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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Zonguldak saylavi Receb Ziihtii Soyak and ictik-
ten sonra, 

Mill! saraylardaki esyaya dair mazbata okundu. 
Endiistriyel mamulatin maliyet ve satis. fiatlan-

nm kontrolii ve tesbiti hakkmdaki kanun layihasmm 
birinci miizakeresi yapildi. 

L&yihalar 
1 — Askerlik kanununun 34 ncii maddesinin (B) I 

ve 35 nci maddesinin (C) fikralarma birer fikra ek-
lenmesi hakkmda kanun layihasi (1/587) (Milli Mii-
dafaa enciimenine) 

2 — 1932 yih Hazine son hesabi hakkmda kanun i 
layihasi (1/591) (Divani muhasebat enciimenine) 

3 — Ecnebi memlektlerde hizmet etmekte olan me-
mur ve miistahdemlerin maa$, iicret ve tahsisatlari- | 
nm tediye sureti hakkmdaki kanunda degigiklik ya- | 
pilmasma dair kanun layihasi (1/592) (Maliye ve 
Biit^e enciimenlerine) 

4 — Ihtiyat subay ve askeri memurlar kanunu- | 
nun 14 ncii maddesinin degigtirilmesine dair kanun ] 
layihasi (1/588) (Milli Miidafaa enciimenine) 

5 — Resmi devair ve miiessesat He Devlete aid 
idare ve slrketlerde ve menafii umumiyeye hadim mii- ! 
esseselerde bulundurulabilecek vesaiti nakliye hakkm
daki kanuna ek kanun layihasi (1/589) (Milli Mii- I 
dafaa ve Biit?e enciimenlerine) ! 

6 — Telsiz kanunu layihasi (1/590) (Nafia, Mil- j 
li Miidafaa, tktisad, Dahiliye ve Adliye enciimenleri- | 
ne) j 

7 — Tiirkiye - Almanya ticaret mukavelenamesine j 
miizeyyel itilafm tasdikine dair kanun layihasi (1/586) j 
(Hariciye ve tktisad enciimenlerine) 

Tezkereler ; 
8 — Serbest meslek erbabmm 2751 sayili kanun | 

BASKAN — Meclis asdmistrr. 
Ba^vekaletten gelen bir tezkere vardrr, o-

Sonra i? kanunu layihasmm miizakeresine baglana-
rak 48 madde kabul edildikten sonra cuma giinii top-
lamlmak iizere inikad bitirildi. 

Baskan Yekili Katib Katib 
Refet Canitez Kiitahya Balikesir 

Nasid Ului Sabiha Gokciil 

mucibince mesleki tegekkiiller veya belediye heyetleri 
tarafmdan tayin olunan smif derecelerine, miikellef-
lerin ve varidat idaresinin itiraz edip edemeyecekle-
rine dair Basvekalet tezkeresi (3/250) (tktisad, Mali-
ye ve Biitce enciimenlerine) 

Mazbatalar 
9 — Arttirma, eksiltme ve ihale kanununa ek ka

nun layihasi ve Nafia, Maliye ve Biitge enciimenleri 
mazbatalan (1/415) (Ruznameye) 

10 — Askeri ve miilki tekaiid kanununun 2 nci 
maddesinin 1 nci fikrasmm degigtirilmesi hakkmda 
kanun layihasi ve Milli Miidafaa enciimeni mazbatasi 
(1/556) (Ruznameye) 

11 _ Milli Miidafaa vekSleti 1935 yih kara biit-
Qesinde yeniden a?ilacak fasla 2 500 liralik tahsisat 
konulmasma dair kanun layihasi ve But?e enciimeni 
mazbatasi (1/563) (Ruznameye) 

12 — Muhasebei umumiye kanununun 83 ncii mad
desinin (H) fikrasmm degigtirilmesine dair kanun la
yihasi ve Maliye ve Biitge enciimenleri mazbatalan 
(1/489) (Ruznameye) 

13 — Riyaseti Ciimhur dairesi tegkil&ti hakkmda
ki kanunun bazi maddelerinin degigtirilmesine dair 
kanun layihasi ve Biit?e enciimeni mazbatasi (1/575) 
(Ruznameye) 

14 — Yeniden 9 kaza tegkiline ve Dahiliye veka-
leti kadrosuna bazi memuriyetler eklenmesine dair 
kanun l&yihasi ve Dahiliye ve Biitce enciimenleri 
mazbatalan (1/554) (Ruznameye) 

« — > ——— 

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

BALKAN — Tevfik Fikret Silay (Konya). 

KATtPLER ~ Siireyya Tevfik Genca (Tokad); Sabiha Gokciil (Balikesir). 

nu okuyacagiz, 

2 — HAVALE EDILEN EVRAK 

— 48 — 
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3 — RtYASET DtVANININ HEYETt UMUMlYEYE MARUZATl 

1 —• Miibadele ve tcffiz islerinin kati tat-
fiyesi ve intaei hakkindaki kanunun 2 nci ve 
9 ncu maddeleri arasindaki miibayenet He 1866 
sayili miizeyyel kanun metninde miinderig zid 
ahkamin tefsirine dair olan tezkerenin geri ve-
rilmesi hakkinda Basvekdlet tezkeresi. 

1 — t§ kanunu layihasi ve Muvakkat encii
men mazbatasi (1/162). 

BALKAN — Is. kanununun miizakeresine de-
vam ediyoruz. 

Gegen celsede 54 ncii maddede kalmistik. 
oradan miizakereye baslayacagiz. 

Uguncii fasil 
I§gilerin sagligmi koruma ve is emniyeti 
MADDE 54 — Her i§ veren, i§ yerinde i§gi-

lerin sagligmi koruma ve i§ emniyetini temin 
etmek igin gerekli olan tedbirleri almakla ve bu 
husustaki §artlan ve tertibati noksansiz bulun-
durmakla miikelleftir. 

I§giler de bu yoldaki usuller ve §artlara uy-
mayacak hareketler ve hallerde bulunmama-
ga mecburdurlar. 

IS KANUNU E. M. M. Dr. RAStM FERtT 
TALAY (Nigde) — Gegen Heyeti umumiye iq-
timamda enciimene gbnderilmis, maddeler var-
di. Bunlar hakkinda enciimen noktai nazarini 
arzedecektir. Bir de miizakeresini tehir ettirdi-
gimiz besinci madde vardir. 

BALKAN — Mazbata gelmedigi igin §imdi 
miizakere edemeyiz. 

M. M. Dr. RAStM FERtT TALAY ( Nig
de ) — 0 halde yalniz be§inci maddenin miiza
keresini rica edecegiz. Qiinkii diger maddelerle 
alakasi vardir. 

BASKAN — Pekala. 
Madde hakkinda mutalea var mi? Maddeyi 

kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Madde kabul 
edilmi§tir. 

M. M. Dr. RAStM FERtT TALAY ( Nig
de ) — Tevzi edilmis. olan layihanin be§inci 
maddesinde enciimen bazi tadilat yapmaga lii-
zum gordiigiinden dolayi gegen igtimada encii
mene almi§tik. Be§inci maddenin yerine matbu 
projedeki birinci fikrayi enciimen aynen ipka 
ediyor. Yani umumi, miilhak ve hususi biitge-
lerle belediye butcelerinden maa§ veya iicret 
alan memurin ve miistahdemin bu kanun hii-
kiimlerine tabi degildir. Bu suretle mahza her 
hangi bir iltibasa mahal kalmamak uzere Dev-
let memurlarinin gerek maagli, gerek iicretli ol-
sun, bu kanunun giimulii dahilinde olmadigmi 

Biiyiik Millet Meclisi Yuksek Reisligine 
1771 ve 1866 numarali kanunlarda miinderig 

bir hukmiin tefsiren halline dair olan 29-11-1932 
tarih ve 6/444 sayili tezkerenin geri gonderil-
mesine yiiksek miisaadelerini dilerim. 

Basvekil 
t. Inonii 

BA§KAN — Geri gonderiyoruz. 

| tebariiz ettirmek igindir. Bundan sonraki fikra 
§oyledir: « Umumi, veya miilhak, yahut hususi 
idarelere veya belediye biitgelerine tahsisat 
konmak suretile dogrudan dogruya veyahut 
mali yardimda bulunularak dolayisile i§letilen 

I i§ yerlerinde maa§ veya iicretle idari vazifeler 
I goren memur ve miistahdemlere dahi bu kanun 
j hukiimleri tatbik olunmaz». Yani bu saydigi-
I miz umumi, miilhak veya belediye biitgelerin-
j den yardim veya biitgelerinden ayirdiklari tah-
I sisatla idare edilmekte olan i§ yerlerinde idari 

vazife goren miidiir, muhasebeci, katip, ambar 
memuru ve saire gibi, dogrudan dogruya bede-
nen veya fikren gali§mak suretile, tarif edilen 
iggiler mefhumuna girmeyen memurlar hakkm-
da bu kanun ahkammin tatbik edilmeyecegini 
dahi i§aret etmek istedik. 

Binaenaleyh dogrudan dogruya i§giler, umu
mi, miilhak ve hususi biitgelerde, belediyelerde 
dahi olsa bu kanunun §iimuliine dahil edilmek-
tedir. 

Yalniz bu kanun i§ veren vekillere bir takim 
I kulfetler ve mecburiyetler tahmil ettiginden 
| dolayi maddeye 3 ncii fikra olarak: 
| « Ancak i§ veren vekili sifatile bunlara taal-
I luk eden mukellefiyet ve mesuliyet hiikiimleri 

caridir». * 
Yani bu kanunun derpis, ettigi, i§gilerle i§ 

verenler arasmdaki miinasebeti tanzim ile mii-
kellef olan memurlar, bu kanunun hiikiimlerine 
tebaan i§gilerin vaziyetlerini tayin edecekler de-
mektir. Bu yeni teklifi arzediyorum, kabulunu 
rica ederiz. 

BASKAN — Be§inci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 5 — Umumi miilhak ve hususi biit-
gelerle belediye biitgelerinden maa§ veya iicret 
alan memurlar ve miistahdemler bu kanunun hii
kiimlerine tabi degildirler. 

Umumi veya miilhak, yahut hususi butgelere 
veya belediye biitgelerine tahsisat konmak su
retile dogrudan dogruya yahut mali yardimda 
bulunularak dolayisile i§letilen i§ yerlerinde 
maa§ veya iicretle idari vazifeler goren memur 
ve miistahdemlere dahi bu kanun hiikiimleri 
tabik olunmaz. 

I Ancak is, veren vekili sifatile bunlara taal-

4 — MttZAKERE EDtLEN MADDELRE 

— 19 — 
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luk eden miikellefiyet ve mesuliyet hiikumleri 
caridir. 

REFtK tNCE (Manisa) — Bu kanunun bi-
rinci maddesinde (bir is akdi dolayisile, baska 
bir sahsm islerinde) tabiri kullanilryor. Boyle 
bir sahsm islerinde galisana isgi derler, diye ta-
rif ediliyor. Besinci maddenin umumi, miilhak, 
husus biitgelerle idare edilen miiessese-
ler ve belediyeler §ahis midrr ki, ora-
da galisanlar mtistesnadrr diye kayid konul-
sun. Bence birinci maddede tarif edilen isgi dog-
rudan dogruya sahsa hizmet edenler olduguna 
gore, sahsiyeti maneviyeye, Devletin bir ciiztt 
olarak amme hizmetini goren mtiesseselerde ca-
hsanlar tabiatile bundan harig kalacaklardrr. 
Bu noktai nazardan bu fikraya liizum yoktur. 

Ikinci bir nokta; eski maddenin liizumlu gbr-
diigTim bir iigiincu fikrasi vardrr, bunu nigin gi-
karmislardir? 

M.'M. Dr. RAStM PERtT TALAY (Nigde) 
— Burada umumi miilhak, hususi biitgelerle be-
lediye biitgelerinden para ayrrilmak suretile ya-
pilacak olan is yerlerinde, is sahibi makammda 
olan umumi, hususi, miilhak ve belediye biitgele-
ri sahsiyeti maneviye hukmiindedir, mutlak ola
rak boyledir ve bunda Devlete ait big bir miies-
sese miistesna degildir. Devlet demiryollari fab-
rikalarmda galisanlarm, tnhisar vekaletinin si-
gara ve miiskirat fabrikalarmda galisanlarm ve 
bunun gibi, yarm her hangi bir dairei resmiye-
ye miilhak olmak iizere agilacak olan bir atel-
yede miistahdem olanlarm, maasli veya ucretli 
olsun, bu kanunun hukmiine tabi olmadxklarmi 
tebariiz ettirmek icindir. 

tdari vazifede miistahdem olanlarm bu ka
nunun sumulii dahiline girmedigini isaret etmek 
icindir. 

REFtK tNCE (Manisa) — 0 ikinci fikra-
daki idari vaziyettir. 

M. M. Dr. RAStM PERtT TALAY (Nigde) 
— Birinci fikrada mutlak olarak, hususi, miil
hak biitgelerle, belediyelerden maas ve iicret 
alanlar bu kanunun hiikiimlerine tabi degildir-
ler, kaydi vardir. 

BALKAN — §ahsi hukmi mi, yoksa sahsi ha-
kiki mi? 

M. M. Dr. RASlM FERtD TALAY (Devam-
la) — ts veren hem sahsi hiikmi, hem sahsi ha-
kikidir. 

REFtK INOE (Manisa) — ttgiincii fikrayl 
nigin kaldrrdmiz? 

M. M. Dr. RASlM PERtT TALAY (Nigde) 
— Eskiden tigiracti frkranm ask matbu olan pro-
jede tktisad vekaleti, tktisad vekaletine tabi 
olan is yerlerindeki memurin ve mustahdeminin 
hepsinin, sivil isgilerle beraber bu kanunun da
irei sumuliine girmesini istemesinden ileri gel-
mistir. tktisad vekaleti artik buna liizum gbr-
miiyor. Qiinkii bu tarif, buttin is yerlerine tesj-

mil edilmis olduguiidari artik bu tarife liizum 
goriilmemistir. 

MtTAT* AYDIN (Trabzon) — Misaller he-
men hemen ticari mahiyettedir. tdarei hususi-
yelerin, belediyelerin insaati vardir. Bunlarm 
memur ve mustahdemleri vardir. Bu hususta 
tafsilat istiyorum. 

M. M. Dr. RASlM FERlT TALAY (Nigde) 
— Kendi teskilat kadrosundaki memurlarm 
maas ve iicretleri biitgelerinde dahil oldugun-
dan dolayi onlar dahil degildir. Yalniz birin
ci maddede tarif ettigimiz i§giler dahil ola-
caktrr. 

BASKAN — Besinci madde hakkmda baska 
soz isteyen yoktur. Maddeyi kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 55 — Umumi hfzissihha kanunu-
nun 179 ncu maddesinde yazildigi veghile is yerle-
rinin ve bunlara aid ikametgah ve saire gibi miis-
temilatm haiz olmasi lazmi gelen sihhi vasif ve 
sartlari ve is yerlerinde kullanilan alat ve edevat, 
makineler ve iptidai maddeler yiiziinden zuhu-
ru melhuz kazalara ve sari veya mesleki hasta-
liklara mani tedabir ve vesaitin ve her smif mii-
esseselerde is kazalarma karsi is yerlerinde bu-
lundurulmasi mecburi olan tedavi levazrmmm 
nelerden ibaret oldugu tesbit etmek iizere 
iktisad ve Sihhat ve tgtimai muavenet vekalet-
lerince bir nizamname yapilacaktrr. 

Kanunun meriyete girmesinden itibaren alti 
ay iginde grkarilacak olan isbu umumi nizam 
nameden baska, bazi islerin kendilerine mah-
sus sartlari ve mahiyetleri dolayisile liizum go-
ruldugii takdirde bu islerin gerektirdigi ozel 

tedbirleri gostermek iizere yine iki vekaletge bir-
likte hazirlanacak ayri ayri nizamnameler 
dahi gikanlir. 

REFtK INCE (Manisa) — tkinci satirda 
«ts verleri ve bunlara aid ikametgah» tabiri 
vardir. Bu, iltibasa mahal verebilir. Bundan 
zannedersem, is yerleri ve orada galis>n isgilere 
aid ikametgah kasdediyor. Is yerlerine aid 
ikametgah olmaz tabirin i§ yerleri, orada 
galisan isgilere aid ikametgah seklinde degis-
tirilmesini rica edecegim. 

BASKAN — Enciimen ne diyor?. 
M. M. Dr. RAStM FERlD TALAY (Nigde) 

— I§gilerin ikametgahidir. Biiyiik bir miiessese-
nin yanmda isgilerin ikametine mahsus yerler-
dir. (Bunlara), yerine (Isgilere) diyelim. 

BALKAN — Madde hakkmda baska miita 
lea var mi?. Maddeyi bu tashihile kabul eden-
ler.... Etmeyenler.... Kabul edilmistir. 

MADDE 56 — A - I§gilerin sagligmi koru-
ma ve i§ emnjyeti nizamnamesinin ne§rinden 
sonra yeni bir i§ yeri kurmak ve agmak iste
yen her is veren, i§in yapilacagi mevki igin 
Iktisat vekaletince bu kanunun tatbikma me
mur edilmis olan makama onceden miiracaat-
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la i§ vereniri ve burada bulunacak tesisat ve 
tertibatm, makine ve cihazlarm ve1 sair tefer-
ruatin vasiflarmi, cinslerini, vaziyet ve §art-
larini vazihari gosteren miifredat ve tafsilatli 
bir beyannameyi ve buna aid planlar, kroki-
ler, fotografiler veya modeller gibi liizumlu 
belgeleri iki§er niisha olarak makbuz mukabi-
linde tevdi edecek ve bunlara gore kuracagr 
i§ yerinin nizamname hiikiimlerine uygun olup 
olnrayaeaginin tetkik ve tesbit edilrnesini iste-
yecektir. 

tlgili makam, bu muracaatin yapildigi ta-
rihten itibaren, hafta tatili ve sair genel ta-
t/il guiileri sayilmaksizm en 50k yirmi giin icin-
de bu evraki inceleyerek nizamname hiikiim-
leririe uygun bulduktan veya bunlar iizerinde 
icap eden tadilat ve islahati i§ verene yaptir-
diktan sonra, beyannamenin ve rniiteferri bel-
gelerin ikinci niishalarmi tasdik ederek 0 is 
yerinin kurulmasma izin verir. 

Bu izni aldiktan sonra i§ yerini kurmaga 
ba§layan i§ veren, tesisatini yaptirip bitirince 
tekrar ayni makma ba§ vurarak muayene ve 
kontrol edilmesi talebinde bulunur. Salahi
yettar memurlar bu talebin vukuundan itiba-
ren en cok yirmi i§ giinii icinde yeni kurulan 
i§ yerine giderek muayene ve kontrol ederler. 
Bu muameleler neticesinde nizami §artlara uy. 
gunlugu tesbit edilen is yerinin agilip isletil-
mesi icin is verene resmi bir vesika verilir. 

B - t§ yeri kurulmazdan once is verenin be-
yannamesi ve rniiteferri belgeleri iizerindeki 
tetkik ve tasdik muamelesi, ilgili makamca 
(A) bendinde yazili miiddet icinde neticelen-
dirilmedigi veya tadil ve islahi icap eden ci-
hetler is verene bildirilmedigi takdirde, i§> ve
ren kendi beyannamesine ve rniiteferri beige-
lerine gore is yerini kurmak serbestisini haiz 
olabilecegi gibi, is yeri kurulduktan sonra sa
lahiyettar memurlar tarafmdan yapilacak mu
ayene ve kontrol dahi ikinci yirmi giinliik 
miihlet iginde yapilmayip ta is yerinin agilip 
i§letilmesine aid resmi vesika verilmezse ve
ya i§ yerindeki tesisatm, kurma izninin veril-
mesine esas olan planlar ve sair belgelere uy-
gunsuzlugu sebebile, ne gibi cihetlerinin islah 
ve ikmali lazimgeldigi bildirilmezse, bu defa 
da is, veren artik o i§ yerini agip i§e baslamakta 
serbest olur. 

Salahiyettar makamm verdigi kurma izni 
ve igletme vesikasi iizerine bir i§ yeri kurula-
rak islemege baglatildiktan sonra, 0 is ye-
rinde baskaca yeni tesisat yapilnti§ olmadik-
ga, diger cihetlerden noksanlar miisjahede olun-
dugu iddiasile i§ durdurulamaz. Ancak bu su-
retle bilahare goriilen noksanlar, nizamname
de yazili miihletler icinde ikmal ettirilir. 

0 - Isgilerin sagligmi koruma ve i§ emni-
yeti nizamnamesinde esasa ait ve birinci dere-

cede sayilmi§ olan §artlan haiz bulunup ta 
ikinci derecede sayilan §artlan heniiz layiki-
le tamamlanmami§ olan i§ yerlerinin derhal 
agilip i§letilmesinde ilgili makamca bir mah-
zur goriilmezse, i§bu ikinci dereceden tedbir-
lerin yine nizamnamede yazili miihletler zar-
fmda ikmal edilmesi §artma bagli olmak 
iizere, is verene bir muvakkat isletme izin kagi-
di verilebilir. Bu miihletler iginde noksanlarin 
tamamlandigi tesbit edildigi takdirde, « muvak
kat isletme izin kagidi », (A) bendinde yazili 
asil vesika ile degistirilir. Aksi halde yine ni
zamname hiikiimlerine tevfikan « izin kagidi » 
geri almarak i§ yeri idareten kapatilabilir. 

Q - Yukanki bentlerde yazilmis oldugu iize
re yeni bir is, yerinin kurulmasi igin onceden 
izin almak ve tesisat bittikten sonra islemege 
baslamak igin dahi ayrica vesika istihsal etmek 
mecburiyeti, mahiyetleri itibarile adi gegen 
nizamnamede yalniz ikinci derecedeki sartlara 
tabi tutulan is yerlerine samil degildir. Bu su-
retle isgi sagligi ve is emniyeti baknnmdan 
ehemmiyetleri birinci derecede sayilmayan isler 
igin ilgili makama, is yerlerinin agildigmm iigiin-
cii giinii aksamma kadar miiracaat edilip mu
ayene ve kontrollarmm yapilmasi talep olunur. 
Salahiyettar memurlar bu miiracaat iizerine 0 
is yerine giderek muayenesini icra ve noksanla-

rmi is verene teblig ederler. is veren, bu noksanla-
n kendisine vaki teblig tarihinden itibaren ni
zamnamede yazili miihletler iginde ikmal ve is
lah etmekle mukelleftir. 

D - 29 ncu madde mucibince dahili talimat-
namelerinin iktisad vekaletince tasdik edilmesi 
lazimgelen is yerlerinin saglik koruma ve is em
niyeti sartlarma uygunluklan, bu miiessesele-
rin bulunduklari mevkide is kanunu tatbikati-
na memur makam tarafmdan tetkik ve muayene 
edildikten sonra, bu hususa aid evrak ve rniite
ferri vesikalar bir raporla merkeze gonderilir. 
Bu gibi is yerlerinin kurulmazdan once beyan-
name, plan ve kroki gibi evrakmm tasdik edil
mesi ve gerek kurma izninin, gerekse tesisat bit
tikten sonra mahallince yapilacak muayene ve 
kontrol iizerine agilip isletilmesine aid vesika-
nm verilmesi keyfiyetleri, merkezdeki umumi sa
lahiyettar makama aittir. Bu is yerlerinin bu
lunduklari mevkideki memurlar tarafmdan ifasi 
icap eden muameleler igin (A) bendinde yazili 
miihletlerden baska, merkezdeki umumi salahi
yettar makamca yapilacak muameleler, evrakin 
isbu makam tarafmdan almdigi tarihlerden iti
baren yine iki defa yiTmiser giinliik miihlet zar-
fmda neticelendirilir. Bu vaziyette dahi ilgili 
makamca yukarida yazili miihletler iginde mua-
mele ikmal edilmedigi veya noksanlar is vere
ne teblig olunmadigr takdirde (B) bendiiiin hii-
kiimleri cereyan eder. 

E - YukariM bentlerde yazili muayenelerin 
ifasi igin is yerlerine gitmeleri lazimgelen sala-
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hiyettar memurlarm gidip gelme dolayisile va-
ki masraflari is veren tarafmdan tesviye edilir. 
Bu masraflarm ne gibi esaslara gore tesviye edi-
lecegi Iktisad vekaleti tarafmdan ayrica tayin 
ve adi gegen nizamname ile ayni zamanda ilan 
olunur. 

F - Ilgili makamca muamelesi ikmal edilip 
gerekli olan vesikasi almmadan agrian is yerle-
ri derhal idareten kapatilir. 

G - « Isgilerin sagligmi koruma ve is=i emniye-
ti nizamnamesi » nin gikmasmdan once zaten 
mevcud olan eski is yerleri igin bunlari isleten 
is verenler, islemeyi durdurmaksizm isbu ni-
zamnamede yazili miihletler iginde saglik koru
ma ve is, emniyetine aid noksanlarmi ikmal et-
mege ve yukariki bentler mucibince ilgili maka-
ma miiracatla vesika almaga mecburdurlar. §u 
kadar ki, nizami miihletler bittigi halde bu su-
retle muamelesi tamamlattrrilmamis olan is, yer
leri yine bu nizamnamenin hukiimlerine tevfi-
kan idari surette kapatilabilir. 

H - Vesikasi almdiktan sonra her hangi bir 
is, yerinde ve bunun tesisat ve tertibatinda, ma-
kine veya cihazlarmda ilaveler yenilenmeler ve-
ya degisiklikler yapilmak halinde, bunlardan 
adi gegen nizamname htikumlerince esasa aid ve 
birinci derecede sartlara dahil sayilanlarm mua-
meleleri, (A) bendinde yazrii yeni bir is yeri gi
bi onceden ifa olunur. Ikinci derecede saydan 
saglik koruma ve is emniyeti sartlarma aid ila
veler, yenilenmeler veya degisiklikler hakkmda 
ise, (B) bendi tatbik edilerek is durdurulmak-
sizm geregi yapilir. 

M. M. Dr. RASlM FERtD TALAY (Nigde) 
— Dbrduncu satrrda gegen (is verenin) kelimesi 
(is yerinin) olacak. 

Sonra bu kanunun (H) bendinin sonundan tig 
evvelki satirmda [ (A) bendinde yazili oldugu 
veghile ] seklinde olacaktir. 

BALKAN — Tashih edilmistir. 
EMtN SAZAK (Eskisehir) — Is yerlerinde 

amele igin yapilacak tesisatm o isin icabma go
re diisunulmesi lazimdir. Tayin edilecek her 
hangi bir memur onu nasil takdir edecektir? 
Keyfine gelmedigi vakit o memur is sahibini ne-
relere sevkedecektir? §imendifer ve saire gibi 
insaat isleri vardn*. Her hangi bir tesisatm ya-
pilacagi yerde muhakkak musaade sart ise bu 
kisim insaat igin ayri ayri derhal haber mi ve-
rilecek §imendifer ve kanalizasyon gibi insaat-
lar buna dahil midir? Eger boyle ise bu adam 
isini guctinu birakacak su gadiri buraya koyaca-
gim, diye musaade alacak, her yikrp yaptdcga 
merasime tabi olacak ki, bunun sonu gok fenaya 
varir. Is yerinde yapilacak tesisat igin amelenin 
sihhati mevzubahs ise dogru olur. Fakat bunda 
bir gok serait diistinulur. Is yerine uzakhgi, ya-
kmligi. Elhasil bir gok §artlari vardn*. Bu su-
retler amele igin fayda yerine bilakis ifi mii§-

ktilata dokecegiz. Bendeniz bunda hig bir fay-
da olmadigi kanaatindeyim. Bu gun burada isi
ni bitirdikten sonra gadirmi, barakasmi, baska 
yere kaldirmca derhal beyanname, su bu. Bi-
zim koylerimiz malumdur. Burada baraka ku-
racak adam bir ild balyoz ve liizumlu aletlerini 
yanmda tasir amma, her istedigini bulamaz. Ger-
gi isi nizamnameye doktiimii her §ey hollolunur 
gibidir amma boyle degildir. Tasawur buyu-
run, bir simendifer insaatmda bir ay bir yerde 
galisip baska yere giden amele igin yeniden te
sisat istersek dogru olmaz. Tenewur igin encii-
menin izahat vermesini rica ediyorum. Biz de 
ona gore bir takrir verelim, meseleyi hallede-
lim. 

GENERAL KAZIM SEVttKTEKlN (Diyar-
bekir) — Bendeniz bu maddenin vaktile kabul 
olunmus diger bir madde ile tezat teskil ettigini 
arz igin ciktrni. Isginin smhatine taallftk eden 
bu maddede; bir fabrika kurulacagi za-
man onun yeri, plani, projesi, krokisi, 
makinesinin cihazi ve sair hepsi memu-
runa gosterilip izin almmak lazimgeli-
yor. Halbuki 2799 numarali nafia teski-
lati kanununa ek olarak yapilan kanunun ikinci 
maddesinin altmci fikrasi; (Milli miidafaaya ait 
bilumum insaat Nafta bakanligmm tertip ve 
tanzim edecegi nizamname, talimatname ve sart-
nameler hukiimlerine riayet edilmek iizere Mil
li Miidafaa bakanligi fen heyeti tarafmdan ya
pilir.) der. Bu kanunun su fikrasi kalkarsa o za-
man bu plan ve projeler goturuliip izin almak 
lazimgelecektir. Ciheti askeriyece yapilacak i?; 
top, tiifek fabrikasi, barut fabrikasi, mermi dol-
durma fabrikasi ve saire ve sairedir. Bunlarm 
ihtimal ki kendine ait bir gok hususiyetleri olur. 
Nitekim Nafia bakanligi her hangi bir mevkii 
mustahkemin insaatma bakamayaca^i gibi bu 
gibi askeri fabrikalara da bakamaz kanaatinde
yim. Bunun igin de bir takrir verecegim ve bu 
fikranm askeri fbrikalara taaluku olmadigmm 
kabuliinii rica edecegim. 

M. M. Dr. RASlM FERlT TALAY ( Nig
de ) — Bu madde, bu kanunun nesrinden sonra 
veya meriyete girmesinden itibaren is, yerleri-
nin, amelenin emniyetini ve sagligmi koruma 
noktasmdan, tabi olacagi ahkami ihtiva ediyor. 
Bu, is kanununun prensibinde Milli Miidafaa ve 
kaletine ait bir is yerile hususi is yerleri arasm-
da rejim noktasmdan hie bir fark yapilmamis. 
olduguna nazaran, Milli Miidafaa vekaletinin 
her hansri bir is, yerinin bu kanunun bu madde
sinin hiikmiine tabi olacaginda hie §iiphe yok-
tur. Fakat bu maddede derpi§ edilen bir nizam
name vardir. Milli Miidafaaya ait i§ yerlerinin 
ne suretle teftis edilecegine ve bu maddede gos-
terilen ^artlarm ne suretle tatbik edilecegine da-
ir nizamnameye hiikumler konacagma hig §uphe 
yoktur. Rejim itibarile hig bir i§ yeri bu kanu
nun §u veya bu hiikmunden harig kalamaz. Ni-
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zamnamede hiikiimler konurken. Milli Miida-
faayi alakadar etmesi itibarile mezkur vekale-
tin noktai nazarmi sormamak imkajii yoktur. 
Qtinkti nizamnameyi Hukumet yapac^ktir. Bina-
enaleyh bu tereddiide mahal yoktur. 

EMlN SAZAK (Eski§ehir) — Hei? i§ yeri da-
hil olduguna gore §imendifer in§aatmda, kbp-
rii insaatmda her in§a yerinde bir kiime var-
dir. Bunlarm hepsi igin vesika mi olacaktir. 

M. M. Dr. RASlM FERlT TALAY ( Nig-
de ) — Nizamnameye bu maddenin tatbikma 

dair hiikiimler konacaktir. 
EMlN SAZAK (Eskisehir) — 0 halde bu ka-

bili tatbik degildir. 
M. M. Dr. RASlM FERlT TALAY ( Nig-

de) — Kabili tatbik oldugu derecedfc her halde 
nizamnamenin yapilacagma §iiphe yoktur. 

MlTAT AYDIN (Trabzon) — General Ka-
zim bir dereceye kadar fabrikalar meselesini 
izah ettiler. 

Halbuki Milli Miidafaanin in§aat meselesi 
var. Bazan bu i§te o kadar miiteassiptirlar ki 
zabitan bile bu insaata katiyen giremez. Bina-
enaleyh bu gibi projeler arasma gegjnesi dogru 
degildir. Gergi bunu nizamnameye birakiyorsu-
nuz. Fakat burada esas olarak Milli Miidafaa
nin bu gibi in§aati bundan haric kalsin. 

M. M. Dr. RASlM FERlT TALAY ( Nig-
de ) — Haric. birakildigi takdirde is kanununun 
rejimi, prensibi kaybolur. 

Her halde nizamnamesinde bunlar gbz oniin-
de bulundurulur. 

EMlN SAZAK (Eskisehir) — Rejimin ara-
digi kabili tatbik olan usuldur, <jliyorsunuz. 
Kabili tatbik olmayan usul rejim istemez. 

Gl. KAZIM SEVUKTEKlN (Diyarbekir) — 
0 halde, arzettigim 2799 numarah Nafia te§ki-
lati k'anununa ek olan maddelerin kalkmasi la-
zimdir. 

M. M. Dr. RASlM FERlT TALAY ( Nig-
de ) — Hi§ §iiphe yok ki bu kanun ondan mu-
ahhar olduguna nazaran bu kanunui^ hiikiimle-
ri cari olacaktir. 

BASKAN — Madde hakkmda ba§ka miitalea 
var mi? 

Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmi§tir. 

MADDE 57 — 1§ yerine, ne srffttta olursa 
olsun, her hangi bir kimsenin ispirtolu icki ge-
tirmesi yahut sarhos, olarak gelmesi ve bu gibi 
ickileri is yerinde kullanmasi veya baskalarma 
vermesi ve satmasi yasaktir. 

1§ veren veya i§ veren vekili ve i§gilerin 
amiri veya i§in sevk ve idaresile m^vazzaf va-
ziyette bulunan Mmseler i§bu yasaga muhalif 
hareketlerin vuku bulmamasi i<jin icap eden dik-
kat ve murakabeyi ifa ile miikelleftirler. 

§u kadar ki, birinci fikra mucibimce i§ yer-
lerine ispirtolu igki getirilmesinin yasak olmasi 

hiikmu, mahiyetleri itibarile mii§terilerine ka-
palr kaplarda veya acik olarak yahut kadehle 
igki satmak iizere ruhsatiyesi alinmi§ olmak su-
retile i§letilmekte bulunan veya igerisinde mii§-
teriler tarafmdan ispirtolu igki istihlak edilme-
si caiz olan i§ yerlerine §amil degildir. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi kabul edetaler . . . Etmeyenler . . . 
Madde kabul edilmistir. 

MADDE 58 — Agir ve tehlikeli islerin neler-
den ibaret bulundugu ve kadmlarm ve 18 ya-
sma kadar olan (18 dahil) gocuklarm galisti-
rilmasi caiz olmayan agir ve tehlikeli islerin 
hangileri oldugu ve hangi islerde galisan isgile-
rin ne gibi hastaliklarmm isten miitevellit ad-
doluinacagi, bu kanunun meriyet tarihinden 
itibaren alti ay zarfmda Iktisad ve Sihhat ve ig-
timai muavenet vekaletleri tarafmdan tanzim 
olunacak nizamnamelerle tesbit edilir. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler . . . 
Madde kabul edilmistir. 

MADDE 59 — Agir ve tehlikeli islerde gali-
sacak iscilerin viicutga bu islere elverisli ve daya-
nikli olduklan hakkmda miiessese doktoru ta
rafmdan ve bunun bulunmadigi yerlerde Hii-
kumet veya belediye doktorlari tarafmdan 
verilmis bir rapor olmadikga bu gibi islere 
almmalari yasaktir. Bu raporlar her tiirlii 
resim ve vergilerdeta muaftrr. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? 

HUSNtt KlTAPQI (Mugla) — Hiikumetin 
teklifinde, ewela Hukumet ve belediye doktor
lari tarafmdan muayene esasi vardir. Hii-
kumet ve belediye doktoru olmayan yerlerde 
miiessese doktoru muayene edecektir, diyor. 
Bu zannederimki isginin tarn manasile taka-
tmm anlasilmasi igin nefine olan bir sey-
dir. Qiinkti nihayet bir miiessese doktoru ne 
kadar piiriizsiiz ve diiriist bir insan olsa nihayet 
verecegi bir rapor emniyetbahs olamaz. Bina-
enaleyn ewela Hukumet ve belediye dokto-
runun gormesi daha muvafik olur. 

M. M. Dr. RASlM FERlT TALAY (Nigde) 
— Enciimen miiessesedeki doktorun muayene-
sile iktifa etmesini gayet tabii bir sebebe is-
tinad ettirmistir. Bu gibi agir isleri yapmagi 
istilzam eden muesseseler her halde buyttk sa-
nayi miiesseselerdir. Bunlar da daimi olarak 
bir degil birden ziyade doktor bulunur. Esa-
sen isi gok olan belediye ve Hukumet dok-
torlarmr bu kiilfetten vareste kilmak igin mii
essese doktorlarile iktifa etmegi enciimen mu
vafik bulmustur. 

BASKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmis
tir. 
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MADDE 60 — 12 den 18 yasa kadar (18 ya-

srndakiler dahil) gocuklarm her hangi bir ise 
almmalarmdan once miiessese doktoruna ve bu-
nun bulunmadigi yerlerde Hiikumet ve belediye 
doktorlarma muayene ettirilerek yapacaklari 
isin mahiyet ve sartlarrna gore biinyelerinin da-
yanikh oldugunun raporla tesbit ettirilmesi mec-
buridir. Bu raporlar her tiirlii resim ve vergi-
lerden muaftir. 

Kanunun meriyete girdigi tarihte, is yerle-
rinde qalistirilmakta olan ve yukarida yazilr yas-
larda bulunan gocuklar, alti ay iginde, birinci 
fikra hiikmiince hekim muayenesinden gegirile-
rek ise elverisli olduklarmi gosteren raporlan, 
salahiyettar memurlar tarafmdan taleb vukuun-
da ibraz edilmek iizere, is verenin yanmda sak-
lanir. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmistir. 

MADDE 61 — Gebe veya emzikli kadmlarm 
hangi devrelerde ne gibi islerde galistrrilmala-
rmm yasak oldugu ve bunlarm calismalari caiz 
olan islerde hangi sartlar ve usullere tabi tutula-
caklarr ve hangi vasif ve sartlardaki is yerle-
rinde ne suretle emzirme odalari veya gocuk ba-
kim yurdu (Kres) tesis edilmek mecburiyeti bu-
lunduffu Iktisad ve Sihhat ve igtimai muavenet 
vekaletleri tarafmdan miistereken hazrrlanacak 
bir nizamname ile tesbit edilir. Bu nizamname, 
a£ir ve tehlikeli islerle kadmlarm ve 18 yasma 
kadarki cocuklari calistrrilmasi caiz olmayan is
ler hakkmdaki nizamname ile ayni zamanda gi-
karilir. 

BERC TttRKER (Afyon Karahisar) — Ben-
deniz gebe veya emzikli kadmlarm isgilik yap-
masma taraftar degilim. Bunlar calismasmlar. 

BASKAN* — Emzikli ve gebelerin ne zama-
nma kadar calistirrlacaklarmi nizamname tayin 
edecektir. Madde hakkmda baska miitalea var 
mi? Maddevi kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 62 — Iktisad veya Sihhat ve igtimai 
muavenet vekaletlerinden birinin gosterecegi lii-
zum iizerine, iki vekaletce miistereken hazrrlan-
mak suretile: 

â  Agrr ve tehlikeli olarak gosterilmis olan 
islerden baska isler igin dahi almacak iscilerin 
ilk once hekim muavenesine tabi tutulmalarmi, 

b) Bazi islerde calisan iscilerin muayyen za-
manlarda umumi bir hekim muayenesinden ge-
cirilmelerini, 

c) Her tiirlii veya bir kisim islerde cahsa-
cak iscilerin sihhi arizalarr itibarile, yaptiklari 
isin mahsullerine veya umumi sihhate, yahut be-
raber galistiklari diger iscilere mazarratlari do-
kunmak ihtimali takdirinde, bu gibilerin 0 isler-
den gikanlmalarmi, 

g) Umumi hifzissihha kanunun 180 nci mad-
desile tesbit edilmis olan mecburiyetlerden ba$-
kaca ve bu mecburiyetlerin hukmii mahfuz kal-
mak kaydile, ne vaziyette ve ne gibi §artlarda 
bulunan hangi is yerlerinde ayri ayn veya bun-
lardan bir saha dahilinde bulunanlar igin mii$-
terek muayene ve ilk tedavi odalari veya revir-
ler, yahut hastaneler agilmasmi yahut oralarda 
mevcud resmi hastanelerde bu gibi ihtiyaglari 
tatmin edecek ilaveler ve tadiller meydana geti-
rilmesini ve bu takdirde bu gibi tadilat ve tesi-
sat igin muktazi masraflara tahsis edilmek iizere 
alakadar is yerlerinden ne nisbetlerde ve ne 
esas ile yardim aidati toplanacagmi, 

d) Ne vaziyette ve ne gibi §artlarda bulunan, 
hangi is yerlerinde banyolar, uyku yerleri, isti-
rahat ve yemek yerleri, isgi evleri, bedeni ve
ya mesleki terbiye ve talim miiesseseleri yapri-
masmi, tesbit eder mahiyette nizamnameler gi-
kanlabilir. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. > 

Dorduncii fasil 
Is ve isgi bulma 

MADDE 63 — Iscilerin elverisli olduklan is-
lere verlesmelerine ve muhtelif isler icin elve
risli isciler bulunmasma tavassut hususlarmm 
tanzimi, bir amme hizmeti olarak Devlet tara
fmdan yapiln*. 

Bu hizmetin yapilmasi icin, Iktisad vekaleti-
ne bagli olmak iizere gerekli goriilecek merkez 
teskilatile ihtiyaca gore muhtelif sehir veya ka-
sabalarda bu teskilatm subeleri tesis edilir. Bi-
rer mmtaka veyahut yalniz bir tek belediye si-
nrri gergevesine samil vazifelerle kurulacak olan 
isbu subelerin tesis ve faaliyetlerine muktazi 
masraflar igin Devletin umumi biitqesine konu-
lacak meblaglardan baska ilgili vilayetlerin ve 
belediyelerin biitcelerinde dahi imkan derecesin-
de, istirak hisseleri tahsis edilir. 

Is ve isgi bulma teskilati bu kanunun huktim-
lerinin tatbikmi takib ve icraya salahiyettar ol
mak iizere, tesis olunacak genel teskilatm igin-
dedir. 

REPlK 1NOE (Manisa) — Bu madde ile 
amme hizmetleri meyanma, galisacaklara is ve 
is verecek miiesseselere adam bulmak kiilfeti da
hi ithal edilivor. Bu noktai nazardan fabrika-
lara suraya buraya isgi bulmak igin simdiye ka
dar teessiis etmis olan idarehanelerin igtimai ve 
ekonomik zararlan goruldugiinden bunlarm ye-
rine, dogrudan dogruya amme menfaatini gii-
den Devlet miiessesesi kaim oluyor. Bu noktai 
nazardan guzel, faydali ve yerinde bir istir. 
Sosyal bir hareket olmak itibarile guzel bir 
prensiptir. Ancak bbyle bir idarenin teessiisii 
hig zannetmiyorum ki, i§ sahiplerinin kendi ih-
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tiyaglarmi bizzat temin etmek yolimdaM hak-
larmi menetmi§ olsun. 

Maddenin tarzi tahririnden bu jmanayi da 
gikarmak veya gikarmamak ta aklaj gelecegine 
gore, Mazbata muharriri arkadasimizin bu 
noktayi tavzih etmesini rica igin buraya ka-
dar geldim. 

M. M. Dr. RAStM FERlT TALAY (Nigde) 
Hepimiz biliyoruz ki, memlekette i§ ye i§gi bul-
mak mevzuu oldukga muhim bir i§tjir. §imdi-
ye kadar bir cok mutavassitlara }§giler ken-
di ayliklarmdan, iicretlerinden para vererek 
kendilerine i§ buluyorlardi, buna ijiani olma-
ga §ali§tik. Onun igindir ki bu i§i jamme hiz-
meti olarak Hiikumete tvedi etmeVi enciime-
nimiz muvafik bulmu§tur. Bunun faydalariui 
uzun uzadiya izaha liizum yoktur. iRefik tnce 
arkada§imiz, is sahibi kendi kendine i§gi bu-
lamaz mi veya i§gi i§ bulamaz mi, dfediler. Bu-
labilir. Fakat bu i§i bagkasmin tavassutu ile 
bulmayacaktir. I§ verenleri, isgi , bulmakta 
muztar kalanlar bu biirolara gidip i§gi bulacak-
lari gibi i§gilerin de dogrudan dog^uya o bii-
rolar vasrtasile i§ almasi prensibini ikoyduk. 

MlTAT AYDIN ( Trabzan ) — | giftgilerin 
tuttugu amele buna dahil midir? i 

M. M. Dr. RAStM FERlT TALAY (Nigde) 
— Hayir. 

REFlK INCE (Manisa) — Bir defa, haya-
tm icabina gore, hie bir i§ veren kendine la-
zrni olan unsuru mutlaka kendiliginden bul-
maz; bir delalete ithtiyaci vardir. JAmma ka-
nunda matlup olan, o delalet edenlerin sureti 
hususiyede bir te§ekkiil olmamasidir. Yani hu
susi (I§ bulan idareleri) olmayacaktrr. §>imdi 
bu memleketin iktisadi hayatmda en miihim 
rol oynayan iizum, incir ve tiitiin n^eselesi gi
bi meseleler oyle meselelerdir ki, amelesinin 
yekunu mevsime gore 10 bin, 20 Mn ve 100 
bine3 kadar artar. Bu §erait dairesinjde teessiis 
etmi§ bir mliessesenin amele bulmak hususun-
da Devlet miiesseselerine oldugu k&dar e§ha-
sa da miiracaati kabul olunmahdir. | Bu miies-
sese igin, mesela ben amele, dort amele daha 
getirmekle mutavassit olmam. Arzeimek iste-
digim dogrudan dogruya i§ bulmagij kendisine 
meslek edinen adamlar olmadigma gore, encii-
menle aramizda ihtilaf yoktur. 

BALKAN — Madde hakkinda ba§ka miitalea 
var mi? Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmi§tir. 

MADDE 64 — 1§ ve i§gi bulma teskilati, 
her turlii ekonomik i§letmelerle serbest sa-
nat ve hizmet mahiyetinde olan dijjer biitiin 
i§ler hakkinda malumat toplamak, j is arz ve 
talebini intizama baglamak ve i§gi ii^retlerinin 
temewiiclerini takip ve gegim §arjtlarmdaki 
pahaliliga gore mukayese ederek igtimai si-
kintilarm online gececek umumi #ahut bir 

mintaka veya belediye gevresine ait tedbirleri 
tesbit ve bunlarm tatbiki garelerine tevessiil 
etmek, muhtelif sanat ve zumrelere mensup 
i§ verenlerle i§gileri gosteren cetvelleri negir 
ve ilan etmek, iggilerin mesleki terbiyelerinin 
yiikselmesi ve ehliyeti (kalifiye) i§ci yeti§me-
si icin gerekli olan tedbirler uzerinde faali-
yette bulunmak ve i§ mukavelelerinin aktine 
vasita olmak gibi vazifeleri, bir iicret kar§i-
ligi olmaksizm, ifa ile miikelleftir. 

Bu vazifelerin yapilmasi tarzlan, goriilecek 
liizuma gore, nizamname ile tayin edilir. 

M. M. Dr. RAStM FERlT TALAY (Nigde) 
— §>imdi, bu maddenin sonuna : (63 ncii mad
de ile i§bu maddenin hiikiimleri i§ kanununun 
meriyete girdigi tarihten iki yil sonra tatbik 
olunur) diye bir fikra ilavesini rica ediyoruz. 

BALKAN — Maddenin sonuna : (63 ncii 
madde ile i§bu maddenin hiikiimleri i§ kanu
nunun meriyete girdigi tarihten iki yil sonra 
tatbik olunur) fikrasmm ilavesi teklif ediliyor. 

SALAH YARGI (Kocaeli) — Bunu muvak-
kat madde olarak teklif buyursunlar. Bunlar 
ana kanunun metnine girmez. 

BALKAN — Enciimen ne diyor?. 
M. M. Dr. RAStM FERlD TALAY (Nigde) 

Bunun gibi bir cok hiikiimler asagidaki mad-
delerde gegiyor. 

BALKAN — Hiikiim muvakkat oldugu igin 
muvakkat kisnnlara girmesi daha dogru olur. 

Maddeyi layihadafci gibi reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 65 — A) Isbu kanunun meriyete 
girmesinden sonra i^cilere is. ve islere i§gi bul
mak iizere kazang kasdile hususi idarehane 
agilmasi yasaktir. 

B) Kanunun meriyet tarihinden once mev-
cud olup (A) bendinde yazili sekilde isletil-
mekte bulunan bu gibi hususi idarehanelerin 
kapatilmasi esastrr. Ihtiyag ve zaruretlere gore, 
muhtelif mmtakalara veya bazi islere munhasir 
kalarak muayyen devrelerle kismi sekillerde 
yahud tamamile ve umumi surette olmak iizere, 
kanunun meriyetinden iig yil sonra Icra Vekil-
leri Heyetinden verilecek kararlarla, bu esasin 
tatbikma gegilir. 

Su kadar ki, is. hayatmm veya isgilerin men-
faatine uygun diismez tarzda ve munhasrran 
miitesebbislerin fazla kar temin etmesini is-
tihdaf ederek isgilerin islerde istikrarma mani 
olacak sartlar ve usullerle isletildikleri ilgili 
makamca tesbit edilen hususi idarehaneler, yu-
karida yazili ug yillik miihlet ve Icra Vekil-
leri Heyeti karan beklemeksizin dahi, her biri 
igin miinferid muamele yiiriitiilmek ve hakla 
rmdaki rapor genel merkez dairesince tasvip 
edilmek kaydile, derhal idareten kapatilabilir. 

M. M. Dr. RASlM FERlD TALAY (Nigde) 
Bu maddede «Beklemeksiziii» kelimesi «Beklea-

56 



t : 74 5-6-1936 C : 1 
meksizin» seklinde oiacaktir. 

BALKAN — Madde hakkmda baska miita-
lea var mi?. 

SALAH YARGI (Kocaeli) — Belediye ka-
nunu, mustahdemin idarehaneleri igin bir tes-
kilat yapilacagini yazar. Her ne kadar bu hti-
ktim bir, iki hizmetgiye tatbik edilemez amma, 
on kisiden fazla olursa tatbik edilir diye bir ka-
naat vardrr. Bu, bir. Sonra belediye kanunun-
da belediyelere tahmil edilmis miistahdemin me-
seleleri var ki o da, hizmetcilerin zapti rapt 
altma alinmasi, sihhat meselelerinin tanzimi, 
surada burada hrrsizlik etmemeleri igin ahlak-
larmm. takip edilmesi gibi kayitlardrr. 0 ka-
nun bu giin yasryor. Burada miistahdemin ida-
resi olmayacaktrr, deniliyor. Bunun igin bir 
kart koymahdir ki ileride ihtilafa meydan ve-
rilmesin. 

M. M. RAStM FERlT TALAY ( Nigde ) — 
Maddeyi enciimene alalim da hig olmazsa redak-
siyonu yapalim. Enciimen bu noktada mutabik-
tir. 

BALKAN — J3u halde maddeyi enciimene ve-
riyoruz. 

MADDE 66 — A) 65 nci maddede yazili ka-
patflma esasinin tamamile tatbiki keyfiyeti hi-
tam buluncaya kadar faaliyetlerine devamlan 
istisnaen tecviz edilmis, olan eski hususi i§ ve 
i§gi bulma idarehaneleri, gordukleri i§lerin 
mahiyet ve nevilerini, agildiklan giinden beri 
vaki muamelelerinin umumi yekunlerini, hizmet 
lerinin her bir nevine mukabil i§gilerden ve i§ 
verenlerden ne miktar ve nisbetlerde iicret al-
diklarmi gosterir tarifelerini, kendilerine ka-
yitli iggilerin isim, adres ve sanatlarmi, i§ veya 
i§gi bulmak hususlarrni ne yolda ve ne §ekilde 
ifa ettiklerini ve bu noktalara miimasil olmak 
iizere, biitiin muamelelerinin cereyan ve icra 
tarzlarile §artlarmi, bulunduklan yerdeki sala-
hiyettar makama, i§bu kanunun meriyetinden 
itibaren ug ay iginde, agik ve miifredatli beyan-
namelerle bildirmege mecburdurlar. Ilgili ma-
kamca beyannamelerin tesellumu, kar§ihk res-
mi numara kagidi verilmek suretile vaki olur. 

B) Salahiyettar makam, kendisine verilen 
beyannameler uzerine gerek bu idarehanelerin 
iginde ve evrak ve defterlerinde, gerek keyfi-
yetle alakasi bulunacak diger §ahislar veya mti-
esseseler nezdinde geregi gibi incelemeler ve 
sorusturmalar yapar. Noksan buldugu malumatr 
tamamlatrr. Ltizum gorurse muamelelerin usul 
ve §artlarmi ve iicret tarifelerini tadil ve islah 
eder. Bu cihetlerin ikmalinden sonra faaliyete 
devamlarmda mahzur goriilmeyen hususi idare-
hanelere, 65 nci maddede yazili miihlet ve ka-
rar ile mukayyed olmak iizere, (Muvakkat izin 
kagidi) verilir. 

BALKAN — Mutalea var mi? Maddeyi ka-
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmi§tir. 
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MADDE 67 — Yukanki maddelerde yazili 
hususi idarehanelerin faaliyet ve muameleleri, 
ilgili makamlarm daimi tefti§i altmdadir. Bun-
larm hizmetlerine mukabil alacaklan iicretleri 
goseren tarifeler, salahiyettar makamca kontrol 
ve tasdik edilmig olarak yazihanelerinde her 
kesin gbrecegi surette biiyiik levhalarla ilan 
edilmi§ bulunur. 

BALKAN — Mutalea var mi? Maddeyi ka-
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmigtir. 

MADDE 68 — Muhtelif i§ ve sanat zumrele-
rine mensub i§ verenlerin veya i§gilerin kendi 
aralarmda yahut muhtelit olarak tesis edilmis, 
te§ekkulleri tarafindan veyahut menafii umumi-
yeye hadim olan veya boyle olmayip ta munha-
siran hayrr i§lerile i§tigal eden cemiyetlerce i§ 
ve i§gi bulma faaliyetine gegilmesi ve bu husus 
igin kendi gevreleri iginde yapacaklari te§kilatm 
gali§masi, ancak ilgili makamdan izin almak ve 
bu makamin her zaman teftigine tabi bulunmak 
kaydile, caizdir. Su kadar ki, bu yolda agilacak 
burolarm gorecekleri hizmetlere mukabil i§gi-
lerden her hangi bir iicret almalari yasaktir. 

I§bu kanun meriyete girmeden once mevcut 
olup boyle mesleki tegekkuller veya yukanda 
yazili vasiflan haiz cemiyetler tarafmdan idare 
olunan i§ ve i§gi bulma faaliyetlerinin tarz ve 
usullerile buna muteferri muamelelere ve saire-
ye dair gerekli malumat ve izahati ihtiva et-
mek iizere, 66 nci maddede hususi idarehane-
ler hakkmda yazdi surette ve kanunun meri
yetinden sonra iig ay iginde salahiyettar ma
kama bir beyanname verilecektir. 

BALKAN — Mutalea var mi? Maddeyi ka-
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir. 

MADDE 69 — 63 ncii maddede yazili (Ge-
nel merkez dairesi) taraf mdan goriilecek ltizum 
ve ihtiyaca gore, i§ verenlerin i§gi ihtiyagla-
rmi ve bazi vasrf lari haiz isgilerin is ihtiyag-
larmi her halde resmi is ve isgi bulma te§-
kilatma bildiimeleri ve umumiyetle veya bazi 
vasiflari haiz bir kismi iggilerin her hangi 
bir ise almmazdan once mutlaka resmi te§-
kilata muracaatla kendilerini kaydettirerek 
«Isgi karneleri» almalari usulleri ve hususi ida-
rehanelerle i§ zumrelerinin mesleki tesekkul-
leri yahut menafii umumiyeye hadim veya 
munhasrran hayir islerile mustagil cemiyetler 
taraf mdan idare olunan is ve isgi bulma fa-
aliyetlerinden muntazam surette raporlarla 
resmi teskilatin haberdar edilmesi mecburiyeti, 
gikardacak nizamnamelerle tesbit olunur. 

BA§KAN — Mutalea var mi? Maddeyi ka-
bul edeinler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmistir. 

MADDE 70 — Otel, han, pansiyon, lokanta 
ve asgi dtikkanlan veya kahvehaneler gibi 
umuma agik olan toplanti yerlerini i^leten-
leriln dogrudan dogruya veya bilvasita is ve 
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isgi bulma simsarligi yapmalan j veya bu 
yolda sair sekillerle iicret mukabilinde tavas-
sut ve faaliyetlerde bulunmalari ve ellerinde 
ilgili makamdan verilmis resmi vesika bulun-
mayan sahislarm bu gibi yerlerdei is ve isgi 
bulma islerile istigal etmeleri yasakjtrr. 

BALKAN — Miitalea var mi? Mstddeyi ka-
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 71 — Resmi is ve is§i bulma tes-
Mlatmm tavassutu ile is bulmus olsfn isgilerin 
galisacaklan yere gitmelerinde, bu teskilat 
tarafmdan verilen vesikalar iizerine, jDevlet ve-
saiti nakliye iicretlerinde % 50 tenzijat yapilrr. 

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

Be§inci fasil 
Grev ve lokavt yasakligi ve i§ ihtilaflalrmin halli 

MADDE 72 — «Grev» ve «Lokavti yasaktir. 
BASKAN — Madde hakkmda miitalea var 

mi? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmi§tir. 

MADDE 73 — Elli kisiden az isci bulunan 
i§ yerlerinde on i§cinin ve elliden itibaren be§ 
yiiz ki§iden az i§gi §ali§an i§ yerlerinde umum 
i§§i sayismm be§te biri kadar sayidaj i§gilerin 
ve be§ yiiz ki§i ile daha yukari sayparda i§gi 
cali§tinlan i§ yerlerinde ise, en az ytiiz i§cinin 
gerek i§ mukavelelerile onceden taayknin etmis. 
olan ve gerek isin mahiyetine ve §aii§ma tea-

miillerine veya kanuni ve nizami hiikiitnlere miis-
teniden meri bulunan umumi veya! hususi is 
§artlarinm hepsi yahut bir veya bir kacj yerine, 
kendi menfaatlerine daha uygun gordiikleri 
ba§ka i§ §artlarmi is verene kabul ettirmek ve
yahut muayyen ve meri i§ sartlarmaj kar§i iti-
razlari bulunmaksizm ancak bunlarmj tatbikma 
ait usuller ve tarzlarm degi§tirilme$ini temin 
eylemek kastile, aralannda karar^astirarak, 
hep birlikte ve birden bire isi bijrakmalan 
«Grev»dir. 

Birinci fikrada yazili nisaplan 4°ldurma-
makla beraber, ayni maksatlardan bir^ igin, her 
hangi bir i§ yerinde, en az ixq i§cinin |dahi, ara-
larmda kararla§tirarak, hep birlikte \re birden 
bire i§i birakmalan yiiziinden o is yerindeki fa-
aliyet tamamen veya i§in mahiyetine gore ehem-
miyetli derecede kismen atalete ugrar^a, bu ha
le sebep olan i§§ilerin i§bu hareketleri &e «Grev» 
sayilir. 

Qaligtiklan i§ yerindeki i§ §artlar<na itiraz-
lan olmayip ta mahza ba§ka bir is. yjerinde gi-
kan « Toplulukla i§ ihtilafi » nm oraidaki i§gi-
ler lehine kotarilmasmi saglamak maksadile, 
yukanda yazili nisaplarda iggilerin, aralarinda 
kararla§tirarak, hep birlikte ve birden bire i§i 
birakmalan dahi «Grev» hiikmiinde tiitulur. 

BASKAN — Madde hakkmda sj>z isteyen 
var mi? 

Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Madde kabul edilmi§tir. 

MADDE 74 — Bir i§ yerinde, gerek i§ mu
kavelelerile onceden taayyiin etmi§ olan ve ge
rek i§in mahiyetine ve §ali§ma teamiillerine ve
ya kanuni ve nizami hukiimlere musteniden 
meri bulunan umumi veya hususi i§ §artlarmm 
hepsi yahut bir veya bir ka§i yerine, i§ verenin, 
kendi menfaatine daha uygun gbrdiigii baska 
is §artlarmi isgilerine kabul ettirmek veyahut mu
ayyen ve meri i§ §artlarmi degi§tirmeksizin an
cak bunlarm tatbikma ait usuller ve tarzlarm 
degi§tirilmesini temin eylemek kastile isi dur-
durmasi, yahut i§ veren tarafmdan bu gaye-
lerden birile yapilan teklifleri kabul etmedik-
lerinden dolayi i§ten gikmaga mecbur olan i§gi-
ler sayismm, 73 ncii maddede «grev» hakkmda 
yazilmis olan nisaplara varmasi «lokavt» tir. 

Ayni maksatlardan biri igin, is veren tara
fmdan en az tic. i§cinin dahi, hep birlikte ve bir-
denbire isten gikarilmalari veya i§ verenin bu 
yoldaki teklifini kabul etmediklerinden dolayi 
bunlarm i§ten cikmaga mecbur olmalan yii
ziinden, 0 i§ yerindeki faaliyet tamamen veya 
i§in mahiyetine gore ehemmiyetli derecede kis
men atalete ugrayarak, 73 ncii maddede yazili 
nisaplan doldurur sayida i§gilerin i§siz ve iicret-
siz kalmalan hali kendiliginden tahakkuk eder-
se, is verenin i§bu hareketi de «lokavt» sayilir. 

BASKAN — Madde hakkmda soz var mi? 
Maddeyi reye arzediyorum. Kabul buyuran-

lar . . . Etmeyenler . .. Madde kabul edilmistir. 
M. M. Dr. RAStM FERtT TALAY (Nigde) 

— Bu 74 ncii maddeden sonra 75 nci madde ola-
rak yeni bir madde teklif ediyoruz. 

[ Madde 75 - (grev) ve (lokavt) hallerine 
miiteallik 73 ve 74 ncii maddelerin hukiimleri, 
isbu kanunun tatbik olundugu is yerlerinde bi
rinci maddenin (is§i) tarifi gergevesine girme-
yecek tarz ile calismakta olan miistahdemler 
hakkmda dahi caridir. ] 

Yani, grevi yapanlar isgiler olmasa dahi. gre-
vi yapanlar isgiler olmasa da digerleri olsalar 
veyahut bunlar da istirak etseler, onlarm hare
keti de grev sayilir ve mukabilinde lokavt i§in 
hiikiim vardir. 

BALKAN — 75 nci madde olarak enciimenin 
arzettigi maddeyi okuyoruz: 

(Enciimenin teklif ettigi 75 nci madde 
okundu) 

MEMET SOMER (Kiitahya) — Bu maddeyi 
bundan ewelki maddeye bir fikra olarak kay-
detmenin imklni yok mudur? 

M. M. Dr. RAStM FERtT TALAY (Nigde) 
— MiistaMl hukiimdiir, oteM maddelerden btis-
biitim ayndir. 

BALKAN — Enciimenin bu yeni 75 nci mad-
desini reye arzediyorum. Kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmistir. 
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MADDE 76 — Is ihtttaflarmm halli icin asa-

gidaki maddelerde yazih olan uzlastirma ve tah-
kim usullerine ait hiikumler, bu kanunun meri-
yete girdigi gttnden itibaren bir yil sonra tat
bik edilir. 

Kanunun meriyet giiniine kadar her hangi 
bir is yerinde meri bulunan unrami veya hususi 
is sartlan ve bunlann tatbik tarz ve usulleri 
isbu bir yillik miiddet icinde, gerek is verenler 
ve gerek isgiler tarafmdan, ancak kendi arala-
rmda anlasma yolu ile degistirilebilir. 

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

MADDE 77 — Meri is sartlarmm hepsi ya-
hut bir veya bir kaci veya bunlarm tatbik tarz 
ve usulleri hakkmda, her hangi bir is yerindeki 
M M isci sayismm, 10 kisiden az olmamak iize-
re. beste biri kadar isci ile is veren arasmda 
oikan anlasmazliga: (tonlulukla is ihtilafiV ve 
ayri avri iscilerin kendi hak ve menf aatleri icin 
is verenle aralarmda cikan anlasmazliga da: 
tek bash is ihtil&fri denir. BIT iM cesi^ ihtiis.f-
tan her birinin ilk once uzlastirma yolu ile ko-
tarilmasma tevessiil edilmesi esastir. 

GENERAL KAZIM SEVttKTEKlN (Diyar-
bekir> — Gacen gun arzettieim ceza kammna-
mesinin tadili hakkmdaki 2862 numarah ka
nunun onuncu maddesi, gerek miistahdem ve 
gerek iicretlilere disiplin cezasi verdigi halde 
askeri fabrikalarda, askeri matbaalarda toplu 
is ihtilafi olamaz. Cunkti ordu hizmet kanu-
nu, sikayet hakkmda uzun bir fasil yapmis, 
27 nci maddesi ile toplu olarak vaki olacak si-
kayetleri yasak etmistir. §u halde bu maddenin 
muhtevasi, elde mevcud olan bu kanuna mu-
gayridir. E#er enciimen onu tadil etmisse diye-
cftk yok. Zaten askeri fabrikalar bir mektentir. 
Sanat okulundan cikan talebeler orada iki se-
ne tahsil ederler. yarsubav olarak cikarlar. Bir 
de iscinin miikellefiyeti askeriyesi geldi mi as-
kerlik hizmetlerini orada yanarlar. Bunun ipin 
ceza kanununun 12 nci maddesini enciimen bas-
ka bir hale koymamissa, elde bulunan ordu da-
imi hizmet kanununa nazaran toplu is ihtilafi 
yasaktir. 

ALl RtZA TtfREL (Konva) — Bu kanun 
yenveni bir hukuka istinad eder, yep yeni bir 
sosyla hukukun esaslarma gore vanilmis bir ka-
nundur ve onun icindir ki. bu giinku Roma,Justi-
niyen hukukunun esaslarma alismis olan kafala-
rimizda bu kanunun hukumlerine karsi bir ya-
bancilik hissi vardtr ve ondan dolavidir ki. daima 
su kanunun filan hukmiine muhalif. filan kanu
nun filan maddesine musravir dive itirazlar ser-
dediliyor. Elbette boyledir. Bu kanun borc-
lar kanununun bir cok hukiimlerine muhaliftir. 

Bdrclar kanununun htikihnleri is hayatmi 
tanzhne k&fi gehnedigi icindir M, bir cok mem-
leketlerde (Cod de travaille) ler tes,ekkiil etmi§ 

ve bunlar mecelle haline gelmiftir, i$ kanunlari 
yapilmis. ve biiyuk iktisadi hareketler gibi bir 
hukukun esaslarma dayanan bu yeni kanunlarla 
idare edilmekte bulunmustur. 

Burada bilhassa bizim memleketimizde ikti
sadi hayat asagi yukari biiyuk bir saha dahilin-
de Devletin sevkii idaresi altmda cereyan eder 
ve oyle olacaktir. Btiyiik fabrikalar, biiyiik sa-
nayi Devlet tarafmdan kuruluyor, Devlet ta
rafmdan idare edilecektir. Bu kanunla 
her seyden ewel Devlet kendini ka-
yid altma koymustur. Bu kanunun gos-
terdigi emuiyet; sihhat, sigorta, ayliklarm te-
diye sureti ve saire dahi is, verene tevecciih 
eden miikellefiyetler altma bizzat Devlet giriyor 
demektir. Devletin idaresi altmda her hangi bir 
miiessesenin hususi vaziyeti, bu kanunun hiik-
miinden ayrilmagi icap ettirmiyecek mahiyette 
ise, ona dair istisnai kayit konmiyacaksa, bu 
kanunun maddelerile tezad teskil eden, tearuz 
eden maddeler kendiliginden miilgadn*. Bu ma-
ruzatrmi sarahaten yapmakta, kanunun tatbika-
ti bakimmdan faide verir. Bu kanun is, haya
tmi tanzim etmek i<jin yapilan bir kanundur. 
Ancak bu suretledir ki is hayati iyi ve munta-
zam bir sekilde cereyan eder. 

Milli Miidafaa vekaletinin mahrem isleri ola-
bilir. Ona dair tedbirler almrr. Fakat Milli Mii
dafaa vekaletinin fabrikalarmda calisan iscile-
rin grev sayilan hareketlerde bulunmalan ha-
linde bu kanunun hukumlerine tabi tutulmasi 
gayet tabiidir. 

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

MADDE 78 — Bir is yerinde cahsmakta olan 
isciler arasmda, elli kisiye kadar iki, elliden 
iki yuz isgiye kadar iig, iki yiizden bine kadar 
dort ve binden yukari sayida isciler i§in bes 
«miimessil is§i» secjilir. Bu mumessiller, is ve
renle isciler arasmda Qikacak «tek basli» yahud 
«toplulukla» is ihtilaflarmi kotarmak i(jin is ve
renle veya vekili ile konusup anlasmak ve me-
seleyi uzlastirmaga calismak odevini yaparlar. 
Is veren, iscilere vaki olacak tekliflerini bu mii-
messillerle miizakere eder. Arada ihtilaf cikma-

masi garelerini is verenle «mumessil» ler bera-
berce arastirirlar. 

« Miimessil » secilmis olan isQilerin her biri, 
is arkadaslarmm hak ve menfaatlerini dogru-
lukla korumak borcundadir. 

« Miimessil » lerin ne kadar miiddet icin ve 
nasil segilecekleri ve hangi takdirde kendilerin-
den bu srfatm kaldirilacagi ve bu yolda yapi-
lacak muamelelerin sekli kanunun meriyete gir-
mesinden sonra alti ay icinde cjikarilacak olan 
« Is ihtilaflarmi uzlastirma ve tahkim nizamna-
mesi » nde gosterilir. 

BASK AN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 
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MADDE 79 — «Tek basli is ihtilif i» nda ala-

kadar her bir isginin is verenle uzlastirihnasi, 
mumessillerin araciligi ile olur. Uzlasma, ta-
raflarm ve mumessillerin imzalayacaklari bir 
zabrt varakasi ile tesbit olunur. Ancak bu 
suretle uzlasilamadigr takdirde mahkemeye 
basvurulabilir. 

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

MADDE 80 — A - «Toplulukla is ihtilafi» 
hakkmda is veren ve miimessilleriln ittifakla 
karara bagladiklari uzlastirma sekli ve bunun 
hangi tarihten itibaren tatbikma baslanacagi, 
agik ve anlasilmasi kolay bir ifade ile yazilip 
is, veren ve miimessiller tarafmdan imzalandik-
tan sonra, is yerinde is<jilerin gorecegi bir 
yere asilarak ilan olunur 

B - Bu uzlastirma kararmm mevzuunu tes-
kil eden «Topluiukla is ihtilafi* ni ortaya cikar-
mi$ olan isgilerden en az 77 nci maddede yazili 
nisabi dolduracak sayida is<ji, karari kabul 
etmediklerini, ilan giiniinden sonra gelen ikinci 
is giinuniifti aksamma kadar, is verene ve mii-
messillere bildirmezlerse, kararm hiikmii o is 
yerindeki biitiin isciler hakkmda nafiz olur. 

C - Kararm bir sureti is veren ve miimes
siller tarafmdan imza edilerek, is yerinin 
bulundugu mevki icin isbu kanunun tatbikatma 
memur olain makama 24 saat icjinde tevdi edilir. 

Q - Uzlastirma kararmm hiikmU, ancak ka-
rar suretinin ilgili makama tevdiinden sonra 
gelecek olan ikinci is haftasmm ve yahut 
en prec olmak iizere besinci is haftasmm ilk 
giiniinden itibarefn tatbik olunur. 

SJu kadar ki, bu kararm gerek tatbikma 
baslanmazdan once ve gerek tatbikajtma baslan-
diktan sonra, ilgili makamaca islju uzlastir
ma seklinin mevcud kanuni hiikiijnlerden her 
hangi birine aykiri dustiigii sroriiliirse, tat-
biki men olunarak meselenin kanuna uygun 
sekilde yeniden karara ba^lanmasi liizumu is 
verene ve miimessillere bildirilir. 

D - Her bir uzlastirma kararmm mevzuunu 
teskil eden keyfivet icin, kararm tatbikma bas-
landiei giinden itibaren 27 nci is haftasmm 
ilk ffiinime kadar gerek is veren ve gerek 
isciler tarafmdan, ayni gaye ve sekilde 
yeni bir «ToT)lulukla is ihtilafi» ortaya konamaz. 

BASKAN — Sekizinci maddeyi ^abul eden
le r . . . Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 81 — A - «Toplulukla is ihtilafi* 
hakkmda 79 ncu maddenin «A» bendinde yazil-
digr iizere, is veren ve mumessillerin ittifaki 
ile uzlastrrma karari verilemezse. veya is ve
renle mumessillerin hepsinin birlikte tesbit et-
tikleri uzlastirma kararma, ayni maddenin «B» 
bendibde yazili oldu&u iizere isciler tarafmdan 
itiraz edilirse, ertesi is gimiinun aksajanma kadar 
is veren ve miimessiller tarafmdan bu vaziyetin 

ilgili makama bildirilmesi mecburidir. 
B - Uzlastirma kararma baglanamayan «Top-

lulukla is ihtilafi» kendisine bildirilen ilgili ma-
kam, en cok alti is giinii ieinde, ihtilafm gik-
tigi is yerine bir memur gonderir. Mtimessil-
lerle is veren, bu memurun karsismda topla-
narak keyfiyet miizakere edilir. Uzlastirma 
kararma 79 ncu maddenin «B» bendi mucibince 
isciler tarafmdan itirazda bulunulmus ise, bu 
iscilerin aralarmdan segecekleri bir ispi daha 
miizakereye sokulur. Memurun vazifesi, bir 
uzlastirma tarzi arastirmak ve taraflara tek-
lif etmektir. Bu toplantida mesele ittifakla 
halledilirse, memur tarafmdaln bir «Zabrt 
varakasi» yazilarak hazn* bulunanlarla birlik
te imzalanir. Zabrt varakasmm hiikmii, o is 
yerindeki biitiin isciler hakkmda nafiz olur. 
Bu suretle meydana gelen kesin uzlastirmanm 
mevzuu olan keyfiyet igin, 79 ncu maddenin 
«D» bendinin hiikmii caridir. 

M. M. Dr. RASlM PEKlD TALAY (Nigde) 
Burada 79 rakami 80 olacak. Ondan sonra ii-
ciincii satirda (Uzlastirma karari verilmezse), 
(Verilemezse) olacak. 

Maddenin sonundaki iki adet 79 rakami da 
80 olacaktir. 

Gl. K. SEVUKTEKlN" (Diyarbekir) — Mii-
saade ederseniz. asker kafami degistiremeye 
cegim icin, hukukcu arkadasa bir cevap 
vermek istiyorum. 

BALKAN — Kanunun Heyeti umumiyesi 
reye konulurken cevap verebilirsiniz. 

Maddeyi reye arzedivorum, kabul edenler... 
Etmeyenler.... Kabul edilmistir. 

MADDE 82 — A - 80 nci maddenin «B-
bendi mucibince kesin uzlastirma kararma bag-
lanamamis olan «Tot>mlukla is ihtilafi» hakkm 
da, memurun teklif ettiiri uzlastrrma sekli ile 
buna karsi yapilan itirazlan da havi olarak ya-
zilacak zabrt varakasmm bir sureti, 24 saat 
ieinde ilgili makam tarafmdan valiye verilir. 

B - Bunun iizerine, tic is gtinti iginde, va-
linin davetile «ts ihtilaflan hakem kurulu» top-
lanarak meseleyi riiyete baslar. 

Hakem kurulu valinin veya muavininin bas-
kanligi altmda asagida yazili tarzda tesekkiil 
eder: 

1 - O vilayette is kanununun tatbikatile 
muvazzaf en btiytik memuat: 

2 - Hukuk isleri miidurii ve bunun bulunma-
digi vilayetlerde mektupcu: 

3 - Vali veya muavini ile «1» ve «2» nu-
marali fikralarda yazili iki zatin beraberce, ozel 
sahislar arasmdan sececekleri iki aza. (Bunla-
rm o is ihtilafi ile ne dogrudan dogruya ne de 
dolayisile hie bir ilgileri bulunmamak ve mu-
hit itibarile sahsiyetleri hakkmda iyi ve emniyet 
verici bir kanaat hasil edilmis olmak lazrmdir). 

C - Hakem kurulu, ihtilafla ilgili is veren> 
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yahut is veren vekilini ve o is yerindeki is§i mii-
messillerini (§ayet miimessiller arasmda uzla§-
tirma seklini kabul etmeyen varsa bunu veya 
bunlari ve uzlastirmayi miimessillerin ittifakla 
kabul etmis olmalari takdirinde teklif olunan 
sekle muhalif kalan nisabi haiz isgilerin ara-
larmdan segecekleri iki kisiyi) gagirarak iki ta-
rafm durusmasmi yapar. Bunlardan baska ha
kem kurulu, ihtilafm giktigi is yerindeki 
isgilerden bazilarile, disardan keyfiyet hak-
kmda malumat veya miitaleasmm ogrenilmesi 
ne liizum gordiigu diger isgiler veya is veren-
leri yahut sair bitaraf kimseleri dahi «§a-
hid» veya «Ehli vukuf» sifatile gagirip dinler. 
Bu sifatlarla gagirilan her sahsm hakem kuru
lu huzuruna gelerek sorulan hususa cevap ver-
mesi mecburidir. Bunlar hakkmda hukuk mu-
hakemeleri usulii kanununun sahitlere ve ehli 
vukufa miiteallik hiikumleri caridir. 

Q - Gerek uzlastirma toplantilarma ve ge
rek hakem kuruluna isgiler veya is veren ye-
rine avukat veya dava veMli yahut vekaletna-
me ile disardan tayin edilmis her hangi bir 
miimessil kabul edilmez. 

D - Hakem kurulu, reylerin ekseriyetile ka-
rar verir. Bu karar, kendilerine yazi ile bildi-
rildigi giinden itibaren 12 is giinii iginde ta-
raflardan birinin valiye itiraz layihasmi verme-
mesi takdirinde, kesinlesmis olur. Kesinlesmis 
karar, kurul tarafmdan munasip goriilecek bir 
vasita ile nesir ve ilan edilir ve iizerinden 26 is 
haftasi gecmis olmadikga bunun mevzuu olan 
mesele igin yeniden «Toplulukla is ihtilafi» gi-
karilamaz. 

REFlK INCE (Manisa) — Hi? zannetmem 
Id bunu yazan arkadaslanmizin (g) fikrasm-
da kullanmi§ olduklari dil; avukat, dava ve-
kili veya diger tayin edilecek zevatm bbyle 
i§lerde kullanilmasmin fenalik getirecegi yo-
lunda bir zahaptan miitevellit olsun. Onun igin 
maksatlarmin §u oldugunu anliyorum: Boyle ha
kem kurulu huzuruna gelecek adamlarm mut-
laka ya is veren veya i§gilerle bunlarm mii-
messilleri olmalari lazimdir. Burada, dava 
vekilleri bulunamaz, demektense, gerek uz-
la§tirma toplantilannda ve gerek hakem ku-
rulunda i§cilerin miimessilleri, is veren veya 
vekilleri bizzat bulunurlar, diyelim ve ifa-
denin temin ettigi manayi bu §ekilde ifade 
edelim. 

Dr. RASlM FERlT TALAY ( Nigde ) — 
Refik tnce arkadasimizm istedikleri bundan 
evvelki maddede yazilidir. Encumen bilhassa 
i§ ihtilaflarrnda yalniz is, verenle isgiden maa-
da kimsenin ne sifatla olursa olsun bulunma-
masini istemistir ve 0 suretle tedvin edilmi§tir. 

REFlK INCE (Manisa) — Oyle, olunca bu 

M. M. Dr. RASlM FERlT TALAY (Nigde) 
— Fazla degil. 

REFlK INCE (Manisa) — 0 halde tekrar 
oluyor. 

M. M. Dr. RASlM FERlT TALAY (Nigde) 
— Olur ya. 

REFlK INCE (Manisa) — Ben de diyorum 
ki, olmasin. I§te maksat bu oldugundan miies-
seselerle is, verenin veya vekillerinin bizzat bu-
lunmasmin asil oldugu buraya yazilmali idi. 
Bu suretle de bir takrir veriyorum. 

Yiiksek Reislige 
(Q) fikrasmm esasen yukanda kabul edil-

mi§ olmasma mebni maddenin tayyini teklif 
ederim. 

Manisa 
Refik Ince 

BALKAN — Takriri nazari dikkate alanlar 
isaret buyursunlar... Almayanlar i§aret buyur-
sunlar... Nazari dikkate almmami§tir. 

Maddeyi aynen reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler,.. Kabul edilmi§tir. 

MADDE 83 — A) 81 nci maddenin (D) ben-
dinde yazik miihlet iginde, taraflardan birinin 
valiye verdigi (Itiraz layihasi), (Hakem ku
rulu) kararnamesinin ve taraflardan her birile 
sahitler veya ehli vukutun zaptolunan ifadeleri-
nin ve baska liizumlu vesikalarm tasdikli suret-
lerine baglanarak, bu hususta valimn ayrica 
yazacagi bir raporla, 48 saat iginde, Ankarada 
is kanunu tatbikatile muvazzaf genel merkez da-
iresine gonderilmek iizere, postaya teslim edi
lir. 

B) Bu evrakin genel merkez dairesince alin-
digi giinden itibaren 8 is, giinii iginde, Iktisad 
vekilinin davetile (Is ihtilaflari yiiksek hakem 
kurulu) toplanarak meseleyi rtiyete baj-ilar. 

(Yiiksek hakem kurulu), Basvekil tarafm
dan segilecek olan Devlet surasi ikinci reislerin-
den birinin ba^kanligi altmda asagida yazili 
tarzda tesekkiil eder: 

1) Fakiilte veya yiiksek mekteb profesorleri 
arasmdan Iktisad vekilinin segecegi bir zat, 

2) Is kanunu tatbikatile muvazzaf dairenin 
en biiyiik amiri, 

3) Iktisad vekaletinde, isin mahiyetine gore, 
keyfiyetle ilgisi gorulen diger dairenin en bii
yiik amiri, 

4) Iktisad vekaleti hukuk mii^aviri, 
5) Dahiliye vekaleti hukuk musaviri, 
6) Adliye vekaleti hukuk isleri miiduru. 
Bazi miihim is ihtilaflari igin, Iktisad vekili, 

yukanda sayilanlardan baska bitaraf iM zati 
daha (Yiiksek hakem kurulu) na aza segebilir. 

C) Yiiksek hakem kurulu, meseleyi kendisine 
tevdi edilen evrak iizerinde inceler. Kafi dere-
cede aydmlatilmamis buldugu cihetleri ilgili vi-
layetten sorarak veya oraca liizum gordugii kim-
selerden tamamlayici if adeler aldirarak, noksan-
lari ikmal eder. Ayrica malumat ve mutaleala-
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fmi ogrenmek istedigi resmi yahut ozel sifat-
taki kimseleri gagirrp dinler ve bunlarm yazi 
ile cevaplarmi getirir. Bu suretle yiiksek ha-
kem kurulu tarafmdan malumat ve miitaleala-
rma muracaat olunan kimselerin sorulan husu-
sa cevab vermeleri mecburi olup haklarmda 
(Hukuk muhakemeleri usulii kanunu) nun ehli 
vukufa miiteallik hiikumleri tatbik olunur. 

Q) (Yiiksek hakem kurulu) na is veren ve-
ya i?giler, yahut bunlarm avukat, dava vekili 
gibi her hangi bir miimessili kabul edilmez. 

D) Yiiksek hakem kurulu reylerin ekseriye-
tile verdigi karari miinasib gorecegi vasitalarla 
nesir ve ilan eder. Bu karar kesindir; alaka-
darlara yazi ile bildirildigi giinun ertesi is gii-
niinden itibaren tatbik edilir. tfeerinden 26 is 
haftasi gegmedikge, bunun mevzuu olan mesele 
igin yeniden (Toplulukla is ihtilafi). gikanla-
maz. 

RASlM FERtD TALAY (Nigde) — Burada 
(C) bendinde (veya bunlarm yazi ile cevab ver
meleri . .) olacaktir. Yani buraya bir (ya) ila-
ve edilecektir. 

Sonra, enciimen, ikinci bir tashih rica etmek-
tedir. 

Burada 6 sira numarasmda Adliye vekaleti 
hukuk isleri miidiirii 4 sira numarasma gegecek 
ve (Hukuk isleri umum mudurti) olacak. 

BALKAN — 4 rakami 5 olacak, ve 5 rakami 
6 olacak. 0 suretle tashih edilmistir. 

RAlP KARADENlZ (Trabzon) — Bir sual. 
Burada (postaya teslim edilir) diyor. Bu bir 
mecburiyeti katiye midir? Mesela Ankaradaki 
vali de tktisad vekaletine bir rapor gonderecek 
olursa postaya mi verecek? Burada 48 saat zar-
fmda gonderilir denmeli. 

Dr. RASlM FERlT TALAY (Nigde) — Bu
rada da olsa posta ile gonderilir. Uzak yerler 
igin betahsis yapilmi§tir. 

RAlF KARADENlZ ( Trabzon ) — Kanun 
mutlaktir. 48 saat iginde gonderilir denirse ka 
fidir. 

Dr. RASlM FERlT TALAY (Nigde) — 48 
saat zarfinda postaya tevdi edilmis. olmak §ar-
tmdan dolayidir ki bunda israr etmi§izdir. 

REFlK tNCE (Manisa) — I§ kanunu encii-
meninin getinligini bilmi§ olmakla beraber bel-
ki insafli noktasma rast geliriz diye soyliiyorum. 
Bir defa bu maddede te§kil edilen i§ ihtilaflari, 
yiiksek hakem kurulu kadar ehemmiyetli bir 
kurul te§ekkulii itibarile bilmiyorum Tiirkiyede 
kag tane vardir. Bir profesor, i§ kanunu daire-
sinin en biiyiik amiri, Iktisat vekaleti, Da-
hiliye vekaleti, Adliye vekaleti mii§avirleri ve 
bunlarla beraber, Iktisat vekili ayni zamanda 
iki tane daha yiiksek azayi buraya gonderir. Ce-
man 8 ki§i oluyor. Biitiin bu i§lerin heyeti mec-
muasi, i§ verenle iggi arasmda gikan ihtilafm 
halli igin ewela vilayet makammdaki heyete 
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| veriyor. Onlarm te§ekkiilleri belli. Onlarm 

kararma razi olmuyor, bir daha geliyor ve ni-
hayet bu heyet toplamyor. Usulii muhakemele-
rini bilmiyorum, belki nizamnamesinde gbsteri-
lecektir. 8 ki§i olduguna gore, ihtilafi halinde, 
ne yapilacagi hakkinda hiikiim yok. Isgi ile i§ 
veren arasindaki ihtilafm bir an evvel kesilerek 
aralarmdaki ahengin temin edilmesi lazimesine 
muhalif buluyorum. 8 kigilik bir heyet te§Ml 
ediliyor, karar vermelerinden husule gelecek 
neticeyi, isgi ile i§ veren arasindaki soguklugu 
idame etmek noktasmdan pek faydali gormii-
yorum. Ali Riza arkada§imiz belki bu kanunun 
eski zihniyetle muhakeme edilmi§ olmasmi hata 
telakki edebilir amma boyle muhakememizde 
bizi mazur gormesini dilerim. 

Hukukgu, meslekta§im oldugu igin ve sua-
lim de mesleke aid bulundugu igin sualimi Bay 
Ali Rizaya tevcih ediyorum. Bu yiiksek kurula 
gelen evrakm tetkikati evrak iizerine yapilacak 
dedikten sonra «0» fikrasmdaki hiikme liizum 
var mi? Yani bir dosyada evrak iizerinde tetki-
kat yapilir dedikten sonra artik avukata liizum 
yoktur demege liizum var mi? 

Miisaade buyurursaniz Rasim Ferit hig olmaz-
sa (Q) fikrasmm kaldirilmasi yolundaki ricami 
bu defa kabul etsinler. 

ALI RIZA TtJREL (Konya) — Refik Ince 
arkada§im neden dolayi beni muhatap tuttular, 
anlayamadim. Esasen miinferit olarak bir suale 
muhatap olamam. Enciimen mazbata muharriri 
degilim. Eger bir sual soracaklarsa, anlamadik-
lari bir nokta iizerinde izahat istiyorlarsa, maz
bata muharririnden sorabilirler ve Heyeti Celi-
leye maruzatta bulunabilirler. Binaenaleyh ken-
dimi cevap verecek mevkide bulmuyorum. 

REFlK tNCE (Manisa) — 0 halde hata et-
mi§im. Mazbata muharririnden rica ediyorum. 

M. M. Dr. RASlM FERIT TALAY ( Nig-
de ) — I§ ihtilaflarmm hallini, Devlet kendi oto-
ritesinde cem etmi§tir ve i§te ihtilaf oldugu za-
man amele, i§i birakacak degildir. Yine eski 
§artlar dahilinde gali§maga devam edecektir. 
Yalniz hakem kurulunun verecegi karara intizar 
edecektir. Binaenaleyh burada uygunsuzluk 
yoktur. Maddenin oldugu gibi kabuliinii rica 
ediyoruz. 

REFlK INCE (Manisa) — Ben Devlet otori-
tesi aleyhine soylemedim. l§gi, amele i§i terke-
decektir, demedim. Ihtilaf uzarsa ahenksizlik 
devam eder. 

Nigin 8 kisiye birakryorlar da 3 - 5 kisi ile 
kestirmeden yapmryorlar dediler. 

Dr. RASlM FERlT TALAY (Nigde) — Dev-
let bu is ihtilaflarmi ehemmiyetli gordiigii igin 
adedi gok bir kurul heyetinin yapmasmi faydali 
gormiistiir. 

REFlK 1N0E (Manisa) — Ya (Q) fikrasi? 
Dr. RASlM FERlT TALAY (Nigde) — Tem-

| yiz mahkemesinde dahi evrak iizerinde tetki-
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kat yapilirken avukatlar harigten takip eder. 
Biz harigten takibin yasak oldugunu tebariiz 
ettirmek igin bu fikrayi koyduk. 

ALI RIZA TUREL (Konya) — Belki tetki-
kat evrak iizerinde yapddigina gore maddenin 
yazilismda kafi vuzuh olmayabilir. Yalniz ev-
raki tanzim inoktasmdan miimessil ohnasmin 
veya olmamasmm ehemmiyeti vardir. Bir avu-
kat miimessil olmazsa evraki imza edemez. Ev
rak, miimessil olacak avukatm imzasmi ta§i-
yamaz manasinm anlasdmasi zarureti vardrr. 

REFIK tNCE (Manisa) — Hakikaten mes-
lekten olmayan arkadaslan bu mevzu sikar. 
Ali Riza arkadasmi vaziyeti bildigi igin rioami 
kabul edip cevap verdiler. Fakat Rasim Ferit 
arkadasim isi agrrlik derecesine soktular ki bu 
olmaz. 

Fikrada yiiksek is kuruluna, i§ veren ve i$gi-
leriin miimessil kabul edilmez dedikten sonra 
yukaridaki fikraya liizum olmadigi kanaatmda-
ymi. 

ikinci bir sual daha sorayim: Uzerinde tet-
kikat yapilan bir is igin is verenle i§gi ara-
sinda ihtilaf gikmis. Ihtilaf vilayet kuruluna 
gelmi§. Bu kurulun karari kabul edilmemis, 
Yiiksek Heyete gelmis. Yiiksek Heyetin verdigi 
kararm omrii 26 haftadrr. Binaenaleyh miite-
madiyen ihtilaf gikarmamaga ve herkes iize
rinde inzibat fikrini koymaga galisan bu ka-
taunun ayni mesele iizerinde 26 hafta konmasi 
azdrr. Bunu bir seneye gikaralrm. Qiinkii biitiin 
miiessesatm alakadar oldugu bir i^tir. 

M. M. Dr. RAStM FERIT TALAY (Nigde) 
— 26 haftanm kabul edilmesindeki sebeb, 6 ay 
igerisindeki §eraiti iktisadiyenin degisecegi 
varid goriilmesidir. Encumen onun gin 26 hafta 
koymu^tur. 

BASKAN — Madde hakkmda baska mii-
talea var mi?. 

FUAD SlRMEN (Erzurum) — Refik Ince 
arkadasm soyledigi mesele hakkrnda Yiiksek 
Meclisi tenvir etmek igin kiirsiiye geldim. Re
fik Ince arkadas diyor ki: Q fikrasi zaittir, 
giinkii yiiksek hakem kurulu bu isi evrak 
iizerinde tetkik edecektir. Binaenaleyh, vakia 
kabul edilemez fikrasi zaittir diyorlar. 

Hakem kurulunun bir meseleyi evrak iize-
rinden tetkik etmesi demek, o hakem kurulu
nun liizum gbrdiigii hususlarda alakadarlar-
dan izahat almasma manidir demek degildir. 
Binaenaleyh yiiksek hakem kurulu maddede 
yazildigi gibi isin aydmlatdmasi igin lazmi gelen 
izahati taalluk ettigi vilayetten sorabilir diye 
bir fikra mevcuttur. Yiiksek hakem kuru
lunun kendilerine miiracaat eden alakadarlar-
dan sifahi izahat alamayacagma dair kanunda 
bir kayit yoktur. Binaenaleyh, hakem kurulu 
bu salahiyeti haiz olmasma gore, kendisinden 
izahat istedigi kimse, benim namima veki-
lim olan su avukat soz sbylesin diyebilir. An-

cak, bu gibi ihtimaller tatbikatta ileri siiriiie-
cegi igin Q fikrasmm bu hiikmii kalmak lazrm-
drr. Binaenaleyh hakem kurulu izahat almak 
istedigi zamanlarda bu izahati verecek kimse il-
gili kimselerden maada kimse olamaz manasma 
fikrayi koyduk. Zannediyorum ki, bu izaha-
tmila Refik Ince arkadasimi bir hukukcu sifa-
tile tatmin etmis, oldum. 

BA§KAN — Baska miitalea var mi?. Mad-
deyi kabul edenler... Etmeyenler.... Kabul edil-
mi^tir. 

MADDE 84 — A - Kazalarda «is kanunu» 
nun tatbik edildigi i§ yerlerinde gikacak «Top-
lulukla i§ ihtilaflari», 80 nci madde mucibince ye-
rinde ve isgilerle is veren arasmda uzla^maya 
baglanmazsa, 81 nci maddenin (A) bendine uy-
gun surette keyfiyetin kaza kaymakainma bil-
dirmesi mecburidir. Kaza kaymakami, vilayette 
is kanunu tatbikatma memur olan makami key-
fiyetten yirmi dor saat iginde ve dogrudan dog-
ruya haberdar etmekle mukelleftir. 

B - VilayetteM ilgili makam, kaymakam-
dam aldigi malumat iizerine, yirmi dort saat 
iginde, is, ihtilafmm giktigi yere bir memur gon-
dermek veya kaymakama talimat vermek su-
retile meseleye el koyar. Gonderilen memur 
yahud kaymakam, 81 nci maddenin (B) bendi 
hiikmunce ihtilafi kesin uzlastirma ile hallet-
mege tevessiil eder. 

C - ts ihtilafi, kesin uzlastirma kararma 
baglanamadigi takdirde, 81 nci maddenin (A) 
bendine gore, yazilacak zabrt varakasmm su-
reti vilayetteki ilgili makama ve pu makam ta-
rafmdan da valiye verilerek keyfiyet, ayni 
maddenin (B) bendi mucibince, «ls ihtilaf Ian 
kurulu» na sevkedilir. 

Q - Yine o maddenin (C) bendine uygun 
sekilde «Hakem kurulu» na kendilerinin git-
meleri gerekli olan isgilerle is veren veyahud 
isbu iki taraftan yalniz birisi vilayet merkezine 
gidemezse, «Hakem kurulu» ihtilafi her iki 
tarafm birden giyabmda riiyet ederek ve lii
zum gordiigii kimselerin ifadelerini ve sair ma-
lumati kaymakam huzurunda istinabe veya mu-
habere yolile toplayarak, ayni maddenin (£} 
ve (D bentlerindeki hiikiimler dairesinde 
kararmi verir. 

D - Taraflardan birinin vilayet hakem ku
rulu kararma itirazi takdirinde, 83 ncii made-
denin hiikiimleri tatbik olunur. 

RASlM FERlD TALAY (Nigde) (C) ben-
dinin en sonunda «i§ ihtilaflan kurulu» denmi§ 
Halbuki «ls ihtilaflan hakem kurulu» sjeklinde 
olacaktrr. 

BALKAN — Tashih veghile maddeyi reyi-
nize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmi^tir. 

MADDE 85 — l§bu fasildaki hiikiimler mu
cibince i§ ihtilaflarmin halli igin i§giler tara-
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fmdan verilecek layihalar her tiirlii resim ve | 
hargtan muaftir. 

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

MADDE 86 — A - Bu faslm hiikiimlerine 
gore kesinle§mi§ olan kararlara is ihtilafile ala-
kadar taraflarm ittiba etmeleri mecburidir. 
Bu kararlar, ayni i§ yerindeki toplulukla i§ ih-
tilafma kari§mamis olan bteki i§ciler hakkin-
da dahi nafizdir. 

B - Ekonomik ve sosyal bakimlardan fay-
da veya zaruret goruldiigu takdirde, Iktisad 
vekaleti tarafindan yapilacak tekllf uzerine, 
her hangi bir i§ yerinde gikmis olan «Toplu
lukla i§ ihtilafi» igin bu fasil hukiimlerince ke-
sinlesecek o i§ yerinde tatbik edilen is §artla-
rmm, ayni vaziyette bulunan ve kendi cevre-
lerinde is ihtilafi heniiz gikmamis, olan dig-er is. | 
yerleri hakkinda dahi te§milen tatbik edilme-
sine icra Vekilleri Heyetince karar verilebilir. I 
Boyle bir karann hukmiine, ilgili i§ yerlerin- ! 
deki is verenlerle is,gilerin inkiyat etmeleri mec- j 
buridir. 

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

MADDE 87 — I§bu fasil hukiimlerince top-
luluk'.L i§ ihtilafmm halline ait uzla§tirma ve
ya mecburi tahkim muamelelerine ba§landigi 
giinden itibaren ihtilafm kesin surette kara-
ra baglanmasma kadar gegecek zaman icinde, 
ilgili is yerinde eski is §artlarmm tatbikina de-
vam olunur. 

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

MADDE 88 — Uzla§tirma toplantilanna is- ! 
tirak etmesi veya hakem kurulu huzuruna gik-
masi icap eden isgilerin bu odevlerinin ifasi 
dolayisile islerinin basmda bulunamadiklan ! 
zamanlar icin ucretlerinden kesinti yapilamaz. 

BASK AN —Miitalea var mi? Maddeyi ka
bul ed-anler... Etmeyenler... Kabul edilmisstir. 

MADDE 89 — Vilayetlerdeki hakem kurul-
larile Ankaradaki Yuksek hakem kuruluna ge-
lecek olan «Toplulukla i§ ihtilaflan» nm bu ku-
rullarca kagar gun zarfinda neticelendirilece-
gi ve bu kurallarm yazi i§lerinin ve sair ge. 
rekli mu&melelerinin ne suretlerle ve kimler 
tarafmdan ifa edilecegi ve 82 nci maddenin 
«B» bendinin «3» numarali fikrasma gore se-
gilecek iki aza ile 83 ncii maddenin «B» ben
dinin «1» numarali fikrasmda yazili profesor \ 
ve ayni bendin son fikrasi mucibince Iktisat 
vekilinin segecegi iki azaya ne miktarlarda 
huzur hakki verilebilecegi ve «Mumessil isgi» 
segimlerinde veya i§ ihtilafi dolayisile vaki 
olacak i§gi toplantilarmda gozetilmesi lazim- j 
gelen inzibat ve asayi§e ait §artlar ve tedbir- j 

ler ile bunlardan ba§ka i§bu fasil hiikumleri-
nin tatbikina ait olmak uzere tesbitine liizum 
goriilecek usuller ve sartlarm nelerden ibaret 
olacagi, 78 nci maddenin son fikrasmda bahT 
solunan, «I§ ihtilaflarmi uzlagtirma ve tahkim 
nizamnamesi» nde gosterilir. 

BA§KAN — Miitalea var mi? Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir. 

MADDE 90 — Her hangi bir i§ yerinde 
cikipta Vilayet hakem kuruluna gelmis olan 
«Toplulukla i§ ihtilafi», iktisat vekaletince 
o §ehir veya mintakanin yahut bir kag §ehrin 
veya mintakanin veyahut biitiin memleketin 
umumi ekonomik ve sosyal §artlan bakimin-
dan ozel bir ehemmiyette goriiliirse, Iktisad 
vekilinin, Ankaradaki «Yuksek kurul» dan 
tensip edecegi iki zati yahut bunlara ilaveten 
83 ncii maddenin «B» bendinin son fikrasi hiik-
miince sececegi bitaraf iki zati daha Vilayet 
hakem kuruluna, «Istisnai aza» sifatile iltihak 
ettirmek suretile mahallinde «Biiyiik hakem 
kurulu» te§kil eylemesi yahut keyfiyeti «Vila-
yet hakem kurulu» ndan alarak dogrudan dog-
ruya «Yiiksek hakem kurulu» na vermesi veya
hut o i§ ihtilafi ile ilgili vilayetin veya vila-
yetlerin hakem kurullarmdan ikiser zatin 
«Yuksek hakem kurulu» na ilhakile «Fevkala-
de hakem kurulu» nda keyfiyeti karara baglat-
r.iisi caizdir. Bu suretle verilen kararlar Ic
ra Vekilleri Heyetince aynen veya tadilen ke-
sinle§tirilir. 

BERQ TttRKER (Afyon Karahisar) — Ar-
kada§lar, is kanununun en miihim fasli bu be-
sinci fasildir. Qtinkii grevlerden ve lokavtlar-
dan bahsediyor. Burada kanunla grev ve lo-
kavt yapmak yasak ediliyor. Sonra ihtilaf olur-
sa bunu nasil halledecegiz, buna dair de bir ta-
kim maddeler koymusuz. Avrupada da bu gibi 
kanunlar vardir. Fakat her giin goriiyoruz ki, 
oralarda grevler oluyor ve kanuna muhalif ha-
reketler oluyor. ve oniine gegemiyorlar. tngil-
terede 10 sene ewel bir grev oldu, 80 milyon in-
giliz lirasi bir zarar oldu. Komiir grevi idi. Yine 
bu giin gazetelerde goriiyoruz: Pariste 350 bin 
kisj. grev yapmistn*. Demek ki, hastalik meyda-
na gikmadan ewel bunun oniinii almak igin ne 
lazmisa onu yapmalidrr. Yani hastalik alamet-
leri belirir belirmez oniinii almalidir. Onun igin 
bu i§i, kanuna bir madde koyarak yapmak la-
znndir. 

BALKAN — Mtisaade buyurunuz. Madde 
hakkinda ise soyleyiniz. Degilse maddeyi reye 
koyacagrm, Ondan sonra teklifinizi yapmiz. 

RERg K. TURKER (Afyon Karahisar) — 
Bendeniz, yeni bir madde ilavesini teklif edece-
gim. 

BALKAN — Madde bittikten sonra, yeri bu-
rasi ise soylersiniz, 

Madde hakkmda baska miitalea var mi? Mad-
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deyi reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etme-
yenler ... Kabul edilmistir. 

Buyurunuz. 
BERQ K. TURKER (Devamla) — Arzetti-

gim veghile bu kanunla yeni bir hayata girtnis 
oluyor, Grev ve lokavt olmamalidir. Bunun 
oniinii almaliyiz. Qtinkii biz asayis iginde tica-
retimizi, iktisadiyatimizi ilerletmeliyiz. Bunun 
hakkmda bir madde teklif ediyorum. Kabulunu 
rica ederim. 

BALKAN — Takrir var, okutuyorum. 

Yuksek Reislige 
Is, kanununun besinci faslina soyle bir mad-

denin ilavesini teklif ederim : 
Her hangi bir ihtilaftan dolayi ve grev mafc-

sadile, isgilerin, gizli toplantilar yapmalan ve 
isgileri bu yola tesvik ve tahrik etmek yasak-
tir. Emniyeti umumiye memurlan bu gibi top-
lantilari tarassut etmek, dagitmak ve musev-
vikleri ve elebasilarmi tevkif ederek mahkeme-
ye vermekle muvazzaftrrlar. 

Afyon 
Berg Tiirker 

ISMAIL KEMAL ALPSAR (Qorum) — Bu
na liizum yoktur. Esasen kanuna mugayir bir ig-
tima oldugu vakit onu menetmek, Hukumelin 
hak ve salahiyetidir. 

ALt RIZA TtJREL (Konya) — Kanunun 
sug saydigi bir hareket olursa o hareketi yap-
mis olanlari; yani bir hadisede igtimaa istirak 
etmis olanlari dagitmak hususunda zabitaam 
salahiyeti vardir. Bu hususta umumi hukum-
lerimiz bunu temin etmistir. Ileride gortilecek-
tir ki, bu hareketlere karsi bu kanunun gos-
terdigi yola gitmeyerek grev tesebbusiinde bu-
lunanlar olursa bunlann her biri ayri ayri coza-
lara garptrrilir. Ayrica tecemmuat kanunu var
dir. Bu gibi hadiseleri bu kanunla esasen me-
nederler. 

BASK AN — Bu kanunda buna dair hiikum-
ler vardir diyorlar. Takririnizde israr ediyor 
musunuz? 0 halde takriri reye arzediyorum. 

Takriri nazari itibare alanlar ... Almayan-
lar ... Takrir nazar ritibare almmamistrr. 

Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenlor ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

Altmci fasil 
Is hayatmm murakabe ve teftisi 

MADDE 91 — Ulusal galisma butunliigiinun 
diizen altmda yiiriimesini saglamak iizere, is ha
yatmm kanun hiikumlerine ve memleket men-
faatlerine uygunlugunu Devlet takib, murakabe 
ve teftis eder. 

Bu vazifenin yapilmasi igin, is kanunu tatbi-
katmi temin ve takibe salahiyettar olmak ve Ik-
tisad vekaletine bagli bulunmak iizere kurula-
cak (Genel teskilat) in iginde, ihtiyaca yetise-

I cek sayi ve vasrflarda teftis, ve murakabe me
murlan bulunur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmistir. 

I MADDE 92 — 91 nci madde hiikmiiniin tat-
I bi'ki igin, is hayatmm takib, murakabe ve tef-
| uidle milkelief olan makamlar veya memurlar, 
j is yerlerini, isin yurutulme tarzmi, her tiirlii 
I dCifterler, cvrak, hesaplar ve saire gibi is ve ti-
i cacete muteallik vesikalari ve muameleleri ve 
I alsit, edev&t, cihaz, makine, iptidai maddelerle 
I is igin gerekli olan malzeme ve teferruati ve is

gilerin hayatma, sagligma, emniyetine, tekamii-
lifoie, istiiahatine veya ikametine aid olan tesi-

I sal ve tertibati, her gun ve her hangi bir saatte 
j gormek, gezmek, arastrrmak, muayene ve tetkik 
| etmek s&lahiyetini haizdirler. 
! Gerek is verenler veya vekilleri, gerek isgiler 
| ve gerekse keyfiyetle ilgisi gorulen sair sahis-
j lar, takib, murakabe ve teftis ile muvazzaf m«t-
I kamlar veya memurlar tarafindan gagrrildikla-
j ri ^aman gelmek, ifade ve malumat vermek, ge

rek li olan vesika ve delilleri getirip gbstermek, 
I ve icabi halinde tevdi etmek, ve birinci fikrada 

yazdi salahiyetleri dahilinde vazifelerini if a et-
I melari igin kendilerine karsi her tiirlii kolaylik-

lan yapmak ve bu yolda vaki emir ve talepleri-
I ni tealliilsiiz yerine getirmekle mukelleftirler. 

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

i MADDE 93 — Is hayatmi takib, murakabe 
ve teftise salahiyetli olan makamlar veya me
murlar, bu vazifelerini if a ederlerken, isin nor
mal gidisini ve is yerinin islemesini, tetkik ve 

I muayene ettikleri keyi'iyetin verdigi imkan da-
| hilinie, sekteye veya arizaya ugratmamak ve 

guelestirmemekle ve ancak resmi muamelenin 
| yiiriiiuliip neticelendirilmesi igin aleniyete gika-
| rilmatii zarureti hasil olmadikga, is. verenin ve 
! is yerinin mesleki srrlari ve sartlan, iktisadi ve 

ticari hal ve durumlan hakkmda gordukleri ve 
j ogrendilderi hususlari tamamen mahrem tut-

makla ve kendileri tarafiudan malumat ve ifa-
l deleri alinan yahut kendilerine miiracaat veya 
| ihbarda bulunan isgilerin ve diger sahislarm 
| isimlerini ve hiiviyetlerini ifsa etmemekle mu-
i kelleftirler. 
| BASKAN — Madde hakkmda miitalea var 

mi? Reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmistir. 

| MADDE 94 — Devlet, vilayet, veya beledi-
yeler tar aftndan dogrudan dogruya isletilmekte 
olan miiesseselerle Mill Miidafaa vekaletine aid 

I is yerlerinin veya memleketin emniyeti igin ge-
I rekli maddeler yapilan diger fabrika veya ima-
I lathanelerin ne suretle ve kimler tarafmdan mu

rakabe ve teftis edilecegi ve bu murakabe ve 
j teftislerden almacak neticelere gore icab ede-
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cek takiplerin ne yollar ve sartlar dahilinclc yti-
rutiilecegi bir nizamnamele ile tesbit edilir. 

BALKAN — Madde hakkmda miitale?, var 
mi? Kabul edenler ... Etmeyenler ... Jiabul edil
mistir. 

MADDE 95 — 1? murakabe ve tef dsina sala-
hiyetli makamlar ve memurlara vaki olacak mu-
racaat veya ihbarlari murakabe ve tei'tise miite-
allik zabrt varakalan ve saire gibi evrak, defter -
ler ve muameleler, her tiirlli resimden muaftir. 

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

MADDE 96 — 99 ncu madde mucibince i§ 
kanunu tatbikatini temin ve takip ile muvazzaf 
olmak iizere kurulacak genel te§kilattan ba§ka, 
gerek Sihhat ve icjtimai muavenet vekaletinin 
ve gerek diger Devlet veya vilayet yahut beledi-
ye te§kilatinm if a ile miikellef olduklan vazife-
ler ve kanunen haiz bulunduklan salahiyetler 
itibarile, i§ yerlerinde kendi memurlarma miis-
takil surette yaptirmalan icap eden tefti§ler ve 
murakabeler, eskisi gibi ayrica cereyan eder. 
Su kadar ki, bu suretle miistakil murakabe ve 
tefti§lerde bulunan diger Devlet, veya vilayet 
yahut belediye memurlarmm, tef tis neticelerini 
ve bu yolda yapmaga tevessul edecekleri taki-
bati ayrica o yerde isjbu kanunun tatbikina me-
mur bulunan makama, teftisin bittigi giinden 
itibaren kirk sekiz saat zarfmda, yazi ile bildir-
meleri lazimdir, 

BASKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Ifabul eden

ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmistir. 

MADDE 97 — t§ verenler, islettikleri is, 
yerlerinde ve bunlarm alakali kollarmda, sala-
hiyettar memurlar tarafmdan yapilan tefti§le-
rin neticelerini yazmaga mahsus bir defter bu-
lundurmakla mukelleftirler. Bu defterin §ekli, 
ne yolda doldurulacagi ve buna ilgili muamele-
lerin usulleri «1§ murakabe ve teftjis, nizamna- j 
mesi» nde gosterilir. Bundan ba§ka,i§ muraka
be ve tefti§ini kolayla§tirmak iizere,) is verenle-
rin senede kac. defa, muayyen sualiere gerekli 
olan cevaplar icin, ilgili makam tarafmdan ken-
dilerine gbnderilecek beyannameleri doldurup 
vermek miikellefiyetinde bulunduklan dahi yu-
karida anilan nizamname ile tesbit edilir. Bu 
beyannameleri, is verenlerin hakikate uygun ve 
cksiksiz doldurmalari mecburidir. 

BASKAN — Madde hakkmda miitalea var I 
mi? Kabul edenler , . . F.tmeyenle? . . . Kabul | 
edilmistir. 

MADDE 98 — is murakabe ve teftisile mu- ! 
vazzaf makamlar veya memurlar tarafmdan 
ifade ve malumatlarina muracaat edilen isgilere, 
is. verenlerin veya vekillerin gerek dogrudan 

dogruya ve gerek dolayisile telkinlerde bulun-
malari, isgileri hakikati saklamaga yahut de-
gistirmege sevk veya her hangi bir suretle icbar 
etmeleri ve yahut isgilerin ilgili makamlara 
vaki olan ihbar, muracaat veya ifadeleri iize-
rine bunlara karsi fena muameleler yapmaga 
kalkismalan yasaktir. 

Iscilerin de galistiklan veya ayrildiklan is 
yerlerile is verenler hakkmda, ilgili makamlar 
ve memurlara hakikate uygun olmayan ihbar 
veya miiracaatta bulunarak bu makamlar ve 
memurlan liizumsuz muamelelere sevketmleri, 
is verenleri haksiz yere katounen muatep va-
ziyette gostermege kalkismalan ve ilgili ma-
kamlarca kendilerinden sorulan hususlar i§in 
dogru olmayan cevaplar vererek murakabe ve 
teftisin ifasmi karistirmak, giiglestirmek veya 
yanks bir neticeye vardirmak gibi kbtii niyetli 
hareketlerde bulunmalari yasaktir. 

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

MADDE 99 — Bu kanunun hukiimlerinin 
tatbikatini temin ve takibe salahiyettar ma
kamlar veya memurlar tarafmdan liizumu ha-
linde vaki olacak talep uzerine, zabita kuwet-
leri, isbu makamlar veya memurlarm vazi-
felerini tarn ve kamil bir surette ifa etmeleri es-
babmi temin eylemekle mukelleftirler. 

BASKAN — Madde hakkmda miitalea var 
j mi? Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
I Kabul edilmistir. 

Yedinci fasil 
Sosyal yardimlar 

MADDE 100 — Is hayatmda, «ls kazalarile 
mesleki hastaliklar», «Analik», «Ihtiyarlik», 
«Isten kalma», »HastalJk» ve «Oliirn» hallerine 
karsi yapilacak sosyal yardimlar, Devlet tara
fmdan tanzim ve idare edilir. 

Bu vazifenin ifasi igin, isbu kanunun me-
riyete girdigi tarihten bir yil sonra, Devlet mu-
esiesesi olrnak iizere, bir «tsc,i sigorta idaresi» 
kurulur. 

«tsgi sigorta idaresi» is kanunu tatbikatini 
temin ve takip ile muvazzaf genel teskilata br^'-
lidrr. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmistir. 

Dr. RASlM FERlD TALAY (Nigde) — Ll-
yihanm eski 100 ncii, yani miizakeresine gegile-
c )k yeni 101 nci maddeye mukabil enciimen ye-
ni bir madde teklif ediyor. Bunun sebebi, ka-
za vukuunda is yerinde bulunan ve idari vazi-
MerJe miikellef olan maasli memur veya iicretli 
miistahdeminin de is basmda kazaya maruz bu-
landuklari takdirde bunlarm da is kazasi sigor-
talarmdan istifade etmesini temin igindir. He-
yeti amumiyeden 101 nci madde olarak enctime-
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nin getirdigi bu maddenin miizakeresini teklif j 
ediyoruz, j 

BALKAN — Bu 101 nci maddeyi okutuyo- | 
rum: j 

MADDE 101 — tsciler is yerlerine almma- j 
larile beraber kendiliginden sigorta olunmus j 
olurlar. Bunlar bu suretle (sigortali) olmak ! 
hak ve vecibesinden feragat veya istinkaf ede- I 
mezler. 

(Isci sigortasi) hak ve vecibesini azaltmak 
veya baskasma devir ve ferag etmek yolunda si-
gortali isginin is verenle yahut iigiincii bir s,a-
hisla vuku bulacak her tiirlii akitleri de hukiim-
siizdiir. 

Bu kanunun tatbik edildigi is yerlerinde isci 
tarifine dahil olmaksizm calistirilmakta olan 
miistahdemler hakkmda dahi isgi sigortasi hu-
kiimlerinin hak ve vecibeleri cari olur. 

BALKAN — Miitalea var mi? Maddeyi ka
bul edenler ... Etraeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 102 — Is verenle ayni gati altmda 
yasayan ve is verenin islettigi is yerinde gali-
san karisi, usulii, fiiruu ve kardesleri sigortaya 
dahil degillerdir. 

Bunlardan baska ecnebi bir memleketteki her 
hangi bir miiessese tarafmdan ve o muessese 
nam ve hesabma Tiirkiyeye muvakkat bir isin 
icrasi igin gonderilmis olan isgiler dahi sigorta-
dan harig sayilirlar. 

Buna mukabil, bir Tiirk muessesesine men-
sub olup Tiirkiyede sigortali bulunan ve o mii
essese tarafmdan muvakkat bir isin icrasi igin 
ecnebi bir menilekete gonderilmis olan isgi, o 
muvakkat isini yaptigi miiddetge dahi sigorta 
kanunile tesbit edilmis olan hak ve vecibeleri 
muhafaza eder. 

BALKAN — Kab\il edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 103 — (Isgi sigortasi) nm isgilere 
veya hak sahibi haleflerine temin ettigi haklar-
dan istifade edebilmek igin bunlarm Tiirkiyede 
yasamalari sarttir. Tiirkiyeden muvakkaten ay-
rilan bu gibi isgiler ve halefleri ancak bir yd 
muddetle sigorta haklarmi muhafaza ederler. 
Su kadar ki, bunlarm memleket disansmda ge-
cirdikleri isbu muvakkat mtiddet igin, ewelce 
sigortadan kendilerine tahsis edilmis olan irat-
lar isletilmez. Bir yil bitmezden once Tiirkiye
ye donenlerin iratlan, geldikleri tarihten son-
raki aym basmdan itibaren yeniden baglanir. 

BASKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 104 — Hususi sigortalara miiteal-
lik olan diger kanunlardaki hukiimler isgi si
gortasi hakkmda cari degildir. 

BALKAN — Kabul edenler ,., Etmeyenler ... 
Kabul edilmistirv 

MADDE 105 — l§gi sigortasi igin idare tara
fmdan yapilan muamelelerle bu muameleler igin 
alakadarlara verilraesi veya bunlardan almmasi 
lazimgelen ihbarname, makbuz, ilmuhaber, arzu-
hal, beyanname ve saire gibi butttn evrak ve ve-
saik her tiirlii resim ve harglardan muaftir. 

BASKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 106 — Is veren, isgi sigortasi igin 
kanunen kendisine terettup eden miikellefiyet-
lerden ve sair masraflardan dolayi isgi ucretle-
rinden tenzilat yapamaz. 

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

MADDE 107 — Isgi sigorta idaresi, ilk once 
«t§ kazasile mesleki hastaliklar» ve Analik» 
sigortalanni yapar. Isbu sigortalara aid hukiim-
leri havi kanunlar en geg bu kanunun meriye-
tinin altinci ayt sonuna kadar, ve diger sigor
ta kollarma ait kanunlar ise o sigortalarm tat-
bikina imkan hasil oldukga, Hiikumet tarafm
dan Biiyiik Millet Meclisine sevkedilir. 

REFlK 1NCE (Manisa) —- Kabul ettigimiz 
100 ncii maddede, kabul ettik ki, bu kanunun me-
riyete girmesinden bir yil sonra bir isgi sigorta 
idaresi kurulacaktir. Vani bu kanunun meriyete 
girdigi tarihten bir yil sonra Devlet miiessesesi 
olmak iizere bir i§gi sigorta idaresi kurulacak
tir. Bu 107 nci maddede deniliyor ki: (t§gi si
gorta idaresi, ilk once Is kazasile mesleki has-
tahklar» ve «Anahk» sigortalanni yapar. t§bu 
sigortalara ait hiikiimleri havi kanunlar en geg 
bu kanunun meriyetinin altinci ayi sonuna ka
dar ve diger sigorta kollarma ait kanunlar ise 
o sigortalarm tatbikina imkan hasil oldukga Hii
kumet tarafmdan Biiyiik Millet Meclisine sev
kedilir). 

Simdi bir sigorta idaresi var. 100 ncii madde 
mucibince kanunun ne§rinden bir sene sonra te-
§ekkiil edecek. Bu maddede ise, bu kanunun nes-
rinden itibaren 6 ay zarfinda §u kanunlan Mec-
lise sevkedecektir. Kanunda ya bir iltibas var, 
yahut ben anlayamiyorum. Bu noktayi tavzih 
etmelerini rica edecegim. 

RASIM REFIT TALAY (Nigde) — Miiza-
kere edilmekte olan bu i§ kanunu layihasi, 
nesrinden itibaren bir sene sonra men olacaktir. 
Sigorta isi kanunu ise, is kanununun meriyete 
girdigi tarihten bir sene sonra meriyete girecek-
ir. Binaenaleyh kanun bu gun nesredilse sigor
ta kanununun tatbikina iki sene zaman vardir. 
Is kanunu mevkii meriyete gegtikten sonra ta-
bii birinci sene kaza sigortasi mevkii meriyette 
degildir. 

Bu kanun meriyete girdikten alti ay son
ra is sigortasi kanummu getireceklerdir. Bi
naenaleyh meriyete girdigi tarihten itibaren 
alti ay zarfinda i§ sigortasi ve sosyal sigorta 
kanunlan Meclise verilecektir, 
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REFtK INCE (Manisa) — Kan^n, dedigin 

gibi olsaydi byle olacakti. Ne§irle meriyet yok-
tur. Her ikisinde meriyet vardir. 

Dr. RASIM FERlT TALAY ((Nigde ) — 
Tamam, kanun boyledir. Her ikisjnde de me-
riyettir. Bir senelik zaman icinde j gelecektir. 

" ALI RIZA TttREL (Konya) —I Refik ince 
arkadasimm tabirler iizerinde benijnle beraber 
biraz mesgul olmalarmi rica ederim. 100 ncii 
madde mahun. Bu kanun bir sene sonra meri
yete girecektir. Meriyete girdikten bir sene 
sonra da sigorta idaresi kurulacaktir. Meri-
yetten bir sene sonra bu idarenin kurulmasi 
behemehal mecburidir. Meriyettenalti ay son
ra da Hukumeti, sigorta kanununu! Biiyiik Mil
let Meclisine sevketmege mecbuif tutuyoruz. 
Taki herhalde Biiyiik Millet Meclwinde bu ka-
nunun kabul ve meriyete gecmesi lazimgelen 
zaman da nazan dikkate almarak bundan ev-
velki madde hiikmii kanunun meriyetinden bir 
sene sonra meri olmasi yazilmi§tir. 

REFlK INCE ( Manisa ) — Maddeleri iyi 
anlayalim ki tatbikatta kolaylik olsun. 

Bir defa, miittefik oldugumuz §udur : Bu 
gun ne§redilirse, aym be§i oldugiina nazaran 
938 senesi haziranmin 6 nci giinii bu sigorta 
idaresi kurulacaktir. 

Bu vazifenin ifasi igin i§bu kanun meriye
te girdigi tarihten bir yil sonra Devlet miies-
sesesi olmak uzere bir isgi sigorta idaresi ku-
rulur, denmektedir. 0 halde 1938 senesi hazi
ranmin 6 nci giinii bir sigorta idaresi kurulma
si silahiyeti ba§ gbsteriyor. 

Demek ki, sigorta idaresinin kurulacagi 7 
haziran 1938 oldu. Burada 107 nci maddeyi 
okuyacagim: 

«Is<si sigorta idaresi, ilk once «ls kazasile 
mesleki hastaliklar» ve «Analik» sigortalarmi 
yapar. tsbu sigortalara ait hiikumljeri havi ka-
roualar en geq bu kanunun meriyejtinin altmci 
ayi sonuna kadar, ve diger sigorta kollarina 
ait kanunlar ise o sigortanin tatb^kma imkan 
hasil oldukga, Hiikumet tarafmdan j Biiyiik Mil
let Meclisine sevkedilir.» 

Simdi, sigorta idaresi, bu kanjunu, kanu
nun meriyet tarihinden alti ay sojtira hazirla-
yaeaktir. Binaenaleyh kendisinin te§8kkiil ta
rihinden alti ay evvel, yani te§eHkiil etmc-
mis. bir idareyi faaliyete getirmis oluyorsunuz 
gibi geHyor. 

ALt RIZA TtTREL (Konya) — I§gi sigorta 
idaresi, ilk evvel §u i§lerle me§gill olur. Bi. 
rinci fikra bunun hakkmdadir. Qndan sonra 
gelen ciimle de «lsbu sigortalara aij; hiikiimle-
ri havi kanunlar en gee. bu kanunun meriye-
tinin altmci ayi sonuna kadar ye djiger sigorta 
Ivollarma ait kanunlar, yani, is kazasi ve mes
leki hastaliklar ve analik sigortalarma ait ka
nunlar bu kanunun meriyete girmesinden iti-

baren en geq alti ay zarfmda Biiyiik Millet 
Meclisine sevkedilmelidir ki, bir sene sonra 
sigorta idaresinin kurulabilmesi temin edilsin. 

REFIK INCE (Manisa) — Anlasildi, mese-
le yok. 

BA§KAN — Madde hakkmda ba§ka miita-
lea yoktur. Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir, 

Ceza hiikumleri 
I -1? aktine miiteallik cezalar 

MADDE 108 — 1)9 ncu maddede yazdi olan 
surekli isleri mukaveleye baglamayan veya bu 
mukaveleyi o maddenin tariflerine uygun sekil-
de yapmayan, 

2) 10 ncu maddede yazildigi gibi isginin ta-
lebi iizerine kendisine isin umumi ve hususi 
sartlarmi gosterir imzali bir vesika vermeyen, 

3) 18 nci madde mucibince isciye (Yeni is 
arama izni » ni vermeyen, 

4) 21 nci madde mucibince isgiye iicret pusu-
lasi vermeyen veya isginin iicret defterine iicret 
hesaplarmi gegirmeyen, 

Is veren veya is veren vekili bes liradan elli 
liraya kadar; ve, 

5) 11 nci maddede yazdi takim mukavelesini 
bu madde hiikiimlerine gore tanzim ve tatbik et-
meyen, 

6) 19 ve 20 nci maddeler hiikmunce isgi iic-
retlerini, zaruret olmaksizm, odemeyen, 

7) 22 nci madde hiikmiine uymayacak se-
kilde isgi ucretlerinden tazminat karsiligi kesen, 

8) is yerlerinin dahili talimatnameleri hak
kmda 29 ncu maddenin hiikiimlerinden her han-
gi birine uymayacak sekilde harekette bulunan, 
yahud talimatnamede yazdi olan sartlardan her 
hangi birini tatbik etmeyen veya baska tiirlii tat
bik eden, 

9) Isgilerden kesilecek para cezalari hakkm
da 30 ncu madde hiikiimlerinden her hangi biri
ne uymaz §ekilde muamele yapan, 

10) 32 ve 33 ncii maddeler mucibince gikari-
lacak nizamnamelerde yazili hiikiimlere uygun 
olmayacak §ekilde harekette bulunan yahud is
gi iicretlerini bu nizamnamelerin tayin ettigi 
tarzdan baska tiirlii hesap ederek veren veya 
daha asagi hadlerde odeyen is veren veya is ve
ren vekili on liradan yiiz liraya kadar; 

11) Kadm isgilerin 25 nci madde mucibince 
gebelik ve dogum esnasmdaki kanuni istirahat 
devreleri iginde bilerek bu gibi kadmlan galis-
tiran, 

12) Ekonomalarm agilmasi veya isletilmesi 
hususlarmda 27 nci maddenin hiikiimlerinden 
her hangi birine uymayacak sekilde hareket 
eden, 

13) 31 nci maddenin ikinci fikrasmda yazili 
oldugu iizere isgiye sahadetname vermeyen veya 
verdigi sahadetnameye isgi hakkmda dogru ol-
mayan yazilari yazan, 
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14) l$gi ucretlerinin odeme tarzlarmi degis,-

tirmek hususunda 34 ncu madde hukiimlerine 
riayette bulunmayan, 

1$ veren veya is, veren vekili yirmi bes, lira-
dan a$agi olmamak iizere hafif para cezasma 
garptrrikr. 

BASKAN — Madde hakkrada miitalea var 
mi? 

MlTAT ALTIOK (Zonguldak) — 108 nci 
maddenin 6 nci fikrasmdaki « zaruret olmak-
sizm » cumlesinin kaldirilmasi lazrmgelecegi ka-
naatindeyim. Qiinku isgi iicreti en geg haftada 
bir Sdenir. Ancak isginin de muvafakati ile bu 
miiddetin iki hafta veya bir ay olarak tesbiti 
caizdir, diyen 19 ncu madde ile is akdinin fes-
hinde veya hitammda i§ ucretlerinin derhal tarn 
olarak odenmesi, 19 ncu madde ilo «1§ aktinin 
feshinde veya hitammda i§ ucretlerinin derhal 
tarn olarak odenmesi mecburidir» kaydini ihti-
va eden yirminci maddenin katiyet ve mutla-
kiyet ifade eden ruhunu zafa ugratmaktadir. 
Bu katiyet karsisinda zaruret olmaksizin i§gi 
yevmiyelerini vaktinde vermeyenlerden 25 lira-
dan a§agi olmamak iizere hafif para cezasma 
garptinlir denilmektedir. Arkadaslar, bu «zaru
ret olmaksizin» ciimlesi i§gi yevmiyelerini kanu-
nun tayin ettigi miiddet zarfmda vermeyenler 
veya vermek istemeyenler icin bir agik kapi bi-
rakmakta ve bu bir kagamak noktasi te§kil et-
mektedir. Kanunun esas metin ve ruhu Tiirk is,-
gisinin hayat, hak ve menfaatlerini korumak, 
say ile sermaye arasmda ehenk tesis etmek oldu-
guna gore; dogrudan dogruya isscinin hakkma 
taalluk eden yevmiyelerinin verilmemesini ma-
zur gosterecek «zaruret» gibi alestiki ve kaga-
makli bir noktanm bu kanunda yer almasmi 
dogru bulmuyorum. Kanunun ruhunu rencide 
edeceginden korkuyorum. 

Arkadaslar, ben Zongnldakta vazife basin-
da bulunurken bir cok vesilelerle haklari veril-
meyen amelenin sik sik bana miiracaatlerile, si-
kayelerile kar§ila§iyordum. Su dakikada aylar- i 
danberi, yillardanberi haklarmi alamadiklan 
icin istirap cekmekte olan isgilerin adedi tahmi-
nin gok fevkinde oldugunu derin bir aci ile 
yiiksek huzurunuzda hayati hakikiyenin verdigi 
tecriibedelere dayanarak arzedebilirim. 

Amele hayatmdaki cok elim mahrumiyetler, 
cok aci istiraplari bu kanun kokunden sokiip 
atmagi istihdaf ederken «Zarurct olmaksizin* 
gibi miihim ve gayri vazxh bir ciimlenin amele 
haklari icin bir siper veya bir tabiye olarak 
kullanilmasma Yiiksek Ileyetinizin miisaade 
buyurraayacagma derin bir inanim vardir. Mii- ! 
saadenizle, endiselerimi tahrik eden noktalar ' 
hakkcnda bir kac misal arzedeyim. Is verenler ! 
icin zaruretler neler olabilir?.... 

Bilfarz; i§ veren veya vekili veya mesul mu- | 
hasibi hakikaten hastalanmistir, veyahut ta bun-
lardan biri hastalik icadi ile, teniaruzla evine 

kapanmi§rr. 1§ veren veya vekili veya mesul 
muhasip olmaymca da para verilemeyecegi igin 
hastalik geginceye kadar amelenin beklemesi 
lazimdir. Bunu zaruret olarak kabul edecek mi-
yiz? 

Bilfarz; her hangi bir maden sahibi veya mii-
teahhit veyahut ta laalettayin bir i§ veren ve
kili Istanbuldaki biirosundan veya patronundan 
para gikarmasi icin telgrafla miiracaat etmi§, 
mnracaati da muhakkaktir. parayi bulamami§, 
tedarik edememis, yahut zamanmda parayi ye-
tis/tirememis. Parayi bulamadigi igin kanunun 
tayin ettigi miiddet zarfmda verememi§. i§ginin 
beklemesi lazimdir. Arkada§lar, bu da bir zaru-
rettir. iscinin beklemesi lazimdir. Bu gibi misal-
leri istediginiz kadar uzatabiliriz. Biz hayati 
hakikiyede gok zaman bu gibi hakikatlarla kar-
^ila§tik. Bu gibi sseyleri gok zaman gbrmekteyiz. 
1§ verenin muhtelif yerlere borglan, bankalara 
odenecek giinii gelmi§ bonolan vardir. Guniinde 
odemezse protosto edilecektir. Ticari ve mali iti-
ban sarsilacaktir. Binaenaleyh i§ veren igin giin 
kazanmaga §iddetle ihtiyag vardir. i§ verenin 
yalniz Devlet, idarei hususiye, belediye ve Sii-
mer bank gibi her zaman parasi kasasmda ha-
zir olan miiesseseleri gbz oniine almiyalim. Ka
nunun birinci ve ikinci maddesinde tasrih etti-
gimiz vechile asgari 10 i§gi kullanan miiesseseler 
vardir. Mevcut parasmi miistacel boi glarina yatir-
mak zaruretini hisseder. Amele iicretini ise ikinci 
dereceye brrakmak luzumunu hisseden miiessese
ler vardir. Amele iicretini ikinci safhaya brrak
mak icin kendisini hakli gostermek ister, hatiri 
hayale gelmeyecek zaruretler ihdas eder. Bir ba-
kimdan bunlar zaruret gibi de almabilir. 

Fakat calisan ve yevmiyeye kesbi istihkak 
eden zavalli amelenin bunda ne sunu taksiri 
vardir? 

Isin mahkemeye intikali takdirinde hakim 
de bu arzettigim zaruretleri kabul etmeyerek 
patronu 25 lira para cezasma garptrrmakla ame
lenin acikli vaziyeti degismis olur mu? 

Hukukgu arkadaslarimm da insaflarma mii-
racaatle rica edecegim ki, bu agik kapryi sim-
siki kapayalim. Bilfarz yangin gibi, iflas gibi 
ahvali miicbire zaruret olabilir. Bunlarm gayri-
ahval karsismda su veya bu gibi teallulleri za
ruret sekline sokarak ticret meselesinden do-
layi iscilere iztirab vermeyelim. 

Arkadaslar; su sebeb veya su behane ile bu 
giin git, yarin gel demek suretile aradan aylar, 
yillar gegirilerek yalniz bir mintakada galisan-

I larm yuzlerce maden isgisinin 15 - 20 bin liraya 
1 yakm alacaklari verilmemis ve belki de bu giin 

igin de, yarin igin de nakabili tahsil bir neticeye 
varmis vakialar, hadiseler oldugunu ispat ede-
bilirim. 

Arkadaslar isim soylemeyecegim; kbmiiru 
gikarmis,, satmis, parasmi da almi§ oldugu halde 
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inubrem borglarma parayi dagrttigi igin maden 
isgisine haklarmi vermemis kimseler bulundu-
gunu gosterebilirim. Nihayet, nihayet arkadas-
lar, boyle bir hadise vukuunda hadisenin faili-
nin cezasi da 20 lira hafif para cezajsidrr. istih-
daf ettigimiz yiiksek gaye ile neticejnin birbiri-
ni tamamlamadigmi gortiyorum. 

Zaruret olmasin, ciimlesinin bu fikradan biis-
blitiin kaldmlmasmi veyahut ta zaruri sebepler 
ne ise bunun gayet acik ve vazih olarak kanuna 
dercedilmesini teklif ediyorum. Bunun igin de 
baskanliga bir takrir takdim ediyorum. 

FUAD StRMEN (Erzurum) — Altiok arka-
dasim burada Yiiksek Meclise izah ettigi endise-
leri biz de enciimende uzun uzadryaj diisiindiik. 
Fakat vardigimiz netice, teklifimizdp yazrii ne-
tice oldu. Qtinkii, is verenle isgi arasmdaki mii-
nasebet - malumu aliniz - bir hukuM munase-
bettir. Yalniz her iki tarafm vaziyetini goreme-
digimizden ve isgileri daha ziyade himaye edici 
bir kanun tanzimini derpis ettigimizden dolayi-
drr ki, Devleti isgileri himaye edici! bir kanun 
tanzimi vaziyetinde gordiik ve patronlarm, ki-
minin bir ayda, Mminin 15 giinde kiminin bir 
haftada vermekte olduklari isgi iicretlerini, za-
ten almakta olduklari iicret pek az <j>ldugu igin, 
her hafta verilmesi esasmi kabul ettik. Bu esa-
sa riayet etmeyen is verenler hakkmjda da cezai 
hukiimler koyduk. Ceza kaidelerinin esas pren-
sipidir ki, bir adamm cezaen mesul olabilmesi 
igin o adama atfedilen filii hareketin kendi ku-
surundan miitevellid olmasi lazrmgelir. Is ve
ren, kanunun emrettigi mtiddet iginde ameienin 
iicretini vermiyor ve verememesi hakjiki zaruret-
ten miitevellid ise biz, o is vereni kanun baki-
mmdan nasi tecziye ederiz. Onun £gin biz za
ruret kelimesini kafi gordiik ve bunun takdiri-
ni de hakimlere brraktik. Amma Hjeyeti Umu-
miye isterse esbabi mucbire tabirini. koyarak da
ha daraltabilir. Is verenler hakkmda cezai ta-
kibat lazrmgeldigi zaman, takibati yapacak ve 
hiikiim verecek olanlar, hakimlerdlr. §iiphe-
siz ki, is verenin kagamak yapip yapmadigmi, 
sunu taksirini hakimlerimiz gayet giizel takdir 
ederler. Binaenaleyh enciimen Altijok arkada-
sm soyledigi gibi birer birer zaruretjeri saymak 
imkanmi bulamamistir. Hakimlerin! reyine bi-
rakmistir. 

KAMAL TURAN (isparta) — Oezanm mu-
ayyen olarak 25 lira gibi hafif bir ceza olacagi-
na, yaprian isten miiteessir olanlarim sayisma 
gore fazlalastirdmasi daha dogru dejil midir? 

FUAD StRMEN (Erzurum) — Asgari bir 
had yoktur. 25 liradan baslar, dedijk. Hakim
lerimiz tabii ucretsiz kalan isgi acjtedine gore 
cezayi te§did edebilir. 

MlTAT ALTIOK (Zonguldak) -4 Para ceza
si 25 liradan baslar. Yiizlerce, binlferce isginin 
yevmiyesi aylarca verilmez ve nihayet bu vazi-
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yette 25 lira ceza verilirse bu cezanm tesiri 
kalmaz. 

FUAD StRMEN (Erzurum) — Bu ihtimal 
de varid degildir. Qunkii bir kag ki§i belki hak
larmi miidafaa edemezler. Fakat yiizlerce, bin-
lerce isgi; ticaret kanununa muracaatle ve on-
larm iflasini taleple haklarmi istihsal edebilir-
ler. Binaenaleyh bu mahzur varid degildir. 

BALKAN — Tadilnameyi okutuyorum: 

Yiiksek Baskanliga 
Arzettigim sebeplerden otiirii 108 nci mad-

denin 6 nci fikrasmdaki (zaruret olmaksizm) 
ciimlesinin tamamen kaldirilmasmi veyahut ta 
zaruretler nelerse agikga tasrih edilmesini teklif 
ederim. 

Zonguldak saylavi 
Dr. M. Altiok 

BASKAN — Tadilnameyi reye arzediyorum. 
Nazari dikkate alanlar lutfen el kaldrrsm. Na-
zan dikkate almayanlar Miisaade buyuru-
nuz; tadilnameyi nazari dikkate alanlar lutfen 
ayaga kalksmlar. Almayanlar lutfen ayaga kalk-
smlar. Tadilname nazari dikkate almmami§tir. 

Maddeyi aynen reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmeyenler... Madde kabul edilmis-
tir. 

MADDE 109 — 108 nci maddede yazili sug-
lardan her hangi birini, evvelki mahkumiyetin 
cezasini gektikten sonra, bir sene zarfmda 
birinci defa tekrar isleyen kimseye onceki hiik-
miin iigte biri nisbetinde ve bir defadan daha 
fazla tekrar isleyene ise yari nisbetinde fazla 
para czasi hukmolunur. 

BALKAN — Madde hakkinda miitalea var 
mi? 

Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler . . . Kabul edilmistir. 

II. Isin tanziminde cezayi miistelzim nailer 

MADDE 110 — 1) 35 nci maddedeki hukiim
ler mucibince tesbit edilmis olan is miiddetlerin-
den fazla olarak isgileri galistiran is veren veya 
is veren vekiline bes liradan elli liraya kadar; ve 

2) 36 nci madde mucibince saglik kaideleri 
bakimmdan ancak sekiz saat veya daha az 
galismasi lazim gelen islerde isgileri nizamna-
mede yazili miiddetlerden daha fazla galisti
ran is veren veya is veren vekiline yirmi lira
dan yiiz elli liraya kadar; ve 

3) 37 nci maddede yazildigi veghile fazla ga-
lisma saatlerile isletilen is yerlerinde bu hu-
sustaki nizamname hiikiimlerine uygun mua-
melede bulunmayan is veren veya is veren ve
kiline bes liradan elli liraya kadar (§ukadar 
ki; fazla galisma saatile isletilen isgilere, nizam-
namede tesbit edilen yiizde nisbetleri derecesinde 
fazla iicret odemeyen is, veren veya is veren ve
kiline on liradan yetmis liraya kadar); ve 

4) 38 nci madde mucibince bazi sebepler 
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dolayisile isgilerin kanuni galisma miiddetin-
den fazla istisnai gahstirilmalarma cevas veri-
len hallerde iicreterin tesviyesi hususunda bu 
madde hiikmune riyaet etmeyen is veren ve
ya is. veren vekiline on liradan yetmis bes li-
raya kadar; ve ayni maddenin ikinci fikrasma 
gore alakadar makama keyfiyeti bildirmeyen 
is veren veya is veren vekiline bes liradan elli 
liraya kadar; ve 

5) 39 ncu maddede yazili hallerde fazla ga-
listirilmasi icab eden isgileri tcra Vekilleri He-
yetince tayin edilen miiddetten daha uzun za-
man gali^tiran veya ayni maddenin ikinci fik-
rasi mucibince isgi iicretlerini odemeyen is ve
ren veya is veren vekiline on liradan yiiz liraya 
kadar; ve 

6) 40 nci madde mucibince kanuni galisma 
miiddetleri i^mde saydan hallerden dolayi 
isgi iicretlerini eksiltmeye ugratan is veren ve
ya is veren vekiline on liradan yetmis bes lraya 
kadar; ve ayni madde mucibince bu haller igin 
gikarilacak nizamnamelerin hiikumlerine aykm 
diisecek hareketlerde buunan is veren veya 
is veren vekiline bes liradan elli liraya ka
dar; ve 

7) 41 nci madde mucibince galisma saatle-
rini ayar ve tayin etmeyen veya dahili tali-
matnamelerinde gbstermeyen, yahut is yerle-
rinde levhalarla ilan etmeyen is veren veya is 
veren vekiline iki liradan on liraya kadar; 

8) 42 nci maddede yazili dinlenmeler hak-
kindaki hukumlere riayet etmeyen is veren ve
ya is veren vekiline bes liradan elli liraya ka
dar; ve 

9) 43 ncii madde mucibince geceleri isgi 
galiS/tirmalarma cevaz verilen is yerlerinde isgi
leri geceleri sekiz saatten fazla calistiran veya 
isgilere isin ortalama zamanmda dinlenme ver-
meyen, veyahut gege isgi galistrrmaya aid ni-
zamname hiikumlerine riayet etmeyen veya 
nbbetle§e isgi postalan kullanilan islerde bu 
maddenin «IV» numarak fikrasi hiikiimlerine 
uygun hareket etmeyen is veren veya is veren 
vekiline on liradan yiiz liraya kadar; ve ayni 
maddenin «II» numarali fikrasi hiikmiince gi
karilacak nizamnamede, gece isletilmeleri ya-
sak edilmis olan is. yerlerinde isgileri geeeleyin 
galstiran is veren veya is veren vekiline yirmi 
bes liradan asagr olmamak iizere ; ve 

10) 45 nci madde mucibince cumartesi gtin-
leri saat on iigten itibaren tatil edilmesi icab 
eden is yerlerinde i§gi iicretlerini tarn olarak 6̂  
demeyen is veren veya is veren vekiline on li
radan yiiz liraya kadar; ve 

11) 46 nci maddenin (I) ve (II) numarali 
bentleri mucibince Cumhuriyet bayrammda is
gilere iicretlerini odemeyen is veren veya is. 
veren vekiline on liradan yetmis, bes liraya ka
dar; ve ayni maddenin (III) numarali bendi 
mucibince is. yerini kapatmak mecburiyeti bu-
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lunmayan sair bayram ve tatil giinleri igin isgi
lerin iicreti hakkmda dahili tajimatnamede 
tesbit etmis oldugu usule riayet etmeyen is 
veren veya is veren vekiline bes liradan yirmi 
bes liraya kadar; ve 

12) 47 nci maddede saydan isgiler veya me-
murlar hakkmda gikarilacak nizamname hii
kiimlerine riayet etmeyen is veren veya is. 
veren vekiline on liradan yiiz liraya kadar; ve 

13) 48 nci madde hiikiimlerine uymayacak 
bir tarz ile 16 yasmi doldurmamis. gocuklari 
galistiran is veren veya is veren vekiline on lira
dan yiiz liraya kadar; ve 

14) 49 ncu madde ile yasak edilmis olan 
islerde on sekiz yasjthi doldurmamis erkek go
cuklari veya her yastaki kiz veya kadmlan ga
listiran is veren veya is. veren vekiline yirmi 
bes liradan asagi olmamak iizere; ve 

15) 50 nci maddenin «11» numarali fikrasi 
mucibince geeeleyin on altidan yukari yastaki 
kiz ve erkek goeuklarla daha biiyiik kadmlarm 
galiftirilmalarma dort yil igin izin verilecek 
olan bazi isler miistesna tutulmak iizere, bu 
maddenin «1» numarali fikrasmda yazili esaa 
hiikme gore sair sanaiye aid islerde on sekiz 
yasmi doldurmamis erkek goeuklarla her yas
taki kiz ve kadmlan geeeleyin gali^tran is ve
ren veya vekiline yirmi bes, liradan asagi ol
mamak iizere; ve ayni maddenin «n» numarali 
fikrasi mucibince geeeleyin on altidan yukari 
yastaki kiz ve erkek goeuklarla daha biiyiik ka
dmlarm gaiistirilmalarma dort yil iein izin 
verilecek olan islerde bu gibi gocuklar ve ka-
dmlar hakkmda iktisad vekaletinee tesbit edi
len sartlar ve usullere riayet etmeyen is. veren 
veya is veren vekiline on liradan yiiz liraya 
kadar; ve ayni maddenin «III» numarali fik
rasmda yazili halleri alakadar makama yirmi 
dort saat iginde bildirmeyen is veren veya is. 
veren vekiline bes; liradan elli iraya kadar; ve 

16) 51 nci maddenin tariflerine uygun §e-
kilde isgi cetvellerini tanzim etmeyen yahut 
noksan tanzim eden veya bu cetvelleri talep 
vukuunda alakadar makama ibraz etmeyen i$ 
veren veya is veren vekiline bes. liradan elli li
raya kadar ;ve 

17) 52 nci maddede yazili nizamnamelerle 
tesbit edilen usuller ve kaidelere riayet etme
yen is. veren veya is veren vekiline on liradan 
yiiz liraya kadar hafif para cezasi hukmolunur. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
m? 

M. M. Dr. RASlM FERtT TALAY (Nigde) 
— Bu maddenin 9 ncu bendinin dordiincii sa-
tirmm sonunda (bu maddenin) yerine (ayni 
maddenin) olacaktir ve her fikranin sonundaki 
(ve) kelimesinin tayyini enciimen teklif ediyor. 

3A§KAN — Tashihat yapildi. Maddeyi 
kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edildi. 
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MADDE 111 — 110 ncu maddede yazili 

^glardan her hangi birini, evvelki mahkumi-
yetin cezasmi gektikten sonra, bir sene zar
fmda birinci defa tekrar i§leyen kimseye on-
ceki hiikmiin iigte biri nisbetinde ye bir defa-
dan daha fazla tekrar i§leyene iseiyan nisbe
tinde fazla para cezasi hukmokmur.j 

BALKAN — Miitalea var mi? jfladdeyi re-
ye arzediyorum. Kabul edenler... ijtmeyenler... 
Kabul edilmi§tir. 
Il l - tsgilerin sagligmi koruma ve fi§ emniyeti 
hiikiimlerinden dolayi cezayi mustejlzim nailer 

MADDE 112 — 1) 54 ncii maddenin birinci 
fikrasmdaki esasi hukme riayet etjmeyerek 55 
nci madde mucibince gikanlacak olan «l§gile-
rin sagligmi koruma ve is, emniyeti nizamna-
mesi» nde veya bazi i§lere aid ozel tedbirleri 
gosteren ayri ayri nizamnamelerde esasa mii-
teallik ve birinci derecede sayilmijf olan §art-
lari tarn ve miikemmel bir halde tutmayan is 
verene yiiz liradan asagi olmamak iizere ha
fif para cezasi verilir ve noksanlai]in ikmaline 
kadar i§ yeri kapattinlir. t§bu nizamnameler
de ikinci derecede sayilan sartlan tamamlayan 
i§ verene ise elli liradan yiiz liraya kadar ha
fif para cezasi hiikmolunur ve nokjsanlarm ik
maline kadar is yerinin kapatilmasjna dahi ka-
rar verilebilir. 

2) 54 ncii maddenin ikinci fikralsinda yazili 
oldugu iizere saglik koruma ve i§ enmiyeti §art-
larma riayet etmeyerek bas,ka i§gilerin em-
niyetini yahut sagligmi tehlikeye du§iiren i§-
<?iye (Dahili talimatnamede saglik •< koruma ve 
is, emniyeti §artlarina mugayir hareketler icin 
30 ncu madde mucibince tesbit edilmi§ olan 
ve dogrudan dogruya is. yerinde i§ fveren veya 
is, veren vekili tarafindan tatbik j edilen tic-
ret kesintilerinden ba§ka) be§ liradan elli lira
ya kadar hafif para cezasi verilir. 

BALKAN — Madde hakkinda miitalea var 
mi? 

M. M. Dr. RASlM FERtT TALAY (Nigde) 
— Bu maddenin birinci satirmin sonundaki 
(esasi) kelimesi (esas) olacaktir. 

BALKAN — Yani (i) harfi kalkacaktir. 
Tashih yapildi. Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir. 

MADDE 113 — 1) 56 nci maddenin (A) ben-
dinin 3 ncii fikrasi mucibince «lsletnje vesikasi» 
almaksizm agtigi is yerinde isgi §alistiran is ve
ren veya is veren vekiline : r 

a) Vesikasiz agtigi is yerinde « isfeilerin sag
ligmi koruma ve is emniyeti nizamn^mesi » nin 
veya bzel nizamnamelerin butiin sartlja,ri noksan-
siz olarak yerine getirilmis bulunmuyjorsa, bes li
radan elli liraya kadar hafif para cezasi hiikmo
lunur; I 

b) Vesikasiz agtigi is yerinde adk gegen ni

zamnamelerin yalniz ikinci derecedeki sartlan 
kismen veya tamamen yerine getirilmemis bu-
lunuyorsa, on liradan yiiz liraya kadar hafif 
para cezasi hiikmolunur ve bu sartlarm ikma
line kadar is yeri kapattirilabilir. 

c) Vesikasiz agtigi is yerinde adi ge§en ni
zamnamelerin birinci derecedeki sartlan kismen 
veya tamamen yerine getirilmemis bulunursa, 
yirmi liradan asagi olmamak iizere hafif para 
cezasi hiikmolunur ve her halde bu sartlarm 
ikmaline kadar is yeri kapattirilir. 

2) Ayni maddenin (B) bendindeM ikinci 
fikranm son cumlesi mucibince alakadar me-
murlar tarafmdan sonradan goriilen noksanlar-
dan birinci derecede saydmis sartlara dahil bu-
lunanlan nizamen muayyen miihlet zarfmda ik
mal etmeyen is verene elli liradan asagi olma
mak iizere hafif para cezasi hiikmolunur ve her 
halde bu sartlarm ikmaline kadar is yeri ka
pattirilir. Yukarida anilan noksanlardan ikinci 
derecede saydmis sartlara dahil bulunanlan ni
zamen muayyen miihlet zarfmda ikmal etmeyen 
is verene ise on liradan elli liraya kadar hafif 
para cezasi hiikmolunur ve bu sartlarm ikma
line kadar is yeri kapattirilabilir. 

3) Ayni maddenin (C) bendinde yazildigi 
iizere ikinci derecedeki sartlarda goriilen nok
sanlari nizamen muayyen miihlet zarfmda ikmal 
etmediginden dolayi idareten kapatilmis olan is 
yerini memnuiyet hilafma olarak tekrar a§rp 
isleten is verene, yirmi liradan yiiz liraya kadar 
hafif para cezasi hiikmolunur ve is yeri tekrar 
kapattirilir. 

4) Ayni maddenin (Q) bendinin son ciimle-
sinde yazildigi iizere nizamen muayyen miihlet 
iginde is yerindeki noksanlari ikmal ve islah 
etmeyen is verene, yirmi liradan yiiz liraya ka
dar hafif para cezasi hiikmolunur ve bu sart
larm ikmaline kadar is yerinin kapatilmasma da
hi karar verilebilir. 

5) Ayni maddenin (F) bendi mucibince ida
reten kapatilmis olan bir is yerini memnuiyet 
hilafma olarak tekrar a<jrp isleten is verene, yiiz 
liradan asagi olmamak iizere hafif para cezasi 
hiikmolunur ve her halde is yeri kapattirilir. 

6) Ayni maddenin (G) bendi mucibince 
noksanlari nizamen muayyen miihlet iginde ik
mal edilmeyerek ilgili makamdan « Isletme ve-
sikasi » almmamis olan bir is yerini isleten is ve
rene (Isbu is yeri idareten kapatilmis bulunu-
yorsa) elli liradan asagi olmamak iizere hafif 
para cezasi hiikmolunur ve ayni sebepten do
layi idareten kapatilmis bulunan is yerini mem
nuiyet hilafma olarak tekrar agrp isleten is ve
ren ise, yiiz liradan asagi olmamak iizere hafif 
para cezasma garptrrdir. 

7) 56 nci maddenin (H) bendinde yazili hal-
lerde ayni maddenin (A) bendi hukmiine tem-
sil edilenler icm o beridin tariflerine uygun 
surette muamele ifa etmemis olan is veren hak-
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kmda isbu 112 nci maddenin (1) numarali fik-
rasmdaki (C) bendinin hukumleri tatbik olunur 
ve 56 nci maddenin (H) bendinde yazili haller-
den ayni maddenin (B) bendi hukmiine tem-
sil edilenler igin o bendin tariflerine uygun su-
rette muamele if a etmemis olan is veren hak-
kmda ise isbu 113 ncii maddenin (1) numarali 
fikrasmdaki (B) bendi hiikmunce ceza verilir. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Madeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden-
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 114 — 1) 57 nci maddenin 1 nci 
fikrasmda yazili oldugu ve$hile, is. yerine icki 
getiren veya sarhos olarak gelen, yahut bu gibi 
ickileri is yerinde kullanan kimseye be$ liradan 
elli liraya kadar ve bu icjkileri ba^kalarma ve
ren veya satan sahsa ise yirmi bes liradan yiiz 
lirava kadar hafif para cezasi hiikmolunur. 

2) Yukanki fikrada yazili suclardan birini 
yapan, bizzat is veren veva is veren vekili, ya
hut, is§ilerin sevk ve idaresile, yahut bunlar 
iizerinde murakabe veva nezaret ile muvazzaf 
bir kimse ise, buna verilecek ceza iki katma ci-
kanlir. 

3) Ayni maddenin 2 nci fikrasi mucibince 
ispirtolu ickiler hakkindaki yasaga muhalif 
hareketlerin vuku bulmamasi igin icap eden dik-
kat ve murakabeyi ifa etmeyenlere yirmi lira
dan yiiz lirava kadar hafif para cezasi verilir. 

KAMAL tJNAL (Isparta) — Buradaki icki 
tabiri butiin iokilere samil midir, deeil midir? 

MUHTELtT E. M. M. Dr. RAStM FERtT 
TALAY (Nigde) — Kastolunan ispirtolu icki-
lerdir. 

BASK AN — Baska miitalea var mi? Madde-
yi reye arzediyorum. Kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmi§tir. 

MADDE 115 — 58 nci madde mucibince agir 
ve tehlikeli i§ler hakkindaki nizamnamenin hii-
kiimlerine muhalif olarak bu i§lerde kadmlar 
ve on sekiz ya§mi tamamlamami§ Qocuklan ca-
li§tiran, i§ veren veya i§ veren vekiline yiiz li
radan asagi olmamak iizere hafif para cezasile 
beraber bir haftadan bir aya kadar hafif hapis 
cezasi verilir. 

BASKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? 

FUAT StRMEN (Erzurum) — Bendeniz bu 
madde hakkmda encumende akalliyet reyinde 
bulunanlar kisminda kaldim. Bu maddenin te-
mas ettigi fiil agir bir fiildir. Gebe ve emzikli 
kadmlan kanun hilafmda gali§tirmak. Bu fiilin 
tekabiil ettigi ceza kabahat derecesinde bir ce
za olmamak gerektir. Binaenaleyh hukuki ve 
ana bir kaidedir ki i§lenilen sugla ona verilecek 
ceza arasinda adil bir nisbet olmak gerektir. Bu 
itibarla buradaki cezayi naktiyi, agir cezayi 
nakti olarak ve miktarmi bir az arttirarak ka-
bul etmenizi Yiiksek Heyetinizden rica ediyo-

rum ve bunun igin de bir takrir takdim ediyo-
rum. 

BASKAN — Enciimenin bir miitaleasi var 
mi? 

M. M. Dr. RASlM TALAY (Ni&de) — Bizim 
bir diyecegimiz yoktur. Takdiri Heyeti Celileye 
birakryoruz. 

SALAH YARGI (Kocaeli) — Kabul edin bit-
sin, gitsin takrir vazmaqu liizum vok. 

E. R. TUGAMlRAL HAKKI SlNASl EREL 
(Istanbul) — Peki enciimen kabul ediyor. 

BASKAN — Enciimen de kabul etmistir. Bu 
halde ceza ae-rr olacaktrr. 

Madde hakkmda baska miitalea yoktur. Reye 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmistir. 

MADDE 116 — 59 nou madde mucibince aqrr 
ve tehlikeli islerde, doktor raporu olmakstzm 
isci calistrran. is veren veya is veren vekilme 
yirmi bes liradan yiiz liraya kadar hafif para 
cezasi hiikmolunur. 

BASKAN — Madde hakkmda miitalea. var 
mi? ... Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmistir. 

MADDE 117 — 60 nci madde mucihW.e 12 
den 18 yasa kadar (18 vasmdakiler dahil) co-
cuklari doktor raporu olmaksizm her hausri 
bir iste calistrran veva ayni maddetun ikinci 
fikrasmda yazildiffi iizere eski is yerlerinrle ca-
lismakta olan bu yaslardaki gocuklari alti av 
icinde hekim muavenesinden gecirmeven ve 
bunlar hakkmdaki raporlari talep vukuwida ib-
raz etmeven is veren veva is veren vekili eVi 
liradan asa^i olmamak iizere hafif para ceza-
sraa carptmlrr. 

BASKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? ... Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyenler... 
Madde kabul edilmistir. 

MADDE 118 — 1) 61 nci madde mucibince 
<5ikarilacak olan nizamname hukiimlerine uy-
gun olmayarak, gebe veya emzikli kadmlarm 
(?ahstirilmasi yasak olan islerde bunlari calis
trran is verene veya is veren vekiline yiiz lira
dan asagi olmamak iizere hafif para cezasi ve 
bunlarm palistirilmalari caiz olan islerde ise 
nizamnamede tesbit edilmis olan sartlar ve 
usullere riayet etmeyen is verene veya is ve
ren vekiline elli liradan asagi olmamak iizere 
hafif para cezasi hiikmolunur. 

2) Ayni maddede anilan nizamname hiikmiin-
ce emzirme odasi veya gocuk bakrm yurdu tesis 
edilmesi icap eden is yerinde bu tesisati niza-
men muayyeh miihlet zarfmda yapmayan is ve
rene yirmi bes liradan yiiz liraya kadar hafif 
para cezasi verilir. 

FUAT SlRMEN (Erzurum) — Bu da §imdi 
Yiiksek Meclisin kabul ettigi madde ile a§agi 
yukari alakadar hukumleri ihtiva etmektedir. 
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Hafif cezanm agir olmasi lazimgelir. 

EASKAN — Enciimen ne diyor? 
TU6AMIRAL HAKKI §lNASl EREL — 

Muvafiktir. 
BALKAN — Enciimen kabul etmi§tir. Bu-

rada da ceza agir olacaktir. Madde hakkmda 
ba§ka miitalea da yoktur. Maddeyi reyinize ar-
zediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmi§tir. 

MADDE 119 — 62 nci madde mucibince ci-
karilacak olan nizamnamelerin hukiimlerine 
mugayir harekette bulunan i§ verene veya is 
veren vekiline on liradan yiiz liraya kadar 
hafif para cezasi verilir. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-

mistir. 
MADDE 120 — 112, 113, 114, 115, 116, 117, 

118 ve 119 ncu maddelerde yazili suglardan 
her hangi birini, evvelki mahkumiyetin ceza-
sini oektikten sonra, bir sene zarfmda birinci 
defa tekrar i§leyen kimseye onceki hiikmiin 
iicte biri nisbetinde ve bir defadan daha fazla 
tekrar isleyene ise, yari nisbetinde fazla para 
cezasi hukmolunur. 

BASKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmistir. 

IV - Is, ve i§ci bulma hiikumlerinden dolayi 
cezayi mustelzim haller 

MADDE 121 — 1) 65 nci maddenin (A) ve 
(B) bentleri hukumlerinden birine muhalif 
olarak is,cilere is ve islere isgi bulmak iizere 
hususi idarehane acan kimseye elli liradan ba§-
lamak iizere hafif para cezasi hiikiinolunur ve 
idarehane kapattinlir. 

2) Ayni maddenin (B) bendinin ikici fik-
rasi hiikmiine tevfikan idareten kapatilmi§ 
olan boyle bir hususi idarehaneyi memnuiyet 
hilafma olarak tekrar acip i§leten kimseye yiiz 
liradan assagi olmamak iizere hafif para cezasi 
hukmolunur ve idarehane kapattinlir. 

3) Yukanki fikralar mucibince cezaya garp-
tirilarak kapattmlmis olan idarehaneyi tekrar 
acip isleten kimseye evvelki para cezasmin iki 
misli hiikmolunacagi gibi ayrica iki aya ka
dar hafif hapis cesazi dahi verilir. 

BASKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
mi§tir. 

MADDE 122 — 1) 66 nci maddenin «A» 
bendi hiikmiince salahiyettar makama verilme-
si lazimgelen beyannameyi miihleti zarfmda 
vermeyen hususi i§ ve is,ci bulma idarehanesi 
sahip veya miiduriine 25 liradan 100 liraya ka
dar hafif para cezasi hukmolunur. 

2) Ayni maddenin «B» bendi mupibince sa

lahiyettar makam tarafmdan yapilacak ince-
lemeler ve soru§turmalara kar§i giigliikler ci-
karan veya kendisine teblig edilen noksanla-
n tamamlamayan veya muamelelerinin usul ve 
§artlarmda ve iicret tarifelerinde salahiyettar 
makamin yaptigi tadiller ve islahlan o suretle 
tatbik etmeyen veyahut yukanda yazili mua-
meleleri ikmal ettirerek «Muvakkat izin kagi-
di» almayan hususi idarehane sahip ve miidii-
riine yirmi bes liradan a§agi olmamak iizere 
hafif para cezasi hukmolunur ve boyle bir ida
rehane, idari surette kapattinlmamis bulunu-
yorsa, islemekten menolunur. 

BASKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Revinize arzedivorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 123 — 1) Hususi is ve isci bulma 
idarehanesinde, 67 nci madde mucibince sala
hiyettar makamm tasdikinden gegirilmemis ta-
rifelere gore iicret alarak muamele yapan veya 
tasdikli tarifeden fazla alan idarehane sahib 
veya miiduriine yiiz liradan asagi olmamak iize
re hafif para cezsile beraber bir haftadan bir 
aya kadar hafif hapis cezasi dahi verilir. 

2"> Avni madde mucibince salahivettar ma-
kamdan tasdikli iicret tarifesile yazihanesinde 
levhalarla ilan etmeyen idarehane sahib veya 
miidiiriine yirmi bes liradan yetmis bes liraya 
kadar hafif para cezasi hukmolunur. 

BASKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir 

MADDE 124 — 1) 68 nci maddenin birinci 
fikrasi mucibince muhtelif is ve sanat ziimrele-
ri veva menafii umumiyeye hadim yahut mun-
hasiran havir islerile miistagil cemiyetler tara
fmdan. ilgili makamm izni almmaksizm is ve 
isci bulma faalivetine gegilmesi halinde bu ha-
rpketin miitesebbis veva faillerine on liradan elli 
lirava kadar hafif para cezasi hukmolunur. 

2) Ayni madde mucibince ilgili makamdan 
izin alarak is ve isci bulma faaliyetine gecen 
tesekMUleroe iscilerden her hangi bir iicret alm-
masi halinde. bu hareketin faillerine yirmi 
bes liradan yiiz elli liraya kadar hafif para ce
zasi hukmolunur. 

3) Ayni maddenin son fikrasi mucibince is 
kanununun meriyete girmesinden once mevcud 
mesleki tesekkiiller veva cemivetler tarafmdan 
idare olunan is ve isci bulma faalivetlerine mii-
teallik beyannameyi muayyen miihlet iginde sa
lahivettar makama vermeven tesekkiil veya ce-
miyet miimessil veya miidiirlerine on liradan elli 
lirava kadar hafif para cezasi verilir. 

BASKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 125 — 1) 69 ncu madde mucibince 
is verenlerin isgi ihtiyaclarmi ve bazi vasiflari 
haiz isgilerin is ihtiyaglarmi resmi (ts ve isgi 
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bulma teskilati) na bildirmeleri, yahut umumi-
yetle veya bazi vasrflan haiz bir kisim isgilerin 
her hangi bir ise almmazdan once resmi teskilat-
tan (Iscj. karnesi) almalari usulleri hakkmdaki 
nizamnamelerin hiikiim ve sartlarma riayet et-
meyen is verene, bes liradan yirmi bes liraya ka-
dar ve isqiye ise on liraya kadar hafif para ce
zasi verilir. 

2) Ayni madde mucibince hususi is ve ispi 
bulma idarehanelerinin, yahut is ziimrelerine aid 
mesleki tesekkuller veya cemiyetler tarafmdan 
idare olunan is veya isgi bulma teskilatmrn fa-
aliyetlerinden muntazam raporlarla ilgili ma-
kamm haberdar edilmesi mecburiyetine dair QI-
karilan nizamnamelerin hiikiim ve sartlarma 
miinafi harekette bulunan hususi idarehone sa
hib veya miidiirime, yahut tesekkiil veya cemi-
yetin is ve isci bulma teskilatmi idare ile mu-
vazzaf kimseye bes liradan yirmi bes liraya ka
dar hafif para cezasi hiikmolunur. 

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

MADDE 126 — 1) 70 nci madde rukmiince 
umuma agik olan bir toplanti yerini isletmek-
te olupta dogrudan dogruya veya bilvasrta is 
veya isgi bulma simsarligi yapan, yahut bu yol-
da sair sekillerle iicret mukabilinde tavassut ve 
faaliyette bulunan kimseye yiiz liradan asagi 
olmamak iizere agir para cezasi hiikmolunur. Te-
kerriir halinde iki kat para cezasile beraber bir 
haftadan bir aya kadar hapis cezasi dahi verilir. 

2) Ayni madde hukmiince umuma acik top
lanti yerlerinde, ilgili makamdan verilmis resmi 
vesikasi olmaksizm is ve isci bulma tavassut ve 
faaliyetinde bulunan kimseye elli liradan asagi 
olmamak iizere hafif para cezasi ve tekerriir 
halinde bu cenanin iki mislile beraber bir hafta
dan bir aya kadar hapis cezasi dahi hiikmolu
nur. 

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

V. Grev ve lokavt yasakhgina ve i§ ihtilaflarmin 
halline miiteallik hukumlerden dolayi cezayi 

miistelzim haller 
MADDE 127 — 1) 72 nci maddedeki esas 

hiikme muhalif olarak ve 73 ncu maddenin bi-
rinci veya ikinci yahut iigiincu fikrasmdaki ta-
riflerden birine uygun tarzda grev yapan i§§i-
lerden her biri on liradan yiiz liraya kadar ha
fif para cezasma Qarptinlir. 

2) Grev yapan i§<?iler, amme Iiizmeti goren 
muesseselerde gah§makta iseler, bunlardan her -
biri hakkinda «1» numarali fikrada yazili para 
cezasile birlikte bir aydan alti aya kadar hafif 
hapis cezasi dahi hiikmolunur. 

3) Yapilan grev Devlet, vilayet veya beledi-
ye idare veya kararlan iizerinde bir tesir ve taz-
yik icra etmek maksadina matuf bulunuyorsa 
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failleri iki aydan iki seneye kadar hapis ve bir 
aydan bir seneye kadar Devlet miiesseselerile 
amme hizmetleri miiesseselerinde calisjmaktan 
menolunurlar. 

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

MADDE 128 — 1) Grev yapan is^iler, i§ ye
rini veya is, verenin kendisine veya vekiline, ya
hut isgilerin sevk ve idare veya nezaretile mu-
vazzaf kimselere ait mallan tahrip veya telef 
eder yahut zarara ugratirlarsa bu curmiin ikaina 
istirak edenlerin her biri elli liradan iki yiiz li
raya kadar agir para cezasile birlikte iki aydan 
bir seneye kadar hapse mahkum edilir. 

2) Amme hizmeti goren miiessesede qalis,-
makta iken grev yapan inciter isjbu muessesenin 
i§ yerlerini yahut sair mallanni tahrip veya te
lef ederler, yahut zarara ugratirlarsa, bu cur
miin ikaina istirak edenlerin her biri yiiz lira
dan tic, yiiz liraya kadar agir para cezasile bir
likte alti aydan iic, seneye kadar hapse mah-
ura edilirler. Yukanda yazili ciirum, bir Devlet 
miiessesesinin is, yeri veya sair mallan iizerine 
ika edildigi takdirde bu cezalar yari nisbette 
arttirilir. 

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

MADDE 129—127 nci maddenin «1» numarali 
fikrasmda yazili suga onayak olanlar hakkinda 
o fikrada yazili para cezasi iicte bir nisbetinde 
arttinlmakla beraber bir aydan iiq aya kadar 
hafif hapis cezasi dahi verilir. 

127 nci maddenin «2» ve «3» numarali fik
ralanndaki yahut 128 nci maddenin «1» ve «2» 
numarali fikralanndaki suclardan birine onayak 
olanlar hakkinda ise o fikralarda yazili para ve 
hapis cezalari iic.te bir nisbetinde arttirilir. 

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

MADDE 130 — 73 ncii maddede yazili grev 
nisaplanndan birini doldurur sayida i§gilerin, 
aralarinda kararla§tinlarak ve hep birlikte 16 
nci maddedeki II» numarali «Ahlak ve hiisnii 
niyet kaidelerine uymayan haller» bendinin «e» 
fikrasmda yazili tarzda, is yerlerinin dahili ta-
limati veya i§ mukavelesinin §artlari mucibince 
yapmakla miikellef bulunduklan odevlerden 
her hangi birini, kendilerine vaki ihtara ragmen, 
ifadan imtina etmeleri veya isin yolunda isle-
mesini bozacak hareketlerde bulunmalan ha
linde bunlara bes liradan elli liraya kadar hafif 
para cezasi verilir. 

Boyle mii§terek bir harekete onayak olanlar-
dan her biri hakkmda bu para cezasi iicte bir 
nisbetinde arttinlmakla beraber on giinden iki 
aya kadar hafif hapis cezasi dahi hiikmolunur. 
( 16 nci madde ile bu gibi ahval igin i§ verene 
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veriimi§ olan fesih hakki mahfuzdur). 

BASKAN — 130 ncu maddeyi kabul eden-
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmi§tir. 

MADDE 131 — 1) 72 nci maddedeki esas 
hiikme muhalif olarak 74 ncii maddenin birinci 
veya ikinci fikrasindaki tariflerden birine uy-
gun tarzda lokavt yapan i§ veren, beg yuz lira-
dan iki bin liraya kadar agir para cezasma 
mahkum edilir. 

2) Lokavt, amme hizmeti goren bir miiesse-
sede yapildigi takdirde i§ veren «1» numarali 
fikrada yazili para cezasmm iki misline mah
kum edilmekle beraber iig aydan alti aya kadar 
hapis cezasma dahi garptirilir. 

M. M. Dr. RASiM FERIT TALAY ( Nig-
de ) — 75 nci maddede kabul edilen hiikme mu-
tenazir olmak uzere bu maddeye bir fikra ilave-
sini rica ediyoruz. 

BASKAJN — Encumenin ilavesini arzettigi 
fikrayi arzediyorum: 

Lokavt, Devlet veya vilayet yahut belediye 
idare veya kararlan uzerinde tesir veya tazyik 
icra etmek maksadma matuf bulunuyorsa, is. 
veren (2 500) liradan (5 000) liraya kadar agir 
para cezasile birlikte alti aydan iki seneye ka
dar hapis cezasma dahi garptirilir. Bu mak-
satla yapilmis. olan lokavt amme hizmeti goren 
muessesede vaki olmus, ise i§ verene (6 000) li
radan baslayan agir para cezasile birlikte ug se-
neden asagi olmamak iizere hapis cezasi dahi 
hiikmolunur. 

BA§KAN — Maddenin Have edilen iiguncii 
bendi hakkmda miitalea var mi? Reye arzediyo
rum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil-
mi§tir. 

M. M. Dr. RASIM FERi DTALAY (Nigde) 
— Buraya 132 nci madde olarak bir madde tek-
lif edecegim. 

MADDE 132 — 127, 128, 129, 130 ve 131 nci 
maddelerdeki ceza hukumleri, i§bu kanunun 
tatbiK ecUldigi is yerlennde, birinci maddenin 
(i§gi) tarifi gevresine girmeyecek tarz ile gali§-
makta olan miistahdemler hakkmda dahi cari-
dir. 

BA§KAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmis-
tir. 

MA.DDE 133 — 76 nci maddede yazili ol-
dugu veghile is. ihtilaflarmm halline miiteallik 
hiikumlerin tatbik edilmeyecegi bir yillik miid-
det iginde o maddenin ikinci fikrasi mucibince 
her hangi bir i§ yerinde meri bulunan umumi ve
ya hususi i§ jjartlarmi veya bunlarm tarz ve 
usullerini i§gilerile anla§maksizm degistiren ve 
boylece ihtilaf a sebebiyet veren i§ veren veya i§ 
veren vekili elli liradan a§agi olmamak iizere 
hafif para cezasma mahkum edilir. 

BAgKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
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Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 134 — (Toplulukla is ihtilafi) gik-
mis olan i§ yerinde is veren ve i§gi mumessilleri 
arasmda uzlastirma yolile meselenin halledil-
mesi hususunda 80 nci maddede yazili usul ve 
muamelelere riayet etmeyen i$ veren veya mii-
messii lsgnere oes. liraaan yirmi bes liraya Kaaar 
hafif para cezasi hiikmolunur. 

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

MADDE 135 — (Toplulukla is ihtilafi) nin 
uzlastirma yolu ile haliedilmemesi halinde, 81 
nci maddenin (A) bendi mucibince ilgili maka-
ma vaziyeti bildirmeyen i§ veren ve i§gi miimes-
sillerine be§ liradan yirmi bes, liraya kadar hafif 
para cezasi verilir. 

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

MADDE 136 — i§ ihtilaf mm halli hakkmda 
kanunda tasrih edilmis. olan §ekillerden her han
gi Dime Kesmiesen xarariara lttioa etmeyen i§ 
verene lokavt hakkmdaki cezalar tatbik olunur. 

BA§KAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmis
tir. 

VI. is, hayatinin murakabe ve tefti§i hak
kmdaki hukumlerden dolayi cezayi mus-

telzim haller 
MADDE 137 — L} hayatmm takib, muraka

be ve teftisi sirasmda 92 nci maddenin ikinci 
fikrasmda yazili mukellefiyetleri yerine getir-
meyen kimselere be§ liradan a§agi olmamak uze
re nafif para cezasi verilir. 

I§bu mukellefiyetleri ifadan imtina sugu-
nun tekerrurii, iki kat para cezasile birlikte bir 
aya kadar hafif hapis cezasmi dahi mustelzim-
dir. 

BA§KAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmis
tir. 

MADDE 138 — 97 nci madde mucibince tef-
ti§ defteri bulundurmayan veyahut ayni mad
dede yazili beyannameleri nizamen muayyen za-
manlarda doldurup ilgili makama vermeyen i§ 
veren veya i§ veren veiali be§ liradan elli liraya 
kadar hafif para cezasma mahkum edilir. 

i§bu beyannameleri hakikate uymaz veya ek-
sik bir tarzda dolduran i§ veren veya vekiline 
bir haftadan bir aya kadar hapis cezasile birlik
te elli liradan iki yuz liraya.kadar agir para ce
zasi verilir. 

BAgKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 139 — 1) 98 nci maddenin birinci 
f ikrasmdaki yasak hukumlerinden her hangi bi
rine muhalif harekette bulunan is. verene veya 
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vekiline, bu hareket kanunen daha agrr bir sug 
te§kil etmedigi takdirde, yirmi be§ liradan a§a-
gi olmamak iizere hafif para cezasi verilir. 

2) Ayni maddenin ikinci fikrasmdaki yasak 
hiikiimlerinden her hangi birine muhalif hare-
kette bulunan i§giye, bu hareket kanunen daha 
agrr bir sug te§kil etmedigi takdirde, be§ lira-
dan a§agi olmamak iizere hafif para cezasi hiik-
molunur. 

BASKAN — Miitalea var mi? Maddeyi kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmi§tir. 

MADDE 140 — Bu kanunun hukiimleri mu-
cibince i§ verenin uhdesine terettiip eden her 
hangi bir miikellefiyetin yerine getirilmesi do-
loyisile veyahut bu kanun hukumlerinden her 
hangi birinin tatbiki neticesine miisteniden i§gi 
iicretlerinden her ne §ekilde olursa olsun eksilt-
me yapan i§ veren veya is, veren vekiline elli 
liradan asagi olmamak iizere hafif para cezasi 
hiikmolunur. 

BASKAN — Miitalea var mi? Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmi§tir. 

Dokuzuncu muvakkat fasil 
Te§kilat 

MADDE 141 — I§ kanunu hukumlerinin 
tatbikatini temin ve takip etmekle miikellef ol-
mak iizere, bu kanunun ne§ri tarihinden iti-
baren, Iktisat vekaletine bagli bir «i§ dairesi» 
kurulur. Bunun Ankarada <<Genel merkezi» ve 
memleketin liizum goriilen yerlerinde kollari 
vardir. 

Hiikumet, bu husustaki esas te§kilat ile bu 
te§kilat igindeki muhtelif makamlar veya me-
murlarm salahiyet derecelerini ve vazifelerini 
gosteren ayri bir kanun layihasmi, en geg i§ 
kanununun ikinci meriyet yili iginde, Biiyiik 
Millet Meclisine sevkeder. 

BASKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmi§tir. 

MADDE 142 — Yukanki maddede yazili 
Te§kilat kanunu» gikmcaya kadar, «1§ daire-

si» nin gerek genel merkezinde ve gerek vila-
yetlerdeki kollannda ihtiyaca gore tavzif edi-
lecek memurlan ve sair mustahdemlerin kadro-

lari ve i§bu miiddet zarfinda bunlara verilecek 
aylik iicretlerin miktarlan, iktisat vekaletince 
yapilacak teklifler iizerine, icra Vekilleri Heye-
ti kararnamelerile tesbit edilir. 

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

MADDE 143 — i§ dairesi igin 1936 biitge-
sinin Iktisat vekaletine ait masraflar kismma, 
ayri bir fasil olarak, bu seneye mahsus (100 000) 
liralik tahsisat konmu§tur. Bu dairenin masa-
rifati umumiyesi i§bu top yekun tahsisattan tes-
viye edilir. 

Sarfiyatin bu yolda icrasi usulii, ancak asil 
Te§kilat kanunu ile birlikte bu te§kilatm esas 

biitgesinin de taayyiin edecegi zamana kadar 
caridir. 

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

MADDE 144 — i§ dairesinin merkezde 
veya vilayetlerdeki teskilati tarafmdan vaki ola-
cak talep veya ilan iizerine, ilgili makamlarm 
davetine gelmek, murakabe ve tefti§ igin sala-
hiyettar memurlarm yapacaklari sorus,turma ve 
incelemelerde ve bunlar tarafmdan biitiin ;§ 
yerlerinin ve mii§temilatinin her zaman muaye-
ne edilmesi hususlannda kendilerine kar§i giig-
liik gostermemek, sorgularmi dogru ve eksiksiz 
cevaplandirmak gibi, bu kanunun muhtelif hu
kiimleri mucibince i§ verenlere veya i§gilere ya-
hut alakadar goriilen diger kimselere tahmil 
edilmis bulunan her tiirlii miikellefiyetlerin ye
rine getirilmesi, bu Daire nin faaliyete ba§la-
masi tarihinden itibaren mecburidir. 

Bu mecburiyetlere riayet etmeyen kimseler 
hakkmda, i§bu kanunun «Ceza hukiimleri» ne 
ait sekizinci faslinda bu gibi haller igin konul-
mu§ olan cezalar dahi, kanunun ne§ri tarihin
den itibaren, tatbik ollnur. 

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

Son hukumlere geldik. Fakat enciimene ali-
nan 2, 6, 30 ve 37 nci maddeler vardir. Vakit 
te gecikmi§tir. Binaenaleyh pazartesi 15 te ig-
tima etmek iizere celseye nihayet veriyorum. 

Kapanma saati: 18,20 

T. B. M. M. Matbaasi 


