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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci oturum 
Salt çoğunluk bulunmadığından 15 dakika 

sonra toplanılmak üzere birleşime ara verildi. 

İkinci oturum 
Resımî bir ziyarette bulunmak üzere Fransa'

ya giden Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanın
ca seçilen üyelerden Âmil Artus'un refakatinin 
Anayasanın 78 nci maddesi uyarınca karara 
bağlanması hakkındaki Başbakanlık tezkeresi 
okundu ve kabul olundu. 

«Ceıza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Av
rupa Sözleşmesi» nin uygun bulunduğu; 

Yabancı memleketlerde yapılan evlenme me
rasiminin kolaylaştırılması hakkımdaki Söz
leşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu; 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması; 

1967 Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması; 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması; 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması ve, 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türlk 
Anonim Şirfketi kâr hisseleri hakkındaki kanun 
tasarısı ve teklifleri görüşüldü ve kanunlaşma
ları kabul edildi. 

29 Haziran 1967 Perşembe gimü. saat 15,00 te 
toplanılmak üzere birleşime saat 19,05 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başjkanvekili Diyarbakır 

Fikret Tur^hangil Azmi Erdoğan 

Kâtip 
Yozgat 

Sadık Artulkmaç 

iSORÜLAB 

Sözlü soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 

Fehmi Alpaslan'ın, Resmî İlân Tarifesine dair 

sözlü soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (6/446) 
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Yazılı soıru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kırklareli Üyesi 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı), 

1. — Hatay Üyesi Mustafa Deliveli'nin; Su- j 
riye Devletinin neşrettiği ve turistlere dağıttığı ! 
haritalarda Hatay'ı kendi hudutları içinde gös- ! 

t erdiğine dair demeci. 

BAŞKAN — Adalet Gazetesinde neşredilen 
bir harita dolayısiyle Sayın Mustafa Deliveli 
geçen birleşimde gündem dışı söz istemiş, zü
hul eseri kendisine söz verilmemişti. Buyurun 
Sayın Deliveli. 

MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Aziz ar
kadaşlarını, Muhterem Başkanım; Adalet Ga
zetesinde neşredilen bir harita dolayısiyle 
söz aldım. Bu vesile ile kıymetli zamanınızı iş
gal etmek isterim. 

Arkadaşlar, bir Çin Ata sözü vardır; «Kıy
metsiz bir sözü, bir fikri kıymetlendirmek iste
miyorsan ondan bahsetme» der. Ben bu hari
tayı bu zihniyeti kıymetlendirdiğim için, kıy
met verdiğim için değil, kıymetsiz halini an
latabilmek için söz aldım. Yoksa, esasında kıy
meti yok. Kıymetinin olmadığını çok yakın za
manda hepinizin ve bütün dünyanın da bil
diği malûm. Bu itibarla kısaca vaktinizi israf 
edeceğim. 

Aziz arkadaşlarım; haritada, kullanacağım 
kelimeler tamamiyle ters mânada. Büyük Su-

Naci Ari'nin, taşra basınına dair yazılı soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderiLmiştir. (7/342) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

| riye Devleti, kahraman Suriye Devleti ve Hü-
! kümeti kendi millî toprakları içine güzel bel-
! delerimizden biri olan Hatay ilini de almış ve 

Suriye'yi ziyaret eden turistlere, Hatay'ın da 
'-endi toprakları içinde olduğunu ve bu belde
nin ekonomik ve siyasi bakımdan çok ehem
miyetli bulunduğunu ifade etmek suretiyle, 
kendi hudutları içine alıp ve bu haritayı neş
retmiş ve her gelip geçenlere de dağıtmış. Hat
tâ, hattâ Suriye'ye 'giden gören arkadaşları
mızın da ifadesine göre birçok resmî daireler
de de asılı bulurimaktaymış, Hatay Suriye hu
dutları içinde gösterilmek kaydiyle. 

Sevgili arkadaşlarım; Hatay'ın tarihinden 
bahsedecek değilim, hepiniz biliyorsunuz. Yal
nız tarihini bilen bir millet olarak, tarihini bil-
miyen bir millet yaşamaz. Yaşamadığımıza gö
re benim, yedisinden yetmişine kadar tarihi
ni bilen bir milletin mensubu olduğum ma
lûm. Şimdi, tarihini ve topraklarını bilmiyen
lerden bahsetmek isterim. Hatay Türk hudut
larından ayrılıp, Fransızların işgalinde kal
dığı müddet zarfında mücahidiyle, gençliğiy-
le, kadmiyle mücadele etmiştir. Ve bu müca
delenin neticesindedir ki, bir hatıramı anlat
mak isterim arkadaşlar, babalarımızdan duy 

BÎBÎ2TCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,10 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER — Sadık Artukmaç (Yozgat) Azmi Erdoğan (Diyarbakır) 

BAŞKAN — 79 ncu Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 
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duğumuz bir şey. Fransızlar Hatay'ı işgal et
tikleri vakit dağ köylerinde bulunan köylü
ler SPnpleree. Fransızların işgal ettiği şehir
lere gelmemişlerdir, tşte o mücadelenin netice
sinde. rahmetli Ata'nm bize Hatay'ı hediye 
eden Ata'nm Adana'yı teşriflerinde Hatay'lı 
gençlerin, Hatay halkının Adana'da bulunan 
oncuklan^ın Büyük Ata'ya hoş geldiniz diye 
tevdi ettiği, sunduğu çiçek demetivle beraber; 
''Paşam Vzi ne zaman kurtaracaksınız?» diye 
s^yledi^i söze, - nur içinde yatsın- Büyük Ata 
bir tek söz söylemiştir: «Evlâdım, 40 asırlık 
Türk yurdu esir kalamaz.» diye. İşte. 40 asır-
bk Türk yurdunun esir kalamıyacağmı söyli-
yen Atam dahi. o Fransız işgalinde kaldığı za
man esnafının, köylüsünün, şehirlisinin, gen
cinin. ihtiyarının Fransızlarla mücadele etmiş 
olmasının neticesiyledir ki. kendi içinden coeu-
"•un sualine haklı olarak bu cevabı vermiştir. 
Miir-°deV eden. torlağını seven insanların. 40 
asırlık Türk yurdu esir kalamaz demiştir. Bu
nun neticesinde bildiğmiz tarih içinde Hatay 
Anavatana ilhak edilmiştir. 

Arkadaşlar, bir milletin bugünkü halinde 
Suriye'nin aleyhinde konuşmak istemezdim, 
a ı̂sı pr>k a^ede^si^iz, hem kelliği var, hem fo-
^nllıın-u var. Simdi Araplara sesleniyorum ve 
diyorum ki. «Ey /Hatay beldesini kendi hudut
ları içine alan Büyük Arap milleti «Büyük» 
Vo1-meşini ne mânâda kullandığımı bilirsiniz, 
Büyük Arap milleti, sen kendi vatanını, taşını, 
toprağını koruyamadığın bir zamanda nasıl 
başkasının bir iline göz dikebilirsin; evvelâ, 
"•"tan sah'bi olmak için vatanı saygı beslemek, 
toprağına sayen beslemek lâzım. Bu beslediğin 
saygıyı, sevgiyi komşularına kabul ettirmek 
lâzım. İnsanın komşuları kolay kolay kabul 
etmez arkadaşlar.. Nasıl kabul eder, nasıl eder? 
F!ğer o millet, o saygı ve o sevginin neticesin
de o t^prafh için kanını, canını verebilecek 
kudrette bir varlığa sahip ise o zaman komşu
ları da onu sayar, dokunamaz. Sen, sen kendi 
toprağını tesadüflerin sana bıraktığı, o günkü 
siyasi hâdiselerin sana toprak diye bıraktığı 
ve hangi toprak?.. Falih Rıfkı'nm bir eseri de, 
Anadolu'nun sağmalı gibi, Arap hükümetleri
nin bugün toprakları olan yere sağmalı gibi 
akıttığı, askerini, bütün varlığını sarf ettiği, 
senelerce sarf ettiği ve ondan sonra sana te-

I sadüflerin vatan toprağı diye bıraktığı yere 
I sahibolama ve sonra gel, Hatay'dan toprak is

te. Şimdi söylüyorum arkadaşlar, bir Avrupa 
j mecmuasında gördüm, tercüme ettiler; muha

bir diyor ki; «Bütün cesetleri tetkik ettim, 
hiçbirisinin, binde birinin kurşun yarası alnın
da değildi, göğsünde d eğildi, arkasmdaydı, di
yor. Sen, sen vatan toprağı için kanını, canını 
verebilecek Türk Ordusunun, Türk Milleti-

I nin, Türk Gençliğinin, bunları da bir tarafa 
I bırakıyorum, «Ey, çapulcu Arap» divorum sa-

-n «sor. Türk Ordusımu. Türk Genelin-rni. Türk 
I Milletini bir tarafa bırak ama, onun tek bir par-
I «ası olan Htay'm gençliğine dahi yetmezsin. 
I "^"or se^de haysiyet varsa, sende şeref var-

~n sende utanma varsa, sende haya varsa da-
I M 2.5 milvonluk İsrail'den yediğin dayağın he-
I —en akab'nden. kanını, canını vatanı için ter-
I ^cden. tarihinde valınz mermivi göksün den ve 
I k ı n d a n yiyen Kahraman Türk Ordusunun 

I TMauı ol^n bir vere göz dikmeni senin haealeti-
I ~0 se^in havsiv^tsizlipi^e. senin şerefsizliğine 
I yprvnnım. Ve sÖ7İ erimi bir mısra üe bitirmek 
I M'vomm. «Uslanmıyanm hakkı kötektir.» Ama 
I — TUT. bil ki. sana 2.5 milyonluk İrail'den yedi-
I "'-n ı-r-tek+en çok ağırı Türk Mi"1!etinden, Türk 

^-^irıs-n-n(\in gelecektir. Aklını basma al, iza-
•"mı. vicdanını topla ve nasıl: benim Osmanlı 
"^evleti devrinde, para mukabilinde arkadan 

I hançerlemene rağmen. Kıbrıs dâvasında, müs-
^"man devlet din birliğimiz olmasına rağmen 

I n-üsHiman kardeşlerin ölürken onların lehin
de birisi müstesna, rey kullanmana rağmen bu-
"ün sana, din birliğinin, Türk Milletinin asa-

I Mi. nekaheti ve fazileti, efendiliği dolayısiy-
^ eb'ni uzatmış, sefiresi dahi senin hastanende 
Vstabakıeılık yanan bir memleketin topra
k a 'göz dikme, gözünü çıkarırlar. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar), 

.2. — Çanakkale Üyesi Ziya Termen'in, Ge
nelkurmay Başkanlığı Halkla Münasebetler Bü-

I ^otunun neşrettiği bildiri ve bir milletvekilinin 
I Vf n enerdi veya onun emriyle maiyeti tarafın

dan hakarete mâruz bırakılması olayı • hakkında 
demeci. 

BAŞKAN — Sayın Ziya Termen, Halkla 
Münasebetler Bürosunun dünkü tebliğiyle il-

I gili olarak gündem dışı görüşmek istemekte-
I dir. 
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Sayın Ziya Termen; bu tebliğ hakkında bi
raz bizi aydmlatırmısmız bu söz istediğiniz ko
nu hangi konudur efendim? 

ZİYA TERMEN (Çanakkale) — İzin verir
seniz kürsüden arz edeceğim. 

BAŞKAN —• Şahsınız adına buyurun Sayın 
Termen. 

ZİYA TERMEN (Çanakkale) — Muhterm 
Başkan, çok muhterem arkadaşlarım; gündem 
dışı söiz alarak huzurunuza getirdiğini konu, 
yüksek ve ciddî ehemmiyeti haizdir. Başta sayın 
Hükümet olmak üzere, tes*bit, tahlil ve tenkid-
lerle arza çalışacağım meseleler üzerinde ilgili
lerin müstakbel gerekli hassasiyeti gösterecek
lerinden şüphem yoktur. 

Aziz arkadaşlarım; takdim edeceğim yapı
cı istikameti! terikid, Türk Devletinin işleyiş 
ve bekası ile direkman ilgili, hayatî ve can bir 
mesele ve bir genel nizam teşrihini ortaya ko
yacaktır. İtiraf edilmek lâzımdır ki, 27 Mayıs 
ihtilâlinden bu tarafa Türk cemiyetini tedirgin 
eden Anayasa hükümleri başta olmak üzere, 

-Türk kanunlarını ve örflerini tahribi heder alan 
hukuksuz, yakışıksız pek çok hâdiseler cereyan 
ecleıgelmektedir. Ve bu hâdise ve hareketlerin 
muhasebeleri bu kürsülere getiril emeniekte
dir. 

Mevzuuma, literatür ve anayasa hukuku isti
kametinde bilgi arz ederek girmek kararında 
değilim. Devlet bünyesi içinde yer alan müesse
selerin karşılıklı münasebet ve Devlet saade
tine müştereken hizmet gayeleri de esasen yük
sek malûmunuzdur. Bu bakımdan bizzat ve der
hal hâdiseleışen vekâyi üzerine eğilerek bir Türk 
Senatörü sıfatımla beni defaatle dilıhmı'eden ti
pik bâzı olaylara temas ve bu hâdiseler üzerin
deki şahsi görüşlerimi Yüksek Heyetinize arz 
yerinde olacaktır. 

Son yıl içinde büyük ve şerefli Ordumuz 
kadrolarında yer alan bâzı general ve subayla
rımızın Türk kanunlarını umursamaz bir tutum 
içinde yer yer, zaman zaman asla milletçe şim
diye kadar şahidi olmadığımız bâzı hâdiselere 
sebebiyet verdikleri görülmektedir. Basın, bu 
nevi hâdiselerin imsakkâr bir anlayışla millete 
duyu bulmamasını temin edeceği yerde, millî 
menfaatlere zerre kadar fayda temin edeceğine 
inanmadığı halde, bu kabîl hâdiselerin millete 
duyurulmasında bâzı organlarınca, her ne-

• dense isabet görüyor. Dünyanın her coğrafya
cında, sivil - asker münasebetlerinde nizaa ve 
Lajoa varan hâdiseler cereyan eder ve etmekte

dir olağan şeydir. Fakat bâzı hâdiseler vardır 
ki, tarzı cereyanı; mâna ve muradı iki insan ara-

i undaki münakaşa ve fiilî mücadele hudutla
rının ötesinde gusto ve tutum olarak ayrı bir 

] bğer ortaya koyar. Bu kabîl hâdisenin sebep 
re cereyan şekli ne olursa olsun, neticesi ve 
değeri, o iki insan ötesinde, ,milleti, devleti, hü
kümeti ve hepsinden evvel o hudutlar içindeki 
kanun, nizam ve örfleri ilgilendirir. 

İhtilâli takibeden ilk yıllar ve ezcümle I, II, 
ve III ncü Koalisyonlar devirlerinde, Orta 
Anadolu'da, bir askerî görevle vazifeli bir gene-
al vardı. Bu zat Devlet ve tüm ordu bizzat 

kendisi ve şahsı imişoesine aylarca serazat hük
metmeyi, usul ve icabolarak benimsedi ve böyle 
bir tutum içinde yaşadı ve sonra, lütfedip sustu, 
Ortada bir Devlet, ortada bir ya/salar örgütü, 

. )-'ta:la'bir ordu piramidi bulunduğunu aklet-
nyenler, bu general misillû, bu topraklarda 

yakın zamanlara kadar, keza sert, öksürüşle
rine devam eder oldular. Bir ihtilâl geçiril
miştir. Birtakım iç çalkantı ve tertipler, mas-
lup Aydemir hareketi başta olmak -üzere, hali 
cereyanda idi. Millet susuyor, zamanın Hükü
meti koalisyon za'fiyetinin gerekleri gölgesine 
bizzarur sığmıyor ve ordumuz başındakiler hı
zını alamamış bu münferit beyan ve hareketlere 
yine bizzarur (ihtar) yolu ile karşılık verebili
yorlar. Fakat bugün genel nizamın tamamen 
teessüs ettiği, Anayasa gereklerinin, çeşitli 
kanun kontrol organlarının hatasız bir işle
yişe mazhar olduğu bugün, sağdan soldan işit
tiğimiz, çirkin ve kaba şahsî gayretler ve ha
reketler nedendir? Ay geçmiyor ki, Türk Mil
letini ve münevverini toptan ve manen perişan 
kılan bir ters seda işitilmesin. Bir gazetecinin 
ddarülesiye dövülüşündeki ciddî esrar bir ta
rafa, (çünkü mevzuun reel ve hukukî seyrini 

umumi efkâr olarak hakkiyle bilememekteyiz) 
bir polis müdürünün hava alanında kırbaçla 
alenen bir asker tarafından dövülmesi görül
müş, işitilmiş vekâyiden değildir. Bu asker kim
dir? Vazifeli bir sivil müdüre kırbaç indirme 
anındaki iç dünyası, üniformasında vehmettiği 

I itibar ve kudret ne mertebedir? Hâdisenin so-
i nucu nasıl bağlanmıştır? Bir tarziye bu me-
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selenin tatlıya bağlanmasına medar olabilecek 
yeterlikte midir? 

Bıı -sanılar, üzerinde ince ince durulmayı 
gerektiren önemli unsurlar vardır. Zaman akı
şının umutturueu tesirinde bu hâdise maalesef 
erimiştir. 

İkinci hâdise: Kara Kuvvetleri Yıllık Bay
ramı münasebetiyle bakanlıklar semtinde cere
yan edem Meibus tartaklanması hadisesidir. 

Konunun tarzı cereyanına, keza girmiyece-
ğim. Benim için, sizler için bu hâdisede önem 
taşıyan nokta, (Ben Mebusum) diyen bir Mec
lis üyesine, bu takdimden sonra fiilî bir teca
vüzün vukubulup bulmaması mühim meseledir 

Devletin bir generali, ben mebusum diyen bir 
şahsa, tıpkı bir mebusun bir Türk generaline 
mukabeleten göstermesi muktazi asgari say<r 
ve himayeyi göstermeğe mecburdur. Böyle bir 
takdimi mütaakıp, general, kendisi veya mahi
yetinde tavzif edeceği bir grup subay ve erle 
tedibedici, tahkir ve darbı hedef alıcı bir tutu
ma girerse, hâdisenin öz mahiyeti, başka şe 
kil, ayrı bir değere intikal eder. 

Bu hâdiseyi ilk işittiğim gün, bir senatör 
bir Millet Meclisi temsilcisi olarak hissettiğlı^ 
ıstırabı, ayniyle Yüksek Heyetinize hakikate^ 
tarif edemem. Bir ağız münakaşası ve hattâ b ^ 
itişme ve tek taraflı darp, tartaklanan şalısın 
teşhis edilmemesi hali içinde bir dereceye kada-
mazur görülecek bir şekil olur. Fakat yine ka
balıktır. Fakat bir hüviyet takdimini takiben z^ 
hur ve devam etmişse, bu hâdisede şuur altı b:" 
menfi depo fikrin var olacağı ve bu zatın d-
Devlet ve kanun fikirlerine alenen riayetsizi^-" 
ve anarşizmi kabul ve ikrar olunmak ic?b° 
der... Esef verici, korkunç, tehlikeli ve mutlak 
yok edilmek gereken bir özel his ve fikir dünya
sı karşımıza fiilen dikilir.. 

istikrarlı, mazbut, muhteşem heyeti ile, Ba
letini her yönü ile koruyan Ordumuz safi arı nd-
bugün, yahut yarın görülüp teşhis edilecek b~: 

zevat, Devletçe ayıklanmalı, o libasın şeref ^ 
lezzetinden bu gibiler mahrum edilmelidirler. B1^ 
tartaklanma hâdisesinin, umumi efkâra, Halkla 
Münasebetler Bürosu tarafından takdim met 
ni de keza iyi niyetler sunmıyan bir genel mâ
naya sahiptir, acıklı ve perişandır. 

Halkla Münasebetler Bürosunun, meseleye 
ehemmiyet vermez eda içinde neşrettiği teb

liğ, (Mebus ta kimdir), (Koskoca Genelkurmay 
Başkanı hiç özür filân diler mi?) gibi, sahih ve 
çok kaba bir üslûp içinde neşrolunmuştur. Teb
liğdeki genel hava ya umursamazlık yahut da as
gari, kasten böyle kaleme alınmak iktiza etmiş 
bir mesele halinde, Türk umumi efkârına yakı
şıksız bir şekil içinde sunulmuştur. 

Bıı üslûp değildir beyefendiler. Bu, bu Dev
letin Ordu ve Parlâmento münasebetlerine nâzik 
TTe kanuni ışık tutacak, milleti, müesseseleri ara
cındaki münasebetlerde feraha ulaştıracak yol 
Vo-ilclir. Millî Savunma Bakanını, böyle bir teb-

ı:^'in, tarih huzurunda millete duyurulmasında 
+ 4 Î suçlu kişi olarak görüyorum. Bay Topalosrlu, 
Bakanlığı penceresinde, etrafı boşa seyreden bir 
B°kan hüviyetindedir. Hukukî bir meselede 
hırpalandığını iddia eden bir millet temsilcisinin 
'!:kâyetine, bu teğlib ile, şikâyet edilen hükmet-
"•liş, suçlu olduğu iddia edilen grup suçsuzluğu
mu kendisi karara bağlamış ve ilân eylemiştir. 
""ürk usul kanunları bu şekli mi emreder?- Ve-
Viv ki bir tarziye bahis konusu olmasın, böyle bir 
^bliğde, tarziye falan verilmemiştir edası orta
ca konulmak suretiyle ilân olunan bir tebliği, 
Tr^kil niçin kontrol etmemiştir? Malûmatım 
T'oktur, Genelkurmaya bağlı büro ilân etmiştir 
"""»bebine girerlerse, siyasi mümessil ve Parlâ
mentonun Ordu başındaki siyasi âmiri sıfatiyle 
Nı savunma ile mesuliyetten kendilerini kurta
rmazlar. 

Bu hâdise, gerekli kanun mercilerinde de-
,:ü! İtrine incelenip, kürsüye getirilmelidir. 15 
"'inlük zaman ölçüsünde bu konuları Hüküme
tinden alenen talebediyorum. Gerekli Devlet ve 
Hükümet tedbirleri alınmazsa, ben yapamıyo
rum diyenler, yapabilecekleri işlere avdet eder, 
devleti, kanunları, ehillerinin ellerine terk eder-
vr_ Tavizci, eyyamcı, çekingen Devlet politika-
"\ tasavvur olunamaz. Bu hâdiselerin sert ve 
"""eri Devlet kararlarına, bağlanmayışmdan mem-

^n olmıyan senatör sıfatımla, ileride bu kabîl 
''-.ahine üyesi arkadaşlarımın icraatı ile yine de 
Mzzarur uğraşacağım, uğraşmıya mecbur kala-
"ao'im. Çünkü bir ülkede ya kanun ve Devlet 
-ardır, ya. yoktur. Hükümet Reisimizin, mesele
ler üzerine ciddiyetle eğilerek gerekli müdahale 
"e emirlerini esirgemiyeeeğini ünıidederim. Bu ko
nuya itimatla bakıyorum. 
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Bu Devletin, hiç kimsenin malı olmadığı, 
bu Devletin el ve fikir birliği içinde evlâtlarımı
za intikal ettirilecek en muazzez varlık bulun
duğu, bu ölümlü dünyada hakiki beşer saadeti
nin sadece millete ve memlekete kanunlar göl
gesinde hizmet fikrinde doğduğu artık bilinme
lidir. 

Cümlemiz salim ve kâmil bir Devlet fikrinin 
hizmetkârlarıyız. İnfirat, anarşi, bencillik ka
nunlara, nizamlara saygısızlık, pek çok mese
leleri olumsuz şartlar içinde yol alan milletimizi 
süratli bir yıkılmıya götürmektedir. Sosyalizm 
nizamının benimsenmesi, Şarkı ayrı bir bütün 
halinde empoze, Alevîlik hâkimiyeti iddiası, Nur
culuk, komünizma, bunlar daima normal münaka
şa ve kanun tedbirleriyle normal mercilerinde ha
kiki mertebesine ulaştırılacak ve en iyi gerekle
ri hal voluna sokulabilecek ic meselelerimizdir. 

fikir meselelerimizdir. Fakat, tasallut mesele
leri değildir. Fakat her şeyden önce Devleti ve 
kanunları tasalluttan kurtaracağız. Var oldu
ğunu kuAvetle kabul ettiğimiz Devleti cesaretle 
ortaya çıkarmalıyız. Devletin üstünde bir Dev
let olmadığı fikrinin mücadelesini gerekirse tek 
bir generale karşı değil on genarele karşı vere-
bilmeliyiz. 

İlgililerin bu istikamette teyakkuzunu mutlak 
mânada rica ediyorum, müsamahasızlık diliyo
rum. Devleti istiyorum. Kanunların ve meclis
lerin haysiyetleri, sadece mebus dokunulmazlığı 
kaldırmak suretiyle değil, fakat daha önce bu 
müesseselerin zatî haysiyet ve itibarlarının ilgi
liler tarafından bizzat kurtarılma gayreti ile 
mümkün olabilir. 

Saygılarımı sunar, dinleme zahmetinize can
dan teşekkürlerimi arz ederim. (Alkışlar) 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tu-
na'nın, Türk Kanunu Medenisinin birinci kita
bının ikinci babı üçüncü faslının değiştirilmesi, 
bu kanuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesi, 
bâzı vakıfların vergi muafiyetinden faydalan
dırılması hakkında kanun tasarısının havale 
olunduğu komisyonlardan seçilecek üçer üyeden 
kurulu bir Geçici Komisyonda müzakeresine dair 
önergesi. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. Bir tez
kere vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Türk Kanunu Medenisinin bininci kitabının 

ikinci babı üçüncü faslının değiştirilmesi, bu 
kanuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesi, bâzı 
vakıfların vergi muafiyetinden faydalandırıl

ması hakkında kanun tasarnsımn havale edildiği 
Anayasa ve Adalet-, Bütçe ve Plân, İçişleri ve 

İ Malî ve İktisadi İşler komisyonlarından seçile-
cafc üçer üyenin iştiraki ile kurulacak bir Ge
çici Komisyonda müzakeresini arz ve teklif 
ederiz. 

Anayasa ve Adalet 
Komisyonu sözcüsü 

Kastamonu 
Ahmet Nusret Tuna 

BAŞKAN — Bahse konu tasarısının Geçici 
bir Komisyonda müzakeresi istenmektedir. Ge
çici bir Komisyon kurulması hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
l^r... Kabul edilmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

BAŞKAN — Gündemin birinci maddesi: 

1. — 30 . 12 . 1967 tarihli 193 sayılı Ge
lir Yergisi Kanununda değişiklikler yapılması
na dair 19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sayılı Ka
nunun 642 sayılı Kanunla değişik geçici 4 ncü 
ve 26 . 6 . 1964 tarihli ve 484 sayılı Kanunun 
10 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun tasai'isının Millet Meclisince kabul olu

nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İk
tisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 1/258; Cumhuriyet Sena
tosu 1/754) (S. Sayısı : 944) (1) 

(Takririmiz var sesleri) 

(1) 944 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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BAŞKAN — Hepsinde takrir, öncelik ve ive
dilik var. Önündeki beş tane kanun teklifi ve 
(tasarısının hepsinde de öncelik ve ivedilik tek
lifi vardır. Bu balkımdan gündemi takibede-
ceğiz. Yalnız İş Kanununun, büyük bir kanun 
olması dolayısiyle oraya gelddgiimiz.de diğer kü
çük kanundan bitirmek suretiyle en son İş Ka-
nunununa başlamış olacağız. 

Gündemin 1 nci maddesinin müzakeresine 
geçiyoruz. 

193 sayılı Gelir Vergisi ile ilgili komisyon, 
Hükümet buradalar. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Okunmaması
nı arzu edenler... Etmiyenler... Okunmaması ka
rarlaştırılmıştır. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye? Buyurun Sayın İsmen. Tekrar rica 
edeceğim, zamanında ikaz etmenizi. 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sayın Baş-
'kan, sayın senatörler; bu kanun tasarısının, zi
rai Gelir Yergisi Kanununa göre, zirai kazanç
larını bilanço veyahut işletme hesabı esası dâ
hilinde tesbite mecbur olan çiftçileri himaye et-
mıelk amacını güttüğü inancındayıım. 1961 fi
yatlarına göre 57 000 000 000 liralık, millî ge
lirin 20 000 000 000 ı tarım kesiminden gelmek
tedir. Devlet Plânlama Teşkilâtının 1963 yılı 
gelir dağıtımı araştırması, memleketimizdeki 
tarım sektörünün dengesizlik ve adaletsizlik 
içinde olduğunu meydana çıkarmaktadır. Bu 
önemli araştırmaya göre büyük çiftçilerimiz 
tarımsal toprakların % 61,5 ne sahiptirler, ta
rımsal gelirin % 46 sini alırlar. Büyük çiftçi
lerin ve çiftçilerin bu Gelir Vergisi hesaplarını 
yapamadığı ve defter tutmaya henüz alışık ol
madığı gibi hususlar öne sürülerek, bir müd
det daha bu meseleyi ertelemek arzusunu gös
teren bir kanun tasarısı getirilnuiştir. Oysa ki, 
gün gibi aşikâr olan ve hepimizin de çok iyi 
bileceği gibi bütün işletmelerde en küçük dahi 
olsa işletme hesapları şahıslar tarafından yani 
mal sahipleri tarafından tutulur; yapılan mas
raflar, alınacak alan kârlar, hesaplar bir dü
zen içinde bir kenara konur. Bunu yapmamak 
diye bir şey katiyen düşünülemez. Ve bunu 

bizim bildiğimiz gibi, bu tasarıyı hazırlıyanlar 
çok daha iyi bileceklerdir. Çünkü onlar bu 
işlerin de üstelik uzmanıdırlar. Nasıl oluyor da 
henüz buna alışık olmadıkları, onun için iki se
ne veya şu kadar müddet daha ertelenmesi 
düşünülüyor? Bana kalırsa bunun bir nevi bü
yük işletme sahiplerini rahata kavuşturacak ve 
Hükümet tarafından da müsait bir zemin hazır
lanıp, bir de üstelik kanuna da bağlanarak uy
gulanacak bir uygunsuz usul olduğunu zanne
diyorum. Ayrıca, 1966 malî yılı bütçesine ait 
gerekçeye de bir göz gezdirirsek, vergi konu
sunda çalışmalar bölümünde aynen şöyle denil
mektedir: «Tarım kazançlarının verıgilenliril-
nıesi konusunda alınan sonuçların tatminkâr 
olmaktan uzak bulunduğu malûmdur.» İşte bu 
gerekçe ile iktidar, tarım sektöründen gereken 
vergiyi tahsil edemediğini de açıkça itiraf edi
yor. Ama buna rağmen g&ne iktidar zirai Gelir 
Vergisinin sistemini bozan böyle bir kanun ta
sarısı ile de yüce kurulunuzun karşısına çı
kabiliyor. Böylelikle tarım sektöründeki büyük 
çiftçilerden gereken vergiyi almak istemediği 
de görülüyor. Oysa ki icabında dolaylı vergi
ler, bütün halkın sırtına yüklenen vergiler pe
kâlâ dolaysız olarak, bilhassa büyük işletme 
3ahiplerinden, bilhassa büyük çiftçilerden kar
şılanabilir ve bir nizam içinde yürütülebilir. 
İşte burada en mühim nokta, acaba neden Hü
kümetin böyle bir tarzı daha uygun görmelidir. 
Benim kanaatimce yine büjoik ' işletme sahiple
ri bilhassa, çiftçiler korunmaktadır. Bu itibarla 
ben şahsan ve biz İşçi Partisi olarak, bu gibi 
dolaylı usullerle halkın zararına çıkacak olan 
kanun tasarılarını katiyen kabul etmiyoruz. 
Onun için ben tasarının aleyhinde oy vermek 
istiyorum. Yüce Senatoyu saygılarımla selâm
larım. (Soldan alkışlar.) 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde görüş
mek istiyen sayın üye... Yok. Maddelere geçil
mesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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30 . 12 . 1960 tarihli 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununda değişiklikler yapılmasına dair 
19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sayılı Kanunun 642 
saydı Kanunla değişik geçici 4 ncü ve 
26 . 6 . 1964 tarihli ve 484 sayılı Kanunun 
10 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 

Kanun 

Madde 1. — 19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 
sayılı Kanunun 642 sayılı Kanunla değişik ge
çici 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değitşiril-
miştir: 

Geçici madde 4. — 1962, 1963 1964, 1965 
1966, 1967 ve 1968 yıllarında elde edeceği zi
rai kazancını bilanço veya işletme hesabı esa
sına göre tesbite mecbur olan çiftçiler, dile
dikleri takdirde adı geçen yıllar zirai gaızaııç-
ları üzerinden götürü gider usulüne göre ver
gilendirilir. 

Mükellefler bu hususu beyannamelerinde 
belirtmeye mecburdurlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenller... Kaibul etmiyen-
ler... Kabul 'edilmiştir. 

Madde 2. — 26 . 6 . 1964 tarihli ve 484 sa
yılı Kanunun 10 ncu maddesi ile 31 . 12 . 1960 
tarihli ve 193 sayılı Kanuna eklenen geçici 
10 ncu maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

Gelir Vergisine talbi çiftçilerin, zirai kazanç 
ortalama kâr hadlernin tesbitine dair komis
yonlar kurulup bu hadler tesbit edilinceye ve 
Gelir Vergisi Kanununun bünyesinde bu ba
kımdan gerekli değişiklikler yapılıncaya ka
dar verecekleri yıllık Gelir Vergisi beyanname
lerinde gösterdikleri zirai kazançlar üzerinden 
hesaplanan yıllık Gelir vergileri (Yıllık be
yannamelerde çeşitli kaynaklardan kazanç ve 
irat gösterilmesi halinde yıllık verginin zirai 
kazanca isabet eden kısmı) aşağıda yazılı bi
rimlere göre bulunan miktarlardan az olamaz. 
Az olduğu taikdirde, bu miktarlara yükselti
lir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye i . Yok. Maddeyi (oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 3. — Bu kanunun, 1 ne i maddes: 
1 . 1 . 1967 tarihinden itibaren, 2 nci maddesi 

1966 takvim yılı başından itibaren elde olunan 
zirai gazançılar hakkında uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanun hükümlerini Maliye 
Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayım üye?... Buyurunuz Sayın Maliye Bakanı 
Cihat Bilgehan. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir Milletvekili) — Sayın Başkan, sa
yın sentörler, Türkiye İşçi Partisi Cumhuriyet 
Senatosu üyesinin, Adalet Partisi iktidarının 
büyük çiftçilerden vergi almamak maksadiyle 
bu kanun tasarısını sevk etmiş olduğu yolun
daki bir iddiade bulunması üzerine söz almış 
bulunuyorum. 

Kanunun okunan ve Yüce Heyetinizce ka
bul buyurulan metninde ifade edildiği gibi hâ
dise sadece bir usul meselesidir. Esası itiba-
•iyle çiftçilerden vergi alınmıyacağına dair bu-
•ada her hangi bir hüküm olmadığı meydanda
dır. Bıı suretle sayın üye kanunda mevcudol-
nıyan, tasarıda mevcudolmıyan bir hususu 
nevcutmuş gibi göstermek suretiyle hilafı ha-
\ikat beyanda bulunmuştur. Kaldı ki çiftçile-
*in defter tutma mükellefiyeti eğer kendileri 
ırzu ederlerse bu takdirde defter tutmadan 
götürü gider usulü üzerine kendilerinin vergi
lendireceği hususu burada sarahatle yazılır. Bi-
laenaleyh, mesele, esasen 30 . 12 . 1960 tarihin
le çıkan 193 sayılı Kanunun tatbikatının bil
hassa dünyanın her tarafına çiftçiler için yani 
toprakla uğraşanlar için vergilerinin gerçek 
nânada tesbit edilmesindeki zorunluiklar mu
vacehesinde bilhassa Türk köylerinde, Türk 
çiftçilerinde bu işin çok daha zıor olması sebe
biyle 19 . 2 . 1963 tarihinde yine Parlâmemto'la-
•m kabul etmiş olduğu bir kanunla bu tatbi
kat ertelenmiştir. Aynı şekilde 2'6 . 6 . 1964 ta-
ihli ve 484 sayılı Kanunla bir defa daha erte-

'onmiştir. Bizim iktidarımızda, yine şartların 
devam. etmiş olması ve çiftçilerden alınması lâ-
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zımgelen vergilerin en iyi bir şekilde alınma
sını temrin eden çalışmaların devam etmesi iti
bariyle bu kanunu sevk etmiş bulunımaktadır. 
Bunu tavzih etmek mecburiyetini hissettim. He
pinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde Sa
yın Ucuz al, lehinde mi efendim? 

ÖMER TJCUZAL (Eskişehir) — Durum açık
lanmıştır, vazgeçtim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. Kanunun tümü 
üzerinde görüşmek istiyen başka sayın üye?.. 
Yok. Tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
>edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Açık oylarınıza arz edilecektir. 

2. — Hafta tatili hakkındaki 394 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasına bâzı 
ilâveler yapılmasına dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu İçişleri ve Sosyal İşler Komis-
riyet Senatosu İçişleri ve Sosyal İşler komis
yonları raporları (Millet Meclisi 1/62; Cum
huriyet Senatosu 1/750) (S. Sayısı : 946) (1) 

BAŞKAN — Bir takrir vardır, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin tüzük gereğince bir defa görü
şülecek işler kısmında bulunan hafta tatili hak
kındaki 304 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 
(D) fıkrasına bâzı ilâveler yapılmasına dair 
kanun tasarısının öncelikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Sosyal İşler Komisyonu 
Sözcüsü 
Muğla 

İlyas Karagöz 

BAŞKAN — Sırada bulunduğu için öncelik 
kararı almaya ihtiyaç yoktur, Komisyon. Tica
ret Bakanlığı adına mümessil buradalar değil 
mi efendim? Evet. (Burada sesleri) Komisyon 
raporunu okutuyorum efendim. Okunmasına 
lüzum yok sesleri) Teklif reddedildiği için oku
tacağım. 

(1) 946 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

Sosyal işler Komisyonu raporu 
Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 21 . 4 . 1967 tarikli 90 ncı 
Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işani oy ile kabul edilen, Hafta Tatili hakkındaki 
394 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (D) fık
rasına bâzı ilâveler yapılmasına dair kanun ta
sarısı, Cumhuriyet Senatosu İçişleri Komisyonu 
raporu ile birlikte komisyonumuza havale edil
mesi üzerine, sözü geçen tasarı ilgili bakanlık 
temsil çile riinin iştirakiyle tetkik ve müzakere 
edildi. 

Bilindiği üzere 394 sayılı Hafta Tatiline iliş
kin Kanun bugün bütün Batılı ülkelerde uygu
lanan ve medeni yaşamanın temel gereklerinden 
biri olarak kabul edilen hususları gerçekleştir-

nıek amaciyle ve çok ileri bir görüşle Cumhu
riyet idaremizin 21 Aralık 1924 tarihinde kabul 
ettiği ilk kanunlardan biridir. 

Söz konusu kanunun tedvininde temel fikir 
ve espiri; hayatını çalışarak kazanan şahısların 
cemiyetin nüvesini teşkil eden aile içinde hafta
da bir gün beraber bulunmalarını sağlamak ve 
ailenin çeşitli sorunlarını çözümlemek ve çeşitli 
ihtiyaçlara ilişkin konularda sarsılmaz bağlar 
sağlamak ve böylece aile birliğini kuvvetlendir
mek ve iktisadi, insani düşünceleri bilhassa göz 
önünde bulundurmaktan ibarettir. 

Bu temel görüşten hareketle; 394 sayılı Ka
nunda ziraat kesiminde çalışanlar hariç, sanayi
de çalışanlar genel olarak hafta tatiline tabi tu
tulmuş, ancak burada toplumun günlük ve ha
yati ihtiyaçlarını karşılıyacaJk işyerleri istisna
lar arasına alınmıştır. 

Hükümetçe hazırlanan bu kanun tasarısı, is
tisnaları daha da genişletmek suretiyle 394 sa
yılı Kanunun temelinde olan anafikirden uzak
laşmaktadır. 

Diğer taraftan tasarının şevkine sebefoolan 
ihtiyaçların gerçek ihtiyaçlar meyanında bulu
nup bulunmadığı hususu da kabili münakaşadır. 
Yabancı turistlerin saç tıraşı ihtiyaçlarını be
hemehal Pazar günü gidermeleri yolundaki bir 
görüşün müdafaası yapılamaz. Zira bu ihtiyaç 
müstaceliyet arz etmektedir. Turistlerin sakal tı
raşlarım yani arında bulundurdukları makina-
larla yaptıkları da izahtan varestedir. 

Bu sebeplere binaen berber dükkânlariyle 
kuvaför salonlarının haftanın Pazar günleri açık 
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'bulundurulmasında pratik, sosyal ve ekonomik 
bir fayda mülâhaza edilmediği gibi mezkûr Ka
nunun umuma şâmil bir kanun bulunması ha
sebiyle haksız rekabete sebebiyet vereceği ve eşit
lik prensibini zedeleyici bir mahiyet arz ettiği 
mütalâa edilmiştir. Esasen Hükümet temsilcisi 
de berber dükkânları ve kuaför salonlarının ta
sarıdan çıkarılması icabettiğini komisyonumuz 
huzurunda beyan etmiştir. 

Motorlu araç tamirhaneleri ve yedek parça 
»satan işyerlerinin Pazar günleri açık bulundu
rulması hususuna gelince; 

Bu kabîl işyerlerinin haftanın Pazar günleri 
açık bulundurulması turizmin gelişımesine önem
li bir fayda temin etımliyecektir. Zira, yabancı 
ülkelerden memleketimize kendi motorlu \-asi-
tasiyle gelen turistlerin sayısı pek fazla değildir. 
Bu gibi turistlerin vasıtalarından meydana ge
len ufak tefek arızaları bizzat veya yanlarında
ki şoförleri marifetliyle gidermekte oldukları bir 
vakıadır. Esasen tamirhaneye gidecek derecede 
arızalanan bir vasıtanın tabirinin bir Pazar gü
nünde giderilemiyeceği de bir gerçektir. 

Kaldı ki, iç turizm hareketleri için de ileri 
sürülebilecek bu gibi husularda, bugüne kadar 
böyle bir ihtiyaç belirmediğine ve kanun tasa
rısının gerekçesinde buna değiinilmediğine göre, 
sayıları cüz'i miktarda olan yabancı turistler 
için böyle bir tedbirin alınmasına lüzum olma
dığı neticesine varılmıştır. 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi kanun her ne 
kadar turistik yerler nazara alınarak hazırlan
mış ise de, umuma şâmil bir kanun olmasından 
dolayı memleketimizin turistik bölgeleri dışın
da kalan diğer il, ilçe ve bucaklarda da tatbik 
edileceği cihetle, bunlar arasında da haksız re
kabete sebebiyet vereceği ve eşitlik prensibine 
aykırı düşeceği ve memleketimiz için pratik, 
sosyal ve ekonomik bir fayda sağlanıryacağı mü-
lâhazasiyle işbu kanun tasarısının tümünün red
dine oy birliğiyle karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

İsparta 
M. Gülcügil 

İmzada bulunamadı 
İstanbul 

M. Aksolev 

Trabzon 
R. Zaloğlu 

Samsun 
R. Isıtan 

Başkan 
Zonguldak 

T. R. Baltan 
Tabiî Üye 
E. Oelebi 

Bu raporda sözcü 
Muğla 

İ. Karagöz 
Gumhıırbaşkanınca S. Ü. 

ö. Ergün 

BAŞKAN — Rapor üzerinde Sayın Mebru-
re Aksoley, buyurun. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ben de söz 
istiyorum. 

MEBRURE AKSOLEY (İstanbul) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlarım; Hafta tatili hak
kındaki 394 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 
1 nci fıkrasına bâzı ilâveler yapılmasına dair 
kanun tasarısının özü şudur : 

Genel tatil günü olan Pazar günleri berber 
ve kuaför dükkânlariyle, yedek parça satan 
dükkânların ve motor tamirhanelerinin açık bu
lundurulması hükümleri getirilmiştir. Tasarının 
gerekçesinde de, bunun memleketimize gelecek 
turistlere kolaylık olsun diye getirildiği zikre
dilmektedir. 

Aziz arkadaşlarım; turistleri iki kısma ayır
mak lâzımdır. Birisi parasız turistlerdir; hepi
mizin yollarda tesadüf ettiğimiz saçı başı birbi
rine karışmış, yalın ayak, başı kabak dolaşan 
insanlardır ki, bunların ne kuaföre, ne de ber
bere ihtiyaçları vardır. 

İkinci zümre turistler zengin turistlerdir, 
bunlar büyük otellere gelirler. Ve ekseri lüks 
otellerde de berberler ve kuaförler mevcuttur. 
Motor tamirhanelerinin ve yedek parçacıların 
açılmasına gelince : Bütün yabancı memleket
lere bakacak olursak, hafta tatili günü, genel 
hafta tatili günlerinde bu dükkânların hiçbirisi
nin açılmamış olduğunu görürüz. Meselâ, bir ar
kadaşımız anlatıyordu, geçen sene Almanya'ya 
gitmiş, arabası Pazar günü bir arıza yapmış, 
bir tamirhane veya bir yedek parçacı dükkânı 
aramış bulamamış. 

Aziz arkadaşlarım; vatandaşların çalışmak 
ne kadar hakkı ise, bir hafta çalıştıktan sonra 
dinlenmesi de o kadar hakkıdır. Bilhassa, ber
ber ve kuaförler gibi vatandaşlar, işçiler ve iş 
sahipleri, işverenler sabahtan, sabahın 8 inden 
akşamın 21 ine kadar ayak üzerinde çalışırlar. 
Bu yüzden varis hastalığına tutulurlar. Yine, 
muntazam yemek yiyememekten dolayı ülser 
olurlar. Görülüyor ki, bu kanuna o kadai" lüzu
mu yoktur. Aynı zamanda insan hak ve hürri-
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yetlerini de zedeliyor; işçi sağlığına da dokunu
yor. Sizin namınıza hizmet eden, vazife gören 
Sosyal işler Komisyonunda bunu tezekkür et
tik ve demin okunan raporda olduğu gibi, oy 
birliği ile reddine karar verdik. C. H. P. Senato 
Grupu da bu görüşe, bu rapora iştirak etmekte
dir, kabulünü arz ve rica ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Aksoley, her ne kadar 
komisyon üyesi ise de içtüzüğümüz hükümleri
ne göre lehinde konuşabilir. O bakımdan görüş
lerini ifade etmişlerdir. 

Buyurun Sayın Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; huzurunuza getirilen 
kanun tasarısı, aslında memleketin inkişaf et
mekte olan turistik nizamına kolaylık temin et
mek maksadiyle ve iyi niyetle hazırlanmış bir 
tasarıdır. Madalyanın bu yüzüne baktığımız za
man haksız bir tarafını bulamayız. Ancak hepi
nizin malûmu olduğu üzere, kanunlar cemiyete 
ve meselelerine kolaylık ve nizam getirmek için 
hazırlanır ve kabul edilir. 

Tasarı, her ne kadar iyi niyetle hazırlanırsa 
hazırlansın meselenin içerisine girdiğimiz zaman 
görürüz ki, berberler ve yedek parça satanlar. 
otomobil ve araç tamircileri gelecek birkaç bin 
turist karşılığı birkaç bin yekûn tutmaktadır. 
Birkaç bin turistin saç traşmı, bozulan aracını 
tamir etmek için yüzbinlerce kişiyi istemedik
leri yolda çalışmaya sevk etmeye elbette ki, Yü
ce Senato rıza göstermez. Aslında, bir hafta ça
lışan insanların bir gün de dinlenmesi hakkıdır. 
Anayasamızın 44 ncü maddesi de sarih bir hü 
küm taşımaktadır; her çalışan dinlenme hakkı 
na sahiptir der; Anayasamız. O halde, bir haft? 
iş günü çalışmış olan insanların hafta sonundr 
bir gün istirahat etmesi şarttır. Tasarı, hazırla 
nıp Yüce Meclise sevk edildiği tarihten ber 
memleketin her tarafında bilhassa berber olarak 
çalışan insanların haklı şikâyetlerine hepimiz 
şahidolduk. Sabahın 7 sinde dükkânını açan bir 
berber, akşam saat 21/00 e, hattâ 22,00 ye kadar 
günün 14 - 15 saatini devamlı surette ayakta ça
lışmakla geçirir. Bu şahıs ister işveren olsun, 
isterse işçi olsun, onun sıhhatini korumak hepi
mizin vazifesidir. Turistik bölgelerde açılsın, tu
ristik olmıyan bölgelerde açılmasın gibi bir ka
rışıklık içine girmeye de kanun ve hukuk niza
mı imkân vermez. 

Yedek parça satıcıları turistik mahalde olur, 
olmaz; onlar da dükkân sahibidir, işçi çalıştırır, 
ayrı ayrı meselelerdir, bir Pazar günü 10 lira
lık, 20 liralık veya 50 liralık bir parça satacak, 
buna mukabil yedek parça satan dükkânın sa
hibi, yanındaki işçileri ile birlikte sabahtan ak
şama kadar bekliyecek. Kanun, iyi niyetle ha
zırlanmış, fakat tatbikatında birtakım zorlukla
rın çıkacağı da hepinizce malûm olmuştur. Ge
rek cemiyetin nizamını bozucu yönünden, gerek
se Anayasamıza aykırılığı yönünden komisyo
nun bu rapor üzerinde ehemmiyetle durup tasa
rıyı reddetmesinden dolayı, komisyonda çalışan 
arkadaşlara huzurunuzda teşekkür ederim. 

Yüce Senatoyu hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — Savın öztürkçine, buyurun. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; Sayın Ucuzal 
burada Anayasamızın 44 ncü maddesinden bah
settiler ve dediler ki, her çalışan dinlenme hak
kına sahiptir. Ücretli hafta veyahutta bayram 
tatili ve ücretli yıllık izin hakkı kanunla düzen-
^nir , diyor Anayasa. 

Bu berber ve tamirci ustaları ekseriyetle iş 
Kanununa tâbi olduğu için vardiyeli bir şekilde 
^alışmaktadırlar. Ve vardiyalı çalışma anında 
da saati biten istirahate çekilmektedir. Bu iti
barla bizim Hükümetimizin hiçbir zaman Anaya
sanın 44 ncü maddesine aykırı bir kanun getir-
niyeceği tabiîdir. Bu itibarla ben zabıtlara bu 
tekilde geçmesi bakımından söz aldım. Teklif 
Anayasaya hiçbir zaman aykırı değildir. Ama 
bir berberin, bir tamircinin hakikaten bir Pa-
^ar günü çoluğu ve çocuğu ile beraber bulun
maları, evinde istirahat etmeleri, onların da ta-
biî ihtiyacıdır. Bu noktai nazardan Sosyal işler 
Komisyonunun kararı yerindedir ve bu Sosyal 
tsler Komisyonunun kararının kabulü ve dola-
vısiyle tasarının reddi gerekmektedir. Teşekkür 
"derim. 

BAŞKAN — Komisyon raporu üzerinde bir 
sayın üye daha konuşacak. Hükümet eğer mü
saade ederlerse hepsine birden sonra cevap ve
rirsiniz. 

Sayın Işmen, buyurunuz. 
HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler; komisyonun hazırlamış 
olduğu raporu hepimizin hiç itiraz etmeden ka
bul etmesi gerekir, kanaatindeyim. Zira, ortada 
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bahis konusu edilen berberler başta geliyor. Sa
yın arkadaşımın da açıkladığı gibi memleketi
mize gelen turistlerin bir kısmı hakikaten çok 
parasız, saçlı sakallı ve baldırı çıplaktır. Bun
ların zaten ne berberle, ne kuaförle hiçbir şeyle 
ilgisi yok. Binaenaleyh, bunları bir kenara ata
cağız... Diğer bir kısmı, varlıklı veya normal 
halde gelen turistlerimiz her halde medeni in
sanlar olacaklarına göre ki, öyledir, bütün dün
yada, az gelişmiş memleketlerde bile öyledir. 
Sabahları herkes gerekli tuvaletini yaparlar. 
Her halde onlar da kendileri sakal traşlarmı ya
parlar. Saçları da eğer uzamışsa, 10 günlük traş. 
her halde bir güncük daha durabilir, 12 nci gün 
traş olabilirler. Bu itibarla berberler hakkında
ki bu meseleyi görüşmek bile bence hiç doğru 
değildir. Ben ancak burada motorlu araçlar bah
sinde önemle durulmasını istirham ediyorum. Bi
liyorsunuz, motorlu araçların tamir atelyelerin-
de işverenlerin dışında kalfalar ve çıraklar var
dır. Ve bunlar genç insanlardır. Bazıları hattâ 
çocuk denecek yaştadır. Büyük insanların bile 
normal olarak kanunla belirtilmiş tatili; hafta 
tatilleri bahis konusudur. Bugün hafta tatili 
yapmıyan yani Pazar günü çalışan işçilerin de 
haftada bir gün tatil yapmaları gereklidir. De
min de arkadaşlarımın belirttikleri gibi 44 ncü 
madde bu husus kanun ile uygulanır diyor. Fa
kat bizim uygulamada gördüğümüz gerçekle1" 
hiç de böyle olmamaktadır. Bunlar hiç tatil yap 
mamaktadırlar. Pazar günü çalışan işçilere, mo
torlu araçlar işçilerine olursa olsun arada tatil 
verilmemektedir. Yani bu kanun uygulanma
maktadır ve hiç kimse de bunun arkasını kolla
yıp sormamaktadırlar. Binaenaleyh böyle belirli 
olan, genel bir tatil gününü çocuklarımızdan 
esirgemek çok haksızlık olur. Bir de üstelik ge
len turistlerin hemen arabaları çabucaktan bo
zulacak. Bozulursa eğer bir gün daha memleke
timizde kalma fırsatını bulurlar, kalmak niye
tinde değillerse bu münasebetle hiç değilse bir 
gün daha fazla kalırlar, ertesi günü tamir etti
rirler. Böyle küçük meselelerden ötürü çocukla
rımızı, gençlerimizi Pazar günleri de sabahın 
köründen akşama kadar çalıştırılmasına katiyen 
taraftar değilim. Ve bu, hakkaniyet ilkelerine 
de hakikaten aykırıdır. Bu itibarla eğer komis
yonun verdiği kararın kabul edilmemesi halin
de bu kanun tasarısını hepimizin reddetmesi ge
rekir. Burada çünkü bizim gençlerimizin ha

yatı, onların moralleri, onların sağlıkları bozu
lur. Hepinizin bunun üzerine eğileceğinizi kuv
vetle umuyorum. 

Saygıyla selâmlarım. 
BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Çalışma 

Bakanı Ali Naili Erdem, buyurunuz. 
TARIK EEMZÎ BALTAN (Zonguldak) — 

Komisyonumuz sözcüsü bir hususu tavzih ede
cektir. 

BAŞKAN — Bütün konuşan üyeler komis
yon raporunun lehinde konuştular. Tavzih et
mek pek taibiî hakkınız. Sayın Bakanın konuş
masından sonra söz alabilirsiniz. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(İzmir Milletvekili) — Sayın Başkan, muhte
rem senatörler, huzurunuza konunun bir yönü
nü aydınlığa kavuşturmak için çıkmış bulu
nuyorum. Derhal şunu ifade edeyim ki, ko
misyonun gerekçesiyle yüzde yüz beraberiz. 
Esasında, kanun komisyonda müzakere edilir
ken Çalışma Bakanlığı olarak bu kanun hak
kındaki görüşlerimizi ifade etmiş ve sayın 
üyelerin burada konuşmalarında yer verdik
leri hususları dile getirmiştik. Ancak, konuş
mada bulunan üç Senatör arkadaş bir hususu; 
zannediyorum ki, yanlış te^bit etmiş olacaklar 
ki, konuşmalarını bu yanlış bilgilerine istina-
dettirdiler. Bu husus şudur : Evvelemirde 
3008 sayılı İş Kanununun 35 nci maddesi, haf
tada çalışacak insanların çalışma sürelerini 
48 saat olarak tesbit etmiştir. Binaenaleyh 
bunun üzerinde bir fazla çalışma süresi bahis 
konusu değildir.. 

İkincisi; 394 sayılı Kanunun birinci madde
si, haftanın bir gününü tatil günü olarak ka
bul etmiştir. Bunun yanında, bu haftanın han
gi günü tatil günüdür, diye de 2739 sayılı 
Kanunun 3 ncü 'maddesi, bu haftanın tatil gü
nünü Paızar günü olarak tesbit etmiştir. 

Şimdi, 394 sayılı Kanunun ayrıca 4 ncü mad
desi Pazar gününde çalışabilecek olan işyerle
rini istisnalar olarak tadadetmiştir. Burada 
konuşmada bulunan muhterem senatörler dedi
ler ki; «Anayasa bir yandan 18 yaşını geçmiş 
olan insanların tatillerini dalhi kanunla düzen
lerken, bir Pazar günü sabahtan akşama ka
dar gelişme çağında bulunan çocukların bu ta
tilden istifade etmemesi gibi bir gerekçeye is
tinaden böyle bir kanunun getirilmesi yanlış-
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tır.» Diğer bir Senatör arkadaş dedi k i ; «Ber
berler esas itibariyle ayakta icrayı sanat eden 
meslek erbabıdır. Bunların varis, zamanla ye
mek yememek sebebiyle mide ülserine müpte
lâ olduğu da beliğdir. Bir de bunun üzerine 
Pazar gününü eklerseniz bu insanları karşı has
talığa bizzat terk etmek gibi 'bir tasarrufu biz
zat bizler yaparız.» İşte bu hususları belirtmek 
üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem senatörler, Pazar günü bu ber
berler ; çalışma günü olarak tesbit edilirse haf
tanın diğer bir günü mutlaka ve mutlaka tatil 
etmek mecburiyetindedirler. 3008 sayılı Kanu
nun 38 ne i maddesi gayet sarihtir : «48 saat 
üzerinde hiç kimse çalışamaz.» Binaenaleyh 
münhasıran bu hususu tasrih etmek, çalışan
lar yönünden çalışanların iş müddetinin İş 
Kanuniyle tesbit edildiğini belirtmek ve Muh
terem Heyetinizi aydınlatmak için huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum. Yoksa kanunun berberle
rin Senato Karma Komisyonunda dışarda bı
rakılmasına mütedair olan gerekçesine aykırı 
bir görüşe sahip değilim; iştirak halindeyim. 
Yani berberler Pazar günü istirahat etmelidir, 
tatil etmelidir. Bu görüşü paylaşıyoruz, Hü
kümet olarak. Ancak komisyonun gerekçesine 
iştirak halindeyiz. Diğer konuşmacı arkadaş
ların ortaya koydukları gerekçenin yanlış ol
duğunu belirtmek için huzurunuza geldim. Te
şekkür ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Konuşan arkadaşlarımızın fi
kirleri kişisel görüşleridir. 

Sayın Aksoley, bir sorunuz mu var Bakan
dan? 

MEBRURE AKSOLEY (İstanbul) — «Pa
zar günü çalışan berberler, haftanın diğer bir 
gününde tatilden faydalanacak» diye kanunda 
bir sarahat olsaydı biz de böyle bir konuşmayı 
yapmazdık. 

BAŞKAN — Yalnız bir hususu arz edeyim : 
Senatör arkadaşlar kişisel görüşlerini arz et
mişlerdir. Esas fikir, komisyonun raporunda-
dır, tabiî. 

ALİ NAİLÎ ERDEM (Devamla) — Sayın 
Başkan, müsaade ederseniz arzı cevapta buna-
yım : Komisyonun raporunu paylaştığımı ko
nuşmamın başında arz ettim. Konuşmada bu
lunan arkadaşlarım bir yanlış bilgiye istinaden 
konuşmada bulunabildikleri düşüncesinden ha

reketle sırf bu hususu tavzih etmek ve aydınlı
ğa kavuşturmak için çıktığımı da konuşmamın 
ikinci cümlesi olarak tesbit etmiştim. 

Senatör Aksoley Hanımefendiye sadece ha
tırlatayım : 30O8 sayılı Kanunun 32 nci mad
desi hafta çalışma süresini 48 saat olarak tes
bit ettikten sonra haftanın bir günü tatil ola
rak belirtilmiştir. Kanunda, «Ayrıca haftanın 
diğer bir günü istirahat eder.» şeklinde bir 
tavzihe, ayrı bir maddeye, bir fıkraya lüzum 
yoktur. Kanunun bizzat içinde olan bir husus
tur. Sırf bunu belirtmek için söz aldım. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Bir soru. Buyurun Sayın Bay-
soy. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Avrupa'da 
bu berberler veyahut oto sanatkârlarının hafta 
tatilinden istifade etmiyerek çalıştıkları vâki 
midir ? 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Batı'da 
iş hukukunda bâzı ülkeler müstesna, umumi
yetle 48 saat çalışma süresi olarak kabul edil
miştir ve oralarda bir nöbetçi tanzimi şeklinde, 
nöbetçi eczanelerin ihdası gibi, Türkiye'de na
sıl uygulanıyorsa, muayyen ülkeler de bölge
sel nöbetçi işyerlerini tesbit etmek suretiyle, 
Pazar gününün dışında bir günü tatil günü ola
rak kabul etmek suretiyle Pazar günleri iş gü
nü olarak aynen uygulamaktadır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü İlyas Kara-
öz, buyurun. 

SOSYAL İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Saym Başkan, 
sayın senatörler, bilindiği üzere, 394 sayılı 
Hafta Tatili Kanunu Cumhuriyet İdaremizin 
ilk çıkardığı en ideal kanunlar meyanında bu
lunmaktadır. Günün ihtiyaçlarına cevap vere
cek şekilde hazırlanmıştır. Fakat bugün tetkik 
etmekte bulunduğumuz kanun tasarısı istisna
ları daha da genişletmek suretiyle 394 sayılı 
Kanunun... 

BAŞKAN — Sayın Karaöz, komisyon rapo
runu müzakere ediyoruz, kanun tasarısını de
ğil, kanun tasarısı ile hiç alâkamız yok bizim. 

ÎLYAS KARAÖZ (Devamla) — Temelinde 
bulunan anafikirden uzaklaşmaktadır. İşte 
bu e^as üzerinden Komisyonumuzda mütalâala
rını beyan eden arkadaşlarımız tasarının ye
rinde olmadığını kabul etmişlerdir. Bir arka-
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daşımız dediler ki; küçük çırakların dahi hafta 
tatili günlerinde çalıştırılması kanuna aykı
rıdır. Bu raporda ve kanunda çırakların veya 
çocuk yaşındaki işçilerin çalıştırılması da mev-
zuubahis değildir. Esasen hafta tatiline istis
na edilen işçi değildir, iş yerleridir. Bu esas 
üzerinde duran Komisyonumuz tasarının tat
min edici olmadığını ve böyle bir kanuna lü
zum bulunduğunda ittifak etmiştir. Takdir 
Yüce Senatonundur, hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Komisyon raporu üzerinde baş
ka görüşmek istiyen sayın üye? Yok. Komis
yon raporunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Komisyon raporu ka
bul edilmiştir. 

Kom;S7^on raporu Millet Meclisinden gelen 
metni tamamiyle reddettiği cihetle açık oyları
nıza arz edilecektir. 

3. — Tekel Genel Müdürlüğü döner serma
yesinin 1 750 000 000 liraya çıkarılması hak
kındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İsler ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet Meclisi 1/263; Cum
huriyet Senatosu 1/755) (S, Sayısı : 943) (1) 

BAŞKAN •—• Bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak 

işler kısmında bulunan ve ismi aşağıya çıkarı
lan (943) sıra sayılı kanun tasarısının önce
lik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Bütçe ve Plân 
Komisyonu Başkanı 

istanbul 
Erdoğan Adalı 

Kanunun ismi : 

Tekel Genel Müdürlüğü döner 
sermayesinin 1 750 000 000 
liraya çıkarılması hakkındaki 
kanun tasarısı. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü ve Maliye 
Bakanlığı mümessili! Buradalar. 

(1) 943 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
mundadır. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 
4 ncü maddesini tadil eden madde üzerinde 
açık oyunu kullanmıyan sayın üye? Yok. Oy 
toplama muamelesi bitmiştir. 

943 S. Sayılı tasarımın öncelikle görüşülmesi 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Raporun öncelikle görüşül
mesi kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunun okunup okunmama
sını "oylarınıza sunuyorum. Raporun okunma
sını kabul edenler... Okunmamasını kabul eden
ler... Okunmaması kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde
lere keç:lmesi kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tekel Genel Müdürlüğü döner sermayesinin 
1 750 000 000 liraya çıkarılması hakkında 

İkamın tasarısı 

Madde 1. •—• Tekel Genel Müdürlüğü döner 
-••ermayesi 1 750 000 000 liraya çıkarılmıştır. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmişti*. 

Madde 2. — Birinci maddede yazılı serma
yenin henüz ödenmemiş kısmından 847 794 431,67 
lirası, Tekel İdaresinin 1957 - 1960 ve 1965 
yıllarından Hazineye olan borçlarının mahsu
bu suretiyle, geri kalan 370 368 302.86 lirası 
da, 1967 yılından itibaren Tekel Genel Müdür
lüğü Bütçesine konulacak ödenekle sağlam.r 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Tekel Genel Müdürlüğü döner 
sermayesinin 750 000 000 liraya çıkarılması 
hakkındaki 7424 sayılı Kanun yürürlükten kal-
dırhmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye var mı? Yok. Maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye, Gümrük ve Tekel Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye var mı?.. Yok. Maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde görüşmek istiyen sayın üye 
var mı?.. Yok. Tümünü oylarınıza arz ediyo 
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Açık oylarınıza sunulacaktır. 

4. — 27 . 5 . 1963 tarih ve 2739 sayılı Ulu
sal Bayram, ve Genel tatiller hakkındaki Kanu
nun 2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının 
değiştirilmesine dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Seatosu İçişleri Komisyon raporu (Millet Mec
lisi 2/258; Cumhuriyet Senatosu 2/217) (S. Sa 
yısı : 953) (1) 

BAŞKAN — Bir takrir vardır efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak işler 

kısmında bulunan ve ismi aşağıya çıkarılan (953) 
sıra sayılı Kanun teklifinin- öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

İçişleri Komisyonu Başkanı 
Bursa 

Cahit Ortaç 

Kanunun ismi : 
27.5.1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal bayram 

ve genel tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci mad
desinin (D) ve (E) fıkralarının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi. 

BAŞKAN — Takrirde yazılı kanun teklifi ön
celikle görüşülmesi istenmektedir. 

Öncelikle görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması hu
susunu oylarınıza arz edeceğim. Komisyon rapo-

(1) 953 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundaır. 

runun okunmasını arzu edenler... Okunmamasını 
arzu edenler... Okunmaması kararlaştırılmıştır. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddelere geçilmesi hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal bayram 
ve genel tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci 
maddesinin (D) ve (E) fıkralarının değiştiril

mesine dair Kanun 

Madde 1. — 27.5.1935 tarih ve 2739 sayılı 
Ulusal bayram ve genel tatiller hakkındaki Ka
nunun 2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 2. — (D) — Ramazan Bayramı; arefe 
günü saat 13 te başlamak üzere üçbuçuk gün. 
(E', — Kurban Bayramı; arefe günü saat 13 te 
başlamak üzere dörtbuçuk gün. 

BAŞKAN — Şimdi efendim madde 1, madde 
2, madde 3... Bir tertip hatası mı var efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI CAHİT 
ORTAÇ (Bursa) — Aynen aşağıdaki değişiklik 
şeklinde gösterilmiştir, yanlışlık yoktur. 

BAŞKAN — Bu 2 nci madde, madde halinde 
değil mi efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI CAHİT 
ORTAÇ (Bursa) — İkisi beraber efendim. 

BAŞKAN — Yani madde 1, madde 2 nin 
içinde, ayrı değildir. 

Madde üzerinde görüşmek istiyen sayın üye?.. 
Buyurun Sayın Aydmer. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S.Ü.) — Muhterem arkadaşlar, teklif bir fiilî 
vaziyetin kanuni şekle sokulması mahiyetindedir. 
Birinci bend olan; şimdi birinci madde değil, 
birimci bend olan; arifelerin öğleden sonra tatili 
mâkuldür ve mantıkidir. Ancak teklifte bir hata 
vapılmıştır. O da; arefe bayram meyanma ithal 
edilmiş. Metin; Ramazan Bayramı, arife günü 
13 te başlamak üzere 3,5 gündür, der. (E) ben
dinde keza Kurban Bayramı, arife günü saat 
13 te başlamak üzere 4,5 gündür, der. Bir kere 
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bunda hata vardır. Sebebi, arife günü bayram 
değildir. Bayramlarda oruç haramdır. Binaen
aleyh arife gününü bayrama ithal edersek, 
arife günü oruç tutmak da haram olur. Zaten 
biz, dini bir mefhum olan ve dinen beyan edil
miş olan bayramların hangi gün olduğunu tas
rihe, tesbite; lâik bir devlet olarak, kanunen 
mezun değiliz. Onun içindir ki, biz bayram ta
tilini, bayram münasebetiyle tatil hükmünü ko
yacağız. Onun için Anayasanın 44 ncü maddesi 
«bayramdır» demez, bayram tatilinden bahse
der. Anayasaya ve aklî mantığa da muvafık 
olarak bir kere bayram değil, bayram tatillerini 
tesbitle vazifeliyiz. Bu noktadan teklif hatalı
dır. Yapacağım tadil teklifinde bu nokta da ıs
lah edilecektir. 

Asıl meseleye gelince arkadaşlar, müslüman-
lık dininde çalışılması memnu olan bir gün yok
tur. Musevi dininde oMuğu gibi, yani Cumar
tesi çalışmamak veya her hangi bir gün çalış
mamak hükmü yoktur. Hal böyle iken bir ana
ne olarak Ramazan için üç gün, Kurban için 
dört gün bayram addedilmiş ve bu günler de 
tatil günü sayılmıştır. Tatil günü gaç gündür 
arkadaşlar? Bir rivayete göre 93 tür, bir riva
yete göre yüz bilmem kaçtır. Aradaki tehalü-
fün neden neşet ettiğini düşündüm. Zannediyo
rum ki, bazan bayramlar hafta tatillerine ras-
lıyor, o itibarla tedahül ettiği için, 93 e iniyor 
ama, 93 gün ne demektir arkadaşlar? 93 gün 
millî mesaiden mahrumiyet ve muattaliyet de
mektir. Biz ki, terakki edeceğiz diyoruz, biz ki, 
çalışmakla vazifeli bir dinin, çalışmayı teşvik 
eden bir dinin mensubuyuz. Biz ki, bütün gay
retlerimizle çalışmak için plânlar yapıyoruz, her 
şey yapıyoruz, ama senenin 93 günü, hemen he
men 1/4 ü, muattal kalıyoruz. Şimdi arife gün
leri öğleden sonra tatil etmekle ne kaybediyo
ruz? Bir tam gün. Bir tam günün millî servete 
zararı nedir arkadaşlar? Düşünün, bütün mem
lekete şâmil ve resmî dairelerin mesaisine, o 
hani kurmak istediğiniz fabrikaların mesaisine 
vereceği tesiri nedir? Kaç milyona, kaç milyon
lara maloluyor arkadaşlar?.. Binaenaleyh, bu
rada bir şeyi kabul ederken neitceîerini düşün
mek l'âzımgelîr. Tekrar arz ediyorum ki, müs-
lümanlıkta bayramın birinci günü, ikinci günü, 
üçüncü günü de çalışılır, dördüncü günü varsa, 
dördüncü günü de çalışılır. Mehmet Akif'in de

diği gibi : «Kürkün aksi olmuş, ters çevirmiş 
giymişiz» İşimize geldiği zaman, iş tembelliğe 
döküldüğü zaman tatil yapmışız, gitmişiz. Doğ
ru değildir. Şimdi benim teklifim ve ricam şu
dur. Tatil günlerimiz 93 veya daha fazla oldu
ğuna göre, buna bir tatil günü daha ilâve etmek 
günah olur, bu millî servet noktasından, millî 
kalkınma cephesinden günah olur. Bunun için 
benim ricam şu : Kurban Bayramı dört gün te
lâkki edilmiş, dördüncü günü kaldıralım beye
fendiler, bu iş zararsız çıksın. Rica ve istirham 
ediyorum, bunu kabul ediniz. Yoksa mesuliyeti1 

vicdaniye, kabul edenlere yahut kabul etmiyen-
lere takririmi arz ediyorum ve çok istirham edi-
vorum, elimizden gelirse biraz daha bu tatil 
günlerini kısalım. Kalkınacağız, kalkınacağız 
diyoruz. Tembellikle kalkmılamaz, çalışmakla 
kalkınılir. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, buyurun. 
ÖMER UCÜZAL (Eskişehir) — Muhterem 

Başkan, değerli arkadaşlarım; bu teklif, mem
leketimizde fiilî bir durumu hukukîliğe intikal 
ettiren bir tekliftir. Hepimiz biliyoruz ki, her 
Şeker Bayramının arife günü öğleden sonra, 
bütün mesaide bulunan arkadaşlar ertesi gü
nün hazırlıklarını yapmak üzere mesailerini 
terk edip ayrılırlar. Yine biliyorsunuz ki, her 
Kurban Bayramının arife günü saat 12 oldu-
muydu . ondan sonra Devlet daireleri ve özel te
şebbüsler de dâhil olmak üzere, öğleden sonra 
çalışma imkânı bırakmazlar, herkes ertesi günkü 
bayramın fiilî hazırlığı içersine girerler. Bu ba
kımdan bu tasarı fiilen tatil edilen saatleri hu-
kukan tatil safhasına intikal ettirmektedir. Bu 
bakımdan kabulünde mahzur yoktur. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bozcalı, buyurun. 

ÖMER LÛTFİ BOZCALI (İzmir) — Muh
terem Başkan, kıymetli arkadaşlarım, bu kanun, 
biraz evvel burada konuşan kıymetli arkadaşları
mın ifade ettikleri gibi, fiilî durumu hukukî bir 
hale getirmek olmaktan ibarettir. Fiilî hal, he
pimizin ve hepinizin gördüğü, bildiği gibi; bütün 
Devlet daireleri arife günleri bayram hazırlıkları 
için, Kurban Bayramında kurban almak ve diğer 
bayramın lüzumlu kıldığı hazırlıkları yapmak, 
Ramazan Bayramında ise Ramazan Bayramının 
hazırlıklarını yapmak için bir kısmı âmirinden 
izin alarak, bir kısmı ise izin almadan gitmekte-
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diıier ve daireler fiilen çalışmamaktadır. Bunda 
bir zaruret lıali görülerek bu tasarı getirilmiş bu
lunuyor. Ancak biz burada metni aslında; Ea 
mazan Bayramı olması iktiza ederken Şeker den
miştir. Halbuki bütün memleketimizde bu Ra
mazan Bayramıdır. Bir ay oruç tutulur ve onun 
sonunda Bayram yaplıır ki, bunun adıda Rama
zan Bayramıdır. Bu aynı ismine ve bu Bayramın 
ismine taallûk eden «Şeker Bayramı» tâbiri uy
gun düşmüyordu. Komisyonumuz «şeker» tâbiri
ni kaldırarak, Razaman Bayramı olarak koymuş 
bulunuyor. Ancak muhterem arkadaşımızın işa
ret ettikleri husus, bu sözde bayram arife günü 
saat 13 te başlar ve bu ise örf ve âdetimize dinî 
esaslara mugayereti mevzuubahsolur, buyurdu
lar. Burada, «bayram» kelimesinden sonra ta
tili; Ramazan Bayramı tatili, Kurban Bayramı 
tatili olarak 13 ten başladığını tasrih etmek su
retiyle bunun düzeltilmesinde fayda görüyoruz. 
Ancak yine arkadaşımın, Kurban Bayramının 
dört gün olması itirazına gelince; Kurban Bay
ramının dört gün olmasında zaruret vardır. Çün
kü bu memleketin yüzde 98 i Müslümandır, kur
ban kesmek vaciptir. Bu vecibenin yerine getiril
mesi için, bir müslüman için birinci gün, ikinci 
gün, üçüncü gün muhtelif mâzaretler olur. Bu 
mâzaretlerden kurtularak ilk fırsatta bu kurban 
vazifesini edaetmek için dört gün olarak yıllar
dan beri tatil kabul edilen ve teamül haline gel
miş olan bir bayramı kısaltmak imkânı yoktur. 
Bu bakımdan ancak arkadaşımın işaret ettiği dinî 
bir bayramın daha evvel başlamış olması husu
sundaki tereddütleri izale için 13 ten itibaren: 
yani Kurban Bayramı tatili, Ramazan Bayramı 
tatilinin 13 ten başlamak suretiyle, ki o araya 
bir «tatili» kelimesi ilâvesi suretiyle tadilin ye
rinde olacağını, diğer hususların aynen kabulünü 
istirham ediyorum, teşekkür ederim. . 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aydmer. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanına 
S. Ü.) — Dinî ahkâma vâkıf olduğunu zannet
tiğim. ve öyle itimat ettiğim arkadaşım, bayram 
günlünde çalışmanın memnu olmadığı hakkında 
dinî ahkâmı hiç düşünmeden örfü âdet bey
ledir dedi. Örf âdet böyledir diye, memleket 
kalkınmasının zararına oluyorsa ben onu ilele
bet devam, mı ettireceğim? Benim burada vazi
fem ne? Binaenaleyh, milletin dinî ahkâmında 
böyle bir şey yoktur, çalışılacaktır, çalışmıyana 
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bir şey yoktur, diyor Kuran. Bu husus takririm
de de vardır. Çalışmıyana birşey verilmez. Ça
lışacağız. Kalkınmak için çalışacağız. Dinî ah
kâmda üçüncülüğün, birinci gün, hattâ çalışma 
memnuniyeti de yoktur. Şu halde örf ve âdet 
böyle imiş diye, zararlı kalkınmamıza ve millî 

servete muzır olan bir beyanı reddetmenizi rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde konuş
mak istiyen sayın üye ? Yok. 

İki takrir vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
(görüşülmekte bulunan kanunun 2 nci mad-

lesinin (D) fıkrasındaki (Ramazan Bayramı) 
yerime aslında olduğu gibi (Şeker Bayramı) 
"iaresinin kabulünü arz ve teklif ederim. 

Uşak 
M. Faik Atayurt 

Başkanlığa 
Müslümanlıkta çalışmanın yasak olduğu bir 

•;ün yoktur. Bilâkis Kuranda «insana çalıştığın-
lan başka birşey verilmez» buyrulmak suretiy-

"e çalışına emir ve teşvik edilmiştir. Hal böyle 
İken lüzumlu lüzumsuz birçok tatil günleri ih-
las edilmek suretiyle âdeta tembellik teşvik 

edilmiştir. Son teklif ile arfiler de yarımşar 
rün tatil teklif edilmiştir. 

Böylece tatil günlerine ilâve edilen cem'an 
'lirgün tatilin millî servet ve iş gücünden ne ka
dar büyük kayıplar olduğu izahtan varestedir. 
Biz refaha kavuşmak ve yükselmek için çalış
mak, hem de çok çalışmak zorundayız. Bir de 
'üz bayramın hangi günler olduğunu değil çün
kü onu dinî hükümler tâyin etmiştir. Ar efe gü
nü dinen bayram değildir, biz bayramlara ait 
tatil gününü tesbit ediyoruz, onun için «tatil» 
kelimesi ilâve edilmiştir. Bunun için arefelerin 
tatil yapılmasiyle kaybedilen çalışma gücünü 
telâfi edebilmek üzere Kurban Bayramının dört 
TÜnlük müddetinin üç gümi indirilerek bu tek
liften zararsız çıkmak üzere ikinci maddenin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederken bunu yapmakla dine saygıdan hiçbir 
şey kaybedilmediğini ve kaybedilmiyeeeğini tek
rar arz ederim. 

Cunı. Bask. Seç, Üye 
Hidayet. Aydmer 
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Madde 2) (D) Ramazan Bayramı tatili: 
Arife günü saat 13 te başlamak üzere üçbu-
çuk gün. 

(E) Kuriban Bayramı tatili: Arife günü 
saat 13 te başlamak üzere üçbucuk gün. 

BAŞKAN — Sayın Hidayet Aydmer'in tek
lifi en aykırı teklif olması haseSbiyle; yalnız 4,5 
3,5 a iniyor. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Benim 
de önenugem var efendim. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine siz ikinci 
madde demişsiniz. Birinci maddeyi konuşuyo
ruz. Eğer siz yanlış yazmışsanız takririnizi, di
yeceğim bir şey yoktur. Birinci maddeyi konu
şuyoruz. Bizdeki kanunun birinci maddesi. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
İki kısmı ayrı ayrı oylamanızı rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim bir dakika usulü kay-
be'tmiyelim. Lütfen Sayın Öztürkçine, şu takri
ri geri alınız. 1 nci maddeyi tetkik ediyoruz 
1 nci maddenin tadili şeklinde yazınız, takrir: 
okuttum. Aleyhte buyurun Sayın Kaplan. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın Bal
kan, değerli arkadaşlarım, şimdi bu bayramla
rı yapıyoruz, zaten toplumumuzun ihtiyaç, duy
duğu bir mesele, gözümüzü açtığımızdan beri 
içinde yuvarlandığımız hayatın bize telkin et
tiği bir hâdise. Duygularımıza, ihtiyaçlarımıza 
kanaatlerimize göre iştirak ediyoruz, yapıyoruz 
Bunun ayrıca böyle bir mesele olarak ortaya 
getirilmesinde pek zaruret yoktur, zannediyo
rum. Evet, fiilen devam eden bir işin hukukî
leşmesi, kanunlaştırılması deniyor, ama, şimdi 
fiilen devam eden nedir. Hep ediyor... Esnaf 
normal olarak, serhest iş gören teşebbüs zaten 
kendi geçim kaynaklarına göre, kendi şartlarım-
•göre düzenlemiş hayatını. Bunu yapıyor, dük
kânını açıyor, kapıyor, birinci gün yapıyor, öte-
ıkd gün yapmıyor, kendi içinde bir düzen kur
muştur. İhtiyaçları bunu kendisine dikte etmiş
tir, hayat]nı, ona göre bayram anlayışını, bay
ram hazırlığını, bayram hazırlığında kendisine. 
çoluk çocuğuna, evine düşen meseleleri böyle 
düzenlemiştir. Devlet hayatında çalışanlar, di
ğer işçilerden de çok mustar durumda kalanlar 
âmirlerine müracaat ediyor, ona izin veriliyor. 
Meselâ askerî' hayat için' tatbikatlar vardır. 

BAŞKAN — Sayın Kaplan tümü üzerinde 
leğil, takrir aleyhinde konuşuyorsunuz Takrir. 
Ramazan ve Kuriban Bayramlarının 4,5 günden 
3,5 güne inmesine mütedair. 

KADRİ KAPLAN (Devamla) — Şimdi ora
ya geleceğim. 

Şimdi böyle bir kanun teklifi gelmiş. Benim 
takrir aleyhinde sözalmamm s-elbelbi şu, takririn 
•alışma hayatı kısmına ve esas esprisine iştirak 
etmemek mümkün değil, bütün konuşmalar da 
dâhil olmak üzere şu noktaya takılıyorum; aca-
ja bu türlü müdahalemiz şimdi Anayasaya ay
kırı mıdır, değil midir? Anayasanın 19 ncu mad-
lesinin 6 nci fıkrasına uyar mı, uymaz mı? 
Kimse, Devletin sosyal, iktisadi, siyasi veya 

hukukî temel düzenini, kısmen de olsa din ku-
'allarıına dayandırma» deniyor. Şimdi, mesai 
saatlerinin teıslbiti bir hukukî düzeni demektir. 
devlet hayatında, Devlet hayatının ihtiyaçları-
ıa göre mesai saatinin tesbiti musibet hukuk 
mlayışı, doğal, hukuk düzeni ile ilgili bir me
aledir ve bu tesbit edilmiştir. Bunlar nereden? 
335 senesinde tedvin edilen bir kamundan kal-
ıış, kabullenmişiz. Ne defi yolu ile, ne de her 
ıangi yetkili gruplar yolu ile Anayasaya ay
kırılığı iddia edilmemiş ve edilemez de, top-
'umun bünyesinden, ihtiyacından doğan bir me
seledir. Yapıp gidiyoruz. Ama şimdi din ku-
•allarına göre; nitekim burada konuşuluyor 
)alon, dinen mümkündür, değildir, gilbi konu
şulmaya başlanmıştır, din kuralarına göre Dev
letin hukukî ve sosyal düzeni meselesi burada 
/ar. Bu, hem hukukî ve hem de sosyal düzen 
ile ilgilidir. Bu bakımdan Anayasa ile telif et
mek kanaatime göre mümkün değildir. Onun 
'cin teklif ediyorum, bunu evvelâ Anayasa Ko-
ııisyonu incelemelidir. Bundan dolayı aleyhin
le bulundum teklifin. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN •— Bir takrir verir misiniz. 
Efendim madde ile ilgili bir takrir daha var 

>nu okutuyorum. 
Sayın Başkanlığına 

Birinci maddenin aşağıdaki şekilde kaJbulünü 
saygiyle arz ederim. 

Madde 1. — D) Ramazan Bayramı tatili 
arefe günü saat 13 te başlamak üzere üç bu
cuk gün, Kuriban Bayramı tatili arefe günü 
saat 13 te başlamak üzere dört buçuk gün. 

İstanbul 
Rifat Öztürkçine 
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RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Efen
dim takririmi izah edeceğim. 

BAŞKAN — Takrir sahibinin izahat vere
ceğine dair bir hüküm yoktur. Hususi hükümler 
»vardır, bâzı hususlarda. Meselâ geri çevirme 
'önergelerinde, bütçe tekliflerinde vardır. 

'Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1 nci maddenin Ramazan Bayramı ve Kur

ban Bayramı kelimelerinden sonra (tatili) keli
mesinin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Komisyon Başkanı 
Bursa 

Cahit Ortaç 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Kanunun 1 nci maddesinin Anayasanın 19 neu 

maddesinin uygun olup olmadığının incelenmesi 
için Anayasa Komisyonuna iadesini arz ederim. 

• Tabiî Üye 
Kadri Kaplan 

BAŞKAN 
ym Tığlı. 

Buyurun taikrir aleyhinde Sa-

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Pek muh
terem arkadaşlar, kendisine şahsan çok değer 
verdiğim kıymetli Senatör arkadaşım Kadri 
Kaplan Bey, bu kanunun bir din kuralı olma
sı dolayısiyle hukukî kurallara mesnet teşkil 
ederek bir kanuni hüküm haline getirilmesinin 
Anayasaya aykırı olabileceği ihtimalinden bah
settiler. Din'de Ramazan Bayramı diye bir hü
küm vardır. Kurban Bayramı diye de bir hü
küm vardır. Ama ne Ramazan Bayramında, ne 
de Kurban Bayramında çalışılmaz, diye dinî bir 
kural yo'ktur. Getirdiğimiz kanun ise, Ramazan 
ve Kurban Bayramında tatil yapalım, çalışmaya
lım diye bir hükümdür. Eğer dinî kural olarak 
ne Ramazan Bayramında, ne de Kurban Bayra
mında çalışılmaz, diye bir hüküm olsa idi, ve 
böylece mevcudolan bir din kuralını Devlet ha
yatıma siokan bir hukuk kaidesi haline getirmek 
Anayasaya aykırı olabilirdi. Keyfiyet tamamen 
aksinedir. Dinde, din kaidesi olarak, Ramazan 
Bayramında çalışılmaz, Kurban Bayramında 
çalışılmaz diye bir hüküm olmamasına rağmen 
aksine olarak getirilen kanun, o gün ealışmı-
yalım, o gün bayram yapalım diyedir. Dinî ku
rallarımı tamamen tersinedir. Bu itibarla Ana
yasaya aykırı olmadığı kanaatindeyim. Saygıy-
le arz ederim. 

BAŞKAN —• Efendim takrirler okundu. En 
aykırı teklif Sayın Kadri Kaplan'm vermiş ol
duğu Anayasaya aykırılık iddiasını taşıyan tak
rirdir. Bir kere daha okutup oylarınıza müracaat 
edeceğim. 

(Taıbriî üye Kadri Kap'lan'rn önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN —• Takrir okundu, aleyhinde gö-
^üs ifade edildi. Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kaibul eden'ler... Kabul etmiyenler lütfen işaret 
buvursunlar... Anayasaya aykırılık hususundaki 
takrir kabul edilmiştir. Ancak çalışma sistemimi
ze sröre bu teklifi Komisvona iade etmek suretiy-
"'e Komisvonun, Anayasa ve Adalet Komisyonu
na tevdii suretiyle mütalâa alınması gerekmekte
dir. Gereği bu şekilde yapılacaktır. Takrir kabul 
edilmiştir. 

Diğer takrirleri bu sebeple oya arz etmiyo
rum. 

Tekel sermayesi ile hafta tatili kanunlarının 
"ıcık oylamalarında oylarını kullanmıyan sayın 
üve var mı? Yok. Oy verme muameleleri bit
miştir. 

5. —• Hacettepe Üniversitesi kurulması hak
kındaki kanun tasarısının Millet Meclisince ka-
bul olunan metni ve Cumhuriuet Senatosu Geçici 
Komisuonu raporu (Millet Meclisi 1/359; Cum
huriyet Senatosu 1/797) (S. Sayısı: 955) 

BAŞKAN — Bir takrir vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi
nin üniversite haline getirilmesi için Senatoya 
»elen kanun tasarısının öncelik ve ivedilik kararı 
ile öne alınmasını arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisvon Sözcüsü 
Ankara 

Turgut Cebe 

BAŞKAN —• Takrir okundu, ivedilikle öne 
alınması talebedilmektedir. öne alınması hususu
nu oylarınıza arz ediyorum, öne alınması husu
sunu kabul edenler... Etmiiyenler... Kaibul edil
miştir. 

Komisyon?.. Burada. Hükümet?.. Yok. Gele
cek Birleşime müzakeresi bırakılmıştır. 
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6. — İş kanunu tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyon raporu (Millet 3îeclisi î/232; 
Cumhuriyet Senatosu 1/742) (S. Sayısı: 950) 
(D 

BAŞKAN — İş kanununun müzakeresine ge
çiyoruz. 

AHMET YILDIZ (Taibiî Üye) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — İş kanununun tümü üzerinde 
mi? 

AHMET YTLDTZ (Tabiî Üye) — Evet. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Grup 

adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Tümü üzerinde Sayın Yıldız, 

İsmen, Gündoğan, Ergin ve Obuz da söz istemiş
lerdir. 

Komisyon raporunun okunup okunmaıması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Komisyon ra
porunun okunmasını arzu edenler... Okunmama
sını arzu edenler... Okunmaması kararlaştırıldı. 
İş kanununun tümü üzerinde görüşmek üzere Sa
yın Yıldız, buvurun. 

FİKRET GÜNDOftAN (İstanbul) — Bir hu
susu hatırlatmama müsaıade buyurur musunuz? 
Sadece gerekçe değil, muhalefet şerhleri da var, 
bu bakımdan onun da okunması gerekir. 

BAŞKAN —'Heveti Umumiye hâkimdir efen
dim, herkese tevzi edilmiştir. Herkes bilgi sahi
bidir. 

FİKRET GÜNDOftAN (İstanbul) — Heyeti 
Umumiveve bunu bildirmiş olsaydınız, tahmin 
ederim muhalefet şerhlerinin okunmasını istiye-
cek idi. çünkü rapor değildir, şerhtir. 

BAŞKAN — Savun Gündoğan, rapor kül 
halinde mütalâa edilir. Muhalefet şerhi, esası 
hepsi birdir. Heyeti Umumiyeye arz edilmiştir, 
demekten maksadım bu rapor bütün hepsine tev
zi edilmiştir. Buvurun Sayın Yıldız. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA AHMET 
YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın ar
kadaşlar, bugün çok önemli, temel yasalarımız
dan birini görüşmekteyiz. Ben özet olarak Millî 
Birlik Grupunun bu konu ile ilgili görüşlerini 
sunacağım. 

(1) 950 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nun dadır. 
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Büyük bir kütleyi ilgilendiren ve sosyal Dev
let kavramının uygulama alanındaki bir belgesi 
niteliğinde olan İş kanununun başından geçen 
maceralardan sonra ilk eksikliklerinin düzeleceği 
umudundayız. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız şahsınız adına mı 
konuşuyorsunuz? 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Grupum 
adına. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Bu bakım
dan Saym Cumhurbaşkanının geri gönderişini 
umutla karşılamıştık. Millet Meclisinde aldığı 
son şekil umutlarımızı gerçekleştirmedi ise de, 
bizde hayal kırıklığı yaratmadı. Millet Mecli
sinde aldığı şekil, genel olarak, hayal kırık
lığı yaratmıyacak nitelikte idi. Fakat Senatomu
zun Geçici Komisyonunda aldığı şeklin ise 
gerçekten hayal kırıcı olduğunu söylemek zo
rundayız. Üzülerek belirtmek zorundayız ki, 
işverenlerden kurulu bir komisvona havale edil
seydi, kanun bundan daha iyi hükümlerle çıkardı. 
İşverenler bile bu kanunu hazırlasa, bu tasarı 
üzerinde görüşseydi, bunun içindeki bâzı hü
kümleri buraya kovmazdı. Onun için Komisyon 
bizi bağışlasın, kıraldan fazla kıral taryftarı bir 
zihniyetle kanun bâzı hükümleriyle yadırgana
cak haldedir. Tadarı o halde getirilmiş, o öl
çüde tek yanlı hükümler konulmuş, o derecede 
zavıfm alevhinde işler hale getirilmiş ve sosval 
Devlet kavramı bir yana, yalınç adalet ilkeleri 
ile o oranda bağdaşamaz hükümler getirmiş
tir ki, daha önce söyi enseydi buna inanmaz
dık. Kişiliklerini tanıdığımız Komisvon üyele-
"Hnden bövle bir tasarının bu şekle girmesin
de, katkıda bulunacaklarına inanmazdık. Ama, 
her nedense tasarı bu halivle, Meclisten gelen 
hali tamamen değiştirilerek yadırgadığımız bir 
hale geldi. Sanki görülmez bir kuvvet Sena
tonun şimdive kadar bildiğimiz ve arkadaşları
mızın bildiğimiz kanılarına aykırı bir hale sok
tu tasarıyı. 

Bu hükümlere Komisyon da inanmamış veya 
o da sahip çıkmamışa benziyor. Çünkü Millet 
Meclisinden gelen metinde, temel felsefe yö
nünden. orada yapılan değişikliklere ilişkin 
srerekçeleri bizim Geçici Komisvon belirtmiyor. 
Değiştirivor, niçin değiştirdiğine ilişkin ge
rekçeyi koymuyor. O da beğenmiyor galiba yap-
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tığını. Kanun bâzı yönleri ile 31 yıl önce sos
yal hakların dünyada bile çok az korunduğu dö
nemde, faşizmin ve komünizmin en fanatik za
manlarında bu hakların verilmediği bir dönem
de bile çıkan 3008 sayılı Kanundan çok daha geri 
bir felsefeyi temsil ediyor, bâzı yönleriyle. 

Bu kanunun bu nitelikleri ile Cumhuriyet 
Senatosundan çıkamıyacağı umudu biricik te-
sellimizdir. Zannediyoruz ki, bu niteliği ile bu 
kanun, buradan çıkmaz. Gerçekten Cumhuri-

• yet Senatomuzun şimdiye değin yasalarda yap
tığı değişikliklerin büyük çoğunluğu onun yü
celiğine yaraşan nitelikte olagelmiş ve Millet 
Meclisi tarafından da uygun karşılanmıştır. 

Sayın arkadaşlar, belirttiğimiz kaygı ve sakın
calarımızın birkaçına değinmek istiyorum. Ev
velâ, tasarının Anayasa felsefesi emek, sermaye 
ilişkileri sosyal haklarda güvenlik ve adalet il
keleri yönünden eleştirme bir yana, bu noktada 
eleştirmeyi biraz fantazi sayıyoruz. Çünkü daha 
büyük kayofilar içimde vardır. Yani, bu ilkele
rin ötesinde, kaygı yarattığından ötürü zan
nediyoruz ki, bu konularla en az ilgisi olan kim
seleri bile rahatsız edecek yönleri vardır. Şim
di bu yönleri, birkaçını, on - onikisini yüksek 
takdirlerinize sunacağız. 

Evvelâ uygulamada he/Dİmizin bildiği gibi, bir 
işveren vekili vardır. Bu işveren vekili genel 
olarak işçiler arasından seçilir Uygulamada 
böyle. Bu işveren vekili yani işçi, buna tanı
nan hakların bu kanunda büyük ölçüde kısıtlan
dığını görüyoruz. Bu hakları ancak şartlı 
olarak kullanabileceği hükmü vardır. Yani iş
çi olan işveren vekili haklarını, sonra söyliyece-
ğim fıkrada belirtilen şek;îde kısıtlanmış olarak 
'kullanabilir. İşveren istediği kadar işveren vekili 
seçebileceğine göre, haki arını bu hükme daya
narak kısıtlıvabileceği insanların sayısı kanun
la çok artaibilmektedir. Tasarıda şöyle deniyor : 
«Sözleşmede alksine hüküm yoksa işveren vekil
leri işçilere tanınan haklardan yararlanır» 
Demek ki, işveren vekili sözleşmede bu haklar
dan yararlanamıyacak hale sokulabilir. 

Sözleşmede konacak bir hüküm ki başlangıç
ta sözleşme yapılırken tarafları düşünürseniz, 
işçinin zayıf durumu ile sözleşmenin bu başlan
gıcında bövle hükme kolay kolav itiraz edecek 
güçte değildir. Konulabilir böyle bir hüküm. 
İşte, böyle bir hükümle işçinin sosyal hakların

dan yoksun kılınmasına kapıyı açıyor. Böyle 
bir silâh elde iken, kanuna dayanan böyle bir 
silâh elde iken, işverenle vekili olacak işçi ara
sındaki sözleşme pek de sağlam olmayabilir 
ve bunun sonucu olarak işverenin bazan dire
nerek tanımak istediği kıdem tazminatı, yıllık 
ücretli izin, fazla çalışma ücreti, çalışma süresi, 
hafta tatili, ulusal bayram ve saire, ihbar tazmi
natı gibi haklardan yoksun kalması için onun 
başlangıçtaki zayıf durumundan işveren yarar-
lanabüir. 

İşverenin yararına ve onun emri altında bu
lunmak üzere işçiler arasından seçilen işveren-
vekillerini bu ölçüde hakkından yoksun kıla
bilecek bir kapının niçin açıldığını bir türlü an-* 
lıyamadım. Sözleşmede aksine hüküm yoksa 
ancak yararlanır. Bu adam bir işçidir, işçilere 
Anayasamız, Hükümetlerimiz ve yasama or
ganlarımız bir hak tanımış, bizim kanunumu
zun birinci maddesinde bu hakkı sınırlandır
ma arzusu beliriyor. Onun için bizim inancı
mız, bu, daha başlangıçta sınırlandırmak arzu
sunu ifade eden sözlerin metinden çıkarılma
sıdır. 

İkinci değineceğimiz nokta: Asıl işveren
den iş alan ikinci işverenin, taşaron ve saire 
gibi, ikinci işverenin yükümlülüklerinden, mü
kellefiyetlerinden asıl işverenin sorumlu tu
tulması genel hükümler dairesinde sözleri ile 
orada bu da sınırlandırılmıştır. 

Diğer konularda ikinci işveren asıl sorum
lu tutulmaktadır. Yani, genel hükümler içeri
sine girmiyen konularda, asıl sorumlu işçiden 
ikinci işveren; örneğin; en belirgin örnek ve-
rileibilir, taşaron sorumlu tutulmaktadır. Ço
ğu kez bu ikinci işveren yetersiz ve ekonomik 
yönden güçsüz kimselerden seçildiğini düşü
nürsek, asıl işverenin ancak kişiliğine yöneltâ-
lebilen kusurlardan ötürü sorumlu tutulabile
ceğini kanun söylediğine göre, demek kişiliği
ne ilişkin olmasa diğer bütün hükümlerden 
sorumlu tutulacak olan ikinci işverendir. Böy
le olunca elinden geleni yaptığı halde işçile
rin haklarından yararlanmaları önlenmemişse, 
yani işveren ben her şeyi yaptım ama önliye-
medim, < gerisini ikinci işveren yapacaktı de
diği anda, kendisine de bu bağlanamazsa so
rumlu değildir. Böyle olunca takdir buyurur
sunuz ki, gündelikler dâhil, bütün diğer hak-
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l an güçsüz bir kimsenin veremeyişine karşı 
çalınacak kapı kalmıyor. Taşarondan şikâyet 
ediliyor. Patrondan şikâyet etmeyin, evi ya
pandan şikâyet etmeyin, taşaron haksız. 

Buna neden gereklilik duyulmuş? Esas iş
veren genel hükümler dairesinde değil, tüm 
olarak emek, sermaye, işçi, işveren ilişkilerin
de sorumlu tutulması gereken kimsenin ara
sına bu sorumluluğunun gereğini yapamıya-
cak güçde zayıf da olabilir ve bunu da göste
rebilir arada bir insan bulunması, zayıfın 
aleyhine çalışan bir hükümdür. 

Üçüncü nokta; işçinin şikayetiyle, iş söz
leşmesinin feshi için, kanunda şikâyetin haklı 
olması istenmektedir. Gayet ilginç. Şikâyet 
haklı olur ise ancak işçinin işverene yaptığı 
şikâyet >o zaman makbul sayılır. Haklılığın ön
ceden tesbiti mümkün olmadığından, işvere
nin takdirine kalıyor bu nokta. Pazarlığı esas 
alan grev kurumunu kabul eden bir düzende, 
bir hukuk düzeninde takdiri, tek yanlı takdi
r i esas alan bir kanun hükmü olamaz. Efen
dim, yargı organına sonra başvursun. Şikâyet 
etmiş işçi şikâyet ettikten sonra fesih yapa
cak. Şikâyeti haksızsa yargı organına başvur
sun. Arkadaşlar insafla düşünelim, işçiyi yar
gı organına - çoğu belki yargı organına nasıl 
başvurulacağını bilmez - böyle zayıf bir kim
seye yargı organının kapısını göstermek biraz 
yokuşa sürmek olur yasada onun için bu hük
mü de haksız buluyoruz. 

Biliyorsunuz, şikâyet ettiği takdirde fesih 
halinde tazminat var. Bunu emreden 13 ncü 
madde; bu halde olursa, kanun bu halde ka
lırsa, işverenin takdir hatası meydana çıksa bi
le, suçlanamaz. Yani, her yönü ile bozuk bir 
madde olur. Şikâyet ediyor, haksızsa işveren 
düşünsün, bunu mahkemeye gitsin, dâvasını 
kazansın. Bu halde bile 13 ncü madde gere
ğince alacağı tazminattan dolayı işveren suç
lu görünemez. Bütün bunlar demin de arz et
tim ; sanıyorum, bir işveren de bunu kabul et
mez, yani bu ölçüde aykırı bir hükmü kabul 
etmez. Bunların bütün maddeleri vardır, mad
deler gelince ayrıca üzerinde konuşacağız. 

Diğer bir nokta; işverenin sözleşmeyi bildi
rimsiz feshi vardır. Yani işveren bildirimsiz 
sözleşmeyi feshediyor 3008 sayılı Kanun, 31 
yıl önce çıkan kanun bile bunu kabul etme

miştir. Ama efendim, 17 nci madde böyle di
yor, 16 ncı maddede işçinin bildirimsiz feshi
ni tanıyor, denklik vardır, deniyor. Biraz in
safla düşünülürse güçlünün bildirimsiz feshi 
ne, güçsüzün bildirimsiz feshi denk değildir. 
Sonra; sanıyorum Sayın Bakan da her hangi 
bir istatistik bilgiye dayanarak, ki, daha iyi 
bilir bunu, işçilerin bu şekilde tutumlarına 
i.'işkin örnek pek bulamaz, pek yoktur Türki
ye'de. Tersi vardır, öbürü yoktur. O halde, 
esasında olmıyan bir işin çok olabilmesi ihtima
li içinde olan işe denk getirilmesi de hatalı bir 
harekettir. 

Diğer bir nokta; işçiye durum ve davranış
ları ve çalışmasiyle ilgili bir belge verilmesini 
dahi bu yasanın 20 nci maddesi çok görüyor. 
Yani işçi diyecek ki, Allah aşkına, çalıştım si
zinle, ben çalışabilirim, şu işte bulundum, 
bana bir belge verin... Bunu dahi vermiyor bu 
kanun. Eskiden vardı, Millet Meclisinden ge-
ien metinde var. Bizimki, bunu da kaldırmış. 
Bunun ne zararı var? Adam belki başka bir 
yere girerken - işte bonservis filân, bir şeyler 
verdik ona, her neyse bir belge - şu kadar yıl 
çalışmış şu işte çalışmış başarılı, başarısız ne 
ise, işverenin takdirine kalmış bir kâğıdı bile 
bizim komisyon işçiye verilmesini çok gördü 
ve metinden çıkardı. 

Sonra en tehlikeli bir hüküm: Topluca iş
çiler? çıkarabilmekte işverenin ileri süreceği, 
işim daraldı, yahut da işlerim iyi gitmiyor, 
işlerimi azaltacağım, gibi özürlerle toplu ola
rak işlerine son vereceği insanlar için takdir 
ona bırakılmıştır, işverene. Yani Çalışma Mü
dürlüğü bile araya giremeden, ona bile sorul
madan, sadece ona bilgi verilecek... Bu böyle 
olursa arkadaşlarım, bu hükümle açıkça, do
laylı, hileli bir lokavt kabul ediliyor, demek
tir. Hileli bir lokavt... İşveren tek başına işle
rimi daraltıyorum, işlerim iyi gitmiyor, azalta
cağım, topluca birtakım işçiye yol vereceğim... 
Bunun adı lokavt olur, hileli lokavt olur. İşte 
bu da bizim komisyonun nedense iltifatını ka
zanmış. 

29 ncu maddede kamu tüzel kişiliklerine 
verilen ödevler vardır. Ama, özel tüzel kişilik
lere, özel teşebbüs tüzel kişiliklerine veyahut 
kişiliklerine bu yükümlülükler verilmiyor. 
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Şimdi kamu tüzel kişiliklerine verilen yü
kümlülükleri öbürüne kat kat fazla vermek ge
rekir, vermemek değil kat kat vermek gere
kir. Çünkü bir tarafta kamu tüzel kişisidir, 
biraz daiha hakları daha kolay konabilir, ku
rumsal bir tutumu vardır. Her şeyden önce bel
ki kârı kendine ait değildir, memurdur, genel 
müdür v.s. o daha az hakları kıısıtlar. Binaena
leyh, eğer biz kamu tüzel kişiliklerine bunları 
veriyorsak özel teşebbüse bu hakları daha çok 
vereceğiz. Bu hakları koruması için hükümleri 
daha çok koymamız gerekir. Fakat kanun ta
sarısında nedense bunlar da konmamıştır. Son
ra, asgari ücret tesbiti, Komisyonun toplan
ması ve ücretlerin en alt sınırlarının, asgari sı
nırlarının Çalışma Bakanlığının önergesiyle, 
Bakanlar Kurulunca tesbitine bırakılmıştır. Ya
ni, istediği zaman komisyonu çağıracak, zaman 
sınırlaması yoktur bu işte, istediği zaman ko
misyonu çağıracak ve Çalışma Bakanlığının 
önergesiyle Bakanlar Kurulunca bu em alta 
sınır saptanacaktır. Lüzum görülen zaman de
yince, bu siyasal iktidarlarca bugün böyle an
laşılır, yarın başka türlü anlaşılır. Bu da bir 
haksızlıktır. Hele seçimlerden önce bu çok 
kolay anlaşılır, fakat, seçimlerden sonra bu hiç 
anlaşılmaz. Onum için böyle bir hükmü biz ya
dırgıyoruz, tasarıda bulunmasını. Halbuki, ta
rafların çağrısı ile toplanacak siyasal etki ve 
baskılardan korunmuş bir komisyona bu iş ha
vale edilse idi, bunun yanlış kararma karşıda 
elbette gene yargı organına başvurabilir. Ama, 
evvelâ temelde tesbit eylemi, saptama eylemi 
böyle bir komisyona havale edilse idi her halde 
işçi, işveren arasındaki ilişkilere ilişkim görüş
lerimizin hukukî temelleri daha sağlam olurdu, 
adaletli olurdu. Hükümet kararı için de elbette 
yanlış olursa yine elbette yargı organına baş
vurabilir. Denebilir ki, burada, Hükümetin, Ça
lışma Bakanlığının önergesi ve Bakanlar Kurulu
nun kabul ettiği ücret için de gene başvurabilir, 
yargı organıma. Fakat, komisyonun toplamması 
ve asgari ücretin tesbit zamanının görülen lüzum 
ilkesine bağlandığı bir yasa karşısında kanım 
böyle çıkarsa, bunun karşısında Damştaya baş
vurmanın vereceği güvenlik çok zayıf olur. Böy
le bir durumda Damştaya başvurmak o kadar 
güvenlik vermez. Bu, keyfî ve siyasal etkilere gö
re yapılacak bir takdirdir. Bunu da uygun bul

muyoruz. Yani, uygun bulmadığımız şey, arzu 
ettiğimiz şey, böyle siyasal baskı ve etkilerden 
büyük ölçüde korunmuş bir komisyon yolu ile, 
aracılığı iîe bu en az ücret sınır, tabanı saptan
malıdır, Hükümetin takdiri ile değil. 

Sonra, komisyonun toplanması da böyle Hü
kümetin takdiri ile değil, bir süre, bir şey kon
malı, başka bir mekanizma bulmalı, yani, siyasi 
baskıların, etkilerin bu kadar çok olduğu, oiabi 
leceği bir hüküm yasada bulunmamalı. Sonra, 
işçilerin oturdukları yerlerden uzak bir yerde iş
yeri varsa, o takdirde işçiler toplu olarak, tü
zük, yasa ne ise, eylem ve işlemlerini düzenliyen 
temele göre, bir düzen almışsa işveren tarafından, 
kamyonlarla, otobüslerle bir şeyle toplu olarak 
gidip geliyorlarsa, bu takdirde bizim tasarı yolda 
geçen zamanı çalışmadan saymaz. Yani otobüsle 
almış işçileri bulunduğu yerden götürüyor, o ge
çen süreyi; ona toplu; tek başına giderse bir sö
zümüz yok. Tek işçi gidiyor, geç kalmış veya uzak 
bir yerde kalmış, ona bir sözümüz yok. Ama top
lu olarak ve bir yönetmeliğe, bir temele dayanan 
bir düzen içinde olduğu halde, toplu olarak gi
den işçinin durumunu, 3008 sayılı Yasa çalışma 
süresi içinde sayıyor. Demek ki, 31 yıl önce çok 
daha ileri bir görüş varmış, sayıyor. Şimdi bu
rada biraz insaflı düşünürsek böyle çalışma yer
leri işverenin lehinedir. Belediyenin birçok yü
kümlülüklerinden kurtulmak için belki böyle yer
ler daha iyi seçilebilir. Yani böyle bir yer işvere
nin yararına olabilir. Onu böyle korurken; ko
rurken değil, kendi kendini korumuş, kendisi git
miş, açmış işyerini. İşçiye yolda geçecek bu za
manı saymamayı, biz, 3008 sayılı Kanunun 42 nci 
maddesi bunu saydığı halde, 31 yıl sonra sosyal 
devlet kavramına uygun bir yasa düzeni, hukuk 
düzeni içinde bulunurken, bunu saymamayı da 
aykırı karşılarız. 

Diğer bir husus; işin durdurulması ve iş gü
venliği yönünden gerekli olan ve Millet Meclisin 
den de geçen 75 nci maddenin 3 fıkrasını da Di
zim Komisyon beğenmedi. Neden bu iş güvenli 
ğini sağlıyan maddeleri bu ölçüde beğenmİ3Tor, 
onu anlıyamadık. Komisyon aydınlatırsa mem
nun oluruz. İşçi haklarının korunmasını amaç 
güden bu fıkralar yasadan çıkarılmamalı idi. 
Ama zaten birçok arkadaşlar da aleyhinde bu
lundular Komisyonda. Ceza hükümlerini kapsı-
yan 9 ncu bölüm; o büsbütün anlaşılmaz bir fel-
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sefeye dayanıyor. Burada 7 madde ceza hüküm
lerini kapsıyor. Nedense yine Millet Meclisinden, 
Hükümetten gelen tasarı, büyük ölçüde, bizim 
Komisyonda değiştirildi, işçinin bir aylık eme
ğinin verilmemesinin karşılığı ceza olarak 50 
lira koymuş bizim Komisyon, 50 liralık ceza, 
Artık yeterli olup olmadığını takdir bııyrıınuz 
İş güvenliğini tehlikeye düşüren ve bu yüzden 
hastalanan, sakatlanan ve hattâ ölen işçi içinde 
işverene 1 000 liralık ceza uygun görmüş. Ne sos
yalist sisteme uygun, ne kapitalist sisteme. Sanı
yorum ki, Amerika'da kapitalist sistemde bu ceza 
bunun bin katıdır. Bir katı, iki katı değil bin 
katı. (A. P. sıralarından, Ceza Kanununda ayrı
ca ceza var sesleri.) Efendim, buradaki açık hü
küm konmuştur Ceza Kanununa, 

Emeği ve insan varlığını bu ölçüde ucuza de
ğerlendiren bir hükmü de biz yadırgadık. İved: 
çıkması beklenen ve büyük bir kütlenin ümidini 
üzerine çeken yasanın yürürlük maddesi de il
ginç, altı ay sonra yürürlüğe girecek. Yani, altı 
ay içinde bizim bu yaptığımız değişikliklere gö
re siz işinizi yoluna koyun işverenler, demek isti
yor bizim Komisyon, ondan sonra ancak yürürlü
ğe girer, çünkü sizin de beklemediğiniz hüküm
leri biz buna koyduk... Elbette bunu da yadır
gıyoruz. 

İşverenin bildirimsiz sözleşmeyi feshinde bâ
zı sözler var ki, bunları da çok yadırgadık, hat
tâ gereksiz bulduk. Bir yerde diyor ki, «İşvere
ne, ya da ailesi üyelerinden birine işçinin sataş
ması veya gözdağı vermesi...» İşçi gözdağı vere
cek veya onun ailesinden birine veya kendisine 
sataşacak, o takdirde bildirimsiz fesih. Bildirim
siz fesih de, arz ettiğim gibi, demin de yerdiğim 
gibi, işliyor bu bildirimsiz fesih. Bu, öyle yo-
rumlanablir ki, gözdağı vermiş, yan bakmış, iş
çiyi de işveren kovmuş, bildirimsiz feshetmiş. Yi
ne aynı madde de «İşverenin evinde oturan işçi
nin yaşayışının o evin âdabına ve evin usulleri
ne uygun gelmezse yine bildirimsiz fesheder...» 
Evvelâ bu derecede işin içine girmeyi, bâzı arka
daşlarımızın da muhalefet şerhlerinde belirttiği 
gibi, gereksiz bulduk. 

Diğer bir hüküm ki, çok yoruma elverişlidir; 
«Sözleşme yapıldığı sırada sözleşmenin esaslı nok
talarından biri için gerekli nitelikleri veya koşul
ları, şartları kendisinde bulunmadığı halde var 
demişse, sözleşmeyi imza ederken, biz, bir süre 

konsa kabul ederim, altı ay sonra, bir sene sonra, 
iki sene sonra meydana çıkıyor filân gibi bir 
süre konsa mümkün, kaç yıl sonra meydana çı
karsa çıksın gene bildirimsiz fesih gerekçesidir. 
Belki bâzan işveren böyle bir gerekçeye bile bile 
dahi ses çıkarmıyabilir. Ve olabilir insan oğlu, 
hilelisi de var, dürüstü de var. Ama yasalar çı
karken, her halde böyle kapıları açık bırakma
dan çıkması gerekir. Bunlar olmasın, bu hüküm
ler bulunmasın demiyoruz. Fakat arz ettiğimiz 
gibi, tek yanlı yargılara dayanak olacak ve güç
süz olana başının çaresine bak, git mahkemeye 
sen, diyecek bir hüküm yerine, yeri geldiği za
man tekliflerimiz olacaktır, daha adaletli hüküm
lerin bulunması ve en azından Hükümetin ve 
Millet Meclisinin hiç olmazsa benimsediği haklar 
ve ilkelerin altına düşülmemesi gerekir. İşçi ve 
işveren arasında bu maddede o kadar lâflar var 
ki, okumuşsunuzdur tabiî, gereksiz ara bozucu
luğu hatırlatacak lâflar bile var. Yani aiklına gel
mez belki işçinin ve işverenin, bunlar bile buraya 
sıralanmış Komisyon üyeleri arkadaşlarım; za
ten 12 komisyon üyesinin altısı ya «söz hakkım 
mahfuz» demiş veya muhalefet şerhi vermiş, iki
si de bulunmamış, görülüyor ki, komisyon üye
lerinin de çoğunun beğenmediği ve belirttiğimiz 
hastalıkları ile huzurunuza gelen bu tasarıyı dü
zeltmeden kabul etmiyelim ricasını tekrar ediyo-
ruz Senatonun bugüne değin olduğu gibi bu 
tasarıda olumlu değişikliği yapacağı umudunda-
yız Hele işçi ve işveren ilişkilerinin ileri bir 
düzende yasalara bağlandığı bir dönemde ve yü
rütme organından geldikten başka, Millet Mec
lisinde de aldığı şekilden sonra Senatomuzda bu 
bu derecede geriye götürülen bir felsefenin bütün 
kalıntıların Yüce Kurulumuz tarafından tasa
rıdan silinip çıkarılacağı umudundayız. Bu 
umutla Yüce (Kurulunuzu saygı ile selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Açık oylama sonuçlarını arz edi
yorum: 30 . 12 . 1960 tarihli 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununda değişiklikler yapılmasına 
mütedair kanun tasarısının açık oylamasına 
103 sayın üye katılmış, 89 kabul, 14 ret, salt 
çoğunluk sağlanmıştır. Tasarı kanunlaşmış
tır. 

Hafta tatili hakkındaki 394 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesinin (D) fıkrasında bâzı ilâveler 
yapılmasına dair kanun tasarısının reddine dair 
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Sosyal İşler Komisyonu raporunun oylanmasına 
109 sayın üye katıknıs, 109 kabul, salt çoğunluk 
sağlanmış rapor kabul edilmek suretiyle tasarı 
reddedilmiştir. 

Tekel Genel Müdürlüğü döner sermayesinin 
1 750 000 000 liraya çıkarılmasına dair kanun 
tasarısının açık oylamasına 103 sayın üye katıl
mış; 102 kabul, (1) ret salt çoğunluk sağlan
mıştır. 

İş Kanunu üzerinde Sayın Ahmet Yıldız Gru-
pu adına görüşlerini ifade etti. Sayın Ergün 
Grupu adına konuşmak istiyor, Sayın Hikmet 
İsmen kişisel görüşleri adına söz sırasına kay
dolmuştur. Sayım Obuz, Sayın Okyayuz da ay
nı şekilde. Sayın Vural zatiâliniz Grup adına 
mı? 

MAHMUT VURAL (Ankara) — Grup adı
na. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, C. H. P. Gru
pu adnıa. Başka söz istiyen arkadaşımız?.. Yok. 
Bir takrir var okutuyorum. 

Senato Başkanlığına 
İş kanunu tasarısı önemli bir konudur. 
Grupların görüşlerini daha iyi bildirebilme-

leri için Sayın Yıldız'm konuşmasından sonra 
önümüzdeki Salı günü gündemin birinci maddesi 
olarak müzakeresinin devammı arz ve teklif 
ederiz. 

Konya İzmir 
Muhittin Kılıç Cahit Okurer 

Tabiî Üye 
Fahri Özdilek 

BAŞKAN — Takrir hakkında görüşmek is
tiyen sayın üye?.. Yok. Takriri oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

4 . 7 . 1967 Salı günü saat 15 te toplanmak 
ve müzakereye kaldığımız yerden devam etmek 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,40 

6. — DÜZELTÎŞ 
* 

29 . 6 . 19G7 tarihli 79 neu Birleşim sonuna ekli 950 S. Sayılı İş kanunu tasarısına ait' basmaya-
zıda aşağıdaki düzel'ti'şler yapılacaktır : 

Sayfa Madde Satır Yanlış Doğru 

2 
2 
9 
9 

38 
65 
66 

— 
1 
1 

52 
106 

Geçici 1 

13 
32 

5 
7 
7 
1 
9 

tavsik 
maddenin ncü 
iş 1 erinden 
muamele yüklemlerinden 
mensubedilemez 
MADDE 106. — Bu kanunun 
karar bağlanır 

tevsik 
maddenin 3 ncü 
iş yerinden 
muamele ve yüklemlerinden 
mahsubedilemez 
MADDE 106. — I - Bu kanun 
karara bağlanır 
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30 . 12 . 1960 tarihli 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda değişiklikler yapılmasma dair 19 .2 .1963 
tarihli ve 202 sayılı Kanunun 642 sayılı Kanunla değişik geçici 4 ncü ve 26 . 6 . 1964 tarihli ve 484 
sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin değiştirilmesi h:k:kmdaki kanun tasarısına verilen oylann sonucu 

(Tasan kanunlaşmıştır.) 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sangöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

BOLU 
Rahmi Ankan 
Sırn Uzunhasanoğltı 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 103 

Kabul edenler : 89 
Reddedenler : 14 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 80 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozeab 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıea 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumrah 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi SöyLemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadh 
Ömer Ergim 
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[Reddedenler] 

TABÎI ÜYELER 
Suphi Karaman 
Kâmil KaraveMoğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Selâhattin özgür 

TABG ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Fahri özdilek 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran özkaya 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (î.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BÎLECİK 
Talât Oran 

Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

BURSA 

Saffet Ural 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

[Oya kattlmıyanlarJ 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BURSA 
I. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELAZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. ihsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Ekrem Özden 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

TOKAT 
Zihni Betü 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Hidayet Aydmer 

SllRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora (I.) 

UBF1. 
I. Etem Karakapıcı 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Âmil Artus 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök (I.) 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Adil Ünlü (1. Ü.) 
Suad Hayri Ürgüplü 
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Hafta tatili hakkındaki 394 sayılı Kanunun 4 ncii maddesinin (D) fıkrasına bâzı ilâveler yapılmasına 
dair kanun tasarısının reddine dair Sosyal İşler Komisyonu raporuna verilen oyların sonucu 

(Rapor 'kabul olundu, tasarı reddedilmiştir.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 109 

Kabul edenler : 109 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılniiyanlar : 74 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mukadder Öztekin 
AFYON KARAH1SAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aıkaı 
Mehmet Güler 
Hasan* Ali Türiker 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

Sırrı Uzunhasanoğhı 
[BURDUR 

ö. Faruk Kınaytürk 
BURSA 

Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Alltan 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
M. İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cüâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa D eli veli 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligiî 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
llyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söyllemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

— 115 — 



C. Senatosu B : 79 29 . 6 . 1967 O : 1 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zilini Betil 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Lûtfi Akadla 

[Oya katılmıyanlar] 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BURSA 
İ. Sabrı Çağlıyangü 
(B.) 

Saffeti Ural 
ÇANAKKALE 

Ziya Termen 
DENİZLİ 

Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Ekrem Özden 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDB 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

Ömer Ergün 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 

Âdil Ünlü 

Suad Hayri Ürgüplü 

Mustafa Tığlı 
SAMSUN 

Fethi Tevetoğlu 
SİİRT 

Abdurrahman Kavak 
SİNOP 

Suphi Batur 
TRABZON 

Ali Şakir Ağanoğlu 
TUNCELİ 

Arslan Bora 
URFA 

İ. Etern Karakapıcı 
VAN 

Ferid Melen 
YOZGAT 

İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Hasan Kangal 
Sadi Koça.ş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
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Tekel Genel Müdürlüğü döner sermayesinin 1 750 000 000 liraya çıkarılmasına dair kanun tasarısına 
verilen oyların sonucu 

(Tasarı kanunlaşmııştır.) 

TABÎI ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 103 

Kabul edenler : 102 
Reddedenler : 1 
Çekinserler : 0 

Oya katılımyanlar : 80 
Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Rifat Öztürkçine 

IZMlR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MANİSA 
Emin Açar 

Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
tlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söyllemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

—117 — 



C. Senatosu B : 79 29 . 6 . İ967 0 : 1 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Mehmet özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
Ahmot Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
SaMh. Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıealı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi AkadJa 
Ömer Ergün 

Ragıp Üner 
A dil Ünlü 

3uad Hayri Ürgüplü 

[Reddeden] 

KOCAELİ 
Hikmet ismen 

[Oya katılrmyanlar] 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
I. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Wva Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. ihsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Ekrem Özden 
M. Cemal Yıldırım 

IZMÎR 
İzzet Birand 
Cahit Okurer 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora (I.) 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

79 NCU BİRLEŞİM 

29 . 6 . 1967 Perşembe 

Saat: 15,00 
I 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKlNCl DEFA OYA KOıN U L A C A K 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

II I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X 1. — 30 . 12 . 1967 tarihlî 193 sayılı G&-

lir Vergisi Kanununda değişiklikler yapılması
na dair 19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sayılı Ka
nunun 642 sayılı Kanunla değişik geçici 4 ncü 
ve 26 . 6 . 1964 tarihli ve 484 sayılı Kanunun 
10 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İk
tisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 1/258; Cumhuriyet Se
natosu 1/754) (S. Sayısı : 944) [Dağıtma tari
hi : 12 . 6 . 1967] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X 1. — Hafta Tatili hakkındaki 394 sayılı 

Kanunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasına bâzı 
ilâveler yapılmasına dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu İçişleri ve Sosyal İşler komis
yonları raporları (Millet Meclisi 1/62; Cumhu
riyet Senatosu 1/750) (S. Sayısı : 946) [Dağıt
ma tarihi : 15 . 6 . 1967] (Red) 

X 2. — İş kanunu tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 
1/232; Cumhuriyet Senatosu 1/742) (S. Sayısı : 
950) [Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1967] (Veto) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Tekel Genel Müdürlüğü döner ser
mayesinin 1 750 000 000 liraya çıkarılması hak
kındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet Meclisi 1/263; Cum
huriyet Senatosu 1/755) (S. Sayısı : 943) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 6 . 1967] 

X 2. — 27 . 5 . 1963 tarih ve 2739 sayılı ' 
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hakkındaki 
Kanunun 2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkrala
rının değiştirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu İçişleri Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 2/258; Cumhuriyet Senatosu 
2/217) (S. Sayısı : 953) [Dağıtma tarihi : 
19 . 6 . 1967] 

X 3. — Hacettepe Üniversitesi kurulması 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/359; 
Cumhuriyet Senatosu 1/797) (S. Sayısı : 955) 
[Dağıtma tarihi : 24 . 6 . 1967] 
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Dönem : 1 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Tekel Genel Müdürlüğü döner sermayesinin 1 750 000 000 liraya 
çıkarılması hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları Millet Meclisi 1/263; Cumhuriyet 

Senatosu 1/755) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 184) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 16 . 5 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1/263 - 2845/16085 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 15 . 5 . 1967 tarihli 102 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, Tekel Genel Müdürlüğü döner sermayesinin 1 750 000 000 liraya çıka
rılması hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi 
Başkanı 

Not : Bu tasarı 1 . 11 . 1966 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 8, 10, 11, 12 ve 15 . 5 . 1967 tarihli 98, 99, 100, 101 ve 102 nci bileşimlerinde öncelik ve 
İvedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 184) 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 31 . 5 . 1967 

Esas No. : 1/755 
Karar No. : 31 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyurulan «Tekel Genel Müdürlüğü döner sermayesinin 1 750 000 000 
liraya çıkarılması hakkında kanun tasarısı» Komisyonumuzun 30 .5 .1967 tarihli toplantısında 
ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakleriyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının genel gerekçesinde tafsilen belirtilen hususlar ve bunlara mütedair temsilcilerin ver
dikleri tamamlayıcı bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden bahis konusu kanun 

-tasarısı Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

943 
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Havalesi gereğince Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonuna tetvdi edilmek üzere Yük

sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan ve 
Bu Raporda Sözcü 

Balıkesir 
Hasan Âli Türker 

Erzurum 
Osman Alihocagü 

Artvin 
Fehmi Alpaslan 

Manisa 
Refik TJlusoy 

Afyon K. 
M. Kâzım Karaağaçlıoğlu 

Konya 
Ahmet Onur 

Sivas 
Ahmed Çekemoğlu 

Afyon K. 
Ahmet Karayiğit 

Giresun 
İhsan Topdloğlu 

istanbul 
Şevket Akyürek 

Sakarya 
Mustafa Tığlı 

Çanıaikkale 
Ziya Termen 

Bütçe ve Plân Komisyonu Raporu 
Cumhuriyet Eenatosu 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Esas No: 1/755 

Karar No: 72 

7.6.1967 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 15 . 5 . 1967 tarihli 102 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, Tekel Genel Müdürlüğü döner sermayesinin 1 750 000 000 liraya çıkarılması hak
kında kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 16 . 5 . 1967 tarihli ve 2845/16095 sayılı yazıları 
ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 7 Haziran 1967 tarihli 28 nci 
Birleşiminde ilgili bakanlıklar temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, Tekel Genel Müdürlüğü döner sermayesinin 1 750 000 000 liraya çıkarılmasını ön
görmektedir. 

Gerekçede; döner sermayenin, 7424 sayılı Kanunla 750 milyon liraya çıkarıldığı, 28 2 . 1962 tari
hine kadar bu miktarın ancak 504 837 265,47 lirasının ödendiği ve geri kalan 245 162 734,53 lirası
nın henüz ödenmediği belirtilerek, 1958 yılı hesaplarına göre tesbit edilmiş olan 750 milyon liralık 
sermaye ihtiyacı tamamen ödenmiş olsa dahi iş hacminin fevkalâde artmış olması ve her çeşit iptidai 
madde ve malzeme fiyatlarında o seneden beri husule gelen yükselmeler ve bilhassa işçi ücretlerinde
ki artışlar dolayısiyle ihtiyacın karşılanamıyacağı ifade edilmektedir. 

I 750 000 000 liranın 874 794 431,67 lirası, Tekel İdaresinin 1957 - 1960 ve 1965 yıllarından 
Hazineye olan borçlarına mahsubedilecek, geri kalan 730 368 302,86 lira da, her yıl Genel Müdür
lük bütçesine konulacak ödenekle sağlanacaktır. 

Gerekçede belirtilen hususlar ve ilgili temsilcilerin verdikleri geniş malûmat muvacehesinde; Hazi
ne borçlarının tasfiye edilmesini ve neticede her yıl bütçeleriyle Hazineye verilmesi derpiş edilen 
hisselerin de zamanında gönderilmesi suretiyle varidatın günü gününe Hazineye intikalini sağlıyaeak 
olan tasarı Komisyonumuzca uygun mütalâa edilmiştir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen maddeler Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
I I I - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulma

sı kararlaştırılmıştır. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

E. Adalı 

Ankara 
T. Kapanlı 

Bu Rapor Sözcüsü 
Çorum 

A. Çetin 

Aydın 
7. C. Ege 

Tabiî Üye 
M. Özgün e§ 

İçel 
C. T. Okyayuz 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
R. Üner 

Rize 
0. M. Agun 

(C. Senatosu S. Sayısı : 943) 



Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

Tekel Genel Müdürlüğü döner 
sermayesinin 1 750 000 000 li

raya çıkarılması hakkında 
kanım tasarısı 

MADDE 1. — Tekel Genel 
Müdürlüğü döner sermayesi 
1 750 000 000 liraya çıkarılmış
tır. 

MADDE 2. — Birinci mad
dede yazılı sermayenin he
nüz ödenmemiş kısmından 
874 794 431,67 lirası, Tekel İda
resinin 1957 - 1960 ve 1965 yıl
larından Hazineye olan borçla
rının mahsubu suretiyle, geri 
kalan 370 368 302,86 lirası da, 
1967 yılından itibaren Tekel Ge
nel Müdürlüğü Bütçesine konu
lacak ödenekle sağlanır. 

MADDE 3. — Tekel Genel 
Müdürlüğü döner sermayesinin 
750 000 000 liraya çıkarılması 
hakkındaki 7424 sayılı Kanun 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 4. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunun 
hükümlerini Maliye, Gümrük ve 
Tekel Bakanları yürütür. 
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Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
iktisadi İğler Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

Tekel Genel Müdürlüğü döner 
sermayesinin 1 750 000 000 li

raya çıkarılması hakkında 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mecli
since kabul edilen 4 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Mecli
since kabul edilen 5 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 
Plân Komisyonunun kabul 

ettiği metin 
Tekel Genel Müdürlüğü döner 
sermayesinin 1 750 000 000 li

raya çıkarılması hakkında 
Kanun 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mecli
since kabul edilen 4 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Mecli
since kabul edilen 5 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

(C. Senatosu S. Sayısı : 943) 





Dönem : 1 4% / / 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Î J 4 4 

30 . 12 . 1960 tarihli 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda değişiklikler 
yapılmasına dair 19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sayılı Kanunun 642 sa
yılı Kanunla değişik geçici 4 ncü ?e 26 6 . 1964 tarihli ve 484 sayılı 
Kanunun 10 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet 

Meclisi 1/258; Cumhuriyet Senatosu 1/754) 

(Not : Millet Meclisi |S. iSayısı : 224) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 16 . 5 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2569/13507 -1/258 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 15.5.1967 tarihli 102 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, 30.12.1960 tarihli 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda değişiklikler yapılma
sına dair 19.2.1963 tarihli ve 202 sayılı Kanunun 642 sayılı Kanunla değişik geçici 4 ncü ve 
26.6.1964 tarihli ve 484 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Ferruh Bozbcyli 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 22.7.1966 tarihinde Başkanlıkça îlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
11, 12 ve 15.5.1967 tarihli 100, 101 ve 102 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 224) 

Malî ve İktisadi îşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi îşler Komisyonu 31 . 5 . 1967 

Esas No. : 1/754 
Karar No. : 32 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyurulan «30.12.1960 ıtarihli 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda deği
şiklikler yapılmasına dair 19.2.1963 tarihli ve.202 sayılı Kanunun 642 sayılı Kanunla değişik geçici 
4 ncü ve 26.6.1964 tarihli ve 484 sayılı Kanunim 10 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında kanım 
tasarısı» Komisyonumuzun 30.5.1967 tarihli toplantısında ilgüi Bakanlık temsücilerinin de iştirakle
riyle tetkik ve müzakere edüdi. 
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Tasarının genel gerekçesinde tafsilen belirtilen hususlar ve bunlara mütedair temsilcilerin verdik

leri tamamlayıcı bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden, bahis konusu kanun ta
sarısı Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan ve bu raporda 
Sözcü 
Balıkesir Manisa Sivas îstanbul 

H. Âli Türker B. TJlusoy A. Çekemoğlu Ş. Ahyüreh 

Erzurum Afyon K. Afyon K. Sakarya 
O. Alihocagil M. Kasım Karaağaçlıoglu A. Karayiğit M. T%glx 

Artvin Konya Giresun Çanakkale 
F. Alpaslan A. Onar 1. Topdloğlu Z. Termen 

Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 8 . 6 . 1967 

Karar No. : 73 
Esas No. : 1/754 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinm 15.5.1967 tarihli 102 nei Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, 30.12.1960 tarihli 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda değişiklikler yapılma
sına dair 19.2.1963 tarihli ve 202 sayılı Kanunun 642 sayılı Kanunla değişik geçici 4 ncü ve 
26.6.1964 tarihli ve 484 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı, Millet Meclisi Başkanlığının 16.5.1967 tarihli ve 2569/13507 sayılı yazıları ile Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 7 Haziran 1967 tarihli 28 nci Birleşimin
de ilgili bakarlıklar temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, Gelir Vergisine tabi çiftçilere 642 sayılı Kanunla 1966 yılma kadar tanınan defter 
tutma ihtiyariiiğiniın 19G8 yılına kadar uzatılmasını ve 484 sayılı Kanunun 10 ncu maddesiyle 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunuma eklenen geçici 10 ncu madde ile öngörülen 1967 yılma kadar 
Zirai Gelir Vergisi mükelleflerinin ziraat birimleri üzerinden vergi ödeme mükellefiyeti hükmü
nün devamının sağlanmasını öngörmektedir. 

1. Gerekçede de belirtildiği üzere, Gelir Vergisi Kanununun zirai kazançlarla ilgili hüküm
lerinin 202 sayılı Kanun ile tâdili sırasında, yeniden Gelir Vergisi mevzuuna alınan bu mükel
lef zümresinin ilk senelerde defter tutma bakımından karşılaşacakları güçlükler göz önünde tu
tularak, bu kanunun geçici 4 ncü maddesiyle 1962, 1963 ve 1964 yıllarına mahsus olmak üzere, 
kanunda belirtilen hadleri aşması sebebiyle defter tutması gereken çiftçilere zirai kazançlarını 
götürü gider usulüne göre tesbit edebilme imkânı tanınmış bulunuyordu. 

642 sayılı Kanunla da, Zirai Gelir Vergisi mükelleflerinin defter tutmaya hazır bir duruma 
gelmemiş oldukları gerekçesiyle, zirai kazançlarla ilgili hükümlerin ıslahı konusunda yapılmakta 
olan çalışmalar sonuçlanıp uygulama alanına konuluncaya kadar, çiftçi mükelleflere defter tut
makta tanınmış olan bu imkân 1966 yılma kadar uzatılmıştı. 

Ancak, son yılların uygulama sonuçlarına göre Gelir Vergisi Kanununda yazılı hadleri aşan 
Zirai Gelir Vergisi mükelleflerinin halen defter tutabilecek bir duruma gelmemiş bulundukları, 
tasarının gerekçesinden anlaşılmaktadır. 

(C. Senatosu S. Sayısı : 944) 
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Gerekçede belirtilen hususlar ve ilgili temsilcilerin verdiği tamamlayıcı malumat muvacehe

sinde, Gelir Vergisine tabi çiftçilerin defter tutma hususunda karşılaşacağı güçlükleri kaldır
mak maksadiylc 642 sayılı Kanunla 1966 yılı sonuna 'kadar tanınmış buluman ihtiyarilik hak
kının iki yıl daha uzatılması, Komisyonumuzca uygun göıriilmüş ve 202 sayılı Kanunun değişik 
geçici 4 ncü maddesiınin bu yolda değiştirilmesini öngören tasarının 1 nci maddesi kabul edil
miştir. 

2. 26.6.1964 tarihli ve 484 sayılı Kanunun 10 ıncu maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu
nuna eklenen geçici 10 ncu madde ile, zirai kazançların 'kavranmasında ve tatbikindeki güçlük
ler, bu güçlüklerin vergi randımanına yaptığı menfi tesirler ve ayrıca plânın takibi için gerekli 
iç finansman ihtiyacı göz önünde tutularak, geçici bir devre için vergiye tabi çiftçiler, ziraat 
birimleri itibariyle asgari bir vergiye tabi tutulmuşlar ve ziraat birimleri üzerinden vergi öde
me mükellefiyetinin, en geç 1967 yılma ve ortalama kâr hadlerinin tesbitme dair komisyonlar ku
rulup bu hadler tesbit edilinceye ve Gelir Vergisi Kanununun bünyesinde bu bakımdan gerekli 
değişiklikler yapılıncaya kadar devam edeceği öngörülmüştür. 

Tasarının gerekçesinde, söz konusu süre zarfında, Gelir Vergisi Kanununda bir değişiklik yapıl
mamış bulunmakla beraber, yıl olarak tasrih edilmiş olduğu cihetle, geçici 10 ncu madde ile ihdas 
olunan mükellefiyetin, kanun hükmü icabı kendiliğinden kalkmış olacağı; ancak, asgari zirai verginin, 
bu alandaki vergilendirme güçlükleri karşısında ihdas edilmiş bulunması sebebiyle, kanunda bu 
güçlükleri gideren yönde bir değişiklik yapılmaksızın bu mükellefiyetin kaldırılmasının, zaten 
mevcut bulunan tatbikat zorluklarını bir kat daha artıracağı ve vergi varidatının düşmesine sebebo-
lacağı ifade edilmektedir. 

Gerekçede belirtilen hususlar muvacehesinde, zirai kazançların vergilendirilmesi konusunda ge
rekli değişiklikler yapılıncaya kadar, geçici 10 ncu madde hükmünün devamını sağlamak amaciyle, 
481 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasını öngören tasarının 2 nci madesi, Komisyonumuzca uygun 
görülmüştür. 

I I - Millet Meclisince kabul edilen 1, 2. 3 ve 4 ncü maddeler, Komisyonumuzca da aynen 
kabul edilmiştir. 

I I I - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması 
kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edillmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Bu raporda Sözcü 
İstanbul îçel Tabiî Üye Cumhurbaşkanınca S.Ü. 

E, Adalı C. T. Okyayuz Söz hakkım mahfuzdur. B. Üncr 
M. Özgüneş 

Ankara Aydın Çorum Rize 
T. Kapanh t. C. Ege A. Çetin O. M. Agun 

(C. Senatosu S. Sayısı : 944) 
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Millet Meclisinin kabul 

ettiği metin 

30 . 12 . 1960 tarihli 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununda de
ğişiklikler yapılmasına dair 
19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sa
yılı Kanunun 642 sayılı Ka
nunla değişik geçici 4 ncü ve 
26 . 6 . 1964 tarihli ve 484 sa
yılı Kanunun 10 ncu maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 19 . 2 . 1963 
tarihli ve 202 sayılı Kanunun 
642 sayılı Kanunla değişik ge
çici 4 ncü maddesi asa âldaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Geçici madde 4. — 1962, 1963, 
1964, 1965, 1966, 1967 ve 
1968 yıllarında elde edeceği zi
rai kazancını bilanço veya iş
letme hesabı esasına göre tes-
bite mecbur olan çiftçiler, dile
dikleri takdirde adı geçen yıllar 
zirai kazançları üzerinden götü
rü gider usulüne göre vergilen
dirilir. 

Mükellefler bu hususu be
yannamelerinde belirtmeye mec
burdurlar. 

MADDE 2. — 26 . 6 . 1964 
tarihli ve 484 sayılı Kanunun 
10 ncu maddesi ile 31 . 12 . 1960 
tarihli ve 193 sayılı Kanuna 
eklenen geçici 10 ncu maddenin 
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Gelir Vergisine tabi çiftçile
rin, zirai kazanç ortalama kâr 
hadlerinin tesbitine dair komis
yonlar kurulup bu hadler tesbit 
edilinceye ve Gelir Vergisi Ka
nununun bünyesinde bu bakım
dan gerekli değişiklikler yapı
lıncaya kadar verecekleri yıllık 
Gelir Vergisi beyannamelerinde 
gösterdikleri zirai kazançlar 

Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
İktisadi işler Konu iyonunun 

kabul ettiği metin 

30 . 12 . 1960 tarihli 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununda de
ğişiklikler yayılmasına dair 
19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sa
yılı Kanunun 642 sayılı Ka
nunla değişik geçici 4 ncü ve 
26 . 6 . 1964 tarihli ve 484 sa
yılı Kanunun 10 ncu maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2..— Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 
H â n Komisyonunun kabul 

ettiği metxı 

30 . 12 . 1960 tarihli 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununda de
ğişiklikler yapılmasına dair 
19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sa
yılı Kanunim 642 sayılı Ka
nunla değişik geçici 4 ncü ve 
26 . 6 . 1964 tarihli ve 484 sa
yılı Kanunim. 10 ncu maddesinin 
değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

(C. Senatosu S. Sayısı : 944) 
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Millet Meclisinin kabul 

ettiği metin 

üzerinden hesaplanan yıllık Ge
lir vergileri (Yıllık beyanna
melerde çeşitli kaynaklardan 
kazanç ve irat gösterilmesi 
halinde yıllık verginin zi
rai kazanca isabet eden kıs
mı) aşağıda yazılı birimle
re göre bulunan miktarlardan 
az olamaz. Az olduğu takdirde, 
bu miktarlara yükseltilir. 

MADDE 3. — Bu kanunun, 
1 nci maddesi 1 . 1 . 1967 tari
hinden itibaren, 2 nci maddesi 
1966 takvim yılı başından iti
baren elde olunan zirai kazanç
lar hakkında uygulanır. 

MADDE 4. — Bu kanun hü
kümlerini Maliye Bakanı yürü
tür. 

Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
iktisadi İşler Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mecli
since kabul edilen 4 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 
Plân Komisyonunun kabul 

ettiği metin 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mecli
since kabul edilen 4 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

(C. Senatosu S. Sayısı : 944) 





Dönem ; 1 fi / O 
Toplantı.: G . C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U ' S. Sayısı : u 4 0 

La tatil i hakı-Kciakî 3 M oay-ii: Kaımımn 4 ELCÜ maddesinin ( D ) 
fıkracına b a s : LtÂvalcT yap::i:::.aaToa da i r kasanın tasarısının Millet Mec-
üsmce kaba l olunan r acüa vo Coa:/ Lnııiyet Senatosu İçişleri ve Sosyal 
taler " komisyonlar ı mıoorOnıroı (iV^'lot Meclisi 1 /62 ; Cumhuriyet 

Senatooa 1 /750) \ 

(Not : H. Ilccihi S. Gayesi : G5) 

.. GCÎICZ Sc1:rcicrlvjİ 24 . 4 . 1967 ' 
Ka:uı:üar Müdilrlüğii ' . \ ' 
Sayı ': 501/2074-1/62 \ / 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA ' . ' •""'••'" 

Millet Hoclis'nin 21 . 4 . 1CG7 tanİLİ DO n:ı Birlediğinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
ha?» ey i!o- lra'.Mil r:liTc:ı, lUU'a 'T/-':i ı ^ û : : i ' ' : l 804 nr.yı:ı Kanunim 4 ncü maddesinin (D) fık^ 
r a m a bClsı iI0vo"lcr yapdınama -"Ir/.r I:a:ıun t"uıa-_v.:-:, do:yaıı ile birlikte sunulmuştur. O 

Saygılarımla. 
F. Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı J 

Not : B:ı tavan 9 . 1:2 . '1044 trv'4iv4e BaşJ:a::4d:ra Pd: Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku-
rvlv.n 17, 20 ve 21 . 4 . 1047 iar44i 47, 40 vo 00 •:WJÎ hirlcşivılerinda öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kahıd edilmiştir. (2IHM 31 celisi S. Cayıv : 02) 

io'nljri Eo-risyonu rapora 

Cumhuriyet Scvatosıı 
İçişleri Komisyonu 11 . 5, . 1967 
Esas No. : 1/750 
Karar No. : 16 

Yükssk Başkanlığa 

Hafta tatili hakkındaki 304 «ayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasına Dazı ilâveler ya
pılmasına dair kanun tasarısı ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle Komisyonumuzda tet
kik ve müzakere edildi: 

Millet Meclisince; (Madde 1. — 2 0?ak 1340 tarihli vc 304 sayılı Hafta tatili Kanununun 4 ncü 
maddesinin (D) fıkrasur.n sonuna boıUer dükkOııkarı ve kuvaför salonları, motorlu araç tamirha
neleri ve motorlu araç yedek parpalarının satıe.ları ibaresi eklenmiştir.) Şeklinde tadil edilmiş 
olarak Komisyonumuza gckııis bulunmakta idi; • 

Kanun tasarısının başlık ve metin karnında yapılan değişiklikler kanun tekniğine uygun ol
madığı görülmekle başlığın (Hafta tatili lıakkuıdaki 304 .sayılı Kanunun 4 ncü maddesi (D) fık-
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rasınm değis'tirilmesine dair kanun tasarısı) olarak düzeltilmiş ve Millet Meclisince kabul edilen 
(D) fikrası da; berber ve kuvafürlerin 'bütün gün ayakta icrayı sanat eden meslek mensupları 
olması hasabiyle haftada bir gün olsun sıhhatleri 'bakımından dinlenmek zaruret ve ihtiyacında 
bulundukları, berber ve kuvaförler de işveren ile işçi arasında hizmet faaliyeti bakımından hiç
bir fark meveudolmaması ve îş Kanununa göre işçilerin hafta tatili günlerinde çalıştıkları zaman 
haftanın diğer gününde tatil yapmaları iktiza edeceği, berber ve kuvaförlerin işveren sıfatiyle 
bu gibi işlemleri yapmaya ekseriya malî ve iş durumu müsaidolmaması ve esasen turistik otellerde 
bizatihi berberlerin bulunması ve turistlerin sakel traşlarmı yanlarında bulundurdukları makina-
larla yapmaları tabiî olup yalnız saç traşlarındu berbere ihtiyaç hâsıl olacağı onun da müstaceli
yeti bulunmaması, umumi olan kanunun bir k:aım turistlerin ihtiyacını karşılamak maksadiyle 
hazırlanmasında arzu olunan değişikliğin kabulü halinde turistik uğrak yeri olmıyan il ve ilçeler
de bir kısım berberleri rekabet saikasiyle Pazar günleri de dükkân açarak icrayı faaliyette bu
lunmalarını teşvik eder mahiyette bir durumla karşılaşmak mülâhazası da esas kanunun gayesi
ne mugayir düşeceği cihetle ve bu sebeplerle berber dükkânları ve kuvaför salonları ibaresi me
tinden çıkarılmıştır. 

Motorlu araç tamirhanelerinin lüzumu Komisyonumuzca da kahul edilmiş ve ancak motorlu 
araç yedek parçalarının satıcılarının fıkrada kalması mahzurlu görülmüştür. Zira motorlu araç 
yeddk parçası satan esnafın her memlekette bir haylice bulunması bunlardan -bir veya birkaçının 
dükkân açması ticari rekabet sebebiyle diğerlerinin de dükkân açmasını gerektireceği ve umumi 
olarak kanunun turist bölgeleriyle alâkalı olan veya olmıyan bilcümle il ve ilçelerdeki motorlu 
araç yedek parçaları satan ticarethanelerin dükkân açmalarına saik ve sebebolunarak Hafta ta

tili Kanununun esas maksadına aykırı ve tadil tasarımız maksadını da tecavüz eder mahiyette 
görüldüğünden fıkradan motorlu araç yedek parçaları satıcıları ibaresinin de çıkarılması ittifakla 
uygun görülmüştür. 

2 ve 3 ncü maddeler de aynen ka;bul edilmirtir. 
Havalesi gereğince Sosyal İşler Komisyonuna tevdi duyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa 

sunulur. 
Başkan Bu Raporda Sözcü ve Kâtip Denizli 
C. Ortaç izmir A. K. Turgut 

Ö. L. Bozcalı 

Konya Konya Kırşehir 
M. Kılıç S. Çumralı A. R. TJlusman 

Niğde Sivas Sivas 
77. A. Göktürk H. Söylcmezolu Z. Önder 

C. Senatosu (S. Sayısı : 946) 



İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Hafta tatili hakkındaki 394 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesi (D) fıkrasının değiştirilmesine dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 2 Ocak 1340 tarihli ve 394 sa
yılı Hafta Tatili Kanununun 4 ncü maddesinin 
(D.) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

(D) Hanlar, oteller, lokantalar, kahvehane
ler ve motorlu araç tamirhaneleri, 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Sosyal isler Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal İşler Komisyonu 13 .6 .1967 

Esas No: 1/750 
Karar No: 19 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 21 . 4 . 1967 tarihli 90 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, Hafta Tatili hakkındaki 394 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasına 
bâzı ilâveler yapılmasına dair kanun tasarısı, Cumhuriyet Senatosu İçişleri Komisyonu raporu ile bir
likte Komisyonumuza havale edilmesi üzerine, sö. ü geçen tasarı ilgili bakanlık temsilcilerinin iştira
kiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Bilindiği üzere 394 sayılı Hafta Tatiline ilişkin Kanun bugün bütün Batılı ülkelerde uygulanan 
ve medeni yaşamanın temel gereklerinden biri olarak kabul edilen hususları gerçekleştirmek amaciy-
le ve çok ileri bir görüşle Cumhuriyet idaremizin 21 Aralık 1924 tarihinde kabul ettiği ilk kanunlar
dan biridir. 

Söz konusu kanunun tedvininde temel fikir ve espiri; hayatını çalışarak kazanan şahısların ce
miyetin nüvesini teşkil eden aile içinde haftada t i r gün beraber bulunmalarını sağlamak ve ailenin 
çeşitli sorunlarını çözümlemek ve çeşitli ihtiyaçlara ilişkin konularda sarsılmaz bağlar sağlamak ve 
böylece aile birliğini kuvvetlendirmek ve iktisadi, insani düşünceleri bilhassa göz önünde bulundur
maktan ibarettir. 

Bu temel görüşten hareketle; 394 sayılı Kanunda ziraat kesiminde çalışanlar hariç, sanayide çalı
şanlar genel olarak hafta tatiline tabi tutulmuş, ancak burada toplumun günlük ve hayati ihtiyaçları
nı karşılıyacak iş yerleri istisnalar arasına alınmıştı;. 

Hükümetçe hazırlanan bu kanun tasarısı, istisnaları daha da genişletmek suretiyle 394 sayılı Ka
nunun temelinde olan ana fikirden uzaklaşmaktadır. 

— 3 
MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

Hafta tatili hakkındaki 394 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin (D) fıkrasına bâzı ilâveler yapılması

na dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 2 Ocak 1340 tarihli ve 394 sa
yılı Hafta Tatili Kanununun 4 ncü maddesinin 
(D) fıkrasının sonuna «berber dükkânları ve ku-
afür salonları, motorlu araç tamirhaneleri ve mo
torlu araç yedek parçalarının satıcıları» ibaresi 
eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 946) 
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Diğer taraftan tasarmnı şevkine sebebolan ihtiyaçların gerçek ihtiyaçlar meyamnda bulunup bu

lunmadığı hususu da kabili münakaşadır. Yabancı turistlerin saç tirajı ihtiyaçlarını behemehal Pa
zar günü gidermeleri yolundaki bir görüşün müdafaası yapılamaz. Zira bu ih tıyaç mııStac eliyet arz 
etmemektedir. Turistlerin sakal tıraşlarını yanlarında bulundurdukları makinalarla yaptıkları da 
izahtan varestedir. 

Bu sebeplere binaen berber dükkânlariyle kuvaıör salonlarının haftanın Pazar günleri açık bulun
durulmasında pratik, sosyal"ve ekonomik bir fayda mülâhaza edilmediği gibi mezkûr Kanunun umu
ma şâmil bir kanun bulunması hasabiyle haksız rekabete sebebiyet vereceği ve eşitlik prensibini ze
deleyici bir mahiyet arz ett'ği mütalâa edilmiştir. Esasen Hükümet temsilcisi de berber dükkânları 
ve kuafür salonlarının tasarıdan çıkarılması icab t Ligini Komisyonumuz huzurunda beyan etmiş
ti;. 

Motorlu araç tamirhaneleri ve yedek parça satan işyerlerinin Pazar günleri açık bulundurulması 
hususuna gelince; 

Bu kabil işyerlerinin haftanın Pazar günleri açık bulundurulması turizmin gelişmesine önemli 
bir fayda temin etmiyecektir. Zira, yabancı ülkelerden memleketimize kendi motorlu vasıtasiyle ge
len .turistlerin sayısı pek fazla değildir. Bu gibi turistlerin vasıtalarında meydana gelen ufak tefek 
arızaları bizzat veya yanlarındaki şoförleri marifetiyle gidermekte oldukları bir vakıadır. Esasen ta
mirhaneye gidecek derecede arızalanan bir vasıtanın tamirinin bir Pazar gününde giderilemeyeceği 
de bir gerçektir. 

Kaldı ki, içturizm hareketleri için de ileri sürülebilecek bu gibi hususlarda, bugüne kadar böyle 
bir ihtiyaç belirmediğlne ve kanun tasarısının gerekçesinde buna değinilmedlğine göre, sayıları cüzi 
miktarda, olan yabancı turistler için böyle bir tedbirin alınmasına lüzum olmadığı neticesine varılmış -
ti.-. 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi kanun her ne katlar turistik yerler nazara alınarak hazırlanmış 
ise de, umuma şâmil bir kanun olmasından dolayı memleketimizin turistik bölgeleri dışında kalan di
ğer il, ilçe ve bucaklarda da tatbik edileceği cihetle, bunlar arasında da haksız rekabete sebebiyet vere
ceği ve eşitlik prensibine aykırı düşeceği ve memleketimiz için pratik, sosyal ve ekonomik bir fayda 
sağlamıyacağı mülâhazaslyle işbu kanun tasarısının tümünün reddine oy birliği ile karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Bu Raporda Sözcü 
Zonguldak Muğla Tabiî Yye Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

T. R. Baltan î. Karaöz E. Çelebi Ö. Er gün 

İsparta Trabzon İstanbul Samsun 
M. Güleügil R. Zaloğlu M. Aksoley R. Isıtan 

İmzada bulunamadı 

C. Senatosu .' (S. Sayısı : 946) 



Dönem : 1 
Topianu : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

İş kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/232; 

Cumhuriyet Senatosu 1/742) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 160) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 15 . 4 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
1/232 

Sayı : 4100 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 14 . 4 . 1967 tarihli 86 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, îş Kanunu tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 27 . 6 . 1966 tarihinde Başkanlıkça ilk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 10.2; 13,16,17,30, 31.3; 3, 7,10,13 ve 14 . 4 . 1967 tarihli 51, 72, 74, 75, 77, 78 79, 82, 83, 85 ve 
86 ncı Birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 
160) 

tş Kanunu Geçici Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
İş Kanunu Geçici Komisyonu 13 . 6 . 1967 

Esas No. : 1/742 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Anayasanın 93 ncü maddesi gereğince Sayın Cumhurbaşkanının bir daha görüşmek üzere gön
derdiği îş Kanunu Tasa'rısi'nm Millet Meclisinin 14 . 4 . 1967 tarih 86 ncı Birleşiminde kabul edi
len 160 sıra sayılı metni Cumhuriyet Senatosunun 18 . 4 . 1967 tarih 52 nci Birleşiminde kurulmuş 
olan Geçici Komisyonumuza havale edilmekle Komisyonumuz 23 . 5 . 1967 günü toplanarak görev 
bölümü yaptıktan sonra Hükümet adına Çalışma Bakanlığı, Türkiye işçi Sendikaları Konfederas
yonu ile Türkiye işveren Sendikaları Konfederasyonu ve Odalar Birliği temsilcilerini davet ederek 
çalışmalarına başlamıştır. 

Millet Meclisi metninin görüşülmesine geçilmeden Sayın Cumhurbaşkanı tarafından bu Kanunun 
yeniden görüşülme isteğinin gerekçesi ve bu konu ile ilgili yazılar okunmuş ve daha evvel Millet 
Meclisi ve Cumhuriyet Senatosundaki safahatı da gözden geçirilmiştir. 
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Yapılan çalışmalar sonunda; Komisyonumuz görüşülen Millet Meclisi metni üzerinde çalışan ve 

çalıştıranlar arasındaki münasebetleri düzenliyen tasarıda memleketin sosyal ekonomik ve sınai geliş
mesi göz önünde tutularak dengeyi sağlıyacak bir neticenin temini gayretiyle aşağıda açıklanan 
değişiklik ve ilâveleri yapmak suretiyle madde madde müzakere edilerek kabul edilmiştir. 

1 nei maddenin 4 ncü fıkrasından sonraki cümlede sıfatı kelimesinden sonra «sözleşmede aksine hü
küm yoksa» ibaresi ilâve edilerek işveren vekili sıfatını sonradan iktisabeden işçinin, işçilere ta
nınan hak ve vecibelerden faydalanıp faydalanmıyacağı hususu tarafların serbest iradelerine terke-
dilmek istenmiştir. 

Yine aynı maddenin son fıkrasının son satırındaki «dolayı» kelimesinden sonra «umumi hüküm
ler dairesinde» kelimeleri ilâve edilerek bir iş yerinde birden ziyade işverenin sorumlulukları 
umumi hükümlere göre çözümlenmesi göz önünde tutulmuştur. 

3 ncü maddenin son fıkrasındaki «bir ay» kelimelerinden sonra «süreksiz işlerde 10 gün» ke
limeleri çıkarılarak bildirme vecibesi sürekli işlere hasredilmiş ve bildirimi tavsik için son fıkra 
ilâve edilmiştir. 

5 nei ımaddenin çatı tâbiri madde metninin ifade etmek istediği mânayı tam olarak kapsamıı-
yacağı düşüncesi ile «mesken veya müştemilâtında» kelimeleri ilâve edilerek maddeye vuzuh veril
miştir. Yine 5 nei maddenin 2 numaralı bendinin iş yerleri kelimesinden sonraki satırlar Anaya
saya uygun düşmdyeceği düşüncesiyle metinden çıkarılmıştır. Yine maddeye 3 ncü bend ilâve 
edilerek aile ekonomisi çerçevesi içinde kalan tarım işletmelerinin bu kanun hükümlerine tabi ol-
mıyacağı hususu sağlanmıştır. Ayrıca .maddenin Millet Meclisince kabul edilen metindeki bend 
ve fıkraların sıralanma şekli kanun tekniğine uygun düşmiyeeeği mütalâasiyle 5 nei madde 1, 2,3, 
4 sıra nu'maraları ile dört bend halinde sıralandırılmış ve 4 ncü bend a, b, c, d, e harfleri ile fık
ralar ayrılmıştır. 

8 nei maddeniin 2 nei fıkrasına 3 ncü maddedeki değişiklik sebebi ile 3 ncü madde eklen
miştir. 

13 ncü maddede bozma kelimesi hukukî maksadı gereği gibi izah etmediğinden çözülme ve 
çözme şeklinde değiştirilmiş ve (c) bendinin 3 ncü fıkrasının birinci satırında üye olması keli
melerinden sonra «halklı» kelimesi ilâve edilerek verilecek tazminatın işçinin haksız şikâyetinin 
mükâfatlandırılması mânası önlenmek istenmiştir. 

14 ncü maddenin son fıkrasının birinci cümlesinden sonraki cümle redaksiyon bakımından yan
lış anlama sebebiyet vereceği düşüncesi ile yeniden düzeltilmiştir. 

17 nei maddenin 3 ncü bendi 16 ncı maddenin ncü bendine uygun olarak değiştirilmiştir. 
20 nei maddenin 'birinci fıkrasının birinci cümlesinden sonraki cümle yazılı kelimesi de dâhil 

olmak üzere kelimeler çıkarılarak cümle işverenin kelimesi ile başlamak suretiyle değiştirilmiştir. 
22 nei madde tamamen değiştirilerek yeniden kaleme alınmış çıkarılacak yönetmıelikte asgari 

işçi adedi ve iş yeri hususiyetlerinin nazara alınması lüzumu göz önünde tutulmak istenmiştir. 
24 ncü maddenin 2 nei fıkrası maddeden çıkarılarak kabul edilmiştir. 
29 ncu ımaddenin maıtiabma özel sektöre ödevler eklenmiş onadde metnindeki icra izlenimi tâ

biri «icra takibi» ve son fıkra yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 
32 nei maddede ulusal kelimesi «millî» olarak değiştirilmiştir. 
33 ncü maddenin birinci fıkrası asgari ücret müessesesi fiyat politikası ile ve konjonktür se

viyesi ile ilgili bulunması ve bunun Hükümetçe izlenebileceği düşüncesi ile zamanrmn müddetle 
taJkyidi uygun görülmediğinden iki senelik müddet metinden çıkarılarak asgari ücretin tesbit zama
nının Hükümete ait buluniması uygun görülerek madde buna göre yeniden kaleme alınmıştır. 

Yine ikinci fıkrada Tesbit Komisyonundan çalışma konusu iktisadi ve ticari ihtisası gerek
tirmesi sebebi ile bu maksadı temin için iktisadi ve tieari mevzularda mütehassıs bir elemanın 
bulunması faydalı mütalâa edilerek birinci veya ikinci hukuk müşaviri kelimeleri maddeden çı
karılarak bunun yerime «Ticaret Bakanlığı iç Ticaret Genel Müdürü veya Yardımcısı» ikame 
edilmiştir. 

C. Senaıtosu (S. Sayısı : 950) 
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Ayrıca Komisyonda bulunması gerekli işçi ve işveren temsilcileri yazılı olduğu şekilde değiş

tirilmiştir. 
35 mci maddenin fıkrasındaiki Çalışma Bakanlığı kelimeleri «Çalışma Bölge Müdürlüğü» şek

linde değiştirilmiştir. 
54 ncü madde «eylemli»- kelimesi «fiilî» şeklinde değiştirilerek aynen kabul edilmiştir. 
57 nci madade sııralaşmaya kelimesi «sıraya» şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir. 
75 nci maddeyi kapsıyan güvenlik tedbirlerinin alınması zorunlu bulunduğu hallerde bu zo

runluluğu tesbit edecek olan komisyonun yetkileri ve sureti terekkübü ve vereceği kararların 
mahiyeti bakımından işçi ve işveren aleyhine kötüye kullanmasını önlemek maksadiyle tamamen 
değiştirilınek suretiyle yeniden kaleme alınmıştır. 

79, 80 nci maddelerde bağışık kelimesi «muaftır» şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir. 
89 ncu maddenin 2 nci fıkrasının 5 nci satırındaki «kanıtları» kelimesi «delilleri» şeklinde 

değiştirilerek madde kabul edilmiştir. 
90 nci maddenin 2 nci satırındaki «Kanununun» kelimesi matbaa hatâsı olduğundan «konu

nun» şeklinde düzeltilmiştir. 
91 nci maddenin mafrlabındaki ve metin içindeki «bağışıklığı» ve «bağışıktır» kelimeleri «mu

aflık» ve «muaf» şeklinde değiştirilerek madde aynen kabul edilmiştir. 
97 nci maddedeki ceza miktar itibariyle fazla görülerek indirilerek ka'bul edilmiştir. 
98 nci maddenin sonuna 25 nci maddeye muhalefet hallerini tecziye için maddeye VIII nci fık

ra ilâve edilmek suretiyle mad'cle kabul edilmiştir. 
99 ncu maddenin birinci fıkrasındaki nispî kelimesi ile hürriyeti Ibağlayıcı ceza ayrı görüldü

ğünden hapis cezası maddeden çıkarılarak kaıbul edilmiştir. 
Bu görüşe uygun olarak 99 ncu maddeyi takibeden maddelerdeki bütün hürriyeti bağlayıcı 

cezalar maddeden çıkarılmıştır. 
110 ncu maddenin (E) fıkrası çıkarılarak madde kabul edilmiştir. 
Geçici 4 ncü maddenin sonundan ikinci satırında, yoksa kelimesinden sonra (o yerdeki sana

yi odası yoksa ticaret ve sanayi odası meclisince) kelimeleri çıkarılarak (Türkiye Ticaret Odalaıı 
ve Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğince) kelimeleri değiştirilerek madde kabul edilmiştir. 

111 nci yürürlük maddesi değiştirilerek «yayımıridan 6 ay sonra» yürürlüğe girer şeklinde de
ğiştirilmiştir. 

Millet Meclisi metninin 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 30, 3(1, 34, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, -61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 
68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 92, 93, 94, 95, 96, 100, 101, 102, 104, 
105, 107, 108, 109, geçici madde 1, 2, 3 ve 112 nci maddeler Komisyonumuzca aynen kalbul edil
miştir 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan Sözcü Kâtip 
Burdur Sivas Sakarya 

Ö. F. Kınaytürk Muhalefet şerhim eklidir, O. Salihoğlu 
Söz hakkım mahfuzdur. 

A. Çekemoğlu 

Erzincan 
Söz hakkım mahfuzdur. 

F. Baysoy 

izmir 
î. Birand 

içel 
T. Özdolay 

îznıir 
Muhalefet şerhim eklidir 

Ö. L. Bozcalı 

Tunceli 
A. Bora 

Sivas 
R. Öçten 

imzada bulunamadı 

C. Senatosu (S. Sayısı : 950) 
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Samsun Rize Yozgat 
Muhalefet şerhi eklidir Muhalefet şerhi eklidir Söz hakkım mahfuzdur 

R. Rendeci O. M. Agun 1. Yeşilyurt 

Cumhurbaşkanında S. Ü. 
ö . Ergün 

İmzada bulunamadı 

Muhalefet şerhi 

5 ncd maddenin 4 neü bendinin (E) fıkrası Anayasaya muhalif bulunması 14 neü madde
nin son fıkrasının bütün vereseye teşmili 20 nci maddenin birinci fıkrasındaki verilecek bel
geye işıçinlin talelbi üzerine durum ve davranışları hakkında gerekli bilginin yazılması hususu
nun çıkarılmasına ve 29 ncu madde âmme sektöründe tatbiki mümkün olan hususattan olmak 
itibariyle bu maddenin özel sektöre teşmiline ve 97 nci maddedeki cezaların bugünkü para de
ğeri ve asıgari. geçim indeksi muvacehesinde müessir bir ceza mahiyeti göremediğimden muhali
fim diğer bâzı maddeler hakkındaki söz hakkım mahfuzdur. 

Ahmet Çekeımoğlu 

Karma Komisyon Başkanlığına 

Üyesi buluaıduğum komisyonumuzca görüşülüp sonuçlandırılan İş kanunu tasarısının, aşağıda 
numaıralariyle kısa muhalefet sebeplerini gösterdiğim maddelerini arz ve beyan ederim : 

1 nci maddeye : Ağyarını mâni şekilde işçiyi tarif edememiş, taşıtların işyeri sayılmış ve men
faatleri zıt olan işçi ve işveren vekilinin bir şahısta birleşme halimde gereken tedbir alınmamış ve 
müşterek: mesuliyete sınır konulmamış olmasından, 

5 nci maddeye : Aile ekonomisi bakımından müşkül durumda olan ve memleketimizin ger
çeklerimin zaruri kıldığı şekilde iş yapmaları gereken aile efradının dar sınırlar arasına sıkıştı
rılması, dışardan kimseleri yanına 'alınmasına cevaz veırilmemesi, Tarım İşleri Kanunun şümulü 
dışında bırakıldığı halde tarımla ilgili bir kısım işlerin dışarda bırakılmaması, tatbik sahasının 
dar tutulmasından, 

6 nci maddeye : Ufak çaptaki en basit inşaat ve tamir işleriyle ticari işleri de dev sanayi te
sisler ve ticari işlerden sayılmış olmasından, 

12 nci maddeye : Fikir işçileri için bir aylık deneme süresinin kifayetsiz olmasından, 
14 neü maddeye : 17 nci mıaddenin (1) numaralı bendi ile 17 nci maddenin (1) numara altlın

da gösterilen ikinci fıkra (a) ile başlıyan şartların konulması, kıdem tazminatımın çalıştığı aylar 
içinde verilip çalışmadığı zamanlar içinde verilmemesi ve kıdem tazminatının, Sosyal Sigortalar Ku
rumu veya başkaca bir müessese tarafından işverenlerden alınacak pirim'ler karşılığı ödenmesi 
iktiıza eylediğinden, işçinin ölümü halinde bu tazminatın mirasçılarına değil bakımı ile mükellef 
olduğu kimselere verilmesi iktiza eylediği halde nazara alınmamış olmasından, 

16 nci maddeye : İşveren ile işçinin bildirimsiz fesih haklarını düzeınliyen 16 ve 17 nci madde
lerin âdil esaslarla hazırlanmamış olması ve işveren ile işçi arasındaki baba evlât muamelesine 
yakın olan hususlara lüzumsuz müdahale edilmesi ve geçimsizlik sebepleri ihdas edilmiş olma
sından, 

17 nci maddeye : 16 nci madde ile tevazünü sağlamnıaımış ve işçinin haksız hareket ve kusur
lu hareketlerini de taltif eder mahiyette tasarının hazırlanması ve huzursuzluk sebepleri konulması, 

C. Sanıatosu (S. Sayısı : 950) 



20 inci maddeye : Çalışma belgesi verilmesi hususumda, Maremim ve muhtarın işe sokulması ve 
işveren ve işçinin iç münasebetlerinin açığa verilmesine sebebiyet verilmesi ve takdire tecavüz 
olunum asından, 

28 nci maddeye : İşçinin muvafakati halimde hiç değil 1/4 nün haczinde cevaz veırilmıesi işçimin 
itibar ve kredisi bakımından lüzumlu olduğu, 

33 mcü maddeye : Asgari ücret komisyonun teşkilinin isabetsizliğinden, 
75 nci maddeye : Durdurma ve kapatma sebepleriyle, komisyonun teşkili ve durdurulun işye

ri işçilerime süresiz ücret ödeme mecburiyeti memleketin gerçeklerinle uygun olmadığı ve işleri 
ve sanayii felce uğratacak mahiyette gördüğümden, 

97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 110 • ncu maddelere de, cezalarımın tâyinin kıstas olma
dığı ve umumi hükümlerimize muhalif ve memlekette ikilik yarattığı için, 

Muhalif olduğumu arz ve Genel Kurulda etraflıca gerçek sebeplerini izah edeceğimden söz 
hakkımı da mahfuz tuttuğumu beyan ederim. 

6 . 6 . 1967 
Ömer Lütfi Bozcalı 

İzmir Senatörü 

Muhafelet şerhi 

1 nci maddenin 1 nci fıkrasında hizmet akdi fcaboıl edilmesi hatalıdır. Hizmet akdi ile iş ak
di aynı değildir. Hizmet akdi daha geniş biır imâna ifade eder ve birçok hizmet erbabını işçi 
sayar. İşçi olmııyan kimseler dahi işçi sayılır. Bilhassa Devlet sektörümde bu iş çok geniş ihıtilât-
lara yol açar. Devlet hizımıeti aksar. Birçok memıur durumunda bulunan kimseleri işçi saya
rak işçilere tamcıan hakları verecek hıi^metlenn aksamasına sebebolacaktır. Bu sebeple burada iş akdi 
demek maddeye sarahat verecektir. Bu sıeheple fbu fıkraya muhalifim. 

4 ncü fıkramın sıom cümlesi ise fuzulidir. İşveren vekili olan kimıse sıfatımda değişime vaırsa 
evvelce iktiisaibeMiği hakları zaten zayi olmaz yeni girdiği statünün bahşettiği haklarına sahib-
olacaktır. Burada işçilikten çok işveren vekilliği iiaerlimıde durmak lâzımgelir. Bir kimse hem 
işçi heım işveren olamaz. O zaman iki tarafın hak ve menfaatlerinde çatışma olur. İşveren vekili 
olarak tanınan ve menfaatlerden istifade ettiği gibi işçi sııfattiyle de hak ve menfaatlerden is
tifade eder. Bu ise içinde bulunduğu işyerini ve işletmenin menfaatini zedeler. Bilhassa Devlet 
sektöründe işveren durumunda olan tüzel kişiden başka idareci olmıyacaktır. Memur kademıesi 
olduğu gibi işçi sayılacaktır. Bir memur müdürü veya muavini ile idare meclisli üyelerini, fab
rika müdıür ve muavinleri ile işletme müdürleri »,'ibi birçok kimseler işçi olacaktır. 

Anayasamız sosyal Devlet anlayışını geıtirmiştlir. Ancak Devlet işçi Devleti veya Hükümeti 
olmamalıdır. Bu madde ile Anayasanın getirdiği ve kasdleltltıiği nizam dışında bir anlayış getir
mek isteınımektıcıdlir. Ayrıca Anayasamızın 1.1 Y ve 119 nen maddeleri memurların durumunu ya
ni İktisadi Devlet Teşebbüsleri memurlarının partilere girmelerini ve memur olduklarını derpiş 
et.nıiş ve huMarın partilere giıiımalerlkıi dahi yaı-aklanmıştır. 

Buna rağmen bu idareci ve memurları bir anlayış içinde işçi Sayarak işçi haklarını memur 
ve idarecilere vermesi ve işçileri genişleterek memur statüsünde bulunan kimseleri işçi saymış
tır. Bu anlayış Anayasaya aykırıdır. Bu sebeplerle 1 nci maddeye mıuhalifim. 

14 meıü maddieıyey 
Son fıkrada kanuni mirasçılar arasımda Hazine dıe girer kanunum kasdi 'kıdem tazminatında 

işçinin işiten çıkarılmasına mânli olmak içindir. Böyle iken taızmimaltı Hazineye kadar götürmek 
işverenler bakımından büyük külfet olur. Bu tazminatı kanuni mirasçılardan işçinin nafa
kası ile mükellef kimselere verilmesi lâzımdır. Bu sıöbeple bu maddgye muhalifim. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 950) 
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88 nci maddeye, 
188 nci madde ile işverene yeni bir mükellefiyet getirmektedir. Küçük işyeırlerimıd'e bunu 

tatbik etmek zıordur. Devletin yapacağı işi işverene yaptırmak diğer külfetlere başka bir ilâ
vedir. Aınealk 50 klişü!d<en fazla işçıi çalıştıran için İra daha kolay olur. Küçük işletmelere de 
teşmil edilmesi sebebiyle' maddeye muhalifim. 

Samsun 
Refet Rendeci 

Muhalefet Şerhi 

1 nci maddenin 4 ncü bendine : 
Bu tadil adalet prensibine aykırıdır. Netice itibariyle müktesep hakları ihlâl mahiyetin

dedir. Aynı zamanda kanunun ruhuna aykırı olur. 
Bir taraftan haklar tanıyoruz diğer taraftan kaldırmış oluyoruz. Çünkü işveren vekiline 

hem hak hem vecibe tanımaktadır. Bu itibarla muvazene vardır. Bu esasları ihlâl eden ta
dile muhalifim. 

14 ncü maddenin 4 numaralı fıkrasına : 
İşyerinin başka bir yere devir veya intikali yeni bir işyeri kurmak mânasında olacağından 

ve hilâfına hüküm tâbiri müphem ve lüzumsuz olduğundan muhalifim. 
29 ncu maddenin son fıkrasına : 
'Zy ncu maddenin son fıkrası yersizdir. İşveren ile taşaroıı arasında bu mesele mukavele 

ile halledilebilir, bu sebeple muhalifim. 
O. M. Agun 

C. Senatosu (S. Sayısı : 950) 
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MÎLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

İŞ KANUNU TASARISI 

I 
BÎRÎNCÎ BÖLÜM 

Genei hükümler 

Tarifler 

MADDE 1. — Bir hizmet akdine dayanarak her hangi bir işte ücret karşıılığı çalışan kişiyo 
işçi, işçi çalıştıran tüzel veya gerçek kişiya işveren, işin yapıldığı yere işyeri denir. 

îşin niteliği ve yürütümü bakımından işyerine bağılı bulunan yerlerle, dinlenme, çocuk em
zirme, yemek, uyku, yıkanma, muayeno ve balam, beden veya meslekî eğitim yerleri ve avlu 
gibi sair eklentiler ve araçlar da işyerinden sayılır. 

İşyerinde işveren adına hareket eden ve 'sin ve işyerinin yönetiminde görev alan kimse
lere işveren vekili denir. İşveren vekillinin bu sıfatla işçilere karşı muamele ve yüklemlerinden 
doğrudan doğruya işveren sorumludur. 

Bu kanunda işveren için öngörülen her çeşit sorumluluk ve zorunluluklar işveren vekilleri 
hakkında da uygulanır. İşveren vekilliği sıfatı, işçiflere tanınan hak ve vecibeleti er-adan 
kaldırmaz. 

Bir işverenden belirli bir işin bir bölümürdo veya eklentilerinde iş alan ve işçilerini mün
hasıran o işjrerinde veya eklentilerinde e a l ı ^ r a n diğer bir işverenin kendi işç'lerine karşı o 
işyeri ile ilgili ve bu kanundan veya hismst akdinden doğan yüklemlerinden asıl işveren 
d© birl'kte sorumludur. 

Uygulama alanı 

MADDE 2. — Bu kanun, beşinci maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu iş
yerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet konularına bakılmaksızın uygu
lanır. 

İşyerini bildirme 

MADDE 3. — Bu kanunun kapsamına girecek nitelikte bir işyerini kuran, her ne suretle 
olursa olsun devralan, çalışma konusunu kısmen veya toptan değiştiren, yapıüan işin ta
mamlanması yüzünden veya her hangi bir sebeple sürekli olarak çalışmasını bırakan işveren, 
işyerinin unvan v© adresini, çalıştırılan işçi sayısını, çalışma konusunu, işin başlama veya bit
me gününü, kendi adını, soyadını ve adresini, varsa işveren vekili veya vekillerinin adı, 
soyadı ve adreslerini, sürekli islerde bir ay. : iireksiz işlerde on gün içinde bölge çalışma 
müdürlüğüne bildirmek zorundadır. 

Uygulama başlangıcı 

MADDE 4. — İşyerleri, işverenler, işveren vekilleri ve işçiler, üçüncü maddedeki bildirini gü
nüne bakılmaksızın, ikinci maddede gösterilen niteliğin edinildiği günden başlıyarak bu ka
nun hükümlerine bağlı olurlar. 

C. Senıaıtosu (S. Sayısı : 950) 
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CUMHURİYET SENATOSU GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN 

tŞ KANUNU TASARISI 

I 

BİEİNCÎ BÖLÜM 

Genci hükümler 

Tarifler 

MADDE 1. — Bir hizmet akdine dayanarak her hangi bir işte ücret karşılığı çalışan kişiye işçi, 
işçi çalıştıran tüzel veya gerçek kişiye işveren, işin yapıldığı yere işyeri denir. 

işin niteliği ve yürütümü bakımından işyerine bağlı bulunan yerlerle, dinlenme, çocuk em
zirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslekî eğitim yerleri ve avlu 
gibi sair eklentiler ve araçlar da işlerinden sayılır. 

İşyerinde işveren adına hareket eden ve işin ve işyerinin yönetiminde görev alan kimselere 
işveren vekili denir. İşveren vekilinin bu sıfatla işçilere karşı muamele yüklemlerinden doğru
dan doğruya işveren sorumludur. 

Bu kanunda işveren için öngörülen her çeşit sorumluluk ve zorunluluklar işveren vekil
leri hakkında da uygulanır. İşveren vekilliği sıfatı, sözleşmede aksine hüküm yoksa işçilere 
tanınan hak ve vecibeleri ortadan kaldırmaz. 

Bir işverenden belirli bir işin bir bölümünde veya eklentilerinde iş alan ve işçilerini münha
sıran o işyerinde veya eklentilerinde çalıştıran diğer bir işverenin kendi işçilerine karşı o işyeri 
ile ilgili ve bu kanundan veya hizmet akdinden doğan yüklemlerinden dolayı umumi hüküm
ler dairesinde asıl işveren ile birlikte sorumludur. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İşyerini bildirine 
MADDE 3. — Bu kanunun kapsamına girecek nitelikte bir işyerini kuran, her ne suretle 

olursa olsun devralan, çalışma konusunu kısmen veya toptan değiştiren, yapılan işin tamam
lanması yüzünden veya her hangi bir sebeple sürekli olarak çalışmasını bırakan işveren, iş
yerinin unvan ve adresini, çalıştırılan işçi sayısını, çalışma konusunu, işin başlama veya bitme 
gününü, kendi adını, soyadını ve adresini, varsa işveren vekili veya vekillerinin adı, soyadı ve 
adreslerini sürekli işlerde bir ay içinde bölge çalışma müdürlüğüne bildirmek zorundadır. 

Bölge çalışma müdürlüğü mesul memuru ise bildirimin alındığına dair belge vermek zorun
dadır. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senıaıtosu (S. Sayısı : 950) 
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(Millet Meclisinim kabul ettiği aııetan) 

İstisnalar 
MADDE 5. — a) Deniz ve hava taşıma işleri ile tarım işlerinde ve aynı çatı altında birlikte 

yaşıyan bir ailenin üyeleri veya hısımları arasında ve aralarına dışarıdan başka biri katılmıyarak 
ev içinde yapılan işlerle, ev hizmetlerine bu kanun hükümleri uygulanmaz. 

b) 507 sayılı Küçük Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun 2 nci maddesinin tarifine uygun üç iş
çinin çalıştığı is yerlerinden hangileri hakkında bu kanun hükmünün uygulanmıyacağı Çalışma 
ve Ticaret bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak bir tüzükte belirtilir. 

Şu kadar ki : 
a) Kıyılarda veya liman ve iskelelerde gemilerden karaya ve karadan gemilere yapılan yük

leme ve boşaltma işleri. 
b) Havacılığın bütün yer tesislerinde yürütülen işler. 
c) Tarım, sanatları ile tarım aletleri, makina ve parçalarının yapıldığı atelye ve fabrikalarda 

görülen işler, tarım işletmelerinde yapılan her çeşit yapı işleri. 
d) Halkın faydalanmasına açık veya işyerlerinin eklentisi durumunda olan park ve bahçe 

işleri. 
e) Birden fazla daireyi ihtiva eden konutlarda çalışan ve çalışma şartları Çalışma Bakanlığın

ca hazırlanacak bir tüzükte belirtilecek olan kapıcılık hizmetleri. 
Bu kanun hükümlerine tabidir. 

Sanayi ve ticaret işleri 

MADDE 6. — I - Bu kanunun uygulanması bakımından sanayiden sayılacak işler şunlardır : 
a) Her türlü madenleri arama ve topraktan çıkarma işleriyle taş, kum ve kireç' ocakları 

gibi işler, 
b) Ham, yarı ve tam yapılmış maddelerin işlenmesi, temizlenmesi, şeklinin değiştirilmesi, süs

lenmesi, satış için hazırlanması işleri, 
c) Her türlü kurma, onarma, sökme, dağıtma ve yıkma işleri, 
ç) Bina yapılması, ve onarımı, değiştirilip bozulması ve yıkılması işleri ve bunlara yardımcı 

her türlü sınai yapmi işleri, 
d) Yol, demiryolu, tramvay yolu, liman, kanal, baraj, hava alanı, dalgakıran, tünel, köprü, 

lâğım ve kuyuların yapılması ve onarımı, batıkların çıkarılması ve bataklık kurutma gibi işler, 
e) Elektrik ve her çeşit muharrik kuvvetlerin elde edilmesi, değiştirilmesi, taşınması, kurma 

ve dağıtma işleri, 
f) Su ve gaz tesisatı, kurma ve işletmesi işleri, 
g) Telefon, telgraf, telsiz, radyo ve televizyon kurma işleri, 
h) Gemi ve vapur yapımı, onarımı, değiştiril mesi ve bozup dağıtma işleri, 
i) Karada taşıma işleri, 
ı) Göl ve akar sularda insan veya eşya ve hayvan taşıma işleri, 
j) Eşyanın istasyon, antrepo, iskele, limanlar ve hava alanlarında yükletilmesi, boşaltılması 

işleri, 
k) Basımevlerinde yapılan işler, 
II - Bu kanunun uygulanması bakımından ticaretten sayılan işler şunlardır : 
a) Ham, yarı ve tam yapılmış her çeşit bitkisel, hayvani veya sınai ürün ve malların alımı 

ve satımı işleri, 
b) Bankacılık gibi para tedavülü ile ilgili işlerle, sigortacılık, komüsyonculuk, depoculuk, 

ambarcılık, antrepoculuk ve benzeri işler, 
III - Yukarıda yazılı işler dışında kalan başka bir işin kanunun uygulanması bakımından sanayi 

veya ticaret işleri arasına konması gerekip gerekmediğini belirtmeye Çalışma Bakanlığı yetkili
dir. 

C. Senıaitosu (S. Sayısı : 950) 
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Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

İstisnalar 

MADDE 5. — 
1. Deniz ve hava taşıma işleri ile tarım işlerinde ve aynı mesken veya müştemilâtında bir

likte yaşıyan bir ailenin üyeleri veya hısımları arasında dışarıdan başka biri katılmıyarak ev 
içinde yapılan işlerle, ev hizmetlerine bu kanun hükümleri uygulanmaz. 

2. 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 2 nci maddesinin tarifine uygun üç işçi
nin çalıştığı işyerleri bu kanun şümulü dışındadır. 

3. Aaile ekonomisi hududu içinde kalan tarım işletmelerinde yapılan her çeşit yapı işleri 
bu kanun hükümlerine tabi değildir. 

4. Şu kadar ki : 
a) Kıyılarda veya liman ve iskelelerde gemilerden karaya ve karadan gemilere yapılan 

yükleme ve boşaltma işleri, 
b) Havacılığın bütün yer tesislerinde yürütülen işler, 
c) Tarım sanatlariyle tarım aletleri, makina ve parçalarının yapıldığı atelye ve fabrikalarda 

görülen işler, tarım işletmelerinde yapılan her çeşit yapı işleri, 
d) Halkın faydalanmasına açık veya işyerlerinin eklentisi durumunda olan park ve bahçe 

işleri, 
e) Birden fazla daireyi ihtiva eden konutlarda çalışan ve çalışma şartları Çalışma Bakanlı

ğınca hazırlanacak bir tüzükte belirtilecek olan kapıcılık hizmetleri bu kanun hükümlerine ta
bidir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 950) 
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(Millet Meclisinsin, kabul ettiği /nıeıtün) 

Bildirimin yazılı olması 

MADDE 7. — Bildirimlerin ilgiliye yazılı olarak ve imza karşılığında yapılması gerekir. Bil
dirim yapılan Mşi bunu imzalamazsa, durum o yerde tutanaJkla tesbit edilir. Ancak 7201 sayılı 
Kanun kapsamına giren tebligat anılan kanun .hükümlerine göre yapılır. 

Sürekli ve süreksiz işler 

MADDE 8. — Nitelikleri bakımından en çok 30 iş günü süren işlere süreksiz iş, bundan fazla 
süren işlere sürekli iş denir. 

Bu kanunun 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 49, 50, 51, 52, 53, 54. 55, 56, 
57, 58, 59, 71, 76, ve 93 ncü maddeleri süreksiz işlere uygulanmaz. Süreksiz işlerde bu madelerin 
konusu olan uyuşmazlıklarda Borçlar Kanununda yer alan hükümler uygulanır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Hizmet akdi 

Yazılı akit 

MADDE 9. — Belirli süresi bir yıl veya daha uzun olan sürekli hizmet akitlerinin yazı ile söz
leşmeye bağlanması gerekir. Bu sözleşmeler, her çeşit resim ve harcdan muaftır. Sözleşme noter
likçe onanmışsa, noter ücretleri bu hüküm dışında tutulur. 

Yazılı sözleşme yapılmıyan durıımiırda işveren, işçinin isteği üzerine, kendisine genel ve özel 
iş şartlarını gösteren ve imzasını taşıyars bir bel ge vermekle yükümlüdür. 

Bu belgeler her çeşit resimden muaftır. 

Takım sözleşmesi 

MADDE 10. Birden çok işçinin meydana getirdiği bir takımı temsilen bu işçilerden birinin, 
takım kılavuzu sıf atiyle işverenle yaptığı sözleş meye, takım sözleşmesi denir. 

Takım sözleşmesinin, süresi ne olursa olsun yazılı yapılması gerekir. 
Takım sözleşmesinde isimleri yazık işçilerden herbirinin işe başlamasiyle, bu sözleşme o işçi ile 

işveren arasında doğrudan doğruya yapılmış sayılır. Ancak, takım sözleşmesi hakkında Borçlar 
Kanununun 110 ncu maddesi hükmü de yürür. Takım sözleşmesine girmiş olan işçilerin ücretle* 
rini işveren veya işveren vetkili her birine ayrı ayrı ödemek zorundadır. 

9 ncu maddenin ikinci bendi hükmü takım sözleşmelerine de uygulanır. 

Yazılı ak din şekli 

MADDE 11. — Bu kanuna göre yapılacak yazılı sözleşmelerde aşağıdaki hususların bulunması 
gerekir : 

1. İşverenin ve işçinin (Takım sözleşmelerinde her işçinin ayrı ayrı) ad ve kimlikleri, 
2. Yapılacak iş, 
3. îş yerlerinin adresi, 
4. Süresi belirli sözleşmelerde sözleşmenin süresi, 
5. Ücret, (Takım sözleşmesinde her işçi için ayrı ayrı) ödeme şekli ve zamanı, 
6. Var ise tarafların ileri sürdükleri özel şartlar, 
7. Hizmet akdinin yapıldığı gün, 
8. Tarafların imzası. 

C. Sanajtosu (S. Sayısı : 950) 
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Cumhuriyet Senatosu Geçici Kamisyomın' kafbııl ettiği metin 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Sürekli ve süreksiz işler 

MADDE 8. — Nitelikleri bakımından en çok 30 işgünü süren işlere süreksiz iş, bundan fazla 
süren işlere sürekli iş denir. 

Bu kanunun 3, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,56, 
57, 58, 59, 71, 76, ve 93 ncü maddeleri süreksiz rJere uygulanmaz. Süreksis Merde bu maddele
rin konusu olan uyuşmazlıklarda Borçlar Kanununda yer alan hükümler uygulanır. 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

HADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 113u maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 nci maddasi aynen kabul edilmiştir. 

C. Semaıtosu (S. Sayısı : 950) 



— 14 — 
(Millet Meclisinim kabul ettiği metlin) 

Deneme süresi 
MADDE 12. — Sürekli hizmet akidlerinde deneme süresi en çok bir aydır. Ancak bu süre 

toplu sözleşmelerle üç aya kadar uzatılabilir. Bu süre içinde taraflar akti bildirimsiz ve tazmi
natsız bozabilirler. Ancak işçinin çalıştığı günler için ücret hakkı saklıdır. 

Ahdin çözülmesinde bildirim 

MADDE 13. — A) Süresi belirli olmıyan sürekli hizmet akitlerinin çözülmesinden önce du 
rumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. 

Hizmet akdi : 
a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlıyarak 

iki hafta sonra, 
b) işi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılma

sından başlıyarak dört hafta sonra, 
c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılma

sından başlıyarak altı hafta sonra, 
ç) isi üç yıldan fazla sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başhyarak 

sekiz hafta sonra, 
Bozulmuş olur. 
B) öneller asgari olup sözleşme ile artırılabilir. 
C) Bildirme şartına uymıyan taraf yukarda yazılı önellere ilişkin ücret tutanında tazmi

nat ödemek zorundadır. 
işveren, isçinin ihbar önellerine ait ücretini "Desin vermek suretiyle hizmet akdini feshedebilir. 
isçinin sendikava üye olması, şikâyete başvurması. PİM sebeplerle isinden çıkartılması hallerin

de ve e*enel olarak hizmet akdini bozma haklonm kötüye kullanıldığını gösteren diğer durumlar
da (A) bendinde yazılı önellere ait ücretlerin üc katı tutarı tazminat olarak ödenir. 

Tarafların ayrıca tazminat isteme hakları saklıdır. 

Kıdem tazminatı 

MADDE 14. — Hizmet aktinin, 17 nni maddenin II numaralı bendinde erösterilen sekenler 
dışında işveren tarafından 16 ncı maddenin I ve II numaralı bendlerinde erösterilen sebeplerle 
isçi taraf mdan bozulması veya muvazzaf askerlik hizmeti dolay siyle çözülmesi halinde üc yıl
dan fazla çalışmış olmak şarkiyle ise başladığından itibaren her bir tam takvim yılı için işçiye 
15 günlük ücreti tutarında bir tazminat verilir. Altı aydan fazla müddetler yıla tamamlanır. 

İhtiyarlık aylığı bakımından bağlı bulundukları kurum veya sandıklardan aylık veya toptan 
ödeme almak amaciyle hizmet aktini çözen isçiler de yukardaki fıkrada yazılı bulunan tazminata 
hak kazanır. Ancak aylık veya toptan ödeme almak için akti çözen isçiye verilecek tazminatın 
hesabında isçinin yalmz 1 Nisan 1950 tarihinden evvelki hizmet süreleri nazara alınır. 

İsçinin bu fıkra hükmünden faydalanabilmesi için aylık veya toptan ödemeye hak kaşanmış 
bulunduğunu ve kendisine aylık bağlanması veya toptan ödeme yapılması için ihtiyarbk sigortası 
bakımından ba^lı bulunduğu kurum veya sandığa müracaat etmiş olduğunu alacağı bir belge ile 
belgelemek zorundadır. 

isçilerin kıdemleri, hizmet akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olması
na bakılmaksızın avnı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler göz önüne alına
rak hesaplanır, işyerinin başka Mr yere devir veya intikali yahut diğer bir suretle işverenden 
başka bir işverene geçmesi halinde işçinin kıdemi işyerlerindeki hizmetleri toplamı üzerinden 

C. Senatosu (S. Sayısı : 950) 
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Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonun kaibul ettiği metin 

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Akdin çözülmesinde bildirim 
MADDE 13. — A) Süresi belirli olmıyan sürekli hizmet akitlerinin çözülmesinden önce du

rumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. 
Hizmet akdi : 
a) tşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlıyarak 

iki hafta sonra, 
b) işi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılma

sından başlıyarak dört hafta sonra, 
c) işi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılma

sından başlıyarak altı hafta sonra, 
ç) işi üç yıldan fasla sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başhyarak 

sekiz hafta sonra, 
Çözülmüş olur. 
B) öneller asgari olup sözleşme ile artırılabilir. 
C) Bildirme şartına uymıyan taraf yukarda yazılı önellere ilişkin ücret tutarında tazminat 

ödemek zorundadır. 
işveren, işçinin ihbar önellerine ait ücretini peşin vermek suretiyle hizmet akdi çözülebilir. 
işçinin sendikaya üye olması, haklı şikâyete başvurması gibi sebeplerle işinden çıkartılması 

hallerinde ve genel olarak hizmet akdini çözme hakkının kötüye kullanıldığını gösteren diğer 
durumlarda (A) bendinde yazılı önellere ait ücretlerin üç katı tutarı tazminat olarak ödenir. 

Tarafların ayrıca tazminat isteme hakları saklıdır. 

Kıdem tazminatı 

MADDE 14. — Hizmet akdinin, 17, nci maddenin II numaralı bendinde gösterilen sebepler 
dışında işveren tarafından 16 nci maddenin I ve II numaralı bendlerinde gösterilen sebeplerle 
işçi tarafından bozulması veya muvazzaf askerlik hizmeti dolayısiyle çözülmesi halinde üç yıl
dan fazla çalışmış olmak şartiyle işe başladığından itibaren her bir tam takvim yılı için işçiye 
15 günlük ücreti tutarında bir tazminat verilir. 

Altı aydan fazla müddetler yıla tamamlanır. 
ihtiyarlık aylığı bakımından bağlı bulundukları kurum veya sandıklardan aylık veya toptan 

ödeme almak amaciyle hismet akdini çözen işçiler de yukardaki fıkrada yazık bulunan tazminata 
hak kazanır. Ancak aylık veya toptan ödeme almak için akdi çözen işçiye verilecek tazminatın 
hesabında işçinin yalnız 1 Nisan 1950 tarihinden evvelki hizmet süreleri nazara alınır. 

işçinin bu fıkra hükmünden faydalanabilmesi için aylık veya toptan ödemeye hak kazanmış 
bulunduğunu ve kendisine aylık bağlanması veya toptan ödeme yapılması için ihtiyarlık sigor
tası bakımından bağlı bulunduğu kurum veya sandığa müracaat etmiş olduğunu alacağı bir belge 
ile belgelemek zorundadır. 

işçilerin kıdemleri, hizmet akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olması
na bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler göz önüne alına
rak hesaplanır, işyerinin devir veya intikali yahut diğer bir suretle bir işverenden başka bir iş-
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hesaplanır. Kıdem tazminatı ise, bu intikal devresindeki işverene aittir. İşyeri intikali ile bera
ber devam ettiği takdirde kıdem tazminatı hilâfına hüküm olmadıkça yeni işverene aittir. 

Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem tazminatı ödenmez. 
İşçinin ölümü halinde bu tazminat tutarı kanuni vârislerine ödenir. 

Teni işverenin sorumluluğu 
MADDE 15. — Süresi belirli olan veya olmıyan sürekli hizmet akdi ile bir işverenin işine girmiş 

olan işçi, akit süresinin bitmesinden önce yahut bildirim öneline uymaksızın işini bırakıp başka 
bir işverenin işine girerse hizmet akdinin bu suretle bozulmasından ötürü eski işverenin zararın
dan, işçinin sorumluluğu yanında, ayrıca yeni işveren dahi aşağıdaki hallerde hâkimin belirteceği 
derecede sorumludur: 

a) işçinin bu davranışına, yeni işine girdiği işveren sebeholmuşsa, 
b) Yeni işveren, işçinin bu davranışını bile bile onu işine almışsa, 
c) Yeni işveren işçinin bu davranışını öğrendikten sonra dahi onu çalıştırmaya devam ederse. 

İşçinin bildirimsiz fesih hakkı 

MADDE 16. — Süresi belirli olsun veya olmasın sürekli hizmet akülerinde işçi, aşağıda yazılı 
hallerde dilerse akdi sürenin bitiminden önce veya bildirim önelini beklemeksizin bozabilir. 

I - Sağlık sebepleri : 
a) Hizmet akdinin konusu olan işin yapılması sözleşme sırasında bilinmiyen ve işin mahiye

tinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa, 
b) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan doğruya buluşup görüştüğü işveren, yahut 

başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşamıyan bir hastalığa tutulursa, 
II - Ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymıyaıı haller ve benzerleri : 
a) Hizmet akdi yapıldığı sırada bu akdin esaslı noktalarından biri baklanda yanlış vasıflar ve

ya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmıyan bilgiler vermek veya sözler söylemek gibi 
hallerle işveren, işçiyi yanıltırsa, 

b) İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde söz
ler söyler veya davranışlarda bulunursa, 

c) işçi, işverenin evinde oturmakta ise, bunların yaşayış tarzları genel ahlâk bakımından 
düzgün olmazsa, 

c) işveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verir
se, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden lirini kanma karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, 
yahut işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse, yahut işçi hak
kında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnat VOVÜ. ithamlarda bulunursa, 

d) işveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya iş sözleşmesi şartları gereğince 
hesabedilmez veya ödenmezse, 

e) Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafın
dan işçiye, yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esa
sına gere ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa, yahut iş şartları esaslı bir tarzda de
ğişir, başkaiaşır veya uygulanmazsa; (Sözleşmelere bu fıkradaki haller baklanda başka türlü ka
yıt konmamak şartiylo) 

III - Zorlayıcı sebepler : 
işçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla püre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı se

bepler ortaya çıkarsa. . 
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verene geçmesi veya başka bir yere nakli halinde işçinin kıdemi işyerindeki hizmetleri toplamı 
üzerinden hesaplanır. Kıdem tazminatı ise, bu intikal devresindeki işverene aittir, işyeri intikali 
ile beraber devam ettün takdirde kıdem tazminatı hilâfına hüküm olmadıkça yeni işverene ait
tir. 

Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem tazminatı ödenmez. 
İşçinin ölümü halinde bu tazminat tutarı kanuni vârislerine ödenir. 

MADDE 15. — Millet Meclisi metninin 15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Millet Meclisi metninin 16 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir, 
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İşverenin bildirimsiz fesih hakkı 

MADDE 17. — Süresi belirli olsun veya olmasın sürekli hizmet aMtlerinde işveren aşağıda 
ya^h hallerle, dilerse hizmet akdini sürenin bitiminden önce veya bildirim önelini beklemek
sizin bozabilir. 

I - Sağlık sebepleri : 
a) işçinin kendi kastından veya derli toplu olmıyan yaşayışından yahut içkiye düşkünlü

ğünden doğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğraması halinde, bu sebeple doğacak devamsızlığın 
ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi, 

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

(a) fıkrasında sayılan sebepler dışında işçinin kendi kusuruna yükletilmiyen hastalık, kaza. 
doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için hizmet akdini bildirimsiz bozma hakkı : Hastalık 
işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 13 ncü maddedeki bildirim önellerini altı hafta aşma
sından sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 70 nci maddedeki sürenin bitiminde 
başlar. Ancak işçinin işine gidemediği süreler için ücret işlemez. 

II - Ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymıyan haller ve benzerleri : 
a) Hizmet akti yapıldığı sırada bu aktin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya 

şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut ger
çeğe uygun olmıyan bilgiler veya sözler söyliyerek işçinin işvereni yanıltması, 

b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak 
veya ahlâkını bozacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında 
şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması, 

c) işverenin evinde oturan işçinin yaşayışının o evin âdabına ve usullerine uygun veya ge
nel ahlâk bakımından düzgün olmaması, 

ç) işçinin, işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka bir işçisine 
sataşması veya gözdağı vermesi yahut 77 nci mad ieye aykırı hareket etmesi, 

d) işçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını 
ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymıyan davranışlarda bulunması, 

e) işçinin iş yerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmiyen bir 
suç işlemesi, 

f) işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki 
gün veya bir ay içinde iki defa her hangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç 
iş günü işine devam etmemesi, 

g) işçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmaması, 
h) işçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işve

renin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makinaları, tesisatı veya başka eşya ve 
maddeleri on günlük ücretinin tutarı ile ödeyem ivecek derecede hasara veya kayba uğratması, 

III - işyerinde işçiyi bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan bir zorlayıcı sebebin or
taya çıkması. 

Akdi çözme hakkını kullanma öneli 

MADDE 18. — 16 ve 17 nci maddelerde gösterilen ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymıyan 
hallere dayanarak işçi veya işveren için tanınma olan akdi bozma yetkisi, iki taraftan birinin bu 
çeşit davranışlarda bulunduğunu öbür tarafın öğrendiği günden başlıyarak altı iş günü geçtik
ten ve her halde fiilin vukuundan itibaren bir sene sonra kullanılmaz. 

Bu haller sebebiyle işçi yahut işverenden hizmet aktini yukardaki bendin öneli içinde bozan
ların diğer taraftan tazminat haklan saklıdır. 
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İşverenin bildirimsiz fesih hakkı 

MADDE 17. — Süresi belirli olsun Taya olmasın sürekli hizmot akitlerinde işveren aşağıda 
yazılı hallerde, dilerse hizmet akdini kürenin bitiminden önce veya bildirim önelini beklemek
sizin bozabilir. 

I - Sağlık sebepleri : 
a) İşçinin kendi kastından veya d-3rli toplu olmıyan yalayışından yahut içkiye düşkünlü

ğünden doğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğ;a:nası halinde, bu sebeple doğacak devamsızlı
ğın ardı ardına üç işgünü veya bir ay .la beş iş j inlinden fasla sürmesi, 

b) İşçinin bulaşıcı veya işi ile ^ağdaşmıya ak d2r2cede tiksinti verici bir haftalığa tutul
duğunun anlaşılması, 

(a) fıkrasında sayılan sebepler dışında işçinin londi kusuruna yükletilmiyen hastalık, kaza, 
doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için hizmet akdini bildirimsiz bozma hakkı : Hastalık 
işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 13 ncü maddedeki bildirim önellerini altı hafta akma
sından sonra doğar, Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 70 nci maddedeki sürenin bitiminde 
başlar. Ancak işçinin işine gidemediği süreler için ücret işlemez. 

II - Ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymıyan haller ve benzerleri : 
a) Hizmet akdi yapıldığı sırada bu akdin esaslı noktalarından biri i}in gerekli vasıflar veya 

şartlar kendisinde bulunmadığı halcio bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut ger
çeğe uygun olmıyan bilgiler veya sözler söyliyerek işçinin işvereni yanıltması, 

b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak 
veya ahlâkını bozacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında 
şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması, 

c) İşverenin evinde oturan işçinin yaşayışının o evin âdabına ve usullerine uygun veya ge
nel ahlâk bakımından düzgün olmaması, 

ç) İşçinin, işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka bir işçisine 
sataşması veya gözdağı vermesi yahut 77 nci maddeye aykırı hareket etmesi, 

d) İsçinin, işverenin güvenini kötüye kullaırnak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını 
ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymıyan davranışlarda bulunması, 

e) İşçinin işyerinde, yedi günden fazla hıpisle cezalandırılan ve cezası ertelenmiyen bir 
suç işlemesi, 

f) işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki 
gün veya bir ay içinde iki defa her hangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bıir ayda üç 
iş günü işine devam etmemesi, 

g) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmaması, 
h) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden r in güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işve

renin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makinalan, tesisatı veya başka eşya ve 
maddeleri on günlük ücretinin tutarı ile ödeyemiyecek derecede hasara veya kayba uğratması, 

III - Zorlayıcı sebepler : 
işçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı se

bepler ortaya çıkarsa. 

MADDE 18. — Millet Meclisi metninin 18 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Yeni iş arama izni 

MADDE 19. — Bildirim önelleri sırasında işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli 
olan iş arama süresini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. Bu 
iş arama izninin süresi günde İM saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleş
tirerek toplu kullanabilir. Ancak iş arama iznini toplu kullanmak istiyen işçi, bunu işten ay
rılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorundadır. 

Çalışma belgesi 

MADDE 20. — İşinden ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve sü
resini gösteren bir belge verilir. Bu belgeye işçi isterse; kendisinin durumu ve davranışlariyle, 
çalışmasının ne yolda olduğu da ayrıca yazılır, işverenin belgedeki imzası, işçi dilerse o yer
deki muhtar veya mülki âmir tarafından onaylanır. 

Genel ve katma bütçeli dairelerle mahallî idareler ve muhtarlıklarda veya Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinde yahut özel kanununa veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan 
banka ve kuruluşlarda veya bunlara bağlı işyerlerinden yahut kamu yararına yardımcı dernek
lere bağlı işyerlerinden çıkan işçinin aldığı belgeler hakkında yukarıki onama hükmü uygulan
maz. 

işveren işçinin istediği belgeyi vermemekte direnirse ve yahut belgeye işçi için doğru olmı-
yan yazılar yazarsa, işçinin yahut yeni işine girdiği işverenin isteği üzerine, o yerdeki muhtar 
veya mülki âmir tarafindan yapılacak inceleme sonucunu gösteren bir belge, işçiye veya yeni 
işverene verilir. Muhtar veya mülki âmir tarafından yapılacak inceleme bir haftada bitirilir. Ve 
gerekli belge muhtar veya mülki amirlikçe verilir. 

Genel ve katma bütçeli dairelerle mahallî idareler ve muhtarlıklarda veya Kamu iktisadi 
Teşebbüslerinde yahut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan 
banka ve kuruluşlarda veya bunlara bağlı işyerlerinden çıkan işçilere belge verilmek isten
mez ve yahut belgeye doğru olmıyan yazılar yapılırsa, gerekli incelemenin yapılması için bu 
işyerlerinin bağlı oldukları makamlara başvurulur. 

Belgenin vaktinde verilmemesi ve yahut belgede doğru olmıyan yazılar bulunmasından za
rar gören işçi ve yahut bu işçiyi işine alan yeni işveren eski işyerinden zarar ve ziyan isteyebi
lir. 

Bu belgeler her türlü resim ve harcdan muaftır. 

Çalışma ve kimlik karnesi 

MADDE 21. — işveren işe aldığı her işçiye en geç onbeş gün içinde «işçi çalışma ve kim
lik karnesi» vermek zorundadır. Deneme süresine bağlı tutulan işçiler için bu onbeş günlük 
süre, deneme süresinin bitiminden sonra başlar. Bu karne ancak İş ve işçi Bulma Kurumu ta
rafından tek tip olarak bastırılır ve parası karşılığında işverenlere verilir. Sözü edilen karne
lerin şekli, içine nelerin yazılacağı ve nasıl alınıp verileceği ve kullanılacağı Çalışma Bakan
lığı tarafından çıkarılacak bir tüzükle gösterilir. 

Kantin açılması 

MADDE 22. — işçilere veya bunların ailelerine yiyecek, içecek, giyecek ve yakacak gibi 
gerekli maddeleri satmak üzere kantinler açılmışı; aşağıdaki şartlar içinde ilgili çalışma mü
dürlüğünün iznine bağlıdır : 

1. Kantin açılmasının işçiler için daha faydalı olacağı anlaşılırsa, 
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MADDE 19. — Millet Meclisi metninin 19 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Çalışma belgesi 
MADDE 20. — işinden ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süre

sini gösteren bir belge verilir, işverenin belgedeki imzası, işçi dilerse o yerdeki muhtar veya mülki 
âmir tarafından onaylanır. 

Genel ve katma bütçeli dairelerle mahallî idareler ve muhtarlıklarda veya Kamu iktisadi 
Teşebbüslerinde yahut özel kanununa veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan 
banka ve kuruluşlarda veya bunlara bağlı işyerlerinden yahut kamu yararına yardımcı dernek
lere bağlı işyerlerinden çıkan işçinin aldığı belgeler hakkında yukanki onama hükmü uygulan
maz. 

işveren işçinin istediği belgeyi vermemekte direnirse ve yahut belgeye işçi için doğru olmı-
yan yazılar yazarsa, işçinin yahut yeni işine girdiği işverenin isteği üzerine, o yerdeki muhtar 
veya mülki âmir tarafından yapılacak inceleme sonucunu gösteren bir belge, işçiye veya yeni 
işverene verilir. Muhtar veya mülki âmir tarafından yapılacak inceleme bir haftada bitirilir. Ve 
gerekli belge muhtar veya mülki amirlikçe verilir. 

Genel ve katma bütçeli dairelerle mahallî idareler ve muhtarlıklarda veya Kamu iktisadi 
Teşebbüslerinde yahut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan 
banka ve kuruluşlarda veya bunlara bağlı işyerlerinden çıkan isçilere belge verilmek isten
mez ve yahut belgeye doğru olmıyan yazılar yazılırsa, gerekli incelemenin yapılması için bu 
işyerlerinin bağlı oldukları makamlara başvurulur. 

Belgenin vaktinde verilmemesi ve yahut belgede doğru olmıyan yazılar bulunmasından za
rar gören işçi ve yahut bu işçiyi işine alan yeni işveren eski işyerinden zarar ve ziyan istiyebi-
lir. 

Bu belgeler her türlü resim ve harcdan muaftır. 

MADDE 21. — Millet Meclisi metninin 21 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kantin açılması 
MADDE 22. — Çalışma Müdürlüğünün tetkiki neticesinde : 
a) İşçiler için daha faydalı olacağı anlaşılırsa, 
b) Şehir ve kasabalardan uzak işyerlerinde işçiler veya bunlarla birlikte işveren tarafından 

açılmamışsa, 
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2. Şehir ve kasabalardan uzak işyerlerinde işçiler veya bunlarla birlikte işveren tarafından 
kantin açılmamışsa, 

İşverenin kantin açması mecburidir. 
Bu sebeplerle açılacak kantinlerde satılacak maddelerin cinsleri, vasıfları ve masraf karşılık

ları Çalışma ve Ticaret Bakanlıkları tarafından çıkarılacak bir yönetmelikte belirtilir. 
İşçiler kantinlerden alış veriş etmeye zorlanamaz. 
Bu kanunun yürürlüğünden önce açılmış kantinler veya benzeri satış yerleri için, işveren ka

nunun yürürlüğünden önce açılmış olan kantinler veya benzeri satış yerleri için, işveren kanunun 
yürürlük gününden başlıyarak üç ay içinde Çalış :ıa Bakanlığına başvurup bu satış yerlerinin yu-
kardaki hükümlere uygunluğunu tesbit ettirmek sorundadır. Bu gibi yerlerde yapılması gereken 
değişiklikler ve düzeltmeler yetkili makamca ve bcek uygun öneller içinde işveren tarafından 
tamamlanır. 

İşverenin ödeme sorumluluğu 

MADDE 23. — İşveren, işçinin iş sebebiyle yok olan veya sakatlanan alet, taşıt ve hayvanla
rını ödemekle yükümlüdür. Şu kadar ki; işveren isçinin kendi kusur ve ihmali ile sebebolduğu yok 
olma veya sakatlanmaları ödemekle yükümlü dejildir. 

Toplu işçi çıkarma 

MADDE 24. — işverenler kanundan doğan ödevlerini yerine getirerek de olsa ancak işlerini 
daraltmak veya işçilerini azaltmak amaciyle isye inden toplu olarak veya kısa aralıklarla ondan 
as olmamak üzere onda biri kadar ve daha fazla rçiyi işten çıkrmak istedikleri hallerde durumu, 
işçileri çıkarmadan en az bir ay önce ilgili çalış ^a müdürlüğüne yazılı olarak bildirmek zorun
dadırlar. 

işveren işlerini daraltma veya işlerini azaltma sebebinin doğruluğu Bölge Çalışma Müdürlüğün
ce tetkik ve tesbit edilir. 

Yukarıki fıkra hükmüne göre toplu işçi çıka an, veya bu gibi iş yerlerini aym şartlarla işle
ten veya işletmeye başlıyan işverenler, çıkarma tarihinden itibaren 6 ay içinde aym iş yerlerine 
aynı iş için dışardan işçi alma zorunda kalırlarsa, işveren durumu uygun araçlarla yaymlıyarak ve 
işçinin kaydettirdiği adresine taahhütlü mektupla bildirerek daha önce işten çıkardıkları işçiler
den çalışmak istiyenleri günün şartlarına göre işe almak zorundadırlar. 

Sakat ve eski hükümlü çalıştırma 

MADDE 25. — işverenler iş yerlerinde aşağıdaki esaslar ve ölçüler içinde sakat kimse ile eski 
hükümlü kimse çalıştırmak ve bunlara meslek, beden ve ruh durumlarına göre iş vermek zorun
dadırlar. 

a) Yüz işçiye kadar işçi çalıştıran işyerlerinde her tam elli işçiye karşılık bir sakat ve bir esM 
hükümlü kimse, 

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

Çalıştırılır. 
c) Bu maddeye göre çalıştırılacak sakat ve eski hükümlülerin çeşitleri ile hangi cins sakat 

ve eski hükümlülerin hangi iş kollarında ve hangi işlerde çalıştırılabileceği ve bunların iş yerle
rinde genel hükümler dışında bağlı olacakları ösel ve ücret şartları ile bunların işverenlerce na
sıl işe alınacakları; Çalışma, Adalet, Sanayi, Millî Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ulaştırma 
Bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak tüzükte gösterilir. 
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Asgari işçi adedi, işyeri hususiyeti, satılacak maddelerin cinsleri, vasıflan ve masraf karşılık
ları Çalışma ve Ticaret Bakanlıkları tarafından en geç bir yıl içiinde çıkarılacak bir yönetme
likte belirtilen esaslara göre,, işçilere veya bunların ailelerine yiyecek, içecek, giyecek ve yaka
cak gibi gerekli maddeleri satmak üzere kantinler açılması mecburidir. 

işçiler kantinlerden alış veriş etmeye zorlanamaz. 
Sözü edilen yönetmeliğin yürürlüğünden önce açılmış kantinler veya benzeri satış yerleri 

için, işveren yönetmeliğin yürürlük gününden başkyarak üç ay içinde Çalışma Bakanlığına 
başvurup bu satış yerlerinin yönetmelik hükümlerine uygunluğunu tesbit ettirmek zorundadır. 
Bu gibi yerlerde yapılması gereken değişiklik ler ve düzeltmeler yetkili makamca verilecek 
uygun öneller içinde işveren tarafından tamamlanır. 

MADDE 23. — Millet Meclisi metninin 23 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Toplu işçi çıkarma 
MADDE 24. — işverenler kanundan doğan ödevlerini yerine getirerek de olsa ancak işlerini 

daraltmak veya işçilerini azaltmak amaciyle işyerinden toplu olarak veya kısa aralıklarla ondan 
az olmamak üzere onda biri kadar ve daha fazla işçiyi işten çıkarmak istedikleri hallerde durumu, 
işçileri çıkarmadan en az bir ay önce ilgili çalışma müdürlüğüne yazılı olarak bildirmek zorun
dadırlar. 

Yukariki fıkra hükmüne göre toplu işçi çıkaran, veya bu gibi iş yerlerini aynı şartlarla işle
ten veya işletmeye başlıyan işverenler, çıkarma tarihinden itibaren 6 ay içinde aynı iş yerlerine 
aynı iş için dışardan işçi alma zorunda kalırlarsa, işveren durumu uygun araçlarla yayunlıyarak ve 
işçinin kaydettirdiği adresine taahhütlü mektupla bildirerek daha önce işten çıkardıkları işçiler
den çalışmak istiyenleri günün şartlarına göre işe almak zorundadırlar. 

MADDE 25. — Millet Meclisi metninin 25 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Sakatların işyerlerine alınmalarında o işyerinin işçisi iken sakatlanmış olanlara öncelik hakkı 
tanınır. 

Bir işyerinden malulen ayrılmak zorunda kalıp da sonradan maluliyeti ortadan kalkan işçiler 
eski işyerlerine alınmalarını istedikleri takdirde, işveren bunları, boş yer varsa derhal, yoksa yer 
boşaldığında, o andaki şartlarla eski işyerlerine veyahut eski işlerine uygun diğer bir işe, sair 
isteklilere tercih ederek almaya mecburdur. 

Genel ve katma bütçeli dairelerle mahallî idareler ve muhtarlıklar veya Kamu İktisadi Teşeb
büsleri yahut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuru
luşlara veya bunlara bağlı işyerlerinin İş Kanununa tâbi olmıyan daire ve kurumlarında çalıştı
rılan kimselerin de sakat ve eski hükümlüler aralından ayrılması hakkındaki gerekli usul ve şart
lar ile bunun oran ve tutarları ve hangi işlerde çalıştırılacakları yukarda sözü geçen tüzükte gös
terilir. 

ÜÇÜNOÜ BÖLÜM 

Ücret 

Tarif 

MADDE 26. — Genel anlamda ücret, bir kümeye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişi
ler tarafından sağlanan ve nakden ödenen meblâğı kapsar. 

Ancak, 13 ncü maddenin (c) bendinde sözü ge^en ücretle 14 ncü maddede sözü geçen kıdem taz
minatına esas olacak ücretin hesabında, birinci fıkrada yazılı ücrete ilâveten işçiye sağlanmış 
olan para ve parayla ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatlerde göz önünde tutu
lur. 

işçi ücreti en geç haftada bir, yurtta geçmesi zorunlu para ile ödenir. 
Toplu sözleşmeler veya hizmet akitleri ile bu ödeme süresi en geç bir aya çıkarılabilir. 
Bir işyerinde aynı nitelikte işlerde ve eşit verimle çalışan kadın ve erkek işçilere sadece cinsi

yet ayrılığı sebebiyle farklı ücret verilemez. Toplu iş sözleşmelerine ve hizmet akitlerine buna ay
kırı hüküm konulamaz. 

Askerlik ve kanundan doğan çahşma 

MADDE 27. — Muvazzaf askerlik ödevi dışında manevra veya her hangi bir sebeple silâh altı
na alman veyahut her hangi bir kanundan doğan çahşma ödevi yüzünden işinden ayrılan işçinin 
hizmet akdi, işinden ayrıldığı günden başlıyarak iki ay sonra bozulmuş sayılabilir. 

işçinin bu haktan faydalanabilmesi için o işte en az bir yıl çalışmış olması şarttır. Bir yıldan 
çok çalışmaya karşılık her fazla yıl için, ayrıca iki gün eklenir. Şu kadar ki bu sürenin tamamı 
doksan günü geçemez. 

Hizmet akdinin bozulmuş sayılabilmesi için beklenilmesi gereken süre içinde işçinin ücreti işle
mez. Ancak özel kanunların bu husustaki hükümleri saklıdır. Bu süre içinde hizmet akdinin kanun
dan doğan başka bir sebebe dayanılarak işveren veya işçi tarafından bozulduğu ÖteM tarafa bil
dirilmiş olsa bile, bozulma için kanunun gösterdiği önel bu sürenin bitiminden sonra işlemeye 
başlar. Ancak hizmet akdi esasen belirli bir süreyi içine alıyor da bu süre yukarda yazılı önel için
de kendiliğinden bitiyorsa bu madde hükümleri uygulanmaz. 

Her hangi bir askerî ve kanuni ödev dolayısiy'e isinden ayrılan işçilerden bu ödevin sona erme
sinden bağlıyarak iki ay içinde işe girmek için başvuranları, işverenler boş yerlere öncelikle işe alma 
sorundadırlar. 
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MADDE 26. — Millet Meclisi metninin 26 n eı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Millet Meclisi metninin 27 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Ücretin saklı kısmı 

MADDE 28. — tşçi ücretlerinin ayda 240 lirası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik 
olunamaz. Ancak işçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hâkim tarafından takdir edile
cek miktar bu paraya dâhil değildir. Bu kayıtlamalar nafaka borcu alacaklılarının haklarını kal
dırmaz. 

Kamu tüzel kişilerine ve bunların bâzı kuruluşlarına ilişkin ödevler 

MADDE 29. — Genel ve katma bütçeli dairelerle mahalli idareler ve muhtarlıklar veya Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri yahut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan 
banka ve kuruluşlar; mütaahhide verdikleri her türlü bina, köprü, hat ve yol inşası gibi yapım 
ve onarım işlerinde, mütaahhitlere ödenecek her istihkaktan önce işyerinde çalışan işçilerden mü-
taahhit veya taşoronlarca ücretleri ödenmiyenlerin bulunup bulunmadığını kontrol edip, ücretle
ri ödenmiyen varsa mütaahhitten veya taşaronlardan istenecek bordrolara göre bu ücretleri bun
ların istihkaklarından öderler. 

Bunun için istihkak ödeneceği ilgili idare tarafından işyerinde şantiye şefliği, işyeri ilân tahtası 
veya işçilerin toplu bulunduğu yerler gibi işçilerin görebilecekleri yerlere yazılı ilân asılmak sure
tiyle duyurulur. Ücret alacağı olan işçilerin ücret alacaklarının üç aylık tutarından fazlası hak
kında adı geçen idarelere her hangi bir sorumluJ.uk düşmez. 

Anılan mütaahhitlerin bu idaredeki her çeşit teminat ve istihkakları üzerinde yapılacak her 
türlü devir ve el değiştirme işlemleri veya haciz ve icra izlemleri bu iste çalışan işçilerin ücret ala
caklarından fazlası hakkında hüküm ifade eder. 

Bir işverenin üçüncü kişiye karşı olan borçlarından dolayı işyerinde bulunan tesisat, malzerr.e, 
ham, yarı işlenmiş veya tam işlenmiş mallar ve başka kıymetler üzerinde yapılacak haciz ve ic
ra izlenıleri, bu işyerinde çalışan işçilerin icra kararının alındığı tarihten önceki üç aylık denem 
içindeki ücret alacaklarını karşılayacak kısım ayrıldıktan sonra kalan kısmı üzerinde hüküm ifade 
eder. 

Ücret hesap puslası 

MADDE 30. — İşveren her ödemede işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin ezel 
işaretini taşıyan bir pusla vermek veya işçinin yanında bulunan ücretle ilgili bu hesapları yine im
zalı veya özel işareti altında kaydetmek zorundadır. 

Bu pusla veya defterde ödemenin günü ve ilişkin olduğu denem ile fasla çalışma, hafta tatili, 
ulusal bayram ve genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan har çeşit eklemler tutarının ve ver
gi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi har çeşit kesintilerin ayrı ayrı gösterilmesi 
gerekir. 

Bu işlemler her türlü resimden muaftır. 

Zarar karşılığı kesinti 

MADDE 31. — Hizmet akitleriyle işverenin tazminat karşılığı olarak işçi ücretlerinden geçici 
olarak alıkoyacağı miktar on haftada eşit taksitlerle kesilmek üzere işçinin on günlük ücreti tu
tarından fazla olamaz. Tazminat karşılığı bu kesintiler, bütün iş süresi içindir. Ve bundan bir 

miktar mahsubedilince yeniden aynı esaslar dairesinde kesinti yapılabilir. 
Tazminat kesintileri, mahsup yapılmasını gerektirecek bir zarar yapılmadan işten ayrılma hal

lerinde işçiye kesintisiz olarak geriverilir. Tazminat karşılığı geçici olarak alıkonulan paradan, 
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MADDE 28. — Millet Meclisi metninin 28 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kamu tüzel kişilerine ve bunların bâzı kuruluşları ile özel sektöre ilişkin ödevler 

MADDE 29. — Genel ve katma bütçeli dairelerle mahallî idareler ve muhtarlıklar veya kamu 
İktisadi Teşebbüsleri yahut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan 
banka ve kuruluşlar; mütaahhide verdikleri her türlü bina,, köprü, hat ve yol inşasa gibi yapım 
ve onarım işlerinde, mütaahhitlere ödenecek her istihkaktan önce işyerinde çalışan işçilerden mü-
taahhit veya taşoronlara ücretleri ödenmiyenlerin bulunup bulunmadığını kontrol edip, ücretle
ri ödemiyen varsa mütaahhitten veya taşoronlar dan istenecek bordrolara göre bu ücretleri bun
lardın istihkaklarından öderler. 

Bunun için istihkak ödeneceği ilgili idare tarafından işyerinde şantiye şefliği^ işyeri ilân tahtası 
veya işçilerin toplu bulunduğu yerler gibi işçilerin görebilecekleri yerlere yazılı ilân asılmak sure
tiyle duyurulur, ücret alacağı olan işçilerin ücret alacaklarının üç aylık tutarından fazlası hak
kında adı geçen idarelere her hangi bir sorumluluk düşmez. 

Anılan mütaahhitlerin bu idaredeki her çeşit teminat ve istihkakları üzerinde yapciacak her 
türlü devir ve el değiştirme işlemleri veya haciz ve icra takibi bu işte çalışan işçilerin ücret ala
caklarından fazlası hakkında hüküm ifade eder. 

Bir işverenin üçüncü kişiye karşı olan borçlarından dolayı işyerinde bulunan tesisat̂ , malzeme, 
ham, yarı işlenmiş veya tam işlenmiş mallar ve başka kıymetler üzerinde yapılacak haciz ve ic
ra takibi, bu işyerinde çalışan işçilerin icra kararanın alundığı tarihten önceki üç aylık dönem 
içindeki ücret alacaklarına karşılayacak kısım ayrıldıktan sonra kalan kısmı üzerinde hüküm ifade 
eder. 

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

MADDE 30. — Millet Meclisi metninin 30 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — Millet Meclisi metninin 31 nci maddesi avnen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 950) 



— 28 — 
(Millet Meclisindn kabul ettiği metin) 

mahsup yapılması gerektiği zaman işçi isterse işveren kendisine mahsubun hangi esaslara göre ya
pıldığını anlatmak ve buna ait hesaplarla fatura ve başka belgeleri göstermek zorundadır. 

Tazminat karşılığı alıkonulan paradan ancak o işçi tarafından yapılan zarar için mahsup yapı
lır. 

Tazminat karşılığı kesilen paralar en çok üç ay içinde millî bir bankaya yatırılır, işçi işinden ay
rıldığında kesilen para faiz ve diğer gelirleri ile işçiye iade olunur. 

Ücret kesintisi 

MADDE 32. — işveren toplu sözleşme veya hizmet akitlerinde gösterilmiş olan sebepler dışında 
işçiye ücret kesintisi cezası veremez. 

İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye hemen sebepleriyle beraber bildiril
mesi gerekir, işçi ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler bir ayda üç gündelikten veya parça 
başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin üç günlük kazancından fazla ola
maz. 

Bu paralar işçilerin yararına kullanılıp harcanmak üzere Çalışma Bakanlığı hesabına Bakan
lıkça belirtilecek ulusal bankalardan birine kesildiği tarihten itibaren bir ay içinde yatırılır. Her 
işveren işyerinde bu paraların ayrı bir hesabını tutmaya mecburdur. Birikmiş bulunan ceza para
larının nerelere ve ne kadar verileceği Çalışma Bakanının başkanlık edeceği ve işçi temsilcilerinin 
de katılacağı bir kurul tarafından karara bağlanır. Bu kurulun kimlerden teşekkül edeceği na
sıl ve hangi esaslara göre çalışacağı çıkarılacak...bir tüzükte gösterilir. 

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

Asgari Ücret 

MADDE 33. — Hizmet akdi ile çalışan her türlü işçi, gemi adamı ve gazetecilerin ekonomik ve 
sosyal durumlarının düzenlenmesi için Çalışma Bakanlığınca asgari ücret tesbit komisyonu aracılı
ğı ile ücretlerin asgari hadleri en geç iki senede bir tesbit edilir. 

Asgari ücret tesbit komisyonu Çalışma Bakanlığının tesbit edeceği üyelerden birinin Başkan
lığında Çalışma Bakanlığı Araştırma Kurulu Başkanı veya Üyesi, Çalışma Genel Müdürü veya 
Yardımcısı, Birinci veya İkinci Hukuk Müşaviri, işçi Sağlığı Genel Müdürü veya Yardımcısı, Dev
let Plânlama Dairesinden konu ile ilgili dairenin Başkanı veya Yardımcısı ile bünyelerinde en çok 
işçi ve işveren bulunan Ankara'dairi en üst derecede işçi ve işveren teşekküllerinin değişik iş kolla
rından seçecekleri beşer temsilciden kurulur. 

Asgari Ücret Tesbit Komisyonu en az 10 üyesinin katılması ile toplanır. Üye oylarının çoğun
luğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu kararı sağlar. 

Komisyon kararları kesindir. Kararlar Resmî Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girer. 
Komisyonun toplanma ve çalışma şekli, asgari ücretlerin tesbiti sırasında uygulanacak esaslar 

ile, Başkan, üye ve raportörlere verilecek huzur hakları Çalışma ve Maliye bakanlıklarınca çıka
rılacak bir yönetmelikte gösterilir. 

Asgari ücret Tesbit Komisyonunun çalışmasını sağlamak ve kolaylaştırmak için Çalışma Bakan
lığı içinde ayrıca bir büro kurulur. 

Yarım ücret 

MADDE 34. — 16 nci maddenin III ncü bendi ile 17 nci maddenin III neü bendinde; göste
rilen zorlayıcı sebepler dolayısiyle çalışmıyan veya çallştınlımyan işçiye bu bekleme süresi için
de bir haftaya kadar her gün için yanın ücret ödenir. 
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Ücret kesintisi 

MADDE 32. — İşveren toplu sözleşme veya hizmet akitlerinde gösterilmiş olan sebepler dı
şında işçiye ücret kesintisi cezası veremez. İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin 
işçiye hemen sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekir. İşçi ücretlerinden bu yolda yapılacak 
kesintiler bir ayda üç gündelilrten veya parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen 
ücretlerde işçinin üç günlük kazancından fazla olamaz. 

Bu paralar işçilerin yararına kullanılıp harcanmak üzere Çalışma Bakanlığı hesabına Bakan
lıkça belirtilecek Millî Bankalardan birine kesildiği tarihten itibaren bir ay içinde yatırılır. Her 
işveren işyerinde bu paraların ayrı bir hesabını tutmaya mecburdur. Birikmiş bulunan ceza pa
ralarının nerelere ve ne kadar verileceği Çalışma Bakanının başkanlık edeceği ve işçi temsil
cilerinin de katılacağı bir kurul tarafından karara bağlanır. Bu kurulun kimlerden teşekkül 
edeceği nasıl ve hangi esaslara göre çalışacağı çıkarılacak bir tüzükte gösterilir. 

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

Asgari ücret 

MADDE 33. — Hikmet akdi ile çalışan her türlü işçi, gemi adamı ve gazetecilerin ekonomik 
ve sosyal durumlarının düzenienmesi için Çalışma Bakanlığınca Asgari Ücret Tesbit Komisyonu 
aracılığı ile ücretlerinin asgari hadleri Çalışma Bakanlığının teklifi ile Bakanlar Kurulunca lü
zum görülen zamanlarda tesbit cihetine gidilir. 

Asgari Ücret Tesbit Komisyonu Çalışma Bakanlığının tesbit edeceği üyelerden birinin Başkan
lığında Çalışma Bakanlığı Araştırma Kurulu Başkanı veya üyesi, Çalışma Genel Müdürü veya yar
dımcısı, Ticaret Bakanlığı İçticaret Dairesi Genel Müdürü veya yardımcısı, işçi Sağlığı Genel Mü
dürü veya yardımcısı, Devlet Plânlama Dairesinden konu ile ilgili dairenin başkanı veya yardım
cısı ile Ankaradaki ençok temsil yetkisine haiz olan en üst derecedeki işçi ve işveren teşekkül
lerinin değişik iş kollarında seçecekleri beşer temsilciden kurulur. Asgari ücret Tesbit Komis
yonu en az on üyesinin katılmasıyla toplanır. Üye oylarının çoğunluğu ile karar verir. Oyların 
eşitliği hailinde Başkanın oyu kararı sağlar. 

Komisyon kararları kesindir. Kararlar Resmî Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girer. 
Komisyonun toplanma ve çalışma şekli, asgari ücretlerin tesbiti sırasında uygulanacak 

esaslar ile, Başkan, üye ve raportörlere verilecek huzur hakları Çalışma ve Maliye bakan
lıklarınca çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir. 

Asgari ücret Tesbit Komisyonunun çalışmasını sağlamak ve kolaylaştırmak için Çalışma 
Bakanlığı içinde ayrıca bir büro kurulur. 

MADDE 34. — Millet Medlisi metninin 34 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Fazla çalışma ücreti 

MADDE 35. — Memleketin genel yararlan, yahut işin niteliği veya üretimin artırılması 
gibi sebeplerle kanunda yazılı günlük çalışma süresinin dışında fazla çalışma yapılabilir. 

a) Fazla çalışma süresi günde üç saati geçmez. 
b) Fazla çalışma yapılacak günlerin toplamı bir yılda doksan iş gününden fazla olamaz. 
c) Her bir fazla saat çalışma için v»3rilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına dü

şen miktarının yüzde etili yükseltilmesi suretiyle ödenir. 
ç) 61 nci maddede yazılı sağlık sebeplerine dayanan kısa veya sınırla süreli işlerde fazla 

çalışma yapılamaz. 
d) Fazla çalışma Çalışma Bakanlığının iznine bağlıdır. 
e) Fazla saatlerle çalışma için işçinin muvafakatinin aJlınması gerekir. 
f) Fazla saatlerle çalışmanın ne suretle uygulanacağı çıkarılacak bir tüzükte göster'lir. 

Zorunlu sebeple fazla çalışma 

MADDE 36. — Gerek bir arıza sırasında, gerek bir arızanın mümkün görülmesi halinde, 
yahut makinalar veya âlet ve edavat için hsmsn yapılması gerekli acele işlerde, yahut zorlayıcı 
sebeplerin ortaya çıkmasında, ancak işyerinin normal çalışmasını sağlıyacak dereceyi aşma
mak kaydiyle işçilerin hepsi veya bir kısmı 61 nci madde gereğince belirli olan günlük ça
lışma sürelerinden fazla çalıştırılabilir. Şu kadar ki bu olağan dışı çalışma saatleri için 35 nci 
maddenin (c) bendi gereğince ücret ödenir. 

Bu gibi hallerde işveren işin niteliğini v© başladığı gvm ve saati işin bitiminden başlıya-
rak 48 saat içinde ilgili Çalışma Müdürlüğüne bildirmek zorundadır. 

Olağanüstü hallerde fazla çalışma 

MADDE 37. — Seferberlik sırasında ve bu süreyi aşmamak şartiyle memleket savunmasının 
ihtiyaçlarını temin ©den işyerlerinde fazla çalışmaya lüzum görülürse işlerin o'nsine ve 
ihtiyacın şiddetine göre günlük iş müddetini, Bakanlar Kurulu, işçinin en çok çalışma kabiliye
tine çıkarabilir. 

Bu suretle fazla çalıştırılan işçilere her bir fasla saat için verilecek ücret hakkında 35 nci 
maddenin (c) bendi hükmü uygulanır. 

Cumartesi günü ücret 

MADDE 38. — Cumartesi günleri tamamen veya saat 13 ten sonra çalışmanın duracağı söz
leşmelerde tesbit edilen veya örf, âdet ve iklime göre bu türlü çalışmayı gerektiren işyerlerinde, 
gündelik ücretle çalışan işçilerin, Cumartesi gününe ilişkin ücretleri haftanın öteki günlerinde 
olduğu gibi tam olarak ödenir. 

Cumartesi günleri kısmen veya tamamen tatile tabi tutma hali işçilerin günlük, haftalık 
veya aylık ücret tutarlarında eksiltme yapılmasına sebebolamaz. 

Bayram, genel tatil günlerinde kapanma 

MADDE 39. — 2739 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde gösterilen genel tatil günleri ile 
1 nci maddesinde sözü geçen 28 ve 30 Ekim günlerinde işyerlerinde çalışıp çalışılmıyacağı toplu 
sözleşme veya hizmet akitlerinde gösterilir. 

Bu günlere ait ücretler 42 nci maddeye göre ödenir. 
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Fazla çalı§ma ücreti 

MADDE 35. — Memleketin g-enel yararları, yahut işin niteliği veya üretimin artırıl
ması gibi sebeplerle kanunda yazılı günlük çalışma süresinin dışında fazla çalîışma yapılabilir. 

a) Fazla çalışma süresi günde üç saati geçemez. 
b) Fazla çalışma yapılacak günlerin toplamı bir yılda doksan iş gününden fazla olamaz. 
c) Her bir fazla saat çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına dü

şen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir. 
ç) 61 nci maddede yazılı sağlık sebeplerine* dayanan kısa veya sınırlı süreli işlerde fazla 

çalışma yapılamaz. 
d) Fazda çalışma bölge çalışma müdürlüğü iznine bağlıdır. 
e) Fazla saatlerle çalışmak için işçinin mavufakatinin alınması gerekir. 
f) Fazla saatlerle çalışmanın ne suretle uygnlunacağı çıkarılacak bir tüzükte gösterilir. 

MADDE 36. — Millet Mecdisi metninin 36 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 37. — Millet Meclisi metninin 37 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 38. — Millet Meclisi metninin 38 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 39. — Millet Meclisi metninin 39 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Saklı haklar 

MADDE 40. — Toplu iş sözleşmesi veya hizmet akitlerine hafta tatili, ulusal bayram ve ge
nel tatillerde işçilere tanınan haklarla ücretli izinlere ve (yüzde) usulü ile çalışan işçilerin bu 
kanunla tanınan haklarına aykırı hükümler konulmaz. 

Bu hususlarda işçilere daha elverişli hak ve faydalar sağlıyan kanun, toplu iş sözleşmesi, hiz
met akdi veya gelenekten doğan kazanılmış haklar saklıdır. 

Hafta tatüi ücreti 

MADDE 41. — Bu kanun kapsamına giren işyerlerinde haftanın tatilden önceki 6 iş günün
de bu kanunun günlük iş sürelerine uygun olarak çalışmış olan işçilere çalışılmıyan hafta tatili 
günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın bir gündelik tutarında ücret ödenir. 

Şu kadar ki : 
a) Çalışılmadığı halde kanunen iş süresinden sayılan zamanlarla günlük ücret ödenen veya 

ödenmiyen kanuni veya akdî tatil günleri ve 38 ve 62 nci maddelere göre kısmen veya tama
men çalışılmıyan Cumartesi günleri, 

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

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

Çalışılmış günler gibi hesaba katılır. 
Zorlayıcı ve ekonomik bir sebep olmadan işyerindeki çalışmanın haftanın bir veya birkaç 

gününde işveren tarafından tatil edilmesi halinde haftanın çalışılmıyan günleri ücretli hafta 
tatiline hak kazanmak için çalışılması gereken 6 günün hesaplanmasında göz önünde tutulur. 

Bir işyerinde işin bir haftadan fazla bir süre ile tatil edilmesini gerektiren zorlayıcı sebep
ler ortaya çıktığı zaman, bu kanunun 16 ve 17 nci maddelerinin III ncü bendlerinde gösterilen 
zorlayıcı sebeplerden ötürü çalışılmıyan günler için işçilere ödenen yarım ücret hafta tatili 
günü için de ödenir. 

Yüzde usulünün uygulandığı yerlerde bu ücret yüzdelerden toplanan para dışında işveren 
tarafından ödenir. 

Genel tatil ücreti 

MADDE 42. — Bu kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere 2739 sayılı Ulusal 
Bayram ve Genel Tatiller Kanunu ile anılan kanuna ek 3466 sayıh Kanunda yazılı bulunan 
ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmazlarsa bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri 
tam olarak, tatil yapmıyarak çalışırlarsa çalıştıkları günlerin ücretleri ücret ödeme şekline bakıl
maksızın bir kat f azlasiyle ödenir. 

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri, 
yüzdelerden toplanan para dışında işveren tarafından ödenir. 

Hafta arasında hafta tatili 

MADDE 43. — 394 sayıh Hafta Tatili Kanununun 1, 4, 5, 6 ncı maddeleri veya 16 . 9 . 1960 
gün ve 79 sayıh Kanunun 6 ncı maddesi gereğince hafta tatilinden istisna olunan işyerlerinde 
çalışan işçilere haftanın diğer bir gününde hafta tatili verilmesi mecburi olup o güne ait gün
delikleri aynı esaslara göre ve bir iş karşılığı olmaksızın ödenir. 
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MADDE 40. — Millet Medisi metninin 40 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 41. — Millet Meclisi metninin 41 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 42. — Millet Meclisi metninin 42 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 43. — Millet Meclisi metninin 43 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Geçici iş göremezlik 

MADDE 44. — İşçilere geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi gerektiği zamanlarda geçici 
iş göremezlik süresine rashyan ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatilleri, ödeme yapan kurum 
veya sandıklar tarafından geçici iş göremezlik ölçüsü üzerinden ödenir. 

Ücret şekillerine göre tatil ücreti 

MADDE 45. — işçinin tatil günü ücreti çakıştığı günlere göre bir güne düşen yevmiyesidir. 
Parça başına, akort, götürü veya yüzde usulü ile çalışan işçilerin tatil yevmiyesi, bir ödeme 

süresinde kazandığı ücretin aynı süre içinde çalıştığı günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır. 
Saat ücretiyle çalışan işçilerin tatil günü ücreti saat ücretinin sekiz katıdır. 
Hasta, izinli veya sair sebeplerle mazeretli olduğu hallerde dahi aylığı tam olarak ödenen 

aylık ücretli işçilere 41, 42, 43 ncü madde hükümleri uygulanmaz. Ancak bunlardan ulusal bay
ram ve genel tatil günleri çalışanlara ayrıca o gün için bir tatil yevmiyesi ödenir. 

Tatil ücretine girmeyen kısımlar 

MADDE 46. — Fazla çalışma karşılığı olarak alınan ücretler, primler, işyerinin temelli işçisi 
olarak normal çalışma saatleri dışında hazırlama, tamamlama, temizleme işlerinde çalışan işçilerin 
bu işler için aldıkları ücretler ve sosyal yardımlar, ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil gün
leri için verilen ücretlerin tesbitinde hesaba katılmaz. 

Yüzdelerin ödenmesi 

MADDE 47. — Otel, pansiyon, lokanta, kahvehane, gazino, açıkhava lokanta ve gazinosu, 
çalgılı eğlence yeri, dans salonu, kulüp, oyun salonu, birahane, içki salonu ve benzeri yerlerle, 
içki verilen ve hamen orada yenilip içilmesi için çeşitli yiyecek satan yerlerden (yüzde) usulü
nün uygulandığı müesseselerde; işveren tarafından servis karşılığı veya başka isimlerle müşte 
rilerin hesap pusulalarına (yüzde) eklenerek veya ayrı şekillerde ahnan paralarla kendi isteği ile 
müşteri tarafından işverene bırakılan yahut da onun kontrolü altında bir araya toplanan bütün 
paraları işveren serviste çalışan işçilere eksiksiz olarak ödemek sorundadır. 

işveren veya işveren vekili, yukardaki fıkrada sözü edilen paraların kendisi tarafından alın
dığını, eksiksiz olarak işçilere dağıtıldığını belgelemekle yükümlüdür. 

Yüzdelerden toplanan paraların hak sahibi işçiler arasında hangi esaslar ve orantılar çer
çevesinde dağıtılacağı toplu iş sözleşmelerinde veya hizmet âlritlerinde gösterilir, 

Yüzdelerin belgelenmesi 

MADDE 48. — Hesap pusulalarına yüzde eklenmesi suretiyle müşterilerden alınan paraları, 
işveren ilgili Çalışma Müdürlüğü tarafından sayfaları mühürlenmiş ve numaralanmış, son sayfa
sına tasdik şerhi konmuş bulunan bir deftere günü gününe işlemekle ödevlidir. 

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

işveren deftere geçirdiği hesapların asıllarına uygun olduğunu kendi sorumluluğu altında 
onaylar. 

Bu defter, işyerinden dışarıya çıkarılamaz, işçilerin kendi aralarında seçecekleri bir temsilci 
her iş günü sonunda, hesap sonuçlarının kendisine bildirilmesini istiyebilir. işverenle anlaşmak 
şartiyle hesapların bildirilmesini isteme daha uzun bir zaman bırakılabilir. 
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MADDE 44. — Millet Medlisd metninin 44 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 45. — Millet Meclisi metninin 45 nci maddesi aynen kabul odilmiştir. 

MADDE 46. — Millet Meclisi metninin 46 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 47. — Millet Meclisi metninin 47 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 48. — Millet Meclisi metninin 48 ncd maddesi aynen kabul odilmiştir. 
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Ancak bu süre hiçbir zaman 15 günden fasla olamaz. Her ödeme dönemiyle ilgili hesap pusu
laları o döneme ilişkin paralarm işçilere ödenmesinden bağlıyarak bir ay süre ile işveren tarafın
dan saklanır. 

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işyarcn, işçi isterse, her hesap pusulasının genel 
toplamını gösteren bir belgeyi işçilerin kendi aralarında seçecekleri bir temsilciye vermeye mec
burdur. Bu belgenin şekli ve uygulama usulleri hismet akitlerinde veya toplu iş sözleşmelerinde 
gösterilir. 

Yüzde usulünü uygulayan müesseseler, o yerdeki belediyelerce soğuk damga ile damgalanmış 
ve cilt ve sayfa numaralan birbirini takibeden en az üç kopyalı hesap pusulası kullanmak ve 
müfterinin her ödemesinde bunlardan bir kopyasını servis yapan işçide bırakmak zorundadır. 

Ancak özel hesap makinalannm kullanıldığı işyerlerinde, işverenin müracaatı üzerine bu şek
lin uygulanmamasına Çalışma Bakanlığınca karar verilebilir. 

Yıllık ücretli izin 

MADDE 49. — Bu kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilerden işyerine girdiği gün
den başlıyarak, deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir yıl çalışmış olanlara, ilerdeki 
maddelerde gösterilen esaslara göre hesaplanmak üzere aşağıdaki süreler kadar yıllık ücretli izin 
verilir. 

Hizmet süresi: 
a) Bir yıldan beş yıla kadar olanlara yılda 12 gün, 
b) Beş yıldan fazla ve onbeş yıldan az olanlara yılda 18 gün, 
c) Onbeş yıl ve daha fazla olanlara yılda 24 gün, 
Ancak 18 ve daha küçük yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin 18 günden az olamaz. 
Bu süreler toplu iş sözleşmeleri ve hizmet akitleri ile artırılabilir. 
Yıllık ücretli isin hakkından vazgeçilemez. 

Yıllık ücretli izin hakkının belirtilmesi 

MADDE 50. — Yıllık ücretli izne hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçilerin, aym 
işverinin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek göz önüne alınır. Şu ka
dar ki; bir işverenin bu kanun kapsamına giren işyerinde çalışmakta olan işçilerin aynı işverenin 
işyerlerinde bu kanun kapsamma girmeksizin geçirmiş bulundukları süreler de hesaba katılır. 

Bir yıllık süre içinde 51 nci maddede sayılan haller dışındaki sebeplerle işçinin devamının 
kesilmesi halinde bu boşlukları karşılayacak kadar hizmet süresi eklenir ve bu suretle işçinin 
izin hakkım elde etmesi için gereken bir yıllık hizmet süresinin bitiş tarihi gelecek hizmet yılına 
aktarılır. 

işçinin gelecek izin haklan için geçmesi gereken bir yıllık hizmet süresi, bir önceki izin hak
kının doğduğu günden başlıyarak gelecek hizmet yılma doğru ve yukarıki fıkra ve 51 nci madde 
hükümleri gereğince hesaplanır. 

işçi yukarı fıkralar ve 51 nci madde hükümlerine göre hesaplanacak her hizmet yılma kar
şılık, yıllık iznini, gelecek hizmet yılı içinde kullanır. 

Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsim veya, kampanya iğlerinde çalışanlara bu ka
nunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz. 

Aynı Bakanlığa bağlı iş yerleri ile, aynı Bakanlığa bağlı tüzel kişiliklerin iş yerlerinde geçen 
süreler ve Kamu iktisadi Teşebbüsleri yahut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye 

dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar veya bunlara bağlı işyerlerinde geçen süreler işçinin 
yıllık ücretli izin hakkının hesaplanmasında göz önünde bulundurulur. 

Ç. Senatosu (S. Sayısı : 950) 
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Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 49. — Millet Meclisi metninin 49 ncıı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 50. — Millet Meclisi metninin 50 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 950) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği (metin) 

Çalışılmış gibi sayılan haller 

MADDE 51. — Aşağıdaki süreler yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılır: 
a) işçiniı uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler, 
b) Kadın işçilerin 70 nci madde gereğince doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadıkları günler, 
c) İşçinin muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra veya her hangi bir kanundan dolayı 

ödevlendirilmesi sırasında işine gidemediği günler, (bu sürenin yılda 90 günden fazlası sayılmaz) 
ç) Çalışmakta olduğu işyerinde, zorlayıcı sebepler yüzünden işin aralıksız bir haftadan çok 

tatil edilmesi sonucu olarak işçinin çalışmadan goçirdiği zamanın 15 günü, (İşçinin yeniden işe 
başlaması şar tiyle) 

d) 62 nci maddede sözü geçen zamanlar, 
e) Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri, 
f) 5153 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğe göre röntgen muayenehanelerinde çalı

şanlara Pazardan başka verilmesi gereken yarım günlük izinler, 
g) işçilerin uzlaştırma toplantılarına katılmaları, hakem kurullarında bulunmaları, bu kurul

larda veya iş mahkemelerinde işçi temsilciliği görevlerini yapmaları, çalışma hayatı ile ilgili mev-
suata göre kurulan meclis, kurul, komisyon ve toplantılara yahut işçilik konuları ile ilgili mil
letlerarası teşekküllerin konferans, kongre veya komitelerine işçi veya sendika temsilcisi olarak 
katılmaları sebebiyle işlerine devam edemedikleri günler, 

h) İşçilerin evlenmelerinde üç güne kadar, ana ve babalarının, eşlerinin, kardeş veya çoruk-
larmm ölümünde İM güne kadar verilecek izinler, 

i) İşveren tarafından verilen öbür izinler, 
ı) Bu kanunun uygulanması sonucu olarak işçiye verilmiş bulunan yıllık ücretli izin süresi. 

Yıllık ücretli iznin uygulanması 

MADDE 52. — Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez. Bu iznin 49 ncu maddede 
gösterilen süreler içinde işveren tarafından devamlı bir şekilde verilmesi zorunludur. 

Ancak 49 ncu maddenin (b),(c) fıkralarında gösterilen izin süreleri tarafların rızası ile, bir 
bölümü 12 günden aşağı olmamak üzere ikiye bölünebilir. Bu takdirde işveren işçiye 7 günden fazla 
ücretsiz yol izni vermeye mecbur tutulamaz. 

işveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan başka ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme 
ve hastalık izinleri yıllık izne mensubedilemez. 

Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine raslıyan ulusal bayram, hafta tatili ve 
genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz. 

Yıllık ücretli izinlerini işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara 
eğer isterlerse, gidiş ve dünüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren 7 güne 
kadar gereken ücretsiz izni vermek zorundadır. 

İşverenin değişmesi 

MADDE 53. — işyerinin ei değiştirmesi veya başkasına geçmesi bu iş yerinde çalışan işçilerin 
yıllık ücretli izin haklarının ortadan kalkmasına sebebolamaz. 

Aksine bir sözleşme olsa bile yıllık ücretli izin süresine ilişkin ücretler yeni işveren tarafından 
ödenil'. 

İzin ücreti 

MADDE 54. — işveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin 
ücretini; ilgili işçinin izne başlamasından önce peşin olarak ödenek veya avans olarak vermek 
zorundadır. 

C. Semıatosu (S. Sayısı : 950) 



— 39 — 

Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 51. — MHet Meclisi metninin 51 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 52. — Millet Meclisi metninin 52 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 53. — Millet Meclisi metninin 53 ncü maddesi aynen kabul odilmiştir. 

İzin ücreti 

MADDE 54. — İşveren, yıllık ücret&i iznini kullanan her işçiye yıllık izin dönemine ilişkin 
ücretini; ilgili işçinin izne başlamasından önce peşin olarak ödenek ve avans olarak vermek 
zorundadır. 

C. Senıattosu (S. Sayısı : 950) 
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Bu ücretin hesabında 46 ncı madde hükmü uygulanır. 
Günlük, haftalık veya aylık olarak belirli bir ücrete dayanmayıp da akort, komisyon ücreti, 

kâra katılma ve yalnız servis karşılığı (Yüzde) gibi belirli olmıyan süre ve tutar üzerinden ücret 
alan işçinin izin süresi için verilecek ücreti, son bir yıllık süre içinde kazandığı ücretin eylemli 
olarak çalıştığı günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama üzerinden hesaplanır. 

(Yüzde) usulünün uygulandığı yerlerde bu ücret, yüzdelerden toplanan para dışında işveren 
tarafından ödenir. 

Yıllık ücretli izin süresine rastlıyan hafta tatili: ulusal bayram ve genel tatil ücretleri ayrıca 
ödenir. 

îzinde çalışma yasağt 

MADDE 55. — Yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin süresi içinde ücret karşılığı 
bir işte çalıştığı anlaşılırsa, bu izin süresi için kendisine ödenen ücret işveren tarafından geri alı
nabilir. 

Ahdin bozulmasında izim, ücreti 

MADDE 56. — işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izia süresi için ödenecek olan üc
reti hizmet akdinin işveren veya işçi tarafından bozulması halinde kendisine ödenir. 

Şu kadar ki, 17 nci maddenin 2 numaralı bendindeki durum sebebiyle hizmet akdinin iş
veren tarafından bozulması halinde bu hüküm uygulanmaz. İşveren tarafından hizmet akdinin 
bozulması halinde 13 ncü maddede belirtilen bildirim süresiyle, 19 ncu madde gereğince işçiye 
verilmesi mecburi yeni iş arama izinleri yıllık ücretli izin süreleri ile içice giremez. 

Yönetmelik 

MADDE 57. — Yıllık ücretli izinlerin, yürütülen işlerin niteliğine göre yılın hangi dönemle
rinde kullanılacağı, izinlerin ne suretle ve kimler tarafından verileceği veya sıralaşmaya bağlı 
tutulacağı, yıllık iznin faydalı olması için işveren tarafından alınması gereken tedbirler ve 
izinlerin kullanılması konusuna ilişkin olmak üzere belirtilecek olan usuller ve şartlar Çalış
ma Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir. 

İzin defteri 

MADDE 58. — Her işveren, işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir bir ka
yıt tutmak zorundadır. Bu kayıtların şekli 57 nci maddede sözü geçen yönetmelikte belirtilir. 

Sigorta primi 

MADDE 59. — a) Sigortalılara yıllık ücretli izin süresi için ödenecek ücretler üzerinden iş 
kazaları ile meslek hastalıkları primleri hariç, diğer sigorta primlerinin, 

b) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşçi Emekli Sandığı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt 
ve Muavenet Sandığına bağlı işçilerin yıllık ücretli izin süresi için ödenecek ücretler üzerinden 
gerekli keseneğin, 
Kendi kanunlarındaki esaslar çevresinde işçi ve işverenler yönünden ödenmesine devam olunur. 

d Senatosu (S. Sayısı : 950) 
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Bu ücretin hesabında 46 ııeı madde hükmü uygulanır. 
Günlük, haftalık veya ayılık olarak belirli bir ücrete dayamnayıp da akort, komüsyon 

ücreti İkâra katılma ve yalnız servis karşılığı (Yüzde) gibd belirli olmıyan süre ve tutar üze
rinden ücret alan işçinin izin süresi için veriüöcafe ücreti, son bir yıllık süre içindo kazandığı 
ücretin fiiHî olarak çalıştığı günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama üzerinden he
saplanır. 

(Yüzde) usulünün uygulandığı yerlerde bu ücret, yüzdelerden toplanan para dışında işve
ren tarafından ödenir. 

Yıllık ücretli izin süresine raslıyan hafta tatüli; Ulusal Bayram ve genel tatil ücretleri ayrıca 
ödenir. 

MADDE 55. — Millet Meclisi metninin 55 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 56. — Millet Meclisi metninin 50 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yönetmelik 

MADDE 57. — Yıllık ücretli izinlerin, yürütülen işlerin niteliğine göre yılın hangi dönem
lerinde kullanılacağı, izinlerin ne suretle ve kimler tarafından verileceği veya sıraya bağlı 
tutulacağı, yıllık iznin faydalı olması için işveren tarafından alınması gereken tedbirler vs 
izinlerin kullanılması konusuna ilişkin olmak ÜE3re belirtilecek olan usuller ve şartlar Çalışma 
Bakanlığı tarafından hamurlanacak bir yönetmelikte gösterilir. 

MADDE 58. — Millet Meclisi metninin 58 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 59. — Millet Meclisi metninin 59 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Sene/tosu (S. Sayısı : 950) 
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Ücretten indirme yapilamıyacağı 

MADDE 60. — Her türlü işlerde uygulanmakta olan günlük veya haftalık çalışma sürelerinin 
kanunen daha aşağı sınırlara indirilmesi ve bu kanunun hükümleri gereğince işverene düşen her 
hangi bir yükümlülüğün yerine getirilmesi sebebiyle veyahut bu kanun hükümlerinden her hangi 
birinin uygulanması sonucuna dayanılarak işçi ücretlerinden her ne şekilde olursa olsun eksiltme 
yapılamaz. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

İşin düzenlenmesi 

İş süresi 

MADDE 61. — a) Genel bakımdan iş süresi haftada en çok 48 saattir. 
Bu süre, haftada 6 iş günü çalışılan işlerde günde 8 saati geçmemek üzere ve Cumartesi günle

ri kısmen veya tamamen tatil eden işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek 
uygulanır. 

îş müddetlerinin yukardaki esaslar çevresinde, uygulama şekilleri Çalışma Bakanlığınca çıka
rılacak iş süreleri tüzüğünde belirtilir. 

b) Sağlık kuralları bakımından günde ancak 8 saat veya daha az çalışılması gereken işler, 
Çalışma Bakanlığı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının ortaklaşa hazırhyacaklan bir tüzük
te belirtilir. 

îş süresinden sayılan haller 

MADDE 62. — a) Madenlerde, taş ocaklarında, yahut her ne çeşit olursa olsun yeraltında 
veya su altında çalışılacak islerde işçilerin kuyulara, dehlizlere veya asıl çalışma yerlerine inme
leri veya girmeleri ve bu yerlerden çıkmaları için gereken süreler, 

b) işçilerin işveren tarafından işyerlerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere gönderilme
leri halinde yolda geçen süreler, 

c) işçinin, işinde ve işverenin her an buyruğuna hazır bir halde bulunmakla beraber ça-
hştırılmaksızın ve çıkacak işi bekliyerek boş geçirdiği süreler, 

ç) işçinin, işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işveren evinde veya bürosun
da yahut işverenle ilgili her hangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçir* 
diği süreler, 

d) Emzikli kadın işçilerin çocuklarına süt verme için belirtilecek süreler, 
İşçinin günlük kanuni iş sürelerinden sayılır. 

Saat ayarı, 

MADDE 63. — Çalışma saatleri, «memleket saat ayan» na göre düzenlenir. 
işin başlayış ve bitiş saatleri ile dinlenme saatleri işyerlerine asılacak levhalarda gösterilir. 

Ara dinlenmesi 

MADDE 64. — I - Çalışma süresinin ortalama bir zamanda o yerin âdet ve işin gereğine göre 
ayarlanmak suretiyle işçilere : 

a) 4 saat veya daha kısa süreli işlerde 15 dakika, 
b) 4 saatten fazla v,e 8 saatten az süreli işlerde yarım saat, 

C. Semaıtosu (S. Sayısı : 950) 
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MADDE 60. — Millet Meclisi metninin 60 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 61. — Millet Meclisi metninin 61 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 62. — Millet Meclisi metninin 62 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 63. — Millet Meclisi metninin 63 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 64. — Millet Meclisi metninin 64 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Seraaftosu (S, Sayısı : 950) 
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c) 8 saat veya daha fazla süreli işlerde bir saat, dinlenme verilir. 
Bu dinlenme süreleri en az olup aralıksız verilir. 
Ancak bu süreler, iklim, mevsim, o yerdeki örf ve gelenekler veya işin niteliği göz önünde tu

tularak toplu iş sözleşmesi veya hizmet akitleri ile aralı olarak kullanılabilir. 
II - Dinlenmeler, bir işyerinin aynı kısmındaki bütün işçilerine önceden belirtilmiş olan aynı 

saatte uygulanır. Şu kadar ki; işin gereğine göre nöbetleşe dinlenme yapılması toplu iş sözleş
meleri veya hizmet akitleri ile düzenlenebilir. 

III - Yukarda yazılı dinlenmeler çalışma süresinden sayılmaz. 

Gece süresi 

MADDE 65. — I - iş hayatında (gece) en geo saat 20 de başlıyarak en erken sabah 6 ya kadar 
geçen ve her halde en fazla 11 saat süren gün dönemidir. 

II - Bâzı islerin niteliğine ve gereğine göre yahut yurdun bâzı bölgelerinin iklim ve âdet ayrı
lıkları bakımından, iş hayatına ilişkin (gece) başlangıcının daha geriye alınması veya yas. ve kış 
saatlerinin ayarlanması yahut çeşitli işler için erkek, kadın ve çocuk işçiler hakkında (gece) deyi
minden anlaşılacak gün döneminin başlama ve ütme saatlerinin belirtilmesi suretiyle bir numaralı 
fıkradaki genel hükmün uygulama şekillerini teîbit etmek yahut bâzı gece çalışmalarına her hangi 
bir oranda fasla ücret ödenmesi usulünü koymak veyahut gece işletilmelerinde ekonomik bir zo
runluluk bulunmıyan işlerde işçilerin gece çalıştırılmalarını yasak etmek üzere Çalışma Bakanlı
ğınca tüzükler hazırlanabilir. 

III - işçilerin gece çalışmaları 8 saati geçemez. 
IV - Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları kullanılan işlerde, en fazla bir iş haf

tası gece çalıştırılan işçilerin, ondan sonra gelen ikinci iş haftası gündüz çalıştırılmaları suretiyle 
postalar sıraya konur. 

Çalışma Bakanlığı gece ve gündüz postalarında onbeşer günlük nöbetleşmeye de izin verebilir. 

Hazırlama, tamamlama, temizleme isleri 

MADDE 66. — Genel olarak bir işyerinde belirli çalışma saatlerinden önce veya sonra yapıl
ması gerekli olan hazırlama veya tamamlama yahut temizleme işlerinde çahşan işçiler için işin 
düzenlenmesi ile ilgili hükümlerden hangilerinin uygulanmıyacağı yahut ne gibi değişik şartlar 
ve usullerle uygulanacağı Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir tüzükte gösterilir. 

Çocukları çalıştırma yasağı 

MADDE 67. — 16 yaşını doldurmamış çocukların, hangi işte olursa olsun günde 8 saatten 
fazla çalıştırılması yasaktır. Bunlardan ilkokula gidenlerin iş saatleri okul saatlerine engel olmı-
yacak şekilde düzenlenir ve ders saatleri 8 saatlik çalışma süresinin içinde sayılır. 

Yer ve su altında çalıştırma yasağı 

MADDE 68. — Maden ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yeral
tında veya sualtında çalışılacak işlerde 18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınların 
çalıştırılmaları yasaktır. 

Gece çalıştırma yasağı 

MADDE 69. — Sanayie ait işlerde 18 yaşını doldurmamış erkek çocuklarla her yaştaki kadın
ların gece çalıştırılmaları esas itibariyle yasaktır. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 950) 
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MADDE 65. — Millet Meclisi metninin 65 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 66. — Millet Meclisi metninin 66 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 67. — Millet Meclisi metninin 67 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 68. — Millet Meclisi metninin 68 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 69. — Millet Meclisi metninin 69 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Seraaltosu (S. Sayısı : 950) 



— 46 — 
(Millet Meclisinin feafbul ettiği enetin) 

Şu kadar M; işin özelliği icabı kadın işçi çalıştırılması gereken işlerde 18 yaşım doldurmuş 
kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılmalarına, Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lıkları ile Sanayi Bakanlığının müştereken hazırlıyacaklan bir tüzükte gösterilecek şartlar çevre
sinde izin verilebilir. 

Analık halinde çalıştırma yasağı 

MADDE 70. — Kadın işçilerin doğumdan önse 6 ve doğumdan sonra 6 hafta olmak üzere 12 
haftalık süre içinde çalıştırılmaları yasaktır. 

Ancak, bu süreler işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve sonra ge
rekirse artırılabilir. 

Bu süreler hekim raporu ile belirtilir. 

îşçi çizelgeleri 

MADDE 71. — Her işveren çalıştırdığı işçilerin doğum yıllan itibariyle kadın ve erkek ola
rak ayrı ayrı çizelgelerini düzenlemek ve işyerine giren her işçiyi ilgili çizelgeye kaydetmek ve 
işyerinden ayrılan işçinin karşısına gerekli açıklamayı yapmak, bu çizelgeleri istendiği zaman 
yetkili memurlara göstermek zorundadır. 

Bu çizelgelere işçinin : 
a) Adı ve soyadı, 
b) Varsa işyeri numarası, 
c) Doğum tarihi ve yeri, 
ç) Baba ve anasının adı, 
d) Tabiiyeti, 
e) Sigorta sicil numarası, 
f) işyerine giriş tarihi, 
g) İşyerine giriş ücreti, 
h) ÜcretindeM değişiklikler, 
i) işyerinden çıkış tarihi, 
ı) Gittiği işyeri (biliniyorsa), 
nin yazılması gereklidir. 

Tüzükler 

MADDE 72. — a) 61 nci madde gereğince belirli çalışma süresinin bir haftanın iş günlerine 
bölünmesi suretiyle yürütülmesine nitelikleri bakımından imkân bulunmıyan işlere uygulanmak 
kaydiyle, çalışma süresini, haftadan daha uzun bir döneme göre düzenliyecek şekilde ve fakat 
o döneme ayrılacak topyekûn sürenin her bir iş haftasına düşen ortalaması kanuni çalışma süre
sini aşmıyacak şekilde, uygulanmasını sağlıyacak olan usuller, 

b) Nitelikleri dolayısiyle devamlı çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına işçi , postaları 
çalıştırılarak işletilen yahut nöbetleşe işçi postaları ile yapılan işlerde, çalışma sürelerine, hafta ta
tillerine ve gece çalışmalarına ve çalışma ortasındaki zorunlu dinlenmelere dair özel usul ve ku
rallar. 

Çalışma Bakanlığınca çıkarılacak tüzüklerde gösterilir. 
Bu tüzükler çıkarılıncaya kadar 61 nci madiedeki haftalık iş süresi aşılmamak kaydiyle, bu 

işlerde çalışma sürelerine ilişkin uygulama tarz ve usullerine devam olunur. 
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MADDE 70. — Millet Meclisi metninin 70 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 71. — Millet Meclisi metninin 71 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 72, — Millet Meclisi metninin 72 nci maddesi aynen kabul edilmiştir, 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

İşçi sağlığı ve güvenliği 

Sağlık ve güvenlik şartlan 

MADDE 73. — Her işveren, işyerinde işçilerinin sağlığım ve iş güvenliğini sağlamak için ge
rekli olanı yapmak ve bu husustaki şartları ve araçları noksansız bulundurmakla yükümlüdür. 

İşçiler de bu yoldaki usuller ve şartlara uymak zorundadırlar. 

Sağlık ve güvenlik tüzükleri 

MADDE 74. — Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 179 ncu maddesinde yazıldığı gibi işyerlerin
de ve işçilere ait yatıp kalkma yerlerinde ve diğer eklentilerinde bulunması gereken sağlık şart
larının ve işyerlerinde kullanılan alet, edevat, makinalar ve hammaddeler yüzünden çıkabilecek 
hastalıklara engel olacak tedbir ve araçların, işyerlerinde iş kazalarını önlemek üzere bulundu
rulması lüzumlu olan araçların ve alınacak güvenlik tedbirlerinin neler olduğunu belirtmek 
üzere Çalışma Bakanlığı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı beraberce bir veya birden çok tü
zükler çıkarır. 

Ayrıca bu kanuna tabi işyerlerinde, işçi sayısı, genişlik, yapılan iş, işin özellikleri, ağırlık ve 
tehlikesi bakımından hangi işyerleri için kurulmaya başlamadan evvel plânların Çalışma Bakan
lığının yetkili teşkilâtına gösterilerek kurma izni alınacağı bu işyerleri kurulduktan sonra yine 
aynı makama başvurularak işletme belgesi alınması gerekeceği, Çalışma ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlıkları tarafından çıkarılacak bir tüzükte tesbit olunur. 

l§in durdurulması 

MADDE 75. — Yetkili makamların verdiği izin üzerine bir işyeri kurularak islemeye başladık
tan sonra o işyerinde başkaca tesisat yapılmış olmadıkça iş durdurulamaz. 

Ancak, her hangi bir işyerinin tesis ve terelerinde, çalışma metot ve şekillerinde, makina ve 
cihazlarında işçiler için tehlikeli olan bir husus tesbit edilirse bu tehlike giderilinceye kadar o tesi
sat, tertibat, makina ve cihaz 3 kişilik bir komisyonun çoğunluğunun ko,rarı ile durdurulur. Bu 
komisyon işveren, işçi, iş güvenliğini teftişe yetkili bir memurdan teşekkül edip taraflardan biri
nin çağrısı üzerine çağrıda belirtilen gün yer ve saatte toplanarak kararlarını her halükârda iş 
güvenliğini teftişe yetkili memurun katılmasiyle ekseriyetle verir. Komisyonun işçi veya işveren 
üyesinin çağrıya uymaması Komisyonun toplanması ve karar almasını engeliiyemez. 

işçi üye; 
a) işyerinde çalışan işçilerin çoğunluğunu temsil eden sendikanın, 
b) Böyle bir sendika yoksa o iş kolunda faaliyette bulunan ve işçi çoğunluğunu temsil eden 

millî sendika veya federasyonun, 
c) Bu nitelikte bir işçi kuruluşu bulunmadığı takdirde en çok üyeye sahip konfederasyonun, 
Yönetim kurullarınca atanır. 
işveren üye; 
a) işyerinin bulunduğu mahalde o iş koluna ait işveren sendikası varsa görevlendireceği bir 

üye, 
b) işveren sendikası yoksa o işverenin bağlı bulunduğu meslek teşekkülünün göstereceği bir 

üye bu komisyona iştirak eder. 
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MADDE 73. — Millet Meclisi metninin 73 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 74. — Millet Meclisi metninin 74 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İşın durdurulması 

MADDE 75. — Yetkili makamın verdiği izin üzerine bir işyeri kurularak işlemeye başla
dıktan sonra o işyerinde ilgili tüzükte belirtilecek birinci derecede ve esasa mütaallik tesisat 
yapılmış olmadıkça iş durdurulamaz. 

Ancak aşağıdaki haller saklıdır. 
A) İşyerinin kapatılması : 
74 ncü maddenin 2 nci bendi uyarınca yetkili makamca işlemi ikmal edilip gerekli kurma 

izni ve işletme belgesi alınmadan açılmış olup da ilgili tüzük hükümlerine intibakını sağlama
dığı veya geçici işletme belgesi alıp ikinci derecedeki şartları verilen süre içinde yerine 
getirmediği anlaşılan işyerleri mahallî çalışma müdürünün karan üzerine o yerin en büyük 
mülkiye âmirinin emriyle ve zabıta marifetiyle kapatılır. 

Bu maddeye göre verilecek durdurma ve kapatma kararına karşı işverenin mahallî iş mah
kemesinde itiraz etmek yetkisi vardır. Mahkeme itirazı bir hafta içinde karara bağlar. Bu 
işler acele mevaddandır. 

B) îsin durdurulması : 
Her hangi bir işyerinin tesis ve tertiplerinde, çalışma metot ve şekillerinde, makina ve cihaz

larında işçiler için yakın tehlikeli olan bir husus tesbit edilirse, bu tehlike giderilinceye 
kadar o tesisat, tertibat, makina ve cihaz üç kişilik bir komisyonun çoğunluğunun kararı 
ile durdurulur. Bu komisyon işveren, işçi, iş güvenliğini teftişe yetkili bir memurdan teşekkül 
edip taraflardan birinin çağrısı üzerine, çağnda belirtilen gün, yer ve saatte toplanarak 
kararlarını her halükârda iş güvenliğini teftişe yetkili memurun katılmasıyla ekseriyetle verir 
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74 ncü maddenin 2 nci bendi uyarınca yetkili makamca işlemi ikmal ediüp gerekil kurma izni 
ve işletme belgesi alınmadan açılan veya tâyin edilen müddetler sarfında noksanlarını ikmal ve ıs
lah etmediği anlaşılan işyerleri ilgili çalışma müdürünün teklifi üzerine o yerin en büyük mülkiye 
âmiri tarafından,kapatılır. 

Bir işyerinde çalışan işçilerin yaş, cinsiyet ve sağlık durumları böyle bir işyerinde çalışmaları
na engel teşkil ediyorsa, bunlar dahi çalışmaktan alıkonulur. 

Yukarıdaki bendler gereğince işyerlerinde isçiler için tehlikeli olan tesis ve tedbirlerin veya ma-
kina ve cihazların ne şekilde işletilmekten alıkonulacağı ve bunların ne şekilde yeniden isletilme
lerine izin verilebileceği Çalışma Bakanlığınca hazırlanacak bir tüzükte gösterilir. 

Bir işyerinin kurulmasına ve işletilmesine izin verilmiş olması 74 ncü maddede vasılı tüzük 
hükümlerinin uygulanmasına hiçbir zaman engel olanıas. 

Şu kadar ki, bu maddenin 1 ve 2 nci fcendieri gereğince makina, tesisat ve tertibatın durdurul
ması veya işyerinin kapatılması sebebiyle işsiz kalan işçilere işveren, ücretlerini ödemeye veya ib
retlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka tir iş vermeye so
runludur. 

Bu maddeye göre verilecek kapatma kararına karşı işverenin mahallî iş mahkemesinde itiraz 
etmek yetkisi vardır. Mahkeme itirazı bir hafta içinde karara bağlar. Bu işler acele mevaddan-
dn\ Kararlar kesindir. 

İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurulu 

MADDE 76. — Çalışma Bakanlığınca lüsmn görülecek işyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenli
ği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere birer «işçi Sağlığı ve iş Güvenliği Kurulu» kurulur. 
Bu kurulların hangi işyerlerinde kurulacağı, teıekkül tarzları, çalışma usulleri, ödev ve yetkile
ri Çalışma Bakanlığınca çıkarılacak bir tüzükte tesbit edilir. 

İçki yasağı 

MADDE 77. — işyerine sarhoş olarak gelmek ve işyerinde içki kulanmak esas itibariyle ya
saktır. 

Ancak işyeri müştemilâtından sayılan kısımlarda ne gibi hallerde ve ne zamanlarda hangi 
şartlarla içki içilebileceği işveren tarafından tâyin ve tesbit olunabilir. 

Şu kadar M, birinci fıkra gereğince işyerlerinde ispirtolu içki bulundurulması yasak olması 
hükmü, ispirtolu içki yapılan yerlerde, nitelikleri dolayısiyle müşterilerine kapalı kaplarda veya 
açık olarak yahut kadehle içki satmak üzere izin almış olmak suretiyle işletilmekte bulunan veya 
içerisinde müşteriler veya işin niteliği icabı belirli işçiler tarafından ispirtolu içki içilmesi mümkün 
olan işyerlerinde uygulanmaz. 

Ağır ve tehlikeli işler 

MADDE 78. — 16 yaşım doldurmamış çocuklar ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz. 
Hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağı kadınlarla 16 yaşım doldurmuş fakat 18 ya

şım bitirmemiş çocukların hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilecekleri, Çalışma ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca hazırlanacak bir tüzükte gösterilir. 

Rapor 

MADDE 79. — Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin işe giriş ve işin devamı süresinde 
bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı oldukları; hyori hekimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların 
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Komisyonun işçi veya işveren üyesinin çağrıya uymaması komisyonun toplanmasını ve karar al
masını engelliyemez. 

îşçi üye; 
a) îş yerinde çalışan işçilerin çoğunluğunu temsil eden sendikanın, 
b) Böyle bir sendika yoksa, o iş kolunda faaliyette bulunan ve işçi çoğunluğunu temsil eden 

sendika veya federasyonun, 
c) Bu nitelikte bir işçi kuruluşu bulunmadığı takdirde en çok üyeye sahi$ konfederasyonun, 
İşveren üye; 
a) İşverenin üyesi bulunduğu sendikanın, 
b) Böyle bir sendika yoksa, o iş kolunda faaliyette bulunan ve işveren çoğunluğunu temsil 

eden sendika veya federasyonun, 
c) Bu nitelikte bir işveren kuruluşu bulunmadığı takdirde en çok üyeye sahip bulunan konfe

derasyonun, 
Yönetim kurullarınca seçilir. 

MADDE 76. — Millet Meclisi metninin 76 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 77. — Millet Meclisi metninin 77 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 78. — Millet Meeclisi metninin 78 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Eapor 

MADDE 79. — Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin işe giriş ve işin devamı süresinde 
bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı oldukları;işyeri hekimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların 
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bulunmadığı yerlerde sırası ile en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, Hükümet veya be
lediye doktorları tarafından verilmiş işe giriş ve işin devamı müddetince yapılacak periyodik mua
yene raporları olmadıkça; bu gibilerin işe alınmaları veya işte çalıştırılmaları yasaktır. 

Yetkili memurlar isteyince, bu raporları işveren kendilerine göstermek zorundadır. 
Bu raporlar her türlü resim ve harçtan bağışıktır. 

Rapor 

MADDE 80. — 12 den 18 yaşına kadar (18 dâhil) çocukların her hangi bir işe alınmalarından 
önce; işyeri hekimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırası ile en yakın 
Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, Hükümet ve belediye tabiplerine muayene ettirilerek işin 
niteliğine ve şartlarına göre yapılarının dayanıklı olduğunun raporla belirtilmesi ve bunların 18 
yaşı dolduruncaya kadar en az her altı ayda bir aynı şekilde doktor muayenesinden geçirilerek 
bu işte çalışmaya devamlarında bir salanca olup olmadığının kontrol ettirilmesi ve bütün bu ra
porların işyerinde muhafaza ettirilerek yetkili memurların isteği üzerine kendilerine gösterilmesi 
sorunludur. 

Bu raporlar her çeşit resim ve harçtan bağı-şıktır. 

Tüzük 

MADDE 81. — Gebe veya emzikli kadınların hangi dönemlerde ne gibi işlerde çalıştırılmala
rının yasak olduğu ve bunların çalışmalarında sakınca olmıyan işlerde hangi şartlar ve usullere 
uyacakları ne suretle emzirme odaları veya çocuk bakım yurdu (Kreş) kurulması gerektiği Ça
lışma, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkları tarafından birlikte düzenlenecek bir tüzükte göste
rilir. 

Çeşitli tüzükler 

MADDE 82. —Çalışma veya Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarından birinin göstereceği 
lüzum üzerine, bu bakanlıklar tarafından beraberce hazırlanmak suretiyle, 

a) Ağır ve tehlikeli olarak gösterilmiş işlerden başka işler için de işçilerin ilk önce doktora 
gösterilmelerini, 

b) Bâzı işlerde çalışan işçilerin belirli sürelerde genel olarak sağlık muayenesinden geçiril
melerini, 

c) Çeşitli veya bir kısım işlerde çalışan işçilerin sağlık durumlarının aksaması, yaptıkları 
işin ürünlerine ve genel sağlığa yahut birlikte çalıştıkları öteki işçilere zararlı olursa, bu gibile
rin o işlerden çıkarılmalarını, 

ç) Ne durumda ve ne gibi şartları haiz olan işyerlerinde banyo, uyku, dinlenme ve yemek 
yerleri ile işçi evleri ve işçi eğitimi yerleri yapılmasını, 

Tesbit eden tüzükler çıkarılabilir. 

ALTINCI BÖLÜM 

İş ve işçi bulma 

îş ve işçi bulma görevi 

MADDE 83. — işçilerin elverişli oldukları işlere yerleşmelerine ve çeşitli işler için elverişli 
işçiler bulunmasına aracılık etmek hususlarının düzenlenmesi; kamu göre/i olarak Devletçe yapılır. 

Bu görev 4837 sayılı Kanunla kurulan İş ve işçi Bulma Kurumunca yapılır. 
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bulunmadığı yerlerde, sırası ile en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, Hükümet veya 
belediye doktorları tarafından verilmiş işe giriş ve işin devamı müddetince yapılacak periyodik 
muayene raporları olmadıkça; bu gibilerin işe alınmaları veya işte çalıştırılmaları yasaktır. 

Yetkili memurlar isteyince, bu raporları işveren kendilerine göstermek zorundadır. 
Bu raporlar her türlü resim ve harçtan muaftır. 

Rapor 

MADDE 80. — 12 den 18 yaşına kadar (18 dâhil) çocukların her hangi bir işe alınmalarından 
önce; işyeri hekimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırası ile en yakın 
Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, Hükümet ve belediye tabiplerine muayene ettirilerek 
işin niteliğine ve şartlarına göre yapılanlarının dayanıklı olduğunun raporla belirtilmesi ve 
bunların 18 yaşı dolduruncaya kadar en az her altı ayda bir aynı şekilde doktor muayenesinden 
geçirilerek bu işte çalışmaya devamlarında bir sakınca olup olmadığının kotrol ettirilmesi ve bü
tün bu raporların iş yerinde muhafaza ettirilerek yetkili memurların isteği üzerine kendilerine gös
terilmesi zorunludur. 

Bu raporlar her çeşit resim ve harçtan muaftır. 

MADDE 81. — Millet Meclisi metninin 81 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 82. — Millet Meclisi metninin 82 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 83. — Millet Meclisi metninin 83 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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îş ve î§çi Bulma Kurumunun görevi 

MADDE 84. — iş ve işçi Bulma Kurumu, her çeşit ekonomik işletmelerle serbest sanat nite
liğinde olan öbür işler için bilgi toplamak, işçi isteme ve iş aramanın düzene bağlanması yolun
da gerekli çalışmaları yapmak ve işçi ücretlerinin iniş çıkışlarını izleyip, geçim şartlarındaki 
yükseklikle karşılaştırılarak sosyal sıkıntıların önüne geçmek için bütün yurtta yahut bir böl
gede veya belediye çevresinde alınması gereken tedbirleri tesbit ve bunların uygulanmasına yar
dım etmek, çeşitli iş kollarındaki işverenlerle işçileri gösteren cetvelleri yayınlamak, mesleke 
yöneltmek, işçilerin meslekî eğitimlerinin yükselmesi ve usta (kalifiye) işçi yetiştirilmesi için 
gerekli olan tedbirler üzerinde çalışmak ve hizmet aMdlerinin yapılmasına aracılık etmek ödev
lerini bir ücret karşılığı olmaksızın yapmakla yükümlüdür. 

Bu ödevlerin yapılış şekilleri bir tüzükle belirtilir. 

Yasaklar 

MADDE 85. — İşçilere iş ve işlere işçi bulmak için kazanç amaciyle çalışılması veya özel bü
ro açılması yasaktır. 

Ancak, tarım işlerinde ücretli iş ve işçi bulma aracılığına iş ve işçi Bulma Kurumu izin ve
rebilir. 

Çeşitli iş ve sanat kollarındaki işverenlerin veya işçilerin kendi aralarında yahut çeşitli 
teşekküllerince ve yahut kamu yararına yardımcı olan ve böyle olmayıp da yalnız hayır işle
riyle uğraşan derneklerce, iş ve işçi bulma işleriyle uğraşılması ve bunun için kendi çevreleri 
içinde kuracakları teşkilâtın çalışmasını ancak iş ve işçi Bulma Kurumundan izin almak ve bu 
kurumca her zaman denetlenmek kaydiyle mümkündür. Şu kadar ki; bu yolda açılacak bürola
rın yapacakları işlere karşılık, işçilerden her hangi bir ücret almaları yasaktır. 

Tüzük 

MADDE 86. — iş ve İşçi Bulma Kurumunca belirtilecek lüzum ve ihtiyaca göre, işveren
lerin işçi isteklerini ve bâzı özel vasıfları bulunan işçilerin her halde iş ve işçi Bulma Kuru
muna bildirmeleri ve genel olarak veya bâzı özel vasıfları bulunan bir kısım isçilerin her 
hangi bir işe alınmazdan önce mutlaka İş ve İşçi Bulma Kurumuna başvurarak kendilerini 
kaydettirmeleri ve «işçi karneleri» almaları usulleriyle tarımda aracılığın işçi ve işveren teşek
küllerinin yahut derneklerin yaptıkları iş ve işçi bulma işlerinde, iş ve işçi Bulma Kurumunca 
muntazam surette rapor vermeleri zorunluluğu çıkarılacak tüzüklerde gösterilir. 

Tapmada öncelik 

MADDE 87. — iş ve işçi Bulma Kurumunun aracılığı ile iş bulmuş olan işçilerin çalışacak
ları yerlere topluca gidişleri sırasında mümkün olan kolaylıklar öncelikle ele alınır. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

İş hayatının denetim ve teftişi 

Devletin yetkisi 

MADDE 88. — Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını Devlet izler, denetler ve 
teftiş eder. 

Bu ödev Çalışma Bakanlığına bağlı ihtiyaca yetecek sayı ve özellikte teftiş ve denetlemeye 
yetkili memurlarca yapılır. 
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MADDE 34. — Millet Meclisi metninin 84 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 85. — Millet Meclisi Metninin 85 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 86. — Millet Meclisi Metninin 88 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 87. — Millet Meclisi Metninin 87 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 83. — Millet Meclisi Metninin 88 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Askerî işyerleriyle yurt emniyeti için gerekli maddeler imal olunan işyerlerinin denetim ve 
teftişi konusu ve neticelerine ait işlemler Millî Savunma Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığınca 
müştereken tanzim olunacak bir tüzüğe göre yürütülür. 

Yetkili makam ve memurlar 

MADDE 89. — 88 nci madde hükmünün uygulanması için iş hayatının izlenmesi denetlenmesi 
ve teftişi ile ödevli olan makamlar veya yetkili memurlar işyerlerini işin yürütülmesi tarzını ve 
ilgili defter, evrak ve hesaplan, alet, edevat, cihaz ve makinaları ham ve işlenmiş maddelerle, 
iş için gerekli olan malzeme ve eklentilerini, 90 ncı maddede yazılı esaslara uyularak, gerektiği za
manlarda ve işçilerin hayatına, sağlığına, güvenliğine, ilerleyip yetişmesine, dinlenmesine veya 
oturup yatmasına ilişkin tesis ve tertipleri her za-n.au görmek, araştırmak ve incelemek ve bu ka
nunla suç sayılan eylemlere rastladığı zaman bu hususta Çalışma Bakanlığı tarafından çıkarıla
cak «îş teftişi tüzüğü» nde açıklanan şekillerde yalnız bu halleri önlemek yetkisine sahiptirler. 

Teftiş ve denetleme sırasında işverenler, işçiler ve bu işle ilgili görülen başka kişiler izleme, 
denetleme ve teftişle ödevli makamlar veya memurlar tarafından çağrıldıkları zaman gelmek, 
ifade ve bilgi vermek, gerekli olan belge ve kanıtlan getirip göstermek ve vermek ve birinci 
bendcle yazılı yetkilerin içinde görevlerini yapmak için kendilerine karşı her çeşit kolaylığı göster
mek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmekle ödevlidirler. 

iş hayatını izleme, denetleme ve teftişe yetkili memurlar tarafından tutulan tutanaklar, aksi 
sabidoluncaya kadar muteberdir. 

Yetkili 'memurların ödevi 

MADDE 90. — İş hayatını izleme, denetleme ve teftiş yetkisi olan makamlar veya memurlar 
bu görevlerini yaparlarken işin normal gidişini ve işyerinin işlemesini, inceledikleri kanunun nite
liğine göre mümkün olduğu kadar, sekteye uğratmamak, durdurmamak ve güçleştirmemekle 
ve resmî işlemlerin yürütülüp sonuçlandırılması için, açıklanması gerekmedikçe, işverenin ve işye
rinin meslek sırları ve şartlan, ekonomik ve ticari hal ve durumlan hakkında gördükleri ve öğren
dikleri hususları tamamen gizli tutmak ve kendileri tarafından bilgileri ve ifadeleri alman yahut 
kendilerine başvuran veya ihbarda bulunan işçilerin ve başka kişilerin isimlerini ve kimliklerini 
açıklamamakla yükümlüdürler. 

Resim Bağışıklığı 

MADDE 91. — işçi ve işverenlerle bunların meslek kuruluşları tarafından kendilerini ilgi
lendiren ve iş hayatına ilişkin işlerde Çalışma Bakanlığına yazı ile başvurma halinde °>u dilek
çeler ve bunlarla ilgili tutanak, evrak, defter ve Meniler her çeşit resimden bağışıktır. 

Sair merciler tarafından yapılan teftişler 

MADDE 92. — Devlet, il yahut belediye teşkilâtı, işyerlerinde yapacaklan, işçi sağlığı ve iş 
güvenliği ile ilgili teftiş ve denetlemelerin sonuç iannı ve bu yolda yapacaklan işlemlerin o yer 
için yetkili çalışma müdürlüğüne bildirir. 

işyerinin kurulup açılmasına izin vermeye yetkili belediyelerle diğer ilgili makamlar her ay bu 
hususta izin verdikleri, işveren ve işyerinin isim ve adresini ve yapılan işin çeşidini gösterir lis
teleri gelecek ayın 15 ine kadar o yerin Lağlı bulunduğu çalışma müdürlüğüne bildirirler. 
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Yetkili makam ve memurlar 

MADDE 89. — 88 nci madde hükmünün uygulanması için iş hayatının izlenmesi denetlenmesi 
ve teftişi ile ödevli olan makamlar veya yetkili memurlar işyerlerini işin yürütülmesi tarzını ve 
ilgili defter, evrak ve hesaplan, alet, edevat, cihaz ve makinalan ham ve işlenmiş maddelerle, iş için 
gerekli olan malzeme ve eklentilerini, 90 ncı maddede yazılı esaslara uyularak, gerektiği zaman
larda ve işçilerin hayatına, sağlığına, güvenliğine, ilerleyip yetişmesine, dinlenmesine veya oturup 
yatmasına ilişkin tesis ve tertipleri her zaman görmek, araştırmak ve incelemek ve bu kanunla 
suç sayılan eylemlere rasladığı zaman bu hususta Çalışma Bakanlığı tarafından çıkarılacak «îş 
teftişi tüzüğü» nde açıklanan şekillerde yalnız bu halleri önlemek yetkisine sahiptirler. 

Teftiş ve denetleme sırasında işverenler, işçiler ve bu işle ilgili görülen başka kişiler izleme, de
netleme ve teşrifle ödevli makamlar veya memurlar tarafından çağnldıklan zaman gelmek, ifade 
ve bilgi vermek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermek ve vermek ve birinci bendde 
yazılı yetkilerin içinde görevlerini yapmak için kendilerine karşı her çeşit kolaylığı göstermefk ve 
bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmekle ödevlidirler. 

îş hayatını izleme, denetleme ve teftişe yetkili memurlar tarafından tutulan tutanaklar, aksi 
sabit oluncaya kadar muteberdir. 

Yetkili memurların ödevi 

MADDE 90. — îş hayatını izleme, denetleme ve teftiş yetkisi olan makamlar veya memurlar 
bu görevlerini yaparlarken işin normal gidişini ve işyerinin işlemesini, inceledikleri konunun ni
teliğine göre mümkün olduğu kadar, sekteye uğratmamak, durdurmamak ve güçleştirmemekle ve 
resmî işlemlerin yürütülüp sonuçlandınlması için, açıklanması gerekmedikçe işverenin ve iş yerinin 
meslek sırlan ve şartlan, ekonomik ve ticari hal ve durumlan hakkında gördükleri ve öğrendikleri 
hususlan tamamen gizli tutmak ve kendileri tarafından bilgileri ve ifadeleri alman yahut kendile
rine başvuran veya ihbarda bulunan işçilerin ve başka (kişilerin isimlerini ve kimliklerini açıklama-
makla yükümlüdürler. 

Resim muafiyeti 

MADDE 91. — îşçi ve işverenlerle bunlann meslek kuruluşlan tarafından kendilerini ilgilen
diren ve iş hayatına ilişkin işlerde çalışma Bakanlığına yazı ile başvurma halinde bu dilekçeler 
ve bunlarla ilgili tutanak, evrak, defter ve işlemler her çeşit resimden muaftır. 

MADDE 92. — Millet Meclisi metinin 92 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Teftiş defteri 

MADDE 93. — İşverenler, işlettikleri işyerlerinde ve bunların ilgili kollarında yetkili makam
larca yapılan teftişlerin sonuçlarının yazılması için özel bir defter bulundurmakla yükümlü
dür. Bu defterlerin şekli, ne yolda doldurulacağı ve bununla ilgili işlemlerin usulleri «îş teftişi tü
züğü» nde gösterilir. 

îş denetimi ve teftişine yetldli mercilerin bu kanunun uygulanması ile ilgili olarak gönderdik
leri belgeleri işverenler süresi içinde cevaplandırıp geri çevirmek zorundadırlar. 

Bu konu ile ilgili diğer hususlar yukarıda sözü geçen tüzükte belirlilir. 

îşçi ve işverenin sorumluluğu 

MADDE 94. — îş denetimi ve teftişine yetkili makamlar veya memurlar tarafından ifade ve 
bilgilerine başvurulan işçilere, işverenlerin gerek doğrudan doğruya ve gerek dolayısiyle tel
kinlerde bulunmaları, işçileri gerçeği saklamağa yahut değiştirmeye sevk veya her hangi bir su
retle zorlamaları veyahut iğcilerin ilgili makamlara başvurmaları haber ve ifade vermeleri üze
rine, bunlara karşı kötü davranışlarda bulunmaları yasaktır. 

İşçilerin çalıştıkları veya ayrıldıkları işyerleriyle işverenleri hakkında ilgili makamlar ve me
murlara gerçeğe uygun olmıyan haberler vererek ilgili makam ve memurları lüzumsuz işlemlerle 
uğraştırmaları veya, işverenleri halkız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları ve ilgili makam
larca kendilerinden sorulan hususlar için doğru olmıyan cevaplar vererek denetim ve teftişin yapıl
masını güçleştirmek veya yanlış bir sonuca vardırmak gibi kötü niyetli davranışlarda bulunmala
rı yasaktır. 

Zabıtanın yardımı 

MADDE 95. — Bu kanun hükümlerinin tam ve gerektiği gibi uygulanabilmesi için işyerlerini 
teftiş ve denetlemeye yetldli makamlar veya memurların gerekli görmeleri ve istemeleri halinde, 
zabıta kuvvetleri, bu makamlar veya memurların görevlerini iyi bir şekilde yapabilmelerini sağ
lamak üzere kendilerine her türlü yardımda bulunmakla yükümlüdürler. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Sosyal Sigortalar 

Devletin fonksiyonu 

MADDE 98. — Sosyal Sigortalar Devlet tarafından kanunla düzenlenir ve denetlenir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Ceza hükümleri 

Genel hükümlere ilişkin cezalar 

MADDE 97. — Bu kanunun 3 ncü maddesine aykırı hareket edenlere aşağıda yazılı cezalar 
hükmolunur : 

A) 10 işçi çalıştıranlar hakkında 250 liradan az olmamak, 
B) Daha fazla işçi çalıştıranlar hakkında 500 liradan az olmamak üzere ağır para cezası, 
C) Bu maddede yazılı fiillerin tekerrürü halinde yukarıda yazık para cezalarının iki katı 

hükmolunmakla beraber, ağır ve tehlikeli işyerlerine taallûk eden hallerde ayrıca bir hafta müd
detle hapis cezasına hükmolunur. 
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MADDE 93. — Millet Mcolisi metinin 93 ncü maddesi aynen kabul edilmi§tir. 

MADDE 94. — Millet Meclisi metninin 94 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 95. — Millet Meclisi metniım 95 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDiü 98. — Millet Meclisi metninin 96 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Ceza hükümleri 

Genel hükümlere ilişkin cezalar 

MADDE 97. — Bu kanunun 3 ncü maddesine aykın hareket edenlere aşağıda yazılı cezalar 
hükmolunur. 

A) 10 işçi çalıştıranlar hakkında 25 liradan az olmamak, 
B) Daha fasla inci çalıştıranlar hakkında 50 liradan az olmamak üzere ağır para cezası, 
Hükmolunur. 
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Hizmet akdine ilişkin cezalar 

MADDE 98. — 1 - 9 ncu maddenin 1 nci bendinde belirtilen hizmet akdini yazılı yapmıyan ve 
2 nci bendde anılan belgeyi vermiyen, 

II - 10 ncu maddede anılan takım sözleşmesini yazılı yapmıyan, 
III - 13 ncü maddenin (A) bendinde ^eü-titen bildirim şartına uymadığı halde, bildirim öneli

ne ilişkin ücreti ödemiyen, 14 ncü maddede yazı''"', hallerde isçinin kıdem tazminatını ödemiyen, 
IV - 19 ncu maddede belirtilen bildirim önelleri içinde işçiye yeni iş arama izni vermiyen, 
V - 20 nci maddede yazılı bulunduğu üzere işliye belge vermiyen veya bu belgede gerçeğe ay

kırı bilgi veren veya 21 nci maddede yazılı (îşçi kimlik karnesi) ni vermiyen, 
VI - 22 nci maddede yazılı şartlara uymıyan ve gerekli izni almadan kantin açan ve aynı mad

dedeki, hükümlere aykırı hareket eden, 
Bes isçi çalıştıran işveren veya vekili haykır da 100 liradan daha fazla işçi çalıştıranlar için 

500 liradan az olmamak üzere hafif para cezası ve tekerrürü halinde evvelce verilen para cezası
nın iki katı, 

VII - işçilerini 24 ncü maddedeki hükümlere aykırı olarak çalışma müdürlüğüne haber ver
meden çıkaran veya aynı maddenin 2 nci bendindeki zorunluklara uymıyan işveren veya işveren 
vekili hakkında 1 000 liradan aşağı olmamak üzsre ağır para cezasına ve tekerrürü halinde ev
velce verilen para cezasının iki katı hükmolunur. 

Ücrete ili§km cezalar 
MADDE 99. — A) işçinin bu kanundan veya toplu iş sözleşmesinden yahut hizmet akdinden 

doğan ve 26 ncı maddede tarif edilen ücretini süresi içinde kasden tam olarak ödemiyen veya nok-
son ödiyen işveren veya işveren vekili hakkında, bu durumda olan her işçiye karşılık 50 liradan az 
olmamak üzere nispî ağır para cezası hükmolunur. 

Fiilin tekerrürü halinde bir evvelki verilmiş olan para cezasının iki katı ile birlikte ayrıca 
bir aydan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. 

B) 1 - 3 0 ncu maddede yazılı ücrete ilişkin hesap puslalarını işçilere vermiyen, 31 nci mad
dede gösterilen tutarda fazla olarak işçi ücretlerinden zarar karşılığı kesinti, yapan veya zarar 
yapmaksızın işten çıkan işçiye tazminat iade etmiyen veya mahsup yaptığı halde istek üzerine 
hesap ve belgeleri göstermiyen, 32 nci maddede anılan sebepler dışında işçiye ücret kesintisi ce
zası kesen yahut bu paraları ayın bendin gösterdiği müddette bu hesaba yatırmıyan işveren veya 
işveren vekili hakkında 250 liradan az olmamak üzere hafif para cezası, 

II - 33 ncü maddede anılan komisyonun tesbit ettiği asgari ücretleri işçiye ödemiyen veya nok
san ödiyen, 34 ncü maddede işaret edilen sebepler dolayısiyle çalışmıyan işçiye yarım ücret öde
miyen, 35 nci maddede yazılı şartlar dışında fazla çalışma yapan veya aynı maddede gösterilen 
fazla çalışma ücretini ödemiyen veya noksan ödiyen, 36 ve 37 nci maddelerdeki hükümlere aykı
rı olarak çalışma yaptıran veya fazla çalışmaya ait ücretleri ödemiyen veya noksan ödiyen, 38, 41, 
42, 43, 47 ve 54 ncü maddelerdeki şartlar ve usullere uymıyarak bu maddelerde gösterilen ücretle
ri noksan ödiyen işveren veya işveren vekili hakkında birinci bendde sözü geçen cezalar, 

III - 48 nci maddede gösterilen yüzdelerin hesabına ait usullere uymıyan, 52 nci maddenin son 
bendinde amlan ücretsiz ilâve izni vermiyen ve ücretli izin kullanan işçiye peşin olarak bu izne ait 
ücretini ödemiyen veya 56 ncı maddedeki hak edilmiş izni kullanmadan hismet akdinin çözülmesi 
halinde bu izne ait ücreti ödemiyen, 57 nci maddeye dayanılarak çıkarılacak olan yönetmelik hü-
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Hizmet akdine ilişkin cezalar 

MADDE 98. — 1 - 9 ncu maddenin 1 nci bendinde belirtilen hizmet akdini yazılı yapmıyan ve 
2 nci bendde anılan belgeyi vermiyen, 

II - 10 ncu maddede anılan takım sözleşmesini yazılı yapmıyan, 
III - 13 ncü maddenin (A) bendinde belirtilen bildirim şartına uymadığı halde, bildirim öneline 

ilişkin ücreti ödemiyen, 14 ncü maddede yazılı hallerde işçinin kıdem tazminatını ödemiyen, 
IV - 19 ncu maddede belirtilen bildirim önelleri iğinde işçiye yeni iş arama izni vermiyen, 
V - 20 nci maddede yazılı bulunduğu üzere işçiye belge vermiyen veya bu belgede gerçeğe ay

kırı bilgi veren veya 21 nci maddede yazılı (işçi kimlik karnesi) ni vermiyen, 
VI - 22 nci maddede yazık şartlara uymadan ve gerekli izni almadan kantan açan ve aynı mad

dedeki, hükümlere aykırı hareket eden, 
Beş işçi çalıştıran işveren veya vekili hakkında 100 liradan, daha fazla işçi çalıştıranlar için 

500 liradan az olmamak üzere hafif para cezası ve tekerrürü halinde evvelce verilen para cezasının 
Ski katı, 

VII - işçilerini 24 ncü maddedeki hükümlere aykırı olarak çalışma müdürlüğüne haber verme
den çıkaran veya aynı maddenin 2 nci bendindeki zorunluklara uymıyan işveren veya işveren vekili 
hakkında 1 000 liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasına ve tekerrürü halinde evvelce verilen 
para cezasının iki katı, 

VIII - 25 nci maddede yazılı şartları yerine getirmiyen ve hükümlere aykırı hareket eden, 
işveren veya vekili hakkında 500 liradan 1 000 liraya kadar para cezası ve tekerrürü halin

de evvelce verilen pazar cezasının 2 katı, hükmolunur. 

Ücretle ilişkin cezalar 

MADDE 99 — A) İşçinin bu kanundan veya toplu iş sözleşmesinden yahut hizmet akdin
den doğan ve 26 ncı maddede tarif edilen ücretini süresi içinde kasden tam olarak ödemiyen 
veya noksan ödiyen işveren veya işveren vekili hakkında, bu durumda olan her işçiye karşılık 
50 liradan az olmamak üzere nisbî ağır para cezası hükmolunur. 

Fiilin tekerrürü halinde bir evvelki verilmiş olan para cezasının iki katı hükmolunur. 
B) 1 -30 ncu maddede yazık ücrete ilişkin hesap pusulalarını işçilere vermiyen, 31 nci mad

dede gösterilen tutardan fazla olarak işçi ücretlerindan zarar karşılığı kesinti yapan veya zarar 
yapmaksızın işten çıkan işçiye tazminat iade etmiyen veya mahsup yaptığı halde istek üzerine 
hesap ve belgeleri göstermiyen, 32 nci maddede anılan sebepler dışında işçiye ücret kesintisi ce
zası kesen yahut bu paraları aynı bendin gösterdiği müddette bu hesaba yatırmıyan işveren veya 
işveren vekili hakkında 250 liradan az olmamak üzere hafif para cezası, 

1 1 - 3 3 ncü maddede anılan Komisyonun tesbit ettiği asgari ücretleri işçiye ödemiyen veya 
noksan ödiyen, 34 ncü maddede işaret edilen sebepler dolayısiyle çahşmıyan işçiye yarım ücret 
ödemiyen 35 nci maddede yazık şartlar dışında fazla çalışma yapan veya aynı maddede göste
rilen fazla çalışma ücretini ödemiyen veya noksan ödiyen 36 ve 37 nci maddelerdeki hükümlere 
aykırı olarak çalışma yaptıran veya fazla çalışmaya ait ücretleri ödemiyen veya noksan ödiyen 
38, 41, 42, 43, 47 ve 54 ncü maddelerdeki şartlar ve usullere uymıyarak bu maddelerde gösterilen 
ücretleri noksan ödiyen işveren veya işveren vekili hakkında birinci bend de sözü geçen cezalar, 

III - 48 nci maddede gösterilen yüzdelerin hesabına ait usullere uymıyan, 52 nci maddenin 
son bendinde anılan ücretsiz ilâve izni vermiyen ve ücretli izin kullanan işçiye peşin olarak bu 
izne ait ücretini ödemiyen veya 56 ncı maddedeki hak edilmiş izni kullanmadan hizmet akdinin 
çözülmesi halinde bu izne ait ücreti ödemiyen, 57 nci maddeye dayanılarak çıkarılacak olan yö-
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kümlerine aykırı hareket eden veya 60 nci maddede anılan sebepler dolayısiyie isçi ücretinden in
dirme yapan işveren veya işveren vekili hakkında 1 000 liradan az olmamak üzere ağır para ce
zası, 

Hükmolunur. 

îşin düzenlenmesine ilişkin cezalar 

MADDE 100. — Bu kanunun 61 nci maddesinde ve bu maddeye göre çıkarılacak tüzükte tes-
bit olunan iş müddetlerine aykırı olarak işçilerini çalıştıran veya 64 ncü maddedeki ara dinlen
melerini bu maddeye göre uygulamıyan veya işçileri 65 nci maddeye aykırı olarak geceleri sekiz 
saatten fazla çalıştıran, gece ve gündüz postalarını değiştirmiyen, 67 nci madde hükmüne aykı
rı olarak 16 yaşmdan küçük çocukları günde sekiz saatten fazla çalıştıran veya okul zamanını 
bu madde hükmüne göre uygulamıyan, 68 nci madde hükmüne aykırı olarak bu maddede zikredi
len yerlerde onseMz yaşını doldurmamış eıkek ço cuklan ve her yaştaki kadınları çalıştıran, 69 ncu 
maddede anılan tüzük hükümlerine aykırı olarak hareket eden ve aynı maddenin I nci bendinde
ki yazılı yasağa uymıyan, 70 nci maddedeki hükme aykırı olarak doğumdan evvel ve sonraki müd
detlerde gebe ve doğum yapmış kadınları çalıştıran, 72 nci maddeye istinaden çıkarılacak tüzük 
hükümlerine uymıyan, işveren veya işveren vekili hakkında 1 500 liradan az olmamak üzere ağır 
para cezası, 

Hükmolunur. 

îşci sağlığı ve güvenliğine ilişkin cezalar 

MADDE 101. — I - Bu kanunun 74 ncü maddesinin son bendinde anılan yetkili teşkilâttan kur
ma veya işletme belgesi almadan bir işyerini açan, 

II - 74 ncü maddenin 1 nci bendindeki hükme dayanılarak çıkarılacak tüs ilkler deki hükümle
re uymayan, 

işveren veya işveren vekili hakkında 1 000 liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasına 
hükmolunur. 

III - I ve II nci bendlerdeki fiillerin tekerrürü halinde evvelce hükmolunan para cezasının iki 
katı hükmolunur. 

MADDE 102. — Bu kanunun 75 nci maddesinin 1 nci bendi gereğince çalışmaktan alıkonulan 
tesisat, tertibat, makina veya cihazın noksanlarını tamamlamadan ve gerekli izııi almadan işleten, 
aynı maddenin 2 nci bendi gereğince kapatılan işyerindeki noksanları tamamlamadan vo gerek
li isni almadan açan, aynı maddenin 3 ncü bendi gereğince çalışmaktan men olunan kişileri çalış
tıran ve 4 ncü bendde sözü geçen sebeplerle işsiz kalan işçilere ücretlerini ödenıiyen işveren veya 
işveren vekili hakkında 1 000 liradan az olmamak üzere ağır para cezasına hükmolunur. 

Fiilin tekerrürü halinde evvelce hükmolunan para cezasının iki katı ile birlikte ayrıca bir haf
ta hapis cezası hükmolunur. 

MADDE 103. — 76 nci madde hükmü gereğince çıkarılacak tüzükte kurulması hükme bağla
nan, «İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu» nu işyerinde kurmaktan kaçınan veya kurup da çalış
masına engel olan işveren veya işveren vekili hakkında 1 000 liradan az olmamak üzere ağır para 
cezası ve tekerrürü halinde ilk defa hükmolunan para ceazsımn iki katı ile birlikte bir hafta süre 
ile hafif hapis cezasına hükmolunur. 

MADDE 104. — Bu kanunun 77 nci maddesi hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 
250 liradan az olmamak üzere hafif para cezasına, ağır ve tehlikeli işlerde onaltı yaşından küçük
leri çalıştıran veya 78 nci maddede anılan tüzükte gösterilen yaş kayıtlarına aykırı işçi çalıştıran 
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notmolik hükümlerino aykırı hareket eden veya GO noı maddede anılan sebepler dolayısiyle işçi 
ibretinden indirme yapan işveren veya işveren vokili hakkında 1 000 liradan az olmamak üzero 
ajır para cezası, hlilnnolunur. 

MADIG 130. — Millot Meclisi metninin 100 naü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 101. — Millot Meclisi metninin 101 nji maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 102. — Bu kanunun 75 nci maddenin 1 nci bendi gereğince çaJhşm&ktaa. alıkonulan 
tesisat, tertibat, makina veya cihazın noksanlarını tamamlamadan ve gccclli izni almadan 
işleten, aynı maddenin 2 nci bendi goroğnco kapatılan işyerindeki noksanları tamamlamadan 
ve gcroldi izni almadan açan, aynı maddenin 3 ncü bendi gereğince çalışmaktan menolu-
nan kişileri çalıştıran vo 4 ncü bendde sözü goçor. sebeplerle işsiz kalan işçilere ücretlerini öde-
miyen işveren veya işveren vekili hakkında 1 030 liraılan az olmamak üzere ağır para ceza
sına hükmolunur. 

Fiilin tekerrürü halinde evvelce hülrnıolunar. para cezasının iki katı hükmolunur. 

MADDE 103. — 76 noı madde hükmü gereğin so çıkarılacak tüzükte kurulması hükme bağla
nan «İşçi Sağlığı ve iş Güvenliği Kuru.u» nu işyerinde kurmaktan kaçman veya kurup da 
çakışmasına engel olan işveren veya işveren vekili hakkında 1 000 liradan az olmamak üzere 
ağır para cezası ve tekerrürü halinde ilk defa hükmo-unan para cezasının iki katı hükmolunur. 

MADDE 104. — Bu kanunun 77 nci maddesi hükümlerine- aykın hareket edenler hakkında 
233 liradan az olmamak üzere hafif para cezası^- a*ıv ve teblikali işbrde onaltı yaşından kü
çükleri çalıştıran veya 78 nci maddede anılan tüzükte gösterilen yaş kayıtlarına aykırı işçi çalış-
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ir/eren veya işveren vekili haklımda 1 500 liradan as olmamak üzere ağır para cezasına, 79 ncu 
madde hükmü gereğince işçilere doktor raporu almayan veya istek halinde ilgili memura göster-
miyen, 00 nci maddo gereğince alınması gereken raporu almıyan veya bu raporları istek halinde 
yetkili memurlara göstormiyon işveren veya işveren vekili hakkında 500 liradan az olmamak üze
re ağır para cezasına, Cl nci nadclcyo dayanılarak çıkarılacak tüzükte gösterilen şartlara uymayan, 
82 n3İ maddede anılan Tüzük hükümlerini yerine getirmeyen işveren veya işveren vekili hakkında 
1 530 liradan as olmamak üzere ağır para cezası, 

Hükmoiunur. 
Yukarıda sayılan fiillorin tekerrürü halindo iki katı para cezası ile birlikte bir hafta müddet

le hapis cezası hükmoiunur. 

îş ve işçi bulma ile ilişkin cezalar 

MADDE 105. — Bu kanunun C5 nci maddesinin 2 nci bendinde yazılı şartlarla izin almadan, 
aynı maddenin 1 nci bendi hükmüne ayları olarak kazanç amaciyle özel büro açan, veya 1 nci ve 
2 nci bendi hükümlerin3 riayet etmekle beraber, aynı madenin son bendi hükmüne aykırı olarak 
isçilerden ücret alan, clsci ve tüzel kişilerin bu iş ile ilgili büroları kapatıldığı gibi bu işlerde fiilen 
çalınanlar haklnnda 2 000 liradan as olmamak üsere ağır para cezası ve üç aydan az olmamak üze-
ro hapis cesası hükmoiunur. 

Tekerrürü halinde ilk defa hülnnolunan para cezasının İM katı ile birlikte altı aydan az olma
mak üzere hapis cezasına da hükmoiunur. 

İş hayatının denetleme ve teftişine ilişkin cezalar 

MADDD lOö. — î - Bu kanunun 89 ncu maddesinin 2 nci bendinde sayılan ödevleri yerine ge-
timiyen ve aynı maddenin İ nci bendinde kendilerine yetki verilen memurlara karsı gereken ko-
laybğı göstormiyon i} veren veya iş-/eren vekilleri, 94 ncü madde gereğince çıkarılacak tüzük hü
kümlerine ve aynı maddenin 2 nci bendindeki bildiri şartına uymayan işveren veya işveren vekil
leri, 04 ncü madenin 1 nci bendindeki yasaklara riayet etmiyen işveren veya işveren vekilleri 
halikında 2 500 liradan as olmamak üsere ağır para cezasına, 94 ncü maddenin 2 nci bendinde
ki yasaklara riayet ctmlycn işçiler hakkında 50 liradan az olmamak üzere hafif para cezasına, 

IIii7 v^ €>'• ~J nur. 
Yukarıdaki bcndlordcki fiillerin tekerrürü halinde cezalar iki kat artırıhr ve para cezası ile 

on günden aşağı olmamak üzere hafif hapis cezasına da, 
Hükmoiunur. 
î i - Yukarıda sezü geçen ilgili memurların bu kanundan veya diğer kanunlardan doğan her çe

şit teftiş vo ccnetlerıe yetki ve grevleri gereğince görevlerinin yerine getirilmesi sırasında iste
dikleri bilgileri veruıiycn veya görevlerini yapmaya veya sonuçlandırmaya engel olan kimseler 
halikında bir a3^dan as olmamak üzere hapis cezası ile birlikte 2 500 liradan az olmamak üzere 
ağır para cesası hükmoiunur. 

Fiilin tekerrürü halinde bir evvelki hükme dilen cezalar bir kat artırılarak uygulanır. 

MADDD 107. — Bu kanunun ceza bölümünde cezası ayrıca yazılmamış olan yasaklara karşı 
gelen veya sorumluklara uymayan işveren veya işveren vekileri hakkında, 100 liradan az olma
mak üsere hafif para cesası hükmoiunur. 

MADDE 100. — Bu kanunun cezai hükümlerini tatbike mahallî sulh ceza mahkemeleri yetki
ndir. 

İş bu dâvalar acele mevaddandır. 
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tiran işveren veya işveren vekili hakkında, 1 500 liradan as olmamak üzere ağır para cezasına, 
70 ncu madde hükmü gereğince işçilere doktor raporu almıyan veya istek halinde ilgili memura 
göstormiyen, 80 nci madde gereğince alınması gereken raporu alnnıyan veya bu raporları istek 
halindo yetkili memurlara göstormiyen işveren v>yv* işveren vekili hakkında 500 liradan az olma
ma1: üzere ağır para cezasına, 81 nci maddeye dayanılarak çıkarılacak tüzükte gösterilen şartla
ra ırmnyan, 82 nci maddede anılan Tüzük hükü florini yerine getirmiyen işveren veya işveren 
vekili hakkında 1 500 liradan az olmamak üzere ağır para cezası, hükmolunur. 

Yukarda sayılan fiillerin tekerrürü halinde iki katı para cezası hükmolunur. 

tş ve işçi bulma üe İlişkin cezalar 

MADDE 105. — Bu kanunen 85 nci madde -,inir. 2 nci bendinde yazılı şartlarla izin almadan, 
aynı maddenin 1 nci bendi hükmüne aykırı ola-ak kaıanç amaciyle özel büro aşan, veya 
1 nci ve 2 nci tendi hükümlernıe riayet etmekle be a^er, aynı maddenin son benli hükmüne aykırı 
olarak isçilerden ücret alan, özel ve tüzel kişilerin iv. iş ile ilgili büroları kapatıldı»! gVıi bu işler
de fiilen çalınanlar hakkında 2 000 liraları &z olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur. 

Tekerrürü halinde ilk defa hükmolunan para co-asının iki katı hükmolunur. 

İş hayatının denetleme ve teftişine ilişlcin cezalar 

MADDE 106. — Bu kanunun 89 ncu maddes'nin 2 nci bendinde sayılan ö'devCeri yerine ge-
tirmiyen ve aynı maddenin 1 nci bendnde kendilerine yetki verilon memurlara karşı gereken 
kolaylığı göstermiyen işveren veya işveren vekilleri, 94 ncü madde gereğince çıkarılacak tu
zak hükümlerine vo ajaıı maddenin 1 rci bendindeki bildiri şartına uymıyan iş
veren veya işveren vekilleri, 94 ncü maddenin 1 nci bendindeki yasalılara riayet etmîyen 
işveren veya işveren vekilleri hakkında 2 533 liradan az olmamak üzere a*:r para 
cezasına, 94 ncü maddenin 2 nci bcııdindc'ı! yasakalra riayet etmiyen işçiler hakkında 50 lira
dan az olmamak üzere hafif para cezasına, 

H'ikmolunur. 
Yukarıdaki bendlerdeki fiillerin tekerrürü halinde cezalar iki kat artırılır. 
II - Yukarıda sözü geçen ilgili memurların tr. kanundan veya dlğor kanunlardan doğan her 

çeşit teftiş ve denetdeme yetki vo görevleri gereğince görevlerinin yerine getirilmesi sırasında 
istodikleri bilgileri vernvyen veya görevlerini yapmıya veya sonuçlandırmaya engel olan kim
seler hakkında 2 503 liradan az olmamak üze-ne ağır para cezası hTımolunur. 

Fiilin tekerrürü hallinde bir evvelki hükmedilen cezalar bir kat artırılarak uygulanır. 

MADDE 107. — Millet Meclisi metninin 107 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 108. — Millet Meclisi metninin 108 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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onuncu BÖLÜM 

Can hükümler 

MADDİ] 130. — Yürürlükten kaldırılan 3300 sayılı i] Kanonunun 13 noü maddesi hükümleri 
haklarında uygulanmayanlar için, kanunun 11 noü maddesinde sözü gecen kıdem tazminatı hakla 
bu kanunun yürürlüğe giriş tarihinden itibaren ballar. 

MADDE 110. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği günden brşjyarak : 
A) 3003 sayılı Kanun vo bu kanunu deş t i r en ; 331G, 3G12, 5518, CC42, DGGO, G293, 7204, 7205, 

sayrı kanunlar, 
B) 5837 sayılı Kanun ve bu kanunu değiştiren G734 sayılı Kanun, 
C) G032 sayılı Kanun, 
Ç) 74G7 sayılı Kanun, 
D) 5933 sayılı Kanunu değiştiren G233 sayılı Kanuna ek 2 nei maddesi, 
E) G37& sayılı Kanunun 41 noi maddesi, 
Yürürlükten kaldırılmıştır. 
GEÇİCİ MADDE 1. — A) Bu kanunun 3 r\ Gl, G3. 74, 70, 01. 04 ncü maddelerinde «T;ü rooon 

tüzükler çıkarılıncaya kadar yürürlükten kaldırılan 3033 sayılı İş Kanununun 35, 3G, 37, 47, 55, 
53, 61, 64 ncü maddelerine dayanılarak çıkarılan tüzüklerin aynı konulara ilişkin hükümleri yü
rürlükte kalır. 

B) Bu kanunun yürürlüğe girmesinden ense mahallî asgari ücret tesbit komisyonlarınca alı
nıp da henüz kesinleşmemiş bulunan kararlarla bunlara ilişkin her türlü işlemler durdurulur. 

C) Bu kanunda sözü geçen tüzükler kanunun yürürlük tarihinden başl'yarak en geç bir yıl 
isinde hasırlanır ve tüzük tasarıları Danıştaya tevdii tarihinden itibaren en geç iki ay içinde tet-
ldl: edilerek karar bağlanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, yürürlükten kaldırılan 3C03 sa
yılı İş Kanununa göre İş Kanunu kapsamına alınmış olan iş yerleri, işverenleri bu kanunun 
3 ncü maddesine göre ayıca r ve "derini bildirmek ^orun'.Y. değildirler. 

Ancak bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte çalışmakta o'an işyerlerinden, yürürlükten kal
dırılan 3038 sayılı İş Kanununun kapsanma alınmamış olan işyerlerinin işveren veya işveren ve-
kiîeri bu kanunun 3 ncü maddesindeki bildirme mecburiyetini kanun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren iki ay içinde yerine getirmeye mecburdurlar. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanun yürürlüğe girmeden ence 3330 sayılı iş Kanunu kapsarrnda 
cTan işyerlerinde, amTan kanunun değişik 21 nen maddesine uyularak yapıl m? ş o'an iç yönetme
liklerde yer a'an veya iş ihtilâfarı yahut hakem heyetleri kararı i7e veya sair şekillerde kesin
leşmiş olup yürürlükte bulunan iş rart?an ile iş düşeni ve sosya1 yardrmlarn uygu1 anmasına tcpîu 
iş sözleşmesi veya hizmet akitleri i" e yeni iş şar t" arı kuruluncaya ka dar devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 4. — 5521 saydı is mahkem~"cri Kanununun 2 nci maddesi uyarrnca bu mah
kemelere isoi ve işveren üye olarak seçilmiş oban, i-ci ve işveren temsileiler'nin görev sürelerinin 
sona ermesi hainde, bu mahkemelere katılacak işçi üyeler mensnboldukları işçi sayısı en çok 
o"an konfederasyonca, işveren üyc7cr ise var-a cu çok işveren mensubu o'an rveren konfederas-
y^nu.nna yek-a o yerde'd sanayi odası yolra Ticaret ve Sanayi Odası Meclisince seçilecek 6 şar 
aday arasından bir asil ve üç yedek olmak üzere Adalet ve Çabşma bakanlıklar, ne a tâyin olunur. 

MADDE 111. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 112. — Bu kanunun hükümlerini Bakınla:- Kurulu yürütür. 
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MADDE 109. — Millet Meclisi metninin 109 nen maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 110. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği günden bağlıyarak : 
A) 3008 sayılı Kanun vo bu kanunu değiştiren; 3316, S612, 5310, D342, 5863, G2D0, 7234, 

7233, sayılı kanunlar, 
B) 5837 sayılı Kanun ve bu kanunu değiş'iren 6734 sayılı Kanun, 
C) 6032 sayılı Kanun, 
Ç) 7467 sayılı Kanun, 
D) 5953 sayılı Kanunu değiştiren 6253 sayılı Kanuna ek 2 nci maddesi, 
Yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisinin geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisinin geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Millet Meclisinin geçici 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ-MADDE 4. — 5521 sayılı İT Mahkemeleri Kanununun 2 nci maddesi ryarınca bu 
mahkemelere işçi ve işveren üye olarak seçilmiş olan, işçi vo işveren temsilcilerinin görev süre
lerinin sona ermesi halinde, bu mahkemelere kaeılacak işçi üyeler mensuboldukları işçi sayısı en 
çok olan konfederasyonca, işveren üyeler ise varsa en çok işveren mensubu olan işveren konfe-
derasyonunca yoksa Türkiye Ticaret Adaları vo Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğince 
seçilecek 6 sar aday arasından bir asıl ve üç yedek olmak üzere Adalet ve'Çalışma Bakanlıkla
rınca tâyin olunur. 

MADDE 111. — Bu kanun yayımı tarihinden 6 ay senra yürürlüğe girer. 
MADDE 112. — Millet Meclisi metninin 112 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 930) 





Dönem : 1 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal bayram ve Genel tatiller hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının değiştiril
mesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu İçişleri Komisyonu raporu (Millet Meclisi 2 /258 j 

Cumhuriyet Senatosu 2/217) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 178) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 5.6. 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
2/258 

Sayı : 1540/7544 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 1 . 6 . 1967 tarihli 111 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal bayram ve Genel tatiller hakkındaki 
Kanunun 2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının değiştirilmesine dair kanun teklifi, dosyası 
ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. F. Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 16 . 3 . 1966 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 8, 11, 12, 15, 22, 25, 29, 5; ve 1 . 6 . 1967 tarihli 98, 100, 101, 102, 105, 107, 109 ve 111 nci bir
leşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi 8. Saytst : 178) 

İçişleri Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri Komisyonu 15 . 6 .1967 

Esas No: 2/217 
Karar No: 18 

Yüksek Başkanlığa 

27. 5.1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal bayram ve Genel tatil günleri hakkındaki Kanunun 2 nci 
maddesinin (D) ve (E) fıkralarının değiştirilmesine dair kanun teklifi ilgili bakanlık temsilcileri
nin iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi : 

Tümü üzerinde cereyan eden görüşmeler sonunda; gerekçede belirtilen hususlar Komisyonumuz
ca da uygun görülmekle beraber, 1 nci maddenin 2 nci bendindeki «Şeker» Bayramı tâbirinin, esa
sen bu bayramın Ramazan Bayramı olması hasebiyle «Ramazan» Bayramı olarak değiştirilmesinin 
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muvafık olacağı mülâhazasiyle 1 nci madde metni bir kelime değişikliğiyle ve diğer maddeler aynen 
kabul edilmiştir. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
C. Ortaç 

Sözcü 
Ordu 

E. Aylımı 

Kâtip 
İzmir 

Ö. L. Bozcalı 
izmir 

/. Birand 

Konya Kırşehir 
S. Çumralı A. R. Ulusman 

Sivas 
Z. Önder 

Niğde 
H. A. Göktürk 

Sivas 
H. Söylemezoğlu 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal bay
ram ve Genel tatiller hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının de

ğiştirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 
sayılı Ulusal bayram ve G-enel tatiller hakkın
daki Kanunun 2 nci maddesinin (D) ve (E) 
fıkraları aşağıdaki şeikilde değişjtirilmişitir. 

•Madde 2. — (D) — ŞeJker Bayramı; ar efe 
giffeü saat 13 de başlamak üzere üçbuçuik gün. 
(E) —• Kurban Bayramı; arefe günü saat 13 
de başlamak üzere dörthuçuk enin. 

MADDE 2, -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. •— Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal bay
ram ve Genel tatiller hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının de

ğiştirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 
sayılı Ulusal bayram ve G-enel tatiller hakkın
daki Kanunun 2 nci maddesinin (D) ve (E) 
fıkraları aşağıdaki şeikilde değiştirilmiştir. 

Madde 2. — (D) — Ramazan Bayramı; 
arefe günü saat 13 de başlamak üzere üç buçuk 
gün. (E) — Kurban Bayramı; arefe günü sa
at 13 de başlamak üzere dörtbuçuk gün. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 
2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 
3 ııcü maddesi aynen kabul edilmiştir. 


