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1. — GEÇEN 
istanbul Milletvekili Senihi Yürüten'in, yeni 

bir Ta§ıt Kanununun getirilmemesi sebebi ile 
3827 sayılı Kanuna aykırı taşıt alınıp alınmadı
ğına ve resmî 'taşıtları şalhsi maksatlar içim kul
lananlar hakkında kovuşturma yapılıp yapılmadı
ğına dair olan sözlü sorusuna, Devlet Bakanı ile 
İçişleri Bakanı cevap verdiler. 

Afyon Karahisar Milletvekili Hasan Dinçer'-
in, Kabe örtüsü hakkındaki sözlü sorusunu, Dev
let Bakanı cevapladı. 

Uludağ'da inşaata müsaade edilmesine dair 

Sineb Milletvekili Cevdet Kerim încedayı'-
nın, Cumhuriyetin 10 ncu yılında ilce merkezle
rinden gönderilen topraklar ile Kıbrıs 'lı gençle-

Tasanlar 
1. — 4353 sayılı Kanunun geçici birinci mad

desiyle 4659 sayılı Kanunda yazılı sürenin iki 
yıl uzatılması hakkındaki 5163 sayılı Kanun 
hükmünün bir yıl uzatılmasına dair Kanun ta
sarısı (1/673) (Maliye ve Adalet Komisyonları
na) ; 

2. — Taşıt Kanunu tasarısı (1/672) (Bütçe 
Komisyonuna); 

3. — Yargıçlar Kanununa ek 5017 sayılı Ka
nunun dördüncü maddesinin kaldırılmasına da
ir Kanun tasarısı (1/674) (Adalet Komisyonu
na); 

Teklifler 
4. — Bursa Milletvekili Abdürrahman Konuk 

ve iki arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emejdi 
Sandığı Kanununun geçici 65 nei maddesinin 
(j bendinin değiştirilmesine.dair Kanun teklifi 
(2/216) (Geçici Komisyona); 

5. — îdareci Üyeler Kurulunun, Büyük Mü-
let Meclisi 1949 yılı Bütçesinde değişiklik yapıl
masına dair Kanun teklifi (2/217) (Bütçe Ko
misyonuna) ; 

Önergeler 
6. — Ağrı Milletvekili Müştak Aktan'in, Di-

[•ANAK ÖZKTİ 

olan Kanun teklifinin, Maliye ve Bütçe Komis
yonlarına da verilmesi kabul olundu. 

18 . I . 1950 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

BaşkanvekUi Kâtip 
Trabzon Milletvekili Tunceli Milletvekili 

B. Karadeniz Necmeddin Sahir Süan 

Kâtip 
Manisa Milletvekili 

H. öztarhan 

rin bir şişede biriktirerek hediye ettikleri kana 
dair olan sözlü soru önergesi, Başbakanlığa gön
derilmiştir. (6/433). 

lekçe Komisyonunun 13 . t . 1950 tarihli Haf
talık Karar Cetvelindeki 2836 sayılı kararın Ka
mutayda görüşülmesine dair önergesi (4/183) 
(Dilekçe Komisyonuna); 

7. — Kayseri Milletvekili Sait Azmi Feyzi-
oğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 6 . 1 . 1950 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2697 sayılı 
kararın Kamutayda görüşülmesine dair önerge
si (4/184) (Dilekçe Komisyonuna); 

Raporlar 

8. — î§ Mahkemeleri Kanunu tasarısı ve Ça
lışma Komisyonu mütalâası ile Adalet Komisyo
nu raporu (1/542) (Gündeme); 

9. — Tapu Kanununun 31 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu (1/660) (Gündeme); 

10. — Tapu kayıtlarından hukuki kıymetle
rini kaybetmiş olanların tasfiyesine dair olan 
1515 sayılı Kanuna ek Kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu (1/661) (Gündeme); 

11. —. Vakıflar Genel Müdürlüğü 1950 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu ra* 
poru (1/631) (Gündeme). 

Soru 

2. - HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 



B İ R İ N C İ O Î U R Ü M 
Açılma saati : 15,16 

BAŞKAN —, Başkanveküi Feridun Fikri Düşünsel 
KÂTİPLER: Hilmi Öztârhan (Manisa), Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli) 

<«•*» 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapıyorum 
(Afyon Karahisar seçim çevresinden başlanarak 

yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN ~~ Çoğunluk vardır, Oturumu açı> 
yorum. 

i — BAŞKANLIK DÎVANINÎN KAMÜTATA SUNUŞLA»! 

1. — Bursa Milletvekili Abdürrahman Konuk 
ve iki arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun geçici 65 nci maddesinin 
($) hendmm değiştirilmişin* dmr hmm tek

lifi (2/216) 
BAKAN — Bu teklifin bu hususta kurulmuş 

olan Geçici Komisyona havalesi muvafık mı? 
(Muvafık sesleri) 

SORULAR 

1. — Kütahya Milletvekili Hakkı Gedik'in, 
alınmış ve alınacak gemilerin tip ve vastflaHyU 
Denizyolları işletmeciliğine, Genel Müdürlük 
kuruluşunda değişiklik yapılmasının düşünülüp 
düşünülmediğine ve Amerika'dan 1947 yılında 
satın alınan 6 gemi ile gemi saiınalmakl^t da 

görevli heyete dair Ulaştırma Bakanlığından söz
lü sorum (6/430) 

ULAŞTIRMA BAKANI Dr. KEMAL SATIR 
(Seyhan) — Bu soruya 23 Ocak Pazartesi gü
nü cevap vereceğimi arzediyorum. 

BAŞKAM — Pazartesiye bırakıyoruz. 

6.-GÖRÜŞÜLEN ÎŞLEB 

î. — Denizli Milletvekili Reşad Aydınlı ve 
Burdur Milletvekili Ahmet Ali Çınar'ın, Tapu 
Kanununun 15 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında Kanun teklifi ve İçişleri, Tarım, Ada
let, Maliye ve Bayındırlık Komisyonları rapor
ları (2/6) [1] 

BAŞKAN 
ne başlıyoruz. 

Tasarının ikinci gÖrüşülmesi-

Bataklıkların kurutulması ve bundan elde edi
lecek topraklar hakkında Kanun 

MADDE 1. — Devletin hüküm ve tasarrufu 
altında olan veya Hazinenin, katma ve Özel büt-

[1] Birinci görüşülmesi 28 nctt Birhşitı tu-
tanağınd4idırt 

celi daire ve müesseselerin mülkiyetinde bulu
nan bataklık ve bataklık mahiyetindeki göl ve 
su birikintileri her hangi bir suretle kurutuldu
ğu takdirde bu kurutmadan hâsıl olan arazi aşa
ğıdaki hükümlere göre kurutanlar namına tes
cil olunur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Kurutma isteğini havi dilek
çe; valiliğe verilir. Kurutulacak yer birkaç ilin 
sınırı içinde ise müracaat büyük parçanın bulun
duğu mahal valiliğine yapılır. Yetki ihtilâfı ha
linde isteğin hangi valilikçe İnceleneceğini Ba
yındırlık Bakanlığı tâyin eder. 

Bu dilekçe üzerine keyfiyet ilgili köylere ve
ya belediyelere bildirilir ve üç ay süre ile gaze* 
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te ve mahallî âdetlere göre ilân edilir. Bu süre 
içinde köyler köylüler veya belediyeler kurutma
ya istekli olmadığı ve Sıtma Savaşı Kanununun 
sekizinci maddesinde yazılı küçük say mükellefi
yeti ile yapılamıyacağı anlaşıldığı takdirde, avan 
projesinin hazırlanması için valilikçe dilekçe sa
hiplerine gerekli tebligat yapılır ve avan proje
lerin 15 günden aşağı olmıyacak münasip bir sü
re içinde hazırlanarak valiliğe verileceği de ]5ü 
tebligatta açıklanır. 

Avan - projeler incelenmek üzere valilikçe 
Bayındırlık Bakanlığına gönderilir. 

Bakanlık avan - proje hakkındaki mütalâa
sını en çok iki ay içinde valiliğe bildirir. 

Kurutmayı bir veya mütaaddit köy tüzel ki
şilikleri üzerlerine almak isterlerse avan - proje
si valiliğin işarı üzerine Bayındırlık Bakanlığı 
tarafından yaptırılır. 

Köyler tarafından yapılan müracaat, kuru
tulması istenilen yerin münaseebti bakımından 
incelenir ve ihtiyaca göıre kurutmanın hangi köye 
veya köylere verilmesi lâzımgeldiği üçüncü mad
dede yazılı komisyon tarafından kararlaştırılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Kabul eden
ler ... Etmiyeıüer ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İkinci madde gereğince Ba
yındırlık Bakanlığından gelen avan - projeler va
linin başkanlığında defterdar, Bayındırlık. Sağ
lık ve Sosyal yardım, Tarım müdürleriyle bu
lunduğu takdirde Su işleri müdürü ve sıtma sa
vaş" başkanından teşekkül edecek bir komisyon 
tarafından tetkik edilerek bir karara bağlanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenle ... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Komisyon bu yerin kurutulmak 
sına karar verdiği takdirde kurutma müsaadesi 
alan müteşebbis, komisyon tarafından mahallinde 
tesbit edilen bataklık sınırlarını mahallî şart
lara uygun sabit işaretlerle belirtmek ve bunun 
muntazam bir plânını yaptırarak beş nüsha ola-

. rak valiliğe vermekle mükelleftir. % 

Bataklık sınırlarını yerinde tesbit edecek ko
misyonlara tapu memurları da katılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenle ... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Kurutma müsaadesi verilen 

müteşebbise katî projeyi yaptırması için komis^ 
yon karariyle münasip br süre verilir ve keyfiyet 
valilikçe müteşebbise tebliğ olunur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenle ... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Katî projeler bataklık sınırı
nı gösteren ve dördüncü maddede zikredilen 
plânla birlikte valilikçe Bayındırlık Bakanlığına-
gönderilir. 

Bakanlık ve projeler hakkındaki mütalâası* 
nı en çok üç ay içinde bildirir. Katî projenin Ba
kanlıkça tasdikini mütaakıp üçüncü maddede 
yazılı komisyon ile müteşebbis arasında işe 
başlama ve bitirme zamanlariyle diğer şartla1.1 

kararlaştırılarak bir sözleşme akdedilir. 
Keşif tutarı 250 000 liradan fazla olan söz

leşmeler ancak Bayındırlık Bakanlığının tasdi
kiyle kesinleşir. 

Müteşebbis, sözleşmede tâyin edilen sûru 
içinde iş programı gereğince işe başlamadığı 
veya sözleşmenin diğer hükümlerine riayet et
mediği takdirde sözleşme bozularak kurutma iz 
ni geri alınır. 

Ancak mücbir sebeplerden ileri gelen gecik
meler dolayısiyle süre uzatılabilir. Mücbir se
beplerin takdiri üçüncü maddedeki komisyona 
aittir. 

Müteşebbis bu mücbir sebepler dışında söz
leşme hükümlerini yerine getirmediği takdirde 
müteşebbise son olarak bir yıl daha izin verilir. 
Bu iznin hitamında dâhi sözleşme hükümleri ye
rine getirilmediği takdirde kurutma izni geri 
alınır. 

Bu halde müteşebbis kurutma için yaptığı 
masraflardan dolayı hiçbir hak iddiasında bulu 
namaz. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler.. Etmiyeler.. Kabul edil
miştir. 

MADDE 7. — Bataklığın kurutulduğu mü 
teşebbis tarafından valiliğe bildirilmesi üzeri
ne keyfiyet üçüncü maddede yazılı komisyon 
tarafından mahallinde tetkik ettirilir. Bu komis
yona lüzumu halinde Bayındırlık Bakanlığından 
bir uzman katılır. Bu uzmanın yolluk ve diğer 
zaruri masrafları Bakanlıkça ödenir. Komisyonca 
şartlarına uygun olarak kurutulduğu kabul edi
len arazi kurutanlar namına bedelsiz ve harçsız 
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olarak tapuya tescil olunur. I 

Ancak kurutulacak arazi üzerinde kurutma 
için gerekli tesisatın yapılmasına engel olmamak 
ve kurutma işlerini geciktirmemek şartiyle kuru-
tuluncaya kadar elde edilen hak ve menfaatler 
bu arazinin sahiplerine veya kiracılarına aittir. 
Usulü dairesinde kurutma talebi yapıldıktan son
ra Devlete veya özel idarelere ait yerler başkala
rına kiraya verilemez. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Kurutulan yerde eşhasa ait 
tapulu yer mevcutsa bu yerin sahibi, umumi ku
rutma masrafının kendi payına isabet edecek mik
tarını kurutana öder. Bu miktar üçüncü maddede 
yazılı komisyon tarafından tesbit olunur. Miktar 
hakkındaki ihtilâf mahkemece hallolunur. Bu yer, 
kurutana ait alacağın kanuni teminatı hükmün
dedir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenlor... Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. - , Kurutanlar, kuruttukları top
raklar üzerinde kurutmanın idamesi için proje
sine göreicabeden bakım, onarım ve temizleme 
işlerini yapmaya mecburdurlar. Bu mecburiyet 
o araziyi sonradan iktisap edenlere de şâmildir. 
Bu husus gayrimenkul mükellefiyeti olarak tapu 
siciline kaydolunur. Bu mükellefiyeti yerine ge-
tirmiyenlerin tapuları iptal olunur. îptal kararı 
valinin müracaatı üzerine mahkemelerce verilir 
ve bu yerler birinci maddede adları geçen sahip
leri adlarına tescil edilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyeıı-
ler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Kurutulan yerler dışında ka
lan eşhasa ait arazide kurutmanın icabettirdiği 
ve projede gösterilen ve o araziden istifadeye 
mâni teşkil, edecek devamlı her türlü tesisatın 
yapılmasına ve tertibatın alınmasına mülk sahip
leri müsaadeye mecburdurlar. 

Müteşebbisler bu halde arazi sahiplerine, el
lerinden çıkan toprak karşılığında isteklerine 
göre ya değerini ödemeye veya "kurutulan yer
den iki misli toprağı adlarına tescil ettirmeye 
mecburdurlar. Arazi sahibi bu hususları kabul | 

L. 1050 0 : 1 
I etjmediği takdirde bedeli müteşebbisler tarafın

dan verilmek üzere valilikçe ve kamulaştırma 
yoliyle alınarak müteşebbise bu tesisatın yapıl
ması için devrolunur. 

, Kamulaştırma yoliyle alınan araziden geri 
kilan kısım küçük parçalara ayrılmış ise mal 
sşhibi istediği takdirde bunları da yukarıki hü
kümler dâhilinde kurutanların almaları mecbu
ridir. Arazisi ikiye.ayrılan yerlerde kurutanlar 
nakil vasıtaları için geçit temin etmeye mecbur-
durlar. • 

Bu arazi birinci maddede yazılı daire ve mü
esseselere ait topraklardan ise bir karşılık, ki
ra bedeli ve ecrimisil aranmaz. 

Bu topraklar dahi kurutma sonunda asıl ku
rutulan arazi ile birlikte kurutanlar namına ta
puya bağlanır. 

Araziden bir kısmının ziyamı mucip olmi-
yan muvakkat tertip ve tesisler dolayısiyle arazi 
sahibinin varsa zararı veya mahrum kaldığı 
kârı üçüncü maddede gösterilen komisyonca 
tesbit edilecek rayiç üzerinden kurutanlar tara
fından derhal ödenir. 

i Bu maddede yazılı hallerden dolayı çıkaeaa 
ihtilâflar mahkemece hallolunur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — 4871 sayılı Sıtma Savaşı Ka
nununun 8 nci maddesi gereğince küçük sây 
ödevi ile kurutulmuş olan bataklıklardan bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, 4753 
sayılı Kanun gereğince dağıtılmak üzere el kon
mamış olanlarla bu kanunun • yürürlüğe girdiği 
tarihten sonra kurutulacak olanların kurutma
ya iştirak eden şehir, kasaba ve köylerin sınır
ladı içinde kalan parçaları, 4753 sayılı Kanun 
gereğince dağıtılıncaya kadar 9 ncu maddedeki 
mükellefiyete tâbi olarak ilgili koy ve beledi
yeler halkının müşterek intifama bırakılır. 

Bu bataklıkların hak sahibi çiftçilere dağı
tıcında 4753 sayılı Kanun gereğince tahakkuk 
ettirilecek borçlandırma değerleri aynı kanun
daki usullere göre belediye ve köy sandıklarına 
ödenir. 

îdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 78 nci 
maddesi uyarınca özel idarelerin bu kurutmaya 
katılmaları halinde ihtiyar ettikleri masraf, 

I ikinci fıkra gereğince tahakkuk ettirilecek borç-
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tandırına değerlerinden çıkarılarak özel idareye ! 
ve fazlası köy ve belediye sandıklarına ödenir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — 2644 sayılı Tapu Kanununun 
15 nci maddesinin birinci fıkrası kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — 2644 sayılı Tapu Ka
nununun 15 nci maddesinin birinci fıkrası şü- 1 
mulü haricinde kalan bir usulle 29 . XII . 1934 
tarihinden sonra kurutulan bataklık, bataklık 
mahiyetinde olan göl, su birikintileri hususi şa
hıslar namına tapuya tescil edilmemiş ise kuru
tup da zilyedlikleri devam edenler namına harç
sız ve bedelsiz olarak bu kanun hükümlerine gö
re tapuya tescil olunur. 

Kurutanların şahısları veya kurutulan yerin I 
hudut ve mülkiyet hakkındaki ihtilâflar mah- I 
kemece halloluntir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi
yenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — M'addeyi kabul edenler.. Etmi
yenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü yüksek- oyunuza sunuyo
rum. Tasarının kanunluğunu kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

.2. — İstanbul Üniversitesi Kuruluş kadrola
rı hakkındaki 5247 sayılı Kanuna ek Kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Bütçe Komisyonları 
raporları (1/551) [1] 

BAŞKAN — Tasarının ikinci görüşülmesine 
başlıyoruz. 

İstanbul Üniversitesi Kuruluş kadroları hakkın
daki 5247 sayılı Kanuna ek Kanun 

MADDE 1. — 30 . VI . 1948 tarihli ve 5234 

. [1] Birinci görüşülmesi 29 %cu Birleşim tu-
tanağındadır^ 
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sayjlı Kanunla istanbul Üinversitesine katılmış 
olan Orman Fakültesine ait bağlı (1) sayılı kad
ro cetveli 7 . VII . 1948 tarihli ve 5247 sayılı 
istanbul Üniversitesi Kuruluş kadroları Kanu
nundaki (1) sayılı cetvele eklenmiştir. 

BAŞKAN -— Değiştirge yok. Maddeyi cetvel
le birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde cetvelle birlikte kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — ilişik (2) sayılı cetvelde gös
terilen Orman Fakültesi ek görev tazminatı 
kadrosu, 5247 sayılı istanbul Üniversitesi Kuru
luş kadroları Kanununa bağlı (2) sayılı cetvele 
eklenmiştir. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi cetvel
le birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde cetvelle birlikte kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihte Orman Fakültesi kadrolarında 
görevli bulunanlardan kadro, aylık ve unvanla
rı değiştirilmemiş olanların yeniden tâyinlerine 
lüzum olmayıp müktesep aylıklarının verilmesi
ne devam olunur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler. Madde kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Bu kanun 1. Ocal̂  1950 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının kanunluğunu oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Tasarının kanun-
luğu kabul edilmiştir. 

3. — İş Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında Kanun tasarısı ve Ekonomi, 
Gümrük ve Tekel ve Ticaret Komisyonları müta
lâaları ve Çalışma Komisyonu raporu (1/570) 
[11 

[11 126 sayılı basmayazi tutanağın sonundü-
dır. 
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BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 

istiyen var mı?.. 
ÎHSAN OLGUN (Yozgad) — Muhterem ar* 

kadaşlar, 14 sene evvel meriyete giren İş Kanu
nu, yurt içindeki 14 senelik tatbikatının verdiği 
aksaklıklardan mülhem olarak bugün huzurunuz
da konuşulan maddelerin değiştirilmesi bahis 
konusu olmaktadır. 

Çalışma Bakanlığı kurulduğu günden beri 
kendi teşkilât kanunu ile verilen vazifeleri yur
dun, işçinin ve iş verenin faydasına kullanabil
mesini temin amaciyle kendi sahasında bilhassa 
bugünkü Devlet içinde, sosyal hayatımızda re
form teşkil edecek kanunlar çıkarmış ve bir kı
smı kanunlar da ait olduğu komsiyonlarda gö
rüşülmektedir. 

İkinci Dünya Harbinden sonra gerek memle
ketimizde, gerek dış memleketlerde 1939 harbin
den sonra iş hayatı üzerinde yeni yeni inkişaf
lar belirmeye başlamıştır. Bütün Dünyada oldu
ğu gibi, sosyal politika, içtimai adalet telâkkile
ri bilhassa sanayiin inkişafı ve Devletin devlet
çilik sistemini kabul etmek suretiyle bir nevi iş 
veren mevkiinde bulunuşu, sanayi hareketi, ser
maye ile say arasındaki münasebetler, işçi ile iş 
veren arasındaki temaslar, bu sosyal dâvaların 
çözülebilmesi için memleketimizde, bilhassa işçi
nin, iş verenin ve Devletin haklarını korumak 
suretiyle aynı zamanda âmme nizamını, âmme 
intizamını temin ve tesis etmek için, yeni yeni hü
kümler konulmaktadır. îşte şimdi huzurunuza 
getirilen İş Kanunun tadilâtı bu noktaları daha 
vazıh, aydınlatıcı şekilde problemleri halletmek 
amacı ile hazırlanmıştır. Bu tadil olunan madde
lerin bellibaşlı prensiplerini daha ziyade işçi
nin hakkını koruyacak müeyyideleri hazırla
maktadır. Tabiatiyle işçinin hakkını koruya
cak müeyyideler vaz'edilirken diğer taraftan 
âmme intizamını muhafaza aynı zamanda iş ve
renin hakkını koruma hususu da göz önünde tu
tulmuştur. 14 senelik tatbikatımızda edinilen 
tecrübelere iş akdinin vazıh surette işçiyi mağ
dur edecek birtakım önleyici tedbirleri daha 
kuvvetli müeyyidelere bağlamak, işçiyi, iş ve
renin arzularına göre işin bırakılmaması amaeı 
güdülmektedir. îş Kanunu 14 sene evvel çık
tığı için, ozaman Ekonomi Bakanlığı bünyesin
de çalışan bir teşekkül idi, şimdi müstakil bir 
Çalışma Bakanlığı haline geldikten sonra, son
radan çıkan mevzuatla sahası hergün biraz 
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daha genişlemiş ve bilhassa sendikalar teşekkül 
ettikten sonra sendikalara iş ihtilâflarının hal
li için yeni yeni vazifeler verilmektedir. Ka
nunun yegâne maksadı sosyal adaleti temin ve 
tanzim etmek aynı zamanda âmme intizamını 
da bu suretle korumak, isçinin hakkını, iş ve
renin hakkını ve Devletin hakkını mütevazin 
bir şekilde temin etmek gayesiyle konmuştur. 

İş Kanununun tadilâtına taallûk eden ana 
prensipleri hakkında bir temenni de buluna
cağım. İççilerin haklarını koruyan ve yeni mü
eyyidelere bağlıyan ve içtimai adaleti temin et
mek için güdülen bu güzel amaç tatbikatta 
sık sık aksaklıklar ihtilâflarla bozulma isti
dadını göstermektedir. Bilhassa 5088 sayılı Ka
nunun tatbikatı dolayısiyle Maliye ile Çalışma 
Bakanlığı arasında vergi noktasından ihtilâf
lar belirmektedir. Bütçeden katma veya hususi 
bütçelerden yalnız ücret alıp bir ay içinde istih
kakı 20 lirayı geçmiyen kadro içindeki hizmet
liler ile ücret istihkak miktarı 10 lirayı geçmi
yen birtakım gündeliklerin vergiden muafi
yeti mevzuu üzerinde Maliye Bakanlığı başka, 
Çalışma Bakanlığı başka bir anlayış göstermiş
tir. 

İş muhitinde bu mevzuun halledilmemesi işçi 
vatandaşlar arasında tabiatiyle bir sıkıntı do
ğurmaktadır. Bu mevzuun da Hükümetçe biran 
evvel ele alınmasını rica ediyorum. 

Kanunun tadilâtında, maddelerde görüleceği 
üzere bilhassa ikinci maddede evvelce İş Kanu
nunda 10 kişiden aşağı işçi çalıştıran iş yerlerin
de İş Kanunu tatbik edilmiyordu. Şimdi ikinci 
maddenin tadilâtı ile bütün iş yerlerine İş Ka
nunun teşmil edileceği anlaşılıyor. Şüphesiz ki, 
kanun hükümleri işçi çalıştıran her iş yerine 
teşmil edilmekle birçok faydalar sağlıyacaktır. 
Bir defa bütün iş yerlerinde üniform bir hayat 
teessüs edecek ve umumi nizam kurulacaktır. 
Küçük iş yerlerinde çalışan işçiyi himaye etmek 
imkânı hâsıl olacaktır. Büyük işletmeler aley
hine tesis edilmiş fark ortadan kalkacak, fakat 
acaba küçük iş yerlerine de İş Kanununun tatbik 
edilmesiyle bu küçük iş yerlerine de birtakım 
mükellefiyetler tahmil etmek suretiyle küçük 
iş hayatı memlekette sarsümıyacak mit Bu nok
tada endişem vardır. Sayın Çalışma Bakanının 
bu ciheti aydınlatmasını rica ederim. Büyük 
i§ yerleriyle beraber küçük iş yerlerinde de İş 
Kanununun tatbik edilmesi, sağlık ve sosyal ba* 
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kamdan bilhassa gayriiktisadi tesirlerin önlen
mesi suretiyle rantabl bir vaziyete sokulacak
tır. Fakat î§ Kanunu iş verene külfetler de yük
lemektedir. Fakat bende bunun küçük iş yer
lerini öldürmek suretiyle gelişeceği endişesi be
lirmektedir. Bu noktaları Sayın Reşat Şemset
tin'in izah etmesini dileyorum. îş Kanununun 
Türk istihsaline ve Türk işçisine hayırlı olması
nı dilerim. 

BAŞKAN — Ali Rıza Arı buyurun. 
ALÎ RIZA ARI (istanbul) — Sayın arkadaş

lar; bugün içtimai adalet mefhumunu ve tesisini 
memlekette daha iyi esaslar dâhilinde; gün geç
tikçe zaten daha iyi anlaşılmakta olan prensip
ler; benden evvel söz alan arkadaşımın izah 
ettikleri gibi 14 senelik bir devre içinde eksik 
ve aksak görülen îş Kanununun 19. maddsin-
deki tadille Büyük Meclis daha mütekâmil bir 
hedefe doğru aevketmiş olabilecektir. 

Aziz arkadaşlar,, bugüne kadar ve bugün 
îş Kanununa tâbi olan Türk işçisinin adedi; 
1949 yılı Hazaranında yapılmış olan bir ista
tistiğe göre; 333 301 dir. Bunun 75 bin küsu
ru İstanbul'dadır. Yeni kabul buyuracağınız 
kanunla îş Kanunu 10 işçiden daha az işçi çalış
tıran iş yerlerini de kapsamına almaktadır. Bu 
Suretle îş Kanununun varlığından müstefit ola
cak Türk işçisinin adedi yarım milyonu bulmuş 
olacaoktır. Bu, memleket nüfusunun kırkta biri
dir. Bunların aileleri ile nispetlerini kabul 
edersek bu miktar 2 milyona yükselmiş olacak
tır, Yani kanunda ve tadil edilen maddelerde 
bâzı medeni memleketlerde daha evvel kabul 
edilmiş, daha radikal ve gıpte edilebilecek esas
lar kabul edilmektedir. Bu 19 maddenin tadili, 
tashihi Milletlerarası Çalışma Teşkilâtına işti
rak etmiş olan Devletimizin iş ahengine, işçi ha
yatına, sermaye ile iş arasındaki inhiraf ve ih
tilâfların kaldırılmasına verdiği önemin de can
lı bir misali olacaktır. 

Tasarı ilgili komisyonlarda iş hayatımızın 
bütün icapları üıata edilerek bütün şümulüyle 
tetkik edilmiş durumdadır. Bu tadil hakkında 
söylenecek, çok söz vardır. Maddeler okunduğu 
zaman bunu Yüksek Meclis daha sarih bir şe
kilde görecektir. Ben bugün 350 bin fakat ya
rın adedi beş yüz bini bulacak olan Türk işçisi 
arkdaşlarımm namına Büyyk Meclise, tasarıyı 
hazırhyan Sayın Hükümetimize, Çalışma Ba
kanlığına ve nihayet bu tasarı üzerinde çok kıy-
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I metli rotüşleriyle ona kendi bünyemize uygun 
I ve bugünün şartlarına imkânlarına ve ihtiyaçla

rına uygun şekli veren değerli komisyonlara ve 
ilgi gösteren arkadaşlara teşekkürle huzuru
nuzdan ayrılmak isterim. 

BAŞKAN — Adato. 
SALAMON ADATO (İstanbul) — Efendim, 

I sâyü amel mefhumu iktisadi ve içtimai ilimler-
I de büyük bir rol oynamaktadır. Ticaret, sana-
I yi ve ziraatte. Çalışmaya ait şartları tanzim 

eden kanunlar medeni memleketlerde sık sık ta
dilâta uğramaktadır. Bu tadilât; bu sahada gö
rülen ve her gün artan ihtiyacatı tatmin etmek 
maksadına matuftur. Bütün medeni memleket
lerde iş sahasında kabul edilen hükümler, işin 
serbest bir mukaveleye dayandığı prensipi üze
rinde tesis edilmektedir. îş. serbest olunca pat
ron ve amele kendi şartlarını tâyin etmekte ser
besttirler. Bunun içindir ki, iş serbestliği esası 
insan hakları beyannamesine takaddüm eden ko
nuşmalarda münakaşa konusu olmuştur. Ve o 
zamandan beri işçinin hiçbir zaman patronun 
tazyiki altında bulunması caiz olmadığı esası 
kabul edilmiştir. 

Çalışma Bakanı bu mâruzâtımla nereye va
racağımı her halde tahmin buyurdular. 

Demokrat Partinin programında yer alan bir 
müesseseye temas etmek istiyorum. O da, işçi
lere tanınması zaruri olan grev hakkıdır. Sen
dikalar Kanunu Yüksek Meclisinizce müzakere 
edilirken grev hakkının kabul edilmesi zarureti 
üzerinde partimiz durmuştu. Ve o zaman Çalış
ma Bakanı bulunan Sayın Dr. Sadi Irmak arka
daşımız grev hakkının îş Kanununda yer aldığı
nı ve ancak îş Kanununun tadil edilmesi bahis 
mevzuu olduğu zaman bu grev meselesine temas 
edilebileceğini beyan buyurmuşlardı. 

Şimdi îş Kanununun yirmi maddesi tadil 
edilmektedir. Bendeniz bu kanunun bilhassa, 
böyle mühim bir kanun olan, îş Kanununa ya
malar yapmakta bir fayda mülâhaza etmiyorum. 
Bilâkis böyle bir kanunun yeni bir temel üze
rinde tesis edilmek suretiyle vücuda getirilmesi 
daha muvafık olur, kanaatindeyim. 

Grev hakkı üzerinde partimizce durulmak
tadır. Ve parti siyasi toplantılarımızda bahis ko
nusu olmuştur. Buna sayın Çalışma Bakanı cevap 
verdiler ve dediler ki ; unutulmamalıdır ki 

I grev karşısında lokavt da vardır. Evet amek 
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kendi mesai şartlarını serbestçe tâyin etmek 
hakkını haiz olduğu zaman, hiç şüphe yoktur ki 
patron da aynı salâhiyeti kullanmakta muhtar
dır. Buyuruyorlar ki grev hakkı bugün bekleni
len faydayı temin etmekten çok uzaktır. Bir kere 
tasavvur buyurunuz bu grev hakkını tanıyan 
demokrat memleketlerde tecrübesi çoktan yapıl
mıştır. 

İngiltere'de 1871 senesinden beri tatbik edil
mektedir. Belçika'da 1866 tarihli kanunla kabul 
edilmiştir. Felemenk'te 1872 de grev hakkı ve
rilmiştir. Fransa'da 1864 senesinde kabul edilen 
bir kanunla grev hakkı tatbik edilmektedir. 

Binaenaleyh bütün bu maruzatımla, bizim 
memleketimizde grev hakkının kabul edilme
mesi için ne içtimai ne de iktisadi bir sebep ta
savvur olunamıyacağmı belirtmek isterim kabul 
etmemek için ne içtimai ve ne de iktisadi bir se
bep tasavvur olunamıyacağmı belirtmek isterim. 
Ancak bir endişe mevcuttur. Her yeni teşebbüs 
te tabiîdir ki, o teşebbüsün neticesi hakkında bir 
endişe duyulabilir. Fakat adımı atmak lâzım
dır. Ve ancak böyle bir cesaret gösterildiği tak
dirdedir ki, demokratik sahada büyük inkişaflar 
yapılması mümkün olacaktır. Yapılan tadilât 
yerindedir. Bunların faydasını inkâr edecek va
ziyette değiliz. Prensipimiz iyiye iyi, kötüye kö
tü demektir. Hükümet tasarısında gayet muhik 
bir tadil yapılmıştı. O da işçinin tarifi ve iş ye
rinin mahiyetinin tâyini hususuna mütedairdir. 
İş Kanununda; iş Kanununun tatbik sahasını tâ
yin için bir kıstas alınmış, o kıstas da o iş yerinde 
kullanılan işçilerin adedidir; 10 işçi bir yerde ça>-
lıştığı takdirde İş Kanunu .o iş yerinde tatbik edi
lecektir. Hükümet şahsi teşebbüslere önem ver
mek istediği br zamanda küçük endüstrileri ile 
büyük endüstri arasında bir fark yaratmamak 
maksadiyle, sıyanet maksadiyle bu kıstası berta
raf etmek istemiştir. Noktai nazarında büyük 
bir isabet vardır. Yüksek Kamutay birkaç gün 
evvel Hastalık Sigortası Kanununu kabul buyur
muştu. O Hastalık Sigortası Kanununu tatbik 
edebilmek için bir iş yerinde ton işçinin bulun
ması lâzımdır. Halbuki Hastalık Sigortası kaza, 
maluliyet ve ihtiyarlık sigortalarından daha 
mühimdir. Çünkü bir insan müddeti hayatında 
birkaç defa hasta olur, fakat bir defa malûl olur. 
Binaenaleyh, hasta olduğu müddetçe, ameleye, 
işçiye yardım etmek icabeder. Fakat bir işçi yal
nız. sekiz işçinin çalıştığı yerde çalışırsa hasta-
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! lık sigortasından istifade ettirilmiyor. Çalışma 

Komisyonu Hükümetin tasarısını kabul etmemek 
için mâkul bir sebep ileri süremedi, kıstası ber
taraf etmek lüzumunu kabul etmiş fakat sarih ve 
kati bir adım atmaktan tevakki etmiştir. Bu hu
susu Bakanlar Kuruluna havale ediyor. Halbuki 

ı vâzıı Kanun bir maddei kanuniye tesis edeceği 
zaman vaziyeti gözönünde bulundurmalı ve lâ-

I zımgelen vuzuhla kaideyi vaz'etmelidir. Binaen
aleyh, bu bakımdan iş yerinin ve İş Kanununun 
tatbik sahasının tâyini hususunda Hükümetin ta-

ı sarısında gösterilen sureti hal daha muvafıktır. 
Bu tasarıda birçok noksanlar vardır. Meselâ iş
çinin bir istirahata ihtiyacı olduğu kabul olunu
yor, Fakat işçinin sekiz saatten fazla çelışması 

[ ihtimalini de derpiş ediyor. Bugün bir işçinin 
j sekiz saatten fazla çalıştırılması adlü hakkaniyet-
I le kabili telif değildir. 

Hafta tatilinden istifade ettirmemek büsbü-
j tün insafsızlık olur. Halen, işçimizi hafta tati

linden istifade ettirmiyen müesseseler meyamnr 
da Devlete mensup bâzı idareler de vardır. 

ı Bendeniz 25 senedenberi Boğaziçi'nin bir iske
lesinde çalışan bir çımacıya tesadüf etmekteyim 
ki, bu çımacı birgün dahi İstanbul'a gidip de ih
tiyaçlarını temin edememektedir. Çünkü hafta 
tatilinden istifade ettirlmemektedir. İşçilere haf
ta tatili hakkını vermekle beraber bu hafta tatili
nin ücretinin verilmesi de içtimai bir zarurettir. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Muhterem arkadaşlar; bugün Şemsettin Gün-

| altay Hükümetinin Büyük Millet Meclisine sun-
! muş olduğu güzel bir tasarıyı tetkik etmek 

saadetine mazhar bulunuyoruz. 
I Şunu memnuniyet ve şükranla ifade etmek 
| lâzımgelir ki, Demokrasi rejimini memlekette 

tatbik etmeye başladığımız 4 senedenberi işçi 
I haklarının, iş hürriyetlerinin, işçi meselelerinin 
I artık serbestçe münakaşa edilmesi şimdi yerine 

getirilmektedir. Teklif edilen tasarı işçiler için 
bâzı hakların temin edilmesi gayesini istihdaf 

I etmektedir ve bu hususta bâzı hakları muhtevi 
bulunmaktadır. 

Yeni bir hüküm olarak, tasarıda, asgari üc
ret tarifesinin konmuş olduğunu görüyoruz. 
Bu uzun zamandanberi işçi meseleleri bahsinde 
üzerinde durulmakta olan bir noktadır. Fa-

, kat tasarı bu hususu gönlün istediği gibi ve işçi 
haklarını lâyikıyle temin edecek şekilde bir 

i hüküm altına koyamamıştır kanaatindeyim. Ta-
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sarıya göre işçilerin asgari ücretlerini mahallî 
komisyonlar takdir edeceklerdir. Bu da mutlak 
değildir. Bâzı kayıtlarla mukayyttir. Halbuki 
mahallî komisyonların işçi ücretlerinin asgari 
hadlerini tâyin etmeleri bâzı mahallerde işçi
lerin gayet az ve bâzı mahallerde daha yüksek 
ücret almaları neticesini doğurmaktadır. Bu 
hususta mucip sebep olarak şunu ileri sürüyor
lar : Türkiye 'nin her tarafında ihtiyaç ve zaru
retler bir değildir ve bu ihtiyaç ve zaruretlere 
göre asgari ücretler tâyin ve tesbit edilecektir. 
Misal olarak diyorlar ki, meselâ Erzincan'la 
izmir bir midir? Erzincan'daki bir işçiye İz
mir'deki bir işçi ayarında ücret vermek doğru 
mudur? 

Arkadaşlar; artık Türkiye'yi bir bütün ola
rak ele almak ve Türkiye'nin her tarafında aynı 
medeni kültürel seviyenin vücut bulmasını te
menni' etmek zamanı gelmiştir. Eğer Erzin
can'da bulunan bir işçi, İstanbul'da bulunan 
bir işçinin içtimai ve kültürel zaruret ve ihtiyaç
ları derecesinde bir ihtiyacı temin etmek imkâ
nından uzak bırakılacak olursa, ozaman Erzin
can taraflarında bulunan işçilerimizin daima 
aynı seviyede kalmaları neticesi hâsıl olacaktır. 

Sonra, bunun için iktisadi sistemler de mev
cut değildir. Nihayet Erzincan'da ve Zongul
dak'taki bir işçide, hayatını temin edecek mad
deleri, belki İzmir, İstanbul gibi muhitlerden 
daha yüksek fiyatlarla temin etmektedir. 

Salisen; Erzincan'da bulunan yahut Kula'-
da bulunan bir mensucat fabrikasının istihsal 
ettiği madde Türkiye pazarlarında aynı fiyat
larla satılmaktadır. 

Nazilli'de bulunan Sümerbank Fabrikası, bir 
Devlet işletmesine ait müessese olduğu için Na
zilli'de bir işçinin kâfi miktarda yaşamasını te
min edecek bir ücret verirse, Kula'da bulunan 
bir mensucat fabrikasının da işçilerine aynı üc
reti vermesi imkân dahilindedir. Çünkü her 
ikisi de istihsal ettikleri maddeyi aynı fiyatla 
satmaktadır. 

Bu mühim meseleden başka tasarının içerisin
de tashihi lâzımgelen bâzı maddeler mevcuttur. 
Bu teferruata ait kısımları maddeler geldiği za
man mevzuubahis ederiz. Burada işçi hukuku
na ait bir kanun tasarısı mevzuubahis olurken 
asıl bu tasarının mevzuunu teşkil eden işçi
ler hakkında da birkaç söz söylemeden geçemi-
yeceğim, 
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Muhtelif endüstri merkezlerini ziyaret ettik. 

İşçiler hakikaten övünebileceğimiz bir kabili
yet \ e iktidarla mesleklerinde çalışmaktadırlar. 
Bugünkü bütün Türkiye işçileri demokratik ha
yatın inkişaf etmeye başladığı 4 seneden beri 
kendi haklarının ve dâvalarının korunması için 
Millî partilerde yer almak suretiyle vatanse
verliklerini ve milliyetperverliklerini bir kere 
daha ispat etmiş bulunmaktadırlar Gerek mes
leklerinde kabiliyet bakımından ve gerek Millî 
partilere insapları bakımından milliyetperver
liklerini ve vatanseverliklerini ispat etmek su-
ret iy^ büyük bir kudret arzeden Türk işçileri
ni bütün dünya işçilerinin nail olduğu nimet
lerden istifade ettirmek elbette yerindedir. 

Sağda solda görüyoruz, işçilerimizin bir 
kısmı bu Millî haklarını temin için Halk Partisi 
saflarında yer almış bulunuyor. Bunu gayet 
tabiî telâkki ederiz ve Halk Partisinin, Türk iş
çilerinin bu haklarını temin bakımından Demok
rat Parti saflarında yer almış bulunmalarını da 
aynı gözle görmelerini isteriz. Fakat maalesef 
bütün çıkmış ve çıkarmakta olduğumuz kanun
lara rağmen, ancak memnuniyetle bakılması lâ
zımgelen bu hareketlere, türlü tazyiklerle ve 
onların vicdanları üzerinde tazyik1 er yapmak 
suretiyle bunu önlemeye gayret edilmektedir. 
Bunu huzurunuzda ısrarla ifade ediyorum. (Ne
rede sesleri). 

BAŞKAN — Konuya geliniz. 
YUNUS MUAMMER ALA.KANT (Devamla) 

Konunun tamamen içindeyim. Şu bakımdan: 
konunun tamamen içindeyim, memlekette vâki 
olan ıstıraplar, yalnız iyi kanunların çıkma
dığı yüzünden değil, memleket içinde vâki olan 
ıstırapların, dertlerin büyük bir kısmı, Büyük 
Millet Meclisinin büyük bir ihtimamla, gayretle, 
vukufla çıkardığı kanunların, Hükümet meka
nizmasını elinde bulunduran şahıslar ve kud
retler tarafından tamamen kanun ruhuna uy
gun olarak tatbik edilememesinden dolayıdır. 

Karabük'e gittim, işçilerle konuştum, niçin 
sendika kurmıyorsunuz dedim. Evet bize bü
yük faydalar temin edecektir, fakat Halk Par
tisi tarafından bir siyasi tazyik vasıtası olarak 
kullanılacaktır, bunun için kurmuyoruz de
diler. 

Geçen gün Sivasa gittim. Sendikanın başına 
geçmiş olan yedi tane idareci Demokrat Partiye 
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mensup oldukları için Sivastan nefyedilmişler-
dir ve nihayet bunlardan iki tanesi gönderildik
leri yerde iş bulamadıkları için tekrar Sivas'a 
dönmüşlerdir. îzmir cer sendikası başkanına 
gittim, o demokrat olduğu için izmir'den başka 
bir yere tâyin edilmiştir. O da vazifesini terke-
derek izmir'de kendi vicdani kanaatleri içinde 
yaşamayı tercih etmiştir. Nazilli Bez Fabrika
sına gittim, bura hekimi de ora Demokrat Par
ti Occağımn Başkanı olduğu için, Bünyan'a 
gönderilmiştir. Bunlar için işletme Bakanına 
gittim, rica ettim, bun1 an yerlerinden alıp baş-

' ka yere göndermeyin diye, bu ve bu gibi hâdise
ler bizlerin üzerinde menfi tesirler yapmakta
dır, bunları yerlerinde ipka edin dedim. Eğer 
mesleklerinde kabahat ve liyakatsizlikleri var
sa, o zaman size hak veririz dedim. Fakat böy
le bir şey olmadıkça bunları bir yerden diğer 
bir yere kaldırmayın diye rica ettim, fakat an
ladım ki bunların bütün kabahati Demokrat 
Partiye girmekten başka hiçbir şey değildir. 
Şimdi bu işçilerin büyük bir kısmı Çalışma Ba
kanlığına müracaat etmişlerdir ve demişlerdir-
ki; Çalışma Bakanlığının vazifesi işçi hakkında 
çıkmış olan kanunları yürütmektir, bu vazifesi 
ile mükellef olan bilhassa sizsiniz, bizim hak
larımızı müdafaa .ve muhafaza etmek size dü-
şeı\ Çalışma Bakanlığının vermiş olduğu cevap, 
bu benim vazifem dâhilinde değildir, ait olduğu 
Bakanlığın salâhiyetleri dahilindedir, bu Ba
kanlığın yapmış olduğu vazifeler arasındadır; 
o vazifelerin arasına girmesi icabeder. 

Evet; yine bir hakkı teslim babında diyece
ğim ki, sayın. Şemsettin Sirer'in vazifeleri me-
yanma giren işler yalnız bunlar değildir. Fa
kat nihayet mensup olduğu Hükümetin içinde 
şöyle demesi iktiza ederdi; çıkarmış olduğu
muz ve tatbikiyle muvazzaf bulunduğumuz ka
nunun Devlet iktisadi işletmelerinin lâyikıyle 
yerine getirmemesi mesuliyetini ben kabul ede- . 
meni deruhde edemem, ben bunların hü
kümlerini yerine getirmekle mükellefim. 
Bu noktai nazarımı Hükümete kabul 
ettirmiş olsaydı ve Hükümet kendisini 
bir Çalışma. Bakanı sıfatiyle, bu mağdur olan 
işçilerin haklarının tecavüze uğraması yüzün
den mazlum olan işçilerin haklarını yerine getir
meye imkân verseydi, bizzat Halk Partisi Hü
kümetinin ve Halk Partisinin bu işçi. zümresi 
üzerindeki muhabbeti ve sevgisi daha büyük 
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j olacaktı. Yok eğer bu noktai nazar kabul edil

meyip de, Çalışma Bakanı sandalyesini terk et
miş olsaydı o zaman bu muazzam işçi kütlesi
nin kalblerinde sandalyeden daha büyük, daha 
mukaddes , daha muhterem olan bir mevkide 
oturmuş olacaktı. Ve onun şerefi, mânevi kıy
meti bugün oturmakta bulunduğu Bakanlık 
sandalyesinden çok daha yüksek, çok daha bü
yük ve çok daha kıymetli olacaktı. 

Şimdi, benim söylediğim bu misaller, bir mil
letvekili olarak şahsan dolaştığım yerlerde gör
müş olduğum vakalardır, görmüş olduğum mi
sallerdir. 

Çıkmış olan ve çıkarılmakta olan işçi kanun
larının hükümleri lâyikıyla tatbik edilmemek
tedir. Bu kanunların samimiyetle ve bitarafane 
bir şekilde tatbik edilmesi için Çalışma Baka
nının ve mensup olduğu Hükümetin en iyi bir 
niyetle bunları tatbik cihetine gitmesi lâzımdı. 
Yoksa bunlar bu şekilde samimiyetle tatbik 
edilmedikçe, B. M. Meclisinin çıkarılmış olan 
kanun maalesef bu işçilerin içtimai dertlerine 
bir deva temin etmekten uzak kalacaktır. Eğer 
Çalışma Bakanından, bu meselelerde daha ziya
de hassasiyetle duracaklarına ve mağdur olan 
işçilerin haklarının yerine getirilmesi için da
ha büyük bir itina ve dikkat sarfedeceklerine 
dair bir vait alırsak, bunu, büyük bir memnu
niyetle telâkki etmiş olacağım. 

IMÎNÎTTÎN ÇELÎKÖZ (Balıkesir) — Vâde 
lüzum var mı Zaten vazifesi. 

BAŞKAN — Çalışma Bakanı. 
ÇALIŞMA BAKANI REŞAT ŞEMSETTİN 

ŞtRER (Sivas) — Aziz arkadaşlarım; 12 sene
den beri tatbik edilmekte bulunan bir kanunun 
yapılan tecrübelerden alman derslere ve ilham
lara göre tâdili mevzuubahistir. Benden evvel 
kanun tasarısının umumi heyeti üzerinde söz 
alarak konuşan arkadaşlarımızın beyanları içeri
sinde, Dünya görüşümüze, umumi prensipleri
mize ve rejimin esaslarına taallûk eder mahiyet
te olanları, teferruat ve tatbikata ait olanları 
Vardır, ihsan Olgun, Ali Rıza ve Salamon Ada-
to arkadaşlarımızın mevzuubahis ettikleri ikinci 
kategoriye dâhil mütalâalarını, maddelerin mü
zakeresi sırasında cevaplandırmak kabildir. Yal
nız benden evvel konuşan hatiplerden bâzıları
nın temas ettikleri bir mesele üzerinde hemen 
cevaplarımı razetmek istiyorum. Bu mesele grev-
İir. 
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Aziz arkadaşlarım; halk idaresi yani demok-

raitk idare mefhumunu beşeriyetin 2 500 sene
den beri, beraberce haşrüneşrolduğu bir mef
humdur. 25 asırdan beri insan cemiyetleri Dün
yanın her köşesinde bir halk idaresi teşebbüsü
nün muhtelif tiplerini meydana getirmişlerdir. 
Yakın ve uzak mazide ve günümüzde o nevi 
halk idareleri vardır *ki, başlarında bir taç ve 
taht bulunur. Buna karşılık öyleleri vardır ki, 
Cumhuriyet şeklini kabul etmişlerdir. Ve yine 
bir halk idaresi nizamına sahip olduğunu iddia 
eden o nevi memleketler vardır ki, başında ne 
bir hükümdar ne de cumhurbaşkanı bulunma
yıp bir başkanlık divanı bulunur, öyle demok
ratik idareler vardır ki, bizim gibi tek bir mec
lis ile kanunlarını yapar. Buna mukabil çift 
meclisli olanlar vardı, bizim gibi lâyikliği kabul 
etmiş olanları vs olmıyanları vardır. Demokra
tik idareler içinde bizim gibi milliyetçi bir ka
rakter taşıyan ve tek bir devlet dili olanları 
buna karşılık üç dili de aynı mahiyette resmî 
dil olarak kabul edenleri vardır. Demokatik 
idareler içerisinde bizim gibi inkilâpçılığı şiar 
edinenler buna karşılık anadan, babadan, kal
ma her şeyi1 mukaddes bir emanet gibi saMıyan 
ve mecbur kalmadıkça kılma dokunmamayı şi
ar edinmiş olanlar vardır. 

Nihayet demokratik idarelerde bizim gibi 
devletçi olanlar buna karşılık Devletin vazifele
rini, Devletin mesuliyetlerini asla bizim şu anda 
gördüğümüz ve tatbik ettiğimiz şekilde görüp 
tatbik etmiyenler vardır. 

Sayın arkadaşlarım; 40 - 50 sene evveline gi
dildiği ve meselâ o zamanki Büyük Britanya'ya 
bakıldığı zaman gördüğümüz manzara şudur : 
Devlet idaresinde Maarif Nezareti diye bir ma
kam mevcut değildir. Devlet vazifelerinin hu
dudunu şöyle çizmiştir : Dışarıya karşı yurdu 
müdafaa, içerde adalet ve asayişi temin etmek, 
Bitti. Devletin vazife sınırları burada kapanır. 
Geriye kalan ve bugün bizim âmme hizmeti say
dığımız şeyler vatandaşların hususi teşebbüsle
riyle, insiyatifleriyle kurdukları müesseselerle 
karşılanır. Vatandaş mektep açar, çocuğunu 
okutmak istiyen vatandaş da oraya onu gönde
rir. Vatandaş hastane açar, tedaviye muhtaç va
tandaşlar orada tedavi görür. Daha yakın za
manlardadır ki, İngiltere'de bir Maarif Nezare
ti teşekkül etmiş ve Maarif işleri Devletin esas 
vazifeleri arasına girmiştir. Fakat arkadaşlar; 
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modern insan cemiyeti, Devletin vazifeleri telâk
kisinde mazideki demokratik idarelerden çok 
farklı bir zihniyete doğru ilerlemektedir. Bu
günkü insan cemiyetinde vatandaş, rahat ve 
huzur içinde yaşamasının bütün esbap ve şerai
tinin Devlet tarafından istikmal edilmesini is-
temektedir.ı 

3 gün -evvel kadrolarını rasyonel bir hale ge
tirmek ıstırariyle belediyeden elektrik idaresi
ne intikal eden otobüs işletmesinde yeni idare 
bir kısım işçilerini, kanunların tâyin -ettiği şe
kil ve şartlar dairesinde ve tazminatlarını ve 
rerek hizmetten çıkarmıştır. Bugünün Türkiye-
sindeki Çalışma Bakanı , iki gününü hep bu 34 
vatandaşın nereye yerleştirilebileceğini araştır
makla geçirmiştir. Ankara Belediye Reisiyle 
başbaşa vererek bu işçilerden hepsinin hemen ve 
mutlaka birer işe yerleştirilmesi için âdeta di
dinip durduk. Bunun saiki sadece şahsi merha
met duyguları olmadığı gibi asla politika mülâ
hazaları da değildir. Bugünkü Devlet ve vatan
daşlık telâkkimizin bir icabıdır. Yani vatandaş 
bir gün işsiz kalırsa behemehal kendisine iş bu
lunmasını da Devletten beklemektedir. En üc
ra köye de, tahsil çağındaki çocuklar eğer oku
muyorlarsa Hükümet bundan dolayı millete 
karşı mesul oluyor. Türkiyenin her tarafında 
tedaviye muhtaç vatandaş, tedavisinin -esbap ve 
şeraitini Devletin istikmal etmesini beklemekte
dir. Hulâsa yaşamasının bütün şartlarını Dev
letten beklemekten. Devlet çocukları okutacak, 
hastalara bakacak, işsiz vatandaşa iş bulacak, 
yollan yapacaktır. Devlet yalnız yurdu dı
şarıya karşı müdafaa ve dâhilde asayişi temin 
-etmekle yetinmiyecektir. Dünyanın yöneldiği 
istikamet budur. Yeni Türk Devleti, Kemalist 
rejimde isabetle ana umdeleri arasına Devlet
çiliği, Devletin vafifleri arasına bugün haiz ol
duğumuz Devlet vazifeleri telâkkisini yerleştir
miş bulunuyor. Mazinin liberal cemiyeti içeri
sinde Devletin vazifelerini çok dar, ve mahdut 
gördüğü zamanlarda işçi ile iş veren karşı kar
şıya mücadele halinde idi. Mücadele yalnız top
la, tüfenkle olmaz. Para ile entrika ile, yalanla 
da olur. Devletin İm vaziyette bir hakemlik 
ve hâkimlik rolü ifa etmesi onun için mecburi
yet olarak görülmüyordu. O zaman işçinin elin
de grev silâhı, buna mukabil iş verenin elinde 
d-e lokavt silahı olduğu halde sınıflar yıllar bo-
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yunca birbirleriyle bu demokratik idareerde 
boğuşup, döğüşüp durdular. 

Aziz arkadaşlarım, eski bir milletiz fakat 
yepyeni bir Devlet kurduk ve dünyanın yaptığı 
tecrübelerden ders aldık ve birçok noktalarda 
yolları atladık ve Devletçiliği ana şiar olarak, 
esas olarak kabul ettik. Eğer irtica yaparsak,... 
Devletin vazifeleri hususunda şu anda haiz ol
duğumuz telâkkilerden vazgeçersek veya bun
dan kırk, elli hattâ otuz sene evvelin modası 
olan liberal nizama, dönecek .olursak, o takdir
de hakikaten greve de, lokavta da lüzum ola
caktır. Ama eğer irtica yapacak olursak. 

Fakat arkadaşlar, irtica yapmıyacağız. irtica 
yapmak istiyeft partiler çıkabilir. Fakat Türk 
Milleti, bunların peşinden gitmiyecektir. Hiçbir 
zaman milliyetçilikten kozmopolitliğe dönmiye-
ceğiz, hiçbir zaman Cumhuriyetten padişahlığa 
dönmiyeceğiz. Inkilâpçılık şiarımızı terk etmi-
yeceğiz, Müslüman bir milletiz. Devlet olarak 
da Müslüman bir milletin ihtiyaçlarına hürmet
karız. Fakat lâiklikten dönüp, lâikliği terkedip 
klerikalizme gitmiyeceğiz, hiçbir meselede Türk 
Milleti irtica yapmıyacaktır. Hiçbir noktada ir
tica yapmıyacağımız için devletçiliğin Devlet 
hakemliğinin bulunmadığı hallerde zümre mü
cadelesi için belki lüzumlu birer silâh olan grev 
ve lükavıt 'a ihtiyaç olmıyacaktır. 

Devlet, emeğin de, sermayenin de arasında âdil 
bir hakem olacaktır. Emeği de, sermayeyi de 
koruyacaktır. Devlet ,nasıl yurtta maddi asayi
şi temin etmekle mükellef ise ve bu vazifesini 
yapar dururken vatandaşların, müdafaai nefis 
için olsun silâh taşımalarını tecviz etmiyorsa 
aynı suretle bizim sahip olduğumuz Devlet va-
zifeleri itelâkkisine göre. sınıfların aralarındaki 
ihtilâfların hallini onlara terk etmiyoruz. Bun
dan dolayı sınıf mücadelesinin silâhları ile ci-
hazlanıp karşı karşıya geçirmelerini tecviz ede
miyoruz. (Soldan bravo sesleri) Buna hiçbir za
man lüzum ve ihtiyaç hâsıl olmıyacaktır. 

Arkadaşlar; bir miras tarihi olarak, Garbın 
bâzı demokratik cemiyetlerinde sınıflar bugün
de grev ve Lokavt silâhlarım taşımakta, fakat 
bu demokrasilerin evlâtları meselâ Yenizelânda 
ve Avusturalya gibi memleketler ise mecburi 
mekanizması kurulmuş bulunmaktadırlar. Dev
let, bu makanizma ile vatandaşları uzlaştırma
yı kendi vazifeleri arasında sayıyor. Bunlar da 
demokrasidir. Fakat bu genç demokrasiler ken-
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dilerini doğuran ana demokrasilerin henüz taz
yiki altında bulundukları tesirattan kendilerini 
kurtarmışlardır. Ve mecburi tahkim usulüne git
mişlerdir. 

Bendenizin işlerimi övmek âdetim olmadığı
nı arkadaşlarım teslim ederler. Burada yalnız 
şu kadarcığmı tebarüz ettireyim ki şu anda Tür
kiye iftihar edilecek bir tahkim mekanizmasına 
sahiptir. Bu tahkim mekanizmasının iyi işleme
sinden dolayı Türkiye'nin her tarafında yaşı-
yan işçi kütleleri derin bir emniyet ve itminan 
duymaktadır. Bunu merak eden arkadablarımın 
işçi âlemi ile, işçi topluluklariyle temasa geçme
lerini rica ederim. îş verenler de bundan mem
nundurlar. 

Sayın arkadaşlarım; insan kendi yüzünü gö
remez, yüzünün halini görebilmek için iyi, sağ
lam bir aynaya ihtiyaç vardır. Gönül ister ki 
her iktidarın karşısında muhalefet "sağlam, pü
rüzsüz, çatlak olmıyan bir ayna hizmetini gör
sün. Bugün böyle olmasa bile memleketimizde 
de yarın böyle olacaktır. Buna ait itminan 
ve emniyetimiz berkemaldir. Halk idaresi niza
mının bugünkünden çok daha güzel günlerine 
mutlaka erişeceğiz. Milletimiz buna lâyıktır. 
Fkat bu güzel istikbale doğru yürüye duralını 
çalışma hayatı bakımından kendi yüzümüzü bir 
görelim dedik. Milletlerarası çalışma teşkilât ni
dan bir heyet memleketimize geldi. Bu heyet 
memleketimize geldi. Bu heyet memleketimizde iş 
muhitleriyle, geniş işçi kütleleriyle temaslarda 
bulundu ve memleketlerine döndüler, ra
porlarını yazmışlardır. Hangi bakımdan 
işlerimizi eksik, hangi noktadan kusur
lu buluyorlar. Çalışma hayatımızı düzen
leme mevzuunda aldığımız tedbirler nelerdir, 
neler yapmamız lâzım? Bütün bu hususları ihtiva 
eden raporu hazırladılar. Bu rapor ingilizce ve 
Fransızca olarak yakında Cenevre'de intişar 
edecektir. Raporun Türkçesi Çalışma Bakanlığı
nın 1950 senesi yıllığında çıkacaktır, Millet ve 
killerimiz bu bakımdan halimizi göreceklerdir. 

Asıl arzetmek istediğim nokta şudur: Millet
lerarası Çalışma teşkilâtına mensup heyet beş 
kişi idi. Bir Amerikalı, bir Çekoslovakyalı, bir 
İngiliz, bir Norveçli, bir Avusturyalı. Bunlar bü
yük mütehassıslardır. Bizim işçi muhitlerimizde 
işçi vatandaşlar kendileriyle temas ettikleri za-

j man bunlardan merakla alâkayla «Grev» mesele 
| sini sormuşlardır. Bunlar da grevin işçilere za-
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rar mı fayda mı getireceğini birer ilim ve haki
kat adamı olarak anlatmışlardır. İşçilerimiz bun
ları da dinledikten ve anladıktan sonra grevi da
ha çok istemez olmuşlardır. 

Bundan bir buçuk iki ay evvel İstanbul'da 
işçi sendikalarının idare heyetleriyle bir toplantı 
halinde idim. 100 ü mütecaviz delege gelmişti. 
Şunu Yüksek Huzurunuzda arzedeyim ki, bu yö
netim kurulunda vazife almış olan insanlar, şe
ref, haysiyet karakter sahibi ve mert memleket 
evlâtlarıydı. Bunları bendeniz tâyin etmem; 

onları kendi arkadaşları seçer. Onların refahlar], 
maişetleri üzerinde Hükümet ve Hükümet adamı 
olarak ne müspet, no do menli zerre kadar bir 
hayrım veya zararım olamaz; kendileriyle beş, al
tı saat konuştuk, çalışma hayatımızın çeşitli me
selelerine temas ettik. Bu konuşmalar neticesinde 
aralarından ikisi grev lehinde mütalâa beyan et 
tiler. Diğerlerinden de memleketin hür düşünceli 
şerefli ve yiğit evlâtları olarak noktai nazarlarını 
açıkça belirtmelerini istedim. Grev istiyeıı iki ki
şiye iştirak eden başka işçi çıkmadı. Çünkü ar
kadaşlar, Türk işçisi menfaatini çok iyi idrak et
mektedir. işçi vatandaşları hor görmemelidir. 
tşin ve çalışmanın zaten insan ruhuna ve zekâ
sına verdiği bir parlaklık vardır. O parlaklıkla 
hakikatleri çok iyi görmektedirler. Bilvesile arze
deyim ki, bu memleketin işçi evlâtları büyük şan
lı Meclisinizin alâkasına, teveccühüne, bilhassa 
Sekizinci Devrede tecelli eden teveccühüne çok İA 
yıktu-lar. Politika yapmıyorum, emin olunuz ki 
bu, benim hakiki kanaatimdir. İşçilerimiz memle
kete bağlıdırlar, sadıktırlar ve memlekette olabi
lecekle olamıyacak arasındaki farkı, olması lâzım-
gelenle olmaması icabedeni görme ve sezme kabili
yetleri son derecede ileridir. (Alkışlar, yaşasınlar 
sesleri) Ve hakikati, olabileceklerle, olamıyacak 
arasındaki farkı, olması lâzımgelenlc, olmaması 
İâzımgelenin arasındaki farkı herkesten iyi gör
mekte ve anlamaktadır. (Alkışlar) 

Oünaltay Hükümetine katıldıktan sonra mem
leket çerisinde 8 - 10 seyahatim oldu. Adana, Si
vas, Kayseri, İzmir ve İstanbul'da memleketin 
temiz işçi evlâtlariyle temas etmek imkânını 
buldum. Daha evvel de bunların kongrelerinde 
bulunduğum olmuştur. Bu temaslarımdan bir ka
naat sahibi oldum. Bu kanaatim, işçi vatandaşla
rımızın bâzı politika taktiklerine asla aldanma
dan memleketin ancak kendilerinin ve memleke-
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1 tin müşterek olan menfaatleri üzerinde durmala-
{ rıdır. 

Sevgili arkadaşlar; iki gün evvel Hastalık Si
gortası 'Kanununu kabul buurdunuz. Ondan bir-

[ kaç ay evvel İhtiyarlık Sigortasını kabul ettiniz. 
ı Bir hafta sonra İş Kazası ve Meslek Hastalıkları 

Kanununa ait tadilâtı tetkik edeceksiniz. Şimdi 
de İş Kanununun bâzı maddelerini görüşüyorsu
nuz. İşçi vatandaşlarımızı daha fazla huzura ka-

j vuşturmak için tadil ediyorsunuz. Oelecek hafta 
j İş Mahkemeleri Kanunu tasarısı huzurunuza ge-
I tirilecektir. 
{ İş mahkemeleri kanunu da bir başka cihet-
j ten iyilikler getirecektir. Bunların arkasından 

da daha birtakım sosyal tedbirler gelecektir. 
Bunu işçi vatandaş görmektedir. Kendisi ha-

; yatın her riskine, tehlikesine karşı garanti 
| edilecek olursa, arkasında lokavt gibi korkunç 

ve kötü bir silâhı da sakhyan grevle silâhlan
masına ne ihtiyaç kalır. Bendenizin bâzı ko-

j nuşmalarımda teşbih ettiğim gibi, bâzı tüfek
ler vardır, teper; silâhı kullananı yaralar. Iş-

j çilerimize o neviden silâhı vermeye sebep ne-
I dir? 
i Arkadaşlar; bir bedahettir ki, hürriyetler, 
I hürriyetlerle mahduttur. Ben hürüm, ancak 
| karşımdakinin hürriyetini takyit ve ihlâl etme-
j diğim müddetçe. Bir vatandaş, bir başka va-
| tandaşı öldürmeye mezun değildir. Ama mü-
I dafaainefs başka. Eğer işçi kitlesinin bir takım 
| emniyet şartları, grantileri bulumu azsa, ovakit 
j işçi kitlesinin grev yaparak hayatı umumiyeyi, 
j memleketin bütün huzurunu sekteye uğratması 
i bir nevi müdafaainefs gibi kabul edilebilir re o 

zaman bu ihlâlle, umumi hürriyetin belki ihlâ-
j linden bahsedilemez. Fakat eğer vatandaş ce-
i miyetin, Devletin, kanun vâzıınm huzur ve 
i emniyeti için meydana getireceği tedabirle hu-
j zura ve emniyete kavuşacak olursa artık onun 
| geniş millet kitlesinin hürriyet ve emniyetini ih

lâl eden bir silâha müracaat etmesi tecviz edile
mez. Çünkü ortada bir müdafaainefs mecburi-

! yeti yoktur. Bugün olduğu gibi Türkiye'de 
İ bundan sonra da, partiler doğacak taaddüt ede-
! çektir Bu partiler içinde Devletin vazifelerini 
j bizim gördüğümüz gibi görmiyenler olabilir. 
j Bizim ana prensiplerimizden inhiraf edenler ola-
! bilir. Binaenaleyh, Devletçilikten rücu etmek 
j istiyc-n, irtica yapmak istiyen bir parti çıkar-
! sa, onun programının başında, ben. grevi, lo-
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kavtı tanıyorum demesi gayet tabiîdir. Fakat 
Kemalist rejimi kurulmasında, yerleşmesinde ta
rihî bir vazife almış olan benim mensup^ olduğum 
siyasi heyet bu altı ana umdede irtica yapmak 
niyetinde olmadığına, Devletçilikte, Devletin 
vazifeleri telâkkisinde de irtica yapmıyacağı-
mıza göre, bizim mesuliyetli bulunduğumuz za
manlar içinde sınıflar mücadelesi olmıyacaktır. 
Sınıflar nefretle kinle grev jje lokavt ile birbiri
nin karşısına geçmiyeceklerdir. Bu Devlet buna 
meydan vermiyeeektir. Bu sebeple mücadele 
silâhlarına da lüzum olmıyacaktır. (Alkışlar). 

FUAD HULÛSl DEMİRELLLÎ (İstanbul) 
— Sayın arkadaşlar; muhterem Çalışma Ba
kanını dinlerken, acaba kendi şahsi içtihat
larını ve fikirlerini mi ileri sürüyorlar yok
sa mensup oldukları partinin umdelerine sada
kat mi gösteriyorlar diye tereddüt içinde kal
dım. 

Yirminci asrın ikinci yarışma girdik, 1950 
senesi içindeyiz. Hâlâ muhterem bakan grev 
hakkını ileri bir hak, esaslı bir hak olarak ta
nımak. istemiyor ve bunu âdeta bir irtica ola
rak vasıflandırıyor. Buna hayret etmemek 
mümkün değildir arkadaşlar. 

Arkadaşlar; şundan dolayı tereddüt içinde
yim ki, Demokrat Parti programını neşredip de, 
Devletçiliğin şahsi teşebbüse engel olacak dere
cede geniş tutulmayıp sınırlandırılması yolunda 
bir esas ortaya koyunca, zannederim kendileri
nin mensup oldukları Cumhuriyet Halk Partisi 
de aynı mütalâa ve fikri kabul etmiş ve kongre
sinin karariyle Devletçiliğin hududunu tâyin et
mek zaruretini duymuş, serbest teşebbüsü teş
vik etmek lüzumunu teslim etmiş bulunuyoruz. 

Arkadaşlar, işçi yalnız Devlet müesseselerin
de yoktur. îşçi birçok endüstri şubelerinde var
dır. Devletçilik bunların hepsini toplıyacak mı? 
Eğer kendi elinde toplıyacaksa şahsi teşebbüse 
yer bırakılmıyor demektir. Şahsi teşebbüse mü
saade eden bir rejimde ise şahsi teşebbüsle ida-

• re edilen endüstri şubelerindeki işçileri de koru
mamız lâzımdır, onlara hak tanımamız lâzımdır. 
(Soldan gürültüler) 

Muhterem Bakan tarihî bir muakaddeme ile 
işe başladılar ve İngiltere'yi ele aldılar, onların 
liberal zamanını bize hatırlattılar. Fakat bugün
kü vaziyeti niçin ortaya koymuyorlar. Bugün 
İngiltere'de sosyalist bir Hükümet vardır. O 
bugün sosyalist umdeleri tatbik etmekle meşgul-
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dür. Fakat bugün o İngiltere 'yi. idare eden Ley-
bur Parti Hükümeti grev hakkını ilga etmiş mi
dir? Grev hakkı bugün İngiltere'de yok mudur? 
Orada zaman zaman istimal edilmiyor mu? Ve 
bunun neticesi ameleye bâzı hak ve menfaatler 
temin etmiyor mu? Rica ederim, grev hakkı ta
rihî olmaktan ziyade hukukidir. Bu, nasıl inkâr 
edilebilir? 

Vatandaş demokrasilerde çalışmakta, şu en
düstride veyahut başka endüstride çalışıp çalış
mamakta serbestir. Cemiyet teşkilinde de ser-
bestir. Sendikalar kurar, eğer iş verenler onun 
hakkını lâyikıyle gözetmiyorlarsa, mağdur mev
kie düşmüşse bu sendikalar bir karar verirler ve 
bir grev ilân ederler, bu onların bir hakkıdır. 
Bu hakka nasıl mâni olabiliriz. Dediler k i ; grev 
hakkına mukabil lokavutu dahi tanımak lâzım-
gelir. Yani iş verenin iş yerini kapatmasını da 
kabul etmek lâzımdır. Bugün bu salâhiyet mef-
kut mudur? İş veren iş yerlerinin kapılarını ka
pamaz mı? Kapatmadan dahi işçilerinin adedini 
azaltamaz mı? Maalesef bugünkü sakat ekono
mi rejimi ve revişi neticesi olarak biliyorsunuz 
ki, mensucat fabrikaları birçok işçilerine yol 
vermişlerdir. Bugün bunlar işsiz haldedir. Ça
lışma Bakanı bunlara iş bulabiliyor mu? İpek
çilik sanayiinde de yine böyle bir buhran neti
cesi işçiler işsiz kalmıştır, kendilerine yol ve
rilmiştir. Lokavut kabul edilsin veya edilmesin 
bu lokavuttan daha fazla işsiz vücuda getiren 
bir muamele ve tasarruf değil midir? Buna mâ
ni olabiliyorlar mı? 

Çok rica ederim ileri bir hamle, hattâ tanı
makta çok geri kaldığımız bir hakkı tanımak 
hususunda bir hamle yapılmasını beklerken bi
lâkis bu hareket irtica suretinde tasvir edilmek 
İsteniyor. İşçiler vatanperverdirler, memleketi 
ve milleti severler fakat bir grev hakkı istiyecek 
olsalar hemen onlara fena bir damga yapıştırıl
masından endişe ederler, onun için Çalışma Ba
kanına biz bu hakkı istemeyiz derler, bunun se
bebi budur. 

Arkadaşlar bizim işçi vatandaşların bizim 
kadar ve bizden de daha çok vatanperver olduk
larına milliyetperver olduklarına imanı
mız vardır, bu hakkı kötüye kullan-
jjnıyacaklarmı da pekâlâ takdir ediyoruz. Fakat 
grev hakkı karşısında takyidi hükümler koy-
ttıak yolu da vardır. Tahkim usulü vardır deni
yor. Fakat tahkim usulü daha ziyade iş verenle 
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işçi arasındaki ihtilâfları halleder. Biz hiçbir J 
zaman grev hakkını mutlak bir hürriyet olarak 
tanıyacak değiliz. Grev hakkı tesis edilirse bu 
tahkimin de tahkimi lâzımdır, işçilerin menfaat
lerine de hadimdir. Grev hakkı tesis edilirse 
bunun elbette kanuni bir nelıci olacaktır, kanu
ni hükümlere bağlı bulunacaktır. îcabmda tah
kime müracaat lüzumu hakkı tanıtan kanunda 
yer bulacaktır. 

Ne bileyim, mugalata demek istemiyorum, 
fakat bahsi dağıtarak, esastan çıkararak, onun 
hukuki mefhumunu nezederek, grev hakkını 
istiyenlere irtica mahiyetinde bir töhmet isnadı 
suretiylo burada bu büyük hakkı şalla örtmek 
istiyenlere diyorum ki, grev hakkı işçinin esas
lı haklarındandır ve bunu tanımak lâzımdır. 
Onun için bu kanunda eksiklik vardır. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Bilâkis işişle-
rimiz için zararlıdır. 

FUAD HULUSİ DEMİRELLİ (Devamla) 
— Her müesvsesenin bir mahzuru olabilir. Bu 
mahzurları önliyecek kanuni tedbirler alınır, 
hükümler vaz'edilir. Amerika'da, tngilttere'de bu 
hükümler mevcuttur. Bunlar iktibas edilebilir, 
vo memleketimizin haline uygun halde tatbik 
edilebilir, bu hususta yeni bir şekilde kanım 
getirilir, daha doğrusu bu Tş Kanununa böyle 
maddeler eklenir. İşte noksan buradadır. Bu 
sebeple bunun komisyona iadesi lâzımdır diyo
ruz. 

Arkadaşlar; bugün maalesef İstanbul'da 
binlerce işsiz vardır. Memleketin diğer köşele
rinde de vaziyet aynıdır. Her yerde işsizlik qo-
ğalmıştıi'. Bunlar büyük bir derttir. Böyle ol
duğu halde biz işçi haklarının ve sigortalarının 
temini, için kanunlar çıkarıyoruz. Fakat asıl 
mühim olan işsizlik sigortası yoktur. Bir işçi I 
60 yaşma gelecek de ondan sonra sigortadan is
tifade edecektir. Bunun da daha lüzumlu olan 
işsiz -kalıp zarurete düşmemesini temin etmek-

*tir. Size kalbim yanarak, içim sızlıyarak arze- i 
diyorum, milletvekilleri, bu vatandaşlarımızın 
çaresine bakınız. İşsizlik sigortası hakkına Hü- | 
kümet derhal bir tasarı teklif etsin. Çünki 
bunların hem kendileri, hem de çoluk çocukları ] 
pek perişan ve sefil bir durumdadırlar. Bunla
rın vatanseverliği sağlam olmasa bu hal aynı j 
zamanda memleketin asayişi için de tehlikeli | 
bir vaziyet arzedebilir. ! 
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J Arkadaş^r ; işte kanunun eksikliklerini biz 

halâsaten arzettik. Bu, komisyonda geniş fikir
le derinleştirilsin, tetkik edilsin; enine boyuna 
bu dertlerimiz, ve işçilerimizin dertleri mütalâa 
edilsin, insaf nazarına alnısın, diye düşünüyo
ruz. Başka türlü bir matlubumuz yoktur. Bu
rada hiçbir arkadaş irticai hatıra bile getirmez. 

ÇALIŞMA BAKANI REŞAT ŞEMSETTİN 
SİRER (Sivas) -r Sayın arkadaşlarım, Hulusi 
Demirelli arkadaşımız, benim deminki mâruzâ
tımın şahsi mi, yoksa parti adına mı olduğunu 
sordular. Demin söylediklerim, inandığım ve 
iman ettiğim şeylerdir. Ben bu sözleri söyledik
ten sonra, ne müddet Çalışma Bakanı olarak 
hizmete devam edersem benim efkâr ve müta-
lâatımla partiminki arasında tetabuk var de
mektir. Ve bu, demin arzettiğim hakikatlar, 
inandığım hakikatlar benim şahıs olarak, Reşat 
Şemsettin olarak ömrümün sonuna kadar sadık 
kalacağım akidelerdir. Belki bir veya iki nokta
da kendi partimin programiyle, politikasiyle 
uyuşmıyabilirim. Böyle anlar da gelebilir. Ben 
o zaman da yine partinin camiası içinde yer 
alırım. Fakat o zaman partimin ihtilaflı bulun
duğum mevzu üzerinde tatbikçisi, icraatçısı ol-
mıyacağım, tabiîdir. Bendeniz daima inandığım 
şeyleri söylerim ve inandığım şeyleri yaparım. 
Muhalefet safında, benim deminki beyanlarımı 
ten'kid eden arkadaşların bâzı vakıalar üzerin
de soğukkanlılıkla durmalarını temenni ederim. 

Bundan birkaç hafta evvel İngiltere'de İşçi 
Partisinin Çalışma Bakanı son zamanlarda grev
lerin bolşeviklerin elinde Amerika'nın ve Av
rupa'nın içtimai ve iktisadi nizamını ihlâl et
mek için büyük ölçüde istifade ettiği müessir 
!bir silâh alet haline geldiğini ifade etmiştir. 
Amerika'nın eski kanunları grevi mutlak ola
rak grevi kabul ediyordu... (Sağdan Gürültü
ler) Fakat tahdit temayülleri orada da doğmuş
tur. 

BAŞKAN — Rica ederim, müdahale etmeyi-
j niz. 

AHMED VEZİROĞLU (Afyon) — Münaka-
I şa eden sizsiniz. 

BAŞKAN — Siz, biz yok, rica ederim, Mec-
I lis var. Kim sözü kesiyorsa ona ihtar ediyorum. 
| ÇALIŞMA BAKANI REŞAT ŞEMSETTİN 
j SİRER (Devamla) — Halk idaresi, halk niza-
J mı ile idare edilen memleketler son zamanlar-
î da, bilhassa bolşevik ideolojisinin tesiriyle gre-
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vin huzur ve emniyeti sarsacak bir vüsat ikti
sap ettiğini müşahede ettikten sonra bunu tah
dit yoluna yönelmişlerdir. 

1946 senesinde İsviçre Sendikalar Birliği 
lokavtı, grevi gayrinizami olarak ilân etmiş
tir. 

Sayın arkadaşlarım beni tenkid eden muha
lif hatip arkadaşlarım politika yaptıkları için 
bunlara karşılık vermek isterdim. Fakat huzu
runuzu fazla işgal etmiş olmak istemem. Bir iki 
cümle ile mâruzâtımı bitireceğim. 
Sayın Hulusi Demirelli'nin temsil ettiği parti 
qrevi ele alarak, kimseye hayır etmiyen, mem
leketin ne işçisini, ne iş verenine ne de memle
ketin yüksek menfaatine asla uymıyan bir ko
za el attıkları zaman yüreğim sızladı. Ben Kema
list rejimin esasları dairesinde, Demokrat Par
tiyi bir kardeş parti, beraber yürüyen, memle
ketin, yüksek menfaatlerinde bizden ayrılmı-
yan bir parti olarak görmek isterdim. Böyle 
esaslı bir noktada Demokrat Partiyi yanlış bir 
yolda görmek beni üzdü. öbür tarafta şunu da 
gördüm ki, Demokrat Parti saflarında .çok ha
miyetli ve vatanperver birtakım vatandaşları
mız vardır ve bunlar grev meselesini ortaya 
atan arkadaşlarını kendi aralarında şiddetle 
tenkid etmişlerdir. Demokrat Parti saflarında 
bu vatanperver arkadaşların mevcudiyeti bana 
teselli verdi, kendilerine karşı minnettarlık duy
maktayım. 

Şu noktayı da ifade etmek isterim ki, bizim 
şu anda iktidarda bulunan ve memlekette he
def tutulan dâvaları gayelerine doğru yürütme 
mesuliyetini taşıyan parti olarak yapacağı
mız daha çok işler vardır. Bugün hastalık sigor
tası, öbürgün ihtiyarhk sigortası, ertesi gün 
mesken dâvasının halledilmesi için lâzımgelen 
esbabı istikmal etmek için çalışacağız. Biz bun
ları yapmakla meşgul iken istiyenler istedikleri 
kadar grevi terennüm edip dursunlar. 

BAŞKAN — Hasene İlgaz. 

HASENE İLGAZ (Çorum) — Efendim, be
nim bir etüdüm var. Bu etüd bir gezintide işçi
lerle yaptığım temas neticesini müşahedelerimi 
içinde toplamış bulunmaktadır., çok şayanı dik
katti. Ve bilhassa işçi ile karşı karşıya konuşa
rak; yaptığım bir tesbittir. İşçilere grev hak
kı için Mecliste bir temayül var, bâzı arkadaş
lar grev istiyor, ne diyorsunuz, bunu müdafaa 
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etmek için İstanbul'dan seçtiğiniz işçi vekiliniz 
var, kendileriyle bu mevzuda konuştunuz mu? 
[Dedim. Bana hayır dediler, bu hususta hiç kim
seye salâhiyet vermiş değiliz. Bunu biz istemi
yoruz. Bunun tek sebebi de biz halk istemeden 
Büyük Cumhuriyet Hükümeti ve onun Hükü
metleri teker teker bize haklarımızı vermiş
tir. Hakkı verilen bir vatandaş, bir işçi zümre
sine grev istemek ne demektir? istiyecek hak
kımız yoktur ki, biz buna yeltenelim, dediler. 

Benim yakında inşaallah basmaya muvaffak 
olacağım (Bir işçi gezintisi) kitabında bu işçi
lerin isimleri, bulundukları mevkiler, hattâ bir 
kısmının resimleri de yer alacaktır. Eskiden 
Zonguldak mıntakasmda bir incir ağacının al
tında gece sabaha kadar yatıp ertesi günü kal
kıp ocağa giren bir işçi bugün ranzada Ameri
kan çarşaflı bir yatakta yatmakta ve 15 günde 
bir de yatak çarşafları temizlenmektedir. Ay
rıca ocağa girdiği zaman elbisesini değiştirmek
te, günlük elbisesini bir torbaya koyduktan son
ra raflara asmaktadır. Ocaktan çıktığı zaman 
da sabunlarını eline alarak sıcak duşta yıkan
makta Hükümetimizin vermiş olduğu bir kilo 
ekmeği, pişmiş sıcak bir yemeği alarak sofra
sında iştiha ile yemektedir. Ben de ocakta yap
tığım etüdde onlarla suyun seviyesinden 250 
metre aşağı indim. Onların sofrasına oturdum, 
yedikleri yemeği yedim, kendileriyle konuştum, 
anlaştım. Şimdi bu işçi neden grev istesin? 
Onun ne eksiği kalmıştır. Hemen hemen hiç ve
ya pek az... 

Bir yurtdışı gezintisinde; amiyant maden 
amelesinin grevinde bulundum. Ameleler sıra 
sıra yol üzerine dizilmişlerdi. Dediler ki, ami
yant amelesi grev yaptı. Amele önlerine tak
mış olduğu kartonlar üzerine isteklerini yaz
mışlardı.. Bunları tercüme ettirdim. Levhalar
da yaptıkları yerlerde hayvanın bile yatmıya-
cağmdan şikâyet ediyorlardı. Bir kısım lev
halarda ise, paralarının çok az olduğu yazılı idi. 
Bundan şikâyet ediyorlardı. Yiyeceklerini bu
rada bulamadıklarından bahsediyorlardı. Bir 
'kere de bizim Zonguldak h düşününüz. 17 mil
yon her yıl sosyal işlere sarfedilmektedir. 

Sayın arkadaşlarım, şahsi teşebbüslerin mu
rakabe edilmesinden bahsettiler ve grevi bum-
lar için istiyoruz dediler. Bunda ben de onlar
la beraberim. Fakat TDU da kolaydır. Biz etüt esna-
naemda İstanbul'da Edirnekapı dışında bir eski 
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Lamam döküntüsünün içerisine gittik. Arkadaş
larımla gördük, içinde küçük küçük çocuklar çalış
tırılıyor, burası, bir küçücük cam fabrikasıdır, 
cam işleri yapılıyor, îşçiler ateşin 'karşısında -
çalışıyorlar; biz fabrika sahibine burasını ıslâh 
edeceksin dedik, ve arkasını da bırakmadık, 
merkeze döndük, Hükümetle temas ettik. îş Ka
nununa göre bu yerleri kontrol yapacakları 
bulduk, Üç ay sonra tekrar gidip gördük. Bu 
murakabe işi hepimizin vazifesidir. Kötülükle
ri gördükçe alâkalı yerlere söylemek vazifemiz
dir. Biz böyle vazife yaptıkça her şey düzele
cektir. Çünkü iş veren Ahmettir, Mehmettir, 
Fatmadır. Bunlar birbirlerinin yakını komşusu-
dur. veya akrabasıdır. Hâsılı Türk ırkmdan-
dır. Türk soyundandır. Nihayet bizim parça
mızdır. O da istiyor ki, yanında çalıştırdığı 
zümreye müreffeh bir hayât versin, iyi bir sağ
lık versin, yapabildiği her türlü imkânı bahşet
sin. Bugünkü Türk işçisi bunun için grev iste
miyor. Ben onların adına söylüyorum. Onlar 
bizden daha ileriye doğru gidecek kendilerini re
faha kavuşturacak kanunlar bekliyorlar. Bunun 
için hepimiz birbirimize zincirleme kilit olarak 
yarınki işçinin gayelerinin biranevvel tahakkuk 
etmesini sağlıyalım. Bunu Sekizinci Büyük 
Millet Meclisi yapıyor ve yapmakta devam edi
yor. Hepinize bundan dolayı işçiler adına şük
ranlarımı sunuyorum. (Bravo sesleri). 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Sayın Şemsettin Sirer arkadaşımız, Bay Ada-
to'nun kendi partisinin programına istinat ede
rek, işçiye grev hakkının verilmesi hususundaki 
beyanları üzerinde durdular. Buna cevap vermek 
hakları idi, cevap verebilirlerdi ve cevap vermek 
için istinat edecekleri birçok iktisadi, ilmî nokta
lar da bulabilirlerdi. Fakat ilk hamlede biraz faz
la ileri gittiler ve Demokrat Partiyi mürteci bir 
parti olmakla itham ettiler. (Soldan, öyle demedi 
sesleri) Memlekette birçok inkılâp esaslarını ve 
demokratik hakların yayılması için bir inkılâp 
hamlesi yapan bir partiye programında grev esa
sını kabul ettiğinden dolayı, mürteci vasfını ver
menin biraz fazla ileriye gitmek olduğunu kendi
leri de kabul ederler. 

Dediler ki; Demokrat Parti üyeleri arasmda 
da bu hususta ihtilâf vardır. Halbuki grev hakkı 
Demokrat Partnin programında yer almıştır. 
Demokrat Parti milletvekillerinin şahsi kanaati 
ne olursa olsun artık mevzubahs olamaz. Çünkü 
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parti programının içerisinde memleketin iktisadi 
hayatını rahnedar etmiyecek bir şekilde ve bunu 
mutazammın icabeden tedbirleri almak kaydiyl-î 
grev esası kabul edilmiştir.Bununla beraber De
mokrat Parti tşçiyi grev yapmak hususunda teş
vikte bulunmamaktadır ve bulunmaz da. Fakat 
demokratik haklardan birisi olan bu hakkın işçiye 
veirlmesine taraftardır. Daha evvelki konuşma
larımızda da ifade ettiğimiz gibi, bu hak verilirse 
muhakkak işçilerimiz grev yaparak bu haklarım 
kullanacak değildirler. Belki, bir grev hakla iste
miyoruz ve yapmıyacağız şeklindeki beyanatları 
da mavakaa mutabıktır. Fakat bu hakkm alınma
sı demek, her zaman, her halükârda istimal edil
mesi demek değildir. Nitekim kendilerinin men
sup olduğa, Hükümetin Başkanı burada irticaa 
karşı, kominizin e karşı çıkartmak istediği ve çı
kartmış olduğu kanun münasebetiyle, belki bta 
bunu kullanmıyacağız, fakat elimizde bulunan 
bir kanun olarak muhafaza edeceğiz demişti. Bi-
naenalehy böyle bir hakkm verilmesi demek, 
muhakkak grev hakkının istimal edilmesi demek 
değildir. Ve Demokrat Parti, grev hakkının kul
lanılmasında bir müşevvik değildir. 

Sayın Çalışma Bakanı dediler ki, kendi ka-
naatlerimce bu, böyledir. Fakat ben bu Hükümet
te kaldıkça ve bu grup beni tuttukça benim dü
şüncelerimi partimin fikirleri saymak lâzımdır. 
Halbuki selefleri Sadi Irmak burada Sendikalar 
Kanunu görüşülürken, bugün yine ayni Hükü
mette bulunan ve Devlet Bakanı olarak Hükümet 
adına konuşan Oemis Said Barlas da bu tasarı
nın aleyhinde bulundu grev hakkı vermedik
ten sonra bu Sendikalar Kanununa lüzum yok
tur, bunun geri alınması lâzımdır şeklinde müta
lâa beyan ettiler. Şimdi Cemil Said Barlas ve Re-
şad Şemsettin Sirer ayni Hükümette bulunuyor
lar ve Halk Partisi ikisini de tutuyor. Şu halde 
Halk Partisinin bu husustaki kanaati nedir?. R< -
şad Şemsettin Sirer bu kanaatte bulunmakla O. 
H. Partisinin de ayni kanaatte bulunması icabet -
mez. Çünkü iki mesul bakan ayrı ayrı kanaat be
yan ettiler. 

Grev hakkı bugün demokratik memleketlerde 
tatbik edilmektedir. Grev hakkını kabul etmi-
yen memleket komünist Rusya ve komünist mem
leketlerdir. Binaenaleyh, grev hakkım kabul 
etmek asla bir irtica değildir, hattâ ileri bir ham-
Ledir ve hukuki prensiplere dayanan, çalışan bir 
kütleye tıpkı bugün iş verenlerin haiz olduğu 
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gibi, işlerini bırakmak veya bırakmamak husu
sunda bir ihtiyar hakkı tanımaktır. 

Bugün mevzuat şudur; sayın arkadaşım, lo
kavttan bahsettiler. Ba kelime aslında Lök -
avt dır, kapı dışarı, kilit dışarı etmektir. Bina
enaleyh, mevcut olan mevzuata göre ve şimdi tet
kik buyurduğunuz tasarıya göre, iş veren, bir 
hafta evvel, on beş gün evvel, işçinin çalışma 
süresine göre, evvelden haber vermek suretiyle 
bütün işçiyi kapı dışarı ediyor. Aynı şekilde iş
çiler de bir hafta, on beş gün evvel, ihtilâf mev
zularını ortaya atarak, evvelâ hakeme müra
caat ederek, hakemden müsait bir karar, mü
sait bir netice alamazlarsa ondan sonra, iş veren
ler nasıl kapı dışarı ediyorlarsa, bugün kabul 
Duyurulduğu şekilde, aynı hükümlere tâbi ola
rak çalışan işçilerin çalıştıkları müesseseleri ter-
ketmeleri, hem iktisadi ve hem de cihan gidişine 
uygun, demokrat mîlletlerin kabul ettiği pren
siplere ve hem de hukuki nehcimize uygundur. 
Daha evvelki konuşmamda, grev esasını kabul 
edip maddeler üzerinde işlenmesini arzetmiştim 
fakat şimdi grev hakkı; mevcut olan tasarıda yok
tur, ondan sonra işçilerin asgari ücretini tâyin 
edecek olan keyfiyet yine tasarıda yoktur. Bun
ların memlekete elverişli şekilde tedvini, Heyeti 
Umumiyede konuşmakla olmaz, bunları burada 
iyi bir metin haline getirmek güçtür. 

Sonra, Sayın Bakanın yakında yine getire
ceğini ileri sürmüş oldukları, Demokrat Parti
nin de programında mevcut olan, ücretli hafta 
tatili hükmü yine tasarıda yoktur. Bunları 
Heyeti Umumiyede konuşup iyi bir metin haline 
getirmek çok zordur. Bu itibarla bu tasarıyı ait 
olduğu komisyona havale edelim, bu cihetler ye
niden tetkik edilsin ve bilhassa Hükümetin de 
mutabık, olduğu, Sayın Bakanın da mutabık ol
duğu ücretli hafta tatili bir de asgari işçi ücret
lerini tâyin etmekle, bu iki noktanın esaslı bir 
şekilde halledilerek tasarıya yerleştirilmesini ve 
bir metin halinde Hyeti Aliyenize getirilmesini 
istiyeceğim. Bu hususta bir de takrir hazırlayıp 
huzurunuza sunacağız kabulünü rica ediyorum. 

Halk Partisi Tüzüğünde görev hakkı kabul 
edilmiyecektir diye birşey yoktur. Burada muh
telit milletvekilleri kendi kanaatlerine göre rey
lerini izhar etmişlerdir. Bakan ısrar ettiği için 
bu cihetlere dokunmamışlardır. Yukarda arzetti-
ğim iki husus, yani ücretli hafta tatili bir, as-
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gara ücret meselesi iki; bu cihetler halledilerek 
tasfcrı buraya gelirse, bu iki mühim nokta üze
rinde anlaşmış ve birleşmiş oluruz. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın bir yeterlik öner
gesi vardır. Söz istiyen daha üç arkadaş da mev
cuttur. Fakat Bakan da söz istemiştir. Evvelâ 
kendilerine söz veriyorum. Buyurun Çalışma Ba
kanı. 

ÇALIŞMA BAKANI REŞAT ŞEMSETTİN 
SlREÎ (Sivas) — Bu mevzu üzerinde zannede
rini ki, kâfi derecede konuşuldu, huzurunuzu 
fazla tasdi etmiyeceğim yalnız Alakant arkada
şımızın temas ettiği mevzua ilişeceğim. Ücretli 
hafta tatili mevzuu bu tasarının içerisine girmez. 
Şu anda Büyük Millet Meclisinin ihtisas Komis
yonunda Zonguldak Milletvekili Emin Erişir-
ğil ve Sabri Koçer tarafından bu mevzu üzerinde 
verilmiş bir Kanun tasarısı incelenmekte bulu
nuyor. Yakın günlerde Umumi Heyete intikal 
edeceğini tahmin ediyorum. Yeri burası değil
dir. 

Asgari ücret meselesine gelince: Maddeler 
içinde asgari ücret hadleri hakkında işliyecek 
mekanizmaya dair hükümler konulmuştur. 

Arkadaşım Muammer Alakant benim lokavt 
lukavt olarak telâffuz ettiğimi söylediler, 
harciâlem olmuş her milletin kullandığı kelime
leri onların telâffuzlariyle kullanmak lüzum
suz bir özenmedir. Memleketimizde de hepimiz 
biliriz ki, bâzı meraklılar Vaşinkton kelimesini 
Voşinkton diye telâffuz ederler, yine bâzı fa
vorileri uzamış gençler bildiğimiz «Gazoz* a 
«Gazoz» demektedirler Ben bunlardan değilim. 

BAŞKAN — Komisyon buyurun. 
ÇALIŞMA BAKANI SÖZCÜSÜ HULUSİ 

ORAL (Denizli) — Sayın arkadaşlarım, 3008 
sayılı iş Kanununun tadilini getiren bu tasarı 
dolayısiyle iş hukuku üzerinde gerek hukuki 
cepheden gerekse politik cepheden birçok ko
nuşmalar oldu. Bu sözlerden bir kısmı netice 
itibariyle tasarıya taallûk ettiğinden cevaplan
dırmak zarureti hâsıl oldu. Bilhassa tasarının 
komisyona iadesi mevzuubahis olunca bu nok
tada biraz durduktan sonra diğer meseleleri 
de cevaplandırmak lâzımgeldi. Komisyon Hü
kümet tarafından gelen tasarının tadil madde • 
lerini ele almış ve onun üzerinde durmuştur. 
Sayın Demokrat Parti namına söz söyliyen ar-
kadaşlara şunu hatırlatmayı borç bilirim. Ko-
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misyona gelen tekliflerin üzerinde konuşmakla 
mükelleftir. Gönül arzu ederdi ki, 3,5 seneden 
beri yer yer dolaşan bu arkadaşları her yerde 
grev ve lokavttan bahsederken bir gün de 
bir tasarı ile gelip îş Kanununun 73 ve diğer 
maddelerinde bulunan grev lokavt meselesini 
ortaya atsınlar. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Yanılıyorsunuz.. 

BAŞKAN — Oradan hatibin sözünü kesme
yiniz. 

HULÛSÎ ORAL (Devamla) — Sendikalar 
Kanunu mevzuubahis olur kürsüye gelirler, iş 
hukuku bir yana bırakarak politik cepheden iş
çiye hitap ederek onun fakir ve zavallı oldu
ğundan, patronun kölesi olduğundan, çiftçi iş
çilerinin yalınayak gezdiğinden, tüccarın, san
atkârın, esnafın muztar vaziyette olduğundan 
bahsederler grevi isterler bir kanun teklifiyle 
gelmezler. Çünkü Böyle tekliflerin bugünkü 
realitelere ve işçi hukukuna tamamiyle aykırı 
olduğunu bilirler. Yalnız hissiyat ve heyecanı 
tahrik eden mevzulardan ileri gitmemişlerdir. 
Komisyona iade edilmesi teklifleri mevcut tü
züğe muhaliftir. 

Çünkü, komisyon Hükümet tarafından mu
ayyen bir teklifi intaçla huzurunuza gelmiştir, 
kendisi bir tadille buraya gelmiş değildir. Ne 
vakit ki, lütfederler de, tüzüğün bahşettiği sa
lâhiyetle milletvekilliği yetkisini kullanırlar ve 
'Meclis Başkanlık Divanına teklifte bulunurlar
sa bu teklifleri komisyonda tetkik edilir. Her 
halde Sayın Fuad Hulusi arkadaşımla Adato 
arkadaşım bunu bilirlerdi, ama, tekrar edeyim 
ki, komisyona gitsin demeleri mevzuata muha
liftir. 

Gelelim iş hukukuna; bütün konuşulan şey
leri hülâsa edersek, Devletçilik manzumesi için
de iş verene ve işçiye bahsedilmesi lâzımgelen 
hukukun, âmir bir hukuk mu, tarafların ser-
best akit ve mukavelelerinden mütevellit bir 
akit mi olduğu ve bunda tarafların durumları 
ne olması lâzımgeleceği .ele alınarak mı üzerin
de biraz kanaatlerimizi hâsıl etmemiz lâzımge-
liyor? Buna temas edeceğim. 

Arkadaşlar, Devlet, bir polis teşekkülü de
ğildir. Liberalizme giden ve vatandaşı, serma
ye ile işçinin, işçi ile sermayenin boğuşmasına 
fırsat vererek karşıdan nezaretle birbirini öl
dürmesini bekliyecek bir teşekkülün bekçisi de-
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ğildir. Devleti Milletin bütün hak, menfaat ve 
vecibelerini ve Devletin şahsiyeti hükmiyesini, 
menfaat ve vecibelerini korumak için hepimizin 
reyleriyle kurulan bir hüviyet olarak takdir 
ettiğimiz zaman, birinin hakkını diğerine yedir-
memek, kudretinin yettiği derecede herkesin 
hakkını bilerek kanunları topyekûn bu yolda 
tesis etmek onun asli unsurlarından olur. Bu
nun dışında serbest bir teşekkül vardır, halkın 
vecibeleri vardır. Hepsine hürmet esastır, fa
kat bununla beraber insana insan dedirten ca
mianın hakkını beraber bulundurmak zarureti 
de aşikârdır. İşte Devletçiliği Anayasada altı 
vasfiyle gösteren bugünkü rejimimiz aynı za
manda o rejim içinde bulunan muhalif partili 
arkadaşlarımız da bilirler ki, Devletçiliğin ni
hayet vazifesi başında, serbest hayattaki teşeb
büslerin ve say ve sermayeleri en iyi şekilde 
tanzim ve idaresi Devletin âli menfaati icabı 
olduğu, gelmektedir. Bugünkü rejim budur. 
Sayın Bakanın irtica diye tavsif ettikleri şey; 
80 - 90 sene evvel başlıyan kötü durumların 
bugüne kadar sürüklenip gelen neticeleriyle 
meydana çıkan elim âkibetlerin tekrar meyda
na gelmesine müsaade etmiyeceğiz, Türk tari
hinde içine girdiğimiz Devletçiliğin milleti ve 
memleketi sermayesiyle, taşı ve toprağiyle ku-
caklıyan ideali, bugünkü olgunluğu ile ileriye 
»götürmek, yollarını tutmak ve ileriye götürmek 
mecburiyetinde bulunan bir teşekkülüz döneme
yiz demek istemişlerdir. Eskiden olan bir kara 
kuvveti kastetmemişlerdir. Açık olarak bunu 
ifade etmişlerdir. Fakat bu sözleri suiistimal 
edilmiştir. 

Arkadaşlarımız grev ve lokavt'a bilhassa hu
kuki cepheden temas ettiler. Sayın Fuad Hulusi 
Demirelli bunun bir hakkı tabiî olduğunu ileri 
sürdüler. Haklar tabiî olarak, hürriyetler hu
dutsuz olarak alınamaz, verilemez. Nizamı âlem 
vardır. Âlemin nizamı gibi Devletin manzumesi 
vardır. Bunlar tabiî haklar, mevzu haklar hali
ne kanun tedvini suretiyle getirilir ve ancak bu 
yollardan istimal edilir. Şimdi bunu yine ken
dilerine arzedeyim ki tabiî haklardan olan bir 
kimsenin kendi malı olan evini yakmasını Ceza 
Kanunu menetmiştir. Kendileri de bunun yük
sek derecesinde bulundular. îyi bilirler niçin 
acaba bu hakkı tabiî verilmiyor; çünkü âmme 
menfaati, vatandaş hakkı, sükûn, asayiş ve istik 
rar vardır. Bunu bozmaya kimsenin hakkı yok-
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tur. Camianın hakkı vardır. Şu halde grev ne
dir? Lokavt nedir? Bunlar birer silâhtır. Bu 
silâhlar karşı karşıya geçmiş olan, birer hak id
dia eden iki kuvvetin her suretle mücadelesi 
demektir. O da şudur. Devlet bir yana çekilerek 
işçilere, çiftçilere yahut da memurlara siz Dev
letin âli menfaatini falan düşünmeyin, evvelâ 
kendinizi düşünün ve bütün Hükümeti tatil 
edin, işler dursun. Ne zaman? İstediğiniz zaman. 
Ey patronlar siz de istediğiniz zaman işçiye iş 
yaptırmak için kapayın fabrikaları serbestsiniz. 
Çünkü hukuku tabiiyenizdendir demektir. İşçi
ler de böyle. Mutlak lokavt ve grev budur. Da
ha açık ifade edeyim, hodbehod istifayı hak
tır, zor ile hak almaktır. Onun neticesidir ki, 
bugün dünya iki parçaya ayrılmıştır. Grev hak
kını kendisine mutlak tanıyan ve fakat bu mutla-
kiyet içinde kendisini başkalarının eline kaptı
ran, saltanatlar kurduran, bu himayeye muhtaç 
insanlar o memleketlerde nihayet proleterya deni
len bir sınıf imiş gibi vatandaşları ikiye böl
mek suretiyle bugün ihtilâllere kadar sürükle
mişlerdir. Netice Budur. 

Lokavt: Bunun karşısında silâhını kullan
mak istiyen, lokavt salâhiyetini kullananlar da 
işçiyi tazyik etmek, şahsi menfaatini sağlamak 
için her türlü fırsaattan istifade yoluna giderek 
onları tazyik etmek suretiyle ve karşılıklı mü
cadelelerle içinden çıkılmaz hale gelmiştir. Top-
yekûn bütün devletlerin, 100 senelik tecrübele
ri sonunda bilhassa sosyal bir devlet halini ka
bul eden en mütekâmil milletlerden İngiltere bu 
greve ve lokavt haklarını taraflardan yavaş ya
vaş istirdat değil, ıslah ederek, grevin ve, lo
kavtın ieâbettirdiği hakları taraflara temin et
mek için mümkün mertebe grev ve lokavt dedi
ğimiz, dünyada başlıyan ve insan hakları ve 
hürriyetleri şeklinde başlıyan rejimlerin bu şe
kilde meydana getirdikleri, kötülükleri bertaraf 
etmek için yavaş yavaş bu haklarını, vatanda
şın gidişlerini samimî bir esasa doğru götürme
ye başlamıştır. Sayın Bakanın irticaa götürmi-
yeceğiz mealindeki ifadesi budur, yoksa kara 
kuvvet değildir. 

Sayın arkadaşlar, gerek muhalif ve gerek
se muvafık, tasarının güzel hazırlandığında, 
maddelerinin isabetli olduğunda hepimiz mütte
fikiz. Muhalefet dahi takdir etti, teveccühlerine 
teşekkür ederim, yalnız teker teker, sırası gel
dikçe maddelerde cevap vereceğim grev mesele-
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si için, bunun zararlarını izahla beraber grevin 
kabul edilmemesinde iş esas hukukunda kabul 
ettiğimiz esası Yüksek Meclisinize arzedersem 
bunda grevi kabul etmemekle beraber her iki 
tarafın hak ve vecibelerinin temin edildiğini 
açıklamış olacağım. İşçiyi, içtimai tesanüt kai
desine göre yetiştirmek, 326 tarihli Nizamname 
ve Borçlar Kanunumuzda, sonra Mecellenin is
tisna ve hizmet akdi fasıllarında ele alınmış ve 
daima baba evlât gibi sanatı düzenleme yolları 
tekemmül etmiş gelmiştir. Hepimiz biliriz ki 
eskiden peştemal kuşatma, çırak yetiştirme, kal
fa yetiştirme usulleri vardı, sanatkârlar yetiş
tirdikleri meslektaşlarını bir baba şefkatiyle hi
maye ederlerdi. Fakat ne vakit ki iş, karşılıklı 
hukuk ve vecibe halini almıştır o zaman iş ve
ren, işçi diye zümreler ayrılmıştır. İşte bunla
rın haddi, on işçi çalıştıran yerlere kadar olan 
kısımda memleketimizde içtimai tesanüt kaide
leri esas olmuştur, ayrılmıştır. 870 iş ve sanat 
grupunda İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük 
şehirlerde hâlâ iş veren ve işçisi 10 kişiye kadar 
olan kısımlar, lâalettayin her iş kolunda bir 
samimiyet havası ile karşı karşıya, elele, baba 
oğul gibi çalışmaktadırlar, bunu kabul etme
miz lâzımgelir, çünkü bu bir realite olarak he
pimizin gözünün önündedir. 

O halde bu kısımların tatbikatında Muam
mer Alakaût durdular. Niçin bir kişiden yuka
rı çıkmasın da 10 kişiden aşağı insin dediler? 
Bunu maddelerde arzedeceğim. Bu arada hakem 
usulüne de temas ettiler. 

Arkadaşlar, hakem usulü Devletin âli men
faati ile beraber tarafların hukukunu korumak 
için vilâyetlerde kurulan hayırlı teşekküllerdir. 

Bunun dışında olan iş mahkemeleri teşkilâ
tı bugünkü gündeme alınmış bulunmaktadır, 

. yapacağı tetkikat sonunda salâhiyetle her iki 
tarafın hak ve vecibelerini yerine getirecek 
olan bu tasarı da huzurunuza gelmiştir. 

Bu arada grev meselesine de temas edilmek
tedir. 

Arkadaşlar, işçiler grev hakkı tanınmamak
la beraber patronla iş ihtilâfı çıkamazım? 10 ki
şiden aşağı olan yerlerde dahi temsilciler ve da-
ifa bâzı kimseler birleşmek suretiyle hiçbir esa-
SÎ» dayanmadan işçilerin bulunduğu yerde, iş ve
renle ihtilâflarının doğrudan doğruya ihtilâf 
halinde ortaya çıkması hakkını tanımaktadır. 
yani bir nevi hakem kuruluna gidecek. Şahsan 
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itirazdır şikâyet değildir. Onu topluluğun ifa
desi olarak ihtilâf halinde derhal halletmek 
eğer kanaat etmezse oradan çıktıktan son
ra mahkemeye kadar gitmek hakkını tanı
dık. Bu şu demektir: Grevde dahi neticeyi halle
decek Devletin tavassutudur. Onu peşinen al
mak suretiyle iş ihtilâfı çıkartmak hakkını tanı
mak suretiyle işçilerin işçi sendikalarına bu 
hakları tanımak suretiyle o grev denilen tecrü
beli silâhın verdiği felâketleri önledik. Bu ta
sarıyı tadil suretiyle güzel hükümlerde koyduk. 
Bu suretle işçileri ele aldıktan sonra neticeyi 
yakın bir günde her iki tarafa hakkını alacak 
vaziyete bağladık. Şimdi Günaltay Hükümetinin 
8 nci Dönemdeki en büyük muvaffakiyetlerin
den saymaya mecbur olduğum teşebbüslerinin 
birbiriyle tamamlayıcı vaziyetini arzetmiş olu
yorum. 

Arkadaşlar; Türkiye iş hukuku bakımından 
üç katagori halinde mütalâa edilebilir : 

1. — Bedenî mesaisi fikrî mesaisine galip 
olanlar; 

2. — Fikir işçileri dediğimiz kısımdır ki, 
1947 senesinde fikir işçisi diye üzerinde durdu
ğum bedenî mesaisine fikrî mesaisine galip olan 
kısımdır; 

3. — Devletin Hükümet manzumesine dâhil 
beden ve fikir işçileri. 

Birinci ve kısmen üçüncüler ele alınmıştır. 
İkincisi olan fikir işçileri: îş yerlerinde çalı

şan tekaüdiye almıyan, şu veya bu gibi hare
ketleriyle iş verenden, tamamiyle Borçlar Hu
kuku dâhilinde hak ve vecibesini alacak durum
da bırakılan kısımdır ki, bunlar da ele alınmış 
bulunmaktadır. Onların da iş akitleriyle, sen
dikalar ve birlikleri kurmalarına iş verenle olan 
münasebetlerini, onların da sigorta edilmelerini 
ele almıştır. Hattâ arada muvazene husule ge
tirmek için her iki sınıf işçiden, çalıştıkları yer-
lerce on adedi hâsıl olunca otomatikman sigorta 
edilebileceği kabul edilmiştir. On kişiden aşağı 
işçi kullanan yerlerde de yavaş yavaş memleke
tin iktisadi, içtimai, siyasi ve idari bünyesine 
göre nerelerde bunların da sigortalanmalarının 
sağlanması lâzımgeleceği Bakanlar Kuruluna 
bırakılmak suretiyle, memleketin eli, gözü ve 
dimağı olan Hükümetin eline bir yetki veril
miştir. Onun bu yoldaki mesaisini istisgar et
mek, tarih yolunda politikman biraz da yanlış 
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1 yola gitmektir. Zaman bunu gösterecektir. Yük

sek Meclisiniz asırların meydana getireceği yük
sek eserleri az zamanda meydana getirmiştir ve 
Türk enerjisini kuvvetlendirecek, işçinin sıh
hat ve huzurunu, saadetini ve her türlü istik
balini emin hale getirecek tasarıları meydana 
getirecek kanunları kabul etmiş bulunmakta
sınız. 

Sayın muhalif arkadaşlarım; 3 - 4 iş yerinde 
gördüklerini gelip burada bir silâh olarak kul
lanmasınlar. Yüksek Meclisin bu arkadaşınızın 
uhdesine verdiği Çalışma Komisyonu Sözcülüğü
ne lâyık olabilmek ve sosyal dâvada lüzumlu ka
nunları size lâyık şekilde işleyip huzurunuza 
açık alınla getirmek ve ona inanan bir insan sı-
fatiyle müdafaa edebilmek için komisyondaki 
arkadaşlarımla beraber bir gezi tertip ederek 
üç ay içinde yüze yakın büyük, küçük iş yerini 
gece-i gündüzlü çalışmalarla dolaştık. 200 
sayfadan ibaret bir rapor tanzim ederek verdik. 

Acaba bir kanun teklifi getirerek el kaldırın 
demek daha kolay değil mıdır? işte bu Çalışma 
Komisyonuna bu dertleri fiilen mahallerinde gör
mek, buralarını inceden inceye tetkik etmk fır
satını veren Yüksek Meclistir. Meclisin ekseriye*-
tini teşkil eden iktidar partisinin programında-
alman gayeleri tahakkuk ettirmek yolunda bütün 
kuvvetiyle çalışmakta olan Hükümet ve Komis
yonun bu mesaisinin de şu veya bu politikayı 
ele alarak onu zedelemeye kalkmanın büyük bir 
hata, hukuk ve sosyal adalet cephesinden bü
yük bir kabahat olduğunu da arkadaşlarımın tak
dir etmelerini rica ediyorum. 

Komisyona iade için Sayın Muammer Alakant, 
asgari ücret tarifesi üzerinde durdu. Filhakika 
bu hususa cevap maddesinde mevzuubahis edile-

• bilirdi. Fakat Komisyona iadesi için bunu ileri 
•sürdüklerinden şimdi cevap vermek ihtiyacını 
duydum. 

Arkadaşlar; asgari ücret demek hayat endeksine 
göre, vatandaşın yaşadığı muhitte çoluğu çocuğu 
ile; kendisi beş nüfusu ile bir ailenin geçimini 
sağlıyacak, iş vaziyetine göre ayarlanacak bir 
miktar demektir ki bu temel ücrettir. İtiraf et
meliyiz ki, büyük hamleler alan Türkiye Cum
huriyeti toprakları, getirilen mütehassıs rapor
ları ile de tebarüz ettirildiği gibi, aynı hayat şart
larını haiz olmadığından yine kendilerinin isti
nat ettiği Van'daki iş yeriyle nakil vasıtaları, 

1 hayat şartları İstanbul'daki ile bir olmadığı gü-
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ne§ gibi aşikâr olması itibariyle bir kişiden ba§-
lıyarak yukarı doğru gitmek suretiyle îş Kanunu 
havzasına bir işçiyi de alıp da bu havza dâhilin
de ona sigorta haklarını verdiğimiz takdirde aca
ba asgari ücret kaydiyle Sivas'ta veya Malatya'
nın bir köyünde yaşıyan bir kunduracı çırağı ile 
İstanbul'da yaşıyan bir kunduracı çırağının va
ziyeti telâkki etmek ve tek asgari ücret 
kabuliyle hataya gidilmiş olmazmıydı? O ma-
malü satanın kazancı aynı mıdır? Gayet tabiî 
olarak Hayır. 

îş verenin imal ettirdiği iskarpin 15 lira ise, 
İstanbul'da aynı iskarpin 30 liradır. O halde 
oradaki işçinin hayat şartı başka, buradaki işçi
nin hayat şartı da başka. Binaenaleyh, Türkiye-
yi bir kül 'halinde mütalâa edip de 870 e yakın 
iş kolunun işçilerinin' işlerini asgari bir tarife 
tatbik etmeye imkân var mı? îmkân olmadığına 
göre realitelere uygun olarak ve en doğru ve 
verimli şekli mahallerinde kurulacak, doktor, 
sendikadan vardır, işçi vardır, belediyeden 
vardır, Bunlardan müteşekkil kurulacak olan 
komisyon uzun boylu tetkikat yaparak bölgele
rindeki mevcut iş yerlerine, iş kollarına, meslek
teki muhtelif çalışma tarzlarına, mamulün düş
mesi, kalkması gibi satış durumlarına göre her 
zaman tadilât yapmak için birer komisyon ku
rularak bunların o iş kollarına göre ücreti tes-
bit ederek Bakanlığa bildirmesi ve tesbit edi
len listelerin tarafların mütekâmil bir hale 
getirilerek işçinin hakkını temin için teşkil 
edilecek komisyon, komisyonun Hükümetin 
bu samimî, halka inen; halkın kendisini ifade 
eden bu hükmü terviç etmeyip de, bir kısımını 
yerindirmek, bir kısmını sevindirmek gibi sev
gisizliği ihdas edecek ücret tarifesi şekline git
menin doğru olmıyaeağı aşikârdır. Bu işin ye
niden komisyonda tetkik edilmesini istediler, bu 
istek ne bugünkü alım ve satımlarda ve ne de ik
tisadi kaidelere uymıyan bir tekliftir. Hükümet 
tasarısı bir kişiden itibaren îş Kanununu her iş 
yerine tatbikini getirmiştir. Bu Ş. Günaltay 
Hükümtinin çok ileri bir hamlesidir. 

Bu tasarı ideal bir madde getirdi. Ama; aca
ba bugünkü mütevazı bütçemizde memleketin 
her köyündeki kunduracı çırağına varmcıya 
kadar tesbit ederek o ustadan para almayı, o 
işçiden para kesmeyi o işçiyi sigortayı ithal et
mek suretiyle takip ederek Bunları meydana ge-
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tirmek imkânları mutasavver midir? Böyle bir 
teşkilât yapmak için bizim malî kudretimiz kâfi 
gelecek mi? Diyeceksiniz kî, böyle bir teşkilât 

i Avrupa'da yok mu? Var. İçtimai tesanüt ka
idesi ele alınarak aşağı inildiği derecede işin 
sanatlaştırılmış olan kısımlarında, bir yere ka
dar tatbiki zamanla tekemmül ettirilerek gel
miştir. Biz bu usulü reddetmiyoruz. Nerelerde 
ihtilâtlar vardır ona bakıyoruz. Bir berberin 
yanındaki çırak onun evlâdı gibidir. Fakat ne 
zamanki, ondüle başladı, berberin yanında sekiz 
on kişi çalışmaya başladı, o yere makine girdi, 
sanatın insan sayine mesaisine galebe çalmaya 
başladı Devlet müdahale etmek yolunu tutmaya 
mecbur olmuştur. Çünkü orada tesanüt yavaş 
yavaş menfaate inkılâp etti. Bizde bu on ki
şilik yerlerde kendisini pek açık olarak mey
dana koyduğu için o kıstası bugün için bırak
manın zamanı olmadığı, iktisadi kalkınma yo
lunda onun esas olarak kalmasını faydalı ol
duğu mülâhazası galebe çaldı. Fakat öyle yerler 
vardır ki, üç kişi çalışır, muazzam makineler 
işler düğmeye bastı mı her taraf işler. Biz işte 
bunun içindir ki, 10 kişiden aşağı işçi çalıştıran 
yerlerde işin mahiyeti, ekonomik durumu, sos
yal bünyesi ve birçok vasıflara dayanarak ora
da İş Kanununun tatbik hususlarını, murakabe
sini titizlikle takip edecek olan Hükümet teşki
lâtına bırakmakta fayda mülâhaza ettik. 

İşte arkadaşlarımın, grev ve lokavt ve asgari 
ücret ve diğer hususlar gerek hukuki, gerek 
politik cephelerinden her şey söylendi bunlar 
iş hukukuna uymıyan yalnız kendi cephelerin
den propagandayı mevzu alarak bu kanuni işçi 
muvacehesinde güya grev ve lokavt vermek lâ-
zımgeldiği sözleriyle heyecan yaratmakla seçim 

! arifesinde bir iş temin etmekten başka bir kıy
met ifade etmemiş şeklinde düşünmiye mecbu
ruz. Tasarıda maddelere gelince istedikleri iza
hatı verelim. Politika mevzuunda değil iş hu
kuku cephesinden görüşmelerini rica ederim. 

1 Tasarının maddelerine geçilmesini rica ederim. 
BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır, oku

tuyorum. 

Yüce Kamutay Başkanlığına 
I Konuşma yeter, maddelere geçilmesini arz 
: ve teklif -ederim. 

Mardin Milletvekili 
Yusuf Mardin 
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BAŞKAN —- Mevzuun her tarafı aydınlan

mıştır. Maddelere geçilmesini.... 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Son söz benimdir. 
BAŞKAN — Son söz falan yoktur. Yeterliği 

kabul edenler... Kabul etmiyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Bir önerge var onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
İşçilere grev hakkının sağlanması için tasa

rının komisyona iadesini arz ve teklif ederim. 
Afyon K. Milletvekili 

Kemal özçaban 

BAŞKAN — Kemal özçoban buyurun. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Bu takriri verdim. Çünkü Demokrat Partinin 
noktai nazarı budur. Bu prensipi gütmek mec
buriyetinde olduğumuzu takdir edersiniz. *Bu 
önergemi verdikten sonra Sayın Bakan ağızla
rından bir iki cümle kaçırdılar mı, bilerek mi 
söylediler? Takrir sahibi olmam dolayısiyle bu
na cevap vermek zorundayım. 

Dediler ki; «Bizim gibi Kemalizm safların
da yer almasını isterdim, mamafih içlerinde 
bizim fikrimizde olanların grev isteklerini ten-
kid etmeleri bana teselli verdi. Mamafih grev 
teranesini tekrar etsinler, dursunlar..» dediler. 
Bilmiyorum, C. H. P. nin programlarında grev 
hakkı var mıdır, yok mudur? Bilmiyorum. Fa
kat arkadaşlarımın konuşmalarında programla
rında grevin aleyhinde bir hüküm bulunmadığı
nı anlıyorum. Şu halde Bakan kendi fikrini ve 
isteğini zorla kabul ettirmek gibi bir duruma 
düşmüştür. Bir defa biz grevi istiyoruz, çünkü... 

BAŞKAN — Rica ederim, yeterlik kabul 
edilmiştir. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Grevle 
Kemalistlik arasında bir ayrılık görmüyoruz 
arkadaşlar. Biz grevi kabul etmemenin veya 
Halk Partisinin ileri gelenlerinin fikirlerine kö
rü körüne iştirak etmemenin Kemalistliğe mu
halif olduğu düşüncesinde değiliz. Her iyi ve 
ileri hamleyi Kemalistliğin şiarı olarak kabul 
ediyoruz. Binaenaleyh Bakanın bu sözlerini te
essür ve teessüfle karşılaşıyorum. Zira, milliyet
perverlik ve Kemalistlikte onlardan geri olmı-
yan bir partiyiz. Sizlerden de rica ediyorum, 
#rev hususunda bir düşünce ve hükme varmak 
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üzere tasarının komisyona iadesini kabul eder
siniz. 

(Afyon Karahisar Milletvekili Kemal özço
ban'm önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Ve-
ziroğlu, Demirelli ve Kemal özçoban kabul et
miştir. Kabul etmiyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
miyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

îş Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında Kanun 

MADDE 1. — 3008 sayılı îş Kanununun 1, 
2, 7, 13, 16, 18, 23, 24, 29, 32, 34, 42, 51, 53, 
56, 78, 89, 92, 96 ncı maddeleri aşağıda yazılı 
şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 1. — Bir iş akdi dolayısiyle, başka 
bir şahsın iş yerinde bedenen veyahut bedenen 
ve fikren çalışan kimseye «işçi» denir. 

Bir iş akdi dolayısiyle kendi iş yerinde baş
ka bir kimseyi bedenen veyahut bedenen ve 
fikren çalıştıran şahsa «iş veren» denir. 

Müdürler, idare memurları ve umumiyet iti
bariyle işin sevk ve idaresi vazifesini gören 
kimseler «iş veren vekili» dir. tş veren vekili
nin bu sıfatla diğer işçilere karşı muamele ve 
taahhütlerinden doğrudan doğruya iş veren so
rumlu tutulur. 

işçiler, doğrudan doğruya iş veren veya ve
kili tarafından olmayıp da aynı iş veya tefer
ruatında iş alan üçüncü bir şaihsın aracılığı ile 
işe girmiş ve bu üçüncü şahıs ile mukavele ak
detmiş iseler bu aracılar da asıl iş verenle müş
tereken ve müteselsilen sorumludurlar. 

İşçinin, birinci fıkranın tarifi veçhile, işini 
görmekte olduğu yere «iş yeri» denir, tş, sabit 
ve muayyen bir yerde yapılıyorsa o işin mahi
yeti dolayısiyle bu yere bağlı bulunan diğer 
yerlerle avlu, istirahat, çocuk emzirme, yemek, 
uyku, banyo, muayene ve bakım, bedenî veya 
meslekî terbiye yerleri gibi sair müştemilât da
hi iş yerinden sayılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

YUSUF MARDİN (Mardin) — tki sual sor
mak istiyorum; 
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Birincisi; özel okullar iş yeri olarak kabul î 

edilmekte midir? 
İkincisi; öğretmenler yalnız fikren çalışan 

kimseler olduğu halde bu kanunun şümulüne so
kulacaklar mıdır? 

ÇALIŞMA K. SÖZCÜSÜ HULÜSl ORAL 
(Denizli) — Efendim Lozan Muahedesiyle ka
pitülâsyonlar ilga edildiği zaman, hastanelerin 
ve kültür müesseselerinin Hükümetçe tâyin edi
lecek bâzı şartlarla faaliyetlerinin devamı ka
bul edilmiştir. 

Şimdi, bunlar Devlet teşkilâtına dâhil değil
dir. Şu halde orada çalışanlar memur olmadığı 
gibi, oralarını memleket dâhilinde ve memlekete 
faydalı veya zararlı olarak her hangi bir iş yeri 
gibi telâkki etmek zarureti vardır. Bu, iş yeri 
olunca, oradaki çalışanlara da bir hak tanınma
sı lâzım. Elimizdeki kanun, tadil edilmiyen ka
nun maddesinde, on işçi çalıştıran yerleri otoma
tik olarak ve ondan aşağısını da, çalışma yerinin 
durumuna, göre, iş yeri adedine ithale salahi
yetli kıldığı için, bu hususi yerleri de iş yeri 
olarak kabul cihetine gidilmiştir ve bu kanunu 
tatbik edilmiştir. Zannederim, İstanbul'daki 
kollejin birisi bu hususta dâva açmış ve Sayış
tay da bunun iş yeri olarak kabulünü ve İş Ka
nunun tatbikini tasvip ve tensip etmiştir. Za
ten başka türlü de olamazdı. Çünkü Türk top
rakları dâhilinde, bu şekilde bir Devlet müesse
sesi olmıyarak çalıştırılan yerler iş yerine dâ
hildir. 

Yalnız muallimler, müstahdemler, şimdiye 
kadar bunlar işçi olarak kabul edilmişti. Bu iş
çilikte fikir işçisiyle, beden işçisi ayırt edilme
miştir. Fakat iş yeri olunca kanun tatbik edile
cektir. Yeni huzurunuza gelecek kanunda bu tas
rih edilmiştir. Ama netice itibariyle bu bir iş ye- I 
ri olması itibariyle aynı hükümler tatbik edile
cektir. Ancak akitlerde bir değişiklik olacaktır. 

Bugün halen iş yeridir ve İş Kanununa tâ
bidir. Başka bir şekilde mütalâa ekmeye imkân 
yoktur. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad
deyi kabul edenler... etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanunun uygulanması aşa
ğıdaki esaslara göre yaplır: 

A) Bu kanun, mahiyeti itibariyle yolunda 
işliyebilmesi için günde en az on işçi çalıştır- | 
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niayı gerektiren iş yerlerine ve buralarda ça
lışan işçilerle bunların iş verenlerine uygula
nır. Bir iş yerinin İş Kanununun şümulüne 
alındığı keyfiyeti iş verene tebliğ edilir. Bu 
tebliğ iş veren tarafından iş yerinde ilân olunur. 
1$ verenler veya işçileri tebliğ tarihinden itiba 
ren bir ay içinde itiraz edebilirler. Vukubula-
cak itirazlar kanunun uygulanmasını durdur 
maz. İtiraz Bakanlıkça incelenerek kesin kara
ra bağlanır. 

B) Yılın her hangi bir devresinde tam ve
ya fazla faaliyette bulunup öteki devrede büs
bütün faaliyetten kalan veyahut faaliyetini 
azaltan iş yerleri için bunların faaliyet devre
sinde yolunda işliyebilmelerini sağlıyacak işçi 
sayısı kanun hükümlerini uygulamakta esas 
tutulur. 

C) Çalıştırdığı işçi sayısı bakımından yu
karda yazılı (A) fıkrasının tarifine uygun ni
telikte olmamakla beraber mahiyetleri ve eko
nomik durumları itibariyle bu kanun ile 3008 
sayılı İş Kanunu hükümlerinin kısmen veya ta
mamen, mahal veya iş kolu itibariyle kendile
rine teşmili lâzımgelen işler ve iş yerleri Bakan
lar Kurulu karariyle tesbit edilerek Çalşma 
Bakanlığınca uygulanır. 

Ç) Deniz ve hava nakliyatı ile tarım işle
rinde bu kanun hükümleri uygulanmaz. Şu ka
dar ki: 

1. Yükleme ve boşaltma ile ilgili olarak li
man ve iskelelerde mavna ve benzeri vasıtalar
la yapılan işler, 

2. Havacılığın yer tesisleri ile meydan, de
po ve atelyelerine ait işler, 

3. Her türlü tarım sanatlarına ait işlert 
çiftliklerde ve ormanlar içindeki bina inşaatı, 
fabrika işleri, hava hattı ve dekovil inşaat ve 
nakliyatı ve çiftliklerin bünyesinde kurulmuş 
olup ziraat aletlerini ve parçalarını tamir eden 
ve işçileri zaman zaman diğer ziraat işlerinde 
çalıştırılan atelyeler dışında kalan sanayi ka-
rekteri galip mahiyetteki her nevi atelyeler bu 
kanun hükümlerine tâbidir. 

D) Aynı çatı altında birlikte yaşıyan bir 
ailenin fertleri veya kısımları arasında ve ara
larında dışardan başka kimse katılmıyarak ev 
idinde yapılan işlerle ev hizmetleri bu kanunun 
şümulü dışındadır. 

E) Genel, katma ve özel bütçelerle beledi
ye bütçelerinden kadro karşılığı aylık veya üc-
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ret alan memurlar ve hizmetliler bu kanun hü
kümlerine tâbi değildir. Ancak iş veren vekili 
sıfatiyle bunlara taallûk eden mükellefiyet ve 
mesuliyet hükümleri caridir. Şu kadar ki, bu 
bütçelerin taallûk ettiği idarelerce işletilen iş 
yerlerinde çalıştırılan ve işçi vasfini haiz olan 
hizmetliler de hususi iş yerlerinin tâbi bulundu
ğu şartlar dâhilinde bu kanun hükümleri uy
gulanır. 

F) Bu kanunun şümulüne girecek mahiyet
te bir iş yerini tesis eden veya devralan veya 
iş yerinin iştigal mevzuunu ksmen veya tama
men değiştiren veya kendisine intikal eden bir 
iş yerini işletmeye devam eden veya iş yeri ka
panan iş verenler; bu iş yerinin adresini, çalışan 
işçi veya hizmetli miktarını yapılan işin 
nev'ini ve iş verenin isim ve hüviyetini, adre
sini, iş yerinin unvanını, intikal şekil ve tarihini 
işçi çalıştırmaya başladıklarını veya iş yerinin 
kapandığını, bir ay içinde o iş yerinin bulundu
ğu yer için, îş Kanununun tatbikma görevli ma
kama bizzat veya taahhütlü mektupla bildirmek 
le ödevlidirler. Bizzat müracaat edenlere bu 
müracaatlarını tevsik edici bir belge verilir. 

BAŞKAN — Maddenin fıkrasındaki (tatbiki) 
kelimesini (uygulanması ile) yapıyoruz. 

Madde hakkında söz istiyen var mı? Maddeyi 
kabul edenler ... Etmiyenler ... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 7. — Gerek 2 nci maddenin B işaretli 
fıkrasında yazılı işlerden her hangi biri veya 
hepsi, gerek aynı maddenin C işaretli fıkrası ge
reğince kanun hükümleri kendilerine, kısmen ve
ya tamamen teşmil olunan iş yerleri için ve ge
rekse üçüncü ve dördüncü maddeler mucibince sa
nayi işleri olmak üzere ayrılanlardan başka çalış
ma sahalarından bir kısmı veya umumu hakkın
da, işin mahiyetinin icabettireceği şartlar dâhi
linde, bu kanunla 3008 sayılı îş Kanunu hüküm
lerinin uygulanış tarzını gösteren tüzükler çıka
rılabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul den-
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Madde 13. — Süresi muayyen olmıyan sü
rekli iş akitlerinin iş veren veya işçi tarafından 
iş bitmezden önce feshedilmesi için diğer tarafa 
ihbarda; bulunmak şarttır. 
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Fesih keyfiyeti : 
A) işi altı aydan az sürmüş olan işçi hak

kında ihbarın diğer tarafa bildirilmesinden son
ra gelecek ikinci hafta nihayetinde; 

B) işi altı aydan bir buçuk yıla kadar sür
müş olan işçi hakkında ihbarın diğer tarafa bil
dirilmesinden sonra gelecek dördüncü hafta niha
yetinde ; 

C) işi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sür
müş olan işçi hakkında ihbarın diğer tarafa bil
dirilmesinden sonra gelecek altıncı hafta niha
yetinde ; 

Ç) işi üç yıldan fazla sürmüş olan işçi hak
kında ihbarın diğer tarafa bildirilmesinden son
ra gelecek sekizinci hafta nihayetinde; 

Muteber olur. 
Bu öneller asgari olup sözleşme ile artırıla

bilir. 
ihbar şartına riayet etmiyen taraf yukarda 

yazılı önellere ait ücretlerin tutariyle beraber ay
rıca işin mahiyetine göre miktarı yargıç tarafın
dan takdir edilecek bir tazminat dahi ödemeye 
mecburdur. 

işçinin sendikaya üye olması, temsilcilik öde
vinin icaplamı yapması, şikâyet mercilerine 
başvurması gibi sebeplerle işinden çıkartılması 
hallerinde ve genel olarak fesih hakkının kötüye 
kullanıldığını gösteren diğer durumlarda ayrıca 
ikinci fıkrada yazılı önellere ait ücretlerin üç 
misli tutarı tazminat olarak ödenir. 

iş akdinin iş veren tarafından bu madde ve
ya 16 ncı maddenin I ve I I I numaralı fıkraları
na göre ve işçi tarafından ise 15 nci maddenin 
I ve II numaralı fıkralarına dayanılarak veya 
askerlik hizmeti dolayısiyle feshedilmesi halinde 
üç yıldan fazla çalışmış olmak şartiyle işe başla
dığından itibaren her bir tam iş yılı için işçiye 
15 günlük ücret tutarında bir tazminat verilir. 

işçilerin kıdemleri iş akdinin devam etmiş 
veya fasılalarla yeniden aktedilmiş olmasına ba
kılmaksızın aynı iş verenin bir veya müteaddit 
iş yerinde çalıştıkları süreler nazara alınarak he
saplanır. 

tş verenin devir veya intikali yahut diğer bir 
suretle bir iş verenden başka bir iş verene geç
mesi halinde işçinin kıdemi iş yerindeki hizmet
leri toplamı üzerinden hesaplanır. Kıdem taz
minatı ise; bu intikal devresindeki iş verene ait
tir. iş yeri intikal ile beraber devam ettiği tak
dirde (hilâfına hüküm olmadıkça) kıdem taz-
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minatı yeni iş verene ait olur. Aynı kıdem, sü
resi için "bir defadan fazlaı tazminat ödenmez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden 
ler.. Etmiycnler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 16. — Süresi muayyen olsun veya ol
masın, sürekli iş akitlerinde, iş veren, aşağıda 
sayılı hallerde, dilerse, akdi süresi sonundan 
evvel veya ihbar süresini beklemeksizin derhal 
feshetmek hakkını haizdir : 

1. Sihhi sebepler şunlardır : 
a) İşçinin kendi kasdinden veya derbeder 

hayatından yahut işret iptilâsmdan veyahut suç 
mahiyetinde bir hareketinden mütevellit olmaksı
zın bir hastalığa veya arızaya uğraması takdi
rinde, bu hastalık veya arızanın Hükümetçe çıka
rılacak bir tüzükte tasrih edilecek sürelerden faz-
îa sürmesi,. 

b) İşçinin bulaşıcı veya istikrah verici bir 
hastalığa musap olduğunun anlaşılması (a ben
dinde yazılı olan tüzükte bu gibi hastalıklar için 
dahi ayni esaslara müstenit hükümler bulunur.; 

(a) Bendinde sayılı sebeplerden mütevellit 
ve işçinin sunu taksirine mahmul olan hastalık
lar ve arızalar aşağıda yazılı (II) işaretli fıkra
nın (e) bendindeki (devamsızlık) hükümlerine 
tâbidir. 

İşbu sıhhi sebepler için, iş mukavelesinde iş 
veren tarafından, işçinin lehine olmak üzere 
yukarda anılan tüzüğün hükümlerinden daha 
müsait şartlar tesbiti caizdir. 

I I - Ahlâk ve hüsnüniyet kaidelerine uymıyan 
haller şunlar ve benzerleridir:. 

a) İş akdi yapıldığı sırada bu akdin esaslı 
noktalarından birine mütaallik vasıflar veya. 
şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunları 
haiz olduğunu ileri sürmek yahut hakikate uy
gun olmıyan malûmat vermek veya beyanatta 
bulunmak gibi hallerle işçinin iş vereni yanılt
ması, 

b) İşçinin, iş verenin veya vekilinin yahut 
bunların aileleri efradından birinin şeref ve na
musuna halel getirecek veya ahlâkını ifsat edecek 
mahiyette sözler veya hareketlerde bulunması; 

c) İşçinin, iş verenin veya vekilinin evinde 
ikâmet ettiği takdirde, yaşayış tarzının o evin 
âdap ve erkânına uygun veya umumi ahkâm ba-
kunmdan düzgün olmaması; 

ç) tşoinin, iş verene veya vekiline yahut 
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bunların aileleri efradından birine veyahut iş ve
renin diğer bir işçisine karşı tecavüz veya tehdit
te bulunması, yahut iş yerine sarhoş olarak gel
mesi veya alkallü içki getirmesi; 

d) İşçinin, iş verenin emniyetini suiistimal 
etmek, hırsızlıkta bulunmak, iş verenin meslekî 
sırlarını ifşa eylemek gibi sadakate uymıyan 
hareketlerde bulunması yahut üç günden fazla 
hapisle cezalandırılan ve cezası tescil edilmiyen 
bir suç işlemesi; 

e) İşçinin, iş verenden izin almaksızın veya 
meşru bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına i'*i 
gün veya bir ay içinde iki defa her hangi bir 
tatil gününü takip eden iş günü yahut bir ayda 
ceman üç iş günü işine devam etmemesi; iş yeri
nin içyönetmeliği veya iş sözleşmesinin şartlan 
gereğince yapılmakla mükellef bulunduğu ödev 
leri ifadan kendisine vâki ihtara rağmen imtina 
etmesi; 

f) İşçi, kendi kasti veya ağır bir ihmali 
yüzünden işin emniyetini tehlikeye düşürmesi 
iş verenin malı olan veya malı olmayıp da ema
neti altında bulunan makinaları, tesisatı veya 
sair eşya ve maddeleri 10 günlük ücretinin tuta-
riyle ödenemiyecek derecede hasara, uğraması.; 

I I I - İşçiyi bir haftadan fazla süre ile çalış
maktan meneden mücbir sebeplerin hadis olması 
(Bu bir haftalık bekleme devresinde işçi yarım 
ücret alır). 

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
16 ncı maddenin D fıkrasının., dördüncü sa-

tırındadaki yazılı (Yahut üç günden fazla ha
pisle cezalandırılan ve cezası tecil edilmiyen 
bir suç işlerse) cümlesinin kaldırılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Zonguldak 
Sabri Koçak 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyan Karahisar) — 
Efendim; 16 ncı maddenin l / A numaralı bendi
ne işaret ederek oraya itiraz -etmek istiyorum, 
bir değiştirge vereceğim. Efendim, bu maddede, 
müddeti muayyen olsun veya olmasın, sürekli iş 
akitlerinde, iş veren, aşağıda sayılı hallerde, 
dilerse akdi, kıtadan evvel veya ihbar müddeti
ni beklemeksizin derhal feshetmek hakkını haiz
dir, dedikten sonra bir numaralı bendin a) kıs
mında, işçinin kendi kastinden veya derbeder 
hayatından yahut işret ihtilasından veyahut suç 
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mahiyetinde bir hareketinden mütevellit olmak
sızın bir hastalığa veya arızaya uğraması tak
dirinde, bu hastalık veya arıza Hükümetçe çı
karılacak bir tüzükte tasrih edilecek müddet
lerden fazla süremez, diye bir kayıt vardır. 

Arkadaşlar, tüzükler kuvvetlerini kanunun 
sarih hükümlerinden alırlar. Tüzük, belki gay-
rimuayyen bir müddete çıkabilir. Bunun zama
nını tâyin etmek lâzımdır, işçilerin hukukunu 
siyanet bakımından lâzımdır. 

Sonra, kusursuz hastalıklar, arızalar halin
de bir mehil verilmesini vazıı kanun ele alsın. 

Bir de yine 16 ncı maddenin 2/D bendinde 
«İşçinin iş verenin emniyetini suiistimal etmek» 
dedikten sonra «Yahut üç günden fazla hapisle 
cezalandırılan ve cezası tecil edilmiyen bir suç 
işlerse, denilmektedir. (Buna dair Önerge ver
dik sesleri) 

Böyle bir önerge var mı? Bilmiyorum, işti
rak ederim, bendeniz izah edeyim. 

Benim anladığına göre, bu suç işleme patro
na karşı bir suç işleme olmıyacaktır, çünkü alel
ıtlak alınmıştır. Şu hale göre iş haricinde bir 
fiilden dolayı ceza gören, tecil edilmezse ve 
bu, üç günü tecavüz ederse işten çıkarılacak 
demektir. 

Arkadaşlar bilirsiniz ki, hapis cezasının as
gari müddeti üç günden başlardı, fakat geçen 
sene bu madde tadil edilerek hapsin asgari had
di 7 güne çıkarıldı. Zaten hapis- üç gün olamaz, 
esbabı muhaffefe, yaş ve saire olmadıkça, üç 
günü tecavüz edecektir. 

Zannediyorum arkadaşlarımız Ceza Kanunu
nun son tadillerini tetkik etmeden bunu ileri 
sürmüşler. Çünkü bugün Türkiye'de hapis ceza
sını müstelzim bir hal asla ve asla esbabı nıu-
haffife bulunmadığı müddetçe üç gün yoktur. 
Üç gün vardır ama, kanunda tasrih edildiği hal
lerde vardır. Diğer önerge sahibi arkadaşla ay
nı noktada birleşiyoruz. Fakat kendisi müddet 
koymamış, ben müddet koydum üç günlük müd
detin 15 günden fazla hapis olarak tashihini is
tedim. Cezalandırılan ve cezası tecil edilmiyen 
bir suç işlerse şeklinde koyalım. Bunu rica edi
yorum. işçilerimizin günlük işlerinde her mâruz 
kalabilecekleri (meselâ yaralanmaya sebebiyet 
gibi gayrikasti fiiller gibi) hâdiseleri mütalâa 
ederseniz bu isteğimin kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 
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ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HULU

Sİ ORAL (Denizli) — 16 ncı madde iş verene 
iş yerindeki inzibatı temin ve işin icaplarını 
elinde tutabilmesi için, bâzı hususlarda çıkar
ma hakkını değil, çıkartmak yetkisi vermekte
dir. isterse idamlık adamı da çalıştırır. Bu hu
susta işçiyi ne gibi hallerde çıkarmaya hakkı ol
sun, Bu mesele, fikir işçileri tasarısında çok ko
nuşulacaktır. Devlet memurları için altı ay de
nildi. Fikir işçileri için de mütenazır bir hüküm 
kabul edilsin. Şöyle düşünelim: Fikir işçileri 
muhilli haysiyet ve şeref, hırsızlık, emniyeti su
iistimal gibi suçlarından dolayı 3 günden fazla 
ağır hapis cezasiyle mahkûm edilirse, tecil edil
miyen bu suçundan dolayı işinden çıkarılsın.. 
Bir de ahkâmı umumiyeye bırakmak suretiyle 
kayıt koymamak şartına dayanarak üç günlük 
cezalı muhilli haysiyet suçlara bunu inhisar et
tirdik. 

Fikir işçilerine gelince; nihayet yüz kişinin 
çalıştığı bir yerde organizatör ve saire gibi iki 
üç tane fikir işçisi vardır. Bunların hususiyetle
ri bunu icabettirir. Halbuki takdir buyurursunuz, 
işçiler için bir iş yerindeki inzibatı temin etmek 
mühimdir. Vatandaşların çalışmadan mütevellit 
sinirlerinin bozulmasından, birbirlerine karşı 
fevri hareketleri ve kavga çıkarmaları, birbirle
rinin bir yerini incitmeleri gibi hallerin zuhuru 
sık ve olağandır. Avrupa memleketlerinde bu, 
daha sıkı tutulmuş, işçinin sağa sola bakması 
bile işten çıkarılmayı icabettirir hallerden sayıl
mıştır. Çünkü bâzı işlerde işçinin daima hassas 
ve tetik davranması lâzımgelmektedir. işin inzi
batı. verim kabiliyeti ve saire bakımlarından 
ufak bir dikkatsizliğin işten çıkarma sebebi ad
dedilebileceğini ele almışlardır. Bu bir çıkarma 
sebebi addedilecek değildir. 300 - 500 - 1000 iş
çi çalıştıran yerdeki iş verenin hakkını koru
maya gitmezsek fena olur. Meselâ içerde ufak 
tefek tokat hâdisesi olabilir, bu gibi hâdisele
ri önlemek bizim vecibelerimizdir. Elbette bu 
gibi hâdiseler tezahür edecektir. Bu, sosyal 
bünyenin icabıdır. Bunlar için işten çıkarma va
ziyeti yoktur. 

Hastalanır, gelmez veya bir iki gün devam 
edemezse, bunlar için de bâzı hudutlar koyma
nın doğru olduğu kanaatine vardık. Halbuki 
Devlet memurları böyle değildir. 

Gelelim tüzük meselesine : Kemal özçoban 
! arkadaşım, tüzüğe bırakalım dediler. Fakat 
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dikkat buyurulursa, yalnız hastalık değil, ân- I 
za da vardır. Hükümet; «Arızaya uğrıyan veya I 
hasta olan» diyor. Hastalıkların nevi ve cins- I 
leri, sebeplerini bugün ne tıp ne de fen tâyin I 
etmemiştir. Şu halde bunun hirçok hususlarda I 
kanuni hükümlere aykırı olmıyacağı gayet ta- I 
biîdir. Danıştaydan geçen, Bakanlar Kurulun- I 
ca hazırlanan ve kanun hükümlerini teshil ma- I 
hiyetinde olan, ona elastikiyet veren hükümleri 
kabul etmemek doğru olmaz. Çünkü bunlar; 
kanunu işler vaziyete sokmaktadır, öyle hal 
gelecek ki, tüzük çıkarılmaması yüzünden te- I 
davi şekli, ayakta, tedavi şekli muallâkta kala
caktır. Esasen tadille gelmiyen ve eski hüküm
de de bulunan ve bir tüzük çıkarılmasını ieahet- I 
tiren bu hükmün kabul ve olduğu gibi ipkasın
da fayda vardır. Binaenaleyh komisyon, arzet-
tiğim sebepler d'olayısiyle her iki önergenin de I 
kabulüne taraftar değildir. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Efendim; 
Sabri K'oçer arkadaşımız çok yerinde ve çok 
"haklı bir önerge verdi. Her hangi bir sebep yü
zünden bir işçi hapis cezasına mâruz kalırsa, 
zaten bilindiği gibi, bizim Ceza Kanunumuzda 
•hapis cezası 3 günden haşlar, diyor ki, arkada
şımız, iş veren işçiyi işinden çıkaramasın. Hır
sızlık yaparsa, emniyeti sui istimal ederse onun 
için ayrı hükümler vardır. Fakat mutlak su
rette, meselâ bir pazar günü gezerken işçî si
nirlenmiş ve birisine ağır kelimeler söylemiş, 
yahut üç. gün hapsi icabettiren her hangi bir 
suç işlemiş ve yargıç kendisini üç gün hapis ce
zası ile cezalandırılmış. Şimdi, sen cazalandırıl-
dın, hen seni işten çıkarmak hakkına malikim 
diye, demoklesin kılıcı gibi bir tehdit işçinin ba
şında bulunmasın ve bütün hayatı boyunca 
böyle bir tehdit altında kalmasın. 

Sabri Koçer arkadaşımızın çok yerinde olan 
hu takririnin kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Sabri Koçer în takriri ile Ke
mal özçoban'm takriri arasında şu fark var. 
Sabri Koçer'in teklifi; «Üç günden fazla ceza
landırılmasını icabettiren ve cezası tecil edil-
miyen bir suç işlerse, 

Kemal özçoban'ın teklifi ise; «15 günden 
fazla hapis cezası ile cezalandırılırsa ve cezası 
tecil edilmiyen suçlar işlerse» şeklindedir. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — I 
Müsaade ederseniz tavzih edeyim. j 
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BAŞKAN — Buyurun. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Ai buyurun, son saatlerinizde başınızı ağrıtı
yorum. 

BAŞKAN — Müzakere devam ediyor, son 
saat değil. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Hulusi 
Oral arkadaşımız dediler ki, işten çıkarılmıyor, 
feshediliyor, işçi ile iş veren arasındaki iş ak
dinin feshedilmesiyle işçinin çıkarılması arasın
da bilmiyorum, ne fark vardır. Asıl mesele ora
sı değil. 

Efendim şimdi arkadaşımız zühul ettiler, bu, 
üç gün değildir. Bunu kazara söylediklerini 
zannediyorum. Ceza Kanununda musarrah ol-
nııyan hallerde hapis cezası yedi günden başlar. 
Zira bundan bir müddet evvel hapis cezasının 
asgari haddi yedi gün olarak tadil edildi, bunu 
nazarı itibara almak lâzımdır. Aksi halde üç 
gün hapse mahkûmiyet ender hallere münhasır 
olur ve lâfzi kalır. Çünki hapis yedi günden 
başlar. Bunu teemmül etmiyerek doğrudan doğ
ruya reddettiler, halbuki kabule şayan bir fi
kirdir. Her halde tadilden haberdar değildir
ler. Hastalık ve ârızalardaki müddetler için 
tüzük yapılmasına salâhiyet veriyorlar. Fakat 
tüzük, kanunda sarahat olan kısımlar hakkında 
yapılır. Muhakkak ki kuvvetini kanundan alır. 
Binaenaleyh mühim olan yalnız hastalık değil
dir, arıza daha mühimdir, çünki o ani olur. 
Hastalıktan mühimdir, hastalık her zaman âni 
olmaz. Rica ediyorum, arkadaşımızdan bu 
müddetleri asgari olarak bir ay teklif ettim, 
teemmül edilirse kanuna bu fıkra eklenmelidir. 
Asgari müddet kanuna konursa güzel bir tüzük 
meydana gelir. Kabulünü rica ederim. 

ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HULU
Sİ ORAL (Denizli) — Ben, cezanın üç günden 
başladığını zannediyorum. Bir defa üç gün de
mekle, bir müddetle tâyin etmekle her hangi 
bir hükme bağlamak demektir. Üç günden yu
karı mahkûm olanlar için bu hakkı takdiri, çı
karmak hakkı verilmiştir. Fakat bunu devamlı 
bir hak olarak görmüyorum. Mütaakıp madde
ler okunursa; altı iş günü zarfında bu hakkını 
kullanmazsa o hakkı sakıt olacaktır. 

Şimdi, iş inzibatını, iş verenin elinden alır-
aak arkadaşlar bu, doğru olmaz. Biz, memleke
tin iktisadi alanda inzibat ve intizamını temin , 
için hem şahsa, hem memleket için çalışan bir 
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teşekküle salâhiyet verme babında bu hüküm
leri mütalâa ediyoruz. Binaenaleyh çıkaracak
tır diye bir kayıt olsaydı aklım ererdi. Fakat 
bu öyle değildir. Benim öyle işçim olur ki yap
tığı hareketi mazur görürüm, halbuki 10 sene 
hapse mahkûmdur. 

Binaenaleyh Devlet memurları için yaptığı
mız, âmir hükümlerdir, buradaki serbest hüküm
dür. Bunu mutlaka tatbik edecektir mânasını 
çıkarmamalıyız. Şimdi bu yüzden umumi inzi
batı bozalım mı? Biz de bunun üzerinde titizlik
le durduk ve bu neticeye vardık, sizden çok ri
ca ederim, bunu bozmıyalım. 

Meselâ fikir işçileri için Devlet memurları 
gibi bâzı hükümler kabul ettik, buraya geldiği 
zaman esbabını arzedeceğim. Büyük topluluk 
olan bir iş yerinde işçinin biri inzibatı bozarsa, 
meselâ birisi diğerine bir tokat atar, işini bıra
karak bu hâdiseye bakan bir amele makinenin 
patlamasına ve fabrikanın harap olmasına se
bep olabilir. 

Binaenaleyh biz realiteleri gözümüzün önün
den uzak tutmıyalım, komisyondaki arkadaşlar 
da bunun üzerinde hassasiyetle durdu ve bu şek
lin bizi selâmete götürecek yol olduğu neticesi
ne vardı. 

Tekrar arzedeyim, meselâ iş yerinde bir to
kat hâdisesi bütün işçileri hâdiseye bakmaya 
mecbur ediyor ve bir dakika içinde 500 dakika 
demek, 10 saat kayıp demektir. Onun için benim 
ricam, bu, çıkarmak için âmir hüküm değildir. 
işçiye biraz da güzel çalışma yollarını, nizamı, 
uygunlaştırmayı temin içindir. Yoksa fikir işr 
çileri için bunu ileri sürmüyorum. Muhasiptir, 
mimardır, teknisiyendir. 

Allah, Allah bu kadar da olur mu? diye dü
şünülebilir. Beride bir iktisadi bünye vardır, 
orada memleketin iktisadi bünyesi mevzuuba-
histir, onun için bunun kalmasında komisyon 
bir zaruret görmektedir. 

Kemal özçoban arkadaşımın yeni sözlerini 
dinledim, tekrar cevabı yerinde görmüyorum. 

Kanun mevzuunun dışında tüzük yapümıya-
cağma göre, zaruri hallerde tüzüğe dayanmak 
farzdır. Çok hareketli olan iş hayatının arıza 
ve hastalıklarının müddetini tâyin etmemekte 
fayda vardır, tahditte zarar vardır. Takdir Yük
sek Heyetindir. 

SABRI KOÇER (Zonguldak) — «İş yerm-
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deki» kaydını kabul ediyorlar mı? İş yerinde iş
lenmiş suçtan dolayı denilecek mi? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ HULUSİ ORAL 
(Denizli) — İş yerinde demenin belki işçiye fay
dası vardır. Fakat Komisyon mutlak kabul et
miştir. Çünkü çıkarma mecburiyeti yoktur. 

.Ama Yüksek Meclis iş yerine inhisar ettirirse 
ona diyeceğimiz yoktur. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. 
SABRİ KOÇER (Zonguldak) — «İş yerin

de» diyerek önergemi değiştirmek istiyorum. 
BAŞKAN — Yani (D) bendinde «İş yerin

de işlenmiş bir suçtan dolayı» ibaresi katılacak
tır. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ HULUSİ ORAL 
(Denizli) — Kabul ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Kemal özçoban, siz de bu kıs
ma iltihak ediyor musunuz? 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Ben Ceza Kanunundaki tadili nazarı itibara alı
yorum. Onun için 15 günde ısrar ediyorum. 

BAŞKAN — Şimdi önergeleri okutacağım. 
VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Ceza Kanu

nunda ne ise o haddi koymalıyız. Ceza Kanu
nunda (7 günden başlar) diyor. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Ben de yedi günü kabul ederim. 

BAŞKAN — Elimizdeki İş Kanununda 3 gün 
diye yazılı bulunmaktadır. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Böyle bir ce
za yoktur. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
O, eski Ceza Kanunundaki müddettir. Yeni ka
nunda bu müddet değişmiştir. 

BAŞKAN — Rica ederim. Bir vatandaş her 
hangi bir mahkemede üç güne mahkûm olamaz 
mı? 

ÇALIŞMA K. SÖZCÜSÜ HULÜSt ORAL 
(Denizli) — Müddet için komisyonumuzun 
teklifi üzerinde ısrar ediyoruz. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Efendim, 
Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerini değiş
tiren kanun, diyor k i : Hapis cezası 7 günden 
başlar, 20 seneye kadardır. Yani 3 günlük hapis 
cezası diye, Türk Ceza Kanununda, bir şey yok
tur. Ancak bu tenzil şeklinde olabilir. İş Ka
nunu üç gün dedi diye hâkim de üç günlük bir 
ceza verecek değildir. 

BAŞKAN — önergeleri okuyoruz. 

— 236 — 



B : 31 18 . 
Yüksek Başkanlığa 

16 neı maddenin d fıkrasının 4 ncün satırın
daki yazılı (Yahut iş yerinde işlenmiş bir suç
tan dolayı üç günden fazla hapisle) şeklinde 
tadilini teklif ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Sabri Koçer 

Yüksek Başkanlığa 
1. Şifahen bildirdiğim, sebeplere binaen 16 

ncı maddenin ( l /A) bendinin sonuna: 
«Şu kadar ki, bu müddetler bir aydan aşağı 

olamaz.» fıkrasının eklenmesini; 
2. 16 ncı maddenin ( I l /d) bendinin sonunda 

yazılı «Yahut üç günden fazla hapisle cezalan
dırılan» diye başlıyan ibarenin şu şekilde tadi
lini arz ve teklif ederim. 
(Yahut 15 günden fazla hapisle cezalandırılan 
ve cezası tecil edilmiyen bir suç işlerse) 

Afyon K. Milletvekili 
Kemal özçaban 

BAŞKAN — Kemal özçoban'm takririnin 
birinci fıkrasını tekrar okutuyorum. 
(Kemal özçoban'm takririnin birinci fıkrası 

tekrar okundu) 
BAŞKAN — Komisyon ne diyor. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ HUL Si ORAL (De

nizli) — Maddenin aynen kalmasını istiyoruz, 
bu teklifi zararlı buluyoruz. 

BAŞKAN — Birinci fıkrayı tekrar okutu
yorum. 
(Kemal özçoban'm takririnin birinci fıkrası 

tekrar okundu) 
BAŞKAN — Bu kısmı nazarı dikkate alan

lar... Almıyanlar... Nazarı dikkate alınmamış
tır. 

Şimdi ikinci kısma geçiyoruz. Bunun için de 
iki önerge var. Kemal özçoban «15 günden faz
la» diyor. En aykırısı budur, okutuyorum. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Yedi günü komisyon kabul ediyor mu? 

SÖZCÜ HULÛSÎ ORAL — Ediyoruz. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Müsaade buyurun, yedi günü Komisyon kabul 
ettiği için ben de yedi günü kabul ediyorum. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ HULÛSÎ ORAL 
(Denizli) — « îş yerinde » kaydiyle kabul edi
yoruz. 

BAŞKAN — Maddenin (iş yerinde işlenmiş 
bir suçtan dolayı yedi günden fazla ... ) suretin-
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de tadilini nazarı dikkate alanlar ... Almıyan
lar ... Alınmıştır. 

Komisyona hitap ediyorum: Maddede « ya
nıltırsa, getirirse, bulunursa, olmazsa » şeklin
de ibareler var,, bunları « yanıltması, getirmesi, 
bulunması, olması » şeklinde düzelttik. Burada 
bir fıkra daha var; üçüncü bendin sonunda, mû-
tarıza içinde, « bu bir haftalık bekleme devre
sinde işçi yarım ücret alır » diye. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ HULUSİ ORAL 
(Denizli) — Btu, yalnız üçüncü fıkraya ait bir 
hükümdür, yalnız ona münhasırdır. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. 
İSMET EKER (Çorum) — Birçok düzeltme

ler oldu. Bunları Komisyona verelim, düzeltsin, 
bize getirsin. Bir şey anlıyamadık. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon burada dü
zeltti, fıkrayı 'bu şekilde tashih ettik. 

İSMET EKER (Çorum) — O halde tashih 
edilmiş fıkrayı bir defa okuyun, anlıyalım. 

BAŞKAN — Okutayım efendim: 
d) işçinin iş verenin emniyetini suiistimal 

etmek, hırsızlıkta bulunmak, iş verenin meslekî 
sırlarını ifşa etmek gibi sadakate uymıyan hare
ketlerde bulunması, yahut iş yerinde işlenmiş bir 
suçtan dolayı yedi günden fazla hapisle cezalan
dırılan ve cezası tecil edilmiyen bir suç işlemesi. 

BAŞKAN — 16 ncı maddenin 2 nci bendinin 
(d) fıkrası bu bekilde tadil edilmek suretiyle 
maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 18. — ihbar önelleri esnasında işve
ren, işçiye yeni bir iş buulması için lüzumlu olan 
arama zamanını, iş saatleri içinde temin etmeye 
mecburdur. Bu yeni iş arama izninin süresi 
günde iki saatten az olamaz ve işçi tarafından ta
lep edildiği takdirde iş arama izin saatleri bir
leştirilerek fasılasız surette kullanılabilir. An
cak işçi iznini toplu olarak kullanmak isterse 
işi bırakacağı günün sonundan evveline doğru 
hesaplanmak üzere daha evvelden haber vermeye 
mecburdur. 

CEMİL ALEVLİ (Gazianteb) — Efendim, 
bu maddenin son fıkrasında sarahat yoktur Ay
nen okuyorum: 

«Ancak işçi iznini toplu olarak kullanmak 
isterse işi bırakacağı günün sonundan evveline 
doğru hesaplanmak üzere daha evvelden haber 
vermeye mecburdur ». 
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Bu sonundan evveline doğru hesap, edilmek

ten ne kastediliyor, bendeniz bir şey anlıyama-
dım, izah ederler mi? 

ÇALIŞMA KOMÎSYONU SÖZCÜSÜ HULU
Sİ ORAL (Denizli) — Efendim, bu iş yerinin 
boş kalmaması için işin terkedileeeği günün bilin
mesidir. İş yerinin boş kalmaması işi bırakacağı 
günü haber verecek demektir. Malûmu âliniz, 
işçinin üç senelik, beş senelik olduğuna göre izin 
müddetleri vardır. 

Meselâ bu ayın otuzunda beş gün izin kul
lanma hakkı vardır, demek ki, bu ayın 25 inde 
toplu gün olarak iş bulmaya hakkı bulunacağını 
haber verecektir. Binaenaleyh, toplu iş yerine 
iş verene fayda sağlanıyor. Yani bırakacağı gü
nün sonundan evvel geliyor, ayın otuzunda bı
rakacağım, 25 inde beş günüm kalacak diyor. 

NAŞÎT FIRAT (Samsun) — Kaç gün evvel? 
HULUSİ ORAL (Devamla) — Günün hesabı 
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var. Her işçinin kıdemine göre iznini kullanmak 
hakkı var. 

NAŞİT FIRAT (Samsun) — Kaç gün evvel 
kullanacak? 

HULUSİ ORAL (Devamla) — İhbar müd
deti vardır, işi terketmek için iki aylık, bir aylık, 
15 günlük müddetler konmuştur. 13 ncü mad
dede bu ihbar keyfiyeti tamamiyle tasrih edilmiş
tir. Bunlar da işçinin kıdemine göre hesap edil
mektedir. 

Binaenaleyh, ilk ihbar gününden itibaren iş
çi ayrılacağını haber verecektir. 

CEMİL ALEVLİ (Gazianteb) — Bendeniz 
vuzuhsuz görüyorum. Daha fazla açıklanabilir. 
« İşi bırakacağı günden evvelki günlere ... » fi
lân diye bir hüküm konulabilir. 

BAŞKAN — Vakit geçmiştir, bu maddeye de
vam etmek kaydiyle önümüzdeki Cuma günü saat 
15 te toplanılmak üzere birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,48 

»-©-« 

r. B. M. M. Basımevi 
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iş Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun 
tasarısı ve Ekonomi, Gümrük ve Tekel ve Ticaret Komisyonları 

mütalâaları ve Çalışma Komisyonu raporu (1 /570) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 30 . V . 1949 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71-1334, 6-2050 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

3008 sayılı îş Kanununda değişiklikler yapılması hakkında Çalışma Bakanlığınca hazırlanan 
ve Bakanlar Kurulunun 18 . V . 1949 tarihli top\ıntısmda Yüksek Meclise sunulması kararlaştı
rılan Kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte su';ıulmu',; olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

GEREKÇE 

Çalşma Bakanlığı 4841 sayılı Kuruluş Kanunu ile kendisine verilen salâhiyet1 erin ve tevdi edilen 
vazifelerin gerektirdiği sosyal ve millî dâvaların takip ve tanzimine, Yüksek Meclisin gösterdiği 
yolda devam ederken; sosyal meselelerimizi tanzim edildiği zaman için ele abp tedvire bağlıyan ve 
daha ziyade sanayileşme çalışmalarımıza birlikte ortaya çıkabilecek ihtiyaçları önceden karşılamak 
istediğinin bir neticesi olan «îş Kanunu» nu bugün cihann ve yurdumuzun değişen bünyesi ve sos
yal po^tika telâkkisi ile ahenkleştirmek için tekrar bir gözden geçirilmesi zaruretiyle karşılaşıl
mıştı?. 

Bununla beraber 10 seneyi mütecaviz bir zamın zarfındaki tatbikat devresi îş Kanununun da-
yandğı ana prensipler ve taşıdığı zihniyet itibariyle milletimizin bu alandaki ihtiyaç1 arna geniş 
ölçüde uygun bulunduğunu ve son Dünya harbi d bayisiyle çıkarılan Millî Korunma Kanunu ile bu 
kanunun birçok koruyucu hükümlerinin muvakkaten bertaraf «dilmesi gibi bütün güçlüklere rağmen 
tatbikatta yer tutabilen garantileri onun umumi yapsmı vücuda getiren prensiplerdeki isabeti te
yit etmiştir. 

Binaenaleyh ana prensiplere dayanan esasi hükümlere sadık Kalmak üzere bir taraftan 10 yılı 
mütecaviz bir zamanın idari bakımdan kazandırdığı tecrübeler, diğer taraftan ihtiyaçlariyle teması 
muhafaza etmeye önem verdiğimiz işçi ve iş veren1 erimizin bu husustaki düşünce ve dilekleri ve ya
bancı mem1eketlerin mevzuatına ait tetkiklerle bü:ün dünya milletlerinin sosyal ilerleme alnındaki 
değerli rehberi ve yardımcısı olan Milletlerarası! Çabşma Bürosunun aydınlatıcı neşriyatı bir arada 
gözden geçirilerek 3008 saylı îş Kanunumuzun yurdun ihtiyaçlarına daha iyi intibakını sağlamak 
ve işçinin, iş verenin ve Devletin bu kanundan beklediği faydaları daha kuvvetle tahakkuk ettirmek 
üzere bu kanunda yapılması zaruri ve müstacel görülen değişiklikler ve ekler aşağıda mucip se
bepleriyle arzedilmiştir. 

Madde 1 : Doğrudan doğruya iş veren veya vekili tarafından olmayıp da üçüncü bir şahsan ara
çlığı ile işe girmiş ve bu üçüncü şair s ile mukave'o yapmış işçilere ait ücretlerin tamamen ve mun
tazaman verilmesini sağlamak üzere, îş Kanununun 1 nci maddesinin 4 ncü fıkrasının sonuna 4772 
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sayılı Kanunun 74 ncü maddesinde kabul edilmiş olan esasa muvazi olarak «Bu aracılarda asıl iş ve
renler müştereken ve müteselsilen sorumludurlar» cümlesi eklenmiş ve bu suretle eskiden olduğu 
gibi işçi alacaklarından sade asıl iş veren değil fakat onunla beraber aracılar da sorumlu tutul-
mu.7 ve işçi ücretlerinin teminatı kuvvetlendirilmiştir. 

Madde 2 : Kanunun hangi iş yerlerine uygulanacağını gösteren bu madde aşağıda gösterilen 
kıstaslar bakımından bu şümulün genişletilmesini ve kanunun şümul ve istisnaları arasındaki hu
dudun tatbikatta tereddüde mahal vermiyeoek surette vuzuhlandırılmasını hedef tutmaktadır: 

A) Bu maddenin (A) fıkrasında «mahiyeti itibariyle yolunda işliyebilmesi için günde en az 
10 işçi çalıştırmayı icabettiren iş yerlerine» kanunun tatbikini esas tutan hüküm değiştirilerek 
kanun hükümleri işçi çalıştıran her iş yerine teşmil edilmek suretiyle bütün iş hayatımızda hâkim 
olması gereken nizamın bütünlüğü içine alınmıştır. Bu suretle bir taraftan işçinin haiz olacağı 
hakları iş yerinde çalışan kimselerin sayısına tâbi tutmak gibi adalet icaplariyle telifi güç olan bir 
duruma nihayet verilmiş diğer taraftan esasen birtakım mevzuat hükümlerine göre küçük ve bü
yük işletmeler arasında büyük işletmeler aleyhine- tesis edilmiş olan farkın bu kanun ile iş veren
lere tahmil edilen mükellefiyetlerin de inzimamiyle büyük işletmelerin tâbi olduğu kanuni kayıt ve 
güçlüklerden kurtulmak üzere küçülmeye vo parçalanmaya doğru sevkeden gayriiktisadi tesirler 
önlenmiş dolayısiyle millî sermayenin rantabilite bakımından daha verimli olan büyük işletmecili-
ğo doğru yönelmesi hususundaki tabiî seyrin denklenmesi sağlanmıştır. 

B) Kanunun eski metninde istisna olarak gösterilmiş olan çifftçilik ile deniz ve hava işleri 
şeklindeki tâbirlerin sarih şümulünü tâyin etmek hususundaki tatbikatta güçlükler göz önüne alı
narak maddeye bu tâbirlerin hudutlarını çizmeye yarıyacak bir vuzuh verilmiştir. 

C) Bu maddenin 3 ncü fıkrasına «alelûmu m ev hizmetleri» kelimeleri ilâve edilerek evlerde 
çalışan ve çalışma şekillerinin kontrolü çok güç bulunan bu sınıf işçiler de kanun şümulünden 
hariç bırakılmıştır. 

Ç) îş Kanununun çalışan şahıslar itibariyle şümulünü gösteren hükümlerinden olan 5 nci 
maddesi, umumi olarak bütün şümul ve istisnaları içinde toplıyan, 2 nci maddeye aktarılmış şuka-
dar ki mevcut 5 nci maddenin 1 nci ve 2 nci fıkralarında gösterilen istisnalar 10 yıllık tatbika
tın İtizumhı kıldığı değişikliklerle kanunun maksat vo gayesine daha uygun bir şekilde sıralan
mıştır. 

Filhakika; îş Kanununun 5 nci maddesinin 2 nci fıkrası tatbikatında birçok ihtilâflara yol 
açan istisna şartları muaddel şekle göre hususi iş yerlerine kıyaslanabilecek Devlet işletmelerin
de çalışanların işçi tarifine dâhil olacak vasıfta bulunmaları şartiyle bu kanuna tâbi olmaları ka
bul edilmekte buna mukabil bu işletmelerde aylıklı memur durumunda bulunanlar Devletin genel, 
katma ve özel bütçelerinden aylık veya ücret alan memur ve mütsahdemler gibi istina edilmekte
dir. 

Bu maddeye yeniden eklenen son iki fıkradaki hükümlerle iş verenlerin işletmeye başladıkları 
iş yerlerini ve işin nev'iyle işçi sayısını ve diğer lüzumlu malûmatı iş Kanunu uygulamaya görev
li makama bildirmeleri ve kanuna tâbi tutulan iş yerleri hakkında ilgililere yapılacak tebligat 
üzerine bunlar tarafından vâki olabilecek itirazlara ait idari işlemler kaidelere bağlanmıştır. 

Madde 5 : İhtiva ettiği hükümler muaddel 2 nci madde metnine ithal edilmiş olduğundan bu 
madde kaldırılmıştır. 

Madde 7 : Kanunun maddeleri arasındaki münasebetin ahenkli bîr halde bulunması için ve ta
dil edilen eski 2 nci madde dolayısiyle kalkmış olan (B) bendi hükmünün tatbikini sağlamak üze
re, bu madde de değiştirilmiş ve maddenin başına konulan bir kayıt ile mevsimlik işler hakkında 
da tüzük çıkarılabilmesi temin edilmiştir. 

Madde 13 : Bu maddenin tadilinde müddeti muayyen olmıyan sürekli iş akitlerinin iş bitme
den önce, işçi veya iş veren tarafından feshinin tatbikatında birçok suiistimallerle ve müşküller
le karşılaşıldığından bunları önleyici esasların tesbiti cihetine gidilmiştir. 

A) Akdin feshi için eski metinde tâyin edilmiş olan ihbar mühletinin kısa tutulmuş olması, 
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işçiye iş, iş verene işçi bulma imkânını vermekte tatminkâr olmadığından bu mühletler iki misli
ne çıkarılmıştır. 

Bu tadil ile ihbar mühletleri esasen iki misline çıkarılmış olduğundan işçilerin bedenen ve fik
ren çalıştıklarını tâyin hususunda tatbikatta görülen müşkülât dolayısiyle ve işçiler arasında bir 
fark yaratmamak gayesiyle bu gibi işçilere ait ihbar mühletlerinin iki misli olması hakkında es* 
ki metinde bulunan hüküm kaldırılmıştır. 

B) Tatbikatta çok rastlanan fesih hakkının kötüye kullanılması keyfiyetini iş verenin hak ve hür
riyetlerini de koruyarak önliyebilmek için bu maddenin 3 ncü fıkrası olarak bu gibi hallerde yukar
da tasrih edilmiş olan mühletlere ait ücretlerin üç misli tutarında tazminat ödeme mükellefiyeti 
vaz 'edilmiştir. 

C) Elan unun eski metninde kıdem tazminatının akdin yalnız iş veren tarafından feshi halinde 
verileceği şeklindeki anlayışa müsait bulunmasından bu yoldaki tatbikatın Yargıtaym akdin işçi ta
rafından feshedilmesi üzerine de işçinin kıdem tazminatının verilmesi icabedeceği hakkında içtihat 
kararı ile değişmesi gerektiğinden metnine hem bu sarahatin verilmesi ve hem de bu mükellefiyetler
den kurtulmak için 15 ve 16 ncı maddenin tatbiki cihetine gidilmesini önliyebilmek üzere tadil edi
len bu maddenin 4 ncü fıkrası tedvin edilmiş; ayrıca işçilerin daha kısa zamanda kıdem hakkını ka
zanmaları ve böylelikle iş yerine bağlanmaları için bu fıkraya eski metinde kıdem tazminatına esa^ 
olan beş senelik hizmet müddeti üç seneye indirilmiştir. 

Ç) Bu maddeye beşinci bir fıkra ekleneni bu kıdemlerin hesabında eski metinde sarahat bulun
maması hasebiyle müşkülâta uğranıldığından işçilerin kıdemlerinin aynı iş yerinde muhtelif fasılalar
la yapılan iş akitlerinde bilfiil çalıştıkları müddetlerin mecmuu nazara alınarak hesaplanması ve böy* 
lelikle işçilerin yıpranma karşılığı olan kıdem tazminatının daha âdilâne bir esasa bağlanması sağ
lanmıştır. 

D) Bu maddeye son bir fıkra eklenerek bir iş yerinin muhtelif hukuki sebeplerle el değiştir
mesi halinde o iş yerinde emeği geçmiş olan işçıle 'in kıdem haltları hakkında ne yolda işlem yürü
tüleceği saarahatle tesbit edilmiştir. 

Madde 16 : Bu maddenin 1 nci bendinin (a) fıkrasının sonundaki «yahut işçi deruhde ettiği işi 
yapamıyacak hale gelirse» ve 2 nci bendinin (e) fıkrasının sonundaki «yahut işin yolunda işlemesi
ni bozacak hareketlerde bulunursa» ibareleriyle tedvin edilmiş olan hükümler tatbikatta bu kıstasla 
rın sarahatle tâyinine imkân bulunamaması ve bu hakkın daima kötüye kullanılması hasebiyle kal
dırılmıştır. 

Madde 18 : Bu maddenin eski metninde asgari ı»ad olarak tâyin olunan ve tatbikatta iş verenler 
tarafından daima bu hükme dayanılarak verilmekte olan günde 2 saatlik iş arama izinlerinin, ihtiya
ca cevap vermediği bilhassa şehirlerden uzak iş yerleriyle büyük şehirlerdeki iş yerlerinde çalışan 
işçilerin, bu izinlerinin yollarda geçtiği görülmüş olduğundan bu hali önlemek için bu mad
denin sonuna yapılan ilâve ile işçiye bu izinlerin birleştirilerek kullanılması hakkı sağlanmış
tır. 

Madde 23 : Bugünkü hayat pahalılığı ve para kıymetinin düşmüş olması nazarı itibara alına
rak bu maddede asgari para miktarı (30) liradan (60) liraya çıkarılmıştır. 

Madde 24 : Tatbikatta çok raslandığı ve işçileri zarara soktuğu için bu maddenin üçüncü, sa
tırına askerî mükellefiyetten başka karnini çalışma mükellefiyetleri için de bir hüküm konul
muştur. 

Diğer taraftan; mukavelenin münfesih sayılabilmesi için beklenilmesi lâzımgelen zaman zarfın
da işçi ücretinin işlemiyeceğini tesbit eden hüküm karşısında 3502 sayılı Hava Taarruzlarına Karşı 
Pasif Korunma Kanunu ile bu kanunun tatbik şeklini gösteren tüzük ve diğer kanunlarda bu gibi 
ahvalde ücret ödenmesini âmir hükümlerin mahfnziyeti de kabul edilmiştir. 

Ayrıca maddenin sonuna her hangi bir askerî ve kanuni mükellefiyet dolayısiyle işinden mah
rum edilmiş olan işçilerin mükellefiyetlerinin sona ermesini takip eden iki ay içinde eski is
lerine dönmek istedikleri takdirde tercihan işe alınmalarını temin edecek bir fıkra ilâve edilmiş-
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Madde 29 : Bu maddenin askerî iş yerlerine ait iç yönetmeliklerin Millî Savunma Bakanlığın

ca tasdik edileceği hakkındaki hükmü memleket işçilerinin iş şartları arasında bir vahdet temin 
etmek ve Öteden beri birçok şikâyetlere yol açan askerî iş yerlerindeki işçilerle diğer işçiler arasın
daki müsavatsızlıkları bertaraf etmek için kaldırılmış ve bunların tasdiklerinin de diğer iş yer
lerine ait iç yönetmelikler gibi Çalışma Bakanlığına verilmesinin işin mücerret bir evrak tasdi-
kmdan ibaret olması ve bu muamelede her hangi bir askerî sır veya hususiyetin mevzuubahis 
olması itibariyle bir mahzur görülmemiştir. 

Ayrıca bu maddenin sonuna ilâve edilen bir fıkra ile 10 kişiden az işçi çalıştıran iş yerlerine 
tatbik edilmemesi hüküm altına alınarak ufak iş yerleri, tatbik imkânsızlığı düşünülerek bu 
maddenin tahmil ettiği külfetten kurtarılmıştır. 

Madde 32 : Eski metin asgari işçi ücretinin tâyin ve tesbiti işini Bakanlığa tevdi etmiş bulun
maktadır. Bu hususta yabancı uzmanların Bakanlıklar mümessillerinin iştirakiyle. Bakanlığımız
da yapılan incelemeler sonunda elimizde bu işe ait istatistikler ve doküman bulunmaması hase
biyle memleketin tamamına şâmil asgari ücretlerin tesbitine imkân görülemediğinden bu madde
ye yeni bir hüküm konularak, her mıntakanm hususi hayat ve geçim şart ve endekslerine ve işin 
icaplarına göre ayrı ayrı ve mmtakavi asgari ücretler tesbiti için her mahallin özelliklerini yakî-
nen^ bilen şahıslardan teşekkül edecek mahallî komisyonlara bırakılması cihetine gidilmiştir. 

Bu maddeye ilâve edilen 2 nci bir fıkra ile bu komisyonlarca tesbit edilen asgari ücretler hak
kında gerek iş verenlere gerek, işçilerle bunların sendikalarına Çalışma Bakanlığı nezdinde bir iti
raz hakkı tanınarak bu vesile ile icabeden mmtakalarda bu hususta Bakanlığın da incelemeler yapa
bilmesi ve nâzım rolünü oynıyabilmesi sağlanmıştır. Ayrıca maddenin sonuna bu komisyonların 
teşkil tarzları hakkında bir hüküm konulmuş ve bunların çalışma tarzlarının ilgili bakanlıkların 
mütalâaları alınarak Çalışma Bakanlığınca tesbit edileceği esasa bağlanmış ve ikinci maddede ka^ 
nun şümulünden hariç tutulan ev hizmetleri işçileriyle ziraat işlerinde çalınanların ücretleri hakr 
kında, da bu madde hükmünü tatbik için Çalışma Bakanlığına yetki verilmiştir. 

Madde 34 : Eski metin iç yönetmeliklerinde zaman esasına göre gündelik, haftalık, aylık üc
ret. tediye şekillerinden birini kabul etmiş olan iş verenlerin bunu akort, saat hesabı esasların
dan biriyle değiştireceği vakit bunun zaruri sebeplerini Çalışma Bakanlığı teşkilâtına bi1 dirilme
lerini hükme bağlamış fakat bunun aksini yani akort ve saat hesabı ücret esaslarından zaman esa
sından birine yapılacak ücret tediye şekilleri değişikliği hususunda meskût kalınmıştır. 

Bu hususta kanun koyucunun gayesi her hangi bir iş yerine muayyen iş şartlariyle girmiş olan 
rr:ciye almakta olduğu ücret bakımından bir istikrar sağlamak ve iş verenlerin piyasa şart1 ariy-
le hemahenk olarak ücret tediye şartlarını değiştirmemesi ve böylelikle işçi ücretleri bakımından 
menfaat sağlamaması olduğuna göre aynı mahzur akort veya saat hesabiyle ücret tediye şekline 
zar.'fin <sasH ücret ted*ve şekillerine geçirmekle de mümkün olacağına göre yeni metitfe bu mah-
zuı- da önlenmiş bulunmaktadır. 

\ radde 42 : Bu maddenin (b) fıkrası sonu ile TU ncü bendi sonuna birer parça ilâve edilerek 
eski metnin meskût bıraktığı ara dinlenmelerinin hal ve icaplara, iklim şartlarına veya işin husu
siyetine göre uzatılması veyahut fasılalı olarak kullanılması keyfiyeti sarahatle hükme bağlan
mıştır ve bâzı ahvalde dinlenme ve yemek yerlerinin darlığı veya teknik icaplar dolayısiyle bir iş 
yerinde aynı şubede çalışan işçilere hep birden dinlenme vermek imkânı olmıyan yerler için nö
betleşe dinlenme yapılması sağlanmıştır. 

Madde 51 : Bu maddenin son kısmı değiştirilerek işçilerin ve bunlara ait malûmatın sık sık 
değişmesi dolayısiyle cetvel tutmak imkânsızlığı ile karşılaşan iş verenler bu külfetten kurtarılmış 
ancak bir iş yerinde çalışan işçilere ait bir kaydın 'bulunması kâfi görülmüştür. 

Diğer taraftan gebe kadınların durumu pek umumi mahiyette nazara alınmış olduğundan bu 
hususa dair olan hüküm «Gebe kadınların 25 nci maddede yazılı devreye ait durumlarını» şeklin
de tadil edilmek suretiyle daha vazıh 'bir hale sokulmak istenilmiştir. 

Madde 53 : Eski metne nazaran mühim bir değişiklik yoktur. Mucip sebepler madde metnin
de mündemiçtir. 
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Madde 56 : Eski metindeki mutlak hükme göre işçilerin sağlığını koruma ve iş emniyeti tüzü
ğüne uymıyan ufak bir husus için iş yerlerinin tamamen kapatılması gerekmekte ve bu hal tat
bikatta ekonomik bakımdan birçok mahzurlar doğurmakta idi. 

Yeni maddenin (c) ve (g) fıkralarımn sonuna ilâve edilen hükümlerle Çalışıma Bakanlığı teş
kilâtına, iş yerlerinde işçilerin sağlığını koruma ve îş Emniyeti Tüzüğüne uymıyan makine veya 
aletlerin mühürlenmesi suretiyle bunların işçi sağlığı veya iş emniyeti bakımından tehlike arzeden 
işlemlerine mâni olmak yetkisi verilmiştir ki, böylelikle tehlike arzeden kısım, makine ve aletler 
yüzünden bütün iş yerinin kapatılması ve bu suretle hem işçileri işsiz bırakmak hem de iş verenin 
işini tamamiyle durdurmak zarureti önlenmektedir. 

(ç) fıkrasına ilâve edilen !bir cümle ile evvelce yalnız yarı kapalı ve açık iş yerleri için tanın
mış olan, iş yerini kurmadan evvel beyanname, plân, kroki, fotoğraf vererek "kurma izni almak 
mükellefiyetinden istisna edilmiş olmak keyfiyeti tatbikatta arzettiği güçlükler ve kanunun bir iş
çi çalıştırılan iş yerlerine de teşmili dolayısiyle ufak inşaat işleri gibi süreksiz işlerle avukat yazı
hanesi gibi sanayiden sayılmıyan işlere de teşmil edilmiş ve 'böylelikle 'bu gibi iş yerlerinin iş ve-
verenleri hiç de lüzumu olmıyan bir külfetten kurtarılmıştır. 

(e) fıkrası hükümleri, tatbikatta birçok güçlüklere ve suiistimallere yol açtığı gibi bu hususun 
Devlete ait bir vazife olduğu ve bunun için bütçeye ieabcden tahsisat da konmakta bulunduğundan ta
mamen kaldırılmıştır. 

Madde 78 : Bu maddeye tatbikatta karşılaşılan güçlükleri bertaraf etmek üzere ikinci fıkra ola
rak ilâve edilen kısımlar, muvakkat veya mevsimlik iş yerlerinde ve 20 den fazla işçi çalıştırmamak 
kaydiyle mümessil işçi seçmek mecburiyeti kaldırılmış bu mükellefiyet işçilerin isteğine bırakılmıştır, 

Bu tadilâta muvazi olarak, (mümessil işçi seçimi mecburi olmıyan iş yerlerinde) gerek toplulukla 
iş ihtilâfı gerekse tek başlı iş ihtilâfı hadis oldıığuraman ne yolda hareket edilmesi gerekeceği hakkın
da (A) ve (B.) fıkralarındaki hükümler tedvin edilmiştir. 

îş verenle işçiler arasında çıkacak, « tek başlı » yahut « toplulukla » iş ihtilâflarını kotarmak için 
iş verenle veya vekili ile konuşup anlaşmak ve meıeleyi uzlaştırmaya: çalışmak ve işçi arkadaşlarının 
haklarını aramakla görevli olan mümessil işçilerin akitlerini feshetmek suretiyle mümessil işçilik 
vazifelerinin gereği gibi yapılmasına imkân vermiyen iş verenlerin bu gibi keyfi ve haksız hare
ketlerine mâni olmak maksadiyle; işinden çıkarılan mümessil işçinin şikâyeti üzerine keyfiyetin îş 
Kanununun 81 nci maddesinin B fıkrasındaki esaslar dairesinde uzlaştırma yolıyle, uzlaştırma ka
bil olmadığı takdirde keyfiyetin il hakem kurulunca halli esası konmuştur. 

Ayrıca toplulukla iş ihtilâfı çıkaran işçilerin de muhtelif bahanelerle işlerinden uzaklaştırılma
larım önlemek ve sendikaların iş hayatında düzenleyici roller almasını sağlamak kastiyle kanun ve 
bu hususa ait Tüzükteki nisabı ve şartları haiz olmak kaydiyle bu işçilerin mensup oldukları sen
dikalara da toplulukla iş ihtilâfı çıkarmak yetkisi verilmiştir. Böylelikle aynı zamanda sendika
ların uzlaştırma ve tahkim müessesesine bir tüzel kişi ve taraf olarak iştiraki temin edilmiştir. 

Ekleenn bir fıkra ile, iş ihtilâf 1-arını Uzlaştırma ve Tahkim Tüzüğüne sendikalara verilen bu 
yetkinin ne yolda kullanılacağını gösterir özel kaideleri, « îş İhtilâflarını Uzlaştırma ve Tahkim 
Tüzüğü» nde tâyin ve tasrih etmek üzere Bakanlığa bir yetki tanınmaktadır. 

Madde 89 : Bu maddeye bir cümle ilâvesiyle, Yüksek Hakem Kurulunu teşkil eden ve daima res
mî iş saatleri dışında toplayıp adedleri günden güıe fazlalaşan ihtilâfları tetkik külfetine katlanan baş
kan ve üyelerin ve raportörün bu yorucu çalışmalarını karşılamak maksadiyle ve miktarını bütçe im
kânlarına göre bu husustaki tüzükte tâyin etmek kayıt ve şartiyle bir hakkıhuzur verilmesi ve böy
lelikle işlerin daha salim ve daha düzgün yürümesini sağlamak cihetine gidilmiştir. 

Madde 92 : Çocukların ve kadınların gece, işçilerin günlük çalışma müddetinden fazla ve gebe 
ve emzikli kadınların kanuna aykırı çalıştırılmalari gibi işçinin sağlığını, emniyetini ve hukukunu 
ihlâl eden ve sosyal bünyeyi ve düzeni sarsan ve bu kanunda suç sayılan fiillerin temadisini önle
mek maksadiyle 3008 sayılı Kanunun 97 nci maddesine dayanılarak çıkarılacak îş Murakabe ve 
Teftişi Tüzüğünde tasrih edilecek mühim ve müs:accl hallerde tatbik edilmek şartiyle îş Mura-
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kabe ve Tefrişiyle vazifeli memurlara bu hususta bir yetki verilebilmek üzere bu maddeye bir cümle 
eklenmiştir. 

Madde 96 : Teşkilâtımızın darlığı dolc.y isiyle bilhassa muvakkat ve süreksiz işler yapılan iş yer
lerinin açılıp kapanmasından zamanında haberdar olunamaması birçok işçinin tş ve Sosyal Sigorta 
kanunları bakımından, haklarmm zıyaa uğramasını intaç etmektedir. 

Bu noksanı karşılamak üzere açılacak her iş yari için iştigal ettiği konuya göre esasen vilâyet, 
belediye veya bayındırlık teşkilâtından ruhsat alra tk mecburiyeti bulunduğu göz önüne alınarak 
\ş verenler ve iş yeri hakkındaki malûmatın, ilgili dairelerce Çalışma Bakanlığı teşkilâtına bildiril
mesini sağlamak üzere bu maddenin sonuna bir fıkra eklenmiştir. Ayrıca maddenin son fıkrasın
daki 48 saatlik müddet tatbikatta edinilen tecrübelere göre çok kısa görüldüğünden bir haftaya 
çıkarılmıştır. 

Tasarı madde 2 : Birleşmiş Milletler iktisadi ve İçtimai Konseyinin 10 Mart 1948 tarihindeki top
lantısında Dünya Sendikalar Birliğinin teklifi üzerine, aynı işleri yapan kadm ve erkek işçilere eşit 
ücret verilmesi hakkında Konseyin bütün Birleşmiş Milletler üyesi Devletleri milliyet, ırk, dil ve 
din farkı gözetmeksizin bu prensipi her alanda uygulamaya davet ettiği mezkûr Konseyin mukarre-
ratmdan anlaşılmıştır. Esasen Birleşmiş Milletler Andlaşmasmda ve Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı 
Statüsünde mevcut olup Yakın ve Orta - Doğu İstanbul Çalışma Konferansında da Hükümet De-
legemizce desteklenen bu prensipe bu madde ile kanuniyet vrilmesi düşünülmüştür. 

Tasarı madde 3 : Tatbikatta 3008 saydı İş Ka umunun halen mer'i olan ceza hükümlerine ait 
faslında kabul edilmiş bulunan müeyyidelerin çok hafif ve para kıymetinin düşmesi dolayısiyle mü-
essiriyetini büsbütün kaybetmiş olduğu görülerek bu madde ile eski metindeki para cezalarının as
gari hadleri beş misline çıkarılmış ve âzami hadleri kaldırılarak bu cihet hâkimin takdirine bıra
kılmıştır. 

Tasarı madde 4 : 3008 sayılı İş Kanunu ile bu tasarıda mecburiyet olarak konulmuş bulunan 
hükümlere riayetsizliği önlemek üzere bu madde eklenmiştir. 

Tasarı madde 5 : Ceza hüküm1 erine ait 8 nci fasılda kaldırılması düşünülen 109, 111 ve.120 nci 
maddelerinin yerini tutmak üzere hzırlnmâış olan bu madde suçun tekrar işlenmesi halinde te
kerrüre ait hükümlerin müessiriyetini ve kabiliyeti tatbikıyesini sağlayıcı esasları ihtiva etmekte
dir. Şöyle k i : 

A) Bâzı büyük iş yerlerine verilmekte olan para cezaları, iş verenlerin kanun ahkâmını tatbika 
icbar edecek kuvvette bulunmamaktadır. Suçun tekerrürü halinde tekrar para cezası verildiği tak
dirde istenilen neticeyi elde etmekte aynı sebeple mümkün olmamaktadır. İş verenler, kanun ahkâ
mını tatbik etmektense, para cezasını vermeyi tercih etmektcdrler. Halbuki; tekerrür halinde, para 
cezasiyle birlikte hapis cezası verildiği takdirde kanun ahkâmının tatbiki sağlanmış olabilir. 

B) Türk Ceza Kanununda ve 3008 sayılı İş Kanununda kabul edilen esaslara göre; tekerrür 
ahkâmının tatbik edilebilmesi için evvelce verilmiş olan cezanın infazı şarttır. Halbuki; para ce
zasının azlığı ve buna mukabil tahsil masrafının çokluğu gibi sebeplerle ceza olarak hükmedilen 
para tahsil edilememekte ve netice itibariyle para cezası eksriya infaz dilememektedir. İkinci defa 
aynı suçu ioliyen iş verene tekerrür ahkâmı tatbik edilemiyerek bunun yerine «İçtima» ahkâmı 
tatbik edilmektedir ki, bu suretle ceza istenildiği müesseriyeti temin edecek derecede teşdit edilme
mi? olmaktadır. 

Tasarıda bu mahzuru bertaraf etmek üzere; « . . . .evvelki suça ait mahkûmiyeti kesinleştik
ten sonra tekrar suç işliyen kimse . . . .» tekerrür ahkâmının tatbiki esası tesfoit edilmiş bulun
maktadır. 

Millî Korunma Kanununun 68 nci maddesinin II numaralı fıkrasında dahi daha evvelce aynı 
esas kabul edilmiş ve tasarının hazırlanırlarımda bu esastan mülhem olunulmuştur. 

Tekerrür halinde hapis cezası müeyyidesinin tatlbikı da yine bu esasın kabulü ile mümkün 
olabilecektir. 
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Tasarı madde 6 : Adalet Bakanlığının teklifi üzerine, Asliye Ceza mahkemelerinde halen gö

rülmekte olan dâvaların fazlalığı göz önünde bı lundurularak sulh ceza mahkemelerinde görül
mesi mümkün olan ve hafif hapis ve hafif para cezasını gerektiren hususlara ait dâvaların bu 
mahkemelerde gördürülmesi hususu sağlayıcı bir madde tasarıya ilâve olunmuştur. 

Ekonomi Komisyonu mütalâası 

T. B. M. M. 
Ekonomi Komisyonu 23 . XII . 1049 

Esas No. 1/570 
Karar No. 10 

Yüksek Başkanlığa 

Çalışma Bakanlığınca hasırlanıp Meclise su
nulan 3008 sayılı iş Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkındaki Kanun tasarısının 
Çalışma Komisyonuna havale buyuru" m ası ve 
adı geçen komisyonun mütalâamızın alınmasına 
lüzum görmesi üzerine, 16 . XI . 1949 tarihli ve 
6/1-570 sayılı tezkereleriyle komisyonumuza 
gönderilen tasarı, Çalışma Bakanlığı temsilcile
ri do hazır bulundukları halde incelenip görü
şüldü. 

Bu tasarıda, iş hayatına getirilmek istenilen 
yeni bir gelişme, îş Kanunundan sonra hazırla
nan kanunlardaki hükümlerle mevcut hükümle
rin ahengi, tatbikatta görülen noksanların ıslahı 
vo nihayet şimdiye kadar edinilmiş tecrübelere 
göre mevzuatın memleket realitelerine uygunlu
ğu derpiş olunmaktadır. 

Bu esasları sağlamak maksadiyle, hâlen yü
rürlükte- bulunan 3008 sayılı iş Kanu.nur.un 1.9 
maddesi değiştirilmekte, yeni müeyyide maddi
leri konulmakta ve Kanunun tatbikat elastikiye
tini muhafaza edebilmesi, teşkilâtın ise zamana 
ve bu sa.hadaki imkânlara göre hareket serbes
tisini daima elinde bulundurabilmeği için de hü
kümlerin merhale merhale tatbikına da :r Bakan
lar Kuruluna salâhiyet istenilmektedir. 

Komisyonumuzca, heyeti umum iyesi itibariyle 
kabule şayan görülen tasarının bilhassa getirdi
ği yeni hüküm üzerinde durulmuştur. Bu yeni 
hüküm, İş Kanununun tatbik .sahasını, en az 10 
işçi çalıştıran iş yerleriyle çiriimiş eski hudu
dundan, tek işçi çalıştırılan iş yerlerine kadar 
genişletmektedir. 

Memleketimizin sosyal ve ekonomik bünyesi 
bakımından çok çeşitli hususiyetler taşıyan, 

adcdleri büyük yekûnlar tutan ve çalışma sa
ntiarı bütün memleketi kaplıyan bu küçük iş 
ycrier'ne ve buralarda çalışan işçilere kadar iş 
krnunu hükümlerini, bütün faydalar ve mükel-
lefiyetleriyle bir anda tatbikin her bakımdan 
mili al olduğu meydandadır. 

Bununla beraber, kanunların getirdiği im
kânlar ve vecibelerden aynı vasıf ve şartları ha
iz olan yerlerden ve vatandaşlardan bir kısmına 
hisse çıkarmak ve diğer kısmını bunun dışın
da bırakmak Kanunun umumiliği prensipine de 
uymamaktadır. 

Bunun yanıbaşmda iş yerini ve işçiyi tarif 
eden umumi hükümler iş hayatını ve çalışanları 
bir kül halinde mütalâa ettiği cihetle iş yerle
rinin küçüklüğü, iş sahasının genişliği ve işçi 
vasfmdaki özellikler gibi sebeplerle bu umumi 
tariflerin değiştirilmesi de gerekir. 

Şu hale göre ilk bakışta birbirine zıt görü
len bünye ve teşkilât imkânsızlığı ile, Kanunun 
istisnasız tatbiki hükmünün teklifi başlı başına 
bir mesele olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Komisyonumuz, kanunun umumiliği prensi
ni ve bu tarif içinde İş Kanunu hudutlarının tek 
işçi çalıştıran iş yerlerine ve tek işçiye kadar 
genişletilmesini bir hedef olarak ve çalışma ha
yatımızın tanziminde yarınki ufkun şimdiden 
gösterilmiş olması bakımından yerinde bulmuş
tur. 

Ancak iş Kanununun bütün bu iş yerlerinde 
vo bütün işçilere derhal tatbikinin imkânsızlı
ğını da ehemmiyetle göz önünde tutarak bu
nun safha safha genişletilmesi ve her merhale
de en iyi tatbik şartları tahakkuk ettirilmeden 
mütaakıp merhaleye geçilmemesi ve bu merha-
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lelerin işin nevi, mahiyeti, iş yerinin hususiyeti, 
teşkilâtın müsaadesi gibi müessir âmillerle 
ahenkli olarak ele alınması, mevzuatın zedelen
memesi ve tatbikatının selâmeti bakımından za
ruri görülmüştür. 

Bu itibarla ve bütün bu seyyal hallerin ka
nun maddeleri içinde her tarafiyle bugünden 
ayarlanmasının da mümkün olamıyacağı düşü
nülerek bu ayarlamanın Bakanlar Kuruluna se
kizinci madde ile verilecek salahiyetle sağlan
masının da yerinde olacağı mütalâa edilmiştir. 

Bu esas nokta üzerinde ehemmiyetle dur
duktan sonra, kanunun maddeler halinde tedvi
ni bu mevzuun ihtisas komisyonu olan Çalışma 
Komisyonuna terettüp ettiği cihetle, tasarının 
diğer maddeleri üzerindeki komisyon görüşü 
de aşağıya not halinde yazılmıştır: 

ikinci maddede : Deniz ve hava nakliyatı 
ile tarım işlerinde bu kanunun tatbik edilmiye-
ceği tasrih ve bu saJhamn alâkalı diğer kanun
larda yer alacağı ifade edilmiştir. Bu tasarı ile 
zaman iştiraki ve ahengi bakımından bu ka
nunların da bir an evvel hazırlanması kayda de
ğer görülmüştür. 

Mütaakıp fıkradan, meselâ belediye temiz
lik işçileri, itfaiye mensupları gibi işçilerin bu 
hükümlerden faydalanamıyacakları anlaşılmak
tadır. Bu cihet doğru görülmemiş ve bu gibi
lerin de, çalıştıkları yerler, eşhasa ait iş yerle
rine benziyorsa, bunlara da îş Kanunu hüküm
leri tatbik edilmesinin yerinde olacağı mütalâa 
olunmuştur. 

Maddenin son iki bendinin, iş veren ile ça
lışma teşkilâtını karşılıklı duyurma mükellefiye
tine tâbi tuttuğu halde, hüküm tek taraflı ola
rak yazılmıştır, iki tarafa ait vazife ve mükel
lefiyetlerin açıkça yazılması yerinde olacaktır. 

Yedinci maddede : Çıkarılacak tüzüklerin, 
alâkalıları tereddüde sevketmemesi için hususi 
foir ehemmiyeti haiz olduğunu, bu madde vesile
siyle kayda değer buluyoruz. 

On üçüncü maddede : iş veren, dilerse, iş
çiye tazminatını peşin vererek ihbar mükellefi
yetine riayet etmiyebilmelidir. Bazan iş y?rinin 
selâmeti de bunu icabettirir. Maddenin bu ba
kımdan tavzihi iyi olur. 

On altıncı maddede : II nci bölümdeki «ben
zerleri» kelimesi hükme genişlik veriyor. Tat

bikatta ihtilâf doğurmasından endişe olunabi
lir. 

Yirmi dördüncü maddede : Maddenin ikin
ci, bendinde «rıza ile mukavelenin» feshedilme
si halinin nazara alınması suretiyle birçok mü
nazaalar şimdiden önlenmiş olacaktır. 

Yirmi dokuzuncu maddede : Bu yönetme
liklerin, işlerin guruplarına ve mahiyetlerine 
göre tipler halinde Bakanlıkça mütehassısları
na hazırlatılıp matbu numuneler olarak iş yer
lerine gönderilmesi anlayış ve tatbik farkları
nı ortadan kaldıracağı için, isabetli olur. 

Maddenin son hükmünün ise şöyle yazılma
sı kanunun ruhuna daha uygun düşecektir : 

«10 kişiden daha az sayıda işçi çalıştırılan 
yerlerde bu madde hükmünün uygulanması ih
tiyaridir.» 

Otuz dördüncü madde : 10 kişiden daha az 
sayıda işçi çalıştıran iş yerlerinde de, hiç olmaz
sa Merin mahiyeti, nev'i ve iş sahalariyle yerle
rinin hususiyetleri de nazara alınarak, asgari 
yevmiyenin tâyini, iş Kanununun umumilik 
prensipine uygun düşer. 

Elli altıncı madde : Çalışma hayatiyle alâka^ 
h diğer kanunlar hükümlerinin de birlikte mü-
talâasiyle, iş verenlere bu sahadaki mükellefi
yetlerin hepsinin bir defada hdl i suretiyle for
malitelerin azaltılması bu madde münasebetiyle 
kayda ve temenniye değer görülmüştür. 

Doksan ikinci madde : Bütün bu teftişlerin, 
iş yerinin çalışmasını bozmıyacak ve işi durdur-
mıyacak şekilde tanziminin maddede tasrihi ile, 
tatbikatta görülecek huzursuzluk şimdiden ber
taraf edilmiş olur. 

Müeyyide maddeler : Tasarıda üçüncü, dör
düncü. beşinci ve altıncı madde hakkında, bu 
maddelerin mahiyetleri ve benzeri mevzuatın 
ahenkli olması bakımlarından, Adalet Komisyo
nundan da mütalâa alınmasını isabetli görmek
teyiz. 

Çalınma Komisyonuna havale buyurulmak 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Ekonomi Ko. Başkanı Sörcü Kâtip 

Giresun Ankara Balıkesir 
/ . Sabuncu H. O. Bekata A. Ağabeyoğlu 

Denizli Elâzığ Gazianteb 
C. Çalgüner M. Arpacı Bekir Kaleli 

imzada bulunamadı. 
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istanbul îzmir Muş 

Cihad Baban Lâtife Çeyrekbaşı H. Dayı 
İmzada bulunamadı. İmzada bulunamadı. 

İzmir Kayseri Mardin Ordu 
B. N. Anman ö. Taşçıoğlu Abdülkadir Kalav Arif Hikmet Onat 

İmzada bulunamadı. İmzada bulunamadı. 

Ordu 
Mehmet Futun 

İmzada bulunamadı. 
İçel Malatya 

H. Atalay A, Taşangil 

Gümrük ve Tekel Komisyonu mütalâası 

T. B. M. M. 
Gümrük ve Tekel Komisyonu 

Esas No 1/570 
Karar No. 5 

25 .XI. 1949 

Yüksek Başkanlığa 

3008 sayılı İş Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bâzı maddeler ilâvesiyle birkaç 
maddenin de kaldırılmasına ait Kanun tasarısı 
hakkında Komisyinumuzdan mütalâa talebini 
havi Çalışma Komisyonu Başkanlığının Yük
sek Başkanlığınızdan havaleli 16 . X I . 1949 ta
rih ve 8 karar numaralı tezkere üzerine keyfi
yet 23 . X I . 1949 tarihinde Çalışma ve Tekel 
Bakanlıkları temsilcileri de hazır bulundurula
rak Komisyonumuzca görüşmeler yapılmıştır. 

Gerek 3008 sayılı Kanunda gerek bu kere 
müzakeresini yaptığımız tâdil tasarısında iş sa
hasında ve çalışma yerlerinde her türlü ihtimal 
derpiş edilerek varit görülen en hafif suçlar 
ve karşılığı cezalar dahi tâyin ve tesbit edil
miş bulunmaktadır. 

Hâl böyle iken tasarıda tâdilen tanzim edil
miş 92 nci maddenin son fıkralarında muraka
be ve teftiş cihazına bu kanunda suç sayılan 
halleri gördüklerinde tesislerin yani iş yerleri

nin kapatılması salâhiyeti verildiği anlaşılmak
tadır. Halbuki teftiş cihazını vazifeleri sırasın
da icra hizmetlerinden uzak tutmak mer'i bir 
esastır. Bundan başka tasarı her suçu ve karşı
lığı cezayi tesbit etmektedir. Bu itibarla müfet
tişlere takdiri bir salâhiyet verilmesi doğru gö
rülmediği gibi bu salâhiyetin en hafif bir hata
sı iş hayatını ve büyük tesisleri müteessir ede
ceği daima mümkündür. 

Gerçi murakabe ve teftiş vasıtalarını bu sa
lâhiyetleri tüzüklerle takyit edileceği ilâve 
maddede yazılı bulunmakta ise de esasen kanun 
tasarısında böyle bir salâhiyet hükmünün bu
lunması doğru olmıyaeağmdan bu hükmün ta
sarıdan çıkarılması uygun görüldüğünü kayıt 
iie tasarı tasvip edilmiş bulunduğunu arze-
derim. 

G. ve T. Komisyonu Başkanı 
Gümüşane 
T. Tüzün 

Ticaret Komisyonunun Mütalâası 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 

Esas No. 1/570 
Karar No. 24 

Yüksek Başkanlığa 

10 . XII . 1949 

Çalışma Komisyonunun 16 . XI . 1949 tarih 
1/570 sayılı ve 5 numaralı kararı gereğince 
16 . XI . 1949 tarihinde Yüksek Başkanlıkça 

Komisyonumuza havale buyurulan «3008 sayı
lı İş Kanununun bâzı maddelerini değiştiren 
kanun tasarısı^ Çalışma Bakanı ve Bakanlık 
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mümessillerinin huzuriyle Komisyonumuzda in
celendi, varılan neticeleri aşağıda sırasiyle ar-
zederiz: 

1. Tasarının 1 nci maddesivle deriştirilen 
iş Kanununun 7 nci maddesi: 3008 sayılı tş Ka
nununun 2 nci maddesinde yapılan tadilâtla ka
nunun şümulü 10 ve daha fazla işçi çalıştırılan 
yerlerden bir işçi çalıştırılan yerlere 
kadar genişletilmektedir. Küçük iş yer
lerindeki isçilerin de sosyal kanunlarla sağlanan 
menfaatlerden faydalanmaları tabiî görülmekle 
bernber, 10 kişiden daha az işçi çalıştıran kü
çük iş yerlerinin îş Kanununun bütün hüküm
lerinin yüklediği vecibeleri yerine getirmeleri 
onların iktisadi durumları dolayısiyle, her za
man kabil olamıyacağmdan 3008 sayıh tş Ka
nununun 2 nci. maddesinin C fıkrasında vaz'o-
lunmuş bulunan esasa mütenazır olmak üzere, 
tasarının 7 nci maddesinin başına (gerek 10 
kişiden aşağı isçi çalıştırılan iş yerlerinin mahi
yetleri 'Ve ekonomik durumları, nazara alına
rak 3008 sayılı Kanunla bu kanun hükümlerin
den kendilerine teşmili kararlaştırılacak hu
suslar ve gerekse) cümlesinin ilâvesi lüzumlu ve 
faydalı olacağı mütalâa edilmiştir. 

2. Tasarının 1 nci maddesiyle değiştirilen 
iş Kanununun 13 neü maddesi: Tasarıdaki 13 
neü maddenin sonunda «Aynı kıdem müddeti 
için bir defadan fazla tazminat ödenemez» kay
dı mevcut ise de bu, hüküm iltibasa mahal bı
rak;! a ek mahiyette olup, kâfi sarahati ihtiva 
etmediğinden avnı maddenin Q fıkrasının 6 nci 
bendinin sonundaki hesapların kelimesinden 
sonra ("Tazminatı alarak is yerinden ayrılan bir 
işçi tekrar o is yerine erirdiği takdirde tazminat 
bakımından kıdemi girdiği günden itibaren 
baslar) cümlesinin ilâvesi lüzumlu görülmüştür. 

3. Tasarının 1 nci maddesiyle değiştirilen 
iş Kamımınnn 16 nci maddesi : Bu maddede 
yapılan derişiklik iki küçük fıkranın çıkarıl
masından ibaret olduğu halde bütün madde 
tekrar yazılmıştır. Her hangi bir değişiklik ya-
pılmıvan uzun maddenin yeniden yazılmasına 
mahal olmayın, 16 ilci maddenin 1. Sıhhi se
bepler şunlardır kısmının A bendinin sonunda
ki «Y^hut işçi deruhde ettiği işi yapamıyaca/k 
hale gelirse» 

Ve II nci paragrafın E bendinin sonundaki 
«Tabut işin yolunda işlemesini, bozacak hare

ketlerde bulunursa» hükümleri çıkarılmıştır di
ye iktifa edilmelidir. 

Aynı mülâhazanın diğer bu kabil maddeler 
hakkında da göz önünde tutulması yerinde ola
caktır. 

4. Tasarının 1 nci maddesiyle değiştirilen 
îş Kanununun 18 nci maddesi; bu maddede ya
pılan değiştirmede günde 2 saatten az olma
mak üzere işçiye iş araması için verilecek izni
nin, işçinin talebi halinde bu saatlerin birleşti
rilerek fasılasız olarak kullanılacağı esası ko
nulmuştur. işçinin kıdem süresine göre bu 
müddet birkaç gün sürebilir, iş veren derhal 
yeni işçi de bulamamış ise, bu takdirde işini 
durdurmak zorunda kalır. "Bu hale meydan kal
mamak üzere, 18 nci maddenin 5 nci satırının 
talep edildiği kelimesinden sonra, ( . . . ve iş 
verence de kabul olunduğu takdirde) cümlesi
nin ilâvesiyle iş arama izninin birleştirilerek 
kullanılması keyfiyetini, iki tarafın talep ve 
muvafakatine bırakmanın daha münasip olaca
ğı mütalâa edilmiştir. 

5. Tasarının 1 nci maddesiyle değiştirilen 
iş Kanununun 32 nci maddesi, asgari işçi ücret
lerinin tesbiti esaslarını tanzim eden tasarının 
32 nci maddesinin ilk fıkrasında asgari ücretin 
lüzum görülecek yerler ve işler için tesbit etti
rileceği esası konulmuş ise de, bir mahaldeki 
muhtelif iş kollarında faaliyette bulunan iş yer
leri bulunmasına ve her işin hususiyet ve ma
hiyetine f^öre, ilk alınacak işçilerinin veya alel-
ûmum işçilerinin en az ücretleri başka başka 
sebep ve âmiller ve şartlar yüzünden aynı ola-
mıyacağmdan asgari işçi ücretlerinin mahal
len veya iş kolu itibariyle tâyin ve tesbiti sıra
sında bu cihetin nazara alınması zaruri görül
mektedir. Bu sebeple bu maddenin ilk fıkrasın
daki yerlerde ve işlerde kelimesinden sonra 
(işin hususiyet ve mahiyeti göz önünde tutula
rak) cümlesi ilâve edilmelidir. 

Maddenin 4 neü fıkrasındaki ekonomi keli
mesinden sonra (ve ticaret) kelimesi ilâve edile
rek Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının bugünkü 
ad] yazılmalıdır. 

Asgari ücretleri tesbit edecek heyet arasın
da, mahallî hususiyetleri ve işin icaplarını en 
iyi bilmesi gereken Ticaret ve Sanavi Odaların
dan re bu mahallî komisyonların icabında tarım 
işlerine ait asgari ücretleri de tâyin edeceğine 
göre de ziraat odalarının mümessili bulunması 
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faydalı görülerek bu maddenin 4 ncü fıkrasının 
teşkilâtından bir mümessil kelimesinden sonra 
(ve işin mahiyetine göre Ticaret ve Sanayi Oda
sı ile veya varsa Ziraat Odasından gönderilecek 
bir mümessil) cümlesinin fıkraya ilâvesi lüzum
lu görülmüştür. 

6. Tasarının 1 nci maddesiyle değiştirilen 
İş Kanununun 56 ncı maddesi, 3008 sayılı İş Ka
nununun 56 ncı maddesi bir iş yerini kurmak 
ve işletmek için Çalışma Bakanlığından kurma 
ve işletme belgesi alınmasını âmir bulunmakta
dır. Bakanlık ve teşkilâtı bu belgeleri, müracaat 
tarihinden itibaren en çok 20 şer iş günü için
de vermek mecburiyetindedir. Bir iş yerini te
sis edip faaliyete geçirmek için yalnız Çalışma 
Bakanlığı cephesinden, âzami süre nazara alın
dığı takdirde, 40 iş günü tatil günleri de naza
ra alınırsa; 45, 46 gün beklenecek demektir. 
Bu müddetler âzami olmakla beraber, her hâdi
sede ve müracaatlara bu müddetler kullanılma
mış olsa bile hakkında tatbik edilen iş yerleri
nin bu kadar uzun müddet faaliyete geçmeme
sinden işçi, iş veren ve bunların aileleri ve bil
hassa memleketin ekonomisi zarar görecektir. 
Bu müddetlerin azaltılması faydalı olacağı dü
şünülmüştür. 

Bu sebeple 56 ncı maddesinin A ve B bent
lerindeki kurma izni için konulan en çok 20 iş 
günü «en çok 10 iş günü» ve aynı fıkralarda 
işletme belgesi verilmesi için tesbit edilen en 
çok 20 iş günü de «en çok 5 iş günü» olarak 
değiştirilmesinin uygun olacağı mütalâa edilmiş
tir. 

56 ncı maddenin (C) fıkrasında izah olunan 
hal ve şartlarda iş yerinin idareten kapatılabile
ceği hakkında mevcut olan hüküm, her hangi bir 
takdir hatasını önliyecek veya tahdit edecek ve 
bilhassa mücbir sebepler yüzünden vukubulan 
veya ikmal edilemiyen eksiklerin mevcudiyeti 
tesbit edildiği takdirde bu gibi hallerde müna
sip bir önem verilmesi ve suiniyetle ikmal edil
mediği kanaatine varılan iş yerlerinin idareten 
kapatılması hususlarını nizamlamak maksadiyle 
56 ncı maddenin (C) fıkrasının 11 nci satırındaki 
(A) bendinde yazılı asıl vesika ile değiştirilir, 
cümlesinden sonra, (Eksiklerin ikmal edilamemesi 
iş verenin elinde olmıyan sebeplerden dolayı mey
dana geldiği anlaşılacak olursa bu husus göz 
önünde tutularak yeniden münasip bir önem ve
rilir) cümlesinin ilâvesi lüzumlu görülmüştür. 

7. Tasarının 1 nci maddesi ile değiştirilen 
ve İş Kanununun 92 nci maddesi : Komisyonu
muz, bu maddeye Hükümetçe ilâvesi düşünülen 
hükümden başka esas maddenin ihtiva ettiği hü
kümlerin üzerinde durmak lüzumunu duymuş
tur. İş murakabe ve teftişine yetkili memurlara, 
iş verenin bilcümle evrak, kuyudat ve ticari def
terlerini ve ticarete mütaaüik vesikalarını ve mu
amelelerini her gün ve her hangi bir surette gör
mek, muayene etmek, araştırmak gibi iş hayatı 
ve işin icabı ile hiç ilgisi olmıyan hususlarda lü
zumsuz yere iş sahipleri üzerinde mânevi tazyik 
havası yaratan geniş salâhiyetler verilmiş olması 
ve iş teftişine yetkili kimselerin alâkalıları çağır
ması halinde bir mühleti ihtiva etmeden gelmek 
mecburiyetinin konulması mahzurlu görülerek, 
3008 sayılı İş Kanununun 92 nci maddesinin 
aşağıdaki gibi kaleme alınması uygun görül
müştür. 

Madde 92 : «91 nci madde hükmünün tatbikj 
için, iş hayatının takip, murakabe ve teftişiyle 
mükellef olan makamlar veya yetkili memurlar 
iş yerlerini, işin yürütülme tarzını ve ilgili def
ter, evrak ve hesapları, alât ve edevat, cihaz, nıa-
kina, iptidai maddelerle iş için gerekli olan mal
zeme ve teferruatını 93 ncü maddede yazılı esas
lara riayet edecek lüzum hâsıl oldukça j ve işçi
lerin hayatına, sağlığına, emniyetine, tekâmülü
ne, istirahatına veya ikametine ait olan tesisat ve 
tertibatı, her zaman görmek, gezmek, araştırmak,, 
muayene ve tetkik etmek ve bu kanunda suç sa
yılan fiillere rasladığı takdirde iş murakabe ve 
teftiş tüzüğünde tasrih edilen şekillerde yalnız 
bu halleri menetmek yetkisini haizdirler. 

Gerek iş verenler veya vekilleri, gerek işçiler 
ve gerekse keyfiyetle ilgili sair şahıslar, takip, 
murakaba ve teftiş ile muvazzaf makamlar veya 
memurlar tarafından çağrıldıkları zaman teftişin 
yapıldığı iş yerine hemen ve daireye davet edil
diklerinde mütaakıp ilk iş gününde gelmek, ifade 
ve malûmat vermek, gerekli olan vesika ve delil
leri getirip göstermek ve icabı halinde tevdi et
mek ve 1 nci fıkrada yazılı salâhiyetleri dâhilin
de vazifelerini ifa etmeleri için kendilerine karşı 
her türlü kolaylıkları yapmak ve bu yolda vâki 
emir ve taleplerini taaliülsüz yerine getirmekle 
mükelleftirler.» 

8. Tasarının 1 nci maddesiyle değiştirilen 
İş Kanununun 96 ncı maddesi, bu maddeye Hü
kümetçe ilâve edilmesi teklif olunan hükmün ko-
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hulması uygun görülmekle beraber, gerek tş Ka
nununun 56 neı ve 96 neı maddeleri hükümleriy
le gerek muhtelif mevzuatla vaz'olunan hüküm
lerin tatbikatta vereceği netice kurma ve işletme 
belgeleri almak bakımından iş sahibi muhtelif 
makamlara müracaat etmek mecburiyetinde oldu
ğundan aynı maksadm temini için bu suretle çe
şitli mercilere baş vurmak bilhassa zaman kaybı 
bakımından iş yerinin faaliyete geçmesini çok 
geciktirmektedir. Bu yüzden iş yerinin faaliyete 
geçmesi için lüzumsuz yere kaybedilen zaman 
zarfında bir taraftan işçi ücret alamamakta 
diğer taraftan memleket iktisadiyatı telâfisi im-
kânsz zararlara mâruz kalmaktadır. Bu mühim 
mahzurları önlemek için kurma ve işletme belge
lerinin verilmesi yetkisinin işin her cephesiyle 
doğrudan doğruya alâkalı bulunan Çalışma Ba-
kanllığı teşkilâtında tevhit edilmesi lâzım ve 
zaruri görülmektedir. Çalışma Bakanl-ğı teşki-
J âtının da bu vazifeleri süratle yapabilecek bir 
hale getirilmesi icabeder. 

9. Tasarının dördüncü maddesi : Hükümet
çe yeniden teklif olunan bu maddede, bu ka
nunla 3008 sayılı Kanunda yazılı mecburiyet 
ve mükellefiyetlerden bu kanunlarda ayrıca co-
cası gösterilmemiş olanlardan her hangi birine 
riayetsizlik halinde 50 liradan aşağı olmamak üze
re ağır para cezası hükmolunacağı yazılı ise de, 

Riayetsizlik yapılan mükellefiyetler tasrih 
edilmediğine göre, bu mecburiyet ve mükellefiye
tin mahiyeti ne olursa olsun asgari cezası 50 li
ra ,ağır para cezası hükmolunacak demektir. 
Bu ceza, benzeri mükellefiyete riayet etmiyenler-
den cezası kanunda tesbit edilenlere nazaran ağır 
ve gayriâdilâne olacağından bu maddenin 3 ncü 
satırındaki riayetsizlik halinde kelimesinden son
ra (suçun mahiyetine göre emsali nazara alın
mak suretiyle münasip bir ceza hükmolunur) 
cümlesinin ilâve edilmek suretiyle zikrolunan 
mahzurların bertaraf edilmesi lüzumlu görülmüş
tür. 

10. Tasarının 5 nci maddesi : Yeniden tek
lif olunan bu maddede tekerrür halinde 3 gün
den aşağı olmamak üzere hafif hapis cezası ko
nulmaktadır. 

İş Kanununda konulmuş olan mecburiyet ve 
mükellefiyete riayetsizlik halinde bir cezaya 
çarpümış olanın bu riayetsizliği tekrar işlemesi 
halinde mutlak olarak 3 günden aşağı hafif ha
pis cezası verilmesi memleket realitelerine ve 
işin icaplarına göre çok ağır ve mahzurlu neti
celer tevlit edebilir. Ve meselâ ihbarsız işinden 
ayrılan ve bu yüzden ceza gören bir işçi bir 
müddet sonra ayni iş yerinde veya başka bir iş 
veren yanında bir iş aldıktan sonra her hangi 
bir sebeple işini ihbarsız bırakmış olsa bu mad
deye göre mutlaka 3 günden az olmamak üzere 
hafif hapis cezası alacaktır. Buna benzer birçok 
misaller verilebilir. Bu sebeple, hem her teker
rürde hapis cezası verilmesi esasının konulması 
hem de bu cezanın âzami haddinin tâyin edilme
miş olması mahzurlu görülmekte ise de, ancak 
bu cezanın konulması hakkında Bakanlıkça ile
ri sürülen lüzum ve zaruret göz önüne alınarak 
cezanın azami ve asgari hadlerinin tahdidi su
retiyle mahzurlarının azaltılması uygun görül
müştür. Bu görülmüş olmakla beraber kanunda 
suç sayılan fiilleri suiniyetle tekrar ika etmiş 
olan ilgilinin suiniyetinin derecesi göz önünde 
tutulmak kaydiyle mükerrer fiili için hâkim ta
rafından bir gün ile otuz gün arasında değiş
mek üzere hafif hapis cezasının hükmolunmasi 
uygun görülmüştür. 

Bu sebeple maddenin 4 ncü satırındaki ayrı
ca kelimesinden sonra (hâdisede suiniyetin 
mevcudiyet ve derecesine bakarak bir günden 
otuz güne kadar hafif hapis cezası hükmolu
nur) tarzında, cümle ile değiştirilmesi lüzum
lu görülmüştür. 

Çalışma Komisyonuna tevdi edilmek üzere 
saygı ile arzolunur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Ankara # Gazianteb Niğde 

A. Çubukçu C. Alevli II. TJlusoy 
Kars Kars Kayseri 

F. Akta§ A. Sürmen H. Ürkün 
Muş Niğde Tokad 

H. Bayı V. Sandal R. Önder 
Trabzon Trabzon Van 

A. Sanalioğlu M. Yarvmbtyık M. Koçak 
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Çalışma Komisyonu raporu 

2*. 5 . M. M. 
Çalı§ma Komisyonu 11 . t . 1950 

Esas No. 1/570 
Karar No. 19 

Yüksek Başkanlığa 

3008 sayılı tş Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki tasarının Çalışma Ko
misyonu gerekçesidir 

3008 sayılı İş Kanununda bâzı değişiklikler 
yapılması hakkında Çalışma Bakanlığınca ha
zırlanan ve Bakanlar Kurulunun 18 . V . 1949 
tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulma
sı karargir olan ve Başbakanlığın 30 . V . 1949 
tarih ve 6/2050 sayılı yazısiyle Meclis Başkan
lığına sunulan tezkeresine bağlı tadil tasarısı 
ve gerekçesi Meclis Başkanlığının 31 . V . 1949 
tarih 1/570 numaralı havaleleriyle Komisyonu 
muza terdi kılınmış ve komisyonumuz; ilk top
lantısında tasarının ilgisi bulunan Ekonomi 
ve Ticaret ve Gümrük Tekel Komisyonları
nın mütalâaları alınmasını muvafık görerek 
mütalâalarını aldıktan sonra Çalışma Bakanı ve 
İşletmeler ve Çalışma Bakanlıkları temsilcile
riyle tetkikına başlanmıştır. 

Hükümetin mütalâasını dinledikten sonra 
gelen tasarının üzerinde durmuş ve Türkiye iş 
Kanununun mülga Mecelle ile tedvin edildikten 
sonra tatbikatının ehemmiyetlice ilerletildi ğini 
ve nimhayet Mecellenin ilgasiyle borçlar hu
kukunda işçiliğe çırak ve kalfa ve usta hak
larında olmak üzere bâzı haklar tanındığını ve 
nihayet 1936 senesinde Yüksek Meclisçe hususi 
bir mahiyet arzetmeye başlıyan ve milletler ca
miasında iktisadi kalkınma ile bir işçilik 
zümresinin teşekkül neticesi bâzı hususi hüküm
lere ihtiyaç hâsıl olduğunu ve cemi hakların 
müdafaası sistemine gidilmesinden bir İş Kanu
nunun tanzimine zaruret hâsıl olduğunu göre
rek 3008 sayılı Kanunun tedvini cihetine gidil
diğini görmüştür. 13 sene zarfında bu kanun 
tatbik edilirken birçok boşlukların mevcut bu
lunduğunu gören Hükümetin bugünkü tasarıyı 
getirmiş bulunduğunu da tetkikatiyle anlamış
tır. Komisyonumuzca yapılan tartışmalar ve in
celemeler sonucunda, tatbikatta 3008 sayılı Ka
nunun, aşağıda maddelerinde izah edileceği veç
hile, bâzı hükümlerinin gayrikâfi geldiği, iş

çinin durumu, düşünceleri iş verenin işçiye kar
şı hareketleri ve bu sebeple sanayiimizin inkişa
fı, iktisadi kalkınmamız, milletlerarası tecrübe 
ve konvansiyonlar memleketimizin hayat ve 
şartları ve geçim endeksi bâzı tadilleri zaruri 
kılmış olduğunda ittifak hâsıl olmuş ve mad
delere geçilmiştir. 

Madde 1 : îşçiyi, iş veren, iş veren vekilini, 
bunların iş akdinden mütevellit mesuliyetle-
lerini iş yerlerini tarif eden. ve tadili istenen 
maddeye yalnız üçüncü şahısların hukuki me
suliyeti ilâve edilmiştir. Üçüncü şahısların bu 
mesuliyetleri ancak o iş yerinde veya teferrua
tında iş deruhde etmiş kimselerden olması ve 
bu vesile ile iş yeriyle alâkalı bulunması meş
ruttur. 

Bu sebepten maddenin 4 ncü fıkrasına iş 
veren, veya vekili taraf nidan olmayıp da (aynı 
iş veya teferruatında iş alan) üçüncü bir şah
sın da cümlesinin ilâvesiyle 4772 sayılı Kanu
nun 74 ncü maddesine mütenazır olarak mesu
liyet hükmü ilâve ve müşterek mesuliyet 
esasına göre (iş verenle müşterek ve mü-
teselsilen sorumludurlar) demek suretiyle mad
de tadilen kabul edilmiştir. 

Madde 2 : îş Kanununun uygulanması lâ-
zımgelen yerleri tâyin ve irae eden bu madde 
üzerinde ehemmiyetle durulması icabeden hü
kümleri kapsaması itibariyle Komisyonda esas
lıca incelenmiştir. 

Madde : A) 3Ö08 sayılı îş Kanuniyle bu 
kanunun tatbik edileceği yerleri; 

B) Tatbik edilmiyeceği yerleri tâyin ve 
irae ve izah etmektedir. 

Bu sebeple de 3008 sayılı Kanunda bu hu
susa mütaallik dağılmış hükümleri toplamış ve 
5 nci madde hükmünü de buraya almıştır. 

Hükümet tasarısında, iş hukukuna ve genel 
hak ve adalet prensiplerine uygun olarak bu 
kanunun bir işçi çalıştıran iş yerlerine kadar 
teşmilini ele almış görüyoruz. 

Tadili teklif edilen maddeyi gözden geçirin-
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Öe (e) lıkrasinda bu hükmün, mevcudiyetini bi
raz kapalı tarıtie ve bir 'i'üzük çıkarılması ile 
temininin ele aldığını görürüz. B,u hükmü 
açıklamak ile maksada varacağımızı düşünen 
Komisyonumuz; maadenin (A ve 13) fıkraların
daki hükme dokunmamış ancak ((J) fıkrasında 
Hükümete icabında bir kişiye kadar tatbik yet
kisi tanmııştır. Şu hale göre : A + Bu kanunda 
yine en az İÜ işçi çalıştıran iş yerlerindeki işçi 
ve iş verene ve iş yerine tatbik olunacaktır. 

B) Çalıştırdığı işçi adedi işin vazıyetine gö
re mevsimlik olan iş yerlerinde işçi adedine gö
re tatbik edüecektir. 

C) İşin mahiyetine, vasfına, ekonomik du
rumuna göre bir işçi çalıştıran iş yeri bile olsa 
bu kanunun kısmen veya tamamen tatbikına 
Bakanlar Kurulu kararıyie Çalışma Bakanlığı 
yetkili olacaktır. Binaenaleyh 1 işçiye kadar bu 
suretle alâkalanmak hakkını kanunumuz kabul 
etmiş oluyor. 

Ç) Bu kanunun deniz, hava nakliyatiyle 
tarımda uyguianmıyacağı bu fıkrada yazılmış
tır, eski hüküm de bu hususa mutabık idi. 

Halen bu üg koida ilerilik kaydeden hüküm
ler konmuştur ki o da : 

1. Benizlerde iskele ve limanlarda yükle
me ve boşaltma ve benzeri işlerle uğraşan iş
çiler, 

2. Hava nakliyatının karadaki yer tesis 
sanayi işlerinde çalışan işçiler, 

3. Tarımın her türlü sanayi işlerinde, or
man dahilindeki tesislerde, çiftliklerde yani zi
rai sanatlarda çalışan işçilere metinde bu ka
nun hükümlerinin uygulanacağıdır. 

D) Maddede istisnalar meyanında aile bir
lik ve samimiyetlerini ve beraberce çalışmak 
zihniyetini korumak maksadiyle aile çalışmala
rı da istisna edilmiştir. Ancak aile kaydı mut
lak olmakla beraber kanunun iyiye kullanıl
ması için aynı çatı altındaki ev içinde yapılma
sı esası kabul edilmiştir ve ev hizmetleri de is
tisna edilmiştir. 

E) 3008 sayılı Kanunun (5) nci maddesin
deki istisnalar buraya alınmış ve hüküm tavzih 
edilerek maddeye yazılmıştır. 

F ) Bu kanunun fa*ydalı olarak yürüyebil
mesi için Çalışma Bakanlığı teşkilâtının, iş yer
lerinin, iş verenin ve işçinin durumlarından dai
ma haberdar olması lâzımdır. Bu sebeple yeni 

(S. Sa: 

iş yeri tesis eden devralan Veya devreden, tâ* 
tii eden iş verenlerin fıkranın gösterdiği şekil
lerde ilgili makama malûmat vermeleri tasri-
han hükme alınarak bu fıkra eklenmiştir. Ve 
madde bu suretle tadiien kabul edilmiştir. 

Madd§ 7 : 3008 sayılı Kanunun 7 nci mad
desine; ahiren vuzuh verdiğimiz 2 nci madde
nin (C) fıkrasındaki Hükümet yetkisinin kulla
nılması halinde, kanunun tatbik edileceği bu iş 
yerieri hakkında çıkarılacak tüzüğe, hüküm 
konmasını açıkiıyan bir ilâve yapılmış ve mad
de bu ilâve ve tadille kabul edilmiştir. 

Madde 13 : iş akdinin feshine ve fesih neti
cesi işlemlere dair olan bu madde; gerek işçi
nin ve gerek iş verenlerin feshi ihbarı müddet
lerini ve gerkse ihbar yapmamak hallerindeki 
hukuki durumlarını ve işten haksız çıkarmalar
da taraflara teveccüh eden malî ve hukuki me
suliyetleri açıklamaktadır. 

A) Akdin feshi; esas tâdili istenilen mad
dede işçinin işte bulunduğu müddetlere göre 
bir haftadan başlamak suretiyle dört haftaya 
kadar kabul edilmiştir. 

Halen bu müddetler iki misline çıkarılmıştır. 
B) Evvelce beden işçileri ve fakir işçileri 

diyerek ayırması güç iki işçi sınıfı göz önünde 
alınarak müddetler ona göre konulmuş ve fikir 
işçilerine iki misli müddet bahşedilmiştir. 

Halen bu ikilik kaldırılmıştır. 
C) İhbar şartına riayet etmiyen taraflar 

muayyen olan müddetlere ait ücretleri diğer ta
rafa ödemekle mükellef olduğu gibi işin mahi
yetine göre mahkemece hükmedilecek tazminatı-
da verecektir. 

Ç) iş veren veya vekili işçiyi sendika üye
si olmak, mümessillik yapmak, şikâyet etmiş bu
lunmak gibi vaziyet ve hareketlerinden dolayı 
işten çıkarır ve fesih hakkını kötüye kullanırsa 
ihbar müddetlerine ait olan ücretlerin üç misli 
tazminat verecektir. 

D) iş veren veya vekili tarafından bu mad
deye göre veya 3008 sayıyı iş Kanununun 16 nci 
maddesinin (I ve III) ncü fıkralarında kendisi
ne verilen yetkisi dairesinde veyahut askerlik 
sebebiyle akdi fesih hakkını kullanması ve işçi 
tarafından da askerlik sebebiyle veya 3008 sa
yılı iş Kanununun 15 nci maddesinin (I ve II) 
sayılı fıkraları hükümleri dairesinde akdi fesih 
hakkını kullanması hallerinde tadili istenen 
maddede iş verenin işçiye bir kıdem tazminatı 
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vermesi madeleto uvgun görülerek hüküm kon
muş ve tadil teklifinde de bu cihet tasrihan 
ve daha uygun olarak tesbit edilmiştir. Ancak: 

Eski maddede beş sene aynı iş yerinde çalı
şan işçiye beş seneden sıonraki seneler için ko
nulan bu kıdem tazminatı hükmünde beş seneden 
evvel çıkarmalara sebep olduğu gibi işçiyi de mağ
dur etmiştir. Bu sebeple hükmü tadil etmek ieabet-
tiğinden evvelâ bu müddet üç seneye indirilmiş 
ve avrıea üç seneden sonraki baslıvan seneler 
için değil üc senenin hesabında iki iş yerine gir
diği tarihten kıdem tazminatının* hesap edilme
si adalete ve maslahata muvafık görülerek hü
küm ona göre konmuştur. 

Bu fıkrada kıdem hesabında işçinin aynı iş 
yerinde veya teferruatında veya aynı adamın 
mütaaddit is yerlerinde çalışmış olması esası 
kabul edilmiştir. 

îş yerlerinin devir, intikal gibi el ve iş de
ğiştirmelerinde hukuki mesnlivetin iş verenlere 
tevcihi açıklanmıştır. Tatbikattaki bu müşkülât 
da böyle bertaraf edilecek hale konulmak suretiy
le tavzihan madde kabul edilmiştir. 

Madde 16 : İş verenin akdi hakkı feshini tâ
yin ve irae eden 3008 sayılı îş Kanununun bu 
maddesinin 1 nci fıkrasının (A) bendinin son 
(Yahut isçi deruhde ettiği işi yanamıyaeak hale 
gelirse) cümlesinin tatbikatta doğurduğu netice
ler iş verenin istediği gibi hareket etmesine mey
dan vermiş ve işliyi çıkarmak için başka sebebe 
lüzum bırakmamış olduğu gibi: 

Aynı maddenin (II) nci fıkrasının (E) ben
dinin son (Yahut işin yolunda islemesini bozacak 
hareketlerde bulunursa) cümlesinin de iş veren 
için hudutsuz hakkı takdirle işçiyi kovmak hak
kım tanıması itibariyle yine tatbikattaki acı ne
ticeleri bu hükümlerin kaldırılmasını icabettir-
miş ve Komisyonda Hükümetin bu teklifini ye
rinde s-örerek mezkûr hükümlerin kaldırılmasiyl 3 
maddeyi kabul etmiştir. 

Madde 18 : Akdin feshi ihbarları için işçiye 
iş arama müddeti vermek maadelet icabıdır. Ay
nı zamanda iş verenin de işini sekteye uğratma
mak yine zaruret icabıdır, işte tarafların karşı
lıklı hukuku ele alarak Komisyonumuz gelen ta
dil teklifini; işçinin iş saati zarfında iş arama 
müddeti olan 2 saatmı aynen kullanabileceği gibi 
birleştirerek dahi tam ve kâmil bir gün halinde 
kullanmak hakkını kabul etmiştir. Çünkü iş ye-
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• rinin uzaklığı, yakınlığı iş bulmadaki müşkülât 
m gelin gitme ve işten kalma gibi zorluklar hayli 
f mühim meseleler halinde tecelli etmektedir. Yal

nız işçi bu toplu olarak kullanacağı müddetin gü
nünü işi bırakma gününden evvelki günlere göre 
ayarlayarak iş verene haber verecektir ki, o da 
bu işçinin yerine işçi bulsun. 

Madde bu şekilde açıklanarak tadilen kabul 
edilmiştir. 

Madde 23 : İşçinin haczi caiz olmıyan ücreti
nin tâyinine dair olan bu madde Hükümetin tek
lifi veçhile geçim şartları nazara alınarak, 60 lira 
üzerinden kabulü yerinde görülmüştür. 

Madde 24 : Mecburi askerlik hizmetinden* 
başka manevra veya her hangi bir sebeple silâh 
altına alman işçinin iş verenle olan iş akdinin 
fesih ve infisahına mütaallik olan esas maddeye 
(Kanuni çalışma mükellefiyeti dolayısiyle işinden 
ayrılan işçi) cümlesi de konularak kanunun em
riyle işinden ayrılan işçi dahi bu hükümden isti
fade etmesi derpiş edilmiş ve maddeye pasif ko
runma ve bunun gibi kanunlarla mühim anlar
da işe alman işçilerin fesih için mu
ayyen olan müddet zarfında ücret ala
bilmelerini sağlamak maksadiyle (şukadarki 
özel kanunların bu husustaki hükümleri 
mahfuzdur) diyerek bir cümle ilâvesiyle özel 
kanun'arm hükümlerinin tatbikma da yer bıra
kılmış bulunmaktadır, maddenin sonuna askerî 
veya kanuni mükellefiyet dolayısiyle alının hiz
meti bittikten sonra dönen işçilerin döndükleri 
günden itibaren iki ay zarfında müracaatları tak
dirinde tercihan işe alınmalar1 işçi lehine bir hü
küm olarak kabul ile madde tadilen teklif veç
hile kabul edilmiştir. 

Madde 29 : İşçilerin çalıştırılması, inzibati, 
sağ^k koruma ve iş emniyeti noktasından icyö-
netmelik yapıp Bakanlığa tasdik ve ilâna mpebur 
olan iş verenlerin bu vecibe1erini ifa ederken 
(sosyal yardımlar1 gösteren) hususların da bu yö
netmeliğe alınması maddeye ilâve edilmiş ve yö
netmelilerin (mevzuata aykrı düşmemesi) pren-
sipi vaz'edümiş ve maddenin birinci fıkrası bu 
şekilde tadilen kabuMpn sonra ikinci fıkrasında 
bu yönetmeliklerin Millî Savunmaya ba£lı iş yer
lerine ait olanlarnm mezkur Bakanlıkça tasdiki
nin esas maddede aykırı bir hüküm görülmüş ve 
halbuki, bu yönetmeMklerin askerî sırlara alâ-
kas1 bulunmaması itibariyle birlik temini nokta
sından bunların tasdikinin da Çalışma Bakanlığı 
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ve yetkili makamları salâhiyetine verilmek sure
tiyle hükümde beraberlik meydana getirilmiştir. 
Maddenin sonuna Hükümetçe 10 kişiden aşağı 
işçi çalışt-rılan ve îş Kanununun şümulüne alın
mış yerlerde bu hükmün tatbik edilemiyeceği ka
bul edilmiş ise de bu tasarının ikinci maddesinde 
kabul ettiğimiz hükümlerde 10 kişiden aşağı yer
lerde işin mahiyetine, hususiyetine ve iktisadi du
rumuna göre bu kanunun bâzı hükümlerinin tat
biki yerinde görülmek suretiyle hüküm kabul 
edilmiştir ki son fıkra bu yönetmeliklerden lü
zum görülenlerinin bir kısmının veya tamamının 
tatbikma Bakanlık sa^hiyettar kılınmak suretiy

l e fıkra tâdilen kabul edilmiştir. 
Madde 32 : Devletçiliğin memleketimizde 

tatbikanda; işçi ve iş verenlerin hususi hakla-
riyle Devletin umumi hak ve menfaatlerini göz 
önünde bulundurulmaktadır. Bu sebeple iş hu
kukunu tanzim ederken grev ve lokavtı kabul 
etmemiştir. Kanunlarımız bu şekilde hüküm ko
yarken hayat şartlarına göre işçinin cemi hak ta
lebini ve bunu bizzat toplu olarak kabul ettirmek 
yoluna gitmek teşebbüslerini önlemek için yaşama 
şar t l ama göret kendilerine asgari bir ücret te
meli tâyin ve irae etmeli ve iş verene de iş yeri
ni, işçiye karşı tazyik maksadiyTe kapamaya kalk
mak teşebbüsünü meni için, serbest ücret tâyini 
hakkında bahsetmiş ve serbest akdi kabul et
mek prensurini kovmuş ve bu hususlara müta-
allik akit ve menfaat ihtilâflarını âmme teski-
lâtiyle ve tahkim usuliyle halli ele alarak 3008 
sayılı iş Kavununun bugün tadili teklif edilen 
32 nci maddesinde asıl olarak asgari ücret ta
rifesinin bir nizamname ile tesbitini kabul et
miş bulunmakta idi. 

Fakat memleketimizin umumi durumun ma
hallî ve hususi şartları ve işlerin meslek ve sa
natların mahiyet ve nevileri ve bölge bölge ha
yat endeksleri topyekûn bir nizamname içinde 
asgari bîr ücret esası ve temeli kovmava müsait 
olmamasından mezkûr maddenin tatbikma im
kân bulunamamıştır. 

Komisvonumuzda izahat veren Hükümet 
temsilcileri bu hususta yabancı mütehassısların 
dahi bu mevzuda müspet bir neticeye varama
dıklarını ve nihavet bugünkü teklif edilen ta
dil rnaddpsnıd^ki höVplere eröre teşkil edilecek 
^orrıîsvonlarla bölgelerin hayat şartlarını iş 
yerlerinin ve işlerinin hususiyet ve mahiyetleri
ne göre bölge asgari ücretlerinin yapılmasının 
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bu faydayı sağîıyabileceğini mütalâa ettikleri
ni beyan etmişler ve Komisyonumuz da uzun mü
nakaşalardan ve alâkalı komisyonların mütalâ
asını aldıktan sonra bu prensipte mutabık kal
mıştır. 

Maddeye vuzuh vermek ve tatbikatta kolay
lık temin etmek için Hükümet tasarısının birin
ci fıkrasının ikinci satırında (işin mahiyet ve 
hususiyeti göz önünde tutularak gerek saat ba
şına veya gündelik yahut haftalık veya aylık 
hesabiyle ve gerek parça başına yahut ' iş mik
tarına göre veya sair şekillerde ödenecek işçi 
ücretlerinin) cümlelerini ve hükümlerini (sa
ir) şekiller kavdiyle tafsil edici bir duruma if
rağ ederek kabul etmiştir. 

Maddenin komisvon teşkiline mütadair olan 
ikinci fıkrası Çalışma Bakanlığı memurunun 
başkanlığında bir isçi ve bîr is Yeren mümessili 
ile Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı ve belediye 
mümessillerinden teşekkül edeceğini göster
mekte iken komîsvonumuz havat. erenim ve sağ
lıkla ilgili ve yetkili olan mahallî Hükümet dok
torunun ve sendikadan da bir üyenin bulunma
sını favdalı görerek komîsvouun 7 kişiden te
şekkül etmesini yerinde bulmuş ve böylece ka
bul etmiştir. 

Maddenin üçüncü fıkrası komîsvouun top
lanma zaman ve usul!erivle mümessillerinin se
çimlerini Bakanlığın tanrim hak ve salâhîveti-
ni izah etmektedir. Dördüncü fıkra komîsvon-
larm asgari ücret hakkında tesbît ve ilân ede
cekleri miktara karsı tarafların îtîrazlarîyle bu 
itirazını tetkik edecek Bakanlıkta kurulacak 
kurulu açıklamakta ve kurul kararının Çalışma 
Bakanı tarafından tasvibiyle kesinleşeceğini 
göstermekte bulunması itibariyle Hükümetin ka
bulü suretiyle Komisyonumuzca tanzim ve kabuk 
edilmictir. 

Bu assrari ücret tarifesinin ev sanaviinde ça
lışanlarla tarım ilcileri-hakkında: da tatbiki yet
kisi Çalışma Bakanlığına verilmiştir. Fakat mec
buri tatbik hükmü kabul edilm om istir. 

Madde 34 : tç yönetmeliklerinde zaman esa
sına göre ücret tedive şekillerinden birini kabul 
etmiş olan iş verenin bu tediye seklini akort ve 
saat hesabı esaslarından biriyle değiştireceği va
kit Bakanlığa malııma-t vermek mecburiyetini 
sağlıyan eski madde, aski olarak akort veya sa
atten gündelik veva haftalık gibi ücret tediye 
şekline geçmesini ihbarla mükellef tutmamasın-
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daar ijçinJD. aleyhine ve- iş veresini lehine bir M -
kümt ihtiva^ etmiş, bukuKtnğn: görüldüğünden bu 
madde tadil ile ikinci şekildeki değiştirmenin de 
sebepleriyle beraber Bakanlığar bildirilmesi hük
mü tavzih edilerek bu madde kabul edilmiştir. 

Ayrıca bu maddenin sonuna Hükümetin 10 
kişiden aşağı işçi çalıştırdığı yerlere bu hükmün 
tatbik edilmiyeceği şeklinde teklif yerinde gö-
rülmiyerek lüzum görülen, yerlerde bu madde 
hükmünün kısmen veya tamamen uygulanabile
ceği hükmiyle madde tadilen kabul edilmiştir. 

Madde 42 : İşçinin dinlenme hakkına taal
lûk eden bu maddede eski maddenin mutlak ola
rak kaydettiği 8 saat ve 5 saat ile 8 saat arasın
daki zaman zarfında geçen müddetlerin ne su
retle kullanılacağı gösterilmemiş olması itibariy
le B fıkrasında tafsil edilerek iş ve işçi ve iş 
verene göre ve işin mahiyeti icabı kullanma tarz
ları tafsil edilmiştir. Bir de dört saatten aşağı 
çalışanlara da yarım saatlik bir istirahat veril
mesi esası kabul ve işin aksamaması için icapla
ra göre nöbetleşe dinlenmenin tatbiki uygun gö
rülerek madde tadilen-kabul edilmiştir. 

Madde 51 : İşçi durumlarını Bakanlığa ver
mekle mükellef olan iş verenlerin yapacakları 
cetvellerin daha salim ve kolay şekilde tanzimini 
sağlıyan ve iş verene kolaylık gösteren Hükümet 
tadil maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 53 : Çalışma saati günlük veya haf
talık olarak daha aşağı saaıt ve günlere in,diril-
mesiyle işçiye evvelce sağlanmış ücretin indiril
mesini icabetmiyeceğini gösteren bu hüküm ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 56 : iş yerlerinin tesisi zamanıada ve 
tesisinden de sonra işçilerin sağlığını koruma ve 
îş Emniyeti Tüzüğüne uymıyan bâzı hususların 
görülmesiyle iş yerinin tamamının kapatılmasını 
icabettiren ve bu suretle hem işçiye ve hem de 
iş verene zarar iras eden bu eski maddenin (C) 
ve (G) fıkralarının sonlarına (işçilerin sağlığı
nı koruma ve iş emniyeti bakımından tehlike ar-
zeden kısmın veya makine yahut alet mühürle 
nip eksik tamamlanıncaya kadar işletilmesine: 
müsaade edilmez) şeklinde birer cümle ilâve
siyle idareten kapatılacak iş yerlerinin ancak 
tehlike arzeden kısımlarının ikmali ile iktifa 
edilmesi ve hükmün sertliğinin bu şekilde yu
muşatılmasını Hükümet teklifi veçhile muvafık 
görüldüğü gibi eski maddenin (C) fıkrasının 
hükümleri içerisine ufak iş yerleri çin beyan

name f külfetini kaldırmak kasdiyiey fıkradaki, 
ikinci derecedeki şartlara tâbi tutulan (sürek
siz işlerin yapıldiğL iş yerlerine ve sanayiden sa
yılmayan işlerin yapıldığı iş yerlerine) şâmil 
değildir diyerek bir cümle eklenmek suretiyle 
küçük işt yerlerinin ağır mükellefiyetten kurta
rılması temin edilmiş bulunmaktadır. 

Esasen her türlü harcirah maasrafları Ça
lışma Bakanlığı tarafından verilmekte olan ye
ni kurulan veya devam etmekte bulunan iş 
yerlerinin tetkik ve muayene işlerinde eski 
maddönin iş verenler tarafından verilmesi key
fiyetine mütedair hükümde neticeden suiisti
mallere meydan vermesi mütalâası karşısında 
(E): fıkrası kaldırılmak suretiyle 56 ncı madde* 
nin tadilen kabulü hususundaki Hükümet tek
lifi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 78 : Tek başh ve toplulukla iş ihti
lâflarının halli hususunda tarafların durumunu 
ele alan eski madde ihtiyacı karşılamamış, drma-
sı itibariyle Hükümetçe tadili tensip edilmiş ve 
teklifinde işçilerin iş yerindeki adedine göre tâ
yin edecekleri mümessillerinin adedini göster
dikten sonra, yeni bir hüküm olarak süreksiz iş 
yerleriyle senede üç aydan aşağı ve 20 günden 
az işçi çalıştıran iş yerlerinde de mümessil tâ
yinini ekseriyetin isteğine bırakmak suretiyle 
işçilerin nasıl ve ne miktar üzerinden mümessil 
tâyin edeceklerini hükme bağlamıştır. 

Bu gibi iş yerlerinde çıkacak tek başlı ya
hut toplulukla iş ihtilâflarını iki tarafın mümes
sillerinin uzlaşma yoliyle halli öne alınmıştır. 

Mümessil işçi seçimi mecburi olmıyan iş yer
lerinde ise : 

A) Toplulukla iş ihtilâflarında orada mev
cut sendikanın azasının ekseriyetini teşkil edı 
yor ise bu işçiler sendikanın aracılığını istiyebi-
leceklerini, eğer ki, sendikanın ekseriyeti ihtilaf 
çıkaranlar değilse iki mümessil ile bu işi hallet
meye çalışacakları, 

B) Tek başlı ihtilâflarla ise mahkemeye mü 
racaat edileceğini ibraen izah etmiştir. 

Mütaakıp fıkralarda ise iş ihtilâfını hal için 
mümessil olan işçinin akdini fesheden iş verene 

| karşı bu- mümessil isçinin şikâyeti üzerine doğ
rudan doğruya uzlaştırma olmadığı takdirde 
il hakem kurulu kararının tatbik edileceğine ve 

l ücretin alınacağına mütedair ve evvelce- geçen 
maddeler hükmüne tvfikan bu mümessilin her 
türlü akdin feshi ihbarı ve tazminatla kıdem 
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tazminatları hükümlerinin mahfuziyetini ihtiva 
etmiş bulunmaktadır. 

Madde Sendika olan yerlerde bir iş yerinde
ki üyelerin 10 kişiden aşağı olmamak ve işçi 
yekûnunun beşte biri kadarını ihtiva etmek üze
re birleşmiş işçilerin iş verenle toplulukla iş ih
tilâfı çıkarmak hakkı tanınılarak işçi üzerinde 
tutulamıyan ve fakat hissedilen iş veren bas
kısını önlemek için Sendikanın omuzlarına mü
him bir vazife tahmil ve aynı zamanda bir mü
dafaa hakkı tanınmıştır. 

işçilerin mümessillerinin seçim müddeti ve 
değişme şekilleriyle sendikaların toplulukla iş 
ihtilâfı çıkarmaları halinde uygulanacak özel 
kaidelerin (iş ihtilâflarını Uzlaştırma ve Tah
kim Tüzüğünde) gösterilmesini Bakanlığa vazi
fe veren bu fıkra ile tadilen getirilmiş olan bu 
madde hükmü Hükümetin teklifi veçhile kabul 
edilmiştir. 

Madde 89 : iş ihtilâflarının halline yetkili 
illerdeki hakem kurullariyle Ankara'daki Yük
sek Hakem Kurullarına gelecek olan toplulukla 
is wusmazlıkl arının kac gün zarfında bitirilece
ği bu islerin kimler tarafından ve ne suretle ya
pılacağı 82 nci ve 83 ncü maddelerine göre teşkil 
olunacak Yüksek Hakem Kurulu Başkan ve 
üyelerine ve Raportörüne ne miktar huzur hak
kı verileceği bu ve bunlara müteferri hususları 
ihtiva etmek üzere (Is Uvusmazlıklarını Uzlaş
tırma ve Tahkim Tüzüğünde) usuller ve hüküm
ler konacağını göstermekte olması itibariyle 
muvafık görülen Hükümet tadil teklifi aynen 
kabul olunmuştur. 

Madde 92 : isçinin durumunu ve iş ha vatını 
murakabe ve teftişini yapmak üzere vazifeli 

bulunan makam ve memurların bu vazifelerini 
ifa ederken is yerine ait her türlü tetkikatı 
yapmıya salâhivetleri tarafların ve Devletin u-
mumi menfaatleri iktizasından olması itibariy
le en ince noktava kadar araştırmalarını kabul 
etmek lâzım olmakla beraber ticaret sırları ka
rıştırmak veva ona ıttıla pevda etmek yollarını 
kapamakta yine o derece mühim ve kanuni bu
lunmasından bu maddede tetkik edilebilecek de-
fatir ve evrakın ancak işçilerle alâkalı kısım
larına inhisar ettirilmesi ciheti ele alınmış ve 
madde hükmü bu veçhe dairesinde te.sbit edile
rek kabul edilmiş ve ilâve olarak da bu memur
ların suc savılan bir işe raslamaları halinde tü
zük hükümlerine göre menetmek yetkisi ilâve 

( S. Sa; 

edilerek memurların ve iş verenin hak ve vazife
leri gözetilmek suretiyle madde tadilen kabul 
edilmiştir. 

Madde 96 : 3008 sayılı iş Kanunu ile bu kanu
nun 4772 sayılı Kanunla tadillerinin ve ihtiyarlık 
sigortası hastalık ve analık sigortası hükümleri
nin salim olarak tatbik ve iş hayatının esaslıca 
murakabe ve tanzimi için Çalışma Bakanlığının 
iş yerleri ve işçilerle iş verenin durumlarından 
zamanında haberdar olması çok mühim hususi 
ve umumi menfaatlerin ziyama meydan vermemek 
noktasından lâzım ve vaktinde her değişiklikten 
haber alması faydalı bulunması itibariyle iş yer
lerini tetkik ve murakabeye yetkili vilâyet, bele
diye, sağlık dairelerinin teftiş ve murakabe sonuç
ları mahallerinde bu kanunun tatbiki ile mükellef 
iş makamlarına bildirmeleri ve bu suretle koor-
dine çalışılması icabettiğini gösteren bu madde 
açık ve verimli hükmü ihtiva etmesi itibariyle ye
rinde görüldüğünden teklif veçhile kabul edil
miştir. 

Madde 2 : Bir iş yerinde aynı mahiyette ve 
müsavi verimle çalışan kadın ve erkek işçiler ara
sında cinsiyet farkı gözetilerek ücret eşitsizliği 
yapmak umumi kaide ve prensiplere aykırı düş
tüğünden böyle bir düşünceye meydan verilme
mek için tanzim edilmiş olan bu madde teklif 
veçhile kabul edilmiştir. 

Madde 3 : 3008 sayılı iş Kanunun tatbikmda 
göze çarpan bir boşluğu doldurmak için Hüküme
tin kabulü ile kaleme alman bu madde: 

Bâzı iktisadi, içtimai ve ticari sebeplerle Lo
kavt mahiyetini almıyacak şekilde ve kanun ve 
nizam dâhilinde iş yerindeki bir kısım işçilerini 
toplu sayılacak şekilde kısa fasılalarla işten çıkar
mak istedikleri takdirde işçilerin işlerine son ver
mek istiyen iş verenin son vermeden bir ay önce 
sebeplerini beyan suretiyle Bakanlığın o yerdeki 
teşkilâtına yazı ile işlerine son verilecek işçilerin 
işleri ile işçilerini bildirmesi mecburiyeti konmuş
tur. Bu suretle bu işçilere Bakanlıkça iş bulmak za
man ve fırsatı verilmiş olacağı gibi işçiye de iş 
temin etmek fırsat ve müddeti daha evvelden sağ
lanmış olacaktır. Zaten hileli çıkarma anlaşıl
dığı takdirde Lakavt memuriyetine ait hükümler 
tatbik edilecektir. 

işçileri işten çıkarmak iş veren o iş yerinde 
altı ay sonra tekrar aynı işleri idame ettirmek is
tediği takdirde derhal ilân edecek ve çıkarılan 
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işçiler dahi müracaat ettiği takdirde tercihan ay
nı işçileri alacaktır. 

Aksi takdirde son fıkra hükmüne göre işin 
mahiyetine ve işçi adedine göre 200 liradan aşağı 
olmamak üzere ağır para cezası verecektir. 

İşte bu şekilde bir hükmü ihtiva eden üçün
cü madde tanzim ve kabul edilmiştir. 

Madde 4 : 3008 sayılı İş Kanunundaki para 
cezalarının asgari hadleri bugünkü iktisadi du
ruma ve eşya değerine göre (5) misline çıkarıl
mış ve âzami hadleri Türk Ceza Kanununda gös
terildiği için bu hadler kaldırılmıştır. Mezkûr 
kanunun 115 nci maddesine (hapis) kelimesi ko
nulması lâzımgelirken yanlışlıkla (ağır hapis) 
diye yazılmış olduğu görülmekle ağır kelimesi 
kaldırılarak hapis kelimesi ipka edilmek sure-
tiylo madde tadilen kabul edilmiştir. 

Madde 5 : 3008 sayılı îş Kanunu ile bu ka
nunda yazılı mecburiyet ve mükellefiyetlerden 
bu kanunda ayrıca cezası gösterilmiyen memnu 
fiilleri ika edenlere suçun mahiyet ve nev'ine, 
derece ve ehemmiyetine göre 25 liradan aşağı 
olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur de
mek suretiyle tanzim edilen bu madde her han
gi bir suretle cezası tâyin edilmiyen ve kanunen 
suç sayılan efali kapsamış olmak itibariyle ka
bul edilm iştir. 

Madde 6 : Bu kanunla 3008 sayılı Kanunda 
yazılı suçlarda tekerrür vukuagelirse tekrar ce
zasında o suça ait ilk para cezasının yarısı nis
petinde fazla para cezası hükmolunmakla bera
ber bu haksız fiili bizzat yapan veya haiz oldu
ğu yetki sebebiyle haksız fiile bizzat sebebiyet 
veren kimseler aleyhinde hafif hapis cezası hük-
molunacağı gibi para cezasa ile malî mesuliyet 
ve hukuki tazminatta tehlike nazariyesine göre 
mesulübilmal sıfatiyle iş veren de mesul olacak

tır. 
Madde bu suretle tadilen kabul edilmiştir. 
Madde 7 : Bu kamunda yazılı suçlara ait 

dâvaların ilgili mahkemelerde görülmesi tabiî
dir. 

Bu maddenin bu şekilde yazılmasının sebe
bi îş Mahkemeleriyle iltibasa mahal verilmemesi 
noktasındandır. 

Madde 8 : Yukarda kabul edilen hükümlere 
göre 3008 sayılı iş Kanununun, 5 109, 111 ve 
120 nci maddeleri kendiliğinden kalkmış olaca
ğından tavzihan bu madde kaleme alınarak kâ -
bul edilmiştir. 

Madde 9 : Bu kanunun meriyete yayımı ta
rihinden gireceğini göstermiş ve madde 10 da da 
kanunun yürütülmesini Bakanlar Kuruluna vâ -
zife vermiş olması itibariyle aynen, kabul edil
miştir. Hükümetin tadil teklifi yukarda arze-
dilen sebeplere dayanılarak bağlı metin şeklin
de Komisyonumuzca tasvip edildiğinden Büyük 
Meclise arzedilmek üzere Başkanlık Yüksek ka
tma sunulur. 
Çalışma Ko. Başkanı Sözcü Kâtip 

Erzurum Denizli İstanbul 
Ş. Koçak H. Oral A. R. An 

Ankara Burdur Edirne 
M. Aksoley Dr. M. §. Korkut Fahri Erimçağ 

İmzada bulunmadı. 
İstanbul Kars 

Dr. N. Fakaçelli Dr. Esat Oktay 
Manisa Tokad 

Dr. M. Necdet Otaman M. özden 
İmzada bulunmadı. 

Urfa Yozgad Zonguldak 
H. Oral K. Erbek î. Ergener 

Zonguldak 
8. Koçer 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ I ÇALIŞMA KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİEÎŞİ 

3008 sayılı İş Kanununda değişiklikler Sapıl
ması hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 3008 sayılı İş Kanununun 1, 
2, 7, 13, 16, 18, 23, 24, 29, 32, 34, 42, 51, 53, 
56, 78, 89, 92, 96 neı maddeleri aşağıda yazılı 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 1. — Bir iş akdi dolayısiyle, başka 
bir şahsın iş yerinde bedenen veyahut bedenen 
ve fikren çalışan kimseye «işçi» denir. 

Bir iş akdi dolayısiyle kendi iş yerinde baş
ka bir kimseyi bedenen veyahut bedenen ve 
fikren çalıştıran şahsa «iş veren» denir. 

Müdürler, idare memurları ve umumiyet iti*-
bariyle işin sevk ve idaresi vezifesini gören 
kimseler «iş veren vekili» dir. İş veren vekili
nin hu sıfatla diğer işçilere karşı muamele ve 
taahhütlerinden doğrudan doğruya iş veren 
sorumlu tutulur. 

İşçiler, doğrudan doğruya iş veren veya ve
kili tarafından olmayıp da üçüncü bir şahsın 
aracılığı ile işe girmiş ve bu üçüncü şahıs ile 
mukavele akdetmiş iseler bu aracılar da asıl iş 
verenle müştereken ve müteselsilen sorumlu
durlar. 

İşçinin, birinci fıkranın tarifi veçhile, işini 
görmekte olduğu yere «iş yeri» denir. İş, sabit 
ve muayyen bir yerde yapılıyor ise o işin ma
hiyeti dolayısiyle bu yere bağlı bulunan diğer 
yerlerde avlu, istirahat, çocuk emzirme, yemek, 
uyku, banyo, muayene ve bakım, bedenî veya 
meslekî terbiye yerleri gibi sair müştemilât da
hi iş yerinden sayılır. 

Madde 2. — İşçi çalıştırılan her iş yerine 
ve buralarda çalışan işçilerle bunların iş veren
lerine bu kanun hükümleri uygulanır. 

Deniz ve hava nakliyatiyle tarım işlerinde 
hu kanun hükümleri uygulanmaz. Şu kadar ki, 

a) Yükleme ve boşaltma ile ilgili olarak 
liman ve iskelelerde mavna ve benzeri vasıta
larla yapılan işler, 

b) Havacılığın yer tesisleriyle meydan, 
depo ve atelyelerine ait işler, 

e) Her türlü tarım sanatlarına ait işler 
çiftliklerde ve ormanlar dahilindeki bina in
şaatı fabrika işleri hava hattı ve dekovil inşa
atı ve nakliyatı ve çiftliklerin bünyesinde ku
rulmuş olup ziraat aletlerini ve parçalarını ta-

3008 sayılı İş Kanununda değişiklikler yapıl
ması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 3008 sayılı İş Kanununun 1, 
2, 7, 13, 16, 18, 23, 24, 29, 32, 34, 42, 51, 53, 
56, 78, 89, 92, 96 neı maddeleri aşağıda yazılı 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 1. — Bir iş akdi dolayısiyle, başka 
Ibir şahsın iş yerinde bedenen veyahut bedenen 
ve fikren çalışan kimseye «işçi» denir. 

Bir iş akdi dolayısiyle kendi iş yerinde baş
t a bir kimseyi bedenen veyahut bedenen ve 
fikren çalıştıran şahsa «iş veren» denir. 

Müdürler, idare memurları ve umumiyet iti
bariyle işin sevk ve idaresi vezifesini gören 
kimseler «iş veren vekili» dir. İş veren vekili
nin hu sıfatla diğer işçilere karşı muamele ve 
taahhütlerinden doğrudan doğruya iş veren 
sorumlu tutulur. 

İşçiler, doğrudan doğruya iş veren veya ve
kili tarafından olmayıp da aynı iş veya tefer
ruatında iş alan üçüncü bir şahsın aracılığı ile 
işe girmiş ve bu üçüncü şahıs ile mukavele ak
detmiş iseler bu aracılar da asıl iş verenle müş
tereken ve müteselsilen sorumludurlar. 

İşçinin, birinci fıkranın tarifi veçhile, işini 
görmekte olduğu yere «iş yeri» denir. İş, sabit 
ve muayyen bir yerde yapılıyor ise o işin ma
hiyeti dolayısiyle bu yere bağlı bulunan diğer 
yerlerle avlu, istirahat, çocuk emzirme, yemek, 
uyku, banyo, muayene ve bakım, bedenî veya 
meslekî terbiye yerleri gibi sair müştemilât da
hi iş yerinden sayılır. 

Madde 2. — Bu kanunun uygulanması aşa
ğıdaki esaslara göre yapılır : 

A) Bu kanun, mahiyeti itibariyle yolunda 
işliyebilmesi için günde en az on işçi çalıştır
mayı gerektiren iş yerlerine ve buralarda ça
lışan işçilerle bunların iş verenlerine uygula
nır. Bir iş yerinin İş Kanununun şümulüne alın
dığı keyfiyeti iş verene tebliğ edilir. Bu tebliğ 
iş veren tarafından iş yerinde ilân olunur. İş 
verenler veya işçileri tebliğ tarihinden itibaren 
bir ay içinde itiraz edebilirler. Vukubulacak 
itirazlar kanunun uygulanmasını durdurmaz. 
İtiraz Bakanlıkça incelenerek kesin karara bağ
lanır. 

B) Yılın her hangi bir devresinde tam ve-
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mir eden, işçileri zaman zaman diğer ziraat iş
lerinde çalıştırılan atelyeler dışında kalan ve 
sanayii karakteri galip mahiyetteki her nevi 
atelyeler bu kanun hükümlerine tâbidir. 

Aynı çatı altında birlikte yaşıyan bir aile
nin fertleri veya hısımları arasında ve arala
rına dışardan başka kimse katılmıyarak ev için
de yapılan işlerle alelûmum ev hizmetleri bu 
kanunun şümulü dışında kalır. 

Genel, katma ve özel bütçelerle belediye büt
çelerinden kadro karşılığı aylık veya ücret alan 
memurlar ve müstahdemler bu kanun hüküm
lerine tâbi değildir. Ancak iş veren vekili sıfa-
tiyle bunlara taallûk eden mükellefiyet ve me
suliyet hükümleri caridir. Şu kadar ki, bu büt
çelerin taallûk ettiği idarelerce işletilen iş yer
lerinde çalıştırılan ve işçi vasfını haiz olan 
müstahdemlere de hususi iş yerlerinin tâbi bu
lunduğu şartlar dâhilinde bu kanun hükümle
ri uygulanır. 

Bu kanunun şümulüne girecek mahiyette 
'bir iş yerini tesis eden veya devralan veya iş 
yerinin iştigal mevzuunu kısımen veya tamamen 
değiştiren veya kendisine intikal eden bir iş 
yerini işletmeye devam eden veya iş yeri ka
panan iş verenler; bu iş yerinin adresini, ça
lışan işçi veya müstahdem miktarını, yapılan 
işin nev'ini ve iş verenin isim ve hüviyetini, 
adresini, iş yerinin unvanını, intikal şekil ve ta
rihini işçi çalıştırmaya başladıkları veya iş ye
rinin kapandığı günden itibaren bir ay içinde 
o iş yerinin bulunduğu yer için iş Kanununun 
tatlbikma görevli makama bizzat veya taahhüt
lü mektupla bildirmekle ödevlidirler. Bizzat 
müracaat edenlere bu müracaatlarını tevsik 
edici bir belge verilir. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte faa
liyette bulunup da iş Kanunu şümulünde bu-
lunmıyan iş yerlerinin iş verenleri veya vekil
leri yukardaki fıkrada yazılı malûmatı kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay 
içinde o fıkrada gösterilen makama bildirmeye 
mecburdurlar. 

îş kanununun tatbikatını temin ve takibe 
yetkili m a k a m tarafından bu madde hükmüne 
göre iş veren veya vekiline işbu kanuna tâbi 
bulunduğu hakkında yapılan tebliğlere karşı 
işçi veya iş veren tarafından bir ay içinde Ça-

Ça. K. 

ya fazla ır.aLyette bulunup öteki devrede büs
bütün faaliyetten kalan veyahut faaliyetini 
azaltan iş yerleri için bunların faaliyet devre
sinde yolunda işliyebilmelerini sağlıyacak işçi 
sayısı, kanun hükümlerini uygulamakta esas 
tutulur. 

C) Çalıştırdığı işçi sayısı bakımından yu
karda yazılı A fıkrasının tarifine uygun nitelik
te olmamakla beraber mahiyetleri ve ekonomik 
durumları itibariyle bu kanun ile 3008 sayılı iş 
Kanunu hükümlerinin kısmen veya tamamen, 
mahal veya iş kolu itibariyle kendilerine teşmi
li lâzımgelen işler ve iş yerleri Bakanlar Kuru
lu karariyle tesbit edilerek Çalışma Bakanlığın
ca uygulanır. 

Ç) Deniz ve hava nakliyatı ile tarım işle
rinde bu kanun hükümleri uygulanmaz. Şu ka-
darki : 

1. Yükleme ve boşaltma ile ilgili olarak li
man ve iskelelerde mavna ve benzeri vasıtalar
la yapılan işler, 

2. Havacılığın yer tesisleri ile meydan, de
po ve atelyelerine ait işler, 

3. Her türlü tarım sanatlarına ait işleri, 
çiftliklerde ve ormanlar içindeki bina inşaatı, 
fabrika işleri, hava hattı ve dekovil inşaatı ve 
nakliyatı ve çiftliklerin bünyesinde kurulmuş 
olup ziraat aletlerini ve parçalarını tamir eden 
ve işçileri zaman zaman diğer ziraat işlerinde 
çalıştırılan atelyeler dışında kalan sanayi ka
rakteri galip ma'hiyetteki her nevi atelyeler bu 
kanun hükümlerine tâbidir. 

D) Aynı çatı altında birlikte yasryan bir 
ailenin fertleri veya hısımları arasında ve ara
larına dışrdan başka kimse katılmıyarak ev 
içinde yapılan işlerle ev hizmetleri bu kanunun 
.şümulü dışındadır. 

E) Genel, katma ve özel bütçelerle beledi
ye bütçelerinden kadro karşılığı aylık veya üc
ret alan memurlar ve müstahdemler bu kanun 
hükümlerine tâbi değildir. Ancak iş veren ve
kili sıfatiyle bunlara tallûk eden mükellefiyet 
ve mesuliyet hükümleri caridir. Şu kadar ki, bu 
bütçelerin taallûk ettiği idarelerce işletilen iş 
yerlerinde çalıştırılan ve işçi vasfını haiz olan 
müstahdemlere de hususi iş yerlerinin tâbi bu
lunduğu şartlar dâhilinde bu kanun hükümleri 
uygulanır. 
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lışma Bakanlığına itiraz edilir. Bakanlık mese
leyi inceliyerek kesin bir karara bağlar. 

Madde 7. — Gerek yılın her hangi bir dev
resinde tam veya fazla faaliyette bulunup öte
ki devrede bütün bütün faaliyetten kalan ve
yahut faaliyetini azaltan iş, yerlerinden her 
hangi biri veya hepsi için, gerek üçüncü ve 
dördüncü maddeler mucibince sanayi işleri ol
mak üzere ayrılanlardan başka çalışma alanla
rından bir kısmı veya hepsi hakkında, işin ma
hiyetinin gerektireceği şartlar dâhilinde, bu ka
nun hükümlerinin uygulanış tarzını gösteren 
tüzükler çıkarılabilir. 

Madde 13. — Müddeti muayyen olmıyan 
sürekli iş akitlerinin iş veren veya işçi tarafın
dan iş bitmezden önce feshedilmesi için diğer 
tarafa ihbarda bulunulmak şarttır. 

Fesih keyfiyeti; 
A) îşi altı aydan az sürmüş olan işçi hak

kında ihbarın diğer tarafa bildirilmesinden 
sonra gelecek ikinci hafta nihayetinde; 

B) işi altı aydan bir "buçuk seneye kadar 
sürmüş olan işçi hakkında ihbarın diğer tara
fa bildirilmesinden sonra gelecek dördüncü 
hafta nihayetinde; 

C) işi bir buçuk seneden üç seneye kadar 
sürmüş olan işçi hakkında ihbarın diğer tara
fa bildirilmesinden sonra gelecek altıncı hafta 
nihayetinde; 

Ç) işi üç seneden beş seneye kadar sür
müş olan işçi hakkında ihbarın diğer tarafa 
bildirilmesinden sonra gelecek sekizinci hafta 
nihayetinde muteber olur. 

Ça. K. 

F) Bu kanunun şümulüne girecek mahiyet
te bir iş yerini tesis eden veya devralan veya 
iş yerinin iştigal mevzuunu kısmen veya tama
men değiştiren veya kendisine intikal eden bir 
is yerini işletmeye devam eden veya iş yeri ka
panan iş verenler; bu iş yerinin adresini, çalışan 
işçi veya müstahdem miktarını, yapılan işin 
nev'ini ve iş verenin isim ve hüviyetini, adre
sini, iş yernin unvanını, intikal şekil ve tarihini 
işçi çalıştırmaya başladıklarını veya iş yerinin 
kapandığını bir ay içinde o iş yerinin bulundu
ğu yer için iş Kanununun tatbikma görevli ma
kama bizzat veya taahhütlü mektupla bildirmek
le ödevlidirler. Bizzat müracaat edenlere bu 
müracaatlarım tevsik edici bir belge verilir. 

Madde 7 : Gerek 2 nci maddenin B işaretli 
fıkrasında yazılı işlerden her hangi biri veya 
hepsi gerek aynı maddenin C işaretli fıkrası ge
reğince kanun hükümleri kendilerine kısmen ve
ya tamamen teşmil olunan iş yerleri için ve ge
rekse üçüncü ve dördüncü maddeler mucibince 
sanayi işleri olmak üzere ayrılanlardan başka 
çalışma sahalarından bir kısmı veya umumu 
hakkında, işin mahiyetinin icabettireceği şart
lar dahilinde, bu kanunla 3008 sayılı iş Kanunu 
hükümlerinin uygulanmış tarzını gösteren tü
zükler çıkarılabilir. 

Madde 13. — Müddeti muayyen olmıyan 
sürekli iş akitlerinin iş veren veya işçi tarafın
dan iş bitmezden önce feshedilmesi için diğer 
tarafa ihbarda bulunulmak şarttır. 

Fesih keyfiyeti; 
A) işi altı aydan az sürmüş olan işçi hak

kında ihbarın diğer tarafa bildirilmesinden 
sonra gelecek ikinci hafta nihayetinde; 

B) işi altı aydan bir (buçuk seneye kadar 
sürmüş olan işçi hakkında ihbarın diğer tara
fa bildirilmesinden sonra gelecek dördüncü 
Ihafta nihayetinde; 

0) işi bir buçuk seneden üç seneye kadar 
sürmüş olan işçi hakkında ihbarın diğer tara
fa bildirilmesinden sonra gelecek altıncı hafta 
nihayetinde; 

Ç) işi üç seneden beş seneye kadar sür
müş olan işçi hakkında ihbarın diğer tarafa 
bildirilmesinden sonra gelecek sekizinci hafta 
nihayetinde muteber olur. 
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Bu mühletler asgari olup mukavele ile ar
tırılabilir. 

İhbar şartına riayet etmiyen taraf yukar
da yazılı mühletlere ait ücretlerin tutariyle 
(beraber ayrıca işin mahiyetine göre miktarı 
(hâkim tarafından takdir edilecek bir tazminat 
dahi ödemeye mecburdur. 

İşçinin sendikaya üye olması, mümessillik 
ödevinin icaplarını yapması, şikâyet mercileri
ne başvurması gibi sebeplerle işinden çıkartıl
ması hallerinde ve genel olarak fesih hakkının 
kötüye kullanıldığını göstren diğer durumlar
da ayrıca ikinci fıkrada yazılı mühletlere ait 
ücretlerin üç misli tutarı tazminat olarak öde
nir. 

iş akdinin iş veren tarafından bu madde 
veya 16 ncı maddenin I ve I I I numaralı fıkra
larına göre ve işçi tarafından ise 15 nci madde
nin I ve I I numaralı foralarına dayanılarak ve
ya askerlik hizmeti do^yısiyle feshedilmesi ha
linde üç seneden fazla çalışmış olmak şartiyle işe 
başladığından itibaren her bir tam iş senesi için 
işçiye 15 günlük ücret tutarında bir tazminat 
verilir. 

İşçilerin kıdemleri iş akdinin devam etmiş 
veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına ba
kılmaksızın aynı iş verenin bir veya mütaaddit 
iş yerlerinde çalştıkları müddetler nazara alna-
rak hesaplanır. 

İş yerinin devir veya intikali yahut diğer bir 
suretle bir iş verenden başka bir iş verene geç
mesi ha1 inde işçinin kademi iş yerindeki hizmet
leri yekûnu üzerinden hesap1 anır ve bu kıdeme 
ait tazminatın ödenmesinden iş akdinin feshi za
manındaki iş veren sorumludur. Ancak bu so
rumluluk bir sözleşme ile yeni iş verene devro-
lunabilir. Aynı kıdem müddeti için bir defadan 
fazla tazminat ödenmez. 

Madde 16. — Müddeti muayyen olsun veya ol
masın, sürekli iş akitlerinde, iş veren, aşağıda 
yazılı hallerde, dilerse, akdi müddetin hitamın
dan evvel veya ihbar müddetini beklemeksizin 
derhal feshetmek hakkını haizdir. 

1 - Sıhhi sebepleı şunlardır: 
a) işçinin kendi kesdinden veya derbeder 

hayatından yahut işret iptilâsından veyahut suç 
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Bu mühletler asgari olup mukavele ile ar
tırılabilir. 

İhbar şartına riayet etmiyen taraf yukar
da yazılı mühletlere ait ücretlerin tutariyle 
Iberaber ayrıca işin mahiyetine göre miktarı 
Ihâkim tarafından takdir edilecek bir tazminat 
dahi ödemeye mecburdur. 

İşçinin sendikaya üye olması, mümessillik 
ödevinin icaplarını yapması, şikâyet mercileri
ne başvurması gibi sebeplerle işinden çıkartıl
ması hallerinde ve genel olarak fesih hakkının 
kötüye kullanıldığını göstren diğer durumlar
da ayrıca ikinci fıkrada yazılı mühletlere ait 
ücretlerin üç misli tutarı tazminat olarak öde
nir. 

İş akdinin i? veren tarafından bu madde 
veya 16 ncı maddenin I ve I I I numaralı fıkra
larına göre ve işçi tarafından ise 15 nci madde
nin I ve I I numaralı fıkralarına dayanılarak ve
ya askerlik hizmeti do1 ay isiyle feshedilmesi ha
linde üç seneden fazla çalışmış olmak şartiyle işe 
başladığından itibaren her bir tam iş senesi için 
işçiye 15 günlük ücret tutarında bir tazminat 
verilir. 

İşçilerin kıdemleri iş akdinin devam etmiş 
veya fasılalarla yeniden aktedilmiş olmasına ba
kılmaksızın aynı iş verenin bir veya müteaddit 
iş yerlerinde çalştıkları müddetler nazara alna-
rak hesaplanır. 

İş yerinin devir veya intikali yahut diğer 
bir suretle bir iş verenden başka bir iş verene 
geçmesi halinde işçinin kıdemi iş yerindeki hiz
metleri yekûnu üzerinden hesaplanır. Kıdem 
tazminatı ise; bu intikal devresindeki iş verene 
aittir. İş yeri intikal ile beraber devam ettiği 
takdirde (hilâfına hüküm olmadıkça) kıdem 
tazminatı yeni iş verene ait olur. Aynı kıdem 
müddeti için bir defadan fazla tazminat öden
mez. 

Madde 16. — Müddeti muayyen olsun veya ol
masın, sürekli iş akitlerinde, iş veren, aşağıda 
sayılı hallerde, dilerse, akdi müddeti kıta
dan evvel veya ihbar müddetini beklemeksizin 
derhal feshetmek hakkını haizdir. 

I . Sıhhi sebepler şunlardır-
ı\) İşçinin kendi kasdmden veya derbeder 

hayatından yahut işret iptilâsından veyahut suç 
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mahiyetinde bir hareketinden mütevellit olmaksı
zın bir hastalığa veya arızaya uğraması takdi
rinde, bu hastalık veya arıza Hükümetçe çıka
rılacak bir tüzükte tasrih edilecek müddetlerden 
fazla sürerse; 

b) işçinin'bulaşıcı veya istikrah verici bir 
hastalığa musap olduğu anlaşılırsa («a» bendin
de yazalı olan tüzükte bu gibi hastalklar için 
dahi aynı esaslara müstenit hükümler buluna-
eaktî.) 

(a) Bendinde sayılı sebeplerden mütevellit 
ve işçinin sunıtaksirine mahmul olan hastalık
lar ve arızalar aşağıda yazıllı (II) işaretli fıkra
nın (e) bendindeki (devamsızlık) hükümlerine 
tâbidiî. 

işbu sıhhi sebepler için, iş mukavelesinde iş 
veren tarafından; işçinin lehine olmak üzere 
yukarda anılan tüzüğün hükümlerinden daha 
müsait şartlar tesbiti caizdir. 

I I - Ahlâk ve hüsnüniyet kaidelerine uymı-
yan haller şunlar ve benzerleridir: 

a) iş akdi yapıldığı sırada bu akdin esaslı 
noktalarından birine mütaallik vasıflar veya 
şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunları 
haiz olduğunu ileri sürmek yahut hakikata uy
gun olmıyan malûmat vermek veya beyanatta 
b^unmak gibi hallerle işçi, iş vereni yanıltırsa; 

b) işçi, iş verenin veya vekilinin yahut bun
ların aileleri efradından birinin şeref ve namu
suna halel getirecek veya ahlâkını ifsat edecek 
mahiyette sözler veya hareketlerde bulunursa; 

c) işçi, iş verenin veya vekilinin evinde ika
met ettiği takdirde yaşayış tarzı o evin âdap ve 
erkânına uygun veya umumi ahlâk bakımından 
düzgün olmazsa; 

ç) işçi, iş verene veya vekiline yahut bunla
rın aileleri efradından birine veyahut iş verenin 
diğer bir işçisine karşı tecavüz veya tehditte bu
lunursa, yahut iş yerine sarhoş olarak gelir veya 
alkollü içki getirirse; 

d) işçi, iş verenin emniyetini suiistimal et
mek, hırsızlıkta bulunmak, iş verenin meslekî 
sırlarını ifşa eylemek gibi sadakate uymıyan 
hareketlerde buulnursa, yahut üç günden fazla 
hapisle cezalandırılan ve cezası tecil edilmiyen 
bir suç işlerse; 

e) işçi, iş verenden izin almaksızın veya 
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mahiyetinde bir hareketinden mütevellit olmaksı-
zın bir hastalığa veya arızaya uğraması takdi
rinde, bu hastalık veya arıza Hükümetçe çıka
rılacak bir tüzükte tasrih edilecek müddetlerden 
fazla sürerse; 

b) işçinin bulaşıcı veya istikrah verici bir 
hastalığa musap olduğu anlaşılırsa (a bendin
de yazılı olan tüzükte bu gibi hastalıklar için 
dahi ayni esaslara müstenit hükümler buluna
caktı.) 

(a) Bendinde sayılı sebeplerden mütevellit 
ve işçinin sunu taksirine mahmul olan hastalık
lar ve arızalar aşağ7da yazıllı (II) işaretli fıkra
nın (e) bendindeki (devamsızlık) hükümlerine 
tâbidiî. 

işbu sıhhi sebepler için, iş mukavelesinde iş 
veren tarafından; işçinin lehine olmak üzere 
yukarda anılan Tüzüğün hükümlerinden daha 
müsait şartlar tesbiti caizdir. 

I I - Ahlâk ve hüsnüniyet kaidelerine uymı 
yan haller şunlar ve benzerleridir: 

a) iş akdi yapıldığı sırada bu akdin esaslı 
noktalarından birine mütaallik vasıflar veya 
şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunları 
haiz olduğunu ileri sürmek yahut hakikate uy
gun olmıyan malûmat vermek veya beyanatta 
bulunmak gibi hallerle işçi, iş vereni yanıltırsa; 

b) işçi, iş verenin veya vekilininyahut bun
ların aileleri efradından birinin şeref ve namu
suna halel getirecek veya ahlâkını ifsat edecek 
mahiyette sözler veya hareketlerde bulunursa; 

c) işçi, iş verenin veya vekilinin evinde ika
met ettiği takdirde yaşayış tarzı o evin âdap ve 
erkânına uygun veya umumi ahlâk bakımmdan 
düzgün olmazsa; 

ç) işçi, iş verene veya vekiline yahut bunla
rın aileleri efradından birine veyahut iş verenin 
diğer bir işçisine karşı tecavüz veya tehditte bu
lunursa, yahut iş yerine sarhoş olarak gelir veya 
alkollü içki getirirse; 

d) işçi, iş verenin emniyetini suiistimal et
mek, hırsızlıkta bulunmak, iş verenin meslekî 
sırlarını ifşa eylemek gibi sadakate uymıyan 
hareketlerde buulnursa, yahut üç günden fazla 
hapisle cezalandırılan ve cezası tecil edilmiyen 
bir suç işlerse; 

e) işçi, iş verenden izin almaksızın veya 
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meşru bir sebebe istinat etmeksizin ardı ardına 
iki gün veya bir ay içinde iki defa her hangi bir 
tatil gününü takip eden iş günü yahut bir ayda 
ceman üç iş günü işine devam etmezse; iş yeri
nin içyönetmeliği veya iş sözleşmesinin şartları 
gereğince yapmakla mükellef bulunduğu ödev
leri ifadan kendisine vâki ihtara rağmen imtina 
ederse; 

f) işçi, kendi kasti veya ağır bir ihmali 
yüzünden işin emniyetini tehlikeye düşürürse 
iş verenin malı olan veya malı olmayıp da ema
neti altında bulunan makinaları, tesisatı veya 
sair eşya ve maddeleri 10 günlük ücretinin tuta-
riyle ödenemiyecek derecede hasara uğratırsa; 

III - işçiyi bir haftadan fazla müddetle ça
lışmaktan meneden mücbir sebepler hadis 
olursa (bu bir haftalık bekleme devresinde işçi 
yarım ücret alır.) 

Madde 18. — İhbar müddetleri esnasında iş 
veren, işçiye yeni bir iş bulması için lüzumlu 
olan arama zamanını, iş saatleri içinde temin 
etmeye mecburdur. Bu yeni îş arama izninin 
müddeti günde iki saatten az olamaz ve işçi 
tarafından talep edildiği takdirde iş arama izin 
saatleri birleştirilerek fasılasız surette kullanı
labilir. 

Madde 23. — işçi ücretlerinin ayda 60 lira
ya kadar olanının haciz veya başkasına devir 
ve temliki caiz değildir. 

Kanunen iaşe ve nafakası işçinin üzerine 
düşen aile fertlerine tahsis edilen meblâğlar 
yukardaki fıkra hükmüne tâbi tutulmaz. 

Madde 24. — Muvazzaf askerlik hizmeti dı
şında manevra veya her hangi bir sebeple silâh 
altına alman veyahut her hangi bir kanuni ça
lışma mükellefiyeti dolayısiyle işinden ayrılan 
işçinin, iş verenle münakit iş mukavelesi, işin
den ayrıldığı günden itibaren iki ay sonra mün
fesih sayılabilir, işçinin bu haktan istifade ede
bilmesi için o işte en az bir yıl çalışmış olması 
şarttır. Bir yıldan fazla çalışmış olan işçiler 
hakkında her bir ay fazla çalışmaya mukabil 
ayrıca iki gün ilâve edilir. Şu kadar ki, bu 
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meşru bir sebebe istinat etmeksizin ardı ardına 
iki gün veya bir ay içinde iki defa her hangi bir 
tatil gününü takip eden iş günü yahut bir ayda 
ceman üç iş günü işine devam etmezse; iş vere
nin içyönetimliği veya iş sözleşmesinin şartları 
gereğince yapmakla mükellef bulunduğu ödev
leri ifadan kendisine vâki ihtara rağmen imtina 
ederse; 

f) işçi, kendi kasti veya ağır bir ihmali 
yüzünden işin emniyetini tehlikeye düşürürse 
iş verenin malı olan veya malı olmayıp da ema
neti altında bulunan makinaları, tesisatı veya 
sair eşya ve maddeleri 10 günlük ücretinin tuta-
riyle ödenemiyecek derecede hasara uğratırsa; 

III - işçiyi bir haftadan fazla müddetle ça
lıştırmaktan meneden mücbir sebepler hadis 
olursa (bu bir haftalık bekleme devresinde işçi 
yarım ücret alır.) 

Madde 18. — ihbar müddetleri esnasında iş 
veren, işçiye yeni bir iş bulması için lüzumlu 
olan arama zamanını, iş saatleri içinde temin 
etmeye mecburdur. Bu yeni iş arama izninin 
müddeti günde iki saatten az olamaz ve işçi 
tarafından talep edildiği takdirde iş arama izin 
saatleri birleştirilerek fasılasız surette kullanı-
bilir. Ancak işçi iznini toplu olarak kullanmak 
isterse işi bırakacağı günün sonundan evveline 
doğru hesaplanmak üzere daha evvelden haber 
vermeye mecburdur. 

Madde 23. — işçi ücretlerinin ayda 60 liraya 
kadar olanının haciz veya başkasına devir ve 
temliki caiz değildir. 

60 liranın hesabında işçinin infak, iaşe ve 
iskânına mecbur olduğu aile fertlerine tahsis 
edilen meblâğlar dâhil edilmez. 

Madde 24. — Muvazzaf askerlik hizmeti dı
şında manevra veya her hangi bir sebeple silâh 
altına alman veyahut her hangi bir kanuni ça
lışma mükellefiyeti dolayısiyle işinden ayrılan 
işçinin, iş verenle münakit iş mukavelesi, işin
den ayrıldığı günden itibaren iki ay sonra mün
fesih sayılabilir, işçinin bu haktan istifade ede
bilmesi için o işte en az bir yıl çalışmış olması 
şarttır. Bir yıldan fazla çalışmış olan işçiler 
hakkında her bir ay fazla çalışmaya mukabil 
ayrıca iki gün ilâve edilir. Şu kadar ki, bu 
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müddet, hiçbir suretle 90 günü geçemez. 
Mukavelenin münfesih sayılabilmesi için 

bekkni'mesi lâzımgelen zaman zarfında işçi
nin ücreti işlemez. Şu kadar ki 3502 sayılı Ka
nun ile bu kanunun tatbik suretini gösteren 
tüzükteki ve diğer kanunlardaki, bu gibi ahval
de ücret ödenmesini emreden hükümler saklı
dır. Bu müddet içinde iş akdinin başka kanuni 
bir sebeple müsteniden iş veren veya işçi tara
fından feshedildiği öteki tarafa ihbar edilmiş 
olsa bile, bu ihbarın tazammun ettiği kanuni 
mühlet işbu müddetin bitmesinden sonra işle
meye başlar. 

Ancak iş akdi esasen muayyen bir müddeti 
ihtiva edip de bu müddet yukarda yazılı müh
let içinde kendiliğinden bitiyorsa işbu madde 
hükümleri tatbik edilmez. 

Her hangi bir askerî ve kanuni mükellefiyet 
dolayısiyle işinden ayrılan işçilerden, bu mü
kellefiyetin sona ermesinden itibaren iki ay zar
fında müracaat edenler tercihan işe alınırlar. 

Madde 29. — 1) îş verenler, her türlü çalışma 
şartlarını ve işçilerin tâbi tutulacakları 
inzibat, sağlık koruma ve iş emniyeti icaplariyle 
sosyal yardımları gösteren bir içyönetmelik yap
maya mecburdur. 

Yukarıki hükme göre bu yönetmeliklerde bu
lunması mecburi hususlar ve icabında uygulan
masına lüzum görülecek içyöntemlik örnekleri 
Çalışma Bakanlığınca tesbit ve ilân olunur. îç-
yönetmelikler her işin bulunduğu ilde Çalışma 
Bakanlığınca işbu kanunun uygulanmasına me
mur edilen makam tarafından onanmakla yü
rürlüğe girer. Devlet yahut iller ve belediyeler
ce gerek doğrudan doğruya gerek malî yardım
da bulunulmak suretiyle dolayısiyle işletilen iş 
yerlerinin yönetmelikleri ile bir ilden fazla 
olarak başka iller çevresinde dahi aynı iş vere
ne ait ve aynı işe mahsus mütaaddit iş yerleri
nin hepsine birden şâmil bulunan yeknesak iç-
yönetmelikler Çalışma Bakanlığı tarafından 
onanmakla yürürlüğe girer. 

2. Birinci fıkraya göre Çalışma Bakanlı
ğınca yapılacak ilân tarihine kadar mevcut olan 
iş yerlerine ait yönetmelikler, ilândan itibaren 
iki ay içinde onamaya memur makama tevdi 
edilir, işbu makam aldığı yönetmeliğe mukabil j 
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müddet, hiçbir suretle 90 günü geçemez. 
Mukavelenin münfesih sayılabilmesi için bek

lenilmesi lâzımgelen zaman zarfında işçinin üc
reti işlemez. Şukadar ki özel kanunların bu hu
sustaki hükümleri mahfuzdur. Bn müddet için
de iş akdinin başka kanuni bir sebebe müsteni
den iş veren veya işçi tarafından feshedildiği 
öteki tarafa ihbar edilmiş olsa bile, bu ihbarın 
tazammun ettiği kanuni mühlet işbu müddetin 
bitmesinden sonra işlemeye'başlar. 

Ancak iş akdi esasen muayyen bir müddeti 
ihtiva edip de bu müddet yukarda yazılı mühlet 
içindo kendiliğinden bitiyorsa iş bu madde hü
kümleri tatbik edilmez. 

Her hangi bir askerî ve kanuni mükellefiyet 
dolayısiyle işinden ayrılan işçilerden, bu mükel
lefiyetin sona ermesinden itibaren iki ay zarfın
da müracaat edenler tercihan işe alınırlar. 

Madde 29. — 1) iş verenler, her türlü çalışma 
şartlarını ve işçilerin tâbi tutulacakları 
inzibat, sağlık koruma ve iş emniyeti icaplariyle 
sosyal yardımları gösteren ve mevzuata aykırı 
düşmiyen bir içyönetmelik yapmıya mecburdur. 

Yukarki hükme göre bu yönetmeliklerde 
bulunması mecburi hususlar ve icabında uygu
lanmasına lüzum görülecek iç yönetmelik ör
nekleri Çalışma Bakanlığınca tesbit ve ilân olu 
nur. iç yönetmelikler her işin bulunduğu ilde 
Çalışma Bakanlığınca işbu kanunun uygulan
masına memur edilen makam tarafından onan
makla yürürlüğe girer. Devlet yahut iller ve 
belediyelerce gerek doğrudan doğruya gerek 
malî yardımda bulunularak dolayısiyle işletilen 
iş yerlerinin yönetmelikleri ile bir ilden fazla 
olarak başka iller çevresinde dahi ayni iş vere
ne ait ve ayni işe mahsus mütaaddit iş yerleri
nin hepsine birden şâmil bulunan yeknesak iç 
yönetmelikler Çalışma Bakanlığı tarafından 
onanmakla yürürlüğe girer. 

2. Birinci fıkraya göre Çalışma Bakanlı
ğınca yapılacak ilân tarihine kadar mevcut oları 
iş yerlerine ait yönetmelikler, ilândan itibaren 
iki ay içinde onamaya memur makama tevdi 
edilir, işbu makam aldığı yönetmeliğe mukabil 
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iş verene bir makbuz vermeye ve iki ay zarfın
da yönetmeliği onamaya veya reddi hakkındaki 
sebepleri iş verene bildirmeye mecburdur. 

Onama veya ret keyfiyeti bu müddet için
de iş verene bildirilmediği takdirde yönetmelik 
kendliğinden onanmış sayılarak yürürlüğe gi
rer. 

3. Yeni açılan iş yerlerine ait yönetmelik
ler onamaya yetkili makama, açılma tarihinden 
itibaren bir ay zarfında verilir ve bu yönetme
likler biray zarfında onanır veya reddedilme
sinin sebepleri.iş verenlere bildirilir. Bir ay içim
de onanmıyan veya ret sebepleri iş verene bildi-
rilmiyen yönetmelikler kendiliğinden onanmış 
sayılarak yürürlüğe girer. 

4. Yetkili makam tarafından ret sebepleri 
bildirilmiş olan içyönetmeliği iş veren bu ma
kamca tesbit ve tebliğ olunan mühlet zarfında 
tâdil ederek yeniden o makama vermekle mü
kelleftir. Bu suretle değişiklik yapılmış olan iç-
yönetmelik bir ay zarfında onanmış bulunmaz
sa kendiliğinden yürürlüğe girer. 

5. îşbu yönetmelikler iş yerinin işçiler ta--
rafından görülebilecek yerlerine asılır ve isti-
yen, işçilere birer örneği verilir. 

özel iş akitlerine içyönetmeliğin ihtiva etti
ği şartlara aykırı hükümler konulamaz. 

6. Yukardaki fıkralar hükmünce tanzim ve 
tasdik edilmiş olan içyönetmelik üzerinde iş ve
ren tarafından her hangi bir değişiklik yapıl
mak istenildiği takdirde bu tadilâtın esbabı mu-
cibesinin izahiyle beraber, ayniyle yeni bir yö
netmelik yapar gibi işbu maddede yazılı ma
kamlara müracaat ederek yönetmeliğin alacağı 
yeni şeklin tasdik edilmesi icabeder. Tasdik 
muamelesi neticeleninceye kadar eski yönetme
lik hükümleri cari olur. 

On kişiden daha az sayıda işçi çalıştırılan iş 
yerleri için bu madde hükmü uygulanmaz. 

Madde 32. — İktisadi ve içtimai zaruretler 
dolayısiyle Çalışma Bakanlığınca lüzum görüle
cek yerlerde ve işlerde işçi ücretlerinin en aşağı 
lıadleri mahallî komisyonlarca tesbit olunur. 

Mahallî Komisyonlarca bu suretle tesbit ve 

Ö t -
Ça. K. 

iş verene bir makbuz vermiye ve iki ay zarfın
da yönetmeliği onamaya veya reddi hakkındaki 
sebepleri iş verene bildirmeye mecburdur. 

Onama veya rey keyfiyeti bu müddet içiu-
de iş verene bildirilmediği takdirde yönetmelik 
kendliğinden onanmış sayılarak yürürlüğe gi
rer. 

3. Yeni açılan iş yerlerine ait yönetmelik
ler onamaya yetkili makama açılma tarihinden 
itibaren bir ay zarfında verilir ve bu yönetme
likler biray zarfında onanır veya reddedilme
sinin sebepleri iş verenlere bildirilir. Bir ay için
de onanmıyan veya ret sebepleri iş vere
ne bildirilmiyen yönetmelikler kendiliğin
den onanmış sayılarak yürürlüğe girer. 

4. Yetkili makam tarafından red sebepleri 
bildirilmiş olan iç yönetmeliği iş veren bu ma
kamca tesbit ve tebliğ olunan mühlet zarfında 
tadil ederek yeniden o makama vermekle mü
kelleftir. Bu suretle değişiklik yapılmış olan iç 
yönetmelik bir ay zarfında onanmış bulunmaz
sa kendiliğinden yürürlüğe girer. 

5. işbu yönetmelikler iş yerinin rçiler ta
rafından görülebilecek yerlerine asılır ve isti-
yen işçilere birer örneği verilir. 

özel iş akitlerine iç yönetmeliğin ihtiva etti
ği şartlara aykırı hükümler konulamaz. 

6. Yukardaki fıkralar hükmünce düzenlen
miş ve onanmış olan iç yönetmelik üzerinde iş ve
ren tarafından her hangi bir değişiklik yapıl
mak istenildiği takdirde bu tadilâtın esbabı mu-
cibesinin izahiyle beraber, ayniyle yeni bir yö
netmelik yapar gibi işbu maddede yazılı ma
kamlara müracaat ederek yönetmeliğin alacağı 
yeni şeklin tasdik edilmesi icabeder. Tasdik 
muamelesi neticeleninceye kadar eski y'inetm;-
lik hükümleri cari olur. 

Çalışma Bakanlığı on kişiden daha az sayıda 
işçi çalştıran ve îş Kanununa tâbi tutu'an yer
lerden lüzum gördüklerine bu maddenin içyö-
netmeliğe mütaallik hükmünün tamamen veya bir 
kısmını uygulayabilir. 

Madde 32. — İktisadi ve içtimai zaruretler do
layısiyle Çal'şma Bakanlığınca lüzum görülecek 
yerlerde ve işlerde işin mahiyet ve hususiyeti 
göz önünde tutularak gerek saat başına veya 
gündelik, yahut haftalık veya aylık hesabiyle 
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ilân edilen asgari ücretler hakkında, gerek iş ve
renler ve işçiler ve gerekse bunların sendikaları 
bir ay zarfında Çalışma Bakanlığı nezdinde iti
razda bulunabilirler. 

Bu komisyonlar o yer için yetkili Çalışma 
teşkilâtına mensup memurun başkanlığı altında 
bir işçi ve işveren mümessili ile varsa o yer, 
Ekonomi Bakanlığı teşkilâtından bir mümessil 
ve belediye encümeninden gönderilecek bir üye
den teşekkül eder. 

Komisyonların çalışma usulleri ile ücretin 
tesbitinde nazara alınacak hususlar ve işçi ve 
iş veren mümessillerinin intihap şekilleri ilgili 
Bakanlıkların mütalâaları alınarak Çalışma Ba
kanlığınca tâyin olunur. Çalışma Bakanlığı, 
ikinci maddenin 4 ncü fıkrası gereğince işbu 
kanunun şümulü dışında bulunan ev sanayiinde 
çalışanlarla ziraat işlerinde çalışanların ücret
leri hakkında da yukarıki fıkra hükmünün tat-
bikma yetkilidir. 

Madde 34. — I - îşçi ücretlerinin hesaplan
masına esas olan usulleri içyönetmelikle tesbit 
etmiş bulunan iş verenler, bu usullerde her han
gi bir değişiklik yapmak istedikleri takdirde 29 
ncu madde gereğince yönetmelikleri onamıya 
yetkili makama müracaat ederek bu suretle üc
ret hesabı usulünün değiştirilmesindeki zaruri 
ekonomik sebepleri önceden bildirmek mecburi
yetindedirler. Bu sebeplerin herhalde îş Kanu
nunun işçi ücretlerine mütaallik hükümlerinin 
uygulanması neticesine istinat etmesi ve işin 
istihsal ve sürüm vaziyet ve şartlariyle piyasa 
icapları gibi iş verenin tâbi olmak ıstırarında 

Ça. K. 

ve gerek parça basma, yahut yapılan iş miktarı
na göre veya sair şekillerde ödenecek işçi ücret
lerinin en aşağı hadleri mahallî komisyonlarca 
tesbit olunur. 

Bu komisyonlar o yer için yetkili çalışma teş
kilâtına mensup memurun başkanlığı altında 
bir işçi ve iş veren mümessili ile varsa o yer Eko
nomi ve Ticaret Bakanlığı teşkilâtından bir mü
messil ve belediye encümeninden gönderilecek 
bir üye ve mahallî Hükümet doktoru ile sendi
kadan gönderilecek bir üyeden teşekkül eder. 

Kurul ve Komisyonların çalışma ve toplama 
zaman ve usulleri ile kendilerine verilecek ücret
lerin tâyini ve asgari ücretin tesbitinde nazara 
al'nacak hususlar ve işçi ve iş veren mümessille
rinin intihap şekilleri ilgili Bakanlıkların mü
talâaları alınarak Çalışma Bakanlığınca tâyin 
olunu?. 

Mahallî komisyonlarca tesbit ve ilân edilen 
asgari ücretler hakkında, gerek iş verenler ve iş
çiler ve gerekse bunların sendikaları, sendika 
•o^mıyan yerlerde temsilcileri bir ay zarfında Ça-
l'şma Bakanlığı nezdinde itirazda bulunabilirler. 
itiraz, Çalışma Bakanlığında, Bakanın tensip 
edeceği Çalışma Bakanlığından bir zatın baş
kanlığında, ikisi Çalışma Bakanlığından, birisi 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı ve diğeri İşlet
meler Bakanlığından olmak üzere kurulacak 
beş kişilik kurulda tetkik olunur. Bu kurul ta
rafından verilen karar Çalışma Bakanının tas
vibi ile kesinleşir. Çalışma Bakanlığı, 2 ne i 
maddedeki ev sanayiinde çalışanlarla ziraat iş
lerinde çalışanların ücretleri hakkında da yıı-
karki fıkra hükmünün tatbikma yetkilidir. 

Madde 34. — I - îşçi ücretlerinin hesaplan
masına esasolan usulleri iç yönetmelikle tesbit 
etmiş bulunan iş verenler, bu usullerde, her han
gi bir değişiklik yapmak istedikleri takdirde 29 
ncu madde gereğince yönetmelikleri onanmaya 
yetkili makama müracaat ederek bu suretle üc
ret hesabı usulünün değiştirilmesindeki zaruri 
ekonomik sebepleri önceden bildirmek mecburi
yetindedirler. Bu sebeplerin herhalde îş Kanu
nunun işçi ücretlerine mütaallik hükümlerinin 
uygulanması neticesine istinat etmesi ve işin 
istihsal ve sürüm vaziyet ve şartlariyle piyasa 
icapları gibi iş verenin tâbi olmak ıstırarında 
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bulunduğu hallerden ileri gelmesi lâzımdır. 
II - Yukarıki fıkrada yazılı olduğu üzere 

herhangi bir müracaata muhatap olan makam, 
bu ihbara ıttıla ettiği günden itibaren 15 iş günü 
içinde keyfiyeti inceleyip soruşturarak ücret 
ödeme tarzının değiştirilmesinde, bu kanun hü
kümlerinin ruh ve gayesine uygun düşmiyen sa-
ikler veya neticeler görecek olursa bu yolda bir 
değişiklik yapılmasına izin verilmediğini iş ve
rene yazı ile bildirir. 

Postada geçen günler sayılmıyarak 15 iş gü
nünden sonra resmen menedilmemiş yeni ücret 
ödeme tarzını iş verenin tatbika başlaması caiz
dir. Şu kadar ki, değiştirilen ödeme tarzının, 
tatbikat neticesinde, iş düzeni ve işçi hayatı ba
kımından yahut başka işlere fena tesirler yap
mak gibi ekonomik ve sosyal mazarratları görül
mek itibariyle yersin ve lüzumsuz olduğu tebey-
yün ederse ilgili makam keyfiyeti sonradan dahi 
meneder. Böylelikle sonradan menetmeden do
layı gerek iş veren ve gerek işçiler için herhangi 
bir zarar ve ziyan iddiası varit değildir. 

On kişiden daha az sayıda işçi çalıştırılan iş 
yerlerinde bu madde hükmü uygulanmaz. 

Madde 42. — 1. Çalışma müddetinin ortala
ma bir zamanında mahallî âdete ve işin icabına 
göre vakit tâyin edilmek üzere işçilere : 

a 8 saatten az müddetli işlerde yarım saat
lik; 

b) 8 saat veya daha fazla müddetli işlerde 
1 saatlik bir dinlenme verilir. Bu dinlenme müd-^ 
deti asgari ve fasılasız olup iklim, mevsim, örf 
ve âdet veya işin mahiyeti göz önünde tutularak 
bu kanunun uygulanmasına görevli makamın 
muvafakati ile uzatılabilir ve fasılalı olarak 
kullanılabilir. 

I I - 5 saat ve daha az müddetli işlerde din
lenme vermek mecburiyeti yoktur. 

I I I - Dinlenmeler, bir iş yerinin aynı şube
deki bütün işçileri hakkında mukannen olarak 
aynı saatte tatbik edilir. Şukadar ki, işin ica
bına göre nöbetleşe dinlenme yapılması iç yö
netmeliklerle tanzim olunabilir. 

IV - Yukarda yazılı dinlenmeler çalışma 
müddeti içinde değildir. 

Ça. K. 

bulunduğu hallerden ileri gelmesi lâzımdır. 
II - Yukarıki fıkrada yazılı olduğu üzere 

her hangi bir müracaatla muhatap olan makam, 
bu ihbara ıttıla ettiği günden itibaren 15 iş günü 
içinde keyfiyeti inceleyip soruşturarak ücret 
ödeme tarzının değiştirilmesinde, bu kanun hü
kümlerinin ruh ve gayesine uygun düşmiyen sa-
ikler veya neticeler görecek olursa bu yolda bir 
değişiklik yapılmasına izin verilmediğini iş ve
rene yazı ile bildirir. 

Postada geçen günler sayılmıyarak 15 iş gü
nünden sonra resmen menedilmemiş yeni ücret 
Ödeme tarzını iş verenin tatbika başlaması caiz
dir. Şu kadar ki, değiştirilen ödeme tarzının, 
tatbikat neticesinde, iş düzeni ve işçi hayatı ba
kımından yahut başka işlere fena tesirler yap
mak gibi ekonomik ve sosyal mazarratları görül
mek itibariyle yersiz ve lüzumsuz olduğu tebey-
yün ederse ilgili makam keyfiyeti sonradan dahi 
meneder. Böylelikle sonradan menetmeden do
layı gerek iş veren ve gerek işçiler için herhangi 
bir zarar ve ziyan iddiası varit değildir. 

Çalışma Bakanlığ1 10 kişiden daha az işçi ça
lıştırılan ve iş Kanununa tâbi tutulan yelerden 
lüzum gördüklerine bu madde hükmünü kısmen 
veya tamamen uygulıyabilir. 

Madde 42. — I - Çalışma müddetinin ortala
ma bir zamanında mahallî âdete ve işin icabına 
göre vakit tâyin edilmek üzere işçilere : 

a) 8 saatten az müddetli işlerde yarım saat
lik; 

b) 8 saat veya daha fazla müddetli işlerde 
1 saatlik bir dinlenme verilir. Bu dinlenme müd
deti asgari ve fasılasız olup iklim, mevsim, örf 
ve âdet veya işin mahiyeti göz önünde tutularak 
bu kanunun uygulanmasına görevli makamın 
muvafakati ile uzatılabilir ve fasılalı olarak 
kullanılabilir. 

I I - 4 saat ve daha az müddetli işlerde işin 
mahiyetine göre yarım saat kadar dinlenme 
verilir. 

I I I - Dinlenmeler, bir iş yerinin aynı şube
deki bütün işçileri hakkında mukannen olarak 
aynı saatte tatbik edilir. Şukadarki, işin ica
bına göre nöbetleşe dinlenme yapılması iç yö
netmeliklerle tanzim olunabilir. 

P7 - Yukarda yazılı dinlenmeler çalışma 
müddeti içinde değildir. 
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Madde 51. — Her iş veren, iş yerinde çalıştır
dığı işçilerden: 

a) 16 yaşını doldurmamış çocukların, 
b) 16 yaşından yukarı ve 18 yaşını henüz 

doldurmamış çocukların, 
c) 18 yaşını doldurmuş ve daha büyük yaş

taki kadm işçilerin, 
ç) 18 yaşını doldurmuş ve daha büyük yaş

taki erkek işçilerin, 
adlariyle doğum tarihlerini, işe başlama, bi-

bitirme ve dinlenme saatlerini, emzikli kadın
lar için emzirme zamanlarını, gebe kadınların 
25 nci maddede yazılı devreye ait durumlarını 
ayrı gruplar halinde kaydetmeye ve ilgili ma
kamların isteyişinde bu kayıtları göstermeye 
mecburdur. 

Madde 53. — Her türlü içlerde tatbik edilmek
te olan günlük veya haftalık çalışma müd
detlerinin kanunen daha aşağı hadlere indiril
mesi keyfiyeti işçi ücretlerinin eksiltilmesine 
sebep tutulamaz. 

Madde 56. — A) İşçilerin Sağlığım Koruma 
ve îş Emniyeti Tüzüğünün neşrinden onra yeni 
bir iş yeri kurmak ve açmak istiyen her iş veren, 
işin yapılacağı mevki için Çalışma Bakanlığınca 
bu kanunun tatbikma memur edilmiş olan ma
kama önceden müracaatla iş yerinin ve burada 
bulunacak tesisat ve tertibatın makine ve cihaz
ların ve sair teferruatın vasıflarını, cinslerini, 
vaziyet ve şartlarını vazıhan gösteren müfre
dat ve tafsilâtlı bir beannameyi ve buna ait 
pılânlar, krokiler, fotografiler veya modeller 
gibi lüzumlu belgeleri ikişer nüsha olarak mak
buz mukabilinde tevdi edecek ve bunlara göre 
kuracağı iş yerinin tüzük hükümlerine uygun 
olup olmıyacağmın tetkik ve tesbit edilmesini is-
tiyecektir. 

İlgili makam, bu müracaatın yapıldığı ta
rihten itibaren, hafta tatili ve sair genel tatil 
günleri sayılmaksızın en çok 20 gün içinde bu 
evrakı inceliyerek tüzük hükümlerine uygun 
(bulduktan veya bunlar üzerinde ieabeden tadi
lât ve ıslahatı iş verene yaptırdıktan sonra, be
yannamenin müteferri belgelerin ikinci nüsha
larını tasdik ederek o iş yerinin kurulmasına 
izin verir.. 

Bu izni aldıktan sonra iş yerini kurmaya 

30 — 
Ça. K. 

Madde 51. — Her iş veren, iş yerinde çalıştır
dığı işçilerden : 

a) 12 - 16 yaşını doldurmamış çocukların, 
b) 16 yaşından yukarı ve 18 yaşını henüz 

doldurmamış çocukların, 
c) 18 yaşını doldurmuş ve daha büyük yaş

taki kadın işçilerin, 
ç) 18 yaşını doldurmuş ve daha büyük yaş

taki erkek işçilerin, 
Adlariyle doğum tarihlerini, işe başlama, bi-

bitirme ve dinlenme saatlerini, emzikli kadın* 
lar için emzirme zamanlarını, gebe kadınların 
25 nci maddede yazılı devreye ait durumlarını 
ayrı gruplar halinde kaydetmeye ve ilgili ma
kamların isteyişinde bu kayıtları göstermeye 

Madde 53. — Her türlü işlerde tatbik edilmek
te olan günlük veya haftalık çalışma müd
detlerinin kanunen daha aşağı hadlere indiril
mesi keyfiyeti işçi ücretlerinin eksiltilmesine 
sebep tutulamaz. 

Madde 56. — A) İşçilerin Sağlığını Koruma 
ve İş Emniyeti Tüzüğünün neşrinden onra yeni 
bir iş yeri kurmak ve açmak istiyen her iş veren, 
işin yapılacağı mevki için Çalışma Bakanlığınca 
bu kanunun tatbikma memur edilmiş olan ma
kama önceden müracaatla iş yerinin ve burada 
bulunacak tesisat ve tertibatın makine ve cihaz
ların ve sair teferruatın vasıflarını, cinslerini, 
vaziyet ve şartlarını vazıhan gösteren müfre
dat ve tafsilâtlı bir beannameyi ve buna ait 
pılânlar, krokiler, fotografiler veya modeller 
gibi lüzumlu belgeleri ikişer nüsha olarak mak
buz mukabilinde tevdi edecek ve bunlara göre 
kuracağı iş yerinin tüzük hükümlerinin uygun 
olup olmıyacğmın tetkik ve tesbit edilmesini is-
tiyecektir. 

İlgili makam, bu müracaatın yapıldığı ta
rihten itibaren, hafta tatili ve sair genel tatil 
günleri sayılmaksızın en çok 20 gün içinde bu 
evrakı inceliyerek tüzük hükümlerine uygun 
bulduktan veya bunlar üzerinde ieabeden tadi
lât ve ıslahatı iş verene yaptırdıktan sonra, be
yannamenin müteferrii belgelerin ikinci nüsha
larını tasdik ederek o iş yerinin kurulmasına 

I izin verir.. 
Bu izni aldıktan sonra iş yerini kurmaya 
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başlıyan iş veren, tesisatını yaptırıp bitirince, 
tekrar aynı makama başvurarak muayene ve 
kontrol edilmesi talebinde bulunur. Salâhiyet-
tar memurlar bu talebin vukuundan itibaren en 
çok 20 iş günü içinde yeni kurulan iş yerine 
ıgiderek muayene ve kontrol ederler. Bu mua
meleler, neticesinde nizami şartlara uygunluğu 
tesbit edilen iş yerinin açılıp işletilmesi için iş 
verene bir «işletme belgesi» verilir. 

B) îş yeri kurulmazdan önce iş verenin 
'beyannamesi ve müteferri belgeleri üzerindeki 
tetkik ve tasdik muamelesi, ilgili makamca (A) 
bendinde yazılı müddet içinde neticelendiril-
mediği veya tadil ve ıslahı icabeden cihetler iş 
verene bildirilmediği takdirde iş veren kendi 
(beyannamesine ve müteferri belgelerine göre 
iş yerini kurmak serbestisini haiz olabileceği 
gibi, iş yeri kurulduktan sonra salâhiyettar me
murlar tarafından yapılacak muayene ve kon
trol dahi ikinci 20 günlük önel içinde yapılma
yıp da iş yerinin açılıp işlemesine ait resmî ve
sika verilmezse veya iş yerindeki tesisatın, 
kurma izninin verilmesine esas olan plânlar ve 
sair belgelere uygunsuzluğu se'bebiyle, ne gibi 
cihetlerinin ıslah ve ikmali lâzımgeldiği bildi
rilmezse, bu defa da iş veren artık o iş yerini 
açıp işe başlamakta serbest olur. 

Salâhiyettar makamın verdiği kurma izni ve 
işletme vesikası üzerine bir iş yeri kurularak 
işlemeye başladıktan sonra, o iş yerinde baş
kaca yeni tesisat yapılmış olmadıkça, diğer ci
hetlerden noksanlar müşahede olunduğu iddi-
asiyle iş durdurulamaz. Ancak bu suretle bilâ-
hara görülen noksanlar tüzükte yazılı öneller 
5çinde ikmal ettirilir. 

C) işçilerin sağlığını koruma ve îş Emni
yeti Tüzüğünde esasa' ait ve birinci derecede 
sayılmış olan şartları haiz bulunup da ikinci 
derecede sayılan şartları henüz lâyikıyle ta
mamlanmamış olan iş yerlerinin derhal açılıp 
işletilmesinde ilgili makamca bir mahzur görül
mezse, işbu ikinci dereceden tedbirlerin yine 
tüzükte yazılı öneller zarfında ikmal edilmesi 
şartlarına bağlı olmak, üzere iş verene bir mu
vakkat işletme izin kâğıdı verilebilir. Bu önel
ler içinde noksanların tamamlandığı tesbit edil
diği takdirde, «Muvakkat işletme izin kâğıdı», 
(A) bendinde yazılı asıl vesika ile değiştirilir. 

Ça. K. 

başlıyan iş veren, tesisatını yaptırıp bitirince, 
tekrar aynı makama başvurarak muayene ve 
kontrol edilmesi talebinde bulunur. Salâhiyet
tar memurlar bu talebin vukuundan itibaren en 
çok 10 iş günü içinde yeni kurulan iş yerine 
giderek muayene ve kontrol ederler. Bu mua
meleler, neticesinde nizami şartlara uygunluğu 
tes'bit edilen iş yerinin açılıp işletilmesi için iş 
verene bir «işletme belgesi» verilir. 

B) îş yeri kurulmazdan önce iş verenin 
Ibeyannaımesi ve müteferri belgeleri üzerindeki 
tetkik ve tasdik muamelesi, ilgili makamca (A) 
bendinde yazılı müddet içinde netîeelendiril-
nıediği veya tadil ve ıslahı icabeden cihetler iş 
verene bildirilmediği takdirde iş veren kendi 
beyannamesine ve müteferrii belgelerine göre 
iş yerini kurmak serbestisini haiz olabileceği 
gibi, iş yeri kurulduktan sonra salâhiyettar me
murlar tarafından yapılacak muayene ve kon
trol dahi ikinci 20 günlük önel içinde yapılma
yıp da iş yerinin açılıp işlemesine ait resmî ve
sika verilmezse veya iş yerindeki tesisatın, 
kurma izninin verilmesine esas olan plânlar ve 
sair belgelere uygunsuzluğu sebebiyle, ne gibi 
cihetlerinin ıslah ve ikmali lâzımgeldiği bildi
rilmezse, bu defa da iş veren artık o iş yerini 
açıp ise başlamakta serbest olur. 

Salâhiyettar makamın verdiği kurma izni ve 
işletme vesikası üzerine bir iş yeri kurularak 
işlemeye başladıktan sonra, o iş yerinde baş
kaca yeni tesisat yapılmış olmadıkça, diğer ci
hetlerden noksanlar müşahede olunduğu iddi-
asiyle iş durdurulamaz. Ancak bu suretle bilâ-
hara görülen noksanlar tüzükte yazılı öneller 
içinde ikmal ettirilir. 

C) işçilerin sağlığını koruma ve iş Emni
yeti Tüzüğünde esasa ait ve birinci derecede 
sayılmış olan şartları haiz bulunup da ikinci 
derecede sayılan şartları henüz lâyıkiyle ta-
mamia.ıma.tiış olan iş yerlerinin derhal açılıp 
işletilmesinde ilgili makamca bir mahzur görül
mezse, işbu ikinci dereceden tedbirlerin yine 
tüzükte yazılı öneller içinde ikmal edilmesi 
şartlarına bağlı olmak, üzere iş verene bir mu
vakkat işletme izin kâğıdı verilebilir. Bu önel
ler içinde noksanların tamamlandığı tesbit edil
diği takdirde, «Muvakkat işletme izin kâğıdı», 
(A) bendinde yazılı asıl vesika ile değiştirilir. 
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Aksi halde yine tüzük hükümlerine tevfikan 
«îzin kâğıdı» geri alınarak iş yeri idareten ka
patılabilir veya işçilerin sağlığını koruma ve iş 
emniyeti bakımından tehlike arzeden kısım ve
ya makine, yahut alet mühürlenip eksik tamam
lanmadıkça işletilmesine müsaade edilmez. 

Ç) Yukardaki bentlerde yazılmış olduğu 
üzere yeni bir iş yerinin kurulması için önce
den izin almak ve tesisat bittikten sonra işle
meye başlamak için dahi ayrıea vesika istihsal 
etmek mecburiyeti, mahiyetleri itibariyle adı 
geçen tüzükte yalnız ikinci derecedeki şartlara 
tâbi tutulan iş yerleriyle süreksiz işlerin ya
pıldığı iş yerlerine ve sanayiden sayılmıyan iş
lerin yapıldığı iş yerlerine şâmil değildir. Bu 
suretle işçi sağlığı ve iş emniyeti bakımından 
ehemmiyetleri birinci derecede sayılmıyan iş
ler için ilgili makama, iş yerlerinin açıldığının 
üçüncü günü akşamına kadar müracaat edilip 
muayene ve kontrollerinin yapılması talep olu
nur. Salâhiyattar memurlar bu müracaat üzeri
ne o iş yerine giderek muayenesini icra ve nok
sanlarını iş verene tebliğ ederler, iş veren, bu 
noksanları kendisine vâki tebliğ tarihinden iti
baren tüzükte yazılı öneller içinde ikmal ve 
ıslah etmok.1 o mükelleftir. 

D) 29 ncu madde mucibince iç yönetmelik
lerinin Çalışma Bakanlığınca tasdik edilmesi 
lâzımgelen iş yerlerinin sağlık koruma ve iş em
niyeti şartlarına uygunlukları, bu müesseselerin 
bulundukları mevkide iş Kanunu tatbikatına 
memur makam tarafından tetkik ve muayene 
edildikten sonra, bu hususa ait evrak ve müte-
ferrii vesikalar bir raporla merkeze gönderilir. 
Bu gibi iş yerlerinin kurulmazdan önce beyanna
me, plân ve kroki gibi evrakının tasdik edilmesi 
ve gerek kurma izninin,, gerekse tesisat bittik
ten sonra mahallince yapılacak muayene ve 
kontrol üzerine açılıp işletilmesine ait vesikanın 
verilmesi keyfiyetleri, merkezdeki umumi salâhi-
yettar makama aittir. 

Bu iş yerlerinin bulundukları mevkideki me
murlar tarafından ifası icabeden memurlar için 
(A) bendinde yazılı önellerden başka; merkez
deki umumi salâhiyettar makamca yapılacak mu
ameleler, evrakın işbu makam tarafından alın
dığı tarihlerden itibaren yine iki defa yirmişer 

Ça. K. 

Aksi halde yine tüzük hükümlerine tevfikan 
«izin kâğıdı» geri alınarak iş yeri idareten ka
patılabilir. işçilerin sağlığını koruma ve iş 
emniyeti bakımından tehlike arzeden kısım ve
ya makine, yahut alet mühürlenip eksik tamam
lanmadıkça işletilmesine müsaade edilmez. 

Ç) Yukardaki bentlerde yazılmış olduğu 
üzere yeni bir iş yerinin kurulması için önce
den izin almak ve tesisat bittikten sonra işle
meye başlamak için dahi ayrıca vesika istihsal 
etmek mecburiyeti, mahiyetleri itibariyle adı 

geçen tüzükte yalnız ikinci derecedeki şartlara 
tâbi tutulan iş yerleriyle süreksiz işlerin ya
pıldığı iş yerlerine ve sanayiden sayılmıyan iş
lerin yapıldığı iş yerlerine şâmil değildir. Bu 
suretle işçi sağlığı ve iş emniyeti bakımından 
ehemmiyetleri birinci derecede sayılmıyan iş
ler için ilgili makama, iş yerlerinin açıldığının 
üçüncü günü akşamına kadar müracaat edilip 
muayene ve kontrollerinin yapılması talep olu
nur. Salâhiyettar memurlar bu müracaat üzeri
ne o iş yerine giderek muayenesini icra ve nok
sanlarını iş verene tebliğ ederler, iş veren, bu 
noksanları kendisine vâki tebliğ tarihinden iti
baren tüzükte yazılı öneller içinde ikmal ve 
ıslah etmekle mükelleftir. 

D) 29 ncu madde mucibince iç yönetmelik
lerinin Çalışma Bakanlığınca tasdik edilmesi 
lâzımgelen iş yerlerinin sağlık koruma ve iş em
niyeti şartlarına uygunlukları, bu müesseselerin 
bulundukları mevkide iş Kanunu tatbikatına 
memur makam tarafından tetkik ve muayene 
edildikten sonra, bu hususa ait evrak ve müte-
ferrii vesikalar bir raporla merkeze gönderilir. 
Bu gibi iş yerlerinin kurulmazdan önce beyanna
me, plân ve kroki gibi evrakının tasdik edilmesi 
ve gerek kurma izninin,? gerekse tesisat bittik
ten sonra mahallince yapılacak muayene ve 
kontrol üzerine açılıp işletilmesine ait vesikanın 
verilmesi keyfiyetleri, merkezdeki umumi salâhi
yettar makama aittir. 

Bu makam kendisi tarafından tasdik ile te
kemmül edecek olan muamelâtı (A) bendinin 
2 nci ve 3 ncü fıkralarında gösterilen günler zar
fında ikmal ve tebliğe mecburdurlar. Bu vazi
yette dahi ilgili makamca yukarda yazılı öneller 
içinde muamele ikmal edilmediği veya noksanlar 
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günlük önel zarfında neticelendirilir. Bu vazi
yette dahi ilgili makamca yukarda yazılı öneller 
içinde muamele ikmal edilmediği veya noksanlar 
iş verene tebliğ olunmadığı takdirde (B) bendi
nin hükümleri cereyan *îder. 

E) Bu fıkra kaldırılmıştır. 
F) ilgili makamca muamelesi ikmal edilip 

gerekli olan belgesi alınmadan açılan iş yerleri 
derhal idareten kapatılır. 

G) «İşçilerin Sağlığını Koruma ve îş Emni
yet5 Tüzüğünün çıkmasından önce zaten mevcut 
olan eski iş yerleri için bunları işleten iş veren
ler, işlemeyi durdurmaksızm işbu Tüzükte ya
zılı öneller içinde sağlık koruma ve iş emni
yetine ait noksanlarını ikmal etmeye ve yukarıki 
bentler mucibince ilgili makama müracaatle belge 
almıya mecburdurlar. Şukadar ki, nizami önel
ler bittiği halde bu suretle muamelesi tamamlat
tırılmamış olan iş yerleri yine bu Tüzüğün hü
kümlerine tevfikan idari surette kapatılabilir. 
İşçilerin sağlığını koruma ve iş emniyeti bakı
mından tehlike arzeden kısım veya makina, ya
hut alet mühürlenip eksik tamamlanın*1ıya kadar 
işletilmesine müsaade edilmez. 

H) Yukarıki bentler mucibince gerekli iş
lemler tamamlanarak işletme belgesi alınmış olan 
her hangi bir iş yerine ve bunun tesisat ve terti
batına, makina veya cihazlarında sonradan yapı
lacak ilâvelor, yenilenmeler veya değişikliklerden 
ilgili Tüzük hükümlerince, birinci derecede şart
lara dâhil bulunanlar için (A) bendi mucibince 
muamele olunur. İkinci derecede sayılan sağlık 
koruma ve iş emniyeti şartlarına ait eklemeler, 
yenilemeler veya değişiklikler hakkında ise, işin 
durdurulması cihetine gidilmeksizin, ilgili Tü
zükte yazılı öneller içinde gereken işıemler- ta
mamlattırılır. 

Madde 78. —- Bir iş yerinde çalışmrkta olan 
işçiler arasında, 50 kişiye kadar 2, 50 den 200 iş
çiye kadar 3, 200 den 1 000 e kadar 4, ve 
1 000 den yukarı sayıda işçiler için 5 mü
messil ifjçi seçilir. 

Gerek süreksiz işlerin yaıpildığı iş yerlerinde 
gerek yılın her hangi bir devresinde üç aydan 
aşağı müddetle VQ günde 20 den az işç1 ıie çalı
şılan iş yerlerinde mümessil işçi seçilmesi işçi
lerin çoğunluğunun isteğine bağlıdır. 

33-^ 
Ça. K. 

iş verene tebliğ olunmadığı takdirde (B) benci
nin hükümleri cereyan eder. 

E) Bu *ıkra kaldırılmıştır. 
F) İlgili makamca muamelesi ikmal edilip 

gerekli olan belgesi alınmadan açılan iş yerleri 
derhal ;dareten kapatılır. 

G) «İşçilerin Sağlığını Koruma ve İş Emni
yeti Tüzüğünün çıkmasından önce zaten mevcut 
olan eski iş yerleri için bunları işleten iş veren
ler, işlemeyi durdurmaksızm işbu Tüzükte ya
zılı öneller içinde sağlık koruma ve iş emni
yetine ait noksanlarını ikmal etmeye ve yukarıki 
bentler n*ucibince ilgili makama müracaatle belge 
almıya mecburdurlar. Şukadar ki, nizami önel
ler bittiği halde bu suretle muamelesi tamamlat
tırılmamış olan iş yerleri yine bu Tüzüğün hü-. 
kümlerine tevfikan idari surette kapatılabilir. 
İşçilerin sağlığını koruma ve iş emniyeti bakı
mından tehlike arzeden kısım veya makina, ya
hut alet mühürlenip eksik tamamlanmcıya kadar 
işletilmesine müsaade edilmez. 

H) Yukarıki bentler mucibince gerekli iş 
lemler tamamlanarak işletme belgesi alınmış olan 
her h a n ^ bir iş yerine ve bunun tesisat ve terti
batına, makina veya cihazlarında sonradan yapı
lacak ilâveler, yenilenmeler veya değişikliklerden 
ilgili Tüzük hükümlerince, birinci derecede şart
lara dâhil bulunanlar için (A) bendi mucibince 
muamele olunur. İkinci derecede sayılan sağlık 
boruma ve iş emniyeti şartlarına ait eklemeler, 
yenilemeler veya değişiklikler hakkında ise, işin 
durdurulması cihetine gidilmeksizin, ilgili Tü
zükte yazılı öneller içinde gereken işlemler ta-
mamiattırılır. 

Msdde 78. — Bir iş yerinde çalışmakta olan 
işçiler arasında, 50 kişiye kadar 2, 50 den 200 iş
çiye kadar 3, 200 den 1 000 e kadar 4, 
ve 1 000 den yukarı sayıda işçiler için beş mü
messil işçi seçilir. 

Gerek süreksiz işlerin yaıpildığı iş yerlerinde 
gerek yılın her hangi bir devresinde üç aydan 
aşağı müddetle ve günde 20 den «z işçi ile çalı
şılan iş yerlerinde mümessil işçi'seçilmesi işçi
lerin çoğunluğunun isteğine bağlıdır. 
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Bü mümessiller, iş verenle işçiler arasında 
çıkacak « tek başlı » yahut «toplulukla » iş ihti
lâflarını kotarmak için iş verenler veya vekiliy-
le konuşup anlaşmak ve meseleyi uzlaştırmaya 
çalışmak ödevini yaparlar. İş veren, işçilere vâ
ki olacak tekliflerini bu mümet^sillerle müzakere 
eder. Arada ihtilâf çıkmaması çarelerini iş ve
renler mümessille beraber arattırırlar. 

Mümessil işçi seçimi mecburi oîmıyan iş yer
lerinde : 

A) Toplulukla iş ihtilâflarında, taraf teşkil 
eden işçilerin çokluğu sendika üyesi bulunu
yorsa sendikalarının aracılığını istiyebilirler. 
Sendikalı işçilerin çokluk teşkil etmediği hal
lerde ilgili işçiler kendi aralarında o ihti'âfm 
devamı müddetince yetkili iki mÜLiessii seçerek 
onlar vasıtasryle uzlaşmaya teşebbüs ederler. 

B) Tek başlı iş ihtilâflarında 79 ncu madle 
hükmü cari olmaksızın doğrudan doğruya mah-
kemeve baş vururlar, 

Mümessil seçilmiş olan işçilerin her biri, iş 
arkadaşlarımı: hak ve raenfaalerini doğrulukla 
korumak burcundadır. 

Mümessil işçinin iş akdinin feshi halinde iş
çinin şikâyeti üzerine ilgili bölge çalışma mü
dürlüğünce îş Kanununun 81 nci maddesinin 
B fıkrasındaki esaslar dairesinde uzlaştırmaya 
teşebbüs olunur. Uzlaştırma kabil olmadığı 
takdirde keyfiyet, tutanakla tesbit edilerek bu 
yer için yetkili il hakem kuruluna tevci edilir. 
t i hakem kurulu mesele hakkında 82 nci madde
de yazılı usule göre inceleme yaparak k^rar ve
rir. î l hakem kurulunun bu hususta vereceği 
karar kesindir, t i haktm kurulunca mümessil iş
çinin işinden çıkarılmamasına karar verilirse ih
tilâf tarihinden başlamak üzeer ve kemini mü
messillik süresinin drvammca iş gördürülme;niş 
olsa bile. mümessil işçinin ücreti ve sair bütün 
hıkları iş veren tarafından ödenir. Srçim dev
resinin bitiminde tekrar mümessilliğe seçildiği 
takdirde de yukarıki hüküm uygulanır. 

mümessilin, işçilik sıfatından doğan ihbar ve 
kıdem tazminatı gibi s?.iv her türlü haklan mah
fuzdur. 

Bir iş yerindeki işçilerin on kişiden az olma
mak üzere çokluğunu ihtiva eden her sendika 
o iş yerindeki umum işçi sayısının 10 kişiden az 
olmamak iizere beşte biri kadar işçinin yazılı 

Ça. K. 

Bu mümeciller, iş verenle işçiler arasında 
çıkacak « tek başlı * yahut «toplulukla» iş ihti-
1 allarını kotarmak için iş verenler veya vekiliy-
le konuşup anlaşmak ve meseleyi uzlaştırmaya 
çalışmak ödevini yaparlar, işveren, işçilere vâ
ki olacak tekliflerini bu mümessillerle müzakere 
eder. Arada ihtilaf çıkmaması çarelerini iş ve
renler mümessille beraber araştırırlar. 

Mümessil işçi seçimi mecburi olmıyan iş yer
lerinde : 

A) Toplulukla iş ihtilâflannda, taraf teşkil 
eden işçilerin çokluğu sendika üyesi bulunu
yorsa sene ikalarının aracılığını istiyebilirler. 
Sendikalı işçilerin çokluk teşkil etmediği hal
lerde ilgili işçi1 er kendi aralarında o ihtilâfın 
devamı müdde+ince yetkili iki mümessil seçerek 
onlar vaso.tasiyle uzlaşmayc teşebbüs ederler. 

B) Tek başlı iş ihtilâflarında 79 ncu madde 
hükmü cari olmaksızın doğrudan doğruya mah
kemeye baş vururlar. 

Mümessil ı'şçinin iş akdinin feshi halinde iş
çinin şikâyeti üzerine ilgili bölge çalışma mü
dürlüğünce tş Kanununun 81 nci maddesinin 
B fıkrasındaki esaslar dairesinde uzlaştırmaya 
teşebbüs olunur. Uzlaştırma kabil olmadığı 
takdirde keyfiyet, tutanakla tesbit edilerek bu 
yer için yetkili il hakem kuruluna tevdi edilir. 
ti hakem kurulu mesele hakkında 82 nci madde
de yazılı usule göre inceleme yaparak karar ve
rir. î l hakem kurulunun bu hususta vereceği 
karar kesindir, t i hakem kurulunca mümessil iş
çinin işinden çıkarılmamasına karar verilirse ih
tilâf tarihinden başlamak üzeer ve kanuni mü
messillik süresinin devammca iş gördürülmemiş 
olsa bile, mümessil işçinin ücreti ve sair bütün 
hakları işveren taraarudan ödenir. Seçim dev
resinin bitiminde tekrar mümessilliğe seçildiği 
takrirde de yukarıki hüküm uygulanır. 

Mümessili^ işçilik «nfafrndan doğan ihbar ve 
kıdem tazminatı gibi sair her türlü hakları mah
fuzdur, 

Bir iş yerindeki işçilerin çokluğum ihtiva 
edenler sendika o iş yerindeki umum işçi sayısı-
r ın J-0 kişiden az olmamak üzere beşte biri ka
dar işçinin yazılı talebi üzerine iş yerinin iş ve
reni ile toplulukla iş ihtilâfı çıkarabilir. Bu ih
tilâf hakkında toplulukla iç. ihtilâfına ilişik hü
kümler uygulanır. 

( S. Sayısı: 126) 
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talebi üzerine iş yerinin iş vereni ile toplulukla 
iş ihtilâfı çıkarabilir. Bu ihtilâf hakkmda top
lulukla iş ihtilâfına ilişik hükümler uygulanır. 

Mümessillerin nekadar müddet için ve nasıl 
serilecekleri ve hangi takdirde kendilerinden bu 
sıfatın kaldırılacağı ve bu yolda yapılacak mua
melelerin şekli ve sendikaların toplulukla iş ih
tilâfı çıkarmaları halinde uygulanacak özel kai
deler iş ihtilâfların: Uzlaştırma ve Tahkim Tü
züğünde gösterilir. 

Madde 89. — illerdeki hakem kurulları ile 
Ankara'daki Yüksek Hakem Kuruluna gelecek 
olan toplulukla iş uyuşmazlıklarının bu kurulca 
kaç gün zarfında neticelendirileceği ve bu ku
rulların yazı işlerinin ve sair gerekli muamele
lerinin ne suretle ve kimler tarafından ifa edile
ceği ve 82 nci maddenin (B) bendinin 3 numaralı 
fıkrasına göre seçilecek iki âza ile 83 ncü mad
denin (B) bendi gereğince teşkil olunacak yük
sek hakem kurulu başkan ve üyeleriyle raportö
rüne ne miktarda huzur hakkı verilebileceği ve 
mümessil işçi seçimlerinde veya iş uyuşmazlığı 
dolayısiyle vâki olacak işçi toplantılarında gö
zetilmesi' gereken inzibat ve asayişe ait şartlar 
ve tedbirler ile bunlardan başka işbu fasıl hü
kümlerinin uygulanmasına ait olmak üzere teâ-
bitine lüzum görülecek usuller ve şartların ne
lerden ibaret olacağı, 78 nci maddenin son fık
rasında bahsolunan iş Uyuşm azlıkları m Uzlaş
tırma ve Tahkim Tüzüğünde gösterilir. 

Madde 92. — 91 nci madde hükmünün tatbi
ki için, iş hayatının takip, murakabe ve tefti-
şiyle mükellef olan makamlar veya memurlar, 
iş yerlerini, işin yürütülme tarzını, her türlü 
defterler, evrak, hesaplar ve Sfdre gibi iş ve ti
carete mütaallik vesikaları ve muameleleri ve 
alât, edevat, cihaz, makina, iptidai maddelerle 
iş için gerekli olan mglzeme ve teferruatı ve iş
çilerin hayatına, sağlığına, emniyetine, tekâmü
lüne, istirahatine veya ikametine ait olan tesi
sat ve tertibatı, her gün ve herhangi bir surette 
görmek, gezmek, araştırmak, muayene ve tetkik 
etmek ve bu kanunda suç sayılan fiillere rastla
dığı takdirde, iş Murakabe ve Teftiş Tüzüğünde 
tasrih edilen şekillerden menetmek yetkisini ha
izdirler. 

Gerek iş verenler veya vekilleri, gerek işçiler 

( S . Sayış 

Ça. K. 

Mümessillerin nekadar müddet için ve nasıl 
seçilecekleri ve hangi takdirde kendilerinden bu 
sıfatın kaldırılacağı ve bu yolda yapılacak mua
melelerin şekli ve sendikaların toplulukla iş ih
tilâfı çıkarmaları halinde uygulanacak özel kai
deler iş ihtilâflarını Uzlaştırma ve Tahkim Tü
züğünde gösterilir. 

Madde 89. — illerdeki hakem kurulları ile 
Ankara'daki Yüksek Hakem Kuruluna gelecek 
olan toplulukla iş uyuşmazlıklarmın bu kurulca 
kaç gün zarfında neticelendirilece.pi ve bu ku
rulların yazı işlerinin ve sair gerekli muamele
lerinin ne suretle ve kimler tarafından ifa edile
ceği ve 82 nci maddenin (B) bendinin 3 numaralı 
fıkrasına göre seçilecek iki âza ile 83 ncü mad
denin (B) btndi gereğince teçkil olunacak yük
sek hakem kurulu başkan ve üyeleriyle raportö
rüne ne miktarda huzur hakkı verilebileceği ve 
mümessil işçi seçimlerinde veya iş uyuşmazlığı 
dolayısiyle vâki olacak işçi toplantılarında gö
zetilmesi gereken inzibat ve asayişe ait şartlar 
ve tedbirler ile bunlardan başka işbu fasıl hü
kümlerinin uygulanmasına ait olmak üzere tes-
bitine lüzum görülecek usuller v<? şartların ne
lerden ibaret olacağı, 78 nci maddenin son fık
rasında bahsolunan iş Uyuşmazlıklarını Uzlaş
tırma ve Tahkim Tüzüğünde gösterilir. 

Madde 92. — 91 nci madde hükmünün tat
biki için, iş hayatının takip, murakabe ve tefri
şiyle mükellef olan makamlar veya yetkili me
murlar iş yerlerini, işin yürütülme t a r r n ı ve 
ilgili defter, evrak ve hesapları alet ve edevat, 
cihaz, makine, iptidai ve mamfîl maddelerde iş 
için gerekli olan malzeme ve teferruatını 93 ncü 
maddede yazılı esaslara riayet ederek lüzum hâ
sıl oldukça; ve işçilerin hayatına, sağhğ^na, 
emniyetine, tekâmülüne, istirahatine veya ika
metine ait d a n tesisat ve tertibatı, her zaman 
görmek, gezmek, araştırmak, nrnayene ve tetkik 
etmek ve bu kanunda suç sayıllan fiillere ras-
ladığı takdirde iş Murakabe ve Teftiş Tüzüğün
de tasrih edilen şekillerde yalnız bu halleri 
menetmek yetkisini haizdirler. 

Gerek iş verenler veya vekilleri, gerek işçiler 
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ve gerekse keyfiyetle ilgisi görülen sair şahıs
lar, takip, murakabe ve teftiş ile muvazzaf ma
kamlar veya memurlar tarafından çağırıldıkları 
zaman gelmek, ifade ve malûmat vermek, gerek
li olan vesika ve delilleri getirip göstermek, vo 
icabı halinde tevdi etmek ve birirei fıkrada ya
zılı salâhiyetleri dâhilinde vazife1 erini ifa etme
leri için kendilerine karşı her türlü kolaylıkları 
yap nak ve bu yolda vâki emir ve taleplerini ta-
allülsüz yerine getirmekle mükelleftirler. 

Madde 96. — Çalışma Bakanlığı teşkilâtın
dan başka, gerek Sağlık r e Sosyal Yardım Ba
kanlığının ve gerek diğer Devlet, il yahut be
lediye teşkilâtının yapmakla ödevli oldukları gö
revler ve kanunen haiz bulundukları yetkiler 
bakımından, iş yerlerinde kendi memurlarına 
müstakil surette yaptırmaları icabeden teftişler 
ve murakabeler, eskisi gibi ayrıca cereyan eder. 
Şukadar ki, bu suretle müstakil murakabe ve 
teftişlerde bulunan diğer Devlet, il veya beledi
ye memırrlarmm, teftiş neticelerini ve bu yolda 
yapmaya tevessül edecekleri takibatı ayrıca o 
yerde işbu kanunun tatbikma memur bulunan 
makama, teftişin bittiği günden itibaren bir 
hafta zarfında, yazı ile bildirmeleri lâzımdır. 

îş yerlerinin kurulup açılmasına ruhsat ver
meye yetkiH belediyelerle diğer ilgili makamlar 
her ay zarfında hv hususta ruhsat verdikleri, 
iş veren ve iş yerinin isim ve adresi v.riıv re ya
pılan işin nevini gösterir listeleri mütaakıp ?^.n 
on beşine kadar o yer için yetkili Çalışma teşki
lâtına bildirirler. 

MADDE 2. — Bir iş yerinde aynı mahiyette 
işlerde ve eşit verimle çalışan kadın vt erkek iş
çilere sadece cinsiyet ayrılığı sebebiyle farklı 
ücret verilmez. 

Hakem kurullarınca iş uyuşmazlıklarının ka
rara bağlanmasında bu esas göz önünde bulun
durulur. 

MADDE 3. — 3008 sayılı tş Kanununda ya
zılı para cezalarının asgari hadleri 5 misline çı
karılmış ve âzami hadleri kaldırılmıştır. 

Ça. K. 

ve gerekse keyfiyetle ilgisi görülen sair şahıs
lar, takip, murakabe ve teftiş ile muvazzaf ma
kamlar veya memurlar tarafından çağırıldıkları 
zaman gelmek, ifade ve malûmat vermek, gerek
li olan vesika ve delilleri getirip göstermek, ve 
icabı halinde tevdi etmek ve birinci fıkrada ya
zılı salâhiyetleri dâhilinde vazifelerini ifa etme
leri için kendilerine karşı her türlü kolaylıkları 
yapmak ve bu yolda vâki emir ve taleplerini ta-
allülsüz yerine getirmekle mükelleftirler. 

Madde 96. — Çalışma Bakanlığı teşkilâtın
dan başka, gerek Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığının ve gerek diğer Devlet, il yahut be
lediye teşkilâtıun yapmakla ödevli oldukları gö
revler ve kanunen haiz bulundukları yetkiler 
bakımından, iş yerlerinde kendi memurlarına 
müstakil surette yaptırmaları icabeden teftişler 
ve murakabeler, eskisi gibi ayrıca cereyan eder. 
Şukada^- ki, Du suretle müstakil murakabe ve 
teftişlerde bulunan diğer Devlet, il veya beledi
ye memurlarının, teftiş neticelerini ve bu yolda 
yapmaya tevessül edecekleri takibatı ayrıca o 
yerde işbu kanunun ta+bikma memur bulunan 
makama, teftişin bittiği günden itibaren bir 
hafta zarfında, yazı ile bildirmeleri lâzımdır. 

tş yerlerinin kurulup açılmasına ruhsat ver
meye yetkili belediyelerle diğer ilgili makamlar 
her ay zarfında bu hususta ruhsat verdikleri, 
iş veren ve iş yerinin isim ve adreslerini ve ya
pılan isin ney'ini gösterir listeleri mütaakıp ayın 
on beşine kadnr o yer için yetkili Çalışma teşki
lâtına bildirirler. 

MADDI3 2. — Bir iş yerinde aynı mahiyette 
işlerde ve eşit verimle çalışan kadın ve erkek iş
çilere sadece cinsiyet ayrılığı sebebiyle farklı 
ücret verilmez. 

Hakem kurullarınca iş uyuşmazlıklarının ka
rara bağlanmasında bu esttS göz önünde bulun
durulur. 

MADDE 3. — iş verenler, kanuni ve nizami 
mükellefiyetlerini yerine getirmek suretiyle de 
olsa isçilerini toplu bir halde veya toplu sayı
lacak şekilde kısa fasılalarla işten çıkarmak is
tedikleri takdirde bunların işlerine son verme
den bir ay önce çıkarmayı gerektiren sebep ve 
zaruretleri belirtmek suretiyle, Çalışma Bakau-
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MADDE 4. — 3008 sayılı îş Kanunu ile bu 
kanunda yazılı mecburiyet ve mükellefiyetler
den bu kanunlarda ayrıca cezası gösterilmemiş 
olanlardan her hangi birisine riayetsizlik halin
de elli liradan a^ağı olmamak üzere ağır para 
cezası hükmolunur. 

MADDE 5. — Bu kanunla 3008 yayılı Ka
nunda yazılı suçlardan her han^i birini, evvelki 
suça ait mahkûmiyeti kesinleştikten sonra tek
rar isüyen kimseye o suça ait cezanın yarısı nis-
betinde fazla para cezası hükmolunmakla bera
ber ayrıca üç günden aşağı olmamak üzero ha
fif hapis cezası da hükmolvnur. 

MADDE 6. — Bu kanunda yazılı hafif hapis 
ve hafif para cezasını gerektiren suçlara ait dâ
valar Sulh Ceza Mahkemelerinde görülür. 

MADDE 7. — 3008 sayık İş Kanununun 5, 
109, 111 ve 120 nci maddeleri kaldırılmıştır. 

Ça. & 

lığının yetkili teşkilâtına, yazı ile bildirmeye 
mecburdurlar. 

Yukftrdaki fıkra hükmüne göre toplu işçi çı
karan iş verenler veya bu gibi iş yerlerini ay
nı şartlarla işletmeye devam eden veya yeniden 
başlıyan iş verenler çıkarma talihinden itibaren 
altı ay içinde aynı iş yerlerine, aynı iş için tek
rar işçi almaya ihtiyaç duydukları takdirde, 
keyfiyeti münasip vasıtalarla ilân ederek, ev
velce işten çıkardıkları işçilerden çalışmak isti-
yenleri, aynı şartlarla işe almaya mecburdurlar. 

Son fıkra hükmüne riayet etmiyen iş veren
ler veya vekilleri işin mahiyetine ve işçi adedi
nin az veya çokluğuna göre 200 liradan aşağı 
olmamak üzere ağır para oezasiyle cezalandırı
lır. 

MADDE 4. — 3008 sayılı îş Kanununda ya
zılı para cezalarının asgari haûueri beş misline 
çıkarılmış ve âzami hadleri kaldırılmış ve 115 
nci maddedeki «ağır hapis» kepmeleri kaldırı
larak yerine «hapis» kelimesi konulmuştur. 

MADDE 5. — 3008 sayılı İş Kanunu ile bu 
kanunda yazılı mecburiyet ve mükellefiyetler
den bu kanunlarda ayrıca cezası gösterilmemiş 
olanlardan her hangi birisine riayetsizlik halin
de suçun mahiye i ve nevine, derece ve eheın-
miyetiııa göre 25 liradan aşağı olmamak üzere 
ağır paıa cezası hükmolunur. 

MADDE 6. — Bu kanunla 3008 sayılı Ka
nunda yazıl: suçlardan her hangi birini, evvelki 
suça ait mahkûmiyeti kesinleştikten sonra tek
rar işliyen kimseye o suça ait para cezasının ya
rısı nisbetinde fazla para cezası hükmolunmakla 
beraber suç olan haksız fiili bizzat yapan veya 
haiz olduğu yetki dolayısiyle haksız fiile bizzat 
sebebiyet veren kimseler hakkında ayrıca bir 
günden aşağı olmamak üzere hafif hapis cezası 
da hükmolunur. Para cezalariyle malî mesuli
yetlerde iş veren de mesulübilmal sıfatiyle mes
uldür. 

MADDE 7. — Bu kanunda yazılı suçlara ait 
dâvalar ilgili mahkemelerinde görülür. 

MADDE 8. — 3008 sayılı îş Kanununun 5, 
109, 111 ve 120 nci maddeleri kaldırılmıştır. 
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MADDE 8. — Bu kanun hükümleri yayımı 
tarihinden başlıyarak yürürlüğe girer. Mahi
yetleri itibariyle yolunda işliyebilmesi için gün
de en az on işçi çalıştırmayı icabettirmiyen iş 
yerlerine bu kanuıda, 3008 sayılı tş Kanunu hü
kümlerinden bir kısmının veya hepsinin uygu
lanması Bakanlar Kurulu karariyie tesbit olu
nacak tarihlerden başlar. 

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
§. Günaltay 

Devlet Bakanı 
C. 8. Barlas 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
C. 8. Barlas 
G. ve Tekel Bakanı 
Dr. F. §. Bürge 
Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

Devlet Bakanı 
Baş. Yardımcısı 

N. Erim 
Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 
İçişleri Bakanı 
E. Erifirgü 
Maliye Bakanı 

î. R. Aksal 
Bayındırlık Bakanı 

§. Adatan 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Dr. K. Bayizit 
Tarmı Bakanı 
Cavid Oral 

Çalışma Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

Ça, İL 

MADDE 9. — îşbu kanun hükümleri yayı
mı tarihinden başlıyarak yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

»-**« 
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