yapma-
yan ve ihtimam gostermeyen ve icab ediyorsa 
hastaneye yatirmayan is sahiblerinden isgi umu-
mi hukuk hiikumleri dairesinde zarar ve ziyan 
isteyebilir. is sahibinin bu hareketi mazur go-
riilemeyecek bir hatasmdan ileri geliyorsa sigor
ta sandigi da umumi hukuk hiikumleri veghile za-
rar ve ziyan isteyebilir. 

MADDE 61 — Kazaya ugrayan bir isginin 
en yakin olan askeri miilki bilumum Devlet has-
tanelerile belediyelerin ve hakiki ve hiikmi sahis-
larm idare eyledikleri diger hastanelere kabulii 
mecburidir. Devlet hastanelerinden maadasmda 
tedavi masrafi bilahare sigorta sandigmdan is-
tenilir. 

MADDE 62 — Sigorta sandigi kazaya ugra
yan isciyi kendisinin veya bu kanunda gosteri
len derecedeki varislerinin muvafakati ile bir 
hastaneye yatirarak tedavi ettirebilir. 

Eger tedavi evde yapilamayacak bir ihtima-
mi icab ediyorsa bu hususta yukanki fikra mu-
cibince muvafakat almaya liizum yoktur. 

Kazaya ugrayan iscinin hali derhal bir has
taneye yatirilmasim veya devamli surette tibbi 
gozetmeyi zaruri kilryorsa sigorta sandigi i§ciyi 
her halde bir hastaneye yatirib orada tedavi et-
tirmeye mecburdur . 

MADDE 63 — Kaza yiiziinden ani olarak ve
ya sonradan olen isci igin defin masrafi olarak 
sigorta sandigmca 20 lira verilir. 

Olum iscinin kasten yaptigi bir fiil neticesi 
olarak vukua gelse dahi bu hukum tatbik olu-
nur. 

MADDE 64 — Kasti olmaksizm yapilan bir 
fiil neticesinde kazaya ugrayan ve isine gelib 
galisamayan veya daha az bir iicretli iste galisa-
bilen bir iscinin hizmet akdi bir ay miiddetle 
fesholunamaz. Bu hizmet akdile muayyen olan 
ucretler bir ay devam eder. Is sahibi bu bir ay 
miiddet igin isciye eski iicretini tarn olarak ver-
meye mecburdur. Is sahibi bu iicreti sandiktan 
alir. Is sahibi veya sigorta sandigi isciye yapmak 
kabiliyetinde oldugu daha az iicretli bir is bul-
duklari takdirde isci yine tarn iicret alir. Tarn 
iicretle az olan ucretin arasmdaki farki sandik 
oder. 

Isci bu isi kabul etmezse yalniz iki ucret ara
smdaki farka miistahak olur. 
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MADDE 65— Hizmet akdinin miiddeti esasen 

»bir ay iginde biterse ertesi gtinden ve miiddet 
heniiz bitmemisse veya hizmet akdi miiddetsiz 
ise bir aydan sonrasi igin sigorta sandigi Jsciye 
asagidaki iradlan baglryacaktir: 

1 - Muvakkat miiddet igin hig galisamayacak 
surette kazaya ugrayan isciye kaza giiniindeki 
giindeliginin yarisi kadar giindelik bir irad 
baglanir. 

2 - Muvakkat miiddet igin daha az iicretli 
bir iste galisabilen veya galisabilecek olan bir 
isciye kaza yiiziinden giindelikte husule gelecek 
tenezziiliin yarisi kadar giinjiik bir irad bag
lanir. 

Bir numarah fikra mucibince verilecek giin
deligin yarisi ve 2 numarali fikraya tevfikan 
verilecek giindelikteki tenezziilun yarisi mikta-
rmdaki bu giinliik iradlar iscinin tamamen iyi 
olmasma veya bu kaza sebebile daimi surette 
lug galisamamak veya daimi surette daha az iic
retli bir iste galisabilmek hallerinin sigorta san
digi tarafindan iddia olunarak sulh hakimi ka-
rarile tahakkuk etmis olmasma kadar devam 
eder. 

3 - Daimi surette hig galisamayacagi tahakkuk 
eden bir isciye kaza giiniindeki giindeliginin 
300 mislinin yarisi daimi yillik irad olarak bag
lanir. 

4 - Daimi surette kazadan evvelki isine gore 
daha az iicretli bir iste galisan veya galisabile
cek olan bir isciye kaza yiiziinden giindelikte 
husule gelecek tenezziiliin 300 mislinin yarisi 
daimi yillik irad olarak baglanir. 

Hastanede yattigi muddetce isciye irad ve-
rilmezse de yukandaki hiikiimler dairesinde 
kendisine terettiib eden iradlarm % 20 si kari-
sma ve % 10 u gocuklarma verilir. Qocuklan 
miiteaddid ise bunlara verilecek iradm mecmuu 
% 30 u gegemez. 

MADDE 66 — Daimi yillik iradlar iscinin 
olumii He sakit olur. 

Daimi yillik iradlarm tesbitinde giindeligin 
yillik tutarmin 600 ve giindelikte husule gele
cek tenezziiliin yillik tutarmm 400 liradan faz-
lasi hesaba alinmaz. 

MADDE 67 — Kaza neticesinde daimi veya 
muvakkat suretle galismak kabiliyetinin zevali-
nin ve bunun derecelerini ve kazadan ev
velki i§e gore daha az iicretli bir i§te galisabil

mek suretile iicrette husule gelebilecek tenezziil-
lerin derecesini gbstermek iizere iktisad ve Sih-
hat ve igtimai muavenet vekaletlerince mii§tere-
ken bir barem yapilarak bir nizamname ile 
tesbit edilecektir. Kazanin derecesine gore bag-
lanacak iradlar bu bareme gore tesbit olunur. 

MADDE 68 — Kaza, ani olsun, sonradan ol-
sun, neticede oliimii mucib olursa sigorta san
digi iscinin bu kanunda gbsterilen derecedeki 
varislerine asagidaki miktarlarda irad baglanir: 

1 - Evli oldugu halde kazaya ugrayib blen 
erkek iscinin karisma hayati devammca veya 
yeniden evleninceye kadar kocasmm kaza »ii-
niindeki giindeliginin senelik yekununun % 20 
si nisbetinde senelik bir irad baglanir. Dui ka-
din sonradan evlenirse senelik iradm bir misli 
bir defada verilerek iradlan kesilir. 

Olen isgi kadmm galismaya muktedir olma-
yan ve nafakaya muhtag olan kocasi varsa buna 
da yukariki fikrada oldugu gibi irad baglanir. 

2 - Olen isginin yetim kalan gocuklannm her 
birine 16 yasina kadar kaza giiniindeki giindeli
ginin senelik yekununun % 15 i senelik irad 
olarak baglanir. Hem anasiz ve hem babasiz 
kalan gocuklarda bu miktarlar % 20 ye gika-
rilir. 

Anneleri veya alii babalan yasayan gocuk-
lara baglanan iradlarm yekunu giindeligin sene
lik yekununun % 30 unu hem babasi, hem anasi 
olmayan gocuklara baglanacak iradlarm yeku
nu giindeligin senelik yekununun % 50 sini ge
gemez. Eger gegerse her gocugun iradi miitena-
siben o hadde kadar indirilir. 

3 - Olen bir isginin karisi olubda irad tahsis 
edilecek vaziyette degil ise veya bunlarm irad
lan kesilmis ise, nafakaya muhtag olan ana ve 
babasinm her ikisine birlikte giindeligin senelik 
yekununun % 30 u ve bunlardan yalniz biri ya-
siyorsa % 20 si senelik irad olarak baglanir. 

4 - Olen bir isginin nafakaya muhtag ana ve 
babasi yoksa veya bunlarm iradi asagidaki mad-
de veghile kesilmisse nafakaya muhtag cedlere 
ve 16 yasmdan kiigiik olan kardeslerle torunlarm 
her birine giindeligin senelik yekununun % 10 u 
senelik irad olarak baglanir. Bu iradlarm ye
kunu giindeligin senelik tutarmin % 30 nu ge
gemez. Eger gegerse her birinin iradi miitena-
siben o hadde kadar indirilir. 

MADDE 69 — Kazaya ugramis isginin baba 
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ve anasmm ve cedlerinin irad almadan kolay-
likla yasayabileceklerini kendilerinden sonraki 
varisler hukmen isbat ederse bunlara irad tedi-
yesine sigorta sandigi mebur tutulmaz. Sirasi ile 
diger halefler irada miistahak olurlar. 

Bu suretle iraddan mahrum edi.Ie.nler sonra-
dan nafakaya muhtag bir vaziyete diistuklerini 
hukmen isbat ederlerse hakime miiracaat tarihin-
den itibaren irada hak kazanirlar ve bu takdirde 
sirasi sonra gelen haleflere baglanmis clan irad-
lar kesilir. Bu hukmiin bir defa igin tatbiki 
caizdir. 

MADDE 70 — 16 yasma kadar gocuklarla 
grrak olarak galisan veya muayyen bir zaman 
igin tecriibe edilmek iizere ayni isi goren diger is-
cilerden daha az para alan veya hie, para almayan 
iscilere ve bunlarm bliimii halinde bu kanunda 
gosterilen derecedeki varislerine baglanacak 
iradlann hesab ve tesbitinde ayni isi yapmakta 
olan diger iscilerin almakta olduklan en az mik-
tardaki tarn giindelik esasi gozetilir. 

MADDE 71 — Senelik iradlar her ay ve 
giinliik iradlar 15 giinde bir pesin olarak veri-
lirler. 

Irad, aylik tediye giinii olan tarihten evvel 
baglanirsa o tarihe kadar olan giinlerin iradi 
pesin olarak verilir. 

Ay iginde irad kesilir veya iradm miktari 
indirilirse pesin olarak verilmis olan iraddan 
bir sey geri almmaz. 

MADDE 72 — tradlarm baglanmasmda goz 
oniinde bulundurulacak olan calisamamak dere-
cesinde sonradan bir tebeddiil vukua gelirse ka-
zaya ugrayan isci ve bu kanunda gosterilen de
recedeki varisleri ile sigorta sandigmdan her 
biri aid oldugu mahkemeye miiracaatle iradm 
gikarilmasmi veya indirilmesini taleb etmek 
hakkma maliktir. 

Tadil talebi iradm baglanmasmdan itibaren 
azami 4 sene zarfmda yapilabilir. 

Tadil dolayisile irada zam vukubuldugu tak
dirde bu zam taleb tarihini takib eden aym ba-
smda ve irad indirildigi takdirde ise bu indir-
me irad sahibine teblig tarihini takib eden ilk 
aylik basmdan tediyeden itibaren sayilir. 

MADDE 73 — Iradlar sermayeye kalboluna-
rak verilemez. Ancak 16 yasma kadar olan hak 
sahiblerinden maada diger varislerden iradlan 

senede 30 liradan az olanlar bu iradlarmm ser
mayeye tahvilini isterlerse sandik idaresi kara-
rile bu iradlann sermayeye tahvili caizdir. 

tradlarm sermayeye tahvili taleb ve miira-
caatleri ancak 4 senelik tadil muddetinin neti-
cesinden sonra yapilabilir. 

tradm sermayeye tahviline karar verilirse 
bu irad sigorta sandigmca tesbit ve tktisad ve-
kaletince kabul edilecek esaslara gore sermaye
ye tahvil edilir ve bu sermaye hak sahibine ve-
rilerek iradi kesilir. 

MADDE 74 — Bu kanun mucibince bagla-
nan iradlar baskalarma devir ve temlik oluna-
maz ve irad sahibinin nafaka ve amme huku-
kundan dogan Devlet borclarmdan maada borc-
lar igin haczedilemez. 

MADDE 75 — Mecburi is kazasi sigortasma 
tabi oldugu halde sigorta sandigma girerek is-
cilerini sigorta ettirmemis olan bir is miiessese-
sinde kaza vukuunda sigorta sandigi kazaya 
ugrayan iscilere ve bunlarm bu kanunda goste
rilen derecedeki varislerine bu kanunda goste-
rilmis olan sigorta haklarmi temin ve tediye ile 
miikelleftir. Sigorta sandigi bu suretle vermis 
oldugu tedavi ve defin masraflarile iradlar igin 
is sahiblerine riicu eder. 

4 - Sigorta sandigi ve primler 

MADDE 76 — ts kazalari sigortasmi yap-
mak iizere mecburi sigortaya tabi is sahiblerile 
isgiler arasmda bir is kazalari sigorta sandigi 
teskil olunur. 

Is kazalari sigorta sandigi hiikmi sahsiyet 
sahibi olub Iktisad vekaletine baglidir ve veka-
letin daimi murakabe ve teftisi altmdadir. 

Sigorta sandigma is sahiblerile isgilerin ver-
digi primler ve primlerle husule gelen sandik 
parasi ve yedek akcesi sandik tarafmdan tediye 
olunan iradlar ve sermayeler her tiirlii vergi 
ve resimlerden muaftir. 

MADDE 77 — Her is sahibi tesebbusiine 
basladigi zamani 15 giin zarfmda sandiga (isim 
ve adresini, ticaret unvanini, ise basladigi tarihi, 
isin nevini, galistirmakta oldugu isgilerin adedi-
ni ve iicretlerini ) bildirir bir bey an mektubu-
nu vermeye mecburdur. 

Bu beyan mektubunu 15 giin gegtikten sonra 
veren is sahibleri gegen her giin igin % 50 fazla 
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prim vereceklerdir. Bu fazlayi yalniz is sahibi 
odeyecektir. ve 4 de birini is sahibi isgilerden 
kesemeyecektir. 

Isten vaz gecilerek miiessese kati surette ka-
patildigi takdirde keyfiyet kapatildigr tarihten 
itibaren 15 gun zarfmda bir mektubla sandiga 
bildirilecektir. Miiessesenin kapatildigi gee, ha-
ber verilirse veya big haber verilmezse kapan-
maga tekaddiim eden 15 gun iginde o miiessese
nin sandiga vermis oldugu primlerin vasatisi 
iizerinden kapanmanin bildirilmesine kadar ge-
§en her giin igin bir prim tediyesine is sahibi 
mecburdur. Bu primlerin de 4 de biri iscilerden 
kesilemez. tflas hali bundan miistesnadir. 

MADDE 78 — Is kazalan sigorta sandigmin 
en buyiik uzvu sandik umumi heyetidir. San
dik umumi heyeti 26 azadan miirekkebtir. Bu 
26 azadan 10 u mecburi sigortaya tabi bilumum 
is sahibleri ve onu isciler tarafmdan secilir. 
6 aza da Iktisad vekaleti tarafmdan intihab 
olunur. 

Is miiesseselri ve isciler tarafmdan secilecek 
olan azalarm meslekler itibarile tevzi sureti 
ve her meslek igin de ne suretle secjlecgi statu 
ile tayin ve tesbit olunur. Azalik muddeti 4 se-
nedir. Ilk iki sene sonunda her iig kisim azadan 
kura ile yarisi azaliktan gikarlar. 

Muteakib ikinci sene sonlarmda 4 senelik 
miiddetini bitiren aza yerine yeniden digerleri 
segilir. Eski azanm yeniden segilmesi caizdir. 

Umumi heyet senede bir defa ictima eder. 
Fevkalade olarak toplanmasi da caizdir. 

Baslica vazifeleri sunlardir: 
1 - Statiide muayyen olan salahiyetlerden 

maada hallerde de sandik mudiirime sandigm 
gayesine uygun olmak iizere munzam salahiyet-
ler vermek, 

2 - Sandigm senelik muamele ve hesablarmi 
ve idare masraflarmi tetkik ve tasdik etmek, 

3 - Statii hukiimlerinin tatbikmi murakabe 
etmek ve icab ediyorsa statii hiikumlerini tadi*. 
ile Iktisad vekaletinin tasdikina arzeylemek. 

4 - Sandik islerinin sureti icrasina dair ka-
rarlar vermek ve dahili talimatlar yapmak. 

Umumi heyetin igtimalannda Iktisad vekale
ti tarafmdan bir komiser bulundurulur. 

Komiser igtimam kanuni hiikumler dairesin-
de cereyanmi murakabe eder ve i§tima zaptmm 
bir suretini raporu ile beraber vekalete verir. 

( S. Sayi: 

Ilk umumi heyeti teskil etmek iizere is sa-
hiblerile isciler tarafmdan segilecek olan onar 
azanm yukandaki nisbet ve esaslar dahilinde 
nasil ve hangi muesseseler tarafmdan intihab 
edilecegini Iktisad vekaleti bu kanunun meri-
yetinden itibaren iki ay zarfmda tayin eder. Ilk 
heyet, intihabmdan itibaren nihayet bir ay zar
fmda toplanacaktir. 

MADDE 79 — Sandigm bir statusii olacak-
tir. Statii sandiqrn tesekkuliinden sonraki iki 
ay iginde sandik idaresince hazirlanarak ilk 
umumi heyetce kabuliinden sonra Iktisad ve-
kaletine gonderilir. Statii Iktisad vekaletince 
tetkik ve Icra Vekilleri Heyetince tasdik olun-
duktan sonra kativet kesbeder. Usulii dairesin-
de nesir ve ilan edilir. 

Umumi hevetin vazife ve salahiyetleri ve 
sandigm teskilati ve sureti idaresi ve primlere, 
sermaye ve yedek akcesinin ne suretle kullani-
lacaq-ma ve di^er hususlara aid biitun hiikiim-
ler sandigm statiisii ile tayin edilecektir. 

MADDE 80 — Sandik Iktisad vekaletinin 
teklifi iizerine Icra Vekilleri Heyeti kararile 
tayin olunacak bir miidur tarafmdan idare olu
nur. Miidttr bu statii ile muayyen olan ve umu
mi heyet kararile kendisine avrica verilen sa-
lahiyetler dahilinde vazifesini goriir. 

Bu kanunla muayyen sigorta haklarmdan 
bulunan tedavi ve defin masraflarmm yapilmasi 
ve iradlarm baglanmasi muameleleri bu kanu
nun hiikumleri dairesinde miidurliikce yapilir. 

MADDE 81 — Sigorta sandigmm masraflan 
sunlardir: 

1 - Tedavi ve suni aza tedariki masraflan, 
2 - Defin masraflan, 
3 - Baglanan iradlar, 
4 - Kazaya ugrayanlan kurtaranlara verile-

cek olan miikafatlar, 
5 - Sandigm idare masraflan, 
6 - Sandigm dava masraflan, 
7 - Statii ile tayin edilecek diger masraflar. 

MADDE 82 — Sigorta primleri mecburi si
gortaya tabi olan is sahibleri ile bu miiessese-
lerde galisan isciler tarafmdan su suretle verilir: 

1 - Is sahibleri her ay vermekte olduklan 
iicretlerin yekunu iizerinden % nisbeti her sene 
umumi heyet kararile tesbit olunacak miktari 
prim olarak ertesi aym 16 sma kadar sandik 
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kasasma yatirmaga mecburdurlar. 

Bu nisbete esas olmak ve ilk 10 sene icinde 
tatbik edilmek iizere Iktisad vekaletince her sa-
natm tehlike ve kaza ihtimalleri goz oniine ah-
narak en az ve en gok hadleri ihtiva edecek bir 
barem hazirlanir ve sandik umumi heyeti her 
sene bu iki had arasmda olmak iizere primin 
nisbetini tayin eder. Primler emsali sirketlerin 
aldigr normal primin fevkine gikamaz. 

2 - Verilecek olan prim yekiinunun 4 de biri 
iscilere aiddir. is sahibleri bu dordde bir mik-
tari her isginin aldigi iicrete gore nisbet dahilin-
de olmak iizere isci ucretlerinden keser. 

Primleri ertesi aym 15 ine kadar sandik ka
sasma yatirmayan is sahibleri gegen her gun 
igin % 5 miktarmda fazlasile prim tediyesine 
mecburdurlar. Bu fazla miktarm 4 de biri is-
gilerden kesilmez. 

Is, sahibi iflas ettigi takdirde isgiden sandiga 
verilmek iizere kesilib te zimmetinde kalan prim
ler sandigm imtiyazh alacagi addolunur. 

MADDE 83 — 10 sene zarfmda sigorta san
digi muhtelif is mesleklerinde vukua gelen ka-
zalari ve kaza ihtimallerini tetkik ve hesab ede-
rek almacak prim nisbetlerini tesbit eder. Bu 
suretle tatbik ve tahsil olunacak prim nisbetle-
rinin tesbiti igin is sahibleri her hesab senesi-
ni takib eden aym sonuna kadar gecen sene 
zarfmda sigortadan istifade edenlerin adedini ve 
bunlarm ucretlerini ve yapmakta olduklari isin 
mahiyetini ve bu islerin kaza ve muhatara de-
recelerini gosterir bir cetveli tanzim ve sandiga 
tevdi etmege mecburdurlar. 

Sigorta sandigi bu cetvellerin 3 er veya 6 sar 
aylik olmasmi isteyebilir. 

10 sene sonra yukariki maddede yazili prim ! 
cetveli yerine umumi heyetge tesbit edilen bu 
prim cetvelleri Iktisad vekaletinin tasdikile me-
ri olur ve primler bu cetveller veghile verilir. 
Bu prim cetvelleri umumi heyet kararile ve Ik
tisad vekaletinin tasdikile her 10 senede bir goz-
den gegirilecegi gibi bu tabirlerin liizum gbriil-
diikce yapilmasi da mumkiindiir. 

MADDE 84 — Sigorta sandigmm tesekkiilu-
nii miiteakib vukua gelebilecek is kazalarmm 
icab ettirecegi btitiin masraflara karsi olmak 

iizere sigorta sandigi miiteakib aylarda tediye ede-
cekleri primlerle her ay miisavi taksitlerle mahsub 
edilmek s,artile umumi heyet kararile tayin edi

len nisbet ve miktarlar dahilinde olarak is sa-
hiblerinden bir veya bir kac defada avans taleb 
ve tahsil edebilir. Bu avans primler ancak san
digm tesekkulunden sonraki birinci sene iginde 
istenilebilir. §ayed ikinci ve ugiincii senelerde de 
sandikda masraflari karsilayacak para bulun-
mazsa bu seneler iginde de avans istenmesi ca-
izdir. tTciincii seneden sonra avans istenemez. 

Is sahibleri sandikca istenilen bu avans prim
leri tediyeye mecburdurlar. Avans primler is 
sahibinin bir sene iginde tediye edecegi ucret 
tutannin heyeti umumiyece tesbit edilecek % 
nisbeti miktarmi gegemez. 

MADDE 85 — Is kazalan sigorta sandigi 
umumi heyet kararile bir yedek ak§esi tesisine 
mecburdur. 

Yedek akcesinin faizleri de yedek akgesi he-
sabma geger. Primlerle hususb gelen sandik 
parasmm kali gelememesi halinde tedavi ve de-
fin masraflari ile bao-lanan iradlar yedek akc,e-
sinden tedive olunur ve bu akgeden baska mas-
raflar verilemez. 

10 seneden ewel vedek akcesinin istimaline 
liizum goruldii'TU takdirde Iktisad vekaletinin 
muvafakat ve musaadesi sarttir. 

MADDE 86 — Siflrorta sandigmm her sene 
verdigi agigm yarisi Devletce sandiga tediye ve 
dis-er yarisi da butiin is sahiblerine o sene <?inde 
sandiga vermis olduklari primler nisbetinde tev-
zi olunarak kendilerinden tahsil clunur . 

Is sahibleri bu miktarm 4 de birini isci uc
retlerinden her ay kesecekleri primlere miitena-
siben ilave ederek alirlar. 

Bu maddenin hiikmu, kanunun mevkii tat-
bika gegtiSi seneyi takib eden mali sene iptida-
smdan itibaren cereyana baslar. 

MADDE 87 — tktisad vekaleti sigorta san
digmm idari, mali, f enni her turlii muamele ve 
hesablarmi teftis ve murakabe eder. 

MADDE 88 — Her derecedeki resmi daireler 
ve amme muesseselerile mecburi sigortaya tabi 
olsun olmasin biitiin is sahibleri bu kanunun 
hududu dahilindeki hususlar ve meseleler hak-
kmda sandikca ve Iktisad vekaletince istenile-
cek malumati miimkiin oldugu kadar kisa za-
manda ve tarn olarak venneye mecburdurlar. 

MADDE 89 — Mecburi kaza sigorta sandigi-
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nm tesekkiiliinden evvel iscilerini is kazalarma 
karsi bir sigorta sirket veya miiessesesine sigor-
ta ettirmis olan is sahiblernden mecburi is ka
zasi sigortasma tabi olanlarm evvelce yapmis 
olduklari bu mukaveleler bir guna tazminat ve-
rilmeksizin miinfesih olur. Bu bapta umumi hii-
kiimler cereyan eder. 

MADDE 90 — 1 - Mecburi is kazasi sigorta-
sma tabi tutulan her tiirlu is miiesseselerinde bu 
kanunun nesrinden evvel yalniz is kazalarma 
karsi teskil edilmis olan her tiirlu sandiklar 
ve miiesseseler lagvolunmustur. isciler tarafin 
dan bu teskilata verilmis olan mebalig 
idare masrafi cikarildiktan sonra kalan 
hisseleri kendilerine iade olunur. Lagrv-
dan bir sene sonra almmayan paralar o 
miiessesede is hayatma muteallik olarak 
mevcud bulunan veya tesis edilecek olan 
diger sandiklara ve teskilata tahsis olunur, An-
cak bu kanun hiikiimleri ayrica cari olmak sar-
tile 895 numarali imalati harbiye teaviin ve si-
gorta sandigi hakkmdaki kanunun hukiim^ri 
bakidir. 

Bu sandiklar ve muesseseler kaza ile beraber 
hastalik maluliyet, ihtiyarlik gibi diger hallere 
mahsus sigorta nevileri ve ictimai diger teaviin 
maksadlarile teskil edilmis iseler bunlarm muka-
velename, talimatname ve nizamnamelerinin ka
za hakkmdaki hiikiimleri miilga olub diger hii
kumleri bakidir. Bu fikra hukmii imalati har
biye sigorta sandigi kanun ve talimati hakkmda 
da tatbik edilecektir. 

0 zamana kadar isciler tarafindan bu teski
lata verilmis olan kaza sigortasi mebaligi iscilere 
iade olunmayarak teskilatm diger gayelerine 

tahsis olunur. 

MADDE 91 — Sigortalarm teftis ve mura-
kabesine dair kanun ve bu kanunun zeyilleri is 
kazalan sigorta sandigi hakkmda tatbik olun-
maz. 

MADDE 92 — (151) numarali Eregli hav-
zai fahmiyesi maden amelesinin hukukuna mii-
teallik kanunun 6 nci maddesinin hastaliklarm 
tedavisi hakkmdaki hiikiimleri baki olmak iize
re kazaya ugrayan isciler hakkmdaki hiikiim
leri mecburi kaza sigortasi sandiginm teskilin-
den itibaren miilgadir. 

MADDE 93 — Is kazasi sigorta mecburiyeti 

bu kanunun nesrinden 6 ay sonra tatbik oluna-
caktir. 

MADDE 94 — Mecburi sigorta sandiginm 
mallari Devlet mallanndan addolunarak, zimme-
te gecirenler ve ihtilas edenler hakkmda ona 
gore ceza tatbik olunur. Ancak takib ve mu-
hakeme usulleri umumi hiikiimlere tabidir. 

tlOttHCti KISIM 

Birinci fasil 

ts ve isqi Indma 

MADDE 95 — Iktisad vekaletince tayin ve 
tesbit edilecek sehirlerde ve vilayet merkezle-
rinde (is bulma idareleri) ve Ankarada bu ida-
relerin mercii olmak iizere (is bulma idareleri 
uraumi merkezi) kurulacaktir. 

Is bulmak vn isci yetistirmek hususundaki ta-
vassut ve hizmetleri umumi merkez dogrudan 
dogruya kenclisi de yapabilir. 

MADDE 96 — Is ve isgi bulma idareleri her 
tiirlu iktisadi isletmelerle serbest sanat ve hiz-
met mahiyetinde olan diger biitiin isler hakkmda 
tetkikat ve istihbaratta bulunarak malumat top-
lamak ve is arz ve talebini tanzim ve idare 
etmek ve is arz ve taleplerini gosteren defterleri 
tutmak, muhtelif sanat ve ziimrelere mensub 
is erbabmi gostennek iizere cetveller tanzim 
etmek, is sahibine isgi ve isciye is bulmak ve 
hizmet akitlerinin yapilmasma tavassut etmek 
vazifelerini amme hizmeti olarak parasiz ya-
parlar. 

MADDE 97 — Resmi ve hususi is bulma ida-
relerinin saha ve mmtakalari, dahili teskilati, 
galisma usulleri, mecburi ve ihtiyari isleri hiz
met akitlerindeki tavassutlarm ne suretle yapila-
cagi ve yan yariya is sahiplerile iscilerden mii-
rekkeb olan idare heyetlerinin secilmeleri, miid-
detleri, vazifeleri ve bu idarelerin birbirlerile 
ve umumi merkezle miinasebetleri ve umumi 
merkez tarafindan teftis ve murakabelerile ida
relerin mesaisine aid diger hususlar hakkmdaki 
hiikiimler iktisad vekaletince hazirlanacak bir 
nizamname ile tayin ve tesbit olunacaktir. 

MADDE 98 — Muhtelif is ve sanat ziimrele-
rine mensub is erbabi arasmdaki tesekkuller 
tarafindan ancak kendi sanatleri dahilindt; 
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gaiismak uzere is bulma idareleri agilabilir. Bu 
idareler umumi merkezin teftis ve murakabe-
sine tabidirler. 

Tesekkiiller tarafmdan viicude getirilen is 
bulma idareleri de bu islerden dolayi para ala-
mazlar. 

MADDE 99 — Hususi is idarehaneleri bele-
diyeler, vilayetler ve umumi merkez tarafmdan 
teftis ve murakabe olunurlar. 

Hususi is idarehaneleri muamelelerinden do
layi ne namma olursa olsun isgilerden iicret ala-
mazlar. is sahiplerinden alacaklan iicretlerin 
miktar ve nisbeti Iktisad vekaletince tarife ile 
tayin ve tesbit olunur. 

Bu kanundaki esaslara riayet etmeyen hususi 
is idarehaneleri valinin karar ve emrile kapatilir. 

MADDE 100 — Resmi is bulma idarelerinin 
tavassutu ile is bulmus olan isgilerin calisacak-
lari mahalle gitmelerinde bu idarelerden veri-
len vesikalar iizerine Devlet vesaiti nakliye iic-
retlerinde % 50 tenzilat yapilacaktrr. 

Ikinci fasil 

Umumi is ihtilaflarinin halli ve grev, 
lokavt yasakligi 

1 - Uzla§tirma 

MADDE 101 — Bu faslm ihtiva ettigi hii-
kiimler Milli Miidafaa vekaleti tarafmdan isle-
tiln fabrika ve miiesseselere samil degildir. 

I§bu muesseselerle buralarda istihdam olu-
nan isciler ve ecirler askeri kanunlar ahkamina 
tabi tutulurlar. 

MADDE 102 — Grev ve lokavt yasaktir. Her 
turlii is miiesseselerinde ve tesebbiislerde gali-
san isciler mecmuunun en az 5 de birinin, is sart-
larinin hepsi veya her hangi biri hakkmda vu-
kubulan itirazlar iizerine is sahibi ile isciler ara-
smda gikacak olan ihtilaf lar, bu fasil hdkiimle-
rine tevfikan uzlastirma suretile hallolunur. Mii-
essese veya tesebbiiste galisan iscilerin sayisi her 
ne olursa olsun isci mecmuunun 5 de biri 10 ki-
slden az oldugu takdirde ancak itiraz olunan 
mesele hakkmda iscilerden behemehal 10 kisinin 
birlesmesi halinde bu hukmiin tatbiki cihetine 
gidilebilir. 

MADDE 103 — 102 nci maddede bahsedilen 

uzlastirma vazif esini if a etmek ve vilayet ve ka-
za merkezlerinde ihtilaf zuhurunda faaliyete 
gegmek uzere vilayet merkezlerinde vali, ka-
zalarda kaymakamm veya tevkil edecekleri za-
tin reisligi altinda asagida sayili zatlerden mii-
rekkeb bir uzlastirma heyeti teskil olunur: 

A - is miifettisi veya iktisad vekaletince 
is teftis ve murakabesini ifa ile tavzif edilen 
memur, 

B - Belediye reisi, veya belediye reisliginin 
miilkiye memurlarma tevdi edildigi yerlerde be
lediye enciimenince azadan intihab olunacak bir 
zat, 

C - Kazanin meclisi umumi azasmdan kay-
makamlikca tesbit edilecek birisi, 

D - Mevcud olan yerlerde ticaret ve sanayi 
odalan reisi, 

E - Ihtilaf ile alakadar is sahibi ve isciler ara-
smdan kendilerince segilecek iki§er zat. 

Aza sifatile heyete dahil olan isci miimessil-
leri heyette vazifelerini ifa ettikleri zaman igin 
iicretlerini mensub olduklan miiessese veya te-
§ebbiisten bizzat i§ basinda gali^mis gibi alirlar. 

Bu heyetin yazi isleri ve muamelati valiler 
ve kaymakamlarca munasib goriiiecek bir zat 
tarafmdan idare olunur. 

istanbul belediye mintakasi dahilindeki is 
ihtilaflannda uzlastirma heyeti yukariki tarzda 
ve valinin veya tevkil edecegi br zatin reisligi 
altinda toplanir. 

MADDE 104 — 102 nci maddede yazili sayi-
da isciler, musterek imzalarile vali veya kayma-
kamlara verecekleri arzuhal ile ihtilafi heyetin 
takdir ve hukmune arzederler. 

Bu istidaya ihtilafi mucib olan meselenin 
izahindan baska iddialarmi uzlastirma heyetin-
de miidafaa ve takibe salahiyettar olmak iizere 
aralarindan segmis olduklan en gok iig murah-
has iscinin isim ve hiiviyetleri de dercedilmis 
olacaktir. 

MADDE 105 — 102 nci maddede yazili sayi-
da iscilerin her hangi bir ihtilaf igin bir arada 
toplanarak vali ve kaymakama verecekleri ar-
zuhalin tanzim edilmesi ve haklarmm mudafaa-
ya memur edecekleri murahhas 3 iscinin segil-
mesi igin vukubulacak toplantilarmin bulunduk-
lari muessesenin is saatleri ve is yeri haricinde 
olmasi ve toplantinm en az 24 saat evvel mahal-
li zabrtaya bildirilmesi mecburidir. 
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loplantida hazir bulunmak iizere zabita ta-
rafmdan gonderilecek memurlar toplantidaki 
miizakereleri ve bu miizakerelerde soz soyleyen-
lerin hiiviyetlerini gizli tutmakla miikelleftirler. 

MADDE 106 — 105 nci maddede bahsedilen 
miiracaatin vukuundan itibaren 3 giin zarfinda 
vali uzlastirma heyetini toplar. Heyet reisten 
maada 103 ncii maddede yazili azadan en az 4 
kisi bulunmadikga miizakere edemez. 

Vali ve kaymakam, murahhas isgiler ile is sa-
hibini heyet huzuruna birlikte davet ederek bun-
larm iddia ve miidafaalarmi dmledigi gibi ayri 
ayri dahi gagrnb dinleyebilir. 

Murahhas isgiler uzlastirma heyetine gagi-
rildiklan zamanlar igin iicretlerini mensub ol-
duklan miiessese veya tesebbiisten bizzat is ba-
§mda galismis gibi alirlar. 

MADDE 107 — Umuma miiteallik hizmet ifa 
eden miiessese ve tesebbiislerle yiizden fazla is-
gi galistiran miiessese ve tesebbiislerde gikacak 
ihtilaflar uzlastirma heyetince en gok 7 giin 
iginde ve bunlann haricindeki miiessese ve te
sebbiislerde gikacak ihtilaflar en gok 15 giin zar
finda neticelendirilir. 

MADDE 108 — Uzlastirma heyetince liizum 
goriildiigu takdirde mesele hakkinda tenevviir 
igin ayrica ehli vukuf da dinlenir. 

Karar, 103 ncii maddede yazili olan heyete 
dahil azanm reylerinin ekseriyeti ile verilir. 
Reylerde miisavat vukuunda reisin bulundugu 
taraf ekseriyeti haiz sayilir. 

MADDE 109 — Uzlastirma heyetinin karari-
na taraflar 3 giin zarfinda itiraz edebilirler. 

Itiraz arzuhali vilayet veya kaymakamlik 
makamma verilerek mukabilinde makbuz alinir. 

Vilayet veya kaymakamlik bu arzuhali 48 sa-
at zarfmda kendi miitaleasmi havi bir tahriratla 
Hukumet merkezindeki Yiiksek uzlastirma he
yetine gonderir. 

MADDE 110 — Yiiksek uzlastirma heyeti 
§urayi devlet daire reislerinden Basvekaletge 
bir sene miiddetle segilecek birinin reisligi altin-
da olmak iizere asagidaki azadan terekkiib eder: 

A) §urayi devlet heyeti umumiyesince segi-
lecek azadan bir zat, 

B) Iktisad vekaletinden isgi meselelerile 
mesgul olacak dairenin en biiyiik amiri, 

C) Dahiliye vekaletince intihab edilecek ef-
kandan bir zat, 

C) Adliye vekaleti hukuk i^leri mudiirii, 
D) Ankara Hukuk fakiiltesi iktisad profe-

sorii, 
E) Isin mahiyetine gore taalluku goriilen ve-

kaletlerce erkandan segilecek bir zat, 
Yiiksek uzlastirma heyetinin miizakere nisa-

bi reis dahil oldugu halde azadan en az 5 kisi-
nin bulunmasile hasil olur. 

Yiiksek uzlastirma heyeti reisi mevzu ile ala-
kadar gbrdiigii Devlet devairi erkanindan her 
hangi birini ve kezalik is ve istihsal islerinde 
vukuf sahibi zevati istisari mahiyette beyani 
miitalea etmek iizere heyete gagirabilir. 

Yiiksek uzlastirma heyetinin yazi islerine Ik
tisad vekletince bir zat memur edilir. 

Yiiksek uzlastirma hyeti, itirazlan, evrakin 
vusuliinden itibaren en geg 20 giin zarfmda 
reylerin ekseriyetile kati hiikme baglar. 

MADDE 111 — 109 ncu maddede bahsolu-
nan miiddet zarfinda itiraz edilmemis olan vila
yet ve kaza uzlastirma heyeti kararile vaki olan 
itiraz iizerine yiiksek uzlastirma heyetinden sa-
dir olacak kati hukiimlere alakadar taraflarm 
ittibai mecburidir. Bu kararlar aleyhine bas-
kaca itiraz ve temyiz mercileri yoktur. Kati-
yet kesbeden karar ve hiikiimlerin icabi bun
lann taraflara tebligi tarihinden itibaren tat-

bik edilir. 
MADDE 112 — Yukanki maddelerle beyan 

olunan usul dairesinde neticeye baglanmis olan 
is sartlan iizerinde ayni miiessese veya tesebbii-
siin is sahibi veya iscileri tarafmdan kararm 
katiyet kesbettigi tarihten itibaren bir sene geg-
medikge yeniden ayni mesele igin heyete miira-
caatte bulunulamaz. 

MADDE 113 — Ihtilaflarm halli igin isgi
ler tarafmdan bu fasilda gbsterilen mercilere 
verilen arzuhaller her nevi resim ve hargtan mu-
aftrr. 

MADDE 114 — Is ihtilaflarmm halli igin 
bu fasilda yazili mercilere muracaat vukuunda 
keyfiyetin kati hiikme baglanmasma kadar gege-
cek miiddet zarfinda is sartlan eskisi gibi de-
vam eder. 

Yukanki fikraya muhalif olarak isi birak-
mak veya durdurmak grev ve lokavt hususla-
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rinda terettiib edecek cezalan miistelzimdir. 

DGRDtJNCtJ KISIM 

Birinci f asil 
Isin teftisi ve nmrakabesi 

MADDE 115 — Is hayatmi tanzim eden ka-
nunlar ve nizamnameler hukumlerinin tatbiki-
ni tetkik ve teftis etmek iizere iktisad vekaleti
nin emrinde bir is teftis heyeti tesMl olunur. 

1§ miifettisleri tefti§ ettikleri is, yerlerinde 
kanunun hiikiimlerini bozan suglari tesbit eder 
ve bunun igin tutacaklan zabtm 3 niishasmi gi-
kararak bir niishasmi mahallin en biiyiik miil-
kiye memuruna ve bir niishasmi miiddeiumumi-
lige, ugunciisiinu de is. sahibine verirler. 

Zabitlar; hilafi sabit oluncaya kadar. mute-
berdir. 

Mahallindeki en biiyiik miilkiye memurlan-
nin kanuni teftis salahiyetleri mahfuzdur. 

MADDE 116 — Is miifettisleri bulunmayan 
yerlerde Iktisad vekaletinin kendi memurlari 
arasmda gosterecegi memurlar da is. miifettisi 
vazifesini gorebilirler. 

MADDE 117 — Isgilerin ve is yerlerinin 
sihhi vaziyetleri Sihhat vekaleti memurlari ta-
rafmdan dahi teftis edilir ve netice Iktisad ve-
kaletine de bildirilir. 

MADDE 118 — Umumi menfaatler mulaha-
zasile iglerine yabancilarm girmesi caiz olmayan 
Devlet muesseseleri igin bu kanun htikiimlerinin 
infazi miinhasrran bu is igin tayin edilen me-
murlara yaptirilir. bu .gibi miiesseselerin esami-
si Iktisad ve Milli Miidafaa vekaletleri arasmda 
tesbit olunur. 

MADDE 119 — Evvelki madde ahkami hari-
cinde kalan Devlet muesseseleri is miifettisleri 
tarafmdan teftis edilir. Teftis neticeleri bu 
miiesseselerin merbut bulunduklari vekaletlere 
de bildirilir. 

MADDE 120 — Is sahibleri her is yerinde 
is teftisi neticelerini yazmaya mahsus bir defter 
bulundurmaga mecburdurlar. 

Bundan baska is sahibleri Iktisad vekaletinin 
gosterecegi niimune veghile bir isgi sicil defteri 
tutarlar. 

Bu defterlerin noterliklerce musaddak bu-
lunmasi mesruttur. 

MADDE 121 — Is sahibleri her sene ikinci 
kanun ginde, veya i§e yeni ba§lamis ise basladi-
gi tarihten itibaren bir ay zarfmda miiessese-
sindeki iscinin sayismi ve is yerini sihhi hal ve 
vaziyetini gostermek iizere iktisad vekaletinden 
verihnis olan niimuneye gore yapacagi beyan-
nameyi vekalete gondereceklerdir. 

ikinci f asil 

Ceza hukilmleri 

1 - Hizmet akdinde cezayi mucib hatter 

MADDE 122 — Hizmet akidlerini 8 nci mad
de veghile yazili mukaveleye baglamayan, i§ci 
iicretlerini 16 nci maddede yazili miiddetler 
iginde odemeyen, iscilere 18 nci madde hukiim-
lerine gore ucret tediyelerini gosterir pusula 
vermeyen veya i§ci yedindeki defterlere bu te-
diyeleri isaret etmeyen, isci iicretlerinden 19 ncu 
madde hiikmune mugayir olarak 15 giinliikten 
fazla tevkifat yapan, 21 nci madde hii-
kiimlerine mugayir olarak ekonoma agan, 
23 ncii madde veghile is §ratlarmi ve 
emniyet ve inzibat tedbirlerini gosterir da-
hili talimat yapmayan ve bu talimatlan 
miiesseselerine asmayan, isciye 24 ncii madde 
hukiimlerine mugayir ceza tatbik ve ceza hasil-
larmi tahsis olunduklari yerlerden baska yer-
lere sarfeden, isciye 25 nci maddede yazili hiz
met sehadetnamesini vermeyen is sahibleri veya 
vekilleri 200 liraya kadar hafif para cezasma 
mahkum edilirler. 

Bu fiillerin tekerriiru halinde bir aya kadar 
hapis ile birlikte para cezasi iki katma gikarilu. 

2 - Isin tanziminde cezayi mucib hatter 

MADDE 123 — 26, 27, 28, 29 ve 30 ncu mad-
delerde yazili miiddetler ve sartlar haricinde 
isci galistiran i§ sahibleri veya vekilleri suglari-
nm derecesine gore 5 liradan 50 liraya kadar ha
fif para cezasile cezalandirilir. 

Tekerriir halinde birinci fikrada yazili ceza 
100 liraya kadar arttirilabilir. Miikerreren veri-
len ceza birinci cezanm iki mislinden asagi ola-
maz. 
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3 - Sikhat korumasmda cezayi mucib holler 

MADDE 124 — Is yerlerinin ve nakliye va-
sitalarmm sihhat sartlarma ve emniyet tedbir-
lerine dair olan hiikiimlere, 39 ncu maddede ya-
zili isekillere riayet etmeyen is sahibleri veya 
vekilleri 500 liraya kadar agir para cezasi ile 
cezalandirilrr ve bu yiizden sahsi veya umumi 
zarar hasil oldugu takdirde umumi hukiimler 
mucibince kanuni takibat yapilir. 

MADDE 125 — 40 nci madde hiikiimlerine 
mugayir olarak is yerine sarhos gelenler veya 
ispirtolu igki getirenler bir aya kadar hapse 
ve 5 liradan 50 liraya kadar hafif para cezasma 
mahkum edilirler. Bu maddeleri is yerinde bas-
kalarma tevzi edenlerin cezalan iki kata gika-
rilir. 

40 nci madde hukumlerinin yerine gelmesi 
igin dikkat sarfetmekle miikellef olan is sahible-
rinin veya vekillerinin bu vazifelerini ifa etme-
meleri 100 liraya kadar hafif para cezasmi miis-
telzimdir. 

MADDE 126 — Agir ve tehlikeli islerde isgi 
galistirma sartlarma dair olan 41 nci madde 
hiikiimlerine riayet etmeyenlerle 42 ve 43 ncii 
maddeler hiikiimlerine gore yapilacak nizam-
nameler ile menolunacak islerde kadm ve gocuk 
isgi galistiranlar 6 aya kadar hapisle birlikte 
500 liraya kadar agir para cezasma mahkum 
edilirler. 

Tekerruru halinde bu cezalar iki kata gika-
rilrr. 

Kadm ve gocuklarm bu gibi islerde galis-
tinlmasmdan her hangi bir suretle muvakkat 
veya daimi bir ariza zuhura gelirse ayrica taz-
minat ile de mahkum edilirler. 

4-1§ Uazalannda cezayi mucib halter 

MADDE 127 — A) 45 nci maddedeki mec-
buri sigorta hiikiimlerine riayet etmeyerek si-
gorta sandigma girmeyen, 

B) 54 ncii madde hiikiimlerine gore is kaza-
lanni sigorta sandigma ve lazrmgelenlere bil-
dirmeyen ve miiessesesinde i§ kazasi defteri 
tutmayan, 

C) 60 nci madde mucibince kazaya ugrayan 
isgiyi tedavi ettirmeyen ve hastahaneye yatir-
mayan, 

D) Sigorta sandigma 77 nci madde veghile 

4 6 -
I verecekleri beyan mektubunda hilafi hakikat 

malumat veren, 
E) 82 nci madde hukmiine gore isgi iicretle-

rinden muayyen olan had fevkinde sigorta pri-
mi kesen, 

F) 88 nci madde hukmiine gore iktisad ve-
kaletince ve sigorta sandiginca sorulan suallere 
cevab vermemekte taanniid eden, 

is sahipleri veya vekilleri 200 liraya kadar 
hafif para cezasma mahkum edilirler. 

Tekerriir halinde bu cezalar iki kata gika-
rilir. 

MADDE 128 — 53 ncii madde veghile islet-
me tesisatinda eksiklik ve mesleki tedbirlerde 
dikkatsizlik, hata ve ihmal ve bu husustaki 
nizamname hiikiimlerine riayetsizlik yuziinden 
vukua gelen kazalarda is sahipleri veya vekille
ri 200 liraya kadar hafif para cezasma mahkum 
edilirler. 

Kasten yapilan hareketlerin sebebiyet verdi-
gi kazalarda para cezasi iki misline gikarilmak-
la beraber iki aya kadar hapis cezasma da hiik-
molunur. 

Tekerruru halinde yukanda yazili cezalar iki 
kata gikanlir. 

MADDE 129 — 60 ve 61 nci maddeler mu
cibince kazaya ugrayanlan mecbur oldugu hal-
de tedavi etmeyen ve tedaviden imtina eden ta-
bipler ve bu isgileri kabul etmeyen hastahane 
miidiir ve bashekimleri veya nobetgi hekimleri 
100 liraya kadar hafif para cezasma mahkum 
edilirler. 

Tekerriir halinde bu cezalar iki kata gika
nlir. 

MADDE 130 — 62 nci madde hiikumlerine 
gore kazaya ugrayan isginin tedavi, defin ve 
suni aza masraflarmi vermeyen ve icab eden 
hallerde hastahaneye yatirmayan ve irad tahsi-
sinden ve baglanan iratlan odemekten imtina 
eden sigorta sandigi miidiir veya miimessilleri 
100 liraya kadar hafif para cezasma mahkum 
edilirler. 

Tekerriir halinde bu cezalar iki kata gika
nlir. 

MADDE 131 — Hileli yollarla hak sahibi go-
runerek sigorta haklarindan istifade etmek 
tesebbiisiinde bulunan isgiler bir aydan iig aya 

| kadar ve tesebbiislerinde muvaffak olarak hak-
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siz yere sigorta sandigmdan istifade etmis olan 
isgiler alti aydan bir seneye kadar hapis ceza-
sile mahkum edilirler. 

MADDE 132 — 127 ila 131 nci maddelerde 
sayilan hareketlerin netcelerine gore umumi 
ceza kanunundaki cezalar daha agir ise o ceza-
lar hukmolunur. 

5 - Is ve isgi bulma fashnda cezayi mucib 
hatter 

MADDE 133 — 99 ncu madde hiikumlerine 
mugayir olarak isgilerden iicret alan hususi is 
idarehaneleri 100 liraya kadar hafif para ceza
sma mahkum edilirler. 99 ncu maddeye tevfikan 
miiessesesi vali emrile kapatildigi halde mezu-
niyetsiz ayni ise devamda israr edenler bir aya 
kadar hapis cezasile mahkum edilirler. Tekerrii-
rii halinde bu cezalar iki kata cikanlir. 

MADDE 134 — Bu kanunun uzlastirma fas-
lmdaki hukiimlere tevfikan vilayet, kaza veya 
yiiksek uzlastirma heyetleri tarafmdan verilib 
katiyet kesbetmis olan kararlardaki is sartlan-
na, isgi aleyhine olmak iizere mugayir diisecek 
sartlarla isgi kullanan is sahibleri veya vekilleri 
hakkinda ceza kanununun 526 nci maddesi hii-
kiimleri tatbik olunur. 

MADDE 135 — Isgilerine meri is sartlarm-
dan baskasmi kabul ettirmek maksadile miies-
seselerinde isi durduran is sahibleri 250 liradan 
2 500 liraya kadar agrr para cezasma mahkum 
edilirler. 

Meri is sartlarmdan baskasmi elde etmek 
maksadile bir miiessese veya tesebbiiste ga-
lismakta olan isgilerin 10 kisiden az olmamak 
iizere 3 de biri sayisinda iscinin ewelden arala-
rmda kararlastirdiktan sonra hep birlikte isi 
birakmalan veya ayni maksadla isin devam ve 
intizamma bozukluk verecek sekilde galismalan 
halinde suglularm her biri 5 liradan 50 liraya 
kadar agir para cezasma mahkum edilirler. 

Yukanda derpis edilen suglara on ayak olan
lar, tayin edilen para cezasmdan baska ayrica 
6 aydan bir seneye kadar hapsolunurlar. 

MADDE 136 — Gegen maddenin birinci fik-
rasmda yazili sugu isleyenler umuma miiteallik 
hizmet ifa eden muesseselerin is sahibleri oldu-
gu takdirde haklarmda 250 liradan 5 000 liraya 
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kadar agrr para cezasi ve 3 aydan 6 aya kadar 
hapis cezasi hukmolunur. 

Yukanki maddenin ikinci fikrasmda yazili 
curmiin failleri amme muesseselerinde veya 
umuma miiteallik hizmet ifa eden muesseselerd** 
isci ise haklarmda bir aydan uc, aya kadar ha
pis cezasi hukmolunur. Bunlara on ayak olanlar 
6 aydan 2 seneye kadar hapise ve bir bucuk se-
neden asagi olmamak iizere bu nevi miiessese-
lerde galismamaga mahkum edilirler. 

MADDE 137 — Grev veya lokavttan mak-
sad Devlet idare veya kararlari iizerinde bir te-
sir ve tazyik icra etmek ise, curmiin failleri 6 
aydan 3 seneye kadar hapis ve Devlet ve hide-
mati umumiye muesseselerinde galismaktan mu-
vakkaten menolunurlar. On ayak olanlar, 2 se-
neden az ve 5 seneden 50k olmamak iizere hapis 
ve umuma miiteallik hizmet ifa eden miiessese-
lerde calismaktan devamli surette menolunurlar. 

MADDE 138 — Bu kismida derpis edilen ce
zalar suglularm, diger tarafa veya ugiincii sahis-
lara sebeb olduklan zarar ve ziyanlarda, hu-
kuki mesuliyetlere halel getirmez. 

Bu cezalar hakkmdaki takibat dogrudan 
dogruya miiddeiumumiliklerce yapiln*. 

7 - Teftis ve murakabe fashnda cezayi mucib 
Ttaller 

MADDE 139 — 120 nci madde mucibince tu-
tulmasi mecburi olan teftis ve isgi sicil defter-
lerini tutmayan ve 121 nci maddede yazili be-
yannameyi miadinda vermeyen is sahibleri veya 
vekilleri 100 liraya kadar hafif para cezasma 
mahkum edilirler. Tekerrur halinde bu ceza
lar iki kata gikanlrr. 

MADDE 140 — Bu fasilda bahsedilen teker-
riirler takib edilen her suga takaddiim eden bir 
sene iginde suglunun ayni cinsten diger bir sug 
ile mahkum olmasi halinde tahakkuk eder. Ev-
velki mahkumiyetin cezasmi gekmis olmak s,art 
degildir. 

MADDE 141 — Askeri miiesseseler zabitan 
ve mustahdemleri ile isgilerin bu kanunun tah-
mil ettigi vazifeden miitevellid suglarmin mu-
hakemesi askeri mahkemelerde gbrulur ve bun-
lar hakkinda askeri ceza kanununun hukumle-
ri tatbik olunur. 

Askeri ceza kanununda yazili olmayan hal-
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lerde bu kanunun ceza hiikiimleri cari olacak-
tir. 

Ugiincu fasil 

Miiteferrik ve nihai hiikumler 

MADDE 142 — isgilerin is sahibile olan hu-
kuki miinasebetleri, bu kanunun tayin etmedigi 
hususlarda borglar kanunu hiikiimlerine tabidir. 

MADDE 143 — 1325 tarihli tatili isgul kanu
nu bu kanunun meriyeti tarihinden itibaren miil-
gadtr. 

MADDE 144 — Eregli havzai fahmiyesi ma-
den amelesinin hukukuna miiteallik 10 eylul 
1337 tarihli ve 151 numarali kanunun 2 nci mad-
desindeki yas hiikmii ile 5 nci ve 8 nci maddeleri 
hiikiimleri bu kanunun meriyeti tarihinden iti

baren kaldinlmis ve diger hiikiimleri aynen bi-
rakilmistir. 

MADDE 145 — Bu kanunda tatbik zamanlan 
ayn hiikiimlere rabtedilmis olmayan maddele-
rin hiikiimleri bu kanunun nesrinden itibaren 3 
ay sonra meri olur. 

MADDE 146 — Bu kanunun icrasma Icra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

24 - IV - 1935 
Bs. V. Ad. V. M. M. V. 
/. Inonii $. Saracoglu K. Ozalp 
Da. V. Ha. V. V. Mai. V. 

$. Kaya $. Kaya F. Agrah 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 

Ab. Ozmen A. Qetinkaya C. Bayar 
S. 1. M. V. G. 1 .V. Zr. V. 
Br. R. Saydam Rana Tarhan Muhlis Erkmen 
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t§ kanunu layihasi Muvakkat enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
1§ kanunu layihast 

Muvakkat enciimeni 
Karar No. 
Esas No. 

20 - V -1936 

Yiiksek 

Iktisad vekilligince hazirlanip Icra Vekilleri 
Heyetinin 24 - IV - 1935 tarihli ictimainda Yiik
sek Meelise arzi kararlastirilan ve Basvekaletin 
30 - IV - 1935 tarihli ve 6/1319 sayili tezkeresi-
ne bagli is kanunu layihasi Heyeti umumiye-
nin 2 - V - 1935 tarihli toplantisinda Adliye, 
Biitge, Dahiliye, Hariciye, Iktisad, Maarif, Ma-
liye, Mill! Miidafaa, Nafia, Sihhat ve igtimai mu-
avenet, Giimriik ve inhisarlar ve Ziraat encii-
menlerinden iiQer azadan miitesekkil muhtelit 
enciimene havale buyurulmustu. 

7 - X - 1935 tarihinde ilk ic,timami yapan 
enciimenimiz kanun layihasmi, mucib sebepler 
mazbatasim ve §urayi devlet Tanzimat dairesi 
mueip sebepler mazbatasile §urayi devlet genel 
heyeti mazbatasim okuduktan sonra bunlarin 
memleket dahilindeki muhtelif is ve iscJler te-
sekkiil ve birliklerinden gelen miitalealar ve 
Uluslararasi Cemiyetine bagli Is biirosundan ge
len uluslar arasi mukavelenamelerile veya tavsi-
yenamelerdeki hiikiimlere gore kanuni mevzua-
timizda yapilmasi lazimgelen tadilat veya ila-
veler hakkindaki raporlarla birlikte basilarak 
enciimen azasina dagitilmasma karar vermis ve 
bu mruamelenin ikmalinden sonra mutat toplan-
tilarma baslamistir. 

Malum oldugu iizere Hiikumetc.e Meelise 
ilk defa olarak 13 - I - 1340 tarihinde « Mesai 
kanunu » layihasi nami altmda 120 maddelik 
bir kanun layihasi verilmis ve bu layiha Tica-
ret enciimenince « Is mecellesi » ismi altmda 
99 maddelik bir layiha halinde Meelise sunul-
mus ise de miizakere edilmemisti. Iktisad veka-
letince ikinci det'a olarak hazirlanip Sfirayi dev
let Tanzimat daii-csiniii 7 - IV-1929 tarihli 
mazbatasile Meelise arzedilen 36 maddelik «Is 
kammu» layihasi Hiikumetce geri alindigi gi
bi Icra Vekilleri Heyetinin 2 - III - 932 tarihli 
ictimainda Biiyiik Meelise arzi kararlastirilip 
Heyeti umumiye tarafindan Iktisad enciimeni-
ne havale edilmis olan 192 maddelik «ls kanunu» 

Eeislige 

layihasi da Hiikumetce geri alinarak bunun 
yerine bu son gelen layiha ikame edilmis bu-
lunmaktadir. 

Tiirk iilkesinde iktisadi her isin milli ve 
siirekli galisma biitiinliigiiniin bir partjasi ol-
duguna gore her is bu milli yalisma biitiinlii
giiniin aheugine ve memleketin umumi menfa-
atine uygun kilmak ve miiletin iktisadi yiiksel-
mesini ve refaha ermesini temin, Devletin asli 
bir vazifesi oldugu gibi is meyanmda ve is te-
sebbiislerinde ferdi mesai ve faaliyet esas ol-
makla beraber bu is hayatim da Devletin tanzim 
etmesi lazimgeldiginden, is veren ile isci ara-
smdaki ahengi umumi menfaatte oldugu kadar 
milli ve biitiin c^alismanin aheugine uydurula-
i-ak is veren ile iseilerin karsilikli miinasebetle-
rini goz oniinde bulundurmak ve iseilerin ha
yatim, haklarim korumak ve bunlan yapar-
ken de is veren lerin haklarmi bozmamak ve 
memlekette baslamis olan endiistri hayatim 
milli bir varlik halinde gormek ve bu intizam 
ve ahengi bozabilecek her hangi bir ihtilafi, 
Devletin kuracagi telif vasitalarinin hakemligi 
ile halletmegi iktisadi biinyemize en uygun bir 
vol gormekte miittefik olan enciimenimiz bu son 
kanun projesini tetkik ederken de memleketin 
muhtelif tesekkiillerinden gelen miitalealan goz 
oniinde buhmdurdugu gil)i Iktisad vekilinin bu 
son projeyi tanzimde amil olan goriisleri ve 
icaplan izah eden miitalealarini dinlemis, Ik
tisad vekaleti yeni teskilat kanunu mucibince 
ihdas edilmis olan is biirosunun bu layiha iizc-
rinde yeni den yapmis oldugu tetkikleri topla-
mis, esasa taalluk eden noktalar iizerinde ala-
kadar muhtelif vekaletierin telakkilerini ve goriis-
lerini anlamis ve en nihayet diger memleketlerde 
en son zamanlarda tedvin edilmis yeni is ka-
nunlan hiikiimlerini ve Hiikumetimizin de 
tatbikmi taahhiid etmis bulundugu Uluslar 
arasi mukavele ve tavsiyenameleri incelenerek 

( S. Sayisi : 194 ) 



— 50 — 
projeye bunlara gore hukumler ilavesini kabul 
etmistir. 

Diger taraftan ziraat isQilerinin tabi olacagi 
hukiimlerin Ziraat vekaleti tarafindan hazir-
lanmakta olan ayri bir kanun projesi ile getirile-
cegi ve deniz ve hava iscjlerinin de Iktisad 
vekaletince esaslan hazirlanmakta olan bir ka
nun projesine tabi tutulacagi anlasildigindan 
bu kisim is^ilerin ve bir ailenin fertleri veya 
yakm akrabasmin ev iginde galismalan hali-

ni n bu kanunun sumuliinden haric, tutularak 
kanunun maddesinde gosterilen is ve isgilere 
hasri esas kabul edilmistir. 

Bu suretle hazirlanmis olan proje Hiikumet 
projesindeki hiikiimlerden cok baska mahiyette 
hukumler ihtiva etmekle beraber Hiikumet 
projesindeki fasillar oldugu gibi kabul edil-
mis bulunmaktadir. 

Projenin ikinc kismmin ikinei faslmi tes-
kil eden is kazalari sigortasma aid ahkam ye-
rine is hayatrnda yapilaeak sosyal yardimlar 
basligi altinda yeni bir fasil yapilmis ve bu fa-
silda mezkur sosyal yardimlardan her birinin 
sirasile cjkanlaeak kanunlarla tatbik edilece-
gine dair ahkam konuldugu gibi is kaza-
larile mesleki hastaliklar ve analik sigortasmin 
kanunun meriyete girmesinden itibaren bir sene 
sonra kanunu mahsusla faaliyete getirileeegi 
tasrih edilmistir. Bu sebeple ana kanununun bir 
an evvel kabuliinii tcmin iq'm kaza sigortalarma 
aid hiikiimlerin bu kanundan ayrilmasi daha 
miinasib gorulmiistiir. 

Umumi hukumler 

Umumi hukumler yedi madde olup bunlar da 
isyi, is veren, is yerleri tarif, is yerlerinden han-
gilerinin bu kanun hukiimlerine tabi oldugu, 
hangi islerin sanayiden sayildigi zikredilmi§ ve 
be§inci maddede «tdart te§kilatta miistahdem» 
tabirinin bir qok birbirine uymayan tefsirlere yol 
aeacagi diisjiniilcrek umumi, miilhak ve hususi 
btitcelerle belediye biit^elerinden maas, veya iic-
ret alan memurin ve miistahdemin formiilii ka
bul edilerek vukuu muhtemel miiphemiyet izale 
edildigi gibi Devletin mali yardimlarile isletiien 
i§ yerlerindeki i§c,ilerin bu kanuna tabi oldugunu 
ve fakat idari mahiyette isjerle muvazzaf olanla-
rin bu kanuii haricinde birakildigini gosteren 
hukumler sarahaten tcsbit edilmi§tir. Ancak tk-
tisad vekaletine bagli ticari ve iktisadi mahiyette-
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ki miiesseselerin biitiin idari memurin ve miis-
tahdemininin dahi bu kanun hiikmune tabi tutu-
laeagma dair hiikum konulmus-stur. 

Birinci fasil : I§ akti 

Bu fasrl Hiikumet teklifindeki 19 madde 
yerine 26 madde olarak yapilmistir. Bu fasil-
da siirekli ve siireksiz isjer tarif ve ahkamin-
dan hangilerinin borglar kanunu hukiimlerine ta
bi oldugu beyan, hangi isjerin mukaveleye bag-
lanmalari ve baglanma tarzlan ve mukaveleye 
baglanmayacaklarin ne gibi hiikiimlere tabi ola-
caklari zikredilmi§, bctahsis maden ocaklarmda, 
tuzlalarda ve yol in§aatrnda e,ali§an i§Qilerin ote-
denberi bir takim mutavassitlar tarafindan te-
darik edilip i§ verene getirildigi ve bu mutavas-
sitlarm bizzat c,ali§mayarak i§c,inin giindeliginden 
bir kismmi alarak i§c,inin istismar edilmekte ol
dugu nazara almarak menilekette filen cari olan 
bu hali rcsmi «1§ ve i§i bulma» idarehanelerinin 
tesisi ve iyi l>ir halde C/ili§masi zamanina kadar 
olsun, takim ba§inm da bilf'iil <,;ali§an iscilerden 
olmasi, iicretin is, veren tarafindan i§c,inin eline 
verilmesi gibi kanuni kayitlerle baglayarak «MUK,-

terek i§» mukavelesinden biisbiitun ayri bir ma
hiyette olmak iizere «Takim mukavelesi» hakkin-
da madde konulmu^, tecriibc miiddetleri, is, akti 
mukavelelerinin ne sartlavla Peshedilebileccgini 
sarih surette ifade eden hiikiimlerle iicretin te-
diye tarzlan, gebe kadinlarin istirahat miiddet
leri tesbit edilmis ve ekonoma hakkinda bilhas-
sa is§ilerinin menfaatini temin eden hiikiimleri 
havi madde konulmus ve her nevi is yerlerine 
mahsus dahili talimatnamelerin tabi olacagi hu
kumler tasrih ve bu fasildaki islerin tabi olacak-
lari nizamnamelerin mahiyeti tesbit edilmistir. 

Ikinei fasil 

Ism tanzimi 

Bu fasil Hiikumet projesinin 9 maddesine mu-
kabil 18 madde olarak yapilmis olup is nriid-
deti, bu nriiddetin saglik bakimindan hasri ve 
tahdidi, is miiddetinin ekonomik icaplara teba-
an uzatilmasi, miicbir sebeplcre binaen fazla e,a-
lismak ve bazi is yerlerindeki icaplara gore is 
miiddetinin ne zaman baslayrp ne zaman bitti-
ginin ne sekilde hesap edilecegi, istirahat zaman-
lari, gece isleri, hafta tatili, ulusal bayramlar 
ve genel tatiller ve bunlara aid iicret hesaplari, 
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gocuk ve kadin isgiler Qalistinlmasi hakkindaki 
ahkami ihtiva etmektedir. 

Ucuncii fasil 

Iscilerin sagligmi koruma ve is; emniyeti, 

Bu fasil, Hiikumet projesindeki 10 maddeye 
mukabil 9 madde olarak yapilmistir. Bu fasilda 
is verenlerin is yerlerinde is emniyetini temin 
igin yapmakla miikellef olduklan tertibatm, 
isgilerin sagligmi korumak igin umumi hifzissih-
lia kanunu hukiimleri dairesinde olarak yapacak-
lari tesisat, tertibat ve saireyi ihzar mecburiyet-
leri ve biitiin bu islerin meveud ve alacak yeni is 
yerlerinde ne suretle yapilacaklarmi gosteren ni-
zamnamelerin hiikiimlerini ve bu is emniyetini 
temin ve sagligi koruma bakrmindan is yerlerinin 
ne sartlarla acilacagmi ve bu kanun hiikiimlerini 
yiiriitmekle muvazzaf makamlarm vazife ve sa-
l&hiyetlerini, agir ve tehlikeli islerde galisan is-
gilerin emniyetini, is yerlerinde ispirtolu icki 
yasagini, 18 yasma kadar olan (goeuklarin ise 
alinmazdan ewel muayenesini; gebe veya em-
zikli kadinlann devresine gore ne gibi islerde 
galistirilabilecegini ve emzirme odalari ve gocuk 
bakim yerleri tesisini is yerlerinde banyo, uyku 
ve istirahat ve yemek yerleri, bedeni veya mes-
leki tenbiye ve talim miiesseseleri ve buna dair 
nizamnameler yapilmasini amir hiikiimler ko
nulmustur. 

Dordtincu fasil 

Is ve isgi bulma 

Bu fasil Hiikumet projesindeki 6 madde ye-
rine 9 madde olarak yapilmistir. Bu fasilda 
isgileri elverisli olduklan islere yerlestirmek ve 
muhtelif isler igin elverisli i^giler bulmak keyfi-
yeti amme hizmeti olarak Devlete aid ibir vazife 
kabul edildigi gibi bu vazifenin yajpilis tarzi ve 
bunu yapaeak teskilatm §ekli nizamnameye bira-
kilmis ve buna mukalbil bu isi gormek iizere ka-
zanc, kasdile hususi idarehaneler agilmasi yasak 
edilmistir. Ancak Devletge yapilacak teskilatm 
ikmaline kadar bu hususi idarehanelerin ne se-
kilde Qalisaibilecegi ve ne gibi murakabeye tabi 
olacaklan ve murakabenin yapilmasi tarzi tes-
bit edilmi§ ve bu meyanda muhtelif is ve sanat 
zumrelerine mensub is veren veya iscilerin ken-
di aralarinda veye muhtelit olarak tesis edilmis 

tesekkiilleri tarafindan veya menafii umumiyey6 
hadim veya hayir islerile mesgul cemiyetlerin ala-
kadar makamdan izin almak ve bu makamin da-
imi teftisine tabi olmak sartile kendi Qergeveleri 
dahilinde yapaeaklari teskilatla is ve isgi bul
ma faaliyetine mezun olduklan esasi kabul ve 
bunlann faaliyet tarzi tesbit edilmistir. Bun-
dan baska « ts^i karneleri » ihdasi ve resmi ma-
hiyetteki umumi merkez dairesince yukarida is-
mi gec/jn tesekkiilde « Muvakkat izin kagidi » 
verilmesi ve bunlann muamelatinin damga res-
mine ve daha bazi harcjara tabi tutulmasi icab 
ettigi takdirde miinasil) zamanlarda nizamna
meler crkarilmasina ve umumi aqik toplanti 
yerlerinde ve is ve iscj bulma simsarligmin ya-
piimasi yasagina ve resmi is ve isej bulma ida-
relerinden verilen vesaika istinaden her hangi 
bir is yerine gonderilen isgilere Devlet nakil 
vasitalannea yiizde elli tenzilat yapilmasina da
ir ahkam konulmustur. 

Besinei fasil 

Grev ve lokavt yasagi ve is ihtilaf larmm hall! 

Bu fasil basligi Hiikumet projesindeki bas-
ligin ihtiva ettigi hiikiimlerdon ehemmi miihimine 
tercih edilerek ibaresinde takdim ve tehir ya-
pilmak suretile yazilmis ve fasil Hiikumet pro
jesindeki 14 maddeye mukabil 18 madde ola
rak yapilmistir. Bundan evvelki fasillarda sayi 
ile sermaye arasindaki hak ve vazifeleri tayin 
ve isc,i ile is verenlerin miinasebetlerini tanzim 
yolunda hiikiimler koriulmus bulundugundan 
iki ziimre arasinda ihtilaf ve miieadele imkan-
larmi ortadan kaldin.uik ve binnetiee milli 
bir varlik halinde olan endiistri hayatini boz-
mamak igin grev, lokavt mutlak surette yasak 
edilmis ve her tiirlii tereddiid ve siipheye, tef-
sire mahal kalmamak igin grev tarif edildik-
ten sonra bu tarif harieinde kalan bazi hareket-
lerin de grev sayilacagi ve bu meyanda ne gibi 
hallerin grev hiikmiinde tutulacagi hakkinda 
tarifler yapilmis ve hiikiimler konulmustur. 
Bundan sonra lokavt tarif ve bu tarif hari
einde kalan bazi hareketlerin de lokavt sayila
eagi zikredilmistir ve toplulukla is ihtilaf mm ne 
oldugu tarif ve ihtilafin dogrudan dogruya 
Devletin kurdugu telif vasitalan hakemligi ile 
halledileeegi tasrih ve ihtilaflarm bidayette uz-
lastmlmasi yolundaki tesebbiislerin akamete 
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ugramasi halinde kurulaeak telif vasitalan 
bunlann vazifeleri ve calT§ma tarzlari 
ve dereeeleri, verdikleri kaiarlarm ne suretle tat-
bik ve intac edileeegi tayin ve tesbit edilmis. ve 
f)ii i§lere esas olmak iizere igeilcr tarafm
dan vcrilecek layihalann her tiirlii resira 
veya harctan muafiyetinc dair hukiiin konulmus. 
ve fasil tamamlanmigtir. 

Altinci fasil 

I§ hayatmin murakabe ve tefti§i" 

Bu fasil Hiikumet projesindeki 7 maddeye 
mukabil 9 madde olarak yapilmistir. t§ ha-
yatmm Devlet tarafmdan murakabe ve 
tei'ti§ edileeegi ve bu vazifeyi yapacaklarm i§ 
kanunu tatbikatmi yapmak iizere tktisad veka-
letine bagli olarak kurulaeak umumi te§kilatm 
igindeki memuiiar oldugu ve bunlann ne tarzda 
<jali§trgi, is. veren veya vekillerinin bu memur-
lara kar§i yapmakla miikellef oldugu vazifeler, 
memurlann tefti§ ettikleri i§ yerlerinde takib 
edecekleri tarzi hareket ve mahremiyet esasl an
na riayet mecburiyetleri tayin ve tesbit edilmis. 
ve Devlet, vihlyet veya belediyeler tarafmdan 
dogrudan dogruya islet ihuektc ohm miiesseseler-
le Milli Miidafaa vekaietine bagli is. yerlerinin 
kimler tarafmdan ne suretle teftis. edileeegi ve 
teftis. netieesinde gerekli olacak takiplerin ne 
yollar ve §artiar icjnde yuriiyecegine dair bir ni-
zamilame yapilaeagi, tofti§e esas olan miiracaat, 
ihbar, tefti§e miiteallik zabit varakalan, sair ev-
rak ve defterler ve muamelelerin her tiirlii re-
si mden muafiyeti hakkinda hiikiimler konuldugu 
gibi bu teftis? heyetlerinden ba§kaca olarak Sih-
hat ve ictimai muavenet vekaleti veya diger ve-
kaletler memurlarmca ve vilayet, belediye teski-
latmca yapilmasi lazim olan teftislerin eskisi 
gibi yapilaeagi ve ancak bu teftis. netieelerinde 
yapmaga tevessiil ettikleri takibati ayrica o 
yerde bu kanunun tatbikma memur makama ta
yin edilen miiddet zarfmda bi.ldirinel.eri esasi 
kal)ul, tefti§e esas olmak iizere her is. yerinde bu-
lundurulacak defterlerin §ekli doldurul-
ma yollari ve bunlara ilgili muamelelerin 
tisuUerinin tayini ve teftisi kolaylandirmak igin 
alaikadar makamlarca gonderilecek beyanname. 
suallerinin doldurulmasi meeburiyetlerini ve 
bunlar igin ne yolda muamele yapilacagmi gos-
teren nizamnameler yapilaeagi tesbit her hangi 

bir teftiste ifadelerine muracaat edilen isgilere 
is verenlerin bir giina tclkinde bulunmalan veya 
bunlan hakikati saklaimaga ve degistirmege iebar 
etmeleri veya verdikleri ifade iizerine isyilere fe-
na muamele yapmalari yasak edildigi gibi isqile-
rin de galistiklari veya ayrildiklari is yerlerile 
is verenler hakkinda ilgili makamlara hakikate 
uygun olmayan ihbar ve muracaatlarda buluna-
rak bu tmakamlari bos yere muamelelere sevk et
meleri ve is verenleri haksiz yere kanunen mua-
tep vaziyette bulundurmalari ve kendilerine so-
rulanlara dogru olmayan cevaplar vererek tefti-
sin ifasmi karrstirmak, giielestirmek veya yanks 
bir neticeyc vardirmak gibi kotii niyetli hareket-
lerde bulunmalan da yasak edilmis ve bu kanu
nun tatbikatmi takip ve ieraya salabiyettar ma-
kamlar tarafmdan liizumu halinde vaki olaeak 
talep iizerine zabita kuvvetlerinin yardimi hak
kinda, hiikum konulimustur. 

Yedinci fasil 

ts hayatinda yapilacak sosyal yardimlar 

Hukutnet projesinin ikinci kisminm ikinei 
faslinda is kazalari sigortasi, is kazasi, kazanin 
ihbari ve siibutu, sigorta haklan, sigorta sandr-
gi ve primler bashklari altinda 50 maddelik bir 
fasil bulunmaktadir. Bu fasil is hayatinda ya
pilacak sosyal yardimlari yalniz is kazalarma 
hasir ve kazaya dair hiikiimleri ve en nihayet 
bu kazaya karsi yapilacak yardimlari ihtiva et
mekte ve bu yardimm yapilmasi igin is sahip-
larile isgiler arasinda hiikrai sahsiyeti haiz ve 1k-
tisad vekaietine bagli ve bu vekaletin dainii 
murakabe ve teftisi altinda bir « Is kazasi si
gorta sandigi » teskilini emretmektedir. l^asla. 
bu sandigm sermayesinin, varidat membalarmm 
neden ibaret oldugu, ne sekilde idare edileeegi, 
heyeti umumiyesi, idare heycti ve yapaeagi mu-
avenetlerin sekli ve mahiyeti ve bu sandiga kim
ler in, hangi miiesseselerin istirak etmesi la^im-
gelecegi ve tktisad vekaleti nee sandigm ne sekil 
ve surette teftis ve muraikabe edileeegi hakkinda 
ahkam konulmus bulunmaktadir. 

Bu f.M.s'r ariz amik ineelemis olan encumeni-
miz is hayatinda yapilacak sosyal yardimlarm 
yalniz is kazalarma hasrii tahsisini iktisadi ve 
smai biinyemizin ieaplanni ve ihtiyaejarini te-
min noktasmdan kafi gormemis ve yardimm mem-
lekette bavslayan ve gittikge inkisaf etmekte olan 

( S. Sayisi : 194 ) 

http://bi.ldirinel.eri


is hayatinm ehemmiyetile miitenasib olarak ge-
nisletilmesi liizumuna kani olmustur. Bu itibar-
la yardimm is ikazalarmdan baska, mesleki has-
talrklar, a naif k, ihtiyarlrk, isten kalma ve oliim 
liallerine de tesmilini ve bu vazifenin projede 
diisiinuldiigu. gi'bi -deg-il, dogrudan dogruya Dev-
let tarafindan tanzim, idare ve ifasin^ is hayati
nm icaplarina ve ihtiyaclarina en uygun bir se-
kil olmak iizere telakki ve Devlet miiessesesi ol-
maik iizere bir « Isci sigorta idaresi » kurulmasi 
esasini ve bu idarenin is kanununun tatbikatini 
taikib ve icra ile muvazzaf umumi teskilata bag-
li olmasmi ve ayni zamanda bu yardimlarm he-
men bir anda if asm a imkan goriilemediginden en 
miihhnlerinden ve aeillerinden baslayarak ta-
hakkuk meyanma konulmasmi ve fakat is kazala-
rile mesleki hastalnklar ve analik sigortalarmi 
is ikanununun meriyete vazi tarihinden nihayet 
bir sene sonra ihdas ve fa.aliyete getirilmesini 
esasli bir vazife olarak kabul etmistir. 

Bu suretle yapilaeak sigortalar meriyet mev-
kiine girdigi andan itibaren bu kanunun ikinci ve 
besinei maddeleri mueibinee bu kanunun hukum-
lerine tabi tutulan iscjler ise girdigi dakikadan 
itibaren kendiliginden sigortalan mis bulunmakta-
dir. Hie. ibir isgi bu sigortali olmak hakkindan ve 
veeibesinden feragat veya istinkaf edemeyecegi 
gibi bu hak veya vecibeyi azaltmak veya bas-
kasina devrii ferag etmek yolunda is verenle 
veya iicuncu bir sahisla her hangi bir akit yap-
makt«,n menedilmis ve bu kabil akitler hii-
kiimsuz telakki edilmistir. 

Fasla kendiliginden sigortali olinaktan 
kimlerin istisna edildigine, iscjlerin ve halef-
lerinin bu sigortadan ne gibi sartlar dairesinde 
istifade edebilecegi ve ne gibi hallerde 
l)ii hakkindan mahrum olacagma dair 
hiikiimler konuldugu gibi hususi sigorta-
lara miiteallik diger kanunlardaki hiikum-
lerin isc;i sigortalan hakkinda eari ol-
niadigina dair ve iscji sigortalan igin idare ta
rafindan yapilan muamelelerle bu muamele-
ler iyin alakadarlara verilmesi veya bunlardan 
alinmasi laznn gelen ihbarname makbuz, ilmii-
liaber, arzuhal, beyanname ve sair biitiin ev-
rak ve vesaikm her tiirlii resim ve harcjardan 
muafiyetine ve is verenin is§i sigortasi icjn 
kendisine terettiip eden miikellefiyetlerden ve 
sair masraflardan dolayi isej iieretlerinden 
tenzilat yapamayacagma dair hiikiimler ko-

nulmustur. Bu suretle yedinei fasil 8 madde 
olarak yapilmistir . 

Bu sigorta varidat membamm Devlet, is ve-
ren ve isgi tarafindan ne suretle temin edi-
lecegine dair hiikiimler, her kazadaki tazminat 
ve mesleki hastaliklarla analik sigortalarinin 
verecegi tazminat ve bunlarm tediye tarzlan 
yapilaeak hususi kanunlannda zikir ve ta-
yin edilecektir. 

Sekizinei fasil 

Cezai hiikiimler 

Eneumenimiz bu fasilda yazili eezalarin 
ayn ayri nizamnamelerde derpis edilmis hallere 
muhalif hareketlere karsi hususi eezalar prensip-
le yapilmis oldugunun kaydini faideli gormekte-
dir. 

Is verenle iscilerin gerek kendi aralarnidaki mii-
nasebet gerek bunlarm Devlete karsi olan vazi-
feleri bu giinkii ihtiyaca gore yeni bastan tan-
zim edilirken bu kanunla bunlara tahmil edilen 
vazife ve memuriyetlere muhalif hareket eden-
ler hakkinda da ceza kanununun alakali madde-
lerine atfen ceza verilmeyerek her birinin fili 
igin ayn ayn ceza tayini esasi kabul edilmistir. 
Bu efalden tesir ve neticeleri itibarile ehemmi-
yetsiz telakki olunabilecekleri kabahat ad edile-
rek hafif para veya hafif hapis ve digerleri de-
recelerine gore agir para veya agir hapis veya 
bunlarm her ikisi ile. birlikte ceza tehdidi altma 
almmistir. Bundan baska ceza verildigi halde 
yine ayni fili tekrar isleyenlerin cezasi kabahat 
nevinden de olsa tesdid edilmistir. 

Bu suglarin muhakeme merciinin ayni olmasi 
faideli olacagi miilahaza olundugundan bu se-
beple kabahat nevinden olanlarmm sulh mah-
kemelerince gorulecegi kaydi kanuna konulma-
yarak cumlesinin asliye mahkemelerinde riiyet 
edilmesi temin olunmustur. 

Hiikiimet projesindeki ceza hukumlerinin 20 
maddede tayin edilmesine mukabil enciimenimiz-
ce bu hiikiimler 31 madde olarak tesbit edilmis 
ve kanunun metnindeki fasillarla miitenazir ola
rak sirasile yazilmistir. 

1 - Is akdine miiteallik eezalar: 

Is akdi f aslmdaki maddelerde tayin edilen hii-
kiimlere muhalif hareket edenler hakkinda tat-
bik edileeek eezalar olup iki maddeden ibarettir. 
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2 - Ism tanziminde cezayi miistelzim haller: 
tsin tanzimine aid f aslm ihtiva ettigi hukiim-

lere muhalif hareket edenlere tatbik edileeek ce
zalar olup iki maddeden ibarettir. 

3 - tsgilerin sagligini koruma ve is emniyeti 
hukumlerinden dolayi cezayi miistelzim haller: 

Bu faslm ihtiva ettigi hukiimlere muhalif 
hareketlerde bulunanlar hakkmda tatbik edile
eek cezaler olup 9 maddeden ibarettir. 

4 - Is ve isyi bulma hiikumlerinden dolayi ce
zayi miistelzim haller. 

Bu fasilda yazili hiikiimlere muhalif hare-
ketlerin istilzam ettigi cezalar olup 6 maddo-
den ibarettir. 

C) - Grev ve lokavt yasaklari is ihtilaflarmm 
halline miiteallik hiikiimlerden dolayi cezayi 
miistelzim haller. 

Bu t'asildaki hiikiimlere karsi muhalefet 
halinde tatbik edileeek cezalar olup 9 maddeden 
ibarettir. 

G - Is hayatmm murakabe ve teftisi hakkin-
daki hiikiimlerden dolayi cezayi miistelzim hal
ler, is hayatmm murakabe ve teftisi faalmda-
ki hiikiimlere muhalefettcn dolayi tertibi lazim-
gelen cczalari ihtiva eden (3) maddeden iba
rettir. 

Ceza hiikiimleri ne miiteallik maddelerin so-
nuna bu kanunun hiikiimleri mucibince is veren 
uhdesine terettiib eden her hangi bir miikellefi-
yeti yerine getirmek veya kanun hiikumlerin
den her hangi birinin tatbiki neticesinden rnii
tevellid hallerde ise/i iieretlerindc lier ne sekil-
de olursa olsun eksiltme yapan is veren veya 
is veren vekiline verilecek cezayi gosterir bir 

. madde Have edilmistir. 

Bu kanunun tatbikatindan rniitevellid cezai 
hukiim'erin coklugundan dolayi adliye islerinin 
cogalacagmi ve belki de bu kanunda yazili sue,-
larm takib ve cezalarmm hiikmii icin ayri mah-
kemeler ihdasi laziingelecegini muhtemel goren 
onciimenimiz bu yolda almacak tedbirler iize-
rinde simdiden Hukumetin dikkat nazanni celb 
etmevi bir vazit'e telakki eder. 

Dokuzuncu fasil 

Muvakat fasil 

Teskilat 

Bu fasil, is kanunu hiikumlerinin teniiii ve 
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tatbiki icjn bu kanun tin derpis ettigi ve iktisad 
vckaleti teskilat kanununa ithal edileeek daire-
nin teskiline kadar muvakkat mahiyette olarak 
teskil edileeek «ls daire» sinin vazife ve salahi-
yetlerini ve yalisma tarzmi bildiren ahkami 
ihtiva eden «bes» maddelik muvakkat bir fasil 
yapilmistir. 

Onuncu son fasil 

Bu fasla is kanununun meriyete girmesilo 
(Tatili esgal) kanunile Ercgli Havzai Eahmi-
yesi maden amelesi kanununun bu kanuna mu-
gayir olan hiikiimleriniu ilgasma dair bir mad
de, kanunun meriyeti tarihine dair hiikmii ve 
icrasma tcra Vekilleri Heyetinin memur oldu-
guna miiteallik hiikmii ihtiva eden madde ki 
ceman (3) madde konulmustur. 

Bu surotle kanun umumi hiikiimleri en 
t'asdda 114 madde olarak iertib ve tanzim edil
mistir. 

Encumenimiz 2 - V - 1935 tarihli Heyeti umu-
miyede kanunun bir an evvel tetkik ve intaci 
icin Muhtelit enciimen teskiline dair Iktisad 
vekilinin talebi Heyeti umumiyece kabul edilmis 
bulundugundan bu surotle tezahiir eden miis-
laceliyet kararirn liatirlatmakla beraber miista-
eelen ve tercihan miizakeresi ricasile isbu ka-
nunu Heyeti umumiyenin tasvib nazarma ar-
zeder. 
Enciimen Reisi M. M. Katib 

Istanbul Nigde Erzurum 
Dr. II. §. Erd Dr. R. Ferid Talay Fuad Sirmen 

Aza Aza Aza 
Antalya Aydm Balrkesir 

24 ve 59 ncu mad- N. Goktepe Dr.H.V.Somyiirek 
delere muhalif ol-
mak sartile. 

T. Ba§tug 
Aza 

Burdur 
M. $eref Ozkan 

Aza 
Eskiisehir 

Ahmed Ozdemir 
Aza 

Kayseri 
S. Demirezen 

Aza 
Kiitahya 

/ . Dalktltg 

Aza 
Bursa 

Atif Ahgug 
Aza 
Kars 

Baha Ongoren 
Aza 

Kocaeli 
N. Bozatik 

Aza 
Kiitahya 

M. Somer 

Aza 
Diyarbekir 

Huriye Oniz 
Aza 
Kars 

0. Kilntay 
Aza 

Konya 
R. Tilrel 

Aza 
Mardin 

R. Erten 
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Aza Aza Aza Aza 
Mardin Seyhan Sinob Sivas 

Edib Ergin Tevfik Tarman H. Orucoglu Mitat $. Bleda 

t § KANTTNU LAYlHASI MUVAKKAT ENCtTMENlNtN D E C T I § T I R 1 § 1 

1§ kanunu layihasi 

Umumi hiikumler 

BtRtNCI MADDE — Bir i§ akti dolayisile, ba§ka bir §ahsm i§yerinde, bedeni 
veya fikri yahut hem bedeni, hem fikri surette eali§an kimseye, «i§§i» denir. 

Bir i§ akti dolayisile, kendi i§yerinde, ba§ka bir kimseyi, bedeni veya fikri, ya
hut hem bedeni, hem fikri surette §ah§tiran §ahsa, «tsveren» denir. 

Mudiirler, idare memurlan ve umumiyet itibarile i§in sevk ve idaresi vazifesi-
ni goren kimseler «t§ veren vekili» dir.t§ veren vekilinin bu sifatla diger i§cjlere 
karsi muamele ve taahhutlerinden dogrudan dogruya is. veren mesul tutulur* 

Iggiler, dogrudan dogruya is veren veya vekili tarafindan olmayip ta iieiin-
cii bir §ahsm araciligi ile ise girmi§ ve bu iicuncii salus ile mukavele aktetmi§ olsa-
lar bile mukavele s.artlarindan asil i§ veren mesuldiir. 

Is^inin, birinci fikramn tarifi vecjiile, isini gormekte oldugu yere « Is yeri » de
nir. t§, sabit ve muayyen bir yerde yapiliyor ise o isin mahiyeti dolayisile bu yere 
bagli bulunan diger yerlerle avlu, istiral at, gocuk emzirme, yemek, uyku, banyo, mu-
ayene ve bakim, bedeni veya mesleki terbiye yerleri gibi sair miistemilat dahi is. 
yerinden sayilir. 

i K l N C i MADDE — A) Bu kanunun, mahiyeti itibairle yolunda i^leyebilmesi 
igin giinde en az on iscji §alistirmagi icap ettiren is yerlerine ve buralarda Qalisan is^i-
lere tatbik olunur. Salahiyettar makam tarafindan bu hiikiim mueibince tasnif 
edilmis olmak vaziyetine karsi is veren veya iscisi tarafindan vukubulacak itiraz-
lar tktisad vekaletince ineelenerek kesin bir karara baglanir. 

B) Yilin her hangi bir devresinde tam veya fazla faaliyette bulunup oteki clev-
rede busbiitim faaliyetten kalan veyahud faaliyetini azaltan is yerleri igin bunlarm 
faaliyet devresinde yolunda isleyebilmelerine muktazi isgi sayisi, kanunun hiikum-
lerini tatbika esas tutulur. 

C) Yukanda yazili (A) fikrasinm tarifine uyan vasifta olmamakla beraber 
mahiyetleri ve ekonomik durumlari itibarile bu kanunun her hangi bir faslmm 
veya bir hukmiinun kendilerine tesmili lazim gelen isler bir nizamname ile tesbit 
olunur. 

Q) Qiftcilik, deniz ve hava islerile bir ailenin fertleri veya yakm akrabasi 
bir araya toplanarak ve aralarma disaridan baska isgiler katilmayarak ev i^inde 
yapilan islere bu kanunun hiikiimleri samil degildir. 

tTCtlNCtT MADDE — Bu kanuna gore sanayiden sayilacak isler sunlardir: 
A) Her turlii madenleri veya diger her hangi bir maddeyi topraktan cikar-

ma ve tas ocaklari isleri, 
B) Ham, v a n ve tam mamul maddelerin islenmesi, temizlenmesi, seklinin de-

gi^tirlmesi, siislenmesi, satis icin hazirlanmasi isleri, 
C) Her tiirlii kurma (Montaj), tamir, temizleme, sokup dagitma isleri, 
Q) Bina yapilmasi ve tamiri ve tadili ve bozulup yikilmasi isleri ve bunlara 
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yardimci her tiirlii smai) imalat isleri, 
B) Yol, demiryolu, tramvay, liman, kanal, dalgakiran, tun el, kopru, lagim ve 

kuyularin yapilmasi ve tamiri ve bataklik kurutma isleri, 
E) Elektrik ve her tiirlii muharrik kuvvetler istihsali, tahvili, nakli, tesisat 

ve tevziati isleri, 
F ) Su ve gaz tesisati ve isletmesi isleri, 
G-) Telefon, telgraf, telsiz telgraf ve telefon tesisati ve isletmsi isleri, 
H) Gemi ve vapur insasi, tamiri, tadili ve bozup dagitraa isleri, 
t ) Kara da nakli y at isleri, 
I ) Grol ve nehirlerde insan veya esya ve hayvanat nakli isleri, 
J ) Esyamn istasyon, antrepo, iskele ve limanlarda yiikletilmesi, bosaltilmsai, 

ve isletilmesi isleri, 
K) Matbaa isleri, 

Dt)RDtTNOtT MADDE — tTolmeii maddede yazili miiesseseler harieinde 
kalan her hangi bir mliessesenin sanayi miiesseseleri arasma konmasi lazmi gelip 
gelmeyeeegini tayine Iktisad vekaleti salahiyettardir. 

B E g l N C l MADDE — IJmumi, miilhak ve hnsnsi biite.elerle belediye biiteelc-
rinden maas veya iicret alan memurin ve miistahdemin bu kanunun hukiimlerine 
tabi degildirler. 

Devlet veyahnd vilayet veya belediye ler tarafindan gerek dogrudan dogruya, 
gerek mall yardimda bulunulmak snretile bilvasita isletilen is yerlerinde sirf ida-
n mahiyette is gdrenlerden maada isyiler bu kanunun hukiimlerine tabidirler. 

i^ukadar ki gerek dogrudan dogruya ve gerek bilvasita Iktisad vekaletine bag-
li olan ekonomik mahiyeti haiz miiess' selerle her tiirlii is yerlerinde her ne ma
hiyette olursa olsun bedeni, fikri veya hem bedeni hem fikri isler gdren biitun 
isgilere bu kanunun hiikiimleri tatbik ol« nur. 

ALTINCI MADDE — Bu kanunda zikrolunan «ilibar» veya «teblig» lenn, 
alakadar kimseye imza rnukabilinde yaj llmasi sarttir. 

Y E D l N C l MADDE — Gerek ikinei maddenin «B» isaretli fikrasmda ya/ili 
islerden her hangi biri veya hepsi ieiiL gerek ucuneii ve dordiineii maddelei- nm-
cibince sanayi isleri olmak iizere ayrilai lardan baska gahsma sahalarmdan bir 
kismi veya umum hakkmda, isin mahiyetinin ieap ettirecegi sartlar dahilinde, l>u 
kanun hukumlerinm tatbik tarzlarmi i? osteren nizamnameler eikarilir. 

Birinci fasil 

t$ akdi 

SEKlZlNCt MADDE — Mahiyetleri itibarile ancak otuz is giinii devani eden 
islere «siireksiz is» ve bundan fazla siiren islere «siirekli is» denir. 

Bu fasil hukiimlerinin siirekli islere aid 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 24, 25, 
26 ve 29 neu maddelerinden maadasi siixeksiz islere de samildir. Siireksiz islerdo 
isbu maddelerin mevzuu olan meseleler hakkmda borelar kaiiunu hiikiimleri tat
bik olunur. 

DOKUZUNCIT MADDE— Muayyen miiddeti bir sene veya daha fazla olan sii
rekli is akitlerinin yazi ile mukaveleye baglanmasi mecburidir. 

Yazili mukavelelerde is verenin ve iseinin isimleri, yapilaeak i§, verilecek iic
ret miktari ve mukavelenin miiddeti ile iki tarafm mutabik kaiacakiari hususi 
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§artlar sarahatle yazilmak lazimdir. 
Bu mukavelelerden almacak her turlii resim miktarmm tayini hususunda i$ iic-

retinin aylik miktarmm otuz liradan fazlasi esas tutulur. Is. mukavelesi noterlikte 
tasdik ettirildigi takdirde, noter harglari bu htikumden harig kalir. 

ONITNCIT MADDE — Miiddeti muayyen olmayan veya miiddeti muayyen ol-
makla beraber otuz is. giiniinden fazla ve bir seneden eksik bulunan is. akitleri ya-
zi ile mukaveleye baglanmamis. oldugu takdirde, is, veren, isci her ne zaman is-
terse kendisine, umumi ve hususi biitlin is. gartlarmi gosteren ve imzasmi tagiyan 
bir vesika vermekle miikelleftir. 

Bu vesika her tiirlii resimden muaftir. 

ON" B l R l N C l MADDE — Bir is. verenle miiteaddit i§cilerden miirekkeb bir ta-
kim arasmda «takim bas.i» olan i§gi ile i§ciler adma aktedilen mukaveleye «Ta-
kim mukavelesi» denir Takim mukavelesinin miiddeti ne olursa olsun, yazi lie ya-
pilmasi mecburidir. 

Bu mukavelede is. verenin ve takima dahil i^cilerin isimleri, yapilacak is., i$qi-
lerden her birine verilecek iicret miktari, mukavele miiddetinin muayyen veya gay-
ri muayyen oldugu ve mutabik kalmmis. olan hususi §artlar tasrih kilmmalidir 

Takim mukavelesinden almacak her tiirlii resim miktarmm tayini hususunda 
dokuzuncu madde hiikmune gore muamele olunur. 

Takim mukavelesini imzalayacak olan takim basmin ayni ise alman i§gilerden 
biri olmasi §arttir. 

Takim mukavelesinde isimleri yazili i^cilerden her birinin ise baslamasile be
raber, bu mukavele o i§ci ile is. veren arasmda do§Tudan dogruya yaralmis. sayilir. 
Ancak takim ba§i hakkmda borcjlar kanununun 110 ncu maddesi hiikmii de mah-
fuzdur. 

Takim mukavelesine girmis. olan is^ilerin iicretleri is. veren tarafmdan her biri
ne ayri ayri verilmek lazimdir. 

ON IlClNCl MADDE — Siirekli is. akitlerinde yaptigi is itibarile bedenen 
§ali§masi fikren §ali§masina galib olan i§giler igin tecriibe miiddeti en §ok bir ay-
dir. 

Yaptigi is, itibarile fikren qali^masi bedenen calismasma miisavi veya galib 
olan isqiler i§in tecriibe miiddeti her biri ile is akti sirasmda sprbestce tavin eddir. 

Tecriibe miiddetleri icjnde taraflar, akti tazminatsiz ve ihbarsiz feshedebilir-
ler. Ancak is^inin §ali§tigi giinler i§in iicret hakki mahfuzdur. 

ON tTOTTNCtt MADDE — Miiddeti muayyen olmayan siirekli is akitlerinin 
i§ veren veya i§gi tarafmdan is. bitmezden once feshedilmesi icln diger tarafa ihbar-
da bulunulmak §arttir. 

Fesih keyfiyeti: 
a) I§i alti ay dan az surmiis olan bedeni i§ci hakkmda ihbarin diger tarafa bildi-

rilmesinden sonra gelecek hafta nihayetinde; 
b) Isi alti aydan bir buQuk seneye kadar siirmiis olan bedeni i§cj hakkmda ih-

barm diger tarafa bildirilmesinden sonra gelecek ikinci hafta nihayetinde; 
c) Isi bir bucuk seneden iig seneye kadar siirmiis olan bedeni isgi hakkm

da ihbarm diger tarafa bildirilmesinden sonra gelecek iiciincu hafta nihaye
tinde ; 

Q) Isi iig seneden bes. seneye kadar siirmiis. olan bedeni iscj. hakkinda ihba
rm diger tarafa bildirilmesinden sonra gelecek dordiincii hafta nihayetinde mu-
teber olur. 
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Fikri veya hem fikri hem bedeni isyiler hakkmdaki fesili keyfiyeti yukari-
da igginin i§ kidemine gore yazih, bir- haftadan dort haftaya kadar olan miih-
letlerin ikiger misli zaman gegtikten sonra muteber olur. 

Bu miihletler asgari olup mukavele ile arttirilabilir. 
Bilumum igejler hakkmdaki fesihlerde. beg seneden fazla olan her bir tarn 

is senesi icin aynca on beg giiidiik iicret tu tannda tazminat dabi veril.ii'. 
Ihbar gartma riayet etmeyen taraf, yukanda yazih. miihletlere aid iicretle-

rin tutarile beraber aynca igin mahiyetine gore miktari hakim tarafmdan tak-
dir edilecek bir tazminat dahi odemege mecburdur. 

ON" DORDtTNCtl MADDE — Miiddeti muayyen olan veya olmayan siirekli 
ig aktile bir is, verenin i§ine girmis olan igoi, akit miiddetinin bitmesindcn on
ce yahud ihbar miihletine riayet etmeksizin i^ini bii'akip baska bir is verenin 
igine girerse, aktin bu suretle ihlalinden delayi eski is verenin zarar ve ziyanm-
dan jg^inin mesuliyeti yanmda, aynca yeni is veren dahi, Imkimin takdir ede-
cegi derecede mesuldiir, gu gartlarla ki: 

1 - Isginin bu harcketine, yeni igine girdigi ig veren saik olmu§ ise, 
2 - Yeni ig veren, igginin bu hareketini bile bile onu igine almigsa, 
3 - Yeni ig veren, igcjinin boyle bir barekette bulundugunu ogrendikten son

ra dahi onu gahstirmakta devam ederse. 

ON" BE§ lNCt MADDE — Miiddeti muayyen olsun veya olmasm, siirekli is. 
akitlerinde igcj, agagida sayili haHerde, dilerse akti, miiddetin hitammdan ev-
vel veya ihbar miihletini beklemeksizin, derlial feshetmek bakkim haizdir: 

I - Sihhi sebebler gimlardir: 

a) t§ aktinin raevzuu olan igin yapilmasi, mukavelenin akti sirasmda tah-
min edilmeyen bir sebeb dolayisile igcinin sihhat veya hayati icin tehlikeli 
olursa: 

b) IgQinin daimi surette yakmdan ve dogrudan dogruya temasta bulundugu i§ 
veren veya vekili yahut bagka bir igej, bulagici veya istikrah verici bir hastaliga 
musab olursa, 

I I - Ahlak veya hiisnii niyct kaidelerine uymayan haller gunlar ve benzerle-
ridir: 

a) I§ akti yapildigi sirada bu aktin esasli noktalarmdan biri hakkmda yanhg 
vasiflar veya gartlar gostermek yahut hakikate uygun olmayan malumat vermek 
veya beyanatta bulunmak gibi hallerle ig veren, igcjyi yamltirsa; 

b) I§ veren veya vekili, igginin veya ailesi efradmdan birinin geref ve namusuna 
halel getirecek veya ahlakini if sad edecek mahiyette sozler veya hareketlerde bu
lunursa; 

c); l§ci, i§ verenin veya vekilinin evinde ikamet ettigi takdirdc, bunlann yaga-
yig tarzlan umumi ahlak bakimmdan diizgiin olmazsa; 

q) I s veren veya vekili igcjye veya ailesi efradmdan birine kargi tecaviiz veya 
tehditte bulunursa, yahut igcjyi ve ailesi efradmdan birini kanuna mugayir bir 
harekete tegvik, tahrik veya sevkederse, yahut igciye veya ailesi efradmdan biri
ne karsi hapisle cezalandinlan bir sue, irtikab eylerse; 

d) 1§ veren tarafmdan igginin iicreti kanun ahkami veya ig mukavelesi gartlan 
mucibince hesab veya tediye edilmezse; 

e) "Ucret, par^a bagina veya ig miktari iizerinden tediye edilmek mukarrer olup 
ta is, veren tarafmdan igciye yapabilecegi sayi veya miktardan az ig verilerek ba§-
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ka bir gun fazla i§le bu eksik telafi edilmezse yahut i§ gartlan esash bir tarzda 
tebdil, tadil edilir veya tatbik edilmezse (Mukavelede bu fikradaki haller hakkin-
da ba§ka tiirlii kayid bulunmamak §artile); 

I I I - Igginin galigtigi i§ yerinde i§in bir haftadan fazla muddetle tatil edilme-
sini mucib esbabi mucbire hadis olursa (Bu, bir haftalik beklemek devresinde 
iggi y a n m iicret ahr ) . 

ON ALTTNCI MADDE — Muddeti muayyen olsun veya olmasin, siirekli is. akit-
lerinde, i§ veren, agagida sayili hallerde, dilerse akdi miiddetin hitamindan ewe l 
veya ihbar miihletini beklemeksizin, derhal feshetmek hakkmi haizdir: 

I - Sihhi sebepler sunlardir : 
a) Isginin kendi kasdinden veya derbeder hayatindan yahud isret iptilasmdan 

veyahud sue, mahiyetmde bir hareketinden miitevellid olmaksizin bir hastaliga veya 
arizaya ugramasi takdirinde, bu hastalik veya ariza Htikumetge gikamlacak bir ni-
zamnamede tasrih edileeek miiddetlerden fazla siirerse; yahud isgi, deruhde ettigi 
isi yapmayacak hale gelirse; ; 

b) tsginin bulasici veya istikrah verici bir hastaliga musap oldugu anlasilirsa 
(«A» bendinde yazili olan nizamnamede bu gibi hastaliklar igin dahi ayni esaslara 
miistenid hukiimler bulunacaktir). 

(A) bendinde sayili sebeplerden miitevellid ve iscinin sunu taksirine mahmul 
olan hastaliklar ve arizalar asagida yazili ( I I ) isaretli fikramn (D) bendindeki 
(Devamsizlik) hiikumlerine tabidir. 

I§bu sihhi sebepler igin, is mukavelesinde i§ veren tarafindan, isginin lehine ol-
mak iizere yukanda anilan nizamnamenin hiikumlerinden daha musaid sartlar tes-
biti caizdir. 

I I - Ahlak ve hiisnii niyet kaidelerine uymayan haller sunlar ve benzerleridir: 
a) I s akdi yapildigi sirada bu akdin esasli noktalarmdan birine miiteallik va-

siflar veya sartlar kendisinde bulunmadigi halde bunlari haiz oldugunu ileri siir-
mek yahud hakikate uygun olmayan malumat vermek veya beyanatta bulunmak gi
bi hallerle isgi, is vereni yaniltirsa; 

b) Isgi, is verenin veya vekilinin yahud bunlarm aileleri efradindan birinin se-
ref ve namusuna halel getirecek veya ahlakini ifsad edeeek mahiyette. sozler veya 
hareketierde bulunursa; 

c) tsgi, is verenin veya vekilinin evinde ikamet ettigi takdirde ya§ayis tarzi o 
evin adap ve erkamna uygun veya umumi ahlak bakrmindan diizgun olmazsa; 

q) tsgi, is verene veya vekiline yahud bunlarm aileleri efradmdan birine veya
hud is verenin diger bir isgisine karsi tecaviiz veya tehditte bulunursa, yahud is 
yerine sarhos olarak gelir veya alkollii icjd getirirse; 

d) Isgi, is verenin emniyetini suiistimal etmek, hirsizlikta bulunmak, is verenin 
mesleki sirlarmi ifsa eylemek gibi sadakate uymayan hareketlerde bulunursa, ya
hud iig giinden fazla hapisle cezalandirilan ve cezasi tecil edilmeyen bir sug islerse; 

e) Isgi, is verenden izin almaksizm veya mesru bir sebebe istinad etmeksizin ar-
di ardina iki giin veya bir ay iginde iki defa her hangi bir tatil gununu takip eden 
is giinii yahud bir ay da ceman tig is gtinti isine devam etmezse; is yerinin dahili 
talimati veya is mukavelesiniin sartlari mucibince yapmakla miikellef bulundu-
gu odevleri ifadan kendisine vaki ihbar a ragmen imtina ederse yahut isin yolunda 
islemesini bozacak hareketlerde bulunursa; 

f) Isqi, kendi kasdi veya agir bir ihmali yiiziinden isin emniyetini tehlikeye 
diisiiriirse, is verenin mail olan veya maliolmayip ta emaneti altinda bulunan ma-
kineleri, tesisati veya sair esya veya maddeleri on giinliik iieretinin tutari ile ode-
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nemeyecek derecede hasara ugratirsa; 
I I I - Isgiyi bir haftadan fazla miiddetle galismaktan meneden esbabi mucbire 

hadis olursa. (Bu bir haftalik bekleme devresinde isgi yarim iicret alir) . 

ON Y E D l N C l MADDE — On bes ve on altmci maddeler mucibince ahlak veya 
hiisnii niyet kaidelerine uymayan liailer dolayisile isgi veya is veren igin tanrnmis 
olan akdi derhal feshetmek salahiyeti, iki taraftan her hangi birinin bu kabil ha-
reketlerde bulunduguna diger tarafin lttila hasil ettigi giinden itibaren alti 
is giinii gegtikten sonra kullamlamaz. 

Isbu hailerden dolayi isginin yahut is verenin is akdini yukariki flkranin miih-
leti ieinde derhal feshetmesi takdirinde, hakli olan taraf ayrica dava agarak haksiz gi-
kan taraftan, hakimin tayin edecegi miktarda, tazminat dahi alir. 

ON S E K l Z I N C l MADDE — Ihbar miihletieri esnasmda is veren, isgiye yeni 
bir is bulmasi igin liizumlu olan arama zamamni is saatleri iginde temin etmege 
mecburdur. Bu yeni is arama izninin miiddeti giinde iki saatten az olamaz. 

ON DOKUZUNCU MADDE — Isci iicreti, en geg, haftada bir tedavulii mee-
buri para ile odenir. Ancak isQinin muvafakatile bu miiddetin iki hafta veya bir 
ay olarak tesbiti de caizdir. 

Devlet, vilayet ve belediyelerle bunlara bagli miiesseselerde galisan iscjlerin 
iicretleri ayda bir verilebilir. 

Y l R M l N C l MADDE — Is akdinin feshinde veya isin hitammda isgi iieretle-
rinin derhal tarn olarak odenmesi mecburidir. 

Y l R M l B l R l N C l MADDE — Is veren her tediyede isgiye iicret hesabmi 
gosterir bir pusula vermege veya isgi yanmda bulunan buna aid deftere bu 
hesaplari kaydetmege mecburdur. Bu muameleler her tiirlii resimden muaftir. 

Y l R M l i K l N C l MADDE — Is. akitlerinde i§ verenin tazminat kar§iligi olarak 
i§cj. ucretlerinden muvakkaten alakoyabilecegi miktar, on haftada rmisavi taksit-
lerle kesilmek iizere, i§ginin on giinliik iicreti tutarindan fazla olamaz. | 

Bu kesilen tazminat kar§iligi biitiin i§ miiddetine §amil olup bundan bir mik
tar mahsub edilince yeniden tevkifat icrasi caizdir. 

Y l R M l tTQtTNCtT MADDE — I§gi iicretlerinin ayda otuz liraya kadar olam-
nin haciz veya ba§kasma devir ve tcmliki caiz degildir. 

Kanunen ia§e ve nafakasi i§ginin iizerine diisen aile fertlerine tahsis edilen meb-
laglar yukaridaki fikra hiikmiine tabi tutulmaz. 

Y l R M l DORDtTNCtT MADDE — Mecburi askerlik hizmetinden baska ma-
nevra veya her hangi bir sebeple silah altma ahnan i§ginin, is verenle miinakid 
i§ mukavelesi, i§inden ayrildigi giinden itibaren kirk be§ giin sonra miinfesih sa-
yilabilii. IsQinin bu haktan istifade edebilme^i icin o i§te en az bir yil gali§mi§ 
olmasi §arttir. Bir yildan fazla gah§mis olan i§giler hakkmda her bir ay fazla 
gah§maya mukabil ayrica iki giin ilave edilir. §u kadar ki, bu miiddet, hig bir su
re tie doksan giinii gegemez. 

Mukavelenin miinfesih sayilabilmesi igin beklenilmesi lazimgelen zaman zarfm-
da i§ginin iicreti i§lemez. Bu miiddet iginde i§ aktinin ba§ka kanuni bir sebebe 
musteniden i§ veren veya isgi taraf mdan feshedildigi oteki taraf a ihbar edilmi§ 
olsa bile, bu ihbarm tazammun ettigi kanuni miihlet, i§bu miiddetin bitmesinden 
sonra iglemege baslar. 

Ancak i§ akdi esasen muayyen bir miiddeti ihtiva edip te bu miiddet, yukarida 
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yazili miihlet icinde kendiliginden bitiyorsa, i§bu madde hukiimleri tatbik edilmez. 

Y l R M l BE§lNCl MADDE — 1) Kadin iggilerden gebe olanlarrn, doktor mua-
yenesi neticesinde, dogumun vuku bulmasi muhtemel goriilen tarihten uc, hafta 
ewe l ve dogumdan sonra \iq hafta miiddetle §ali§malari yasaktir. Grerek dogum-
dan once ve gerek sonraki mecburi izin miiddetleri sihhi liizum halinde alti§ar 
haftadan ceman on iki haftaya kadar uzatilabilir. 

Bu izinlerin devaminca, i§ veren, i§c,i kadma yarmi§ar iicret oder. Aneak ayni 
i§ yerinde alti aydanberi en az iiQ ay galigmis. olmayan i§gi kadin hakkinda i§ ve
ren buna mecbur degildir. 

2) Be r i§ veren i§ten dolayi hastalanan iggilerini elli yedinci madde mucibince 
Iktisad ve Sihhat ve igtimai muavenet vekaletleri tarafrndan hazirlanacak olan ni-
zamnamede tasrih edilecek miiddetler ve §artlar dahilinde tedavi ettirmege ve 
iicretlerini yarim vermege mecburdur. 

3) 1 ve 2 numarah bentlerde yazildigi veghile gerek gebelik ve lohusahk miid-
detlerince ve gerek i§ten dolayi hastalanan i§c,iler ic,in nizamname ile tesbit edile
cek zaman zarfinda yarim iicretlerin i§ veren tarafrndan tesviyesi mecburiyeti, bu 
iicretlerin veya bu hallere aid sair tazminatin bii sigorta te§kilati veya ba§ka tiir-
lii bir umumi miiessese tarafrndan kismen veya tamamen tediye edilmesi sistemi-
nin ihdasile ve bu sistemin derece derece tatbiki nisbetinde hiikiimden du§er. 

Y l R M t ALTINCI MADDE — Bu aknunda derpis. olunan her hangi bir sebebe 
mtisteniden i§ veren tarafrndan i§ akdinin feshine dair igcjye vaki olacak ihbarla-
ra aid miihletler, kendi kasdi olmaksizm i§ kazasma ugrayan i§ci hakkinda kaza-
nin vukuu giiniinden itibaren otuz i§ giiniinden sonra, ve gebe kadinlar hakkinda 
ise dojjumdan once ve sonraki kanuni izin miiddetlerinin bitecegi giinden itibaren 
iglemege ba§lar. 

Y l R M l YEDlNCl MADDE — A) !§§ilere veya bunlarm ailelerine yiyecek, 
igecek, giyecek ve yakacak gibi zaruri ihtiyaglara aid maddeleri satmak iizere, 

1 dogrudan dogruya veya dolayisile, her ne §ekilde olursa olsun, «Ekonoma» lar a§il-
masi, agagidaki gartlar dahilinde, Iktisad vekaletinin iznine baglidir: 

1 - Yukarida yazili zaruri ihtiyac, maddelerinin igciler tarafrndan kendi baglari-
na tedarik edilmesi mii§kul olursa; 

2 - «Ekonoma» ac,ilmasimn iggiler icin daha faydali olacagi anlagilirsa. 
B) gehir ve kasabalardan uzak i§ yerlerinde, i§cjler veya bunlarla miigtereken 

is, veren tarafrndan «Ekonoma» a§ilmami§ oldugu takdirde, i§ verenin «Ekonoma» 
agmasi mecburidir. 

C) Bu suretlerle agilacak «Ekonoma» larda satilacak zaruri ihtiyag maddele
rinin cinslerini, vasiflarmi ve satig fiat ve tarzlarmi tayin ve bunlari murakabe et-
mek Iktisad vekaletine aittir 

Q) iggiler «Ekonoma» lardan ah§ veri§ etmege icbar edilemezler. 
D) l§ginin alacagi iicretten bagka yemesi, i§mesi gibi zaruri ihtiyacjari veya 

yatisi dahi temin edilmek gartile yapilan i§ akitleri bu maddenin siimulii haricin-
dedir. §u kadar ki bu takdirde i§gilere verilen istihlak maddeleri ve yatilarma 
tahsis edilen yerlerin gartlan her zaman Hiikumetin murakabesi altmda bulunur. 

E) Bu kanunun meriyetinden evvel mevcud olan «Ekonoma» lar veya miima-
sil sati§ yerleri i§in, i§ veren, kanunun meriyet tarihinden itibaren iic, ay zarfin
da iktisad vekaletine miiracaat ederek i§bu sati§ yerlerinin yukariki hiikiimlere 
uygunlugunu tesbit ettirmege mecburdur. Bu gibi yerlerde yapilmasi icab eden ta-
dilat ve lslahatm, selahiyettar makamca verilecek miinasib miihletler zarfinda, i§ ve-
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ren tarafindan ikmal edilmesi mesruttur. 

Y l R M t SEKlZlNOl MADDE — is. veren, igcuiin kendisine aid olup i§ dolayi-
sile telef olan veya sakatlanan alat ve edevatmi ve hayvanlarmi tazmin ile inii-
kelieftir. §u kadar ki, is veren isbu telef veya sakatlanmamn isc,i tarafindan kas-
ten yapildigmi ispat ederse tazmine mecbur tutulmaz. 

Y l R M l DOKUZUNCU MADDE — I ) i s veren, is sartlarmi ve i§gilerin tabi tu-
tulacaklari inzibat, saglik koruma ve is. emniyeti icapiarrni gosterir bir dahili ta-
iimatname yapmaga meeburdur. Bu talimatnamelerde bulunmasi lazim geien hu-
suslar, i§bu kaiiunun meriyete girdigi tarihten itibaren iig ay icinde iktisad 
vekaletinee tesbit ve iian olimur. Dalnii taiimatnameler lier isin bulundugu vila-
yette Iktisad vekaletinee isbu kanunun tatbikine memur edilen makam tarafin
dan tasdik olunmakla meriyet kesbeder. Ancak askeri is yerlerinin dahili talimat-
nameleri Milli Miidafaa vekaleti tarafindan; ve Devlet yahud vilayet veya bele-
diyeleree gerek dogrudan dogruya, gerek mali yardnnda bulunulmak suretile bil-
vasita isletilen is yerlerinin talimatnamelerile bir vilayetten fazla olarak baska 
vilayetler dahilinde dahi ayni is verene aid ve ayni ise mahsus miiteaddid is yer
lerinin hepsine birden samil buluuan yeknasak taiimatnameler Iktisad vekaleti ta
rafindan tasdik edilmekle meriyete girer. 

I I - Birinei fikraya tevfikan Iktisad vekaletinee yapilacak ilan tarihine ka
dar meveud olan is yerlerine aid taiimatnameler, ilandan itibaren iki ay icinde 
tasdika memur makama tevdi edilir. Isbu makam aldigi talimatnameye mukabil 
is. verene bir makbuz verinege ve iki ay zarfinda talimatnameyi ya tasdik etmege 
veya reddi hakkindaki sebepieri is verene bildirmege meeburdur. Tasdik yahud red 
keyfiyeti bu muddet ignde is verene bildirilmedigi takdirde talimatname kendili-
ginden tasdik edilmis sayilarak meriyete girer. 

I I I - Birinei fikraya gore Iktisad vekaletinin yapacagi ilandan sonra acilan 
yeni is yerlerine aid olup tasdik makamina verileeek taiimatnameler bir ay zar
finda tasdik edilir veya reddedilmesinin sebepieri is verene bildirilir. Bir ay icin
de tasdik edilmeyen yahud red sebepieri is verene bildirilmeyen taiimatnameler 
kendiliginden musaddak syailarak meriyet kesbeder. 

I V - Isbu taiimatnameler is yerinin isgiler tarafrndan goriilebilecek yerlerine 
asilir ve isteyen isgilere birer sureti verijir. 

V - Yukariki fikralar hiikmiinee tanzim ve tasdik edilmis olan dahili talimat
name iizerinde is veren tarafindan her hangi bir degisiklik yapilmak isteiiildigi 
takdirde bu tadilatin esbabi mueibesinin izahile beraber, aynile yeni bir talimat
name yapar gibi isbu maddede yazili makamlara miiracaat ederek talimatname-
nin alacagi yeni seklin tasdik ettirilmesi icap eder. Tasdik muamelesi neticelenin-
eeye kadar eski talimatname huktimleri cari olur-

OTUZUNCU MADDE — Is veren, is^iye, ancak dahili talimatnamede tasrih e-
dilmis olan sebepler ve tarzlarla giinliik iieretlerinden yapabilecegi kesintilerden 
baska ceza tatbik edemez. Bu kesintilerin hemen isgiye bildirilmesi lazrmdnv 

Is§i iieretlerinden bu yolda yapilacak kesintiler, bir ayda uc. gundelikten ve 
parga basrna yahud yapilan is miktarma gore iicret verilen islerde ise iscinin iiQ 
giinliik kazanci tutarmdan fazla olamaz. Bu kesintilerden toplanan paralar is ve-
renin mulkiyetine dahil tutulamaz; ve her zaman Hukumetin kontroliine amade 
bir emanet mahiyetinde muhafaza olunur. Bu meblaglarin bir aylik yekununun he-
sabrni, yeni yilrn subat ayi iptidasma kadar her is veren Iktisad vekaletinde 
bu kanunun tatbikatma memur edilen makama vermege meeburdur. Bu paralar, 
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isxpler lehine yardmi sandiklari bulunan i§ yerlerinde i§bu sandiklara ve boyle san-
diklar bulunmadigi takdirde is verenin yapmakla miikellef oldugu hususlardan ha-
ri§ olmak sartile, ancak isQilerin menfaatlerine yarayacak ve Iktisad vekaletinee 
tayin edileeek bir cihete hasir ve sarfedilir. 

OTUZ B l R l N C l MADDE — Isinden her hangi bir suretle ayrilan isciye, is 
veren tarafmdan isin nevini, mahiyet vemiiddetini gosteren bir sahadetname veri
lir. Bu sahadetnameye, i§cj isterse, kendisinin hal ve hareketile galismasmm ne 
yolda oldugu da ayrica yazilir. I s verenin sahadetnamedeki imzasi mahalli zabitaca 
tasdik edilir. Besinci maddede yazili tarz ile Devlet, vilayet veya belediyelerce veya 
menafii umumiyeye hadim cemiyetlerce isletilen is yerlerinden Qikan iscjnin aldi-
gi sahadetnamedeki imza zabita tasdikmdan miistesnadir. 

Isginin istedigi §ahadetnameyi vermekten isveren imtina ederse veyahud saha
detnameye isgi hakkinda dogru olmayan yazilar yazarsa, is^inin yahud yeni isine 
girdigi diger bir is verenin miiracaati iizerine, mahalli zabita tarafmdan yapilacak -
tahkikatin neticesini gosteren bir rapor isgiye veya yeni isverene verilir. Zabita 
tahkikatmin bir haftada bitirilmesi lazimdir. 

Devlet, vilayet veya belediyelere aid is yerlerinden cikan i§cilere §ahadet-
name verilmekten imtina edilmesi yahud sahadetnameye dogru olmayan yazilar 
yazilmasi halinde tahkikat icrasi icjn ancak bu i§ yerlerinin bagli olduklari ma-
kamlara miiracaat edilir. §ahade.tnamenin vaktinde verilmemesi veyahud §a-
hadetnamede dogru olmayan yazilar buTumnasi sebebile mutazarrir olan i§ci ve
yahud bu igciyi isine alan yeni i§ veren, eski is verenden zarar ve ziyan isteye-
bilir. 

Aylik iicret tutari otuz lirayi gecjneyen iscilere verilen §ahadetnameler her 
turlii resim ve harcjlardan muaftir. 

OTUZ i K l N C l MADDE — Iktisadi ve ictimai zaruretler dolayisile Iktisad 
vekaletinee teklif edileeek i§lerde gerek saat ba§ma veya giindelik, yahud haf-
talik veya aylik hesabile ve gerek parent basma, yahud yapilan i§ miktarcna 
gore odenecek is^i iicretlerinin en a§agi hadleri bir nizamname ile tesbit edilir. 

OTUZ ttOUNCTT MADDE -p I§einin, parea basina yahud yapilan is. uzerin-
den iicret alarak cah§tigi islejrden liizum gorulenleri iein ucretin hesabmda esas 
tutulacak ealisma veya mahsul miktarinm nasil olculecegini gosteren usullerle 
bu usullerin §ahsi§taki veya mahsuldeki s^artlara ve vasiflara gore tatbik tarz-
l a n ve i§ciye, hakettigi iicreti saglamak tedbirleri nizamnamelerle tesbit edilir. 

OTUZ Dt)RDtT¥CtT MADDE — I ) Bu fcammun meriyeti tarihine kadar isci iie-
retlerini giindelik, haftalik veya aylik hesabile odemekte bulunan yahud bu ka-
nunun meriyete girmesinden sonra a^tiklari i§ yerlerinde i§gi iicretlerini giin
delik, haftalik veya aylik §eklindc odeyeceklerini dahili talimatnamelerinde ya
zili i§ §artlari arasmda tesbit etmi§ olan i§ verenler, isbu muayyen iicret verme 
usullerini saat hesabile veya par§a basma yahud yapilan is. miktarma gore 
odeme tarzlanndan birine e.evipmek istedikleri takdirde, 29 ncu madde mueibin-
ce talimatnamoleri tasdika merhur makama miiracaat ederek bu suretle iicret 
odeme tarzmm degistirilmesindeki zaruri ekonomik sebepleri onceden bildir-
mek mecburiyetindedirler. Bu sebeplerin her halde, isjbu kanunun isci ucretle-
rkie muteallik hiikumlerinin tatbiki neticelerine is'tinad etmemesi ve i§in istihsal 
ve siirum vaziyet ve §artlarile j piyasa icaplari gibi i§ verenin tabi olmak lztira-
rmda bulundugu hallerden miitevellid olmasi lazimdir. 

U - Yukariki fikrada yazilii oldugu iizere her hangi bir miiracaate muhatab 
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olan makam, bu ihbara lttila ettigi giinden itibaren on be§ i§ giinii iginde keyfi
yeti inceleyip soru§turarak licret odeme tarzmin degi§tirilmesinde, bu kanun hii-
kumlerinin rub ve gayesine uygun diismeyen saikler veya neticeier gorecck olur-
sa bu yolda bir degisiklik pailmasma izin vermedigini i§ verene yazi ile bildirir. 
Postada ge^en giinler sayilmayarak on be§ i§ giiniinden sonra resmen menedilme-
mi§ yeni iicret odeme tarzmi is, verenin tatbika baslamasi caizdir. §u kadar ki, 
degi§tirilen odeme tarzmin, tatbikat netieesindo, is, diizeni ve i§gi hayati bakrmm-
dan yahut baska i^lere fena tesirler yapmak gibi ekonomik ve sosyal mazarratla-
n goriilmek itibarile yersiz ve liizumsuz oldugu tebeyyiin ederse ilgili makam keyfi
yeti sonradan dahi meneder. Boylelikle sonradan menetmeden dolayi gerek is, 
veren ve gerek i§ciler igin her bangi bir zarar ve ziyan iddiasi varid degildir. 

Ikinci fasil 

Isin tanzimi 

OTUZ BEg lNCl MADDE — a) Genel bakimdan is, miiddetinin haftada 48 sa-
at olmasi esastir. Bu miiddet, cumartesi giinleri saat 13 de kapanmasi mecburi 
olan is, yerlerinde giinde en qok dokuz saati ve cumartesi giinleri saat 13 ten sonra 
dahi islemesi caiz is, yerlerinde ise giinde en §ok sekiz saati ge^memek §artile, haf-
tanm £sli§ma giinlerine taksim olunur. 

b) «a» fikrasmdaki hiikmiin ne gibi is yerlerine hangi tarihten itibaren ve ne 
suretle tatbik edilecegi, Iktisad vekaletinin teklifi iizerine gikaralacak nizamna-
melerle zaman zaman tesbit olunur. !§u kadar ki, icab eden nizamnamelerin bu 
tarzda gikarilmasi yolu ile «a» fikrasi nukmiiniin tiirlii i§ler icin kesinlestirilmesi 
keyfiyeti, bu kanunun meriyete girdigi giinden itibaren iic, yillik bir genel miihlete 
baglanmistir. 

c) Tiirlii mahiyetlerdeki isler hakkmda «b» fikrasi mucibince nizamnameler qi-
kanlmcaya kadarki gecit devreleri iqin tatbiki muktazi is. miiddetlerini bir sene 
icinde Iktisad vekaleti muvakkat genel emirlerle tayin eder. 

OTUZ ALTINCI MADDE — Sag-lik kaideleri bakimmdan giinde ancak sekiz 
saat veya daha az $ali§ilmasi icab eden isjer, bu kanunun meriyete girmesinden 
itibaren alti ay icinde, Iktisad vekaletile Sihhat ve igtimai muavenet vekaletinin 
mii§tereken hazirlayacaklari bir nizamname ile tesbit olunur. 

OTUZ YEDlNCl MADDE — Memleketin ekonomik menfaatleri bakimmdan 
yahut mahiyetleri itibarile ve istihsal miktarlarmi mutad olan sevivenin yukansi-
ua cikarmaga ihtiyaclan dolayisile, 34 ncii maddenin «a» fikrasi hukmiiniin disari-
smda kalarak, giinliik calisma miiddetlerini muvakkat zamanlar ioin o hiikiim-
den daha fazla hadlerde arttirmalarma cevaz verilecek isler hakkmda i§bu kanu
nun meriyete girmesinin ilk yili icinde bir nizamname lsdar olunur. 

tktisad vekaletince hazirlanacak olan bu nizamnameye konulacak hiikiimlere 
aid genel sartlar sunlardir: 

1 - Muayyen haddin iizerine zammedilecek fazla calikma saatleri, giinde e n 
cok iic, saat olabilir ; 

2 - Fazla ^alisma saatleri ile c,ali§ilacak giinlerin yekunu bir yilda en Qok dok-
san is, giinime varabilir; 

3 - Her bir fazla saat Qahsma icjn verilecek iicret, normal Qalis.ma iicretinin 
saat basma diisen miktannm yiizde yirmi beaten yiizde elnye kadar yiikseltilmesi 
suretile odenir; 

4 - 'Fazla saatlerle gali§maya i§<jilerin muvafakati almmak lazimdir. Bu mu-
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vafakat, fazla calisjnanm tatbiki zamanmda almabilecegi gibi, is yerlorinin 29 ncu 
maddede yazili dahili talimatnemelerinde veyahui i$(jilerin is, akitlerinde, esasen 
o i§te fazla gahs.ma imkan ve ihtimalinin meveud oldugu ve bu takdirde ucretleri-
nin ne yolda hesab ve tesviye edilecegi tesbit edilmi§ bulunmak suretile onceden da-
hi ternvn olunabilir; 

5 - 36 nei maddede yazili oldugu vechile sihhi sebeplere miistenid kisa veya 
mahdud Qah§ma miiddetli i§lerde fazla saat gali§ma caiz olamaz; 

6 - Fazla saat gali§ma suretile isletilmek istenen is yerleri icjn bu fazla saatle-
rin ta t l ikine baslanmasmdan once ve nihayet baslandigi gun mahalli hiikumetin 
alakadar makamma miiracaat olunarak fazla gali§ma §art ve tarzlarrnin onay-
landinlmasi icab eder. 

OTIT.Z SEKtZlNCl MADDE— Gerek bir ariza vukuunda, gerek vuku bulmasi-
mn varid goriilmesi halinde, yahut makineler veya alat ve edevat icjn hemen ya-
pilmasi lazim acele i§lerde, yahut miicbir sebepler hudusunda ancak i§ yerinin 
normal galismasma halel gelmemesinin teminini icab ettirecek dereceyi asmamak 
kaydile, i§gilerin hepsinin veya bir kismmin 35 ve 36 nci maddeler mucibince mu-
ayyen olan giinliik gali§ma miiddetlerinden fazla galistirilmalarma cevaz vardir. 
§u kadar ki, bu suretle vaki istisnai gali^madan yalniz bir saati giinliik i§ iicretinin 
iginde sayilip ondan fazla siiren galismalarla gegecek saatlerin her biri icjn nor 
mal iicretin mukannen saatlere nisbetimiktarmda ayrica iicret odenir. 

Bu gibi haller vuku bulunca, 24 saat iginde, mahalli hiikumetin alakadar maka
mma hadisenin mahiyetile ba§ladigi ve bittigi saatlerin bildirilmesi mecburidir. 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Seferberlige hazirlik ve seferberlik esnasm-
da Icra Yekilleri Heyeti, memleket mudafaasmm ihtiyaclarim temin eden i§ 
yerlerinde fazla galismaya liizum goriirse islerin cinsine ve ihtivacm §iddetine gore 
giinliik i§ muddetini i§cjnin azami §ali§ma kabiliyetine gikarabilir. 

Bu suretle fazla gali§tmlan i§cilere, Milli Miidafaa vekaletine bagli is. yerle
rinde, fazla gali§tiklan saatler igin, kanuni qalisma miiddetine aid iicretin her sa-
atine tekabiil eden miktari nisbetinde, fazla iicret verilir. Diger is yerlerindeki 
i§cilere her bir fazla saat icjn verilecek iicret hakkmda 37 nci madde hiikmu tat-
bik olunur. 

KIRKINCI MADDE a) — Madenlerde, tasocaklarmda, yahut her ne tiirlii 
olursa olsun yer altmda veya su altmda gali§ilacak islerde iscjlerin kuyulara, 
dehlizlere veya asil gali§ma yerlerine inmeleri veya girmelerile bu yerlerden gikma-
lari icjn gegen zamanlar; 

b) Demiryollarmin veya sair yollar ve kopriilerin yapilmasi, muhafazasi, ya
hut tamir veya tadili gibi i§lerde vaki oldugu veghile i§cjlerin, ikmaet ettikleri 
mevkilerden uzak bir mesaf ede bulunan is yerlerine hep birlikte nakledilmeleri 
icab eden her tiirlii isjerde bunlarm toplu ve mukannen surette goturulup geti-
rilmeleri esnasmda gegen zamaiilar; 

c) t§ginin, isjnde ve is, verenin her an emrine hazir bir halde bulunmakla bera-
ber gali§tmlmaksizin ve cikacak i§i bekleyerek bo§ gecirdigi zamanlar; 

Q) Uhdesindeki i§in asil i§ yerinde goriilmesi icab eden i§cinin, i§ veren tarafm-
dan baska bir yere gonderilmesi veya i§ veren tarafmdan ba§ka bir yere gonderil-
mesi veya is verenin evinde me§gul edilme si suretile asil isini yapmaksizm gegen 
zamanlar; 

d) Emzikli kadm iggilerin gocuklarma siit vermek igin tayin edilecek olan za
manlar; 

( S. Sayisi : 194 ) 



— 66 — 

35, 36 ve 37 nci maddeler mueibince tesbit edilmis, bulunan giinliik kanuni 
galigma miiddetleri iginde sayilir ve bu sebeplerden dolayi i§cj. iicretleri hie, bir 
tiirlii eksiltmeye ugratilamaz. 

Yukariki fikramn her bir bendinin tatbikatma miiteferri hukumleri havi ol-
mak iizere nizamnameler Qikarilir. 

Birinci fikrada-" yazili bentlere dahil bulunmamakla beraber bu maddenin §ii-
mtilii igine sokulmasma liizum goriilecek haller nizamnamelerle tesbit edilir. 

KIRK BtRtNCl MADDE — Qah§ma saatleri, i§ yerlerinin bulunduklari mem-
leketteki «umumi saat» e gore ayar ve tayin edilir. 

«Umumi memleket saati» olmayan yerlerdeki i§ yei'leri igin demiryolu istas^onu 
veya gemi iskelesi saatleri gibi umumi hizmetlere aid kontrollii saatler veyahut 
mulki veya askeri makamlarm saatleri miyar tutulur. 

I§ yerlerinin yukariki fikralar hiikmiince tesbit edilecek galigma saatleri dahili 
talimatnamelerde .gosterilmis ve is. yerlerinde levhalarla iJan edilmig bulunur. 

KIRK IXlNCl MADDE — I - Qalisma miiddetinin ortalama bir zamamnda, 
mahalli adete ve ism icabma gore vakti tayin edilmek iizere iggilere: 

a) Sekiz saatten az miiddetli i§lerde yarim saatlik; 
b) Sekiz saat veya daha fazla miiddetli i§lerde bir saatlik bir dinlenme ve-

rilir. 
I I - Be§ saat ve daha az miiddetli i§lerde «dinlenme» vermek mecburiyeti 

yoktur. ^ 
I I I - «Dinlenme» ler, bir i§ yerinin ayni sjibedeki biitiin i§cjleri hakkmda 

mukannen olarak ayni saatte tatbik edilir. 
IV - Yukarida yazili «dinlenme» ler (jab§ma miiddeti icjinde degildir. 

KIRK tTgtTNCtT MADDE — I - t§ hayatmda «gece» tabiri, en geg saat 20 de 
ba§layarak en erken sabah saat 6 ya kadar geeen ve her halde en fazla on bir sa
at siiren gun devresidir. 

I I - Bazi islerin mahiyet ve icaplarma gore yahud yurdun bazi mmtakala-
nnin iklim ve adet farklari bakimmdan, is. hayatma aid «gece» ba§langicmm daha 
geriye alinmasi veya yaz ve ki§ saatleri nin ayrilmasi yahud tiirlii i§ler igin er-
kek kadm ve §ocuk i§cjler hakkmda «gece» tabirinin masruf olacagi giin devresi-
nin ba§lama ve bitme saatlerinin tayin edilmesi suretile «I» numarali fikradaki 
genel hiikmiin tatbik tarzlanm tesbit eylemek yahud gece galigmalanna her 
hangi bir nisbetle fazla iicret tesviyesi usuliinii ihdas etmok veyahud gece i§le-
tilmelerinde ekonomik bir zaruret bulunmayan islerde i§cilerin gece gahstirilma-
larmi meneylemek iizere, Iktisad vekaletinin teklifile nizamnameler gikarilrr. 

I I I - t§cilerin gece gali§malari, i§in ortalama bir zamanmdaki «dinlenme» 
miiddeti sayilmayarak, sekiz saatten fazla siiremez. 

IV - Gece ve giindiiz isjetilen ve nobetle§e «i§cj postalari» kullaiulan islerde, 
en fazla iki i§ haftasi gece Qali§tmlan iscilerin, ondan sonra gelen iki i§ haftasi 
giindiiz cali§tirilmalari suretile postalarm siraya konmasi lazimdir. 

tsbu gece ve giindiiz gali§ma nobetlerinde, zaruret hissolunan her hangi bir 
is. icin, Iktisad vekaleti, istisnaen hirer avlik miinavebeye de izin verebilir. 

KIRK Dt)RDtT^CtT MADDE — Hafta tatili vo ulusal bayramlar kanunlan-
nm tatbik edilmedigi on binden az niifuslu mahallerde bulunan i§ yerlerinden Ik
tisad vekaletince liizum goriilenler hakkmda, i§bu kanunlar tatbik edilir. 

K I R K B E § I N C I MADDE — Cumartesi giinleri saat 13 ten itibaren tatil edil-
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mek mecburiyeti olan islerde giindelik iicretle galisan i§£iierin cumartesi giinune* 
aid iicretleri, haf tanin diger is giinlerinde oldugu gibi, tarn olarak: odenir. Cumar
tesi giinleri tatile tabi tutulmak mecburiyeti, i§Qilerin giinliik, haftalik veya ay-
lik iicretleri iizerinde eksiltme yapilmasma da sebep tutulamaz. 

KIRK ALTINCI MADDE — I - «2739» numarali «ulusal bayram ve genel ta-
tiller» kanunu mucibince Ciimhuriyet bayraminda bilumum is yerleri iqin kapan-
ma mecburiyeti bulunan 29 ilktesrin gununde: 

a) GKindelikle Qalisan isgilerin tarn olarak bir gundelikleri, 
b) Saat hesabile veya parc,a basma veyahud yaptigi i§ miktarma gore iicret 

alarak galisan isQilerin, 29 ilktesrin giiniinden onceki is haftasinda kazanmis. ol-
duklari iicretler tutarmm alti is giiniine taksimi suretile elde edilecek vasati mik-
tar nisbetinde bayram gunii iicretleri, hie. bir i§ kar^iligi olmaksizm, tatilden once 
odenir. 

I I - Bulunduklan isin mahiyeti dolayisile 29 ilktesrin gununde de §alisan 
isgilerin o giine aid iicretleri iki misli olarak odenir. 

I I I - «2739» numarali kanun mucibince isleri tatil etmek mecburiyeti bulun-
mayan bayram ve tatil giinlerinde kendiliklerinden is, yerlerini, kapatmak tarzmi 
tutan i§ verenler, isbu ihtiyari kapanmali giinler i§in giindelik veya sair sekillerde 
ucretlerin odenmesi veya odenmemesi keyfiyetlerini is yerlerinin dahili talimat-
namelerinde tesbit ederler. 

KIRK YEDtNCt MADDE — a) Her hangi bir is. yerinde genel olarak mu-
ayyen galisma saatlerinden once veya sonra yapilmasi gerekli olan hazirlama ve
ya tamamlama yahud temizleme islerinde Qalisan issuer; 

b) Vazifeleri aslmda biteviye siirmeyip vakit vakit if a edilmek icap eden 
kontrolcu, bekgi, gece nobet^isi gibi iscjler; 

c) Direktor, ispekter gibi bir isin sevk, idare veya nezaretile muvazzaf yahud 
emniyet ve itimad islerinde galistirilan kimseler hakkmda isin tanzimine aid hii-
kiimlerden hengilerinin tatbik edilmeyecegi yahud ne gibi.degisik sartlar ve usul-
ler ittihaz olunacagi bir nizamname ile tesbit olunur. 

KIRK SEKlZlNCl MADDE — 16 yasi doldurmamis olan Qoeuklarm, her-
hangi iste olursa olsun, giinde sekiz saatten fazla galistirilmalari yasaktir. Bun-
lardan ilk mektebe devam edenlerin, is saatleri mektep saatlerine mani olmayacak 
sekilde tanzim olunur ve ders saatleri sekiz saatlik galisma miiddetinin iginde 
sayilir. 

KIRK DOKUZUNCU MADDE — Maden ocaklan isleri, , kablo dosenmesi, 
kanalizasyon ve tiinel insaati gibi yer altmda veya su altmda §ali§ilacak islerde, 18 
ya§i doldurmamis erkek gocuklarm veya istisnasiz her yastaki kiz ve kadmlarin 
(^ah§tirilmalari yasaktir. 

ELLlNOl MADDE — I - Sanayie aid islerde 18 yasi doldurmamis erkek qo-
cnuklarla her yastaki kiz ve kadmlarin gece Qalistirilmalari yasaktir. 

I I - Bu kanunun meriyete girmesinden itibaren dort yil miiddetle, sosyal ve eko-
nomik bakimdan goriilecek liizuma dayanarak, Iktisad vekaleti, bazi sanayi isle
rinde, istisnai ve muvakkat mahiyette olmak iizere, 16 dan yukari yastaki kiz ve 
erkek Qocuklarla daha biiyiik kadm i§Qilerin gece §ali§tirilmalarina, izin verebilir. 

Bu takdirde i§gi kadmlarin veya kiz ve erkek Qocuklarin ne gibi sartlar altm
da ve ne yolda gece galistirilabileceklerinin tayin ve tesbiti de ayni vekalete aiddir. 

I I I - Bir is, yerinde onceden tahmin edilmeyen veya online geejdemeyen ve muay-
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yen vakitierde vuku bulmak mahiyetini gostermeyen bir arizanm Qikmasi gibi 
miicbir sebeplerin hudusu takdirinde, (I) numarali fikradaki gece Qalisma yasagi, 
16 dan yukari yastaki kiz ve erkek gocuklarla daha biiyiik kadm isciler hakkmda, 
o hadiseye miinhasir olmak iizere, varid olmayabilir. $u kadar ki, boyle bir hadi-
senin zuhurunda, isreren, bu hadisenin mahiyetini, baslama ve bitme anlarmi, 24 
saat iginde, mahalli Hukumetin alakadar makamma bildirmege mecburdur. 

ELLI BlRlNCl MADDE — Her is. veren, isyerinde Qali§tirdigi i^gilerden : 
a) 12 - 16 yaslar arasmdaki gocuklarm; 
b) 16 dan yukari ve 18 yasi heniiz doldurmami§ gocuklarin; 
c) 18 ya§i doldurmus ve daha biiyiik yastaki kadm isgilerin; 
§) 18 yasi doldurmus ve daha biiyiik yastaki erkek iscilerin ayri ayri cetvelleri-

ni yapmaga ve bu cetvellerde i^gilerden her birinin isimleri ile dogum tarihlerini, 
her giin ise baslama ve bitirme saatlerini,dinlenme zamanlarini, emzikli kadinlar 
ic,in qocuk emzirme zamanlarini, gebe kadmlarm vaziyetlerini kaydetmege ve 
Hukumetin alakadar makaminca vuku bulacak her isteyi§te bu cetvelleri ibraz eyle-
mege n ecburdur. 

ELLI iKtNCl MADDE — Iktisad vekaleti tarafindan vaki olacak teklif uze-
rine: 

a) 35 nci madde muoibinoe muayyen galigma miiddetinin bir haltahk i§ giinle-
rine tevzii suretile yiiriitiilmesine mahiyetleri ic-abi olarak, imkan bulunmayan i§-
lere aid istisnai hallere miinhasir kalmak gartile, gali§ma miiddetini haftadan da
ha uzan bir devreye gore tanzim eder §ekilde ve fakat o devreye konulan top ye-
kun miiddetin her bir is, haftasma dii§en vasatisi, kanuni gah§ma miiddetini a§-
mamak kaydi altinda tatbiki icab eden usuller; 

b) I>aimi mahiyetleri dolayisile giiniin hie, bir devresinde durmaksizm birbiri 
ardmca i§§i postalar £ah§tirilarak i§lotiJen yahut nobetle§e i§ci postalan ile yapi-
lan isjer igin, gali^ma miiddetlerine, hafta tatillerine ve gece gah§ma §art ve tarz-
larile oahsma ortasmdaki mecburi dinlenmelere aid hususi kaideler nizamnameler-
le tesbit edilir. 

ELLll tTQUNCtT MADDE — Isjbu kanunun meriyete girmesine kadar tiirlii 
i§lerde tatbik edilegelmekte olan giinliik galigma miiddetlerinin, yukarida ya-
zili hiikiimler mucibince, daha agagi hadlere indudlmesi keyfiyeti, i§cj. iicretlerinin 
eksiltilmesine sebeb tutulamaz. 

t}§iincu fasil 

l§gilerin sagligini koruma ve is emniyeti 

ELLt DORDU.N'CtT MZDDE — Her i§ vereu, i§ yerinde iggilerin sagligini ko
ruma ve i§ emnivelim temm etraek igin gerekli olan tedbirleri almakla ve bu husus-
taki ganlari ve tortibati noksansiz l.ulundurmakla milkelleftn\ 

I§Qiler de bu yoldaki usuller ve gartlara uymayacak hareketler ve hailerde bu-
lunmamaga mecburdurlar. 

ELLI BE^lNCl MADDE — Umumi hifzissihha kanununun 179 ncu madde-
sinde yazildigi veghile is yerlerinin ve bunlara aid ikametgah ve saire gibi miis-
temilatm haiz olmasi lazim gelen sihhi vasif ve sartlan ve is yerlerinde kulla-
nilan alat ve edevat, makineler ve iptidai maddeler yiiziinden zuhuru melhuz 
kazalara ve sari veya mesleki hastaliklara mani tedabir ve vesaitin ve her smif mii-
esseselerde i§ kazalarma kargi i§ yerlerinde bulundurulmasi mecburi olan tedavi 
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ievaziminm neierden ibaret oldugunu tesbit etmek iizere Iktisad ve Sihhat ve tgti-
mai muavenet vekaletlerince bir nizamname yapilacaktir* 

Kanunun meriyete girmesinden itibaren alti ay ielnde gikanlacak olan isbu umu-
mi nizamnameden baska, bazi islerin kendilerine mahsus sar t lan ve mahiyetleri 
dolayisile liizum goriildugii takdirde bu islerin gerektirdigi ozel tedbirleri gos-
termek iizere yine iki vekalet§e birlikte hazirlanacak ayri ayri nizamnameler dahi 
gikanlir, 

E L L l ALTINCI MADDE — A - IsQilerin sagligmi koruma ve is emniyeti 
nizamnamesinin nesrinden sonra yeni bir is yeri kurmak ve ac,mak isteyen her 
is veren, ism yapilacagi mevki igin Iktisad vekaletince bu kanunun tatbikne me-
mur edilmis olan makama onceden miiracaatla is verenin ve burada bulunacak 
tesisat ve tertibatm, makine ve cihazlarm ve sair tei'erruatm vasiflarmi, cins-
lerini, vaziyet ve §artlarim vazihan gosteren mufredat ve tafsilatli bir beyan-
nameyi ve buna aid planlar, krokiler, fotografiler veya modeller gibi luzumlu 
belgeleri iki§er niisha olarak makbuz mukabilinde tevdi edecek ve bunlara go
re kuracagi i§ yerinin nizamname hiikiimlerine uygun olup olmayaeagmm tet-
kik ve tesbit eclilmesini isteyecektir. 

ilgili makam, bu mliraeaatm yapildigi tarihten itibaren, hafta tatili ve sair 
genel tatil giinleri sayilmaksizm en e,ok yirmi giin iginde bu evraki inceleyerek 
nizamname hiikiimlerine uygun bulduktan veya bunlar iizerinde icab eden tadi-
lat ve islahati is verene yaptirdiktan sonra, beyaimamenin ve miiteferri belgelerin 
ikinci mishalarmi tasdik ederek o is yerinin kurulmasma izin verir. 

Bu izni aldiktan sonra is yerini kurmaga bashryan is veren, tesisatmi yap-
tirip bitirince tekrar ayni makama bag vurarak muayene ve kontrol edilmesi 
talebinde buhmur. Salahiyettar memurlar bu talebin vukuundaii itibaren en gok 
yirmi is giinii iginde yeni kurulan is yerine giderek muayene ve kontrol eder-
ler. Bu muameleler neticesinde nizami sartlara uygunlugu tesbit edilen is ye
rinin agilip isl^tilmesi igin i§ verene res mi bir vesika verilir. 

B - Is yeri kurulmazdan once is verenin beyaiinamesi ve miiteferri belgeleri 
iizerindeki tetkik ve tasdik muamelesi, ilgili makamca (A) bendinde yazili mlid-
det icinde neticelendirilmedigi veya tadil ve lslahi icap eden cihetler is verene 
bildirilmedigi takdirde, is veren kendi beyannamesine ve miiteferri belgelerine 
gore is yerini kurmak serbestisini haiz olabilecegi gibi, is yeri kurulduktan son
ra salahiyettar memurlar tarafmdan yapilacak muayene ve kontrol dahi ikinci 
yirmi giinliik miihlet iginde yapilmayip da is yerinin a§ilip isletilmesine aid res-
mi vesika verilmezse veya is yerindeki tesisatm, kurma izninin verilmesine esas 
olan planlar ve sair belgelere uygunsuzlugu sebebile, ne gibi cihetlerinin lslah ve 
ikmali lazim geldigi bildirilmezse, bu defa da is veren artik o is yerini aQip ise 
baslamakta serbest olur. 

Salahiyettar makamin verdigi kurma izni ve isletme vesikasi iizerine bir 
is yeri kurularak islemege baslatildiktan sonra, o is yerinde baskaca yeni tesisat 
yapilmis olmadikga, diger cihetlerden noksanlar miisahede olundugu iddiasile is 
durdurulamaz. Ancak bu suretle bilahare goriilen noksanlar, nizamnamede yazili 
miihletler iginde ikmal ettirilir. 

C - Isgilerin sagligmi koruma ve is emniyeti nizamnamesinde esaoa aid ve 
birinci derecede sayilmis olan sar t lan haiz bulunup ta ikinci derecede sayilan 
sar t lan heniiz layikile tamamlanmamis olan is yerlerinin derhal acilrp isletilme-
sinde ilgili makamca bir mahzur goriilmezse, isbu ikinci dereceden tedbirlerin 
yine nizamnamede yazili miihletler zarfinda ikmal edilmesi sartrna bagli olmak 
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iizere, is verene bir muvakkat i^letme izin kagidi verilebilir. Bu miihletler iginde 
noksanlarin tamamlandigi tesbit edildigi takdirde, «muvakkat isletme izin kagidi», 
(A) bendinde yazili asil vesika ile degistirilir. Aksi halde yiiie nizamname hiikum-
lerine tevfikan «izin kagidi» geri alinarak is. yeri idareten kapatilabilir. 

Q - Yuakriki bentlerde yazilmis oldugu iizere yeni bir is yerinin kurulmasi 
ic.in oneeden izin almak ve tesisat bittikten sonra i^lemege baslamak igin dahi 
ayrica vesika istihsal etmek mecburiyeti, mahiyetleri itibarile adi ge§en nizamna-
mede yalniz ikinci derecedeki sartlara tabi tutulan is. yerlerine §amil degildir. Bu 
suretle i§gi saghgi ve is emniyeti bakimindan ehemniiyetleri birinci derecede sa-
yilmayan i§ler igin ilgili makama, is yerlerinin agildiginin iiQiincii giinii aksamiha 
kadar miiraeaat edilip muayene ve kontrollarrnm yapilmasi talep olunur. Salahi
yettar memurlar bu miiraeaat iizerine o is. yerine giderek muayenesini icra ve 
noksanlarini is. verene teblig ederler. Is veren, bu noksanlari kendisine vaki teb
lig tarihinden itibaren nizamnamede yazili miihletler iginde ikmal ve lslah etmek-
le miikellef tir.t 

D - 29 ncu madde mucibince dahili talimatnamelerinin tktisad vekaletince 
tasdik edilmesi lazim gelen is yerlerinin saglik koruma ve is emniyeti §artlarma 
uygunluklari, bu miiesseselerin bulunduklari mevkide i§ kanunu tatbikatina me-
mur makam tarafmdan tetkik ve muayene edildikten sonra, bu hususa aid evrak 
ve miiteferri vesikalar bir raporla merkeze gonderilir. Bu gibi i§ yerlerinin ku-
rulmazdan once beyanname, plan ve kroki gibi evrakinm tasdik edilmesi ve gerek 
kurma izninin, gerekse tesisat bittikten sonra mahallince yapilacak muayene ve 
kontrol iizerine acilip i§letilmesine aid vesikanm verilmesi keyfiyetleri, merkez-
deki umumi salahiyettar makama aittir. Bu i§ yerlerinin bulunduklari mevkideki 
memurlar tarafmdan ifasi icab eden muameleler i§in (A) bendinde yazili miihlet-
lerden ba§ka, merkezdeki umumi salahiyettar makamca yapilacak muameleler, 
evrakia i§bu makam tarafmdan almdigi tarihlerden itibaren yine iki defa yirmi-
§er giinliik miihlet zarfmda neticelendirilir. Bu vaziyette dahi ilgili makamca yu-
karida yazili miihletler iginde muamele ikmal edilmedigi veya noksanlar i§ verene 
teblig olunmadigi takdirde «B» bendinin hiikiimleri cereyan eder. 

E - Yukariki bentlerde yazili muayenelerin ifasi igin i§ yerlerine gitmeleri la-
zimgelen salahiyettar memurlarm gidib gelme dolayisile vaki masraflari is, veren 
tarafmdan tesviye edilir. Bu masraflari n ne gibi esaslara gore tesviye edilecegi 
Iktisad vekaleti tarafmdan ayrica tayin ve adi gegen nizanmame ile ayni zamanda 
ilan olunur. 

F - Ilgili makamca muamelesi ikmal edilip gerekli olan vesikasi alrnmadan agi-
lan i§ yerleri derhal idareten kapatilir. 

G - « !§§ilerin saghgini koruma ve ig emniyeti nizamnamesi » nin gikmasindan 
once zaten mevcud olan eski i§ yerleri igin bunlari i§leten i§ verenler, iglemeyi 
durdurmaksizm isbu nizamnamed(3 yazili miihletler iginde saglik koruma ve i§ 
emniyetine aid noksanlanm ikmal etmege ve yukariki bentler mucibince ilgili 
makama miiracaatle vesika almaga mecburdurlar. §u kadar ki, nizami miihletler 
bittigi halde bu suretle muamelesi tamamlattirilmami§ olan i§ yerleri yine bu ni-
zamnamenin hiikiimlerine tevfikan idari surette kapatilabilir. 

H - Vesikasi ahndiktan sonra her hangi bir is. yerinde ve bunun tesisat ve ter-
tibatmda, makine veya cihazlarmda ilaveler, yenilenmeler veya degigiklikler ya-
pilmaJv halinde, bunlardan adi gegen nizamname hiikiimlerince esasa aid ve bi
rinci derecede §artlara dahil sayilanlann muameleleri, (A) bendinde yazili yeni 
bir i§ yeri gibi oneeden if a olunur. Ikinci derecede sayilan saglik koruma ve i§ 
emniyeti gartlarma aid ilaveler, yenilenmeler veya degi§iklikler hakkinda ise (B) 
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bendi tatbik edilerek i§ durdurulmaksizm geregi yapilir. 

E L L t YEDtNCt MADDE — Is, yerine, ne sifatta olursa olsun, her hangi bir 
kimsenin ispi-rtolu igki getirmesi yahut sarho§ olarak gelmesi ve bu gibi igkileri is. 
yerinde kullanmasi veya ba§kalarma vermesi ve satmasi yasaktir. 

t§ veren veya i§ veren vekili ve is,Qilerin amiri veya i§in sevk ve idaresile mu-
vazzaf vaziyette bulunan kimseler i§bu yasaga muhalif hareketlerin vuku bulma-
masi icin ieab eden dikkat ve murakabeyi ifa ile miikelleftirler. 

§u kadar ki, birinci fikra mucibince i§ yerlerine ispirtolu igki getirilmesinin ya
sak olmasi hiikmu, mahiyetleri itibarile mu§terilerine kapali kaplarda veya a^ik 
olarak yahut kadehle i§ki satmak iizere ruhsatiyesi almmis, olamk suretile i§letil-
mekte bulunan veya i^erisinde mu§teriler Jarafindan ispirtolu iqM istihlak edil-
mesi caiz olan i§ yerlerine §amil degildir. •• » ^ 

E L L t SEKtZtN"Ct MADDE — Agir ve tehlikeli islerin nelerder- ibaret bulun-
dugu ve kadmlann ve 18 yasina kadar olan (18 dahil) Qoeuklarm Qahstirilmasi 
caiz olmayan agir ve tehlikeli isjerin hangileri oldugu ve hangi i§lerde gali§an is-
(jilerin ne gibi hastaliklarinin i§ten miitevellid addolunacagi, bu kanunun meri-
yet tarihinden itibaren alti ay zarfmda tkt isad ve Sihhat ve ictimai muavenet ve-
kaletleri tarafmdan tanzim olunacak nizamnamelerle tesbit edilir. 

E L L t DOKTTZUNCU MADDE — Agir ve tehlikeli iglerde cah§acak is^ilerin 
viicutQa bu islere elverisli ve dayanikli olduklan hakkmda miiessese doktoru ta
rafmdan ve bunun bulunmadigi yerlerde Hiikiimet veya belediye doktorlari tara
fmdan verilmi§ bir rapor olmadik^a bu gibi i§lere almmalan yasaktir. Bu rapor-
lar her tiirlii resim ve vergilerden muaftir. 

ALTMIglNCI MADDE — 12 den 18 ya§a kadar (18 yasindakiler dahil) qo-
cuklarm her hangi bir ise almmalarmdan once miiessese doktoruna ve bunun bu
lunmadigi yerlerde Hukumet ve belediye doktorlarma muayene ettirilerek yapa-
caklari i§in mahiyet ve §artlanna gore biinyelerinin dayanikli oldugunun rapor-
la tesbit ettirilmesi mecburidir. Bu raporlar her tiirlii resim ve vergilerden mu-
aftir. 

Kanunun meriyete girdigi tarihte, i§ yerlerinde cah§tinlmakta olan ve yukari-
da yazili yaslarda bulunan cocuklar, alti ay icinde, birinci fikra hiikmiince hekim 
muayenesinden gecirilerek ise elverisli olduklarmi gosteren raporlari. salahiyet-
tar memurlar tarafmdan taleb vukuunda ibraz edilmek iizere, i§ verenin yaninda 
saklanir. 

ALTMI§ B tRtNCt MADDE — Grebe veya emzikli kadmlann hangi devrelerde 
ne gibi i§lerde §ali§tirilmalannm yasak oldugu ve bnnlann galismalan caiz olan 
isjerde hangi §artlar ve usullere tabi tutulacaklari ve hangi vasif ve sartlardaki 
i§ yerlerinde ne suretle emzirme odalan veya gocuk bakim yurdu (Kres) tesis 
edilmek mecburiyeti bulundugu tktisad ve Sihhat ve ictimai muavenet vekaletleri 
tarafmdan miis.tereken hazirlanacak bir nizamname ile tesbit edilir. Bu nizamna-
me, agir ve tehlikeli isjerle kadmlann ve 18 ya§ma kadarki qoeuklarm Qali§tiril-
masi caiz olmayan isler hakkmdaki j>izamname ile ayni zamanda §ikarihr. 

ALTMIg i K l N C t MADDE — tktisad veya Sihhat ve igtimai muavenet veka-
letlerinden birinin gosterecegi liizum iizerine, iki vekalet^e mii§tereken hazirlan-
mak suretile: 

a) Agir ve tehlikeli olarak gosterilmi§ olan isjerden ba§ka i§ler igin dahi alma-
cak is^ilerin ilk once hekim muayenesine tabi tutulmalarmi, 
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b) Bazi i§lerde §ah§an igejlerin muayyen zamanlarda umnmi bir hekim mua-
yenesinden gegirilmelerini, 

c) Her tiirlii veya bir kisim iglerde gali§acak igcilerin sihlii arizalari itibarile, 
yaptiklari i§in mahsullerine veya umumi sihhate, yalmt beraber c.ali§tiklari diger 
i§cjlere mazarratlan dokunmak ihtimali takdirinde, bu gibilerin o isjerden cika-
rilraalarmi, 

cj Umumi hif zissiliha kamuiunun 180 nci maddesile tesbit edilmig olan mecburi-
yetlerden ba§kaca ve bu mecburiyetlerin hiikmii malifuz kalmak kaydile, ne vazi-
yette ve ne gibi §artlarda bulunan hangi is. yerlerinde ayri ayri veya bunlardan bir 
saha dahilinde bumnanlar icin mii§terek muayene ve ilk tedavi odalari veya revir-
ler, yahut hastahaneler agilmasim yahut oralarda meveud resmi hastahanelerde bu 
gibi ihtyaclan tatmin edecek ilaveler ve tadiller meydana getirilmesini ve bu tak-
dirde bu gibi tadilat ve tesisat igin rmiktazi masraflara talisis edilmek iizere ala-
kadar is yerlerinden ne nisbetlerde ve ne esas ile yardim aidati ^oplanacagim, 

d) Ne vaziyette ve ne gibi §artlarda bulunan, hangi i§ yerlerinde banyolar, uyku 
yerleri, istirahat ve yemek yerleri, i§cJL evleri, bedeni veya mesleki terbiye ve talira 
miiesseseleri yapilmasmi, tesbit eder mabiyette nizamnameler gikanlabilir. 

Dorduncu fasil 

Is ve isgi bulma 

ALTMI§ tTCttNCtT MADDE — Isgilerin elverisli olduklari islere yerlesme-
lerine ve muhtelif isler igin elverisli isgiler bulunmasma tavassut hususlarimn tan-
zimi, bir amme hizmeti olarak Dovlet tarafmdan yapilir. 

Bu hizmetin yapilmasi igin, Iktisad vekaletine bagli olmak iizere gerekli gorii-
lecek merkez teskilatile ihtiyaca gore mubtelif sehir veya kasabalarda bu teskilatm 
subeleri tesis edilir. Birer mmtaka ve yahut yalniz bir tek belediye smiri gevresine sa-
mil vazifelerle kurulacak olan isbu snbelerin tesis ve faaliyetlerine muktazi mas-
raflar igin Devletin umumi butgesine knnulacak meblaglardan baska ilgili vilayet-
lerin ve belediyelerir: biitgelerinde dahi, imkan derecesinde, istirak hisseleri tah-
sis edilir. 

I s ve isgi bulma teskilati bu kanunun hiikiimlerinin tatbikini takip ve icraya 
salahiyettar olmak iizere, tesis olunacak umumi teskilatm igindedir. 

ALTMIS DORDtlNCtT MADDE — Is ve isci bulma teskilati, her tiirlii ekono-
mik isletmelerle serbest sanat ve hizmet mahiyetinde olan diger biitiin isler hak-
kmda malumat toplamak, is arz ve talebini intizama baglamak ve isgi licretlerinin 
temevvuclerini takip ve gecim sartlarmdaki pahahliga gore mukayese ederek igti-
mai sikmtilarm online gegecek umumi yahud bir mmtaka veya belediye cevresine 
aid tedbirleri tesbit ve bunlarm tatbiki garelerine tevessiil etmek, muhtelif sanat ve 
ziimrelere mensup is verenlerle iscileri gosteren cetvelleri nesir ve ilan etmek, is-
gilerin mesleki terbiyelerinin yiikselmesi ve ehliyetli (kalifiye) isci yetismesi igin 
gerekli olan tedbirler iizerinde faaliyette bulunmak ve is mukavelelerinin aktine 
vasita olmak gibi vazifeleri, bir iicret karsiligi olmaksizm, ifa ile miikelleftir. 

Bu vazifelerin yapilmasi tarzlari, goriilecek liizuma gore, nizamname ile tayin 
edilir. 

ALTMI§ B E ^ l N C l MADDE — A) Isbu kanunun meriyete girmesinden sonra 
isgilere is ve islere isgi bulmak iizere kazang kasdile hususi idarehane agilmasi yasak-
tir. 

B) Kanunun meriyet tarihinden once meveud olup (A) bendinde yazili sekilde 
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i^letilmekte bulunan bu gibi hususi idarehanelerin kapatilmasi esastir. Ihtiyac, ve 
zariiretlere gore, muhtelif mmtakalara veya bazi islere munhasir kalarak muayyen 
devrelerle kismi sekillerde yahud tamamile ve umumi surette olmak iizere, kanu-
nun meriyetinden iic, yil sonra Icra Vekilleri Heyetinden verilecek kararlarla, bu 
esasm tatbikma gegilir. 

§ukadar ki is hayatmm veya is§ilerin menfaatma uygun dtismez tarzda ve miin-
hasiran miitesebbislerinin fazla kar temin etmesini istihdaf ederek is^ilerin 
islerde istikrarma mani olacak sartlar ve usulerle isletildikleri ilgili makamca 
tesbit edilen hususi idarehaneler, yukarida yazili iic, yillik miihlet ve Icra Vekil
leri Heyeti karari beklemeksizin dahi, . her biri igin mlinferid muamele yuriitul-
mek ve haklarmdaki rapor umumi merkez dairesince tasvip edilmek kaydile, der-
hal idareten kapatilabilir. 

ALTMI§ ALTHSTCI MADDE — A - 65 nci maddede yazili kapatilma esasmin 
tamamile tatbiki keyfiyeti hitam buluncaya kadar faaliyetlerine devamlari is-
tisnaen tecviz edilmis olan eski hususi is ve iscl bulma idarehaneleri, gordiikleri isle-
rin mahiyet ve nevilerini, acjldiklan giinden beri vaki muamelelerinin umumi 
yekimlarini, hizmetlerinin her bir nevine mukabil iscilerden ve is verenlerden 
ne miktar ve nisbetlerde iicret aldiklanni gosterir tarifelerini, kendilerinde kayitli 
iscilerin isim, adres ve sanatlarmi, is bulmak ve is$i bulmak hususlarim ne yolda ve 
ne sekilcle if a ettiklerini ve bu noktalara miimasil olmak iizere, biitiin muamelelerinin 
cereyan ve icra tarzlarile §artlarim, bulunduklari yerdeki salahiyettar makama, 
i§bu kanunun meriyetinden itibaren iic, ay iginde, a§ik ve miifredatli beyanname-
lerle bildirmege mecburdurlar. Ilgili makamca beyannamelerin teselliimii, kargi-
lik resmi numara kagidi verilmek sure tile vaki olur. 

B) Salahiyettar makam, kendisine verilen beyannameler iizerine gerek bu ida
rehanelerin icjnde ve evrak ve defterlerinde, gerek keyfiyetle alakasi bulunacak 
diger sahislar veya miiesseseler nezdinde geregi gibi incelemeler ve sorusturma-
lar vapar. Noksan buldugu malumati tamamlatrr. Liizum goriirse muamelelerin 
usul ve sar t lanm ve iicret tarifelerini tadil ve islah eder. Bu eihetlerin ikmalin-
den sonra faaliyete devamlannda mahzur goriilmeyen hususi idarehanelere, 65 nci 
maddode yazili miihlet ve karar ile mukayyed olmak iizere, (Muvakkat izin kagi
di) verilir. 

ALTMIS YEDtNTCl MADDE — Yukanki maddelerde yazili hususi idarehane
lerin faaliyet ve muameleleri. il$ili makamlarm daimi teftisi altmdadir. Bunlarm 
hizmetlerine mukabil alaeaklari iicretleri gosteren tarifeler, salahiyettar ma
kamca koutrol ve tasdik edilmis olarak yazihanelerinde her kesin goreeegi 
surette biiyiik levhalarla ilan edilmis bulunur. 

ALTMI§ SEKtZtNCt MADDE — Muhtelif is, ve sanat ziimrelerine raensub 
i* verenlerin veya i§cilerin kendi aralarmda yahut muhtelit olarak tesis edilmis, te-
sekkiuJeri tarafmdan veyahut menafii umumiyeye hadim olan veya boyle olmayip 
ta miiiihasiran hayir islerile istigal eden cemiyet'erce is ve isei bulma faaliyetine 
gecilmesi ve bu husus icin kendi Qevreleri icinde yapacaklari teskilatm c,ali§masi, 
ancak ilgili makamdan izin almak ve bu makannn her zaman teftisine tabi bulun-
mak kaydile, caizdir. §u kadar kj, bu yolda acilacak biirolarm gorecekleri hizmet-
iore mnkabil iscilerden her hangi bir iicret almalari yasaktir. 

I§bn kanun meriyete girmeden once mevcud olup boyle mesleki te§ekkuller ve
ya yukarida yazili vasifian haiz cemiyetler tarafmdan idare olunan is ve i§ci bul
ma faaliyetlerinin tarz ve usullerile buna miiteferri muainelelere ve saireye dair 
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gerekli malumat ve izahati ihtiva etmek iizere, 66 nci maddede hususi idarebane
ler hahkmda yazili surette ve kanunun meriyetinden sonra lie ay jcjnde salahi-
yettar makama bir beyarmame verileeektir. 

ALTMI$ DOKITZTTNOTT MADDE — 63 ncii maddede yazili (Genel merkez 
dairesi) tarafindan goriilecek liizum ve ihtiyaca gore, is. verenlerin i§(ji ihtiyae-
larmi ve bazi vasiflan haiz i§cilerin i§ ihtiyacjarmi ber balde resmi is ve i§ci bul-
ma te§kilatma bildirraeleri ve umuiriiyetle veya bazi vasiflan baiz bir kisim iseile-
rin ber hangi bir i§e almmazdan once mutlaka resmi te^kilata miiracaatle kendile-
rini kaydettirerek « t§gi karneleri » almalan usnlleri ve hususi idarelianelerle is, 
ziimrelerinin mesleki te§ekkulleri yahut menafii umnmiyeye hadim veya miinha-
siran bayir isderile mu§tagil cemiyetler tarafindan idare olnnan i§ ve isci bulma 
faaliyetlerinden muntazam surette raporlarla resmi tes^kilatm haberdar odilmesi 
mecburiyeti, cikanlacak nizamnamelerle tesbit olunur. 

YETMtg lNCt MADDE — Otel, ban, pansiyon, lokanta ve asci diikkanlan ve
ya kahveh aneler gibi umuma acik olan toplanti yerlon'ni isletenlerin dogrndan 
dogruya veya bilvasita is ve i§ci bulma simsarligi yapmalan veya bu yolda sair 
sekillerle iicret raukabilinde tavassut ve faaliyetlerde bulunmalan ve ellerinde il-
gili makamdan verilmis, resmi vesika bnlunmayan salnslarin bu gibi yerlerde is ve 
is^i bulma i§lerile istigal etmeleri yasaktir. 

Y E T M t S BtRTNCi MADDE — Rcpmi is ve isci bulma teskilatimn tavassutu 
ile is bulmus olan iscilerin calisacaklan yere gitmelerinde, bu teskilat tarafindan 
verilen vesikalar iizerine, Devlet vesaiti nakliye iieretlerinde yiizde elli tenzilat 
yapilir. 

Be§inci fasil 

Grev ve lohavt yasaMigi ve is ihtilaflarinin hdlli 

Y E T M t S i K t N C l MADDE — « Grev » ve « Lokavt » yasaktir. 

Y E T M l S tJCtTNCtT MADDE — Elli kisiden az isci bubman is yerlerinde on 
iscinin ve elliden itibaren bes yiiz kisiden az isgi gahsan is yerlerinde urautii isci 
sayismm beste biri kadar sayida iscilerin ve bes yiiz kisi ile daba yukan. sayilarda 
isci cahstirilan is yerlerinde ise, en az yiiz iscinin, gerek is mukavelelerile dnceden 
taayytin etmis olan ve gerek isin mahiyetine ve (jalisma teamiillerinc veya kanuni 
ve nizami hukiimlere miisteniden meri bulunanumumi veya bususi is sartlanmu 

bepsi yabucl bir veya bir kaci yerine, kendi menfaatlerine daba uygun gordiikleri 
baska is sartlarim is verene kabul ettirmek ve yabud muayyen ve meri is sart lanna 
karsi itirazlari bulunmaksizm ancak bnnlarm tatbi.ki.na aid usuller ve tarzlai'in 
degistirilmesini temiii eylemek kasdile, aralarmda kararlast inrarak, hep birlik-
te ve birden bire isi birakmalari « Grev » dir. 

Birinci fikrada yazili nisaplari doldm mamakla beraber, ayni maksatlardan biri 
icjn, her hangi bir is yerinde, en az ug iscinin dahi, aralarmda kararlastirarak, hep-
birlikte ve birden bire isi birakmalari yuzunden o is yerindeki faaliyet tamamen ve
ya isin mahiyetine gore ehemmiyetli derecede kismen atalete ugrarsa, bu bale sebep 
olan iscilerin isbu hareketleri de « Grev » sayilir. 

Qalistiklari is yerindeki is sart lanna itirazlari olmayip ta mabza baska bir is 
yerinde §ikan « Toplulukla is ihtilafi » nm oradaki isciler lehine kotarilmasini sag-
lamak maksadile, yukarida yazili nisaplaida iscilerin, aralarmda kararlastirarak, 
hep birlikte ve birden bire isi birakmalari dahi « Grev » hiikmiinde tutulur. 
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Y E T M l § DORDtTNCtT MADDE — Bir is yerinde, gerek is mukavelelerile once-
den taayyiin etmis olan ve gerek isin mahiyetine ve galisma teamiillerine veya ka-
nuni ve nizami hiikiimlere miisteniden meri bulunan umumi veya hususi is sartlan-
nin hepsi yaliud bir veya bir kacr yerine, isverenin, kendi menfaatine daha uygun 
gordiigti baska is sart lanni isgilerine kabul ettirmek veyahud muayyen ve meri is 
sart lanni degistirmeksizin ancak bunlarm tatbikma aid usuller ve tarzlarm deglsti-
rilmesini temin eylemek kasdile isi durdurmasi, yahud is veren tarafmdan bu gaye-
lerden birile yapilan teklifleri kabul etmediklerinden dolayi isten eikmaga mec-
bur olan isgiler sayismm, 73 ncii maddede «grev;> hakkmda yazilmis olan nisaplara 
varmasi «lokavt» tir. 

Ayni maksatlardan biri igin, is veren tarafmdan en az uc. isginin dahi, hep bir-
likte ve birdenbire isten gikarilmalan veya is verenin bu yolclaki teklifini kabul 
etmediklerinden dolayi bunlarm isten gikmaga mecbur olmalan yiizimden, o is 
yerindeki faaliyet tamamen veya isin mahiyetine gore ehemmiyetli derecede kis-
men atalete ugrayarak, 73 ncii maddede yazili msaplan doldurur sayida iscilerin 
issiz ve iicretsiz kalmalan hali kendiliginden tahakkuk ederse, is verenin isbu ha-
reketi de «lokavt» sayilir. 

Y E T M i S B E ^ l N C l MADDE — Is ihtilaflarmm halli icm asagidaki mad-
delerde yazili olan uzlastirma ve tahkim usullerine aid hiikiimler, bu kanunun 
meriyete girdigi giinden itibaren bir yil sonra tatbik edilir. 

Kanunun meriyet giiniine kadar her hangi bir is yerinde meri bulunan umu
mi veya hususi is sartlari ve bunlarm tatbik tarz ve usulleri isbu bir yilhk niiid-
det icinde, gerek is verenler ve gerek isciler tarafmdan, ancak kendi aralarmda 
anlasma yolu ile degistirilebilir. 

Y E T M I § ALTINCI MADDE — Meri is sartlarmm hepsi yahud bir veya bir 
kagi veya bunlarm tatbik tarz ve usulleri hakkmda, her hangi bir is yerindeki 
umumi iscl sayismm, 10 kisiden az olmamak iizere, beste biri kadar isgi ile is ve
ren arasmda gikan anlasmazliga: «toplulukla is ihtilaf i», ve ayri ayri iscilerin 
kendi hak ve menfaatleri igin is verenle aralarmda gikan anlasmazliga da: «tek-
basli is ihtilafi»denir. Bu iki §esid ihtilaftan her birinin ilk once uzlastirma yolu 
ile kotarilmasma tevessul edilmesi esastir. 

YETMIS Y E D l N C l MADDE — Bir is yerinde galismakta olan isciler arasm-
dan, elli kisiye kadar iki, elliden iki yiiz isclye kadar iig, iki yiizden bine kadar 
dort ve binden yukari sayida isciler icm bes «miimessil isc,i» secjlir. Bu miimessil-
ler, is verenle isgiler arasmda Qikacak «tek basli» yahud «toplulukla» is ihtilaf-
larmi kotarmak icin is verenle veya veklli ile konusup anlasmak ve meseleyi uzlas-
tirmaga galismak odevini yaparlar. Is vtren, isgilere vaki olacak tekliflerini bu 
miimessillerle mlizakere eder. Arada ihtilaf gikmamasi carelerini is verenle «mii-
messil» ler beraberce arastirirlar-

«Miimessil» segilmis olan iscilerin her biri, is arkadaslarimn hak ve menfaal-
larmi dogrulukla korumak borcundadir. 

«Miimessib> lei in ne kadar miiddet icin ve nasil segilecekleri ve hangi takdirde 
keiidilerinden bu sifatm kaldirilacagi ve bu yolda yapilaeak muamelelerin §ekl.i, 
kanunun meriyete girmesinden sonra alti ay icinde cikarilacak olan «t§ ihtilaf la
rmi uzlagtirma ve tahkim nizamnamesi» nde gosterilir. 

YETMlg SEKtZtNCt MADDE — «Tek bash is ihtilafi» nda alakadar her bir 
i§ginin i§ verenle uzlagtinlmasi, mumessillerin aracihgi ile olur. Uzlasma, tarafla-
rin ve miimessillerin imzalayacaklari bir zabit varakasi ile tesbit olunur. Ancak 
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bu stiretle uzlagilamadigi takdirde mahkemeye ba§vurulabilir. 

YETMtg DOKUZUNCU MADDE — A - «Toplulukla i§ ihtilafi» hakkmda i§ 
veren ve miimessillerin ittifakla karara bagladiklari uzla§tirma §ekli ve bunun 
liangi tarihten itibaren tatbikma basdanacagi, agik ve anla§ilmasi kolay bir ifade 
ile yazilip i§ veren ve miimessiller tarafmdan imzalandiktan sonra, i§ yerinde i§gi-
lerin gorecegi bir yere asilarak ilan olunur. 

B - Bu uzlagtirma kararmm mevzuunu tegkil eden «Toplulukla i§ ihtilafi» m 
ortaj^a gikarmig olan iggilerdcn en az 76 nci maddede yazili nisabi dokluraeak 
sayida i§gi, karari kabul etmediklerini, ilan giiniinden sonra gelen ikinci i§ giinu-
niin ak§amma kadar, i§ verene ve mumessillere bildirmezlerse, kararm hlikmii o 
i§ yerindeki biitiin iggiler hakkmda nafiz olur. 

C - Kararm bir sureti i§ veren ve miimessiller tarafmdan imza edilerek, i§ ye-
rinin buhmdugu mevki igin i§bu kanunun tatbikatma memur olan makama 24 saat 
iginde tevdi edilir. 

Q - Uzla§tirma kararmm hukmii, ancak karar suretinin ilgili makama tevdiin-
den sonra gelecek olan ikinci i§ haftasmm veyahut en geg olmak iizerc besrnei is 
haftasmm ilk giiniinden itibaren tatbik olunur. 

!§u kadar ki, bu kararm gerek tatbikma basdanmazdan once ve gcrek tatbikma 
baglandiktan sonra, ilgili makamca i§bu uzlagtirma geklinin me vend kanuni hii-
kiimlerden her liangi birine aykiri du§tiigii goriiliirse, tatbiki menolunarak mese-
lenin kanuna uygun §ekilde yeniden karara ba&lanniasi liizumu i§ verene ve mii-
messillere bildirilir. 

D - Her bir uzlagtirma kararmm mevzuunu teskil eden keyfiyet igin, kararm 
tatbikma basdandigi giinden itibaren 27 nci is. haftasmm ilk giinime kadar gerek 
i§ veren ve gerek i§giler tarafmdan, ayni gayc ve §ekiide yeni bir «Toplulukla i§ ih-
tilafi» ortaya konamaz. 

SEKSENlNCl MADDE — A - «Top!iLukla is ihtilafi» hakkmda 79 ncu niad-
denin «A» bendindc yazildigi iizerc, i§ \Teren ve mumessilleriii ittifaki ile uz-
la§tirma karari verilmezse, veya i§ verenle mumessilleriii hepsinin birlikte tesbit 
ettikleri uzlagtirma kararma, ayni maddenin «B» bendinde yazili oldugu iizerc 
i§giler tarafmdan itiraz edilirse, ertesi is, guiiuiriin ak§amma kadar i§ veren ve 
miimessiller tarafmdan bu vaziyetin ilgili makama bildirilracsi mecburidir. 

B - IJziastirma kararma baglauamiyan «Toplulukla i§ ihtilafi» kendisine bil-
dirilen ilgili makam, en gok alti i§ giinuiginde, ihtilafm giktigi i§ yerine bir mv-
inur gonderir. Miimessillerle i§ veren, bu memurun kargismda toplanarak key
fiyet miizakere edilir. Uzla§tirma kararma 79 ncu maddenin «B» bendi mucibince 
i§giler tarafmdan itirazda bulunulmug ise, bu iseilerin aralarmdan segecekieri 
bir i§gi daha miizakereye sokulur. Memurun \azifesi, bir uzla^tirma tarzi arap-
tirmak ve taraflara teklif etmektir. Bu toplantida mesele ittifakla halledilirse, 
memur tarafmdan bir «Zabit varakasi» yazilarak Lazir buhmanlarla birlikte im-
zalanir. Zabit varakasmm hiikmii, o i§ yerindeki biitiin i§giler hakkmda nafw 
olur. Bu sure tie meydana geici ker-in udast irmaum mevzuu olan keyfiyet igin, 
79 ncu maddenin «D» bendinin hiikmii caridir. 

SEKSEN B l R t N C l MADDE — A - 80 nci maddenin «B» bendi mucibnce 
kesin uzla§tirma kararma baglanmamis olan «Toplulukla i§ ihtilafi» hakkmda, 
memurun teklif ettigi uzla§tirma sekli ile buna kar,si yapilan itirazlari da havi 
olarak yazilacak zabit varakasmm bir sureti, 24 saat iginde ilgili makam tara-
lindan valiye verilir. 
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B - Bunun iizerine, iig is giinii iginde, valinin davetile «Is, ihtilaflari hakem 

kurulu» toplanarak meseleyi riiyete baslar. 
Hakem kurulu, valinin veya muavininin Baskanhgi altmda a§agida yazili tarz-

da tesekkiil eder: 
1 - 0 vilayette is kanununun tatbikatile muvazzaf en biiyiik memur; 
2 - Hukuk isleri miidurii ve bunuu bulunmadigi vilayetlerde mektupgu; 
3 - Vali veya muavini ile «1» ve «2» manarali fikralarda yazili iki zatm bfira])orce. 

ozel sahislar arasmdaii aeeecekleri iki aza. (Bunlann o is ihtilafi ile ne dogrudan 
dogruya ne de dolayisile hie, bir ilgileri bulunmamak ve muhit itibarile sahsiyet-
leri hakkmda iyi ve emniyet verici bir kanaat hasil edilmis olmak lazimdir.) 

0 - Hakem kurulu. ihtilafla ilgili. is vereni yahut is veren vekilini ve o is ye-
rindeki iscj miimessillerini (§ayet mumessiller arasmda uzlastirma §eklini kabul 
etmeyen varsa bunu veya bunlari ve uzlastirmayi miimessillerin ittifakla kabul et-
mis oimalari takdirinde teklif olunan .Field e muhalif kalan nisabi haiz iscilerin 
aralarmda sececekleri iki kisiyi) cagirarak iki tarafm duru§masim yapar. Bun-
lardan ba§ak hakem kurulu, ihtilafm giktigi is yerindeki iggilerden bazilarilc, di-
§andan keyfiyet hakkmda malumat veya mutaleasmm ogrenilmesine liizum gor-
diigii diger i§cjder veya i§ verenleri yahut sair bitaraf kimseleri dahi « §ahid » ve
ya « ehli vukuf » sifatile Qagirip dinler. Bu sifatlarla §agmlan her §ahsm hakem 
kurulu huzuruna gelerek sorulan hususa cevab vermesi mecburidir. ' Bunlar hak
kmda hukuk muhakemeleri usulii kanununun gahitlere ve ehli vukufa miiteallik 
hiikiimleri caridir. 

Q - Gerek uzlagtirma toplantilarma ve gerek hakem kuruluna i§§iler veya i§ 
veren yerine avukat veya dava vekili yahut vekaletname ile digaridan tayin edil-
mi§ her hangi bir miimessil kabul edilmez. 

D - Hakem kurulu, reylerin ekseriyetile karar verir. Bu karar, kendilerine yazi 
ile bildirildigi giinden itibaren 12 i§ giinii i§inde taraflardan birinin valiye itiraz 
layihasim vermemesi takdirinde, kesinle§mi§ olur. Kesinle§mi§ karar, kurul ta-
rafmdan miinasib goriilecek bir vasita ile ne§ir ve ilan edilir ve iizerinden 26 i§ haf-
tasi gegmis, olmadikga bunun mevzuu olan mesele igin yenidcn « Toplulukla is, ih
tilafi » Qikanlamaz. 

SEKSEJST i K l N C l MADDB — A - 81 nci maddenin «D» bendinde yazili mmV 
let iginde, taraflardan birinin valiye verdigi « Itiraz layihasi » , « Hakcm kurulu » 
kararnamesinin ve taraflardan her birilc §ahitler veya ehli vukuiun zaptolunan 
ifadelerinin ve bagka liizumlu vesikalarm tasdikli suretlerine baglanarak, bu hu-
susta valinin ayrica yazacagi bir raporla, 48 saat i^inde, Ankarada i§ kanunu tat
bikatile muvazzaf genel inerkez daircsine gonderilmek iizere, postaya teslim 
edilir. 

B - Bu evrakm genel merkez dairesince almdigi giinden itibaren 8 is, giinii igin-
de, Iktisad vekilinin davetile « Is, ihtilaflari yiiksek hakem kurulu » toplanarak 
meseleyi riiyete ba§lar. 

« Yiiksek hakem kurulu » , Ba§vekil tarafmdan se§ilecek olan Devlet §urasi 
ikinci reislerinden birinin bagkanhgi altmda asagida yazili tarzda tesekkiil eder: 

1) Eakiilte veya yiiksek mekteb prof esorleri arasmdan Iktisad vekilinin segecegi 
bir zat, 

2) I§ kanunu tatbikatile muvazzaf cluireiiin en biiyiik amiri, 
3) Iktisad vekaletinde, i§in mahiyetine gore, keyfiyetle ilgisi goriilen diger dai-

renin en biiyiik amiri, 
4) Iktisad vekaleti hukuk mugaviri, 
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5) Dahiliye vekaleti hukuk miigaviri, 
6) Adliye vekaleti hukuk isjeri mudiirii. 
Bazi miihim i§ ihtilaflari igin, tkt isad vekili, yukarida sayilanlardan ba§ka 

bitaraf iki zati daha « Yiiksek hakem kurulu » na aza segebilir. 
C) Yiiksek hakem kurulu, meseleyi, kendisine tevdi edilen evrak iizerinde in-

celer. Kafi derecede aydmlatilmamis, buldugu cihetleri ilgili vilayetten sorarak 
veya oraca llizum gordiigii kimselerden tamamlayici ifadeler aldirarak, noksanlan 
ikrnal eder. Ayrica malumat ve miitalealarini ogrenmek istedigi resmi yahut ozel si-
fattaki kimseleri gagirip dinler ve bunlarm yazi ile cevaplarmi getirtir. Bu su-
retle yiiksek hakem kurulu tarafmdan malumat ve mutalealarma miiracaat oilman 
kimselerin sorulan hususa cevab vermeleri mecburi olup haklannda « Hukuk mu-
hakemeleri usulii kanunu » nun ehli vukufa miiteallik hiikiimleri tatbik olunur. 

Q) « Yiiksek hakem kurulu » na is, veren veya i§c,iler, yahut bunlarm avukat, 
dava vekili gibi her hangi bir miimessili kabul edilmez. 

D) Yiiksek hakem kurulu reylerin ekseriyetile verdigi karari miinasib gorecegi 
vasitalarla ne§ir ve ilan eder. Bu karar kesindir; alakadarlara yazi ile bildiril-
digi giiniin ertesi i§ giiniinden itibaren tatbik edilir. tTzerinden 26 i§ haftasi geg-
medik^e, bunun mevzuu olan mesele igin yeniden « Toplulukla i§ lhtilafi » cikari-
lamaz. 

SEKSEN trgtTNCtT MADDE — A - Kazalarda « Is kanunu » nun tatbik edil-
digi is yerlerinde gikacak « Toplulukla is ihtilaflar », 79 ncu madde mueibinee ye-
rinde ve isgilerle is veren arasmda uzlasmaya baglanmazsa, 80 nei maddenin (A) 
bendine uygun surette keyfiyetin kaza kaymakamma bildirilmesi. mecburidir. Ka-
za kaymakami, vilayette is kanunu tatbikatina memur olan makami keyf iyetten 
yirmi dort saat iginde ve dogrudan dogruya haberdar etmelvle miikelleftir. 

B - Vilayetteki ilgili makam, kaymakamdan aldigi malumat iizerine, yirmi dort 
saat, ic,inde, is ihtilafmm ciktigi yere bir memur gondermek veya kaymakama tali-
mat vermek sure tile meseleye el koyar. Gonderilen memur yahud kaymakam, 80 uci 
maddenin (B) bendi hiikmiince ihtilafi kesin uzlastirma ile halletmege tevessiil 
eder. 

C - I s ihtilafi, kesin uzlastirma karari na baglanmadigi takdirde, 81 nci madde
nin (A) bendine gore, yazilacak zabit varakasinm sureti vilayetteki ilgili inakama 
ve bu makam tarafmdan da valiye verilerek keyfiyet, ayni maddenin (B) bendi 
mueibinee, « t§ ihtilaflari kurulu » na sevkedilir. 

Q - Yine o maddenin (C) bendine uygun sekilde « Hakem kurulu » na kendile-
rinin gitmeleri gerekli olan isgilerle is veren veyahud isbu iki taraftan yalmz biri-
si vilayet merkezine gidemezse, « Hakem kurulu » ihtilafi her iki tarafm birden 
giyabmda riiyet ederek ve liizum gordiiglikimselerin ifadelerini ve sair malumati 
kaymakam huzurunda istinabe veya muhabere yolile toplayarak, Ayni maddenin 
(C) v e (D) bentlerindeki hiikiimler dairesinde kararmi verir. 

D - Taraflardan birinin vilayet hakem kurulu kararina itirazi takdirinde, 82 nci 
maddenin hiikiimleri tatbik olunur. 

SEKSEN" DORDtTNCtT MADDE — Isbu fasildaki hiikiimler mueibinee is ih-
t i laflannm halli igin isgiler tarafmdan verilecek layihalar her tiirlii resim ve harg-
tan muaftir. 

S E K S E N B E ^ I N C I MADDE — A - Bu f aslm hukiimlerine gore kesinlesmis 
olan kararlara is ihtilafile alakadar taraflarin ittiba etmeleri mecburidir. Bu karar-
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lar, ayni is. yerindeki toplulukla is ihtilafma karismamis olan oteki is§iler hak-
kmda dalii nafizdir. 

B - Ekonomik ve sosyal bakimlardan fayda veya zaruret goruidiigu takdirde, 
tktisad vekaleti tarafmdan yapilacak teklif iizerine, her hangi bir is yerinde gik-
mis olan « Toplulukla is ihtilafi » icin bu fasil hukumlerince kesinleserek o is ye
rinde tatbik edilen is sartlarmm, ayni vaziyette bulunan ve kendi gevrelerinde is 
ihtilafi heniiz §ikmamis olan diger is yerleri hakkmda dahi tesmilen tatbik edilme-
sine Icra Yekilleri Heyetince karar verilebilir. Boyle bir kararin hiikmiine, ilgili 
is yorlerindeki i§ verenlerle iggilerin inkiyad etmeleri mecburidir. 

SEKSEN ALTINCI MADDE — t§bu fasil hiikiimlerince toplulukla is ihti
lafi tun halline aid uzla§tirma veya mecburi tahkim muamelelerine ba§landigi 
giinden itibaren ihtilafm kesin surette karara baglanmasma kadar gegecek za-
nian igindc, ilgili is yerinde eski is §art lanmn tatbikma devam olunur. 

SEKSE.N" YEDlNCt MADDE — Uzlastirrna toplantilarma istirak etmesi ve
ya hakem kurulu huzuruna gikmasi icab eden is^ilerin bu odevlerinin ifasi dola-
yisile islerinin basinda bulunamadiklari zamanlar igin iicretlerinden kesinti ya-
pilamaz. 

SEKSEN SEKtZtNCt MADDE — Vilayetlerdeki hakem kurullarile Ankara-
daki Yiiksek hakem kuruluna gelecek olan «Toplulukla is ihtilaflari» nm bu ku-
rnlLarea kacjar giin zarfmda netieelendirilecegi ve bu kurullarm yazi islerinin ve 
sair gerekli muamelelerinin ne suretlerle ve kimler tarafmdan if a edilecegi ve 81 
nci maddenin «B» bendinin «3» numarali fikrasma gore segileeek iki aza ile 82 
nci maddenin «B» bendinin «1» numarali fikrasmda yazili profesor ve ayni ben-
din son fikrasi mucibince tktisad vekilinin segecegi iki azaya ne miktarlarda 
huzur hakki vcrilebileccgi ve «Mumessil isci» secimlerinde veya is, ihtilafi do-
layisile vaki olacak i§gi toplantilarmda gozetilmesi lazimgelen inzibat ve asayi-
sc aid sartlar ve tedbirler ile bunlardan ba§ka ishu fasil hukiimlerinin tatbiki-
na aid olmak iizere tesbitine liizum goriilecek usuller ve §artlarm nelerden ibaret 
olaeaih, 77 nci maddenin son fikrasmda bahsohman, «ts ihtilaflarini uzla§tir-
nia ve tahkim nizamnamesmde» gosterilir. 

SEKSEN" DOKEZUNCl1 MADDE — her hangi bir i§ yerinde gikrpta Vila
yet hakem kuruluna gelmis olan «To))lulukla is ihtilafi», tktisad vekaleti nee 
o sehir veya mmtakarmi yahud bir kac sehrin veya mmtakamn veyahud bii-
tiin memleketin umumi ekonomik ve sosyal §artlan bakimmdan ozel bir ehem-
miyette goriilurse, .tktisad vekilinin, Ankaradaki «Yuksek kurul» dan tensib 
edecegi iki zati yahud bimlara ilaveten 82 nci maddenin «B» bendinin son fik
rasi hiikmunoe sceeeegi bitaraf iki zati daha Vilayet hakem kuruluna, «tstisnai 
aza» si fat ile iltihak ettirmek suretile mahallinde « Biiyiik hakem kurulu » 
teskil eylemesi yahud keyfiyeti «Vilayet hakem kurulu» ndan alarak dogrudan 
dogniva « Yiiksek hakem kurulu » na vermesi veyahud o is ihtilafi 
ile ilgili vilayetin veya vilayetlerin hakem kurullarmdan ikiser zatin «yiiksek 
hakem kurulu» na ilhakile «fevkalade hakem kurulu» nda keyfiyeti karara baglat-
masi caizdir. Bu sure tie verilen kararlar Icra Yekilleri Heyetince aynen veya ta-
dilen kesinlestirilir. 
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Altmci fasil 

-• Is Jiayatmin murakabe ve teftisi 

DOKSANINCI MADDE — Ulusal galisma butunlugiiniin diizen altmda yii-
riilmesini saglamak iizere, is hayatmm kanun hiikiimlerine ve memleket menfa-
atlerine uygunlugunu Devlet takip, murakebe ve teftis eder. 

Bu vazifenin yapilmasi icin, is kammu tatbikatim temin ve takibe salahiyet-
tar olmak ve Iktisad vekaletine bagli bulunmak iizere kurulacak «Genel teski-
lat» in iginde, ihtiyaca yetisecek sayi ve vasiflarda teftis ve murakabe memuria-
r i bulunur. 

DOKSAN BlRlNCT MADDE — 90 nci madde hulrniiinun tatbiki icm, is lia-
yatinm takip, murakabe ve teftisile miikellef olan makamlar veya memurlar, is 
yerlerini, isin yiiriitiilme tarzmi, ber tiirlii defterler, evrak, besaplar ve saire 
gibi is ve ticarete miiteallik vesikalan ve muameleleri ve alat, edevat, cihaz, 
makine, iptidai maddelerle is ic/in gerekli olan malzeme ve teferruati ve isejlerin 
hayatma, sagligma, emniyetine, tekamiiliine, istirahatine veya ikametine aid olan 
tesisat ve tertibati, ber giin ve ber hangi bir saatte gormek, gezmek, arastirmak. 
muayene ve tetkik etmek salahiyetini baizdirler. 

Gerek is verenler veya vekilleri, gerek issuer ve gerekse keyfiyetle ilgisi go-
riilen sair sahislar, takip, murakabe ve teftis ile rnuvazzaf makamlar veya me
murlar tarafmdan Qaginldiklari zaman gelmek, ifade ve mablmat vermek, gerck-
li olan vesika ve delilleri getirip gostermek, ve icabi balinde tevdi etmek, ve bi-
rinci fikrada yazili salabiyetleri dabilinde vazifeleririi if a etmeleri icin kendile-
rine karsi her tiirlii kolayliklari yapmak ve bu yolda vaki emir ve taleplerini taal-
liilsuz yerine getirmekle miikelleftirler. 

DOKSAN T K T N C T MADDE — Ts bayatmi takip, murakabe ve teftis salabi-
yetli olan makamlar veya memurlar, bn vazifelerini if a ederlerken, isin normal 
gidisini ve is vermin islemesini, tetkik ve muayene ettikleri keyfiyetin verdigi 
imkan dabilinde, sekteye veya arizaya ugratmamak ve giiejestirmemekle ve an-
cak resmi muamelenin yiirutuliip neticelendirilmesi icin aleniyete cikarilmasi za-
rureti basil olmadikca, is, verenin ve is yerinin raesleki sirlari ve sartlan, ilch-
sadi ve ticari bal ve durnmlari hakkmda gordiikleri ve ogrendikleri hususlan ta-
mamen mabrem tutmakla ve Kendileri tarafmdan malumat ve ifadcleri aim an 
yahud kendilerine miiraeaat veya ihbarda bnlunan iscilerin ve diger salnslarm 
isimlerini ve hiiviyetlerini ifsa etmemekle miikellef tirler. 

DOKSAN" tTOtTNOtT MADDE — Devief, vilavet. veva belediyeler tarafmdan 
do&rudan dogruya isletilmekte olan miiesseselerle MillT Miidafaa vekaletine aid is 
yerlerinin \eya memleketin emniyeti icin gerekli maddeler yapilan diger fabrika 
veya imalathanelerin ne suretle ve kimler tavafindan unirakabe ve teftis cdileeegi 
ve bu murakabe ve teftislerden almaeak neticeWe gore icap edecek takiplerin ne 
yollar ve sartlar dabilinde yiirutulecegi bir nizamnnme ile tesbit edilir. 

DOKSAN DORDtTNOtT MADDE — Ts murakabe ve teftisine salabivetli mn-
kamlar ve memiirlara vaki olacak miiraeaat veya ibbarlarla murakabe ve teftise 
miiteallik zabit varakalari ve saire gibi ovrak, defterler ve muameleler, ber tiirlii 
resimden muaftir. 

DOKSAN B E ^ I N C I MADDE — 98 nci madde mucibince is kannnu tatbika
tmi temin ve takip ile rnuvazzaf olmak iizere kurulacak gen el teskilattan baska, 
gerek Sihhat ve igtimax muavenet vekaletinin ve gerek diger Devlet veya vilayet ya-
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hut belediye teskilatmm if a ile mukellef olduklan vazifeler ve kanunen haiz bulun-
duklari salahiyetler itibarile, isyerlerindekendi memurlarma miistakil syrette yap-
t i rmalan icap eden teftisler ve murakabeler, eskisi gibi ayriea eereyan eder. fju ka-
dar ki, bu suretle miistakil murakabe ve teftislerde bulunan di<Vr Devlet. veya vi
layet yahut belediye memurlarmm, teftis neticelerini ve bu yolda yapma^a teves-
siil edecekleri takibati aynca o yerde isbu kanunun tatbikma memur bulunan ma-
kama, tefti§in bittigi giinden itibaren kirk sekiz saat zarfinda, yazi ile bildirmeleri 
lazimdrr. 

DOKSAN ALTINCI MADDE — Is verenler, islettikleri is yerlerinde ve bun-
larm alakali kollarmda, salahiyettar momurlar tarafmdau varnlan teftislerin ne
ticelermi yazmaga mahsus bir defter bulundurmakla mukelleftirler. Bu defterm 
§ekli, ne yolda doldurulacagi ve buna ilgili muanielelerin usulleri «ts murakabe 
ve teftis. nizamnamesi» nde gosterilir. Bnndan baska, is murakabe ve teftisini ko-
layla§tirmak iizere, is, verenlerin senede kac defa,, mnayven sualiere gerekli olan 
cevaplar iejn, ilgili makam tarafmdau kordilerine gonderileeek beyannameleri dol-
durup vermek miikellefiyetinde bulunduklan dahi yukarida anilan nizamname ile 
tesbit edilir. Bu beyannameleri, is, verenlerin hakikate uygun ve eksiksiz doldur-
malari mecburidir. 

DOKSAN Y E D l N C t MADDE — Is murakabe ve teftisile muvazzaf maVar,.-
lar veya memurlar tarafmdan ifade ve malumatlarma muracaat edilen isei'e^o, 
is. verenlerin veya vekillerinin rrerek dorrudan dogruva ve o-erek clolayisil^ telkiu-
lerde bulunmalari, iscileri hakikati sakl-ma^a yabud df^istirmep-e sevk veva 
her liangi bir suretle icbar etmeleri veyrhud iscilerin il<rili makamlnra vaki ol m 
ihbar, miiracaat veya ifadeleri iizerine bunlara karsi fena muameleler yappiau'a 
kalkismalari yasaktir. 

Iscilerin de galistiklari veva avn id iHan is yerlerile is verenler hakkmda. il
gili makamlar ve memurlara hakikate nvgun olmayan ihbar veya miiraeaatta bu-
lunarak bu makamlar ve memurlan liizrmsuz muamelelere sovketmeleri, is VP-
renleri haksiz ye^e kanunen muatep vazivette frosterme^e kalkismalan ve ihnli 
makamlarca kendilerinden sorulan husnrlar icin doqru olmavan cpvar>lnr verorek 
murakabe ve teftisin ifasim karistirmaV, giicdestirmek veva yanlis bir neticeye 
vardirmak gibi kotii niyetli hareketlerde bulunmalari yasaktir. 

DOKSAN SETCtZtNCt MADDE — Bu kanunnn hukiimlorinin fatbiVntim fo_ 
min ve takibe salabiyettar makamlar vpya memurlar tarafmdan liizumu halinde 
vaki olacak talep iizerine, zabita kuwetleri , isbu makamlar veya memurlarm va-
zifelerini tarn ve kamil bir surette if a etmeleri esbabmi temin eylemekle miikel-
leftirler. 

Yedinci fasil 

Sosyal yardimlar 

DOKSAN DOKITZUNCm MADDE — 1$ havatmda, « T* kazalarile meslok? bas-
taliklar » , « Analik » , « thtivarlik » , « Tsien kalma » , « Hastalik » ve « Oliim » 
hallerine kar§i yarnlacak sosyal yardimlar, Devlet tarafmdan tanzim ve idare edilir. 

Bu vazifenin ifasi iqin, i§bu kanunun meriyete girdigi taribten bir yil sonra, 
Devlet miiessesesi olmak iizere, bir « Isci sigorta idaresi » kurulur. 

« I$gi sigorta idaresi » i§ kanunu tatbikatim temin ve takib ile muvazzaf gcnel 
te§kilata baglidir. 
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YtTZtTNCtT MADDE •— 2 nci ve 5 nci maddeler mucibince i§bu kamm hukiim-
lerine tabi tutulan i§eiler, o maddelerde yazili i§ yerlerine almmalarile beraber, 
kendiliginden sigortalanmis, olurlar. Bunlar, bu suretle « Sigortali ;» olmak hak 
ve vecibesinden feragat veya istinkaf edemezler. 

«I§cj. sigortasi » hak ve vecibesini azaltmak veya ba§kasma devir ve ferag etmek 
yolunda sigortali i§ginin i§ vererile yahut uquncii bir §ahisla vuku bulacak her 
titrlii akitleri de hukiimsuzdur. 

YtTZ B t R l N C t MADDE — Ts, verenle ayni gati altmda ya§ayan ve is. verenin 
isjettigi is. yerinde <jali§an karisi, usulii, fiiruu ve kardesjeri sigortaya dahil de-
gillerdir. 

Bunlardan ba§ka eenebi bir memleketteki her hangi bir miiessese tarafmdan ve 
o miiessese nam ve hesabina Tiirkiyeye muvakkat bir i§in icrasi icjn gonderilmis 
olan i§giler dahi sigortadan hari§ sayilirlar. 

Buna mukabil, bir Tiirk miiessesesine mensub olup Tiirkiyede sigortali bulu-
nan ve o miiessese tarafmdan muvakkat bir i§in icrasi igin eenebi bir memlekete 
gonderilmi§ olan i§ej7 o muvakkat isjni yaptigi miiddetqe dahi sigorta kanunile tes-
bit edilmis, olan hak ve vecibeleri muhafaza eder. 

YtTZ t K l N C t MADDE — « Tsci sigortasi » mn iseilere veya hak sahibi ha 
leflerine temin ettigi haklardan istifad edebilmek iejn bunlarm Tiirkiyede yasa-
malari §arttir. Tiirkiyeden muvakkaten aynlan bu gibi is^iler ve halefleri ancak 
bir yil miiddetle sigorta haklarim muhafaza ederler. §u kadar ki, bunlarm mem-
leket di§ansmda geejrdikleri i§bu muvakkat miiddet icin, evvelce sigortadan ken-
dilerine tahsis edilmi§ olan iratlar isletilmez. Bir yil bitmezden once Tiirkiyeye 
donenlerin iratlan, geldikleri tarihten sonraki aym basjndan itibaren yeniden 
baglamr. 

YtTZ tTptTNCtT MADDE — Hususi sigortalara miiteallik olan diger kanun-
lardaki hukiimler isej sigortasi hakkmda eari degildir. 

YtTZ PORDtTNCtT MADDE — I§ei sigortasi igin idare tarafmdan yapilan 
muamelelerle bu miiameleler icin alakadarlara verilmesi veya bunlardan almmasi 
lazimgelen ihbarname, makbuz, ilmiihaber, arzuhal, beyanname ve saire gibi bii-
tiin evrak ve vesaik her ttirlii resim ve harejardan muaftir. 

YtTZ BEglNCt MADDE — fs. veren, i§gi sigortasi icin kanunen kendisi-
ne terettub eden miikellefiyetlerden ve sair masraflardan dolayi i§ei iicretlerin-
den tenzilat yapamaz. 

YtTZ ALTTNCI MADDE — I§ei sigorta idaresi, ilk once « t§ kazasile mes-
leki hastaliklar » ve « Analik » sigortalarmi yapar. t§bu sigortalara aid hukum-
leri havi kanunlar en gee, bu kanunun meriyetinin altmci ayi sonuna kadar, ve di
ger sigorta kollarma aid kanunlar ise o sigortalarm tatbikma imkanhasil olduk-
ga, Hukumet* tarafmdan Biiyiik Millet Meclisine sevkedilir. 

Sekizinci fasil 

Ceza kukiimleri 

I - I s akdine miiteallik cezalar. 
YtTZ Y E D l N C t MADDE — 1) 9 ncu maddede yazili olan siirekli isleri mu-

kaveleye baglamayan veya bu mukaveleyi o maddenin tariflerine uygun sekilde 
yapmayan, 
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2) 10 ncu maddede yazilidrgi gibi isginin talebi iizereine kendisine isin umumi 
ve hususij sartlarini gosterir imzali bir vesika vermeyen, 

3) 18 nci madde mucibince i§giye «Yeni is arama izni» ni vermeyen, 
4) 21 nci madde mucibince i§c.iye iicret pusulasi vermeyen veya is^inin iicret 

defterine iicret hasaplarim gegirmeyen, 
Is veren veya is veren vekili bes liradan elli liraya kadar; ve 
5) 11 nci maddede yazili takim mukavelesini bu madde hukumlerine gore tan-

zim ve tatbik etmeyen, 
6) 19 ve 20 nci maddeler hiikmunce isc,i ucretlerini, zaruret omaksizm, ode-

meyen, 
7) 22 nci madde hukmiine uymayacak sekilde isc,i iicretlerinden tazminat kar-

siligi kesen, 
8) 1§ yerlerinin dahili talimatnameleri hakkinda 29 ncu maddenin hukumlerin-

den her hangi birine uymayacak §ekilde harekette bulunan, yahui talimatname-
de yazih olan gartlardan her hangi birini tatbik etmeyen veya bagka turlii tat
bik eden, 
9) Iggilerden kesilecek para cezalari hakkinda 30 ncu madde hukiimlerinden her 
hangi birine uymaz §ekilde muamele yapan, 

10) 32 ye 33 ncu maddeler mucibince gikanlacak nizamnamelerde yazih hu-
kiimlere uygun olmayacak gekilde harekette bulunan yahut i§gi ucretlerini bu 
nizamnamelerin tayin ettigi tarzdan ba§ka tiirlii hesab ederek veren veya dalia 
a§agi hadlerde odeyen i§ veren veya is. veren vekili on liradan yiiz liraya kadar; ve 

11): Kadin i§gilerin 25 nci madde mucibince gebelik ve dogum esnasindaki ka-
nuni istirahat devreleri icjnde bilerek bu gibi kadinlari gakgtiran, 

12) Ekonomlarm agilmasi veya igletilmesi hususlarinda 27 nci maddenin hiikiim-
lerinden her hangi birine uymayacak §ekilde hareket eden, 

13) 31 nci maddenin ikinci fikrasmda yazih oldugu iizere iggiye gahadetname 
vermeyen veya verdigi §ahadetnameye i^gi hakkinda dogru olmayan yazilar yazan, 

14) I§ci iicretlerinin odeme tarzlarmi degi§tirmek hususunda 34 ncii madde 
hukumlerine riayette bulunmayan, 

1§ veren veya i§ veren vekili yirmi be§ liradan a§agi olmamak Iizere hafif para 
cezasma Qarptirilir. 

YtTZ SEKlZtNCl MADDE — 107 nci maddede yazih suglardan her hangi biri
ni, evvelki mahkumiyetin cezasmi gektikten sonra, bir sene zarfmda biriiici de-
fa tekrar igleyen kimseye onceki hukmim ii^te biri nisbetinde ve bir defadan daha 
fazla igleyene ise yari nisbetinde fazla para cezasi hiikmolunur. 

II . I§in tanziminde cezayi miistelzim haller 

YtTZ DOKUZUNCU MADDE — 1) 35 nci maddedeki hukumler mucibince 
tesbit edilmig olan i§ miiddetlerinden fazla olarak iggileri §ah§tiran is, veren veya 
i§ veren vekiline beg liradan elli liraya kadar; ve 

2) 36 nci madde mucibince saglik kaideleri bakimmdan giinde ancak sekiz saat 
veya daha az gali§ilmasi lazimgelen isjerde iggileri nizamnamede yazili miiddetler-
den daha fazla gah§tiran i§ yeren veya i§ veren vekiline yirmi liradan yiizelli li
raya kadar; ve 

3) 37 nci maddede yazildigi veghile fazla galigma saatlerile i§letilen i§ yerlerin-
de bu husustaki nizamname hukumlerine uygun muamelede bulunmayan i§ veren 
veya i§ veren vekiline beg liradan elli liraya kadar (§u kadar ki; fazla gali§ma sa-
atile isjetilen iggilere, nizamnamede tesbit edilen yiizde nisbetleri derecesinde Jaz-
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la iicret odemeyen ig veren veya ig veren vekiline on liradan yetmig beg liraya 
kadar) ; ve 

4) 38 nci madde mucibince bazi sebepler dolayisile iggilerin kanuni galigma 
miiddetinden i'azia istisnai galigtirilmaiariiia cevaz verilen hallerde iicretlerin tes-
viyesi hususunda bu madde hiikiniiiie riayet etmeyen ig veren veya ig veren veki
line on liradan yetmig beg liraya kadar; ve ayni maddenm ikinci fikrasina gore ala-
kadar makama kcyfiyeti bildirmeyen ig veren veya ig veren vekiline beg liradan 
elli liraya kadar; ve 

5) 39 ncu inaddcde yazili hallerde fazla galigtinlmasi icab eden iggileri Icra Ve-
killeri Hcyetince taym edilen miiddctteii daha uzun zaman galigtiran veya ayni 
maddenm ikinci fikrasi mucibince iggi iicrctlerini odemeyen ig veren veya ig veren 
vekiline on liradan yiiz liraya kadar; ve 

6) 40 nci madde mucibince kanuni galigma miiddetleri iginde sayilan haller-
den dolayi iggi iicrctlerini cksiltmeye ugratan ig veren veya i§ veren vekiline on li
radan yetmi§ be§ liraya kadar; ve ayni madde mucibince bu haller igin gikarila-
cak nizamnameierm liukumierine ay k m diigeeek hareketlerde bulunan ig veren 
veya is, veren vekiline beg liradan elli liraya kadar; ve 

7) 41 nci madde mucibince galigma saatlerini ayar ve tayin etmeyen veya dahili 
talimatiiameiermde gostermeyen, yahut ig yerlerinde levhalarla llan etmeyen ig 
veren veya ig veren vekiline ik iiraaan on liraya kadar; 

8) 42 nci maddede yazili dmieiimeler hakkiiidaki hiikiimlere riayet etmeyen ig 
veren veya is veren vekiline beg liradan elli liraya kadar; ve 

9) 43 ncu madde mucibince geeeleri iggi galigtirmalarma cevaz verilen ig yer
lerinde iggileri geeeleri sekiz saatien fazla galigtiran veya rggilere igin ortalama za-
mainnda dmlcnnie vermeyen, veyahut gece iggi galigtirmaya aid nizamname hii-
kuuiierme riayet etmeyen veya nobetiege iggi postalari kuilanilan iglerde bu mad-
deiiin «i'v'» numaraii iikrasi liukumierine uygun hareket etmeyen i§ veren veya i§ 
veren vekiline on liradan yiiz liraya kadar; ve ayni maddenin «il» numaraii fikrasi 
hukmunce cikariiacak nizamiiamede, gece igietilmeleri yasak edilmig olan ig yerle
rinde iggileri geceleyin galigtiran ig veren veya ig veren vekiline yirmi beg liradan 
agagi olniainak iizere; ve 

10) 45 nci madde mucibince cumartesi giinieri saat on iigten itibaren tatil edil-
mesi icab eden ig yerlerinde iggi iicretierini tain olarak odemeyen ig veren veya ig 
veren-vekiline on liradan yiiz liraya kadar; ve 

11) 46 nci maddenm (1) ve ( l i ) numaraii bentleri mucibince Ciimhuriyet bay-
ramuida lggilere iicretlermi odemeyen ig veren veya ig veren vekiline on liradan 
yetmig beg liraya kadar; ve ayni maddenin ( I I I ) numaraii bendi mucibince ig 
yernii kapatniak mecburiyeti buiuiimayan sair bayram ve tatil giinieri igin iggilerin 
iicreti hakkinda daluli taiimatiiamede tesbit etmig oldugu usule riayet etmeyen ig 
veren veya ig veren vekiline beg liradan yirmi beg liraya kadar; ve 

12) 47 nci maddede sayilan isgiler veya memurlar hakkinda gikarilacak ni
zamname liukumierine riayet etmeyen is veren veya ig veren vekiline on liradan 
yiiz liraya kadar; ve 

13) 48 nci madde hiikiimlerine uymayacak bir tarz ile 16 yagini doldurmamig 
gocuklan galistiran is veren veya is veren vekiline on liradan yiiz liraya kadar; ve 

14) 49 ncu madde ile yasak edilmig olan islerde on sekiz yagini doldurmamig er
kek gocuklan veya her yastaki kiz veya kadmlari galistiran ig veren veya ig 
veren vekiline yirmi bes liradan agagi olmamak iizere; ve 

15) 50 nci maddenin «11» numaraii fikrasi mucibince geceleyin on altidan 
yukari yastaki kiz ve erkek gocuklarla daha bliyiik kadrnlarin galigtirilmalarrna 
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dort yil igin izin verilecek olan bazi isler miistesna tutulmak iizere, bu mad-
denin «1» numarali fikrasinda yazili esas hiikme gore sair sanayie aid islerde on 
seKiz yasini doldurcnamis erkek gocuklarla her yastaki kiz ve kadrnlan gecele-
yin galistiran is veren veya is veren vekiiine yirmi bes liradan asagi olmamak 
iizere; ve ayni maddenrn «ll» numarali fikrasi mucibince geceleym on altidan 
yu&ari yastaki kiz ve erkek gocuklaria daha biiyiik kadinlarin galistmlmalarrna 
dort yil lQin izin verilecek oian islerde bu gibi goeuklar ve kadmiar hakkinda Ik-
tisad veKaietince tesbit edilen sartlar ve usullere riayet etmeyen is veren veya 
is veren vekiime on liradan yuz liraya ka-dar; ve ayni maddenin «III» numarali 
fikrasmda yazili halleri alakadar makama yirmi dort saat iginde bildirmeyen 
is veren veya is veren vekiime bes liradan elli iraya kadar; ve 

16) 51 nci maddenin tariflerine uygun sekilde isgi cetvellerini tanzim etmeyen 
yahut noksan tanzim eden veya bu cetveileri talep vukuunda alakadar makama 
ibraz etmeyen is veren veya is veren vekiime bes liradan elli liraya kadar; ve 

17) 52 nci maddede yazili nizamnamelerle tesbit edilen usuller ve kaidelere 
riayet etmeyen is veren veya is veren vekiime on liradan yiiz liraya kadar hafif 
para cezasi hiikmolunur. 

YtJZ ONUNCU MADDE — 109 ncu maddede yazili suqlardan her hangi birini, 
evvelki mahkumiyetin cezasmi gektikten sonra, bir sene zarfmda birmci defa 
tekrar isleyen kmiseye onceki hukmiin iigte biri nisbetinde ve bir defadan daha 
fazla isleyene ise yari nisbetinde fazla para cezasi hiikmolunur. 

I l l - Isgilerin sagligim koruma ve is emniyeti hiikiimlerinden dolayi cezayi 
miistelzim haller 

YtTZ ON BlRtNCl MADDE — 1) 54 ncii maddenin birinci fikrasmdaki esa~ 
si hiikme riayet etmeyerek 55 nci madde mucibince gikanlacak olan «isgilerin sag-
ligini koruma ve is emniyeti nizamnamesi» nde veya bazi islere aid ozel tedbir-
leri gosteren ayri ayri nizamnamelerde esasa miiteallik ve birinci derecede sayil-
mis olan sartlari tarn ve miikemmel bir halde tutmayan is verene yiiz liradan 
asagi olmamak iizere hafif para cezasi verilir ve noksanlarm ilanaline kadar is 
yeri kapattirilir. isbu nizamnamelerde ikinci derecede sayilan sartlari tamamla-
yan is verene ise elli liradan yiiz liraya kadar hafif para cezasi hiikmolunur ve 
noksanlarm ikmaline kadar is yerinin kapatilmasma dahi karar verilebilir. 

2) 54 ncii maddenin ikinci fikrasmda yazili oldugu iizere saglik koruma ve is 
emniyeti sartlarma riayet etmiyerek baska isgilerin emniyetini yahud sagligmi 
tehlikeye diisiiren isgiye (Dahili talimainamede saglik koruma ve is emniyeti sart
larma mugayir hareketler igin 30 ncu madde mucibince tesbit edilmis olan ve 
dogrudan dogruya is yerinde is veren veya is veren vekili tarafmdan tatbik edi
len iicret kesintilerinden baska) bes liradan elli liraya kadar haif para cezasi ve
rilir. 

YtTZ ON JKlNCl MADDE — 1) 56 nci maddenin (A) bendinin 3 ncii fikrasi 
mucibince « Isletme vesikasi » almaksizm agtigi is yerinde isgi galistiran is veren 
veya is veren vekiiine : 

a) Vesikasiz agtigi is yerinde « Isgilerin sagligmi koruma ve is emniyeti nizam-
namesi » nin veya ozel nizamnamelerin biitiin sartlari noksansiz olarak yerine 
getirilmis bulunuyorsa, bes liradan elli liraya kadar hafif para cezasi hiikmolu

nur ; 
b) vesikasiz agtigi isyerinde adi gegen nizamnamelerin yalniz ikinci derecedeki 
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§artlari kismen veya tamamen yerine getirilmemis, bulunuyorsa, on liradan yiiz li-
raya kadar hafif para cezasi hiikmolunur ve bu sartlarm ikmaline kadar i§ yeri ka-
patt inlabil ir ; 

c) Vesikasiz actigi is yerinde adi gegen nizamnamelerin birinci derecedeki §art-
lari kismen veya tamamen yerine getirilmemis. bulunursa, yirmi liradan asagi olma
mak iizere hafif para cezasi hiikmolunur ve her halde bu sartlarm ikmaline kadar 
is. yeri kapattirilir. 

2) Ayni maddenin (B) bendindeki ikinci fikranm son ciimlesi mucibince alaka-
dar memurlar tarafmdan sonradan goriilen noksanlardan birinci derecede sayilmis 
sartlara dahil bulunanlan nizamen muayyen miihlet zarfmda ikmal etmeyen is ve-
rene elli liradan asagi olmamak iizere hafif para cezasi hiikmolunur ve her halde bu 
sartlarm ikmaline kadar is yeri kapattirilir. ^ukarida anilan noksanrndan ikinci 
derecede sayilmis. §artlara dahil bulunanlan nizamen muayyen miihlet zarfmda 
ikmal etmeyen i§ verene ise, on liradan elli liraya kadar hafif para cezasi hiikmolu
nur ve bu §artlarin ikmaline kadar i§ yeri kapattirilabiiir. 

3) Ayni maddenin «C» bendinde yazildigi iizere ikinci derecedeki gartlarda go
riilen noksanlari nizamen muayyen miihlet zarfmda ikmal etmediginden dolayi 
idareten kapatilmi§ olan i§ yerini memnuiyet hilafma olarak tekrar a§ip isleten i§ 
verene, yirmi liradan yiiz liraya kadar hafif para cezasi hiikmolunur ve i§ yeri 
tekrar kapattirilir. 

4) Ayni maddenin «(J» bendmin son ciimlesinde yazildigi iizere nizamen mu
ayyen miihlet icjnde i§ yerindeki noksanlari ikmal ve lslah etmeyen i§ verene, 
yirmi liradan yiiz liraya kadar hafif para cezasi hiikmolunur ve bu §artlarm ikma
line kadar i§ yerinin kapatilmasma dahi karar verilebilir. 

5) Ayni maddenin «F» bendi mucibince idareten kapatilmis olan bir i§ yerini 
memnuiyet hilafma olarak tekrar agip isjeten i§ verene, yiiz liradan a§agi olma
mak iizere hafif para cezasi hiikmolunur ve her halde i§ yeri kapattirilir. 

6) Ayni maddenin «Gr» bendi mucibince noksanlari nizamen muayyen miihlet 
ieinde ikmal edilmeyerek ilgili makamdan «I§letme vesikasi» almmami§ olan bir i§ 
yerini igleten i§ verene (l§bu i§ yerei idareten kaimtilmamis bulunuyorsa) elli li
radan a§agi olmamak iizere hafif para cezasi hiikmolunur ve ayni sebepten dolayi 
idareten kapatilmi§ bulunan i§ yerini memnuiyet hilafma olarak tekrar agip i§le-
ten i§ veren ise, yiiz liradan a§agi olmamak iizere hafif para cezasma garptinlir. 

7) 56 nci maddenin «II» bendinde yazili hallerden ayni maddenin «A» bendi 
hiikmiine temsil cdilenler i^in o bendin tariflerine uygun surette muamele if a 
etmemig olan i§ veren hakkmda i§bu 112 nci maddenin (1) numarali fikrasmdaki 
«C» bendinin hiikiimleri tatbik olunur ve 56 nci maddenin «H» bendinde yazili 
hallerden ayni maddenin «B» bendi hiikmiine temsil edilenler icin o bendin tarif
lerine uygun surette muamele ifa etmemi§ olan i§ veren hakkmda ise i§bu 112 nci 
maddenin (1) numarali fikrasmdaki <<B» bendi hiikmiince ceza verilir. 

YtTZ ON OgUNCtT MADDE — 1) 57 nci maddenin 1 nci fikrasmda yazili ol-
dugu vechile, i§ yerine icki getiren veya sarho§ olarak gelen, yahut bu gibi igki-
leri i§ yerinde kullanan kimseye be§ liradan elli liraya kadar ve bu ickileri ba§ka-
larma veren veya satan §ahsa ise yirmi be§ liradan yiiz liraya kadar hafif para 
cezasi hiikmolunur. 

2) Yukariki fikrada yazili suglardan birini yaapn, bizzat i§ veren veya i§ veren 
vekili, yahut, iggilerin sevgk ve idaresile, yahut bunlar iizerinde murakabe veya 
nezaret ile muvazzaf bir kimse ise, buna verilecek ceza iki katma gikarihr. 

3) Ayni maddenin 2 nci fikrasi mucibince ispirtolu igkiler hakkmdaki yasa-
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ga muhalif hareketlerin vuku bulmamasi i§in icap eden dikkat ve murakabeyi ifa 
etmeyenlere yirmi liradan yiiz liraya kadar hafif para cezasi verilir. 

Y t t 2 ON DORDtTNCtI MADDE — 58 nci madde mucibince agir ve tehli-
keli isler blakkmdaki nizamnanjenin hukumlerine muhalif olarak bu islerde ka-
dinlar ve on sekiz yasini tmamalamamis Qoeuklan Qalistiran, is veren veya is ve
ren vekiline yiiz liradan asagi olmamak iizere hafif para cezasile beraber bir haf-
tadan Mr aya kadar hafif hapis cezasi verilir. 

YtTZ ON B E S t N O l MADDE — 59 ncu madde mucibince agir ve tehlikeli 
islerde, doktor raporu olmaksizin is§i c^alistiran, is veren veya is veren vekiline 
yirmi bes liradan yiiz liraya kadar hafif para cezasi hiikmolunur. 

YtTZ ON ALTINCI MADDE — 60 nci madde mucibince 12 den 18 yaga kadar 
(18 ya§mdakiler dahil) ^ocuklafi doktor raporu olmaksizm her hangi bir iste §a-
li§tiran veya ayni maddenin ikinci fikrasmda yazildigi iizere eski is, yerlerinde 
galigmakta' olan bu yasjardaki §ocuklari alti ay icinde hekim muayenesinden ge-
cirrrieyeji ve bunlar hakkmdaki raporlari taleb vukuunda ibraz etmeyen is. veren 
veya i§ veren vekili elli liradan asagi olmamak iizere hafif para eezasma c^arptmlir. 

YtlZ ON YEDtNCl MADDE — 1) 61 nci madde mucibince §ikanlacak olan 
nizamname hiikiimlerine uygun olmayarak, gebe veya emzikli kadmlann §alis.tiril-
masi yasak olan islerde bunlari §ali§tiran is verene veya i§ veren vekiline yiiz li
radan a§agi olmamak iizere hafif para cezasi ve bunlarm cali§tmlmalari caiz olan 
islerde ise nizamnamede tesbit edilmi§ olan §artlar ve usullere riayet etmeyen i§ 
verene veya i§ veren vekiline elli liradan a§agi olmamak iizere hafif para cezasi 
hiikmolunur. 

2) Ayni maddede anilan nizamname hiikmiince emzirme odasi veya gocuk ba-
kim yurdu tesis edilniesi icab eden i§ yerinde bu tesisati nizamen muayyen miihlet 
zarfmda yapmayan i§ verene yirmi be§ liradan yiiz liraya kadar hafif para cezasi 
verilir. 

YtTZ ON S E K t Z l N C t MADDE — 62 nci madde mucibince Qikanlacak olan 
nizamnamelerin hiikiimlerine mugayir harekette bulunan is verene veya is veren 
vekiline on liradan yiiz liraya kadar hafif para cezasi verilir. 

YtTZ ON DOKITZTINOTI MADDE — 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 ve 118 
nci maddelerde yazili sucjardan hjerhangi birini, ewelki mahkumiyetin cezasini 
gektikten sonra, bir sene zarfmda birinci defa tekrar isleyen kimseye onceki hiik-
miin iicte biri nisbetinde ve bir defadan daha fazla isleyene ise, yari nisbetinde 
fazla para cezasi hiikmolunur. _ 

IV. I s ve isgi bulma hukumlerinden dolayi cezayi miistelzim haller 

YtTZ Y t R M l N C t MADDE — 1) 65 nci maddenin (A) ve (B) bentleri hu
kumlerinden birine muhalif olarak is^ilere is ve islere isgi bulmak iizere hususi ida-
rehane acan kimseye elli liradan baslamak iizere hafif para cezasi hiikmolunur ve 
idareharie kapattirilir. 

2) Ayni maddenin (B) bendinin ikinci fikrasi hiikmiine tevfikan idareten kapa-
tilmis olan boyle bir hususi idarehaneyi memnuiyet hilafma olarak tekrar a§ip is-
leten kimseye yiiz liradan asagi blmamak iizere hafif para cezasi hiikmolunur ve 
idarehane kapattirilir. 

3) Yukariki fikralar mucibince cezaya garptirclarak kapattirilmi§ olan idareha-
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neyi tekrar acip isleten kimseye evvelki para cezasimn iki misli hiikmolunacagi 
gibi ayriea iki ay a kadar hafif hapis cezasi dahi verilir. 

YtTZ Y t R M t BtRtNOt MA "DDE — 1) 66 nci maddenin « A » bendi hukmiince 
salahiyettar makama verilmesi lazimgelen beyannamevi miihloti zarfmda verme-
yen hususi is ve i§gi bulma idarehanesi sahib veya miidiirune 25 liradan 100 liraya 
kadar hafif para cezasi hiikmohmur. 

2) Ayni maddenin « B » bendi mucibince salahiyettar makam tarafmdan yam-
lacak incelemeler ve sorusturmalara karsi giielukler gikaran veya kendisine teblig' 
edilen noksanlari tamamlamayan veya muamelelerinin usul ve §artlarmda ve iicret 
tarifclerinde salahiyettar makamm yantigi tadiller ve lslahlan o suretle tatbik et-
meyen veyahnt yukarida yazili muameleleri ikmal ettirerek « Muvakkat izin ka-
gidi » almayan hususi idarehane sahib veya miidurime yirmi be$ liradan asagi ol-
mamak iizere hafif para cezasi hiikmolunur ve boyle bir idarehane, idari surette 
kapattirilmamis bulunuyorsa, islemekten menolunur. 

YtTZ Y t R M t t K t N C t t MADDE — 1) Hususi is ve is,ci bulma idarehonesinde, 
67 nci madde mucibince salahiyettar makamm tasdikinden geQirilmemis. tarifelere 
gore iicret alarak muamele yapan veya tasdikli tarifeden fazla iicret alan idare
hane sahib veya mudiiriine yiiz liradan a §agi olmamak tizere hafif para cezasile be-
raber bir haftadan bir ava kadar hafif hapis cezasi dahi verilir. 

2) Ayni madde mucibince salahiyettar makamdan tasdikli iicret tarifesini ya-
zihanesinde levhalarla ilan etmeven idarehane sahib veya mudiiriine yirmi bes lira
dan yetmis, be§ liraya kadar hafif para cezasi hukmolunur. 

YtTZ Y t R M t iTotTNCtT MADDE — 1) 68 nci maddenin birinci fikrasi muci
bince muhtelif is ve sanat zumreleri veya menafii umumiveye hadim yahut miin-
hasiran hayir islerile miistagil cemiyetler tarafmdan, ilgili makamm izni almmak-
sizm is ve i§<ji bulma faalivetine gecilmesi halinde bu hareketin miite§ebbis veya 
faillerine on lira dan elli liraya kadar hafif nara cezasi hiikmolunur. 

2) Ayni madde mucibince ilgili makamdan izin alarak is, ve isci bulma faalive
tine gecen tesekkiillerce iscilerden her hangi bir iicret abnmasi halinde, bu hareke
tin faillerine yirmi bes. liradan yiiz elli liraya kadar hafif para cezasi hiikmolunur. 

3) Ayni maddenin son fikrasi mucibince is kanununun merivete girmesinden 
once mevcud mesleki tesekkiiller veya cemiyetler tarafmdan idare olunan is ve 
isqi bulma faaliyetlerine miiteallik beyannamevi muavven miihlet icinde salahiyet
tar makama vermeyen tesekkul veya eemiyet miimessil veya mudurlerine on liradan 
elli liraya kadar hafif para cezasi verilir. 

YtTZ Y t R M t DORDtlNOtT MADDE — 1) 69 ncu madde mucibince is veren-
lerin isci ihtiyaclanni ve bazi vasiflari haiz is^ilerin is ihtiyaclarim resmi «Is ve 
isgi bulma teskilati» na bildirmeleri, yahut umumiyetle veya bazi vasiflari haiz 
bir kisim isejlerin her hangi bir ise almmazdan once resmi teskilattan «t§qi kar-
nesi» almalari usulleri hakkmdaki nizamnamelerin hiikiim ve §artlarcna riayet 
etmeyen is, verene, bes liradan yirmi be§ liraya kadar ve i§cjye ise on liraya kadar 
hafif para cezasi verilir. 

2) Ayni madde mucibince hususi is. ve i§ei bulma idarehanelerinin, yahut i§ 
ziimrelerine aid mesleki tesekkiiller veya cemiyetler tarafmdan idare olunan i§ ve
ya i$ci bulma teskilatmm faaliyetlerinden muntazam raporlarla ilgili makamm ha-
berdar edilmesi mecburiyetine dair §ikarilan nizamnamelerin hiikiim ve §artlari-
na miinafi harekette bulunan hususi idarehane sahib veya mudiiriine, yahut te-
§ekkiil veya cemiyetin i§ ve i§ci bulma te§kilatmi idare ile muvazzaf kimseye be§ 
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liradan yirmi bes liraya kadar hafif para cezasi hiikmolunur. 

YtTZ Y t R M t BEStNCl MADDE — 1) 70 nci madde hiikmiince iimnma acik 
olan bir toplanti yerini isletmekte olup ta dogrudan dogruya veya bilvasita i§ 
veya i§c,i bulma simsarligi yapan, yahut bu yolda sair sekillerle iicret mukabilin-
de tavassut ve faaliyette bulunan kimscye yiiz liradan asagi olmamak iizere a£ir 
para cezasi hiikmolunnr. Tekerriir halinde iki kat para cezasile beraber bir hafta-
dan bir ay a kadar hapis cezasi dalii ver l i r . 

2) Ayni madde hiikmiince umuma acik toplanti yerlerinde, ilgili makamdan 
verilmis resmi vesikasi olmaksizm is ve isci bulmn tavassut ve faalivetinde bulu
nan kimseye elli liradan asagi olmamak iizere hafif para cezasi ve tekerriir halin
de bu cezanm iki mislile beraber bir haftadan bir aya kadar hapis cezasi dahi 
hiikmolunur. 

V. Grev ve lokavt yasaklichna ve is ihtilaflanmn hallme miiteallik hiikum-
lerden dolayi cezazayi miistclzim haller 

YtTZ Y t R M t Al'iTINCI MADDE — V) 72 nci maddedeki osas hiikrne lriuhalif 
olarak ve 73 ncii maddenin birinci veya ikinci yahut uciinrii fikrasmdaki tariflor-
den birine uygun tarzda grev yapan i§cilerden her biri on liradan yiiz liraya kadar 
hafif para cezasma ^arptirilir. 

2) Grev yapan iscjler, amme hizmeti p-oren muesseselerde calismakta iseler, bun-
lardan her biri hakkmda « 1 » numarali fikrada yazili para cezasile birliktc bir ay-
dan alti aya kadar hafif hapis cezasi dahi hiikmolunur. 

3) Yapilan grev Devlet, vilayet veya belodiye idare veva kararlan iizrvrindo bir 
tesir ve tazyik icra etmek maksadma matuf bulunuyorsa failleri iki aydan iki se-
neye kadar hapis ve bir aydan bir seneye kadar Devlet miiesseselerilc amme hiz-
metleri miiesseselerinde c.ahsmaktan menolunurlar. 

YtTZ Y t R M t Y E D l N C t MADDE — 1) Grev yapan isciler, is yei *ini veva is 
verenin kendisine veya vekiline, yahud i?cjlerin sevk ve idare veya nozaretilo mu-
vazzaf kimselere aid mallan tahrip veya telef eder yahud zarara u«ratirlarsa bu 
ciirmiin ikama istirak edenlerin her biri elli liradan iki yiiz lirava kadar agir pa
ra cezasile birlikte iki aydan bir seneye kadar hapse mahkfim edilir-

2) Amme hizmeti goren muesseso^p Qahsmakta iken PTCV yapan isciW i«?bu 
miiessesenin is yerlerini yahud sair mall°rmi tahrip veva tolef ode^lm* vahud za-
rara ugratirlarsa, bu ciirmiin ikama ist-rak edenlerin her biri viiz liradan fie yiiz 
liraya kadar aeir para cezasile birlikte alh avdan iic seneve kadar hapse mah
kfim edilirler. Yukarida yazili ciiriim, bir Devlet miiessesesinin is vori veya sair 
mallrai iizerine ika edildigi takdirde bu cezalar yari nisbette a r t tmhr . 

YtTZ Y t R M t S E K t Z t N C t MADDE - 126 nci maddenin «1» numarali ftkr,-,-
smda yazili suca onavak olanlar hakkn~da o fikrada yazili para cezasi iicte bir 
nisbetinde arttirilmakla beraber bir aydan iig aya kadar hafif hapis cezasi dahi 
verilir. 

126 nci maddenin «2» ve «3» numarali firalarmdaki yahud 127 nci maddenin 
«1» ve «2» numarali fikralarmdaki sucLv dan birine onavak olanlar hakkmda ise o 
fikralarda yazili para ve hapis cezalari iigte bir nisbetinde a r t tmhr . 

YtTZ Y t R M t DOKUZUNCF MADDE — 73 ncii maddede yazili -rev nisap-
larmdan birini doldurur savida iscilerin, aralarinda kararlastirilarak ve hep bir
likte 16 nci maddedeki «II» numarali (Ahlak ve hiisnuniyet kaidelerine uyraa-
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yan haller) bendinin «e» fikrasmda yazili tarzda, is yerlerinin dahili talimati 
veya is. mukavelesinin sartlari mucibince yapmakla miikellef bulunduklari odev-
lerden her hangi birini, kendilerine vaki ihtiry ragmen, ifadan imtina etme-
leri veya isin yolunda isleraesini bozacak hareketlerde bulunmalan halinde bunlara 
bes liradan elli liraya kadar hafif para cezasi verilir. 

Boyle miisterek bir harekete onayak olanlardan her biri hakkmda bu para 
eeazsi iigte bir nisbetinde arttinlmakla bcraber on giinden iki aya kadar hafif 
hapis eezasi dahi hukmolunur. (16 nci madde ile bu gibi ahval icjn is verene 
verilmis olan fesih hakki mahfuzdur.) 

YtTZ OTUZUNCU MADDE — 1) 72 nci rmuldedeki esas hiikme rnuhalif ola-
rak 74 ncii maddenin birinci veya ikinci flkrasmdaki tariflerden birine uygun 
tarzda lokavt yapan is, veren, bes yiiz liradan iki bin liraya kadar agir para ce-
zasma mahkum edilir. 

2) Lokavt, amme hizmeti goren bir miiessesede yapildigi takdirde is veren 
«1» numarali fikrada yazili para eezasmm iki misline mahkum edilmekle beraber 
iicj aydan alti aya kadar hapis cezasina dahi garptmlir. 

YtTZ OTUZ B l R l N C t MADDE — 75 nci maddede yazili oldugu vechile is ihti-
laflarmin halline miiteallik hukiimlerin tatbik edilmeyeeegi bir yillik miiddet ichi-
de o maddenin ikinci fikrasi mucibince her hangi bir is yerinde meri buiunan 
umumi veya hususi is sartlarmi veya bunlarm tatbik tarz ve usullerini iscllerile 
anlasmaksizm degistiren ve boylece ihtilafa sebebiyet veren is veren veya is ve
ren vekili elli liradan asagi olmamak iizere hafif para cezasina mahkum edilir. 

YtTZ OTUZ I K I N C I MADDE — « Toplulukla is ihtilafi » Qikmis olan is ye
rinde is veren ve is^i miimessilleri arasmda uzlastirma yolile meselenin halledilmesi 
hususunda 79 ncu maddede yazili usul ve muamelelere riayet etmeyen is veren 
veya miimessil isQilere bes liradan yirmi bes liraya kadar hafif para cezasi hiikmo-
lunur. 

YtTZ OTUZ tTOtTNCtT MADDE — « Toplulukla is ihtilafi » mn uzlastirma 
yolu ile halledilmemesi halinde, 80 nci maddenin (A) bendi mucibince ilgili maka
ma vaziyeti bildirmeyen is veren ve iscj miimessillerine bes liradan yirmi bes liraya 
kadar hafif para cezasi verilir. 

Yt lZ OTUZ DORDtTNCtT MADDE - I§ ihtilafmm halli hakkmda kanunda 
tasrih edilmis, olan §ekillerden her hangi birile kesinle§en kararlara ittiba etme
yen i§ verene lokavt hakkmdaki cezalar tatbik olunur. 

VI . I§ hayatmin murakabe ve teftigi hakkmdaki hlikiimlerden dolayi ce-
zayi miistelzim haller 

YtlZ OTUZ BEgtNTCl MADDE — Is. hayatmm takib, murakabe ve teftigi si-
rasmda 91 nci maddenin ikinci fikrasmda yazili miikellefiyetleri yerine getirme-
yen kimselere bes. liradan a§agi olmamak iizere hafif para cezasi verilir. 

I§bu miikellefiyetleri ifadan imtina sugunun tekerriirii, iki kat para cezasile 
birlikte bir aya kadar hafif hapis cezasmi dahi miistelzimdir. 

~ YtTZ OTUZ ALTINCI MADDE — 96 nci madde mucibince tefti§ defteri bu-
lundurmayan veyahut ayni maddede yazili beyannameleri nizamen muayyen za-
manlarda doldurub ilgili makama vermeyen i§ veren veya i§ veren vekili be§ liradan 
elli liraya kadar hafif para cezasina mahkum edilir. 
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t§bu beyannameleri hakikate uymaz veya eksik bir tarzda dolduran i§ veren 
veya vekiline bir haftadan bir aya kadar hapis cezasile birlikte elli liradan iki yiiz 
liraya kadar agir para cezasi verilir. 

YtTZ OTTTZ YEDtNOt MADDE — 1) 97 nci maddenin birinci fikrasmdaki ya-
sak hiikiimlerinden her hangi birine muhalif harekette bulunan is verene veya ve
kiline, bu hareket kanunen daha agir bir sue. te§kil etmedigi takdirde, yirmi bes 
liradan a§agi olmamak iizere hafif para cezasi verilir. 

2) Ayni maddenin ikinci fikrasmdaki yasak hiikiimlerinden her hangi birine 
mnhalif harekette bulunan iseiyc, bu hareket kanunen daha agir bir SUQ te§kil 
etmedigi takdirde, be§ liradan a§agi olmamak iizere hafif para cezasi hukmolunur. 

Ceza JiukumJerine miitedllik mutemmim madde 

YtTZ OTITZ SEKtZlNCl MADDE — Bu kanunun hukiimleri mucibince is, ve
ren uhdesine terettiib eden her hangi bir mukellefiyctin yerine getirilmesi dolayi-
sile veyahut bu kanun hiikiimlerinden her hangi birinin tatbiki netieesine miiste-
niden i§cj. iicretlerinden her ne s^ekilde olursa olsun eksiltme yapan is, veren veya 
i§ veren vekiline elli liradan asagi olmamak iizere hafif para cezasi hukmolunur. 

Dokuzuncu muvakkat fasil 

Teskilat 

YtTZ OTIJZ DOKUZUNCU MADDE — « Is kanunu hiikumleriniii tatbikatmi 
temin ve takip etmekle miikellef olmak iizere, bu kanunun nesri tarihinden itiba-
ren, Iktisad vekaletine bagli bir « Is dairesi » kurulur. Bunun Ankarada « Gen el 
merkezi » ve memleketin liizum goriilen yerlerinde kollari vardir. 

Hiikumet, bu husustaki esas teskilat ile bu teskilat icindeki muhtelif makamlar 
veya memurlarm salahiyet derecelerini ve vazifelerini gosteren ayri bir kanun la-
yihasim, en gene, « Is kanunu » nun ikinci meriyet yili icinde, Biiyiik Millet Mec-
lisine sevkeder. 

YtTZ K I R K I N C I MADDE — Yukanki maddede yazih « Teskilat kanunu » e> 
kmcaya kadar, « Is dairesi » nin. gerek genel merkezinde ve gerek vilayetlerdeki 
kollarmda ihtiyaca gore tavzif edilecek memurlari ve sair miistahdemlerin kadro-
lari ve isbu miiddet zarfmda bunlara verilecek aylik iicretlerin miktarlari, Iktisad 
vekaletince yapilacak teklifler iizerine, Icra Vekilleri Heyeti kararnamelerile tes-
bit edilir. 

YtTZ K I R K B l R l N C t MADDE — « Is dairesi » icjn 1936 but§esinin Iktisad 
vekaletine aid masraflar kismma, ayri birfasil olarak, bu seneye mahsus (100 000) 
liralik tahsisat konmustur. Bu dairenin masarifati umumiyesi i§bu topyekun tah-
sisattan tesviye edilir. 

Sarfiyatm bu yolda icrasi usulii, ancak asil « Teskilat kanunu » ile birlikte bu 
teskilatm esas biit^esinin de taayyiin edecegi zamana kadar caridir. 

YtTZ K I R K I K I N C I MADDE — « Is dairesi » nin merkezde veya vilayetler 
deki teskilati tarafmdan vaki olacak talep veya ilan iizerine, ilgili makamlarm da-
vetine gelmek, istenilen malumati vermek, beyannameleirni doldurmak ve is haya-
tmi takip, murakabe ve teftis igin salahiyettar memurlarm yapacaklari sorustur-
ma ve incelemelerde ve bunlar tarafmdan biitiin is yerlerinin ve miistemilatmin her 
zaman muayene edilmesi hususlarmda kendilerine karsi guQluk gostermemek, sor-
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gularmi dogru ve eksiksiz cevaplandirmak gibi, bu kanunun muhtelif hukiimleri 
mucibince i§ verenlere veya isgilere yalmd alakadar goriilen diger kimselere tahmil 
edilmis bulunan her tiirlii mukellefiyetlerin yerine getirilmesi, bu « Daire » nin faa-
liyete baslamasi tarihinden itibaren mocburidir. 

Bu mecburiyetlere riayet etmeyen kiirseler hakkmda, isbu kanunun « Ceza hii-
kiimleri » ne aid sekizinci faslmda bu gibi haller igin konulmus. olan cezalar dahi, 
kanunun nesri tarihinden itibaren, tatbik olunur. 

YtTZ K I R K tTCtTNCtT MADDE — « Is dairesi » nin faaliyete baslamasi hak 
kmcla Iktisad vekaleti tarafmdan gazetelerle yapilacak ilanlarda yazili tarihten 
itibaren, bu vekaletteki « Is. ve iscjler biirosu » miilgadir. 

Onuncu fasil 
Son Mikumler 

YtlZ K I R K DORDtlNCtT MADDE — Bu kanun, nesri tarihinden bir yil son-
ra meridir. Ancak « I s dairesi » teskilatma aid hukumlerin meriyeti, kanunun ne§-
ri tarihincle baslar. 

YtTZ K I R K B E ^ l N C t MADDE — Bu kanunun meriyte girdigi tarihten iti
baren, 1325 tarihli « Tatili isgal kanunu » ile « Eregli havzai fahmiyesi amelesi » 
hakkmdaki 10 eyldl 1337 tarihli vel51 numarali kanunun, « I§ kanunu » hukumle-
rine muhalif olan hiikiimleri miilgadir. 

YtTZ K I R K ALTINCI MADDE — Bu kanunun icrasma « Icra Vekilleri He-
yeti » memurdur. 

TASHlH 

Sayifa Siitun Satir Yanli§ Dogru 

49 2 10 meyaninda hayatinda 
53 2 20 memuriyetlere mecburiyetlere 
55 Mazbataya, asagidaki imzalar da ilave edilmelidir: 

Istanbul Izmir Sinob 
Yasar yazici Husnil Cakir Yusuf KeAnal Tengirsenh 
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