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1. _ GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

3. _ YOKLAMA 

Sayfa 
132:153 

154:155 

155 İ 
4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 155 

1. — Malatya üyesi Mamfdi özer'in; 
Bulgaristan'daki Türkleri eritmek ve Bul-
garlaştırmak için yapılan gayri insani ha
reketlere ve bu konu ile ilgili (6/563) sa
yılı sorusunu geri aldığına dair demeci. 155:157 

2. — Afyon Karaihlsar Üyesi Ahmet 
Karayiğit'im; linyit kömürüne yapılan 
zammın, Or'ta - Analdolu köylüsünün alma 
gücünü aştığına ve âcil tedbirler alınması 
lüzumuna dair (demeci 157:158 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI ' 158 

1. — Harfb Okulları kanun tasamsımm, 
havale edildiği komisyonlardan dörder 
üyenin iştiraki ile kurulacak !bir geçici ko
misyonda görüşülmesine dair Bütçe ve 
Plân Komisyonu Başkam Yiğit Kcker'in 
önergesi 158 

6. _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
Sayfa 

ü'5'9 

1. — 5434 sayılı T. 0. Emekli Sandığı 
Kanununa geçici "bir madde eklenmesi 
hakkında kanucı teklifinin Millet Meclisin
ce reddolunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Malî ve iktisadi işler ve Bütçe ve 
Plân komisyonlarından 5 er üye ahcımak 
suretiyle kurulan Geçici Komisyon rapor
ları (Millet Meclisi : 2/230; Cumhuriyet 
Senalbösu : 2/322) (S. Sayısı: 1607 ye ek) 158: 

160,199:201 
2. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

ceJtvellende değişiklik yapılması hakkımda 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 1/508; C. Senatosu 
1/1256) (S. Sayısı : 1635) 160:162,20® :2O0 

3. — İstanbul Teknik üniversitesi 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkımda kanun tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/507; C. Senatosu 1/1255) (S. 
Sayısı : 1634) 162:163,206:207 

4. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılma-
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Sayfa 
sı haMaııda kanun teklifi ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/548; C. 
Senatosu 2/335) (S. Sayısı: 1633) 163: 

164,204:205 
5. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/3) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/546; 
C. Senatosu 2/334) (S. Sayısı: 1632) 164,202: 

203 I 
6. — iş kanunu tasarısiının Millet Mec- j 

lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet ' 
Senatosu Tarım, Bayındırlık, Ulaştırma ve j 
İmar - iskân, Malî ve iktisadi işler, Millî ! 
Savunma, Sosyal işler, içişleri, Anayasa ! 
ve Adalet ve Bütçe ve Plân komisyonların- i 
dan 3 er üye alınmak suretiyle kurulan 
Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi : 
1/347; C. Senatosu : 1/1228) (S. Sayısı : 
1640) 165:193 | 

7. — SORULAR YE CEVAPLAR 194 ! 
i 

B - Ya,zılı sorular ve cevaplan 13.94 j 

1. — G E Ç E N T U T 

Kırşehir üyesi Halil özmen'e izin verilmesi
ne dair Başhakanlik tezkeresi okundu ve izin 
kalbul olundu. 

23 Temmuz 1971 Cuma günü Birlsşik top
lantı. yapılacağı bildirildi. 

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu 
arasında bir ortaklık yaratan anlaşmaya ekli 
«Geçici Protokol» ün birinci maddesi uyarınca 
23 Kasım 1970 tarihinde Brüksel'de imzalanmış 
olan Katma Proltkol ve ekleri ile malî protokol, 
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu yetki ala
nına giren maddelerle ilgili anlaşma ve son se
nedin onaylanmasının uyguca bulunduğuna dair 
kanun tasarısı açık oya sınnuldu ve kabul olun
du. 

Anayasa Mahkemesinle bir yedek üye; 

Yüksek Hâkimler Kuruluna bir asil üye; 

Yüksek Hâkimler Kuruluna bir yedek üye 
seçimlerinin ertelenmesi katoui edildi. 

Sayfa 
1. — Cumihuriyet Senatosu Adama Ü-

yesi Mukadder özteMn'in, Adana Spor 
kulüplerine yapılan yardımlara dair yazılı 
soru önergesi ve Başjbakan adına Gençlik 
ve Spor Bakamı Sezai Ergun'un cevabı 
(7/696) 194:195 

2. — Cumhuriyet Senatossu Kocaeli Ü-
yesi Fatma Hikmet işmen'in, okulların ya
kacak ihtiyaçlarına dair, yazılı soru öner
gesi ve Millî Eğiıtim Bakanı Şinasi Orel'in 
cevabı (7/756) 195:196 

3. — Cumihuriyet Senatosu Kastamonu 
Üyesi Ahmet Nusret Tunanın, 1, 2, 3 ve 4 
ncü derecelere memur atanmasına dair. 
yazılı sora önergesi ve Devlet Bakanı At-
tilâ Karaosmanoğlu'nun cevabı (7/774) 196:197 

4. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Ü-
yesi Hamdi özer'in, Malatya - Akçadağ 
İlköğretmen Okuluna dair, yazılı soru 
önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Şinasi 
Orel'in cevabı (7/804) 197:198 

A N A K Ö Z E T İ 

Cumihuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker ile istanbul Üyesi Halûk Berkolun TRT 
Ankara Televizyonuna dair Senato Araştırması 
istiyen önergesi; 

Cumihuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
lay'ın, son beş yıl içinde açılan ve kullanılan 
kredilerin ekomomik ve sosyal kalkınmadaki 
katkı ve etkilerine dair Senato araşjtırması is
tiyen önergesi; 

Cumihuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
lay'm, bölgelerar asında artan farklılık ve böl
gesel plâna gitme sorumluğu olup olmadığı hu
suslarında Senato araştırması istiyen önergesi 
ilgili «bakanların; 

Cumihuriyet Senatosisu Tabiî Üyesi Haydar 
Tunçkanat ve Adana Milletvekili Ahmet To-
paloğîu'ınan Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarihli ve 29 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 2143 sayılı Kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonu raporları; 
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Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Orhan 
Süersan'm, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı Kara
rınım Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu; 

Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan Türk-
kan'm, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 12 . 7 . 1967 tarihli ve 38 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 2942 sayılı Karanının 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu Komisyon 
Başkanı veya Sözcüsünün; 

Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 
Özer'im, Demokratik Cumhuriyet düzenini yok 
etmek amacını güdenlerin adalete teslimi hu
susunda Senato Araştırması isttiyen önergesi, 
önerge sahibinin; 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri 
Kaplan'ın, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu, Komisyon Başkanının hazır bulunma
maları sebeibi ile görüşülemedi. 

Cumhuriyet Senatosu Manisa üyesi Orhan 
Süersan'ın, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkımda Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu; 

Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi Necip 
Mirkelâmoğlu'mum yasama dokunulmazlığınım 
kaldırılması hakkında Başjbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu okundu ve kaibul edildi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığı
nın, Mart, Nisam, Mayıs 1971 aylanma ait he
saplan hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesap
larını inceleme Komisyonu raporuna bilgi edi
nildi. 

1971 yılı Bütçe Kamununa bağlı (A/l) işa
retli cetvelde ideğişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi; 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvelde 
değişiklik yapılması ve bu kanuna iki ek mad
de eklenmesi hakkımda kanun tasansı; 

Karayollan Genel Müdürlüğü 1971 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasansı; 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1971 yılı Bütçe 
Kanunuma bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkımda kanun tasarııssı; 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe Kamununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı; 

istanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkımda kanun tasarısı; 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasansı görüşüldü ve 
kaibul olundu. 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
geçici bir madıde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi görüşüldü ve gelecek birleşimde açıik 
oya sumulacağı bildirildi. 

27 Temmuz 1971 Sah günü saat 15.00 ts 
toplanmak üzere Birleşime saat 18,15 te son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kastamonu 
Macit Zer en Mehmet Çamlıca 

Kâtip 
Diyarbakır 

Azmi Erdoğan 

— 153 —. 
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2. — G E L E N 

Tasan 
1. — Harfe Okulları kanun tasarısının Millet 

Meclisince kaibul olunan metni (M. Meclisi : 
1/160; C. Senatosu : 1/1257) (Millî Savunma, 
Malî ve iktisadi işler ve Bütçe ve Plân komis
yonlarıma) (Müddet : 7 ,şer güm) 

Raporlar 
2. — Çocuklara kaüşi Nafaka mükellefiyeti

ne uygulanacak Kanuna dair sözleşmenin onay
lanmasının uygum bulunduğu hakkındaki ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatossu Anayasa ve Ada
let ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyon
ları raporları. (M. Meclisi 1/380; O. Senatosu 
1/1229) (S. Sayısı : 1627) 

3. — Bazı ölümlerin teslbitine ait Sözleşme
nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komis
yonları raporları, (M. Meclisi 1/379; C. Sena
tosu 1/1230) (S. Sayısı: 1630) 

4. — Türkiye ile ingiltere arasındaki 28 Ka
sımı 1931 tarihli Adlî Yardımlaşma Sözleşmesi-
min Swazilamd Krallığına teşmiline dair (4 Ey
lül 1970 ve 29 Ocak 1971) tarihli Notaların te
atisi ile yapılan Andlaşmanın onaylanmasının 
uygun bulunduğuna ıdair ksmun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma Komisyonları raporları (M. 
Meclisi 1/433; C. Senatosu 1/1233) (S. Sayısı: 
1629) 

5. — Hukukî veya ticari mevzularda Adlî 
ve Mahkeme dışı evrakın yabancı memleketler
de tebliğine dair Sözleşmenin onaylanmasının 
uygum bulunduğuna dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları (M. 
Meclisi 1/383; C. Sematosu 1/1235) (S. Sayısı: 
1628) 

6. — 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Ka
nununun 7368 sayılı Kanunla değişik 18 ve 27 
inci maddeleriyle ek ve 3 neü maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklen-

_ i 

K Â Ğ I T L A R 

meşine dair kanun tasarısımın Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cutmhuriyet Senatosu Ta
rım, içişleri, Anayasa ve Adalet, Malî ve iktisa
di işler ve Bütçe ve Plân komisyonlarımdan 3 er 
üye alınmak suretiyle kurulan Gteçici Komisyon 
raporu. (M. Meclisi 1/351; C. Senatosu 1/1242) 
(S. Sayısı : 1631) 

7. — Türkiye - isviçre Sosyal Güvemüik Söz
leşmesinin ve Nihai Protokolüm onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olıunam. metni ve Cum
huriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
ve Sosyal işler Komisyonları raporları (M. Mec
lisi: 1/282; C. Senatosu : 1/1234) (S. Sayısı : 
1637) 

8. — Vatandaşlarla vatandaş olmıyan kiımse^ 
lere sosyal güvenlik komıisunıda eşit muameleı 
yapılması hakkımdaki Sözlesmienin onaylanması
nın uygun bulunduğuma dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tamılfema-
ve Sosyal işler Komisyonları raporları (M. Mec
lisi : 1/105; C. Senatosu : 1/1236) (S. Sayısı : 
1638) 

9. — Sosyal Güvenliğin asgari normları hak
kındaki Sözleşmenin omaylanmasımın uygun bu
lunduğuna ıdair kanun tasarısımın Millet Mecli-
simce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Sosyal iş
ler komisyonları raporları (M. Meclisi : 1/153; 
C. Senatosu : 1/1232) (S. iSayısı : 1636) 

10. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) 
işareti cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyomu rapo
ru (M. Meclisi : 2/546; C. Senatosu : 2/334) 
(S. Sayısı : 1632) 

11. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkımda 
kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyomu ra
poru. (M Meclisi : 2/548; C. Senatosu : 2/335) 
(S. Sayısı : 1633) 

12. — istanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı 
Bütçe Kanunuma bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanum tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu. (M. Meclisi: 1/507; C. 
Senatosu: 1/1255) (S. Sayısı : 1634) 

54 — 
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13. — 1971 yılı Bütçe Kanunuma bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkımda kanun 
tasarisı VG Bütçe Karma Komisyonu raporu. (M. 
Meclisi : 1/508; C. Senatosu 1/1256) (S. Sayı
sı : 1635) 

14. — iş kanunu tasarısunın Millet Meclisin
ce kabul olüınan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Tarım, Bayındırlık, Ulaştırma ve imar - iskân, 
Malî ve iktisadi işler, Millî Savunma, Sosyal 

İşler, içişleri, Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve 
Plân komisyonlarından 3 er üye alınmak sure
tiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (M. Mec
lisi : 1/347; C. Senatosu: 1/1228) (S. Sayısı : 
1640) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldıız'ıın yasama dokunulmazlığının kaldı
rılmam hakkmlda Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/986) (S. Sayısı : 1639) 

GELEN KÂĞITLARA EK 

Tasarı 
1. — Harlb Akademileri kanunu tasarısının 

Millet Meclisince kabul olunan metni (Millet 

Meclisi : 1/159) (Cumhuriyet Senatosu : 1/1258) 
(Mali ve iktisadi işler, Millî Savunma ve Büt
çe Ve Plân Komisyonlarına) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanv3kili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Orhan Kürünıoğiu (Bitlis), Hüseyin öztürk (Sivas) 

BAŞKAN — 93 ncü Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Salonda yeter sayı vardır. Ha

len toplantı halinde bulunan Anayasa Komisyo
nunda da 15 saym üye bulunmaktadır. Müza
kerelere başlıyoruz. 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Malatya Üyesi Hamdı Özer'in; Bulga
ristan'datii Türkleri eritmek ve Bulgarlaştırmamı 
için yapılan gayri insani hareketlere ve bu konu 
ile ilgili (6/563) sayılı sorusunu geri aldığına 
dair demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Malatya 
Üyesi Sayın Eamdi özer, gündemin sorular bö
lümünün dördüncü sırasındaki sözlü sorusunu 
geri almak üzere, soruya konu olan hususu gün
dem dışı arz etmek için söz istemektedirler. 

Buyurun Sayın Özer, kısa olmasını istirham 
edeceğim. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler: kendi öz ülkelerinde ya

bancı ülkelerin boyunduruğu altında inliyen 
milyonlarca soydaşımızın durumları hakkında 
maruzatta bulunacağım. 

Hepimiz biliriz ki, bu kardeşlerimiz bizden
dir ve bizim olmanın kudreti ile varlıklarını ko
rumakta ve onun ümidi ile avunmaktadırlar. 
Bunlar, büyük bir vatanın dökülmüş ve kopar
tılmış parçaları içinde ecdat hâtırasının nöbe
tini tutmaktadırlar. Gönüllerinde Türklük aşkı 
ve İstiklâl sevdasının bayrak bayrak tutuşmuş 
alevleri var. Bunlar bu alevin ışığı altında dört 
kıtada nöbet bekliyorlar. Ateşler arasında, kır
baçlar altında tutulan bu nöbet; Türklük nöbe
tidir, ümit nöbetidir. Bu vefakâr, çilekeş ve 

— 155 
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mübarek nöbetlerimizi bilelim, tanıyalım ve on
ları minnet, şükran ve iftihar duygularımızla 
selâmlıyalım. 

Onlar kimsesiz değil, benliklerinde Türk kim
liğini taşımaktadırlar. Bu benliği eriterek, kim
liğini elinden almak istiyenleri Türk Devleti 
olarak uyarmak zorundayız. 

İnsan hakları ve haklara dayalı andlaşma-
ları hatırlatmak hakkımızdır. Hükümetimiz bu
nun üzerinde hassasiyetle durmalıdır ve ümide-
diyorum duracaktır. Bu ümitle de sözlü sorumu 
geri alıyorum. 

Muhterem senatörler, bu konuşmama vesile 
teşkil eden Bulgaristan Türkleri adına Son Ha
vadis Gazetesine gönderilen bir soydaşımızın 
mektubunu okuyacağım. İmzası gazetede saklı 
bulunan bu mektup aynen şöyledir : 

«Sayın Orhan Seyfi Orhon! 
Bizler, Bulgaristan Hükümetinin zulmü al

tında yasıyan bir milyondan fazla Bulgaristan 
Türküyüz, insan hak ve hürriyetlerine aykırı 
bir davranışla Bulgarlaşmaya tabi tutulmakta
yız. Çilemiz büyüktür, acı kaderimizle kimse 
ilgilenmemektedir. Çilelerimizi ve gördüğümüz 
zulmü sütunlarınızda dile getirirseniz bizi ziya
desiyle sevindirmiş olacaksınız. Bir milyondan 
fazla Bulgaristan Türk'ünün sizlere müteşekkir 
kalacağını hatırlatmak isteriz. 

Saygılarımızla.» 

Bu mektuba eklenen metnin başlığı şudur : 
«Bulgaristan'da Türkleri eritmek politikası 

şiddetlendi. Bulgaristan'daki Türkler, Bulgar 
Hükümetinin çeşitli baskılan altında bulunmak
tadır. Bunların Bulgarlaştırılması için ne yap
mak lazımsa yapılmaktadır. Bulgarlık sistemli 
bir tarzda Türk çocuklarının beyinlerine enj ek
te edilmekte, ısrarla Türk olmadıkları söylen
mektedir. Bir yıl zarfında Eırcaali, Silistre, 
Râzgrad, Tirgovlç'te, Şumnu ve Pazarcık vilâ
yetlerinde bu terör hareketleri şiddetlendiril-
miştir. Bulgarlaştırma gayretleri son haddine 
varmıştır. 

1. Silistre ve Tirgoviç vilâyetlerine bölge 
okullarında haftada dört saat olan Türkçe ders
leri kaldırılmıştır. 

Bu okullara Türk müfettişleri gönderilme
mesi kararlaştırılmıştır. 

Türkçenin unutturulması kararının Razg-
rad Vilâyetinde de uygulanacağı öğrenilmiştir. 

2. Bir yıl öncesine kadar Türkçe yayınla
nan Yeni Işık Gazetesi Bulgarca neşredilmek
te, Türkçe kısmında ancak önemsiz haberler ve
rilmektedir. 

3. Üniversite mezunu Türkler ilkokula tâ
yin edilmekte, enstitü mezunu bir Bulgar ise, 
lise öğretmeni olabilmektedir. 

4. Silistre, Razgrad, Deliorman bölgelerin
deki Türklerin zorla isimleri değiştirilerek, Bul
garca isimler konmaktadır. Bunun için milis 
kuvvetleri köylere silâhlı baskınlar yaparak ka
dın erkek farkı gözetmeden halkı dövmektedir. 

5. Bulgarlaşmayı kabul etmiyen Türkler 
işinden çıkarılarak ağır işlere verilmek suretiyle 
cezalandırılmaktadır. 

6. Dimitro Ravki isimli komünist teşkilât, 
15 - 20 yaşları arasındaki Türk kızlarını topla
yıp komünist yapmak için kurslara tabi tut
maktadırlar 

Bulgar Hükümetinin bu insanlık dışı davra
nışlarına karşı yegâne dayanağımız Türkiye'
dir. Biran önce bizimle ilgilenmenizi, bizi yok 
olmadan kurtarmanızı rica ediyoruz.» 

İşte muhterem senatörler, bu konuşmama ve
sile teşkil eden mektubu okudum, insancıl yani, 
hümanist zihniyeti kominizme temel alanların 
gerçek ideolojilerinin kaskatı, nasyonal ve em
peryalist bir diktatorya olduğunun açık örne
ği budur. Yeryüzünde bunu bilmiyen kalmamış
tır. 

Biz tarihimizde hâlâ Bulgara Türk demek
te devam edelim. Fakat, kardeşlerimizi Türk
lükten zorla koparıp, Bulgarlaştırma gayretle-
rindeki amacı da hiç olmazsa anlamaya çalışa
lım. 

Bulgarlık potasında eritilmek istenen bu 
Türklerin atalan yüz yıllarca Bulgar milletini 
sevk ve idare ettiler. Onlara egemen oldu fa
kat, diline ve dinine dokunarak Türkleştirmedi. 
Vicdan hürriyetine, insanlık haysiyetine dokun
madı, saygı gösterdi, isteseydi o, hükmettiği bü
tün milletleri Müslümanlaştırmak yolu ile Türk-
ieştirebilirdi. Onun kılıcı kadar idaresi, ahlâkı 
ve ilmî de buna müsaittir. Fakat o bunu yap
madı, onun tarihteki en büyük faziletlerinden 
birisi de işte budur. 

Sayın senatörler, bu kürsüden İsrarla Yüce 
Senatoya arz etmiştim. Yabancı uyruk altındaki 
soydaşlarımızı ancak, din, dil ve millî harslan-
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mız yaşatmaktadır. Onların benliğini koruyan | 
üç büyük faktör budur. Tarihimiz Bulgarlara 
Türk diyor. Dini ve dili ile ayrılınca harsı da 
değişmiş ve Bulgar Milleti olmuştur. Bütün bu 
oluşu ile de malûm bir ideolojiye yatkın bir kı
vama gelmiştir. Bu durumu bizi ilgilendirmez. 
Biz, sadece iyi komşuluk ilişkisinin kurulmasına 
ve korunmasına önem veririz. Bu da ancak kar
şılıklı samimiyetin eseri olabilir. Bu samimiye
tin »objektif ölçüsü, soydaşlarımızın yüzüdür. Bu 
yüzler güldükçe dostluğumuz gülecektir. Onla
rı ağlar gördükçe millî vicdan gülmiyecek ve 
hiçbir Hükümet de dostluk tavizi veremiyecek-
tir. Bir ağacın gövdesine göre kökü ve damar
ları ne ise, Türk Milletine göre de yabancı 
ülkelerde bulunan soydaşlarımız öyledir. Onları 
seçip atmak, kurutup yakmak istiyenlere göz 
yumulamaz. Onları dalsız budaksız bir bitki sa
nanlara tarihimizle ve onurumuzla cevap verme
liyiz. Yabancı uyruklu bütün Türklerle ilgilen
mek ve mütekabiliyetin uygulanışını kontrol 
etmek, Dışişleri teşkilâtının başgörevi olmalı
dır. Protokollerde kadeh tokuşturulurken çı
kartılan ses, gerçeğin sesi değildir. 

Soydaşlarımızın tgönül taslarından içmek ge
rekir. O taslar, bağrı yanık insanların yanık ko
kan taslarıdır., Bunlardan içilmezse, milyonlar
ca boynu bükük, bu öksüz Türklerin ahi bizi 
tutar arkadaşlar. Kafkas ve Balkan dağları on
ların ahi, bizim de günahımızdır. Amel defteri
miz olan tarihte bunlar yazılıdır. Vietnam'a 
ağıt yakanlar bu deftere ve bu dağlara bakıp 
bakıp da ağlasınlar. Mübarek Anadolu'muzu da 
ahımız ve günahımız haline sokmasınlar. Sonra 
demin okuduğum mektubu yazar hale gelirsek 
onu gönderecek bir merci de artık bulamayız. 

iSayın senatörler, misakı millî sınırları için
deyiz. Fakat gönül sınırlarımız Türk'üm diyen 
bütün kardeşlerimizi içine almaktadır. Onlara 
ellerimiz erişemese bile gönül ellerimizi uzata
lım. Hükümetimizden tekrar istirham ediyo
rum. Soydaşlarımızı milletimizin gönlü ile ku
caklasın. Onları bu gönülde barındırsın. Dış 
ilişkilerimiz de onlann benliği, huzuru, dost
luk bağları olarak kullanılsın. Diğer bütün 
bağlar bu bağda düğümlenmelidir. 

'Kısa zamanda bu yolda olumlu bir sonuç 
alacağımıza inanmanın umudu içinde Yüce Se
natoya saygılar sunarken, yabancı diyarlarda 

anavatanın hasreti ile tutuşan Türklük şuuru
nun gururunu çilekeş sinelerinde imanla taşı
yan aziz kardeşlerimizi gönül dolusu muhab
betle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın özer bir dakika. Söz
lü sorunuzu geri aldığınıza dair bir şey söyle
me diniz. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Aldım demiş
tim. 

BAŞKAN — Geri verilmiştir, efendim. 

2. — Afyon Karahisar Üyesi Ahmet Kara-
y iğ it'in; linyit kömürüne yapılan zammın, Or
ta - Anadolu köylüsünün alma gücünü aştığına 
ve âcil tedbirler alınması lüzumuna dair deme
ci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Afyon 
Karahisar Üyesi Sayın Ahmet Karayiğit; «son 
günlerde bâzı temel maddelere yapılan zamlar 
arasında bulunan linyit ömürü, bu zamlardan 
sonra Orta - Anadolu köylüsünün alma gücü
nü çok aştığından, bu konuda âcil tedbirler alın
ması» hususunda gündem dışı söz talebetmek-
tedir. Sayın Karayiğit. 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) 
— Gayet kısa olacak Sayın Başkan. 

BAŞKAN — G-ayet kısa... Buyurun efen
dim. 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) 
— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
huzurunuzu çok kısa olarak işgal edeceğim. 
Devletin bir devamlılığı vardır. Bu devamlı
lık esnasında Parlâmento kürsülerinden yapı
lan tenkidlerin, temennilerin, hangi Hükü
metler gelirse gelsin, daima nazarı dikkate 
alınması icabeder. Son bâzı temel maddelere 
yapılan zamlar hakkındaki müzakereler açık
ça gazetelere intikal etmiştir ve bâzı vurtgun-
cular, bâzı iş sahipleri bu zamlardan evvel, 
meselâ fazla miktarda akaryakıt çekmişler. 
fazla miktarda kömür depo etmişlerdir 
ve lüzumundan fazla bir kâr sağlamışlardır. 
Hükümetin bu husustaki hatasını bu noktada 
belirtmek istiyorum. Hiçolmazsa bundan son
ra alacağı kararlarda bu işleri gizli tutsun, 
şunun veyahut bunun kendi hakkından fazla 
kâra geçmesine mâni olsun. 

Benim asıl değinmek istediğim konu şudur: 
Bugün Orta - Anadolu köylüsünün hali kötü
dür. Köylünün ekonomik durumu muayyen 
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bir limitte, muayyen bir çizgide duruyor. 
Ama, bugün, bu zamlardan sonra köylünün 
durumu hakikaten kötüye doğru gitmektedir. 
Evvelâ köylünün bir yakacak sıkıntısı var. 
Köylüye ormana gitme diyoruz. Ormana elini 
uzattığı zaman elini kesiyoruz. Linyit kömü
rü ateş pahasına, alamıyor. Gübreni tarlaya 
at diyoruz. Peki köylünün yakacak ihtiyacını 
nasıl temin edeceğiz, biz? Bugün Orta - Ana
dolu'da, aşağı - yukarı linyitin, meselâ Kütah
ya'dan 150 Km. uzaklıkta bir yere nakliye pa
rası yüz lira tutuyor. Şöyle böyle tonu 250 li
raya satılıyor. 250 - 300 liraya satılan bir kö
mürü köylü alabilecek kudrette değildir. 

Köylünün zaten pancar ekimini kısıtlıyoruz, 
haşhaş ekimini kaldırıyoruz. Köylüye de zi-

1. — 5434 saydı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa geçici bir madde eklenmesi hakkın
da kanun teklifinin Millet Meclisince reddolu-
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İk
tisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 
5 &r üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Ko
misyon raporları (Millet Meclisi : 2/230; Cum
huriyet Senatosu : 2/322) (S. Sayısı : 1607 ye 
ek) (1) 

BAŞKAN — Teklifin müzakeresi geçen otu
rumda tamamlanmış, açık oylama işlemi bu 
birleşime kalmıştı. Şimdi açık oylama işle
mini... 

(1) 1607 ye ek S. Sayılı basmayazı 22.7.1971 
tarihli 92 nci Birleşim tutanağındadır. 

raat yönünden büyük bir katkımız yok. Köy
lüyü ekonomik yönden güçsüz duruma getiri 
yoruz. öbür taraftan da, yakacak mevzuunda 
bu temel maddelere yapılan zamlarla fiyat 
konjonktürü % 20 - 25 bir artış gösteriyor. 
Alabilmek gücünden mahrum oluyor. Bunla
ra bir çare bulmak zannederim Hükümetin baş
lıca vazifelerinden birisidir. Ben bu konuya 
değinmek istiyordum. Kış yaklaşıyor, köylü 
kışın ya tezeğini yakacak veyahut ormanı yı
kacak yakacak veyahut da soğuktan donarak 
ölecektir. Bunlara kısa zamanda bir çare bu
lunmasını ve mümkünse köylüye linyit kömü
rünün uouz bir şekilde intikaline ait bir me
kanizmanın vaz 'e dilmesini tavsiye edeceğim. 

Teşekkür ederim, saygılarımla. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Efen
dim, açık oylamadan evel kullanacağım oyun 
rengini belirtmek istiyorum. 

BAŞKAN — 108 nci maddeye göre oyunu
zun gerekçesini izah edeceksiniz, buyurun Sa
yın Erdoğan. Kısa olmasını istirham edece
ğim. 

AZİM ERDOĞAN (Diyarbakır) — Muhte
rem Başkan, çok muhterem arkadaşlarım; ge
çen birleşimde şimdi oylaması yapılacak kanun 
teklifinin müzakeresi yapılmış idi. Bu müza
kerenin safahatı hakkında, gayet tabiî her han
gi bir hususu burada arz ederek değilim. An-
eakı o günkü toplantıda, bu kanun teklifinin 
müzakeresinin neyi kapsadığı Emekli Sandığı
na ne kadar külfet tahmil ettiği, hukukî du-

5. — BAŞKANLIK DİVANININ 
1. — Harb Okulları kanun tasarısının, hava

le edildiği komisyonlardan dörder üyenin işti
raki ile kurulacak bir geçici komisyonda görü
şülmesine dair Bütçe ve Plân Komisyonu Baş
kanı Yiğit Köker'in önergesi 

BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
ÎMillst Meclisinde görüşülerek Cumhuriyet 

Senatosuna intikal etmiş olan Harb okulları 
kanun tasarısı ile Harb akademileri kanun ta
sarısının havale edilmiş bulundukları Millî Sa
vunma, Malî ve iktisadi işler, Bütçe ve Plân 

6. — OöRÜŞf 

•GENEL KURULA SUNUŞLARI 
komisyonlarından dörder üyenin iştirakiyle 
kurulacak bir Geçici Komisyonda görüşülmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı 
Ankara 

Yiğit Köker 

BAŞKAN — Millî Savunma, Malî ve ikti
sadi işler, Bütçe ve Plân komisyonlarından 
dörder üye seçilmek suretiyle bir geçici ko
misyonun kurulmasını oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler.,. Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

fLEN İŞLER 
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rumunun neler olduğu ariz amik geçen top
lantıda müzakere konusu yapılmış ise de bu
gün, bilhassa bendenizin kullanacağım oyun ge
rekçesini ifade bakımından Yüksek Başkanlık 
Divanının da müsamahasına sığınarak gayet 
kısa olmak üzere, nirengi noktalarına temas 
ederek, kullanacağım oyun mucip sebebini iza
ha çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, 42 sayılı Kanun 
ne getirmişti? Bir defa, mevzu emekli mev
zuatı olduğu için evvelâ hâdiseyi emekli mevzu
atı zaviyesinden ele almamız icabeder. Gayet 
kısa olarak arz edeceğim. 

5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesi uyarın
ca emekliye sevk edilebilmek için asgari 25 yîl 
fiilî hizmetin bulunması şarttır. 

AKİF TEKİN (Antalya) — Yok efendim 
AZMİ ERDOĞAN (Devamla) — Emekh 

mevzuatında öyle. Efendim 1101 sayılı Emek
li Kanunu... 

AKİF TEKİN (Antalya) — Böyle bir şey 
yok... 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, müda
hale etmeyin. 

AZMİ ERDOĞAN (Devamla) — Müsaade 
buyurun, ben umumiyet itibariyle bugünkü 
Türkiye'de mevcut... 

BAŞKAN — Sayın Erdoğan, SİZ d8 lütfen 
zati meseleye girmeden, oyunuzun gerekçesini 
kısa olarak izah edin, lütfen efendim. 

AZMİ ERDOĞAN (Devamla) — Sayın Baş 
kanım, gayet kısa olarak -sözlerime başlar
ken de aynı şeyi söylemiştim - temas edeceğim. 
Diyorum ki, bugün Türkiye'de emekli mevzu
atı içinde emekliye sevk senesi 25 yıldır. Bu
nu söylüyorum. Arkadaşım bunu başka şekil
de anlarsa kabahat bende değil. 

2 . 8 . 1960 günlü ve 42 sayılı Kanunun ge
çici 1 nci maddesi uyarınca, 20 . 8 . 1960 tari 
hine kadar emekliye ayrılma talebinde bulu 
nan binbaşı veya daha yukarı rütbeli subaylar
la muadili askerî memurlardan kurumlarınca 
bu talepleri kabul edilenler ile, re'sen emekli
ye sevk edilenlerden hizmetleri 25 yıldan az 
olanların da emekliye ayrılmaları, aylık bağ
lanması ve 24 aylık tutarında emeklilik ikra 
miyesi ödenmesi kabul edilmiştir. 

Şimdi, bir de emekli aylıkları yönünden me
seleye kısaca temas edelim. 5434 sayılı Ka-

27 . 7 . 1971 O : 1 

nunun 7 . 2 . 1969 günlü ve 1101 sayılı Kanun
la değiştirilmeden önceki hali 41 nci maddesi 
uyarınca iştirakçilerin emekliye ayrılması ha
linde 30 fiilî hizmet yılı için emekliye ayrıl
dıkları tarihte emeklilik keseneğine esas aylık
larının % 50 si, - bugün % 70 - emekli aylığı 
olarak bağlanmakta idi. 2 . 8 . 1960 gün ve 
42 sayılı Kanunun 1 nci madesi ile, sözü edilen 
nisbet 30 fiilî hizmet yılı için % 70 olarak tes-
bit edilmiştir. 

ikramiye yönünden; 5434 sayılı Kanunun 
7 . 2 . 1969 gün ve 1101 sayılı Kanunla değiş
tirilmeden önceki 89 ncu maddesi uyarınca iş
tirakçilerin emekliye ayrıldıkları tarihteki 
emeldi aylığı bağlanmaya esas olan aylığının 
30 fiilî hizmet yılı için 12 katı emeklilik ikra
miyesi olarak ödenmekte idi. Bugün 15 kattır. 
42 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesi ile 20 
Ağustos 1960 tarihine kadar emekliye ayrılma 
talebinde bulunup da bu istekleri kabul edilme
miş, binbaşı veya daha yukarı rütbeli subaylar
dan istekleri kabul edilenler ile kurumlarınca 
re'sen emekliye sevk edilenlere, hizmetleri ne 
olursa olsun emekli aylığı bağlanmayı esas alı-
nan aylıklarının 24 katı emeklilik ikramiyesi 
olarak ödenir. 

Ayrıca dilekçe tarihinden itibaren 5 yıl 
içinde emekliye sevk edilen binbaşı veya daha 
yüksek rütbeli subaylar da 24 aylık ikramiye 
hükmünden yararlanmışlardır. 

Şimdi, malî külfet ne tahmil ediyor Emekli 
Sandığı Hazinesine? Muhterem Bütçe Komis
yonu Başkanı Hazine tabirini kullanmıştır, yan
lış olduğunu iddia etmişlerdir, ben de bunu 
bahusus tashih ediyorum. 

2 . 8 . 1960 tarihi ile 6 . 1 . 1961 tarihleri 
arasında 42 sayılı Kanunun hükümlerine göre, 
emekliye sevk edilenlerin mezkûr komisyonun 
kabul etiği metnin kapsamına giren subaylar, 
albay 240, çalışanlar 300; yarbay 648, çalışan 
305; kıdemli binbaşı 965, çalışan 150; binbaşı 
1 620, çalışan 100. Çalışanlar 755, çahşmıyan-
lar 3 473; cem'an 4 228 kişidirler. 

Şimdi, bu kanun teklifi kabul edildiği tak
dirde malî külfet nedir? Malî külfet şu: Bi
rinci yıl 22,5 milyon, 11,6 milyonu % 10 ke
silmek suretiyle geri alınacağına göre, birinci 
yıl malî külfet 11 milyon lira. ikinci yıl yine 
22,5 milyon malî külfet vardır. 1/5 milyonu 
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kesinti suretiyle iade edilecek, malî külfet 21 
milyon. Üçüncü yıl 22,5 milyon yine malî kül
fet, iade olmadığı için, her yıl 22,5 milyon lira 
malî külfet tahmil etmektedir. Çalışanlar ha 
riç, üç yıl ve takibedilen yıllarda da bu külfet 
hemen hemen aynı olacaktır. 

Şimdi, ayrıca çalışanların emekli oldukları 
Kaman yükliyecekleri yıllık malî külfet 3,5 
milyon lira olup, yukarıdaki yılda 22,5 milyon 
lira malî külfete ilâve edildiği takdirde, bu yıl 
Emekli Sandığı Hazinesine yıllık malî külfet 
26 milyon liradır. 

BAŞKAN — Sayın Erdoğan, istirham ediyo
rum detaya fazla girmeyin. 

AZMİ ERDOĞAN (Devamla) — Efendim 
bir dakika, bir şey kaldı. Kaydı hayatla, ken
dileri öldükten sonra da dul ve yetimlerine ak-
ttuaryal hesaplara göre, mezkûr metin gereğin-
ce ödenecek aylık farkların malî külfet top
lamı ise, bu biraz yüksek bir rakamdır, 372 
milyon lira, Aktuaryal hesaplara göre diyorum, 
bu kayıtla beraber. 

Şimdi, 30 yıldan noksan hizmet süresi olan
lara, emekliye sevkedildikleri tarihteki aylık
larına ve o tariihdeki borçlandırma esaslarına 
(göre borçlandırılmaları halinde, sandıkça ilk yıl 
19,5 milyon lira, ikinci yıl 1,5 milyon lira, top
lam olarak 21 milyon lira tahsil edileceği, ha
len memuriyette olanlar, bu teklif kanunlaştığı 
takdirde hemen emekli olacakları tahmin edil
diği için, bunlardan da üç yıl 1,2 milyon lira, 
ikinci yıl 300 bin lira iade edilecek, toplam 
olarak 1,5 milyon lira borçlanma tahsil edile
cek ve bu şekilde 1,5 milyon lirayı daha 21 mil
yon liraya ilâve etmek lâzım. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bir de bunun 
ayrıca, Kanunun müzakeresinde son bir takrirle 
kabul edilen kısmı vardır, o da, « 2 . 8 . 1960 
tarihi ile Parlömanter rejimin ilk toplantı tari
hi olan 1 Kasım 1961 arasında emekliye sevke-
dilmiş olanlar vardır ki, bunların da hesaplarını 
yapamadık. Onlar da ilâve olunursa, aktuarya 
hesaplara göre bu 300 milyonu rahat bulur ve 
yıllık ücrette şöyle böyle 28 - 29 milyon lirayı 
bulur. 

Hal böyle olduğu için, başka şeye temas et- ; 
miyorum, personel mevzuatına aykırı düştüğü ' 
için kullanacağım oyumun gayet tabiî kırmızı i 
olacağını arz eder, hürmetler sunarım. -

BAŞKAN — Açık oylama işlemine başlıyo
ruz. Beyaz oy, komisyon raporunun kabulünü, 
yeşil çekinseri, kırmızı oy reddini tazammum 
eder. 

Şimdi oylamaya nereden başlıyacağıımzı 
tesbit edeceğiz. Bir önerge ile açık oylamanın 
kürsüye kutu konmak suretiyle yapılması ta-
lebedilmiştir. Bu itibarla açık oylama işlemi 
108 nci madde gereğince yapılacaktır. Sayın 
özt ekin'den başlıyacağız. 

NAHÎT ALTAN (Çanakkale) — Anayasa 
Komisyonunda 15 arkadaş vardır, onların da 
çağrılması lâzımdır. 

BAŞKAN — Var, onu tesbit ettim ben açar
ken. 

(Adana üyesi Mukadder öztekin'den başlı-
yarak oylar toplandı). 

BAŞKAN — Açık oyunu kullanmıyan sa
yın üyeler lütfen oylarını kullansınlar, efen
dim. 

Oyunu kullanmıyan sayın üye var mı efen
dim? (Var sesleri).. Oyunu kullanmıyan başka 
sayın üye? Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

2. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağh cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(Mîllet Meclisi 1/508; Cumhuriyet Senatosu 
1/1256) (S. Sayısı : 1635) (1) 

BAŞKAN — Bir takrir var okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu gündeminde bulunan, 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı, 
(Millet Meclisi: 1/508) (Cumhuriyet Senatosu 
1/1256), (S. Sayısı : 1635) nın bütün işlere tak-
dimen görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkan Vekili 

Aydın C. Senatosu Üyesi 
İskender Cenap Ege Y. Sözcü 

Ankara Milletvekili 
Mustafa Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Hükümet ve komisyon yerlerini alsınlar, 
efendim. Sayın Millî Savunma Bakanı, buyurun. 

(1) 1635 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nun dadır. 
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Raporun okunması hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında Kanun 

Madde 1. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilişik (1) sa
yılı cetvelde yazılı tertipleri arasında 20 460 356 
liralık aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum. 

Bölüm Lira 

(A/l) 
Millî Savunma Bakanlığı 

12.000 Personel giderleri 8 464 356 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 869 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 7 127 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

17.000 Savunma enfrastrüktür hiz
metleri 20 460 356 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/3) 
Millî Savunma Bakanlığı 

35.000 Sosyal transferler 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kabul edilen bölümlerle birlikte, 1 nci mad
deyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilişik (2) 
sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 521 475 705 
liralık ek ödenek verilmiştir. 

Ü^ŞKAN — Cetvelleri okutuyorum. 

Bölüm Lira 

(A/l) 
Millî Savunma Bakanlığı 

12.000 Personel giderleri 111 700 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 346 300 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
13.000 Yönetim giderleri 500 000 

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

14.000 Hizmet giderleri 900 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 52 750 000 
BAŞKAN — Kabul eden 
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İmar ve iskân Bakanlığı 
12.000 Personel giderleri 3 909 500 

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

(A/3) 
Maliye Bakanlığı 

34.000 Malî transferler 5 416 205 
BAŞKAN — Kabul eden 
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kabul edilen bölümlerle birlikte, 2 nci mad
deyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 3. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/3) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kıs
mının 32.000 nci (Kamulaştırma ve satınalma-
lar) bölümünde yeniden açılan (Resmî okul hali
ne getirilmesine karar verilen özel yüksek okul
ların satınalınması kamulaştırılması, kiralan
ması, ve bunlarda yapılacak tadilât ile ilgili her 
türlü giderler karşılığı) 32.200 ncü maddeye 
200 000 000 liralık olağanüstü ödenek konul
muştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
miştü*. 

Madde 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum; Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmlilştir. 

Madde 5, — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarmın tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
istiyen sayın üye?.. Yok. Tasarının tümünü oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı açık oya sunulacaktır. 
3. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu (M. 3Ie.cl/isi 1/507; C. Se
natosu 1/1255) (S. Sayısı : 1634) (1) 

BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum, 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu gündeminde bulunan 
İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı, (Millet Meclisi: 
1/507), (Cumhuriyet Senatosu 1/1255), (Sıra 

(1) 1634 S- Sayılı basmayanı tutanağın so-
nundadır. 

Sayısı : 1634) nın bütün işlere takdimen görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanvekili 
Aydın Cumhuriyet Senatosu Üyesi 

iskender Cenap Ege Y. 
Sözcü 

Ankara Milletvekili 
Mustafa Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Raporun okunması hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Raporun okunmasını kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

istanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında Kanun 

Madde 1. — istanbul Teknik Üniversitesi 
1971 yılı Bütçe Kanunuma bağlı (A/l) ve (A/3) 
işaretli cetvellerin ilişik (1) sayılı cetvelde ya
zılı (Gemi İnşaatı Fakültesi) adı altında yeni
den açılan tertiplerine 1 507 639 lira olağanüstü 
ödenek konulmuştur. 

Gemi inşaatı Fakültesi 
(A/İ) 

Cari harcamalar 

Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 1 340 051 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 113 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 10 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 6 508 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

16.000 Çeşitli giderler 27 007 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) 
Sermaye tenkili ve transfer harcamaları 

II - Transferler 
35.000 Sosyal transferler 10 570 

BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul edilen bölümlerle birlikte, 1 nci mad
deyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli 
cetvelin 72.000 nci (özel gelirler) bölümünün 
72.100 ncü (Hazine yardımı) maddesine 
1 507 639 lira eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli 
cetvelin sonuna, ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok Maddeyi cetveli ile birlikte oy
larınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok, 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte saz 
istiyen sayın üye?.. Yok. Tasarının tümünü oy
larınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı açık oylarınıza sunulacaktır. 

4. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 2/548; Cumhuriyet Sena
tosu 2/335) (S. Sayısı : 1633) (1) 

BAŞKAN — Bir takrir var okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu gündeminde bulunan, 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi, (Millet Meclisi : 2/548), (Cumhuriyet 
Senatosu : 2/335), (Sıra sayısı : 1633) nin bü
tün işlere takdimen görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanvekili 
Aydın Cumhuriyet Senatosu Üyesi 

iskender Cenap Ege Y. 
Sözcü 

Ankara Milletvekili 
Mustafa Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Raporun okunması hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Raporun okunmasını kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

Maddo 1. — 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelin ilişik cetvelde ya
zılı tertiplerine (12 500 000) lira ek ödenek ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — Cetveli okutuyorum. 

(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

Cumhuriyet Senatosu 
11.000 ödenekler 3 620 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 1633 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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Bölüm Lira 

Millet Meclisi 
11.000 ödenekler 8 880 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi kabul edilen bölümlerle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istivan sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunun kendi Meclisleri 
ile ilgili hükümlerini Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi Başkanları ve Maliye Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Teklifin tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
istiyen sayın üye?.. Yok. Teklifin tümünü oyla
rınıza arz ediyorum: Kabul edenler.,. Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Teklif açık oya sunulacaktır. 

5. •— 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) 
işaretli cetvelde değişiklik yapdması halikında 
kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 2/546; Cumhuriyet Sena
tosu 2/334) (S. Sayısı : 1632) (1) 

BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu gündeminde bulunan, 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanu
nun teklifi, (Millet Meclisi : 2/546), (Cumhu
riyet Senatosu : (2/334), (Sıra Sayısı : 1632) 

(1) 1632 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

nin bütün işlere takdimen görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanvekili 
Aydın Cumhuriyet Senatosu Üyesi 

iskender Cenap Ege Y. 
Sözcü 

Ankara Milletvekili 
Mustafa Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kaoul 
edilmiştir. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum: Raporun okunmasını 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Teklifin tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
1871 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Madde 1. — 1971 yıh Bütçe Kanununa bağ
lı (A/3) işaretli cetvelin Millet Meclisi kısmı
nın 34.000 nci Malî transferler bölümünün 
34.711 nci (Parlâmentolararası Birliği Türk 
Grupunun birliğe iştirak hissesi) maddesine 
5 320 lira ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Millet Meclisi Baş
kanı ve Maliye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler,.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Teklifin tümü üzerinde lehte, aleyhte söz is
tiyen sayın üye?.. Yok. Teklifin tümünü oyla
rınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Teklif açık oya sunulacaktır. 
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6. —• İş kanunu tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Tarım, Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân, 
Malî ve İktisadi İşler, Millî Savunma, Sosyal 
İşler, İçişleri, Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve 
Plân komisyonlarından 3 er üye alınmak sure
tiyle kundan Geçici Komisyon raporu (Millet 
Meclisi : 1/347; Cumhuriyet Senatosu : 1/1228) 
(S. Saıjısı : 1640) (1) 

BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisince kabul edilip, Cumhuriyet 

Senatosuna gelmiş bulunan, iş kanunu tasarısı 
tabedilip sayın üyelere dağıtılmış bulunmak
tadır. Tasarının müstaceliyeti sebebi ile, bütün 
işlere takdimen, gelen kâğıtlardan gündeme alı
narak, öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkam 
Muğla 

ilyas Karaöz 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Raporun 
okunmasını kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. Hükümet komisyon lütfen yer
lerini alsınlar. 

Grupları adına söz istiyen sayın üyeler; Sa
yın Gündoğan C. H. P. Grupu adına, Sayın Pı
rıltı Millî Güven Partisi Grupu adına. 

Şahısları adına söz istiyenler; Sayın ismen, 
Sayın Hazerdağlı, Sayın Güvenç. Başka ismi ya
zılmamış sayın üye var mı efendim?... Yok. 
Sayın Gündoğan C. H. P. Grupu adına, buyuru
nuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (istanbul) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; gelen kâğıtlardan alınmak suretiyle 
müzakeresine başhyacağımızı daha evvel sez
memiş olsaydık, şimdi bu kanun üzerinde söz 
etme fırsatını bulamıyacaktık. önce gelen kâğıt
lardan büyük kanunları gündeme almanın Ge
nel Kurulumuz için yarattığı zorluğu hatırlat
maya beni mezun kılınız, lütfen. 

(1) 1640 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

Arkadaşlarım, müzakeresini yapmakta oldu
ğumuz kanun yüksek heyetinizin yaklaşık ola
rak 4 yıla yakın zamandan beri bildiği bir ka
nundur. Adı «iş Kanunu» dur ve numarası da 
931 sayılı Kanundur. Şimdi huzurunuza gelen 
tasarı adı ile, numarası ile bundan 4 yıl evvel 
bu Meclislerde müzakere ve kabul buyurduğu
nuz kanun tasarısı ile hemen hemen aynı mahiyet
te bir kanundur. O itibarla, 4 yıl evvel bu kürsü
de bu kanunu eleştirmek maksadiyle görev al
dığımız zaman söylediklerimizi bir kere daha 
tekrar edeceğiz ama, şayet müsaade buyurursa
nız, bu kanun vesilesiyle, hiçbir muhalefet pro
sesi içinde olmaksızın, tamamen objektif esas
lara bağlı kalmak kaydı ile Sayın Çalışma Ba
kanının Hükümet faaliyetleri esnasında bâzı ko
nulara değin beyan ve mütalâalarında Türkiye 
gerçekleri açısından isabet derecesini, bu ka
nunla sıkı sıkıya ilişkin bulunduğu cihetle, ken
di görüşümüze göre, anlayışımıza göre, parti
mizin bu uğurda verdiği faaliyetler sonunda şe-
killeşen genel politikasına, göre, bir değerlen
dirmeye tabi tutacağız, müsaade ederseniz. 

önce şunu arz edeyim. Bizim C. H. P. ola
rak, bu kanun münasebetiyle Sayın Çalışma Ba
kanının faaliyeti sırasında bu kanuna ilişik be
yanlarına temas ederek bâzı yargılarda bulun
ması bir görevi, hattâ daha da ileriye bir hak
kıdır. Çünkü, C. H. P. sermaye - emek ilişkile
ri yönünden hemen hiçbir partiye nasibolmıyan 
bir biçimde ve hakikaten tamamen kendine öz
gü bir tarihsel görevi ifa etmesi bakımından çok 
orjinal bir davranış sahibidir. Bir fonksiyon sa
hibidir. Türk toplumu içinde emek - sermaye 
ilişkilerine yön veren, şekil veren, renk veren, 
biçim veren parti olması hasebiyle de bugün 
emek - sermaye ilişkilerine değin Hükümet faa
liyetlerini eleştirmeyi bu bakımdan kendine bir 
hak olarak tanır. 

Tarih içinde Türkiye'de sermaye - emek iliş
kilerini düzenliyen parti olarak C. H. P. bu İş 
Kanununun esasını 1924 lerde düşünmüştür di
yebilirdi. Bunu göğsümü gere gere söyüyebili-
rim. 1936 da bu iş Kanununa esas teşkil olan 
bir kanun yapmıştır. O kanunla Türkiye'de 
emek - sermaye ilişkileri uzunca fbir müddet dü
zenlenmiştir ve Türk toplumunun ekonomik ve 
sosyal alanda ilerlemesinin forsmotrisi olmuştur 
diye iddia edebilirim. Yine diyebilirim ki, bu 
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kanunun anası, ya da çekirdeği olan 3008 sayılı 
iş Kanununun uygulandığı sıralarda emek - ser
maye ilişkilerinde aşılması zorunlu olan bir aşa
mayı yine iktidarı zamanında düzenleme şerefi
ne nail olmuş tor partidir diyebilirim ve böyle
ce emek - sermaye ilişkilerinde yalnız iş Kanu
nu değil, sendika kurma özgürlüğünü kuvveden 
fiile çıkarıcı kanunun yapıcısı, toplu iş akdini 
mümkün kılıcı kanunun yapıcısı, Sosyal Sigor
talar Kanununun yapıcısı olarak Türk toplumu 
içinde sermaye - emek ilişkilerine en ziyade 
eğilmiş parti haysiyetinde bir partidir diye par
timi ilân edebilrim ve tabî ki, Sayın Çalışma 
Bakanının; biraz evvel arz ettiğim gibi, bir si
yasal mücadele vasıtası olarak kullanmıaksısın 
emek - ücretler - fiyatlar ve buna değin be
yanları hakkımda söz söyleme yetkisine sahi-
bolduğumuzu iddia edebilirim. 

Değeri arkadaşlarım, bu konuya geçmeden 
evvel, müzakeresini yapmakta olduğumuz İş 
Kanununun, büyük ölçüde, tarih içinde seçtiği
miz ekonomi politikasına uygun bir düzenleyici 
kanun olduğunu söylemek yerinde olur. Tarih 
içinde, Türkiye'nin az gelişmişliği şartları için
de, kurtuluş mücadelesinden sonra millî iktisa-
ıdii kurmaya ve o iktisadı belli bir modele oturt
maya azmetmiş yöneticelerin diledikleri geliş
ime projesi içinde bu iş Kanunu normal bir ka
nundur. Bu İş Kanununda ekonomik alanda, 
(sermaye emekten güçlüdür kaziyesinden hare
ket edilmiş ve emeği sermayeye karşı koruma
nın gerekliğine inanmış insanlar, cari sislteme, 
Türkiye ekonomik modeline en uykun iş ve iş
veren münasebetlerini düzenleme aracı olarak 
bu kanun getirmiştir denilebilir. Bu kanun ge
nellikle normal sayılabilir. Bu kanunu başka 
ideolojiler açısından inceliyelim derken, başka 
ideolojileri ne bir tarafa bir ortodoks anlayışla 
itiyorum, ne de her hangi bir değerlendirmeye 
tabi tutuyorum. Bu kanunu başka ideolojilere 
kıyas ile değerlendirmeye kalktığımız zaman 
çok eksikliklerini bulabilirsiniz. Bu kanunu 
1800 terde ingiltere 1de uygulanması lâzımgelen 
bir kanun olarak düşündüğümüz takdirde, ingi
lizlerin yüzde yüzünün tepesini attırıcı bir 
kanun olarak niteli^ebilirsiniz. Bu kanunu, en 
ileri düzeyde bir sosyalist ekonomi politikası 
düzenleme aracı olarak telâkki ettiğiniz zaman 
çok geri bulabilirisiniz. Ama bu kanunu, Türki
ye'nin tabiî, tarihî şartlan içinde seçtiği eko

nomi modeli içimde, iş ve işveren münasebet
lerini düzenleme aracı olarak olumlu bulmaya 
bilimsel anlayış haysiyeti bakımından mecbur
sunuz. Ama, hiç bu kanunun hiç mi beğenile
cek tarafları yoktur? Vardır şüphesiz. Özellik
le bu kanundan önce - daha bu kanun çıkma
dığına göre bu kanundan önce dememek lâ
zım, - daha önce çıkan Personel Kanunu yüzün
den bu kanunla düzenlenmek istenen bir müna
sebet, ya da bu kanunla bâzı kimselere veril
mek istenen sıfat arasında çatışma bahis konu
sudur denmektedir. Daha açık ifade etmek ge
rekirse, Personel Kanunu intişar ettikten son
ra Türkiye'de işçi olması gereken bâzı çalışan
ların memur ad ve itibar edildikleri; bu kanun 
ile Personel Kanunu hükümlerine uyularak ya
pılan muamelenin meşrulaştığı iddia edilebilir. 
Bunun ise, bir taraftan işçi olması gereken
leri memur yapmanın, onların haklarını ellerin
den alma telâkki edilebileceği iddia edilebilir. 
Diğer taraftan halen cari olan 274 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesindeki hükümle, bu kanu
nun 1 nci maddesi hükmü arasındaki çatışma
nın varlığı iddia edilebilir. Ve iki tarafın iddi
aları değerlendirildiği takdirde 274 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesine göre çalışma usulleri ve 
şartları bakımından işçi olduklarını iddia eden
lerin, öyle olduklarına karar veren yüksek ha
kem kurulunun kararına göre, onları işçi sayma
ya mecbursanız, o takdirde bu kanunun 1 nci 
maddesinde işçiyi tarif ederken, memurla işçi 
arasmaki kesin ayırımı gidermek zorundasınız, 
Ama, böyle yapılmadığı, bu kanunun 1 nci mad
desinde umumiyete hizmet akdinden bahsolun-
duğu, oysa hizmet akdi ile bağlı olmıyan ve 
fakat evvelce işlerinin şartları bakımından işçi 
sayılan bâzı kişilerin hâlâ 274 sayılı Kanuna 
göre işçi sayılması mümkün ise, neden dolayı 
bu kanımda bu ayırımı cesaretle ele almadınız 
ve buna bir kıstas getirmediniz diye soru sor
mak yersiz olmıyacaktır ve pratikte binlerce, 
onibinlerce kişinin kaderinin Hükümet takdiri 
ile, yüksek hakem kurulu takdiri arasında mu
hayyer bırakıldığı iddia edilebilir. Seçmeli bıra
kıldığı iddia edilebilir. 

Eğer, bir iş yerinde çalışanlar kendilerinin 
yaptıkları iş bakımından işçi sayılmaları ge
rektiğini iddia ederler ve 274 sayılı Kanun 
usullerine riayetle yüksek hakem kuruluna baş
vururlar, oradan böyle bir karar çıkarırlarsa, 
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bu adamlar işçi olacaktır, bu kanuna rağmen. 
Böyle olacaktır, çünkü madde duruyor. Tabiî 
bu bir hukuk akrobasisi yapılarak alt edilebile
cek bir düşünce de olabilir. Efendim, her ne ka
dar böyle denirse de, bilmem hangi mahkeme
nin içtihadına göre, ya da oradaki bilmem ke
limenin tefsirinden şu anlaşılır demek mümkün. 
Ama bu hukuk akrobasisi olur. Bugün fiiliyat
ta yetkililerin işçi ve memur arasındaki kesin 
ayrımı cesaretle ele almadıklarını iddia etmek 
mümkündür. 

Biri, hizmet akdine bağlıdır, diğeri, Devle
tin daimî olan unsurudur; sürekli olan ve belli 
kadrolara göre maaşla çalışan insanların yü
rüttüğü işlerde çalışanlara ait, statüyel hukuk 
üzerine bağlı kişilerdir, diyeceksiniz veya dene
cektir. Ama, yine de söyliyeyim, tatbikat ile 
sözlerimiz arasında mutabakat olmıyacaktır. 
Bunun için genellikle olumlu bulduğumuz bu 
kanunda bu husus böylece menfi bir unsur ola
rak durmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanunda yine 24 
ncü maddede işi daraltmak maksadı ile işçi çı
karmanın tehlikelerine temas etmek ve bunla
rın tedbirlerinin alınmamış olmalını yermek 
mümkündür. Toplu isçi çıkarmanın vereceği za
rarı telâfi etmek için Devletin bir tedbir alma 
zorunda olduğunu kabul etmek mümkün, idi ve 
bu bir madde ile tedvir edilebilirdi. Buna do
kunulmamıştır denebilir ve tenkid edilebilir; 
ki meselâ, trafik kazasından kurtulmuş olan iş
çiye tedavi masrafı verilir, ama ücret verilmez, 
demesinde adaletsizlik vardır denilebilir ve bu 
iddia doğrudur. 

17 nci maddenin nevema bir ceza mahiyetin
de olduğunu söylemek mümkündür ve doğru
dur. 

33 ncü maddede, prim ve asgari ücretler mü
nasebetlerini tanzim eimij/en bir kanun madde
si ile karşı karşıyasmızclır. Bu, bir eksikliktir 
denebilir. Daha neler denebilir? Meselâ : î:ve-
renlere verilen cezaların hiç mesabesinde oldu
ğunu ve bu cezalar ve müeyyidelerle işverenin. 
bu kanunda yüklendiği vazifeleri yerine getir
mesini sağlamak belki de mümkün olmıyacak
tır. Bunu söylemek mümkündür. Bunların hepsi 
mümkündür, bu ten'kidler doğrudur, ama tu ka
nun, bu sisteme en uygun kanundur. 

Bu kanun ile getirilen hükümlerin sağladığı 
haklardan olan; iş özgürlüğü, iş güvencesi ve 
çalışma olanaklarını sağlam bir sosyal hak, bi
lerek bir sınıfsal hak olarak elde tutabilmenin 
çarelerinden birisi de; biraz evvel arz ettiğim 
gibi, bu kanunla beraber Sendikalar Kanunu
nu, Toplu îş Sözleşmesi Kanununu ve Sosyal 
Sigortalar Kanununu da birlikte düşünmek ve 
o kanunlarla, bu kanunların birbiri ile uyumlu, 
tuarlı ve sistematik olduğunu hesabetmek ve 
Çalışma Bakanlığının bu 4 kanunu bir arada 
görüp, gözetmesi ve bu kanunları daha da iyi
leştirme görevi ile mükellef olduğunu idrak et
mekle mümkün olabilir. Bu, gerek yöneticile
rin tarihsel görevinin icabı, gerekse, Çalışma 
Bakanlığının Kuruluş Kanununun emirlerin-
dendir. 

Öyle ise, hemen söyliyelim ki, bundan evvel
ki iktidar zamanında böyle toptancı bir bakış 
ile bakılmıyordu, bu mevzuata, Meselâ, 274 sa
yılı Kanunda geçen yıl yapılan değişiklik ile, 
sendikal özgürlükler ve haklar ve güvenceler 
tehlikeli biçimde, çoğu defa sendika kurma hak
kına haiz olanların aleyhinde işliyecek şekilde, 
değişikliğe uğratılmıştır. Sayın Çalışma Baka
nının. bu kısa dönem, içinde, 274 sayılı Kanunda 
geçen yü yapılan değişikliklere eğilme fırsatı
nı bulup bulmadığını bilmem ama her halde ge
çen yıl 274 sayılı Kanunda yapılan değişikliğin 
sendikal özgürlükle, sendikal haklarla, sınıfsal 
mücadelenin en etkin barışçı aracı olan sendika 
kurma hürriyeti ile bağdaşmaz olduğunu ka
bul edeceğine inanmak isterim. Çünkü, sendi
ka kurmayı, 274 sayılı Kanunda yapılan deği
şiklikle, Anayasada öngörülen biçimin dışına 
çıkarmak yoluna gidildi. Belli kuruluşlara zor
la üye olmayı sağlayıcı bir cebir unsurunun 
tedvin edildiği de nadandadır. 

Yalnız, ya kanunun değiştirilen hükümleri
nin çok ağır olması ya da Türkiye gerçekleri 
ile çak bağdaşamaz hailde oluşu yüzünden ola
cak, bugüne kadar 274 sayılı Kamunda yapılan 
ıdeğişikiMer yüzünden 'derin, geniş ve önemli 
bir uyuşmazlığın çıktığına dair bir malûmatım 
olmadı, varsa, olmuşsa, öğrenmek isterim, ga
yet tabiî. 

Bu kere, bu kanun müzakere edilirken, 
1987 de rastladığımız Mr hususa rastlamadık, 
yahut çok az rastladık. Bundan, doğrusunu söy
lemek lâzıımgelirse, memnun oldum. 1967 de bu 
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kanun ısdar edilirken işveren temsilcileri, şimdi 
hâlâ çantamda, hatıra olarak sakladığım ve o 
zaman ida !bu kürsüden açıkça ifade ettiğim veç
hile, hasırladıkları taslak ile İş Kanununun al
masını istedikleri biçimi önermişlerdi ve burada, 
1967 de iktidarda bulunan Hükümetin Çalısına 
Bakanı daima o taslağın önerdiği ibiğimde kanun 
maddelerinin değişmesine gayret sarf ediyordu. 

Şimdi iki bakımdan memnunun)., ne böyle 
bk' kasla aracı geldi, ne de Bayın Bakan böyle 
bir baskı aracını yürütmek görevini üzerine al
mış (bulunuyor. Kendisinin tamamen müstakil 
olarak çalıştığı da gözüküyor. O bakımdan, 4 
sene gibi kısa bir dönemlide İş Kanununun daha 
çok yerleşmiş ^bulunduğuna Ve fbirtakım arıza
lara mâruz bırakılmak istenmediğime delil sa
yarım, (bugünkü durumu. 

(Buna rağmen kıdem tazminatlarının ağır bir 
yük olduğuna dair, şimdilik çantamda taşıdığını 
bâzı öneriler gelmiştir, işveren muhitlerinden. 
Bunu, bereket versin Hükümet nazarı itibara 
almamaktadır ve bereket versin artık biz de 
böylesine demokratik baskı araçlarına sadece 
merasim geçidi yapar gibi çantalarımızdan* göz
lerimizden geçtiğine bakarak gülümsiyebiliyo-
rus; bu seviyeye gelmiş oluyoruz. Bunu bir 
ilerleme olarak kaydediyorum. 

Sayın Hükümetin Çalışma Bakanlığını ifa 
öden Muhterem. Âtilâ Sav galiba bakanlığının 
ilk günlerinde çok önemli bir konuya temas 
ederek Türkiye'de yeni bir atılımı müjdelediler, 
işsizlik 'Sigortası Kanununu getireceğinden 
bahs attiler. 

Doğrusunu söylemek lâzımgelirse, pak cesur 
'bir atılım olarak telâkki ettiğim, bu tasarıyı ha
zırlamışlarsa, getireceklerse, gördükten sonra, 
partimizin genel politikası ile mukayesesini ya
pıp, yahut bir değerlendirmesini yapıp boyanda 
bulunacağız. Ama, cidden işsizlik sigortası ile, o 
sigortanın gerektirdiği fonlarla iş hayatına kat
kıda bulunma arasında tercih Türkiye'de, başka 
yerlerde olmasa bile, düşünülebilir bir husus
tur. Türkiye gibi az gelişmiş bir iükede, kalkış 
safhasında, gelişmekle olan bir ilkede, kalkış 
safhasında kamu fonlarının veya özel fonların 
ciheti tahsisleri, eski tâbir ile, çok dakik bir de
ğerlendirmeden ve incelemeden sonra saptan
malıdır. Aksi takdirde bir özentiden ötaye hare
ket edilmiş olmaz. Bu işsizlik sigortası :1a Tür
kiye için böyledir, kanaatimizce. 

Herkesin söylediği, fakat bir türlü çıkarılma
sına öııayak olmadığı Tarım İş Kanununun ne 
zaman geleceğini sormak ve öğrenmek âdet ha
line geldiği için ben de buradan ifade ediyo
rum. Oysa, tarım alanında çalışanların hakları
nın teminat altına alınması zorunluluğu büsbü
tün önem kazanacağı; çünkü, toprak reformu ile 
beraber tarım işçiliğinin seıimaye - emek iliş
kisi olarak yeni bir biçim ve önem kazanacağı 
izahtan varestedir. Kooperatif biçiminde örgüt
lenmiş tarımsal işLetmeleıride geniş çapta tarım 
işçisi kullanılması, Türkiye'nin bugünkü sanayi 
sDviyesi ve tarımsal üretim seviyesi araçları "ba
kımından gerekli olabilir. 

Bu itibarla, bu Tarım İş Kanunu eskisinden 
daka çok .gerakli hale gelmiştir. 

Çıraklık Kanunu dahi, hep vaad edilip de 
çıkarılamıyan bir kanundur. Yeni Hükümet ne 
yapar Bilemeyiz. 

Sosyal sigortalar konusunda yeni Hüküme
tin nasıl bir tutum ve davranış içerisinde bulun
duğunu öğrenmek bugüne kadar mümkün ola
mamıştır. Carî muamelelere bakarak, kanunu 
olduğu gibi uyguluyorlar, demekle yetinmek 
belki soruma cevap teşkil edebilecektir. Ama. 
sosyal sigortalar meselesi genel, eşitlik esasla
rına dayalı ve özellikle gelir dağılımı adaletsiz
liği .sorununu da çözümleyecek bir konu olarak 
ele alınmazsa 'bundan umulan faydayı temiıı 
edemeyiz. 

Sonra, bugün gazetede okuduğum malûmata 
bakarak, yeni emeklilikler meseleleri getiriliyor
sa, böyle parça parça ve bütünü bozar şekilde, 
vo adalete uygun olmıyan ibiğimde kanunların 
getirilmesinden .sakınılmasın! söylemek gerek 
tir. Çünkü, bunu söylemek ve gereğini yapmak. 
Parlâmentonun görevidir. Yoksa, öyle anlaşılı
yor ki, sayın hükümet, kendi Hükümet Progra
mının dışında başka bir programa bağlı değildir; 
Onun ioin, bir partiye mensup olsa-, kendi par
timizin programı ile, o programı, mukayese eder
dik, Bir parü programları olmadığı için bir 
mukayese imkânına malik değiliz. Gayet tabiî, 
biraz suijenerist bir faaliyette bulunduğumuzu 
bir kare daka söylemek için bunu böylsce biraz 
dolaştırarak ifade ediyorum. 

Şimdi dağerli arkadaşlarını, sözümün başın
da dfa.de ettiğim gibi, konuşmamın bu bölümün
de Sayın Hükümetin, özellikle Çalışma Bakanı-
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nın tam tamına ifade etmeme imkân yok, hatı
rama müracaat ederek ifade ediyorum, işçi üc
retleri ile fiyatlar .arasında kurduğu ilis&iyi 
zihinlerde yanlış kanılar uyandıracak bir be
yan olarak nitelememe de müsaade buyurmala
rım rica edeceğim. 

Hemen ilâve edeyim, işçi ücretleri ve fiyat
lar konusunda ben böyle söylemiştim, böyle 
söylememiştim diyebilirler. Benim sözlerim de 
söyledikleri var sayımına dayanaraktır, ama 
gazetelerde intişar eden bölümlere bakarak ko
nuşacağım için, önce varsayımı kendisi ko
yup sonra hüküm veren bir konuşucu gibi nite
lemeyiniz lütfen. 

Sanıyorum ki, bir kere daha söz alıp kendi
lerinin de konuşmasından sonra, bâzı yanlış 
anlamalar veya düzeltmeler hakkımız mahfuz 
kalmak şartiyle böyle dendiğini sanıyorum. 

Arkadaşlarım, bu konuyu C. H. P. olarak 
ele almamak ve bir değerlendirmeye tabi tut
mamak mümkün değil. Çünkü C. H. P. si ola
rak bizim ekonomi politikasında iktidarda ola
lım, muhalefette olalım cidden özene bezene 
hazırladığımız, sunduğumuz ve savunduğumuz 
önemli fikirlerimiz vardır. Ve biz, bu fikirleri 
hakikaten dünya görüşümüzün bir parçası ola
rak her yerde savunuruz. Herkese karşı da sa
vunuruz. 

Bizim gözümüzle, fiyat artışları ya da fiyat 
istikrarsızlığı ile işçi ücretleri arasındaki ilişki, 
sanıldığı veya gösterilmek istenildiği gibi de
ğildir. Yani, sanıldığı ve iddia edildiği gibi, iş
çi ücretlerinin artırılması çabalariyle husule 
gelen işçi ücreti artımı, piyasada fiyat artımla
rına sebebolur kaziyesine biz katılmayız. Çünkü 
biz ücretlerle meta fiyatlarının, emtia fiyatla
rının saptanmadığını biliriz ve ona inanırız. 
Biz, ücretlerdeki bir artışın geçici olarak ta
lepte yarattığı genişlik sebebiyle fiyat denge
sini bozduğunu biran için kabul ederiz. Ama, 
ücret artışlarının devamlı surette maliyet artı
rıcı unsur olmaları bakımından enflâsyon yara
tıcı, fiyat istikrarsızlığı meydana getirici unsur 
olduğuna inanmayız. 

Biraz daha fikrimi açıklamaya müsaade 
ederseniz söyliyeyim. Bizim gözümüzle, bir em
tianın değeri; işçi ücretleri + müteşebbis kârı 
+ , — eğer müteşebbis sermayesini bir yerden 
faizle almışsa, — faiz, — eğer müteşebbis teşeb

büsünü arzın bir yerinde kira ile yapıyorsa, — 
+ rant biçiminde birbirlerine eklenmiş suni 
yüzdeler olarak kabul etmeyiz. 

Biz emtia fiyatlarının üretimde bir metaya 
katılmış belli bir emek miktarına tekabül etti
ğine inanırız; değerin ve belli bir emek mikta
rının da ücretiyle onun kullanılmasının başka 
şey olduğunu, belli bir ücret verilerek kirala
nan emeğin yarattığı ürünlerin içinde ücretler 
bulunduğu gibi, ücretlerin dışında müteşebbis 
kârının da o emekten çıktığına inanırız. O iti
barla ücretler arttığı zaman, fiyatların değişe
ceğini değil, kârların azalacağına, onun da gi
derek yine arz talep kaidesine göre, bir yerde 
dengeleşeceğine inanırız. 

Eğer çok fazla vaktinizi almadımsa ve şa
yet demek istediğimi yapabildiğim kadar tatlı 
bir dille anlatabildimse, şunu söylüyorum M, 
emeğin üretici gücünün arttığı ölçüde metam 
değerinin düşeceği, bu itibarla emeğe fazla üc
ret verildiği ölçüde emeğin üretici gücünün ar
tacağı kaziyesinden hareketle işçi ücretlerinin 
artmasından fiyat artışlarının doğacağını ve 
bunların genellik ve daimilik kazanacağına 
inanmayız. Aksine artan üretim gücü, artan 
verimliliğin karşılığında ücretlerin haklı bir ar
tışa gitmesinde tarihî zorunluluk olduğuna ka
naat getirmiş bulunuruz. Ve eğer bizim bu ge
nel düşüncemizin dışında bir düşünceye sahip 
insanlar varsa, hem tarih içinden hem de bu
günkü durumdan misaller vererek kaziyemizi 
ispat ederiz. Onun için Sayın Bakan şayet böy
le dedilerse, O. H. P. si olarak bu anlayışın dı
şında olduğumuzu saygı ile ifade ederim. 

Şimdilik bu kadarla iktifa edeceğim. Gere
ğinde tekrar huzurunuza gelmek üzere teşek
kür ederim, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılmasına müte
dair kanun tasan ve tekliflerine açık oyunu 
kullanmıyan sayın üye var mı efendim? Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 

Millî Güven Partisi Grupu adına Sayın Pı
rıltı. 

MİLLÎ GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA 
MEHMET PIRILTI (Antalya) — Sayın Baş
kan, değerli senatörler; Millî Güven Partisinin 
is Kanunu tasarısı üzerindeki görüşlerini arz 
etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 
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Yüksek malûmunuz olduğu üzere 931 sayılı 
iş Kanunu, Anayasa Mahkemesinin 14 Mayıs 
1970 tarihli karan ite iptal edilmiş idi. Yeni 
tasarı, 931 sayılı İş Kanununun ihtiva ettiği 
tekmil hükümlerle, 1061, 1225 ve 1248 sayılı 
kanunlarla yapılmış olan değişiklikleri kapsa
maktadır. 

Bu kanunun biran önce çıkmış olması, bir
çok işçi haklarının askıda bulunuşunu önliyece-
ğinden biran evvel çıkmasını temenni etmekte
yiz. Tatbikatçılara yardımcı olacaktır. Uzunca 
bir zamandan beri birçok meseleler askıda kal
mış bulunmaktadır. 

Huzurunuza gelen tasarı, ne kadar mükem
mel olursa olsun muhterem arkadaşlar, kanun 
tatbikata konulduğu zaman tatbikatçısı veya 
tatbik edileni kendisine düşen feragat ve feda
kârlığı göstermediği takdirde şikâyetler devam 
eder gider. Bu bakımdan gönlümüz istiyor M, 
işçi ve işveren münasebetlerini tanzim eden bu 
kanunda işçide iş terbiyesinin, işverende de 
hak teslim itiyadının teessüs etmiş olması şa
yanı arzudur. 

Muhterem arkadaşlar, ekonomik hayatta, iş 
sahasında başarıya ulaşmak için severek, ina
narak, güvenerek çalışmış olmak lâzımgelir. 
Hattâ hakkında hadis vardır. «İnanmadığınız 
kişilerle iş beraberliği yapmayınız» diye. 

İşveren işçiye karşı, işçi, işverene karşı bir 
husumet havası içinde, inançsızlık ve güvensiz
lik içinde olur ise, o işte rant beklenemez. Rant 
olmıyan yerde de elbet gelirden, faydalı hiz
metten bahsolamaz. 

Şu halde işçi de kendisini işyerine verme, 
işverende de işçinin hakkını teslim etme iti
yadı ve vazifesinin teessüs etmiş olması lâzım
gelir. 

Bu arada işçi ile alâkalı teşekküllerin işve
reni işçi kadar düşünmüş olması lâzımgelir. 
Eğer bir müessese, işveren kazanır ise, üyesinin 
- işçi teşekkülleri olarak arz ediyorum - hakla
rını temin ancak öyle mümkün olur. Ka.^anmı-
yan bir müessese veya işyerinden işçinin hak
kını. almak güçlük arz eder. 

Bu arada bilhassa tatbikatçı olarak Çalış
ma Bakanlığından ve Hükümetimizden istirha
mımız şudur : Artan hayat pahalılığının isçi üc
retlerine yapılan zamları alıp götürmemesi için, 
fiyat istikrarının sağlanması yanında gerekli 

tedbirlerin alınmasının şart olduğunu ifade et
mek isteriz. Böylece ücret - fiyat yarışması dur
durulabilir inancındayız. 

Müteşebbisi, işvereni yıldırmadığımız tak
dirde, korkutmadığımız takdirde Türkiye'deki 
istihdam sorunu, iş sahası yaratma meselesi, 
kendiliğinden hallomuş olur. Eğer işvereni, mü
teşebbisi lüzumsuz gaileler ve şikâyetler ile go
cunduracak olursak, birçok müteşebbisler, iş sa
hasından çekilmiş olur. Bunun da millî gelirde 
bir eksiklik yaratacağını kabul etmek lâzımdır. 

Sayın arkadaşlarım, kanunun maddeleri üze
rinde sırası geldikçe grupumuz adına görüşme
ler olacaktır. 

Fakat 5 nci maddeye ilişmeden geçemiyece-
ğiz. Bilhassa 5 nci maddenin 5 nci fıkrası na
zarı dikkatimizi çekmektedir. Deniyor ki, 5 nci 
fıkrada; «507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkâr
lar Kanununun 2 nci maddesinin tarifine uy
gun 3 kişinin çalıştığı işyerlerinde» bu madde 
istisnalar maddesi olduğundan, bu kanun hü
kümleri tatbik edilmiyecek. 

Bu bizce tatbikatta iltimaslara, karışıklık
lara yol açacaktır. Çünkü, «507 sayılı Esnaf ve 
Küçük Sanatkârlar Kanununun 2 nci maddesi
nin tarifine uygun» denince veya bu tarife gi
riyordu veya girmiyordu gibi çekişmelere mev
kii, olacaktır, Bunu kesinlikle ifade edebilse 
idik, «Üç kişinin çalıştığı işyerlerinde» diyerek-
ten her halde daha açıklık vermiş olurduk, 

Bir de, yine 5 nci maddenin 11 nci fıkrası
nın (d) bendi üzerinde durmak isterim. 

Bendde diyor ki. «Halkın faydalanmasına 
açık veva işyerlerinin müştemilâtı durumunda 
olan park ve bahçe isleri», bunlar da kanun 
hükümlerinin dışında tutuluyor. 

Halkın faydalanmasına açık belki, park jrer-
lerini bir dereceye kadar kabul etmek mümkün 
ama, bir işyerinin müştemilâtından sayılan park 
yerlerini, gece çalışan işçilerin bu kanun dışın
da tutuluşunu izah mümkün değildir. Bahçe iş
çileri. istisna tutuluyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İL YAS KA-
EAÖZ (Muğla) — Kanunun içinde. 

MEHMET PIRILTI (Devamla) — Ben mad
deyi öyle anlıyorum. Komisyon ve Hükümet 
olarak açıklık verirseniz, memnun olurum. 

BAŞKAN — Sayın Pırıltı, lütfen maddele
rin detayına inmeyin.. 
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MİLLÎ GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA 
MEHMET PIRILTI (Devamla) — Anlıyorum. 
Sayın Bakanımızın komisyondaki beyanları ve 
komisyondaki görüşmelerden anladığımıza göre, 
tarım ve orman işçileri için de ayrı bir kanun 
tasarısının hasırlanmakta olduğunu ve Meclis
lere getirileceğini ifade etmişlerdir. Biz bunu 
hayra alâmet olarak kabul ediyoruz ve biran ev
vel de gerçekleşmesini temenni edi3^oruz. Çün
kü. her ne kadar bu kanunun geçici 4 ncü mad
desi ile asgari ücret yönünden bir tatbikat ola
cak ise de, şunu bilmek gereklidir ki, Türkiye'
de arkadaşlar, her ne kadar zirai işçi iş Kanu
nu hükümlerine tabi değildir gibi gözüküyor ise 
de birçok bölgelerde ücret yönünden olmasa bi
le zaman ve bâzı haklar yönünden iş Kanunu 
hükümlerine teamülen uyulmaktadır. Şöyle ki, 
ziraat işçisi bugün hiçbir zaman diğer işçiden 
farklı bir çalışma saatine tabi değildir. Çünkü 
diğeri öyle çalışıyor, iş saati şöyle başlıyor diye 
aynı ziraat işçisi buna uymaktadır. Ama şunu 
kabul edelim ki, ziraatta nevi şahsına münhasır 
bir çalışma süresi ve zamanı olduğunu kabul 
etmek lâzımdır, örneğin, bir ilaçlamanın yapı
labilmiş olması için sabahın erken saatinde ilaç
lamaya başlamak lâzım M, güneş doğar doğmaz 
hararetim yükselttiği zaman ilaçlama yapıla
maz. Şu halde zaman bakımından başlangıcın 
tâyini ehemmiyet kazanmaktadır. Ama bugün 
ne yazık ki, birçok bölgelerde işçilere sabahın 
sekizinden önce iş başı yaptırmaya imkân bulu
namamaktadır. Ben ziraat işçileri hakkındaki 
Kanunun grupum adına istirham ediyorum, bir 
an evvel gelmesi lâzım ki, artık bu gibi lüzum
suz kayıtlardan, tatbikattan kurtulunmuş olsun. 
Güneşte eğer ilaçlama yapılırsa, leke oluyor, 
hastalık oluyor, dayanma gücü kalmıyor. Onun 
için biran evvel her yönü ile, gerek ziraat iş
çisinin haklarının teminata kavuşturulması yö
nünden, gerek işverenin rantabl bir çalışmaya 
girebilmesi bakımından, biran evvel tarım ve or
man işçileri Kanununun çıkmış olmasını temen
ni etmekteyiz. 

Millî Güven Partisi, işçi haklarının ve sos
yal hakların geliştirilmesini memleketin topye-
kûn kalkınmasının unsurlarından birisi olarak 
görüı\ Türkiye'nin sosyal adalet, sosyal güven
lik yönünden ilerlemeler kaydetmesi, sınıf kav
gasını teşvik edici, milletimizi bölücü ideolojile
re dayanarak olmıyacağına inanmaktadır. Türk 

isçilerinin büyük çoğunluğunu demokratik reji
me bağlı, sınıf kavgasını hedef tutmıyan, ka
nunlara saygı çerçevesinde haklarım ariyan mil
liyetçi kuruluşlar etrafında toplanmış olarak 
görmek isteriz. Hürriyetçi, milliyetçi, vatanse
ver Türk işçisi millî beraberliği parçalamak is-
tiyen bedbahtların vasıtası olmamıştır ve olmı-
yacaktır. Hürriyetimizin düşmanı, hür teşebbüs 
düşmanı manevi ve millî varlığımızın düşmanı 
olan sapık cereyanlar Türk işçisini maksatlarına 
alet edememişlerdir vs edemiyeceklerdir. 

Millî Güven Partisi, vatansever Türk işçisi
nin daima yanındadn*. Partimiz sendika hürri
yetini korumak azmindedir, işçi ve işveren sen
dikalarının kurulup gelişmesinin çalışma haya
tımızın barış ve sosyal adalet içinde teşkilâtlan
ması bakımından büyük bir önem taşıdığına 
inanıyorum. 

Millî Güven Partisi Toplu Sözleşme hakkı
nın ve onun müeyyidesi olan grev ve lokavt 
haklarının işçi ve işveren arasında âdil bir den
geyi muhafaza ve toplum yararını her türlü çı
karın üstünde tutan bir anlayış içinde kullanıl
masına taraftardır. Grev işçilerimiz için bir hak
tır. Ancak, bunun kanunsuz işgal ve tahribe 
yönelmemesi lâzımdır, işçi haklarına evet, işgal 
ve tahribe hayır diyoruz. 

Bu koşullar altında işbu kanun tasarısının 
Türk işçisine hayırlı ve uğurlu olmasını Millî 
Güven Partisi adına diler, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın ismen. 
HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sayın Baş

kan, ısayın senatörler; sözlerime başlamadan 
evvel, biraz evvel burada konuşan Sayın Fik
ret Gündoğan'm bir sözüne kısaca değinmek is
tiyorum. 

Kendileri bu kanunun, bu sistemde en iyi 
bir kanun olacağını ifade ettiler. Oysaki, tam 
tersine zannediyorum. Çünkü Anayasamızın 
çalışanlara tanıdığı hak ve özgürlükleri çoğu 
kez görmemezlikten gelip tek taraflı işverenin 
yararı göz önünde tutularak düzenlenmiş görü
nüyor. Benim konuşmamda bunu ifade etmeye 
çalışacağım. 

Bugün Cumhuriyet Senatosunda görüştüğü^ 
l müz bu kanun tasarısının metni, 1967 senesinin 
I Temmuz ayında iMeclislerde görüşülmeleri ta

mamlanmış, verdiğimiz değiştirge önergeleri ve 
i bütün önerilerimiz hiç dikkate alınma-
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dan kabul edilmişti. 1981 Anayasasının 
başlangıç bölümünde açıklandığı gibi, 
sosyal adaleti, ferdin ve toplumun hu
zur ve refahını gerçekleştirmeyi ve teminat 
altına almayı hedef edinmiş, bütün fertleri ka
derde, kıvançta, tasada *)rtak edinmiş ilkeleri 
olan ve çalışanlara karşı ilgisiz toplumun çe
şitli sınıf ve tabakaları arasındaki ilişkilerin 
gelişme ve çelişmelerine seyirci kalan bir Ana
yasa olmadığı gerçeğini öne sürerek ve kanu
nun tümünün işverenin baskısını Devlet yardı
mı ile sağlamayı amaç güttüğü için hem Ana
yasamızın başlangıç kısmı ile hem de 2 nci 
maddesindeki gerekçe ile çatışma halinde oldu
ğunu çeşitli deliller göstererek maddeleri ko
nuşturup, kanunun iş hayatımızı düzenlemesi, 
işçi, işveren ilişkilerinin tek taraflı olmayıp sos
yal adalet ilkeleri göz önünde tutularak karar
lılık getirmesi için yardımcı olmaya çalışmıştık. 
Ama ne var ki, işçi ve emekçi sınıflar yararına 
kanunlar çıkarmada oylarımız yeteri kadar çok 
olmadığı için tasarı hemen hemen geldiği gibi 
çıkmıştı. Kanunun uygulama süresinde bütün 
bu görüşlerimizde çok haklı olduğumuz ispat
lanmış oldu. Bu kanun, özellikle bâzı maddele
rinin uygulanmasında işçilerimizin kanun yolu 
ile canları yanmıştır, sayın üyeler, işverenin in
dî ve keyfî tutumu ile, ya da hırsı ile 17 nci 
ve 24 ncü maddeler işletilip nice ocaklar sön
dürülmüştür. 

Sayın senatörler, bu kanunun bâzı maddele
ri öylesine işçi aleyhinedir ki, bu hükümler de
ğişmedikçe Türkiye'de işçiler için demokrasi ve 
hukuk özgürlüğünden bahsetmeye imkân yok
tur. örnek için 1970 yılı işçi olaylarına bir göz 
atmak kâfidir. 1970 yılı Ocak ayında Çelik iş 
Sendikasından çıkıp Devrimci Sendikaya Ma
den İşe geçtikleri için Ramak Fabrikasından 
patron 20 - 24 işçiyi işyerinden çıkarmıştır. Şu
bat ayında Oayırova Chraysler Otomobil Mon
taj Fabrikasında Toplu İş 'Sözleşmesinde ileri 
sürülen şartları kabul etmediği için Amerikalı 
patron, işbirlikçi yerli patronlarla da anlaşarak 
lokavt kararı almış, iki ay süreli lokavttan son
ra 200 den fazla işçiyi işyerinden atmıştır. Bu 
çıkarmalar hep 17 nci ve 24 ncü maddenin hü
kümlerinden yararlanarak yapılmıştır. Keza İs
tanbul'da Sungurlar Fabrikasında isçiler Anaya
samızın kendilerine hak gördüğü sendika seçme 
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özgürlüğünü kullanarak sarı sendika Çelik işten 
çıkıp Maden işe geçmişler. Patron 8 işçiyi işye
rinden atmıştır. Atınca işçiler yürüyüşe geçmiş
lerdir, olaylar sonunda yüzlerce işçiyi patron 
işinden çıkarmıştır. 

Bunlar hep yine 17 nci ve 24 ncü maddenin 
hükümlerinden rahatlıkla yararlanmaktadır, 
Binaenaleyh, bu maddeler böyle kanun tasarı
sının içinde durdukça, hiçbir zaman işçi ve iş
veren ilişkileri düzenleniyor demeye hemen he
men imkân yoktur. Bu tasarı 931 sayılı Kanun 
değil, 1936 senesinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde kabul edilen 3008 sayılı Kanundur. 
1936 senesinde çıkmıştır. 1936 senesinde çıkan 
bu kanun 1967 senesinde aynen getirilmiş, yal
nız maddelerin yerleri değiştirilmiş, bâzı te
mel ilkelerde geriye değişiklik yapılmıştır. 
Meselâ yine 17 nci maddeden bahsetmek iste
rim. 3008 sayılı Kanunun o zaman ki, zanne
derim yanlış söylemiyeyim, 16 ncı maddesi 
olan şimdiki 17 nci maddede işten çıkarma se
bepleri belli idi. Fazla sarhoşluğundan ötürü 
şöyle şöyle yaparsa, bilmem nereden böyle 
böyle yaparsa filân gibi belirli sebeplerden çı
karma. Halbuki bugün elimizdeki tasarıda, 
yani 1967 de kabul edilip şimdi aynen getiri
len bu tasarıda, yuvarlak bir şekilde göz da
ğı verirse, sarhoş olursa, ne dereceye kadar 
sarhoş olarak gelirse, ne yaparsa bunlar belli 
değildir. Binaenaleyh, 3008 sayılı Kanundan 
geriye doğru değiştirilmiştir ve gelmiştir. 1961 
Anayasamızın getirdiği yenilikler, demokratik 
hak ve özgürlükler bir tarafa itilmiş 34 yıl ev
vel olduğu gibi Meclislerden geçmiştir o za
man. Fakat bugün geçirmemek lâzımdır. Bun
larda mutlaka vereceğimiz değiştirme önerge
lerinin nazarı itibara alınmasını ve üzerinde bi
raz değişiklikler yaparak hiç değilse, iki ta
rafı dengede tutacak şekilde bir hükme bağ
lanması çok yerinde olur. Devlet, kişinin Ana
yasada sayılmış temel hak ve özgürlüklerini 
smırlıyan ve sosyal devlet ilkesiyle bağdaşmı-
yan ekonomik engelleri kaldırmakla görevlidir. 
işçiler de ekonomik yönden baskı altında bulu
nan bir toplum kesimidir. Devletin işçilerin 
hak ve özgürlüklerini koruyan tedbirler alma
sı gerekir. Bu da hiç şüphesiz kanunla ger-
eskleştirilir. Anayasanın 41 nci maddesi; ik
tisadi ve sosyal hayat, adalete, tam çalışma 
esasına ve herkes için insanlık haysiyetine ya 
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raşır bir yaşayış seviyesi sağlanması amacına 
göre düzenlenir, diyor. 

42 nci madde de; «Devlet, çalışanların in
sanca yaşaması ve çalışma hayatının kararlı
lık içinde gelişmesi için, sosyal, iktisadi ve 
malî tedbirlerle çalışanları korur ve çalışmayı 
destekler.» diyor. 

45 nci madde de; «Devlet, çalışanların, yap
tıkları işe uygun ve insanlık haysiyetine yara
şır bir yaşayış seviyesi sağlamalarına elverişli 
adaletli bir ücret elde etmeleri için gerekli ted
birleri alır.» diyor. 

Bütün bu hükümler, tş Kanunu ile hayata 
geçirilebilir ve emekçi sınıfların insanca yaşa
ma şartlarına kavuşması, dolayısiyle toplum 
hayatında da belirli oluia hevesi gerçekleşme 
yoluna girer. Halbuki elimizdeki İş kanunu 
tasarısı Anayasamızın hükümlerinin yerine ge
tirmek değil, tersine hükümlerle yine karşı
mıza gelmiştir. Tasarının hedefi işverenlerin 
isteklerini düzenlemek için kaleme alınmış gi
bidir. Bir maddesi ile işçiye hak sağlar gibi 
hüküm getirirken, diğer bir maddesi ile bu 
hükümleri yok etmektedir, örneğin, bir örnek 
Vermek istiyorum, iş emniyeti diye bir şey 
yoktur. 8 nci maddede, nitelikleri bakımın 
dan en çok 30 iş günü süren işlere süreksiz iş 
denmekte, hizmet akdi 30 günden fazla süren 
işlere sürekli iş denmektedir. Hizmet akdi 30 
günden fazla süren işçilere bu hususta bir ya
rar sağladığı gibi bir intiba uyandırmaktadır. 
Fakat hemen 9 ncu maddede, «Belirli süresi 
bir yıl veya daha uzun olan sürekli hizmet 
akidlerinin yazı ile sözleşmeye bağlanması 
mecburidir.» denmektedir, işverene tasarının 
9 ncu madesine dayanarak ve 12 nci madde
sinde, hiçbir teminatı bulunmıyan kalabalık 
işçileri çalıştırıp bir suiistimal kapısını açık bı
rakmaktadır. Çünkü, çalışma ve kimlik kar
nesi, üç aya kadar uzatılabilen deneme süresin
den sonra mümkün olacağına göre, iş kıdemle
ri bir yıldan eksik durumda bulunan işçilerin, 
işveren tarafından büyük kısmının daimî şe
kilde iş Kanununun dışında çalışmaya tabi tu 
tabileceğinâ ileri sürmek !bir gerçeğin ifadesi
dir 

13 ncü maddede, ön görülen bağıntı çözül
mesi halanda 24 ncü maddede öngörülen top
lu işçi çıkarma aslında işverenlere tanınmış ka-
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yıtsız şartsız bir lokavt anlamını taşır. Oysa 
ki, Anayasamızda grev hakkı tanınmıştır, fa
kat lokavt haki diye bir şey yoktur. 

İLYAS KARAÖZ " (Muğla) — 275 sayılı 
Kanun. 

F. HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Anaya
samızda yoktur. Anayasamız zira, işçileri ko
rumak lâzımdır diye ortaya koyuyor. Kuvvet
li cepheyi korumak diye bir şey yok. 

BAŞKAN — Sayın ismen Genel Kurula 
hitabedecksiniz. 

F. HİKMET İSMEN (Devamla) — Genel 
Kurula hitabediyorum, Sayın Başkan; özür 
dilerim. 

iş kıdemleri üç yıl veya üç yıldan fazla olan 
işçilerin bile bir iş emniyeti olmadığı ve sade
ce iki haftadan altı haftaya kadar çıkabilen 
ihbar önerilerinden başka bir teminatları bu
lunmadığı açıkça görülmektedir. Kıdem tazmi
natı alabilmek için üç yıldan fazla çalışmış bu
lunmaları şartı, üç yıldan az çalışmış işçiler 
için, isterse iki yıl onbir ay çalışsın kıdem 
tazminatı hakkı verilmeden işyerinden atılma 
durumu vardır ve bu akid feshedilebilir. Hat
tâ, bu emektar işçileri 14 ncü madde hükmü, 
17 nci maddenin 2 nci bendi hizmet süresi 20 
yıl ve daha fazla dahi olsa işverene işçiyi işye
rinden atma hakkını vermektedir. 

5 nci maddesi üzerinde konuşmak istemiyo
rum. Bu madeye sıra geldiği zaman görüşü
mü açıklıyacağım, şimdi vakitlerinizi almak 
istemiyorum. 

Ancak, 1936 yılında iş Kanunu çıkarıldığı 
zaman ivedilikle tarım iş kanununun çıkarıl
ması hükmü konmuş, 34 sene geçtiği halde bu 
ivedilik yerine getirilmemiş oluyor. Anladığı
mıza göre tarım iş kanunu hazırlanıyormuş, Sa
yın Bakan komisyonda da söylemişlerdi. Ama, 
hazırlansa da acaba bu tasarı Meclislere ne za
man gelecektir? Sayıları bilinmiyecek kadar 
çok kanun tasarısı dosyalarda beklerken, Ta
rım iş kanun tasarısı nasıl bunların arasından 
süzülüp de kürsülere gelecek, bunun olacağın
dan şüpheleniyorum. Bu itibarla, 5 nci madde
deki bâzı istisnaların, özelikle tarım iş mad
deleri geldikçe arz etmeye çalışacağım. Tarım 
işçilerinin bu kanunun kapsamına alınması 
gerçekten çok önemlidir. Çünkü, milyonlarca 
tarım işçisi yıllardan beri Devletin himaye
sinden mahrum, âdeta böyle bir hakları yok-
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muş gibi muamele görmektedirler, Anayasa
nın kendilerine uygulanmasını beklemektedir
ler. Bunların mutlaka korunmasında ısrar 
edeceğim ve 5 nci maddede, tarım iş ve bu
nunla beraber orman yollarında çalışan işçile
rin de kanun kapsamına alınması hususunda 
sayın senatörlerin önergeme iltifat etmesini 
bekliyeceğim. 

10 ncu maddede, işçilerin grev hakkından 
yoksun olarak toplu sözleşme yapma.]arını teş
vik edecek takım sözleşmesi meşalesi vardır. 
Bu suretle işçilerin haklarını koruyacak olan 
sendikalardan çözülmüş ve takım kılavuzu adı 
altında işverenin adamı olan kimselerin arka
sından giderek takım sözleşmeleri yapılması is
tenmektedir. Bu suretle bölünmüş, sendikalarm 
yardımından uzaklaştırılmış bir şekilde muame
le göreceklerdir. Halbuki, yine Anayasamızın 
40 ncı maddesi «Herkes, dilediği alanda çalış
ma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir.» hük
münü getirmiştir. Bu madde ile de bu hüküm 
bir çeşit önlenmeye gidiliyor, işte, kanun ta
sarısı Anayasamızın Devleti yönetenlere gö
rev tanıdığı ve işçileri işverenlere karşı koru
yacağı yerde, işverenleri işçi haklarına karşı 
korumaktadır. Bu düzenin gereğide budur. De
min Sayın Fikret Gründoğan'da aynı şayi söy
ledi «bu sistemde çok iyidir» dedi. Evet, bu sis
temde iyi olabilir, ama Anayasamızla çelişki' 
halindedir. Bu sistemde bir Anayasa vardır ve 
Anayasa işçilere bâzı haklar vermiştir, bu hak
lar bu kanunda yerine getirilmemektedir. Yok
sa bu sistemin dışında bir sistemin meselâ,, sos
yalist bir sistemin kanun tasarısında buraya 
getirmeye elbetteki imkân yoktur. Çünkü, onun 
kabul edilmesi içinde gerekli oy burada yok
tur. 

İSA HİSAN BİNGÖL (Muş) — Fikir yok
tur. 

F. HİKMET İSMEN (Devamla) — İşçileri
miz genel olarak kendi ortak çıkarlarını bili
yorlar, anlamaktadırlar, bugün öyle görünü
yor. Bugün için, politik iktidarı ele geçirmek 
için gerekli imkânları yoktur. Fakat, Anaya
samız bunu sağladığı halde, onu da kullana
maz durumda olursak, o zaman çıkaracağımız 
kanunun Parlâmentonun görevi olur şekilde 
yani,, Anayasamızın verdiği haklan hiç kaale 
almadan çıkarılmış olacaktır ki. o gerçekten 
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| kanunsuz bir şey olacaktır, Bu kanun tasarısı 
j geldiği gibi çıkarsa, benimde imkânım olsa 
I mutlaka Anayasa Mahkemesine müracaat et

mek isterdim, fakat çok yalanda gelecek olan 
Anayasa değişiklikleri de bunu elimizden alı
yor, hattâ Danıştaya bile müracat etme imkâ
nımın zannediyorum kalmıyacak. 

Onun için işçilerin kendi meselelerine sa-
| hip çıkmaları lâzım gelir vs egemen sınıflar 

kolay kolay bunların haklanın tanımıyacakları 
için mutlaka direnmeleri lâzımdır. Anayasal 
bütün imkânlarını kullanarak isteklerini ge
reği gibi kamu oyuna açıklamalıdırlar ve des
tek bulmalıdırlar, tahmin ediyorum o zaman 
Anayasanın maddeleri işler hale gelebilir ve 
hayata geçmesi mümkün olabilir. Anayasanın 
sağladığı haklara ancak ona sahip çıkmak, onu 
savunmak, savunanlara hak vermek ve de anaya
sal haklan gerçekten savunanlarla işbirliği ya
parak direnmek lâzım gelir. İş kanunu tasarı
sının T. C. Anayasasına ve emeği ile geçimini 
sağlama durumunda ola,n bütün emekçi sınıf
lara uygun bir şekilde çıkmasını temenni 8der, 
saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, buyurun 
I efendim. 
j SALMî HAZEEDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 

Başkan, muhterem senatörler; 1967 den beri ve-
j to edilerek, Anayasa Mahkemesinden bozula

rak uzun, çetin ve ciddî çalışmalar sonunda Se-
natomuss, gelmiş bulunan bu İş kanunu tasarı-

j sı, iş hukukumuza eksiklikleri gideren, müsn-
| kün olduğu kadar mükemmeliiyet getiren bir 
ı tasarıdır. 

Aksaklıkları gideren dedim; bundan önce 
yapılan uygulamada aksaklıkları görülmüş, bu
nun üzerine tasarıda değişiklikler yapjhnak is-

j tenmiştir. 

Dünya iş hukuku karşısında Türkiye'miz 
j 1938 lardan bu yana Cumnuriyet Halk Partisi 

hükümetleri zamanında Türk işçisine lâyik ol
duğu hakları tanımaya başlamıştır. 1981 Ana-
yasasiyle Türk işçisine lâyık olduğu hakların 
tanınması öngörülmüş, 1961 - 1964 arası çıka
rılan sendikalaşma, toplu sözleşme gibi haklar 
Türk işçisine tanınmıştır. Bunları söylemek
ten maksadım; iş Kanunu sosyal bir kanundur. 

I Bugün her konuda bulunduğumuz noktayı dile 
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getirmek mümkün olmuyor. Müsaade ©derse
niz sadet dışı olmamak şartiyle "bir noktaya te
mas edeyim. 

İş hukuku, reformist bir kanundur. 1981 
Anayasasının öngördüğü, işçiye tanıdığı hakla
rı, reformist kanunları getirmiş olmakla, Türk 
işçisi sahibolduğu hakların tadını tatmış va 12 
Marta kadar gelen hâdiselere bir göz attığımız 
zaman Türk işçisinin, bu hâdiselerin dışında 
kaldığını tesbit etmek lâzım gelir. 

Muhterem arkadaşlarım, işte bu reformist 
kanunlar ve Anayasamızın da öngördüğü bu 
kanunlar yapılmış olmakla Türk işçisi birtakım 
aşın akımların dışında kalmıştır, bununla Türk 
işçisine ne kadar hak tanısak o kadar yerin
dedir, Türk işçisiyle ne kadar iftihar etsek o 
kadar yerindedir. Dilerdik ki, bugünkü anarşik 
ortamın huısuline sebebolan diğer reformist ka
nunlar geleydi de bu hâdiseler olmasaydı. 

Muhterem arkadaşlarım, bu bakımdan Türk 
iş hukukumuza katkıda bulunan, mükemmeli
yet getiren, aksaklıkları gideren bu tasarıyı 
olumlu karşılamak gerekiyor. Bundan dolayı 
da Türk işçisine bâzı haklar tanırsak hakkı
dır, daha da fazla haklar tanımamız icabeder. 

Bu tasarı Türk iş hukukunu tamamen hal
leden bir tasarı değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, tasarıda bahsedil
diği gibi hakikaten tanım işçisi, orman işçisi, 
hele çıraklık Kanunu getirilmediği müddet
çe Türk işçisinin hakları, bu kanun kapsamı
na girmiyen birtakım işçinin hakları aksıya-
caktır. Nioe tarım işçisi vardır ki. adı tanm 
işçisidir yapımda, inşaatta çalışır. Nice çırak 
vardır M, adı çıraktır, ama dükkânda işçinin 
gördüğü işi görür, fakat işçinin haklarından 
istifade edemez. Nice orman işçisi vardır ki, 
yapıda çalıştırılır, tam işçi kapsamına gire
cek işlerde çalıştırılır; fakat adı tarım işçisi
dir bu yüzden hakları haleldar olur, Onun için 
Sayın Çalışma Bakanından biran önce çırak
lık kanununun, tarım iş kanununun, orman iş 
kanununun getirilmesini ve bu kanun kapsamı
na girmiyen Türk işçisinin de haklarının ko
runmasını istirham ediyoruz, kendisinden bunu 
bekliyoruz. 

Bu kanunun hazırlanmasındaki çalışmala
rından dolayı ben Komisyon Başkanına teşek
kür vazifemi yapmak istiyorum. 

i Muhterem arkadaşlarım, bu 14 noü madde 
Millet Meclisinden geçerken her nasılsa,, tahkik 
ettim Millet Meclisinde de böyle değilmiş, fa
kat nasıl olmuş, bir matbaa hatası mı olmjuş, na
sıl olmuşsa; 14 ncü maddenin 2 nci fıkrasından 

I sonra: «Ancak, aylık toptan ödeme almak için 
akdi fesheden işçiye verilecek tazminatın he-

I sabında işçinin yalnız 1 Nisan 1950 tarihinden 
evvelki hizmet süreleri nazara alınır.» hükmü 
matbuaya intikal etmemiştir. Şayanı şükrandır 

I M, Komisyon Başkanımız tarafından bu husus 
nazarı itibara alınmış; yahut ben hata ediyo
rum Millet Meclisinde böyle kabul edilmemiş 
olduğunu inceden inceye tetkik etmişler ve mey
dana çıkarmışlardır. Bunu memnuniyetle öğ
rendim. Eğer bu madde böyle gelseydi ve Se
natonun da gözünden kaçmış olsaydı, 1950 den 
önce işe girmiş olupta, 1950 - 1960 ve bu ka
nunun çıkmasına kadar olan zaman da birçok 
isçinin kıdem zamları yanmış olacaktı. Bundan 
dolayı Senato Komisyonumuzun çalışmalarına 
teşekkür ei&meyi vazife biliyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; her kanun mükem
mel değildir. Uygulamalarda aksaklıklara se-
bebolacaktır. Bu kanunda da uygulamalarda 
aksaklıklara sebebolacak bâzı maddeler varıdır. 
Bunların uygulamaları sonunda ortaya çıkacak 
aksaklıklar ileride önümüze gelerek düzeltile
cektir. Fakat bugünden bunları söylememek 
de mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; 13 ncü maddedeki 
«düzensiz hayat geçirmek» konusu oldukça teh-

I likeli ve aleyhte tatbik edilecek bir hükümdür. 
Sırası geldiği zaman tafsilâtına gireceğiz. Onun 
için tümü üzerinde kısaca arz ediyorum. Buna 

I başka surette bir çare bulunsaydı daha iyi ola
caktı. 

17 nci maddedeki, «işçinin hastalığı» öok 
konuşulmuş bir söz. Millet Meclisinde de çok 
konuşulmuş, Ibiz de Ibunu dile (getirmeye mec-
huruz. Benim memleketim de işçi muhiti. îş 
yerleri uzak. *Şeker fabrikası bir (zamanlar 38 nci 
Km. de dıdi, şimdi 18 Km. mesafede. İşçi sabah
leyin kalikar, işçi ISigortalarına gelir, işçi Si-
ıgortaları Hastanesi kendi hastanesidir. Alma, 
işçiye yaptığı muamele; işte doktorun, başhe
kimin insafına yaihult takdirine kalmıştır, bâzısı 
çok Syi muamele yapar, (bâzısı yapmaz. O gün 
işçi ya (sıra alamaz, ya io Igün işine dönemezse 

I tedavi olamazsa k> haftanın Pazar yevmiyesi git-
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ti demektir. Hastanedeki uygulamayı İşçi 'Si
gortaları tamamen kontrol altına alabilse bel-
ki bu maddedeki aksama loimaz. Takat, bu aksa
ma eski 3008 sayılı Kanunda görülmüş, nazarı 
itibara alınmış 'ki, şimdi işçi ö gün işine dene
mezse 48 saat çalışmadığından dolayı haftanın 
Pazar yevmiyesini de kaybetmiş olacaktır. Bu 
itibarla buna da Ibir (çare bulunmuş olsaydı da
ha mükemmel bir kanun 'olacaktı. 

24 ncü maddedeki, «işi daraltmak maksa-
diyle toptan işçi içıJkarma» konusunda da söy-
liyeceklerimiz var. 

Muhterem arkadaşlarım Türkiye'de koor-
dine 'bir çalışma yok. İşçi ISigortalariyle İş ve 
işçi Bulma Kurulu koordone bir 'şekilde çalışsa 
bu ısuretle toptan işçi çıkarma mecburiyeti na
sıl olmaz, iflâs eden, ızarar eden 'müesseseler 
bulunabiliyor. 'Ama, iş ve işçi Bulma Kurumu 
ile koordone çalışmadığımız için, lüzumu kadar 
nereye işçi verileceğini koordone ©demediği için 
toptan işçi çıkarmak tehlikeli olabiliyor. Mese
lâ; Keban 'Barajı konusunu arz edeyim: Bütün 
memleketin bilhassa (üzerinde durduğu bir (ko
nudur. Şimdi, köyleri, arazisi su altında kala
caklara iş vermek için çalışılıyor. İş ve işçi Bul
ma Kurumu gayret gösteriyor, müesseseye gön
deriyor, yapıyor, işçi müesseseye (gidiyor. Me
selâ işçi Şeker Fabrikasına gidiyor, iorası «Ban 
seni almam» diyor. Yahut dediği işi vermek is
temiyor. Yani bu şikâyetler oluyor. Türkiye'de 
'koordone »çalışma 'olsa bu madde işler. Koordo
ne çalışma olmadığı için işçiyi uzun müddet yo
racaktır, zarara sokacaktır, mağdur edecektir. 
Bu itibarla ıbuna da bir çare bulunsaydı iyi 
olurdu. 

99 ncıı maddede, «Kasden tam olarak öde-
miyen» tâbiri var. Bence, «kasten.» tâbiri ile «ih
mal ve teseyyüp» tâbiri yan yana getirildiği 
zaman; hukukta aşağı - yukarı, maddî cezada 
kasıt aranıyor, bilhassa hapis cezasında şunda 
bunda. Ama nihayet verdiğimiz, para cezası ol
duğuna göre burada kasıt yerine ihmal ve te
seyyüp tâbirini kullansak daha iyi 'olur. 'Çün
kü bir adamın kaşıdı ile ihmal ve teseyyübü 
yani adanı vermiyor ödeniiyorsa ihmal ve te
seyyübü bu işte ayırmak çok güç. Başka suç
larla başka fiillerde kast ile ihmal ve teseyyü
bü ayırmak mümkün. Ama burada kas ile ih
mali, teseyyübü ayırmak çok zor. Bu müessese
leri tetkik edeceksiniz. Bir sürü kurumlar, aca-

— 17 
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ba kasden mi yapmamış, ödememiş; yoksa gay-
rikasdi mi ödememiş? Bunu da tâyin etmek 
çok güç olduğu için, müesseselerin, işverenlerin 
daha tedbirli olmaları, daha uyanık elmaları 
için «ihmali ve teseyyüpleri bulunanları» şeklin
de, kasden yerine ihmal ve teseyyübü olanları 
dahi koysaydık müesseseler daha tedbirli olur
lardı. 

Muhterem arkadaşlarım; ben de 62 nci mad
denin 2 nei fıkrasına temas edeyim. Bu madde 
ile de hakikaten uygulamada şimdiye kadar çek
tiğiniz müşkülât gibi müşkülât çekeceksiniz. 
Onun için Temyiz Mahkemelerinin içtihatlarına 
kadar giden kararlar çıkmasına sebebolduğu gi
bi müşkülât çekeceksiniz. 

Adaleti sağlamak bakımından 62 nci madde
nin 2 nci fıkrasında ne yapıyoruz? Yolda geqeıı 
süreyi saymıyoruz. Sabahleyin adam kalkıyor, 
otobüs durağına geliyor, orada sabahleyin hava 
sıfırın altında 15-20 derecede titreye titreye 
otobüs bekliyor, yarını saatte seker fabrikasına 
gidiyor, yatağından bir saat erken kalkıyor ve 
sabahleyin o soğukta 1 saat otobüs bekleme da
hi işçi için bir ezadır, öbür üst derecedeki işçi
ler şeker fabrikasında hem lojman almıştır, hem 
sıcak yatağında yatmıştır; o, saat 7 de kalktığı 
halde bu 6 da kalkacaktır. Şimdi adaletsizlik 
olacaktır, bundan dolayı şeker fabrikasına işçi 
geldiği zaman yahut çalıştığı işyerine işçi geldi
ği zaman - ekseriya fabrikalar mütemadiyen 
ucuz arsa olsun diye şehirlerin dışına kaçmak
tadırlar. - Otobüs tutmakla mesele halledilmiyor. 
işveren, «Ben otobüs tutuyorum, artık ötesine 
karışmam,» diyor. Fakat otobüs tutmakla iş 
bitmiyor ki. Farz edinin başka nakil vasıtası 
vardır, belki de otobüs tutmayacaktır, tren var
dır veyahut başka bir vasıta vardır, diyelim. 
Otobüs tutmakla mesele halledilmiyor. Otabüsü 
beklemek ve otobüsle yola gitmek ve bilhassa 
işyerine gittiği saman işverenin lojmanlarında 
rahat uykularına bakan ve ige kendilerinden de 
beş dakika sonra gelen; çünkü mesafesi yakın 
olduğu için psikolojik meseledir bu, o nasıl ol
sa ben işe yetişirim diye - benim evim Meclise 
yakın olduğu halde geç geliyorum, uzak yerden 
gelenler erken geliyorlar. Çünkü yetişenıem di
ye erken kalkıyorlar, geliyorlar bakıyorlar ki, 
adam daha işe hazırlanmamış. Ama, kendisi bir 
saatten beri ya güneşin, ya soğuğun, ya yağmu-
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ran altında bekliyerek gelmiştir, aynı hakka ta
bi olmuştur. Bundan dolayı içinde bir adaletsiz
lik sezecektir. Bunun çaresini bu 62 nci madde 
bulamamıştır. Bu, kanunun açık tarafıdır. Bu 
itibarla bu aksaklıklarına rağmen bu kanun ta
sarısının işçilerimize ileride aksak taraflarını gi
dermek üzere şimdiden hayırlı olmasını diler 
saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Güvenç. 
VAHAP GÜVENÇ (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Anayasa Mahkemesinin iptal kararı nedeni ile 
yürürlükten kaldırılmış bulunan 931 sayılı iş 
Kanunu, ancak çeşitli nedenler yüzünden i4 ay 
gibi uzun bir süre sonra tekrar meriyete girmek 
ve kanunlaşmak üzere huzurlarınıza gelmiş bu
lunmaktadır. 

Bu 14 aylık saman zarfında toplu iş sözleş
mesi ile bağlı olmıyan, işyerleri dışında kalan, 
işyerlerinde çalışan işçiler maalesef bu kanun
dan yararlanamamışlardır. Sebebi ise; memle
kette hukuk otoritelerinin bu yolda çeşitli mü
nakaşalarından doğmuştur. Anayasa Mahkemesi 
031 sayılı iş Kanununu şekil bakımından da ol
sa iptal ettiğine göre, acaba yürürlükte olan 
eski 3003 sayılı iş Kanunu mudur, yoksa bunun 
yerini ne alacaktır münakaşaları sürüp gitmiş, 
biraz evvel söylediğim gibi toplu iş sözleşmesi 
ile bağlı olan işverenler, işçiler, aşağı yukarı 
toplu sözleşmelere aktarılmış olan iş Kanunu
nun tüm maddelerinden toplu sözleşme clolayı-
siyle yararlanma imkânını bulmuşlar. Bunun 
dışındakilerin de gerek işçi zaviyesinden ve ge
rekse işveren zaviyesinden kanunun yüklemiş 
olduğu yüîriimlülükleri, hakları çok saman zayi 
olmuş, bu konuda çeşitli dâvalara şahit olun
muştur. Geç de olsa bu boşluğu doldurmak için 
getirilmiş olan bu kanunda emeği geçenlere te
şekkürü borç biliriz. Bilhassa Cumhuriyet Sena
tosu Komisyonuna da huzurunuzda teşekkür et
meyi kendime bir vazife addediyorum. Çünkü 
14 aylık bir süre gibi bir zaman yürürlükte ol
mayan ve üzerinde çalışması yapılan bu kanun, 
931 sayılı Kanunun ufak tefek rötuşlariyle, aynı 
olarak huzurlarınıza gelmiştir. Gönül isterdi ki, 
Çalışma Bakanlığının teknik elemanları bu ka
nun üzerinde daha iyi ve titizlikle çalışsınlar. 
Benden evvel konuşan arkadaşlarınım da beyan 
ettikleri noktalarda tatbikatta görülen noksan
lıkları giderecek bir metin haline, maddeler ha

line fıkralar haline soksalardı. Ama, ne yazık 
ki, maalesef bu titiz çalışma olmamıştır. Meclis 
Komisyonundan geçen metin Meclis Genel Ku
rulundan geçen metinle de, biraz evvel Sayın 
Haserdağlı'nın dediği gibi, bir hata yapılmış, 
komisyon çok şükür ki, hatayı yakaladı. Belki 
burada başka bir arkadaşımız bunu yakalayıp 
düzeltmesi mümkün olacaktı, ama bu işlerin bi
raz da lâyıkı veçhile üzerine eğitmemesi intibaı
nı yaratmaktadır. İlgililerin bu konuya da has
sasiyetle eğilmeleri gerektiğini burada söylemek 
istiyorum, 

Komisyona çok teşekkür ederim, dedim. Ger
çekten Senato Komisyonu Meclisten gelen metin 
üzerinde ağır bir çalışma içerisinde bulunmuş, 
hiç değilse yanlış anlam taşıyan cümleleri dü
zeltmiş, redaksiyonunu yapmıştır. Buna rağ
men, yine kanunda gerçekten anlamı çok deği
şik olan, okunduğunda içinden çıkılmayan mad
deler de maalesef mevcuttur. Meselâ bunlardan 
en çok münakaşası yapılan 17 nci madde, 24 ncü 
madde, 16 nci maddenin son fıkrası, 17 nci mad
denin yine son fıkrası. Şunlar gerçekten okun
duğunda anlaşilmıyan şekilde kaleme alınmış
tı::. 

Gelen kâğıtlardan gündeme alınarak huzuru
nuza gelen bu basılı metin ancak bu sabah eli
me geçtiği için, Komisyonun son sekle sokmuş 
olduğu metili olarak tam mânasiyle tetkik im
kânını bulamadım. Ama Meclisten gelen metni 
biras tetkik ettiğimde; redaksiyon farklılıkla
rından başka bir farklılık olmadığı da göze ba
tıyor. Şimdi bir misal olarak Büyüyeceğim. Me
selâ; 16 noı madde, İri, Komisyonca Meclisten 
gelen şekliyle benimsenmiştir. Bu maddenin son 
3 ncü fıkrası «zorlayıcı sebepler» başlığını taşı
maktadır. Şurada işçinin çalıştığı işyerinde bir 
haftadan fazla süre ile işin durmasını gerekti
recek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa, işçinin 
iş akdini feshi doğuyor. Ama tatbikatta işçile
rin ve işverenlerin ençok zorluğunu çektiği bu 
fıkradır. 

Çünkü zorlayıcı sebebin ne olduğu bilinme
mektedir, Bunun tasrihi yapılmamıştır. Çalış
ma Bakanlığı senelerdenberi bu konuda çeşitli 
müracaatlara da sahne olmuştur. Zorlayıcı se
bep çıkmıştır. Bir yerde bir elektrik arızası ol
muştur, o iş yeri bir hafta müddetle tatil etmiş
tir. Fakat bu zorlayıcı bir sebep midir? Bu 
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elektrik enerjisinin kesilmesi olayı ilk bakışta 
zorlayıcı bir sebeptir. Ama, bunun bir hafta 
içerisinde giderilmesi mümkündür. Acaba bu 
elektrik enerjisinin kesilmesine dayanan arıza 
üç günde giderilir mi, giderilmez mi? Bunlar 
da bir meseledir. Bunu sadece bir misâl olarak 
veriyorum. Tabiî bu, işveren bakımından 17 nci 
maddenin sonunda da aynı şekilde yer almış
tır. 

Ben bu bakımdan bir önerge takdim edece
ğim. Yüksek Kurulun tasviplerini görürse sene-
lerdenberi münakaşası yapılan bu konunun da 
kapatılmasını - hepiniz arzu ettiğiniz gibi ben 
de arzu ediyorum- zorlayıcı sebeplerin neler ol
duğunun tesbitini bir yere vermek lâzımgeli-
yor artık. 

Çeşilti münakaşalar olmuştur, adam tekstil 
fabrikalarında hammadde bulamamıştır, « Bu 
bir zorlayıcı sebeptir» demiştir. Çünkü ham
maddesi vardır, ama fabrikasında yoktur. Pa
muğu İğdır'dan almıştır. «îllâ ben tren ucuz
dur, trenle getireceğim,» diye getirmemiştir. 
Ama karayolu ile getirse, kamyonlarla naklini 
yaptırsa hammaddesiz kalmıyacak, fabrika ça
lışacaktır. Bunu 274 sayılı Sendikalar Kanu
nunda bir Yüksek Hakem Kurulu var, o hakem 
kuruluna verip bu zorlayıcı sebepleri onu tas
rih etmesi lâzım, Şu şu şu konular zorlayıcı se
beptir. Yahut da tabiî tatbikatta çıkacak mese
leleri ele alıp bir neticeye bağladığı takdirde 
günün birinde bu mesele de kendiliğinden hal
ledilmiş olur. 

Yine 17 nci maddenin birinci fıkrasının (a) 
bendinde sayın komisyon anlamsızlık taşıdığı 
için «işçinin kendi kastı dışında» şeklinde bir 
değişiklik yapmıştır. Eski Meclisten gelen me
tinde «işçinin kendi kastından» idi. «işçinin 
kendi kastı dışında» ibaresini koymuş. Bence 
biraz daha karışıklığa sebebolmuş gibi geliyor. 
Çünkü «işçinin kendi kastı dışında».. Burada 
bir nebze duralım, «veya... 

BAŞKAN — Saym Güvenç bir dakikanızı 
rica edebilir miyim? Şimdi maddelerin tahlili
ni yapıyorsunuz ve bâzı bu tahlilini yaptığınız 
maddeler üzerinde önerge de vereceğinizi be
yan buyurdunuz. Maddelerin müzakerelerine 
geçildiği zaman, bu önergelerinizi verseniz de 
bu önergeleriniz üzerinde ve maddeler üzerinde 
konuşsanız daha faydalı olur kanaatindeyim. 

Bu itibarla tümü üzerindeki konuşmalarınızı 
devam ettirmenizi rica edeceğim. 

VAHAP GÜVENÇ (Devamla) — Sayın Baş
kan teşekkür edeıim.Ben tümü üzerinde konu
şurken çok detaya inmeden, gayet sathî de ol
sa, bu konulara değinmek istiyorum ki, sayın 
komisyon, sayın Hükümet biz önergeyi verdiği
miz ana kadar hiç olmazsa bir düşünme payı 
da bulabilsinler. Bir ikincisi, önergeler üzerin
de yapılacak konuşmaları da kısaltmak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Devam buyurun efendim. 
VAHAP GÜVENÇ (Devamla) — Çok teşek

kür ederim Sayın Başkan. Zaten uzatmıyaca-
ğım, çok kısa geçeceğim. 

«Veya derli toplu olmayan yaşayışından...» 
- Derli toplu yaşayışı kendi kastından olma
yacak mânası çıkıyor buradan - «Yaşayışından 
yahut içkiye düşkünlüğünden...» - kendi kastı 
olmadan içkiye düşkün olurmu insan bilemiyo
rum. Öyle bir mâna çıkıyor. Bence ©ski üslûbu, 
yazılış şekli biraz daha doğru gibi idi. Çünkü 
bu işleri kendi kastı ile yapıyorsa, bu sebepten 
işe devamsızlığı var ise, şu kadar müddet de
vamsızlığı halinde iş akti feshedilir, demekte 
daha yarar var gibi gelir bana. 

Yine eski, 931 de var di aynısı geldi. Tabiî 
üzerinde çalışılmamış olduğunu ba biraz evvel 
söyledim. Çalışılmış olsa idi bu konular da göz
den kaçmazdı. Şimdi (b) fıkrasından sonra 
«(a) fıkrasından sayılan sebepler dışında işçi
nin kendi kusuruna yükletilmeyen, hastalık 
kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren 
için hizmet aktini bildirimsiz fesih hakkı has
talık, işçinin iş yerindeki çalışma süresine göre 
13 ncü maddedeki bildirim önerilerini altı haf
ta aşmasından sonra doğar» diyor. Gerisi de
vam ediyor. 

Şimdi buradan şu anlam çıkıyor. Bir işçi 
f arzedin ki, 20 senelik bir işçidir, bir iş yerinde 
20 senedir çalışıyor. Burada hastalık o işçinin 
20 senelik karşılığı 13 ncü maddedeki ihbarna
me ne ise, ondan sonra altı hafta daha hastalığı 
devam etmişse, işveren o işçinin iş aktini feshe
debilir mânasının taşıyor. Burada, değerli hu
kukçular bana daha çok hak verirler zannedi
yorum. Burada şu var: Acaba bu altı haftalık 
süre ihbar süresine eklenmek kayıt ve şartıyla, 
altı haftalık süre toplamı olan hastalık süresi, 
aynı hastalık için olan süre midir, yoksa 20 se-
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ne iş yerinde çalışmış Ibir işçinin zaman zaman 
hastalanarak, istirahat ve hastalanması netice
sinde meydaan gelen işten ayrı kalınan zaman
ların toplamı mıdır? Buradaki ifadeden hep
sini, ayrı ayrı da olsa, topla, bir araya getir; 
mânası çıkıyor. Buna da Tbir vuzuh verilmesi 
gerektiği kanısındayım. Çünkü (bunları toplu iş 
közleşmelerinde neticelere bağladınıız için ince
liklerini biraz da sizleri yorarak söylemiş olu
yorum. 

Muhterem arkadaşlar; hu kanunun 14 ay 
meriyette kalmaması neticesi ortaya bir başka 
sorun daha çıkıyor. Bu asgari ücretin tesbiti 
meselesidir. Sayın Bakamımız hir vesileyle, zan
nediyorum hir yerde Ibir heyanda bulundu: «Bu 
sene asgari ücret tesbit edilecektir» diye. Ama 
bâzı kişiler de; asgari ücretin iki senede bir 
teshit edilmesi lâzımgeldiğini gösteren kanun 
meriyetten kalkmıştır. Bu kanun da meriyete 
girdiğin* göre, iki sene sonra tesbit edilecektir, 
gibi bâzı hukukî fikirler öne sürülmektedir. Sa
yın Bakanımızın buradan; hu sene asgari ücre
tin tösbit edilebileceğine dair her hangi hir söz 
söylemesini arzu ediyoruz, istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, kanunun en çok üze
rinde durulması lâzımgelen noktalarından bir 
tanesi, hiç şüphesiz takdir edersiniz M, birinci 
maddesidir. Birinci maddesi işçiyi tarif eden 
maddedir. Bu madde ürerinde 1936 senesinden 
bu yana çeşitli tartışmalar olagelmiş ve maale
sef işçi tarifi tam mânasiyle bir vuzuha, ya da 
memur tarifi tam mânasiyle bir vuzuha erişme
miştir. 1963 yılına kadar, yani Toplu îş Sözleş
mesi. Grev ve Lokavt Kanununun meriyete gir
diği tarihe kadar bu konu, işçi. memur ayırımı 
yahut tarifleri konusu hukuki açıdan daha çok 
münakaşa konusu olmuştur. Ama şu bir ger
çektir ki 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve 
Lokavt Kanunu meriyete girdikten sonra, me
sele daha ziyade menfaat açısından münakaşa 
edilegelmiştir, bu tarihe kadar. Bu bir bakıma 
Devlet islerinde çalışan isçi ve memurlar için 
daha çok önemlidir, iktisadi Devlet Teşekkülle
rinde çalışan işçiler veya memurlar için daha 
çok önemlidir. 

Şimdi düşünün ki, caddeleri temizleyen, sü-
pürgecilik yapan bir işçi bu kanunun busrünkü 
haline göre memur. Ama yaptığı iş bilfiil işçi
liktir. Kâğıt üzerinde memur, ama yaptığı iş 

bakımından işçidir. Hastanelerdeki hastabakı
cılar da öyle, hastanelerdeki bulaşıkçılar da 
öyle; aşçılar öyle. Yani özel sektörde bu işleri 
yapanların hepsi işçidir. Devlet sektöründe bu 
işi yapıyorsa memurdur. Çünkü Emekli Sandı
ğına bağlıdır, işte bu görüşü de yıkmak gerek
lidir. Buna da bir hal çaresi getirmek gerekli. 

Eski 3008 sayılı Kanun bu işi bir nebze hal
letmişti. Yaptığı işe göre işçi midir, memur mu
dur? Bu tarifi yapabilen kurullar vardı, o ha
kem kurullarına müracaat ediliyordu, o kurul
lar bedenin daha mı ağır basmaktadır, yoksa 
fikren mi ağır basmaktadır. Bunu inceleyip bir 
karar veriyordu. Ama 1960 tan sonra meseleler 
menfaat açısından el alınıp, münakaşa edilince, 
3093 sayılı Kanım da 931 sayılı Kanunla iptal 
edilince o -maddesi de iptal edildi. Bu mesele 
çok açıkta kaldı. O tarihten sonra 274 sayılı 
Sendikalar Kanununun çıkışma kadar Hükü
met yapılan bütün münakaşaları ve şikâyetle
ri derledi, topladı. Bunu 274 sayılı Sendikalar 
Kanunu ile halletme yoluna gitti. 274 sayılı Sen
dikalar Kanununda bu tarif vardır, mevcuttur. 
Meseleyi kökünden halletmemi* olsa bile: % 90 
mı halletmiştir. Ama ne varki arkasından üç 
gün sonra kanunlaşan Personel kanun tasarısı 
üç gün evvel çıkmış olan 274 sayılı Sendikalar 
Kanunundaki tarifi parçalara bölmüş, tekrar bu 
münakaşayı, sahneye koymuştur. 

Bu böylece devam ettiği müddetçe bu mü
nakaşalar da devam edecektir. Hükümet bilhas
sa Hükümetin Çalışma Bakanı bu maddeler 
böyle bulunduğu müddetçe hep bu münakaşa
lara, hep bu şikâyetlere hedef olacaktır. Onun 
için, iş Kanununa 274 dekinin aynı bir madde 
getirilerek, bu münakaşanın da azaltılması yo
luna gidilmesi en büyük temennimdir. Tabiî 
Mecliste bu mümkün olmadı. Buna Hükümet ve 
Komisyon katılmıyacak, ama biz bir önerge ve
receğiz. 

Muhterem arkadaşlar, sadece îş Kanununun 
çıkarılması ile Türkiye'de emeği ile kazancını 
temin edenlerin bütün meselelerini halletmiş ola
mayız. Bu kanunun kapsamı dışında kalan daha 
birçok iş kolunda çalışan işçiler ve o iş kolla
rında bulunan işverenler var. Onların da hak
larını koruyucu kanunların tez elden çıkarıl
ması gerekli. Tarım îş Kanunu, bilhassa önce
likle ele alınmalı ve kanunlaştırılmak ve oralar-

I da çalışan işçilerin de işverenlerin de halleri 
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birçok bakımdan perişandır, Memlekette biraz 
evvel münakaşası edilen 24 ncü maddenin de 
ortaya çıkardığı haksız bir durumu önliyebil-
mek için hiç değilse işsizlik sigortasının bir an 
evvel çıkarılması, bu tip- huzursuzlukların da 
giderilmesi gerekli olduğu kanısındayım. Bu 
yolda çalışmalar olduğunu da ümide diyorum. 

Değerli arkadaşlarım, zaman zaman çeşitli 
yetkililer işçilerin toplu sözleşmelerle almış ol
duğu ücretler bakımından hayat pahalılığının 
da arttığı kanaatine varıyor. Bâzı beyanatlarda 
bulunuyorlar. ©endeniz (bu kanının tam mâna-
ıs'iylıe meseleyi vuzuha (kavuşturduğuna kaani 
değilim doğruluğuna kalanı değilim. Şimdi dü
şününüz, Türkiye'de (gerçekten bir nüfus artışı 
var ve (buna rağmen iş yerlerinde - (kapasitesi 
aynı »olmasına rağmen - büyük (ölçüde işçi azal
ması da var. Ben Bursa Merinos Fabrikasını 
misaJl solarak vereyim. Çoğunuz bilirsiniz, gör-
müş'sünüzdür; Tbu faforikanın, 1961 de işçi sa
yısı 4 1500 idi. (Bugün, kapasitesi aynı ve maki-
nalarda da bir değişiklik solmadığı halde, işçi 
sayısı 2 800 dür. Bu Badece hır misal. Durum 
Ibütün işkollarında da öyledir. Bilhassa, işçinin 
ftoptan almış olduğu parayı nazarı itibara ala
rak hunun bir pahalılık yaratacağı kanısında 
değilim, demek istiyorum. Aslı da öyledir. Yani 
1960 da tüm Türkiye'deki işçinin eline (geçen 
para ile (bir senelik tüm ödemelerle 1971 dekini 
hesaJbedin, 1971 deki o senekinden daha az çı
kacaktır. Çünkü (bir defa işçi miktarı azaltılmış
tır. işçinin ücreti belki yükseltiliyor, ama Dev
letin ve işverenin kesesinden çıkan parayı 1980 
ile 1971 e sgöre kıyas ederseniz, 1971 de daha az 
çıkacaktır. Demek ki, bu pahalılık yaratmıyor, 
pahalılığı yaratan başka âmiller, (başka sebepler 
var. Sayın Hükümetin 'bunların üzerinde dur
ması lâzımıgelir. 

Şimdi 'bunun ikinci bir yönü daha var. Yapı
lan toplusözleşmelerde (hiçbir vakit istikbal na
zarı itibara alınarak masaya oturulmaz. 
Hep yapılan toplu pazarlıklarda o işyerinin 
ondan evvelki yapmış solduğu (kârlılık veya 
zararlılık derecesi masaya konur ondan ev
velki hayat pahalılığı - hayat pahalılığın
da ne kadar artış olmuş - anlar nazarı iti
bara alınarak b giderilmeye çalışılır. Hiç 
hir zaman için istikbale atıf yapılarak, önü
müzdeki sene şu kadar artış olacaktır, (binaena

leyh (ücretler de şimdiden tou kadar artsın den
memiştir. Bu güne kadar yapılan pazarlıklar 
böyle olmuştur. Ama ne var ki, gerçekten de 
konulan zamlar, işçinin almış olduğu Ibu ücret 
artışını elinden salmış götürmüştür. (Sade işçi
nin değil, tüm emeği ile çalışıp para (kazananla
rın heps'ininkini elinden alıp götürmüştür. Bir 
başka deyimle; Devlete namuslu, doğru dü
rüst vergisini ödiyenlerin daha ziyade zararı
na olmuştur. Bir taraftan vergiler artırılmış biı 
taraftan, ona paralel solarak, diğer çeşitli hiz
met ve eşyaların fiyatları da (haddinden fazla 
aramıştır. Eski (geleneksel (bir taktik sc'llarak ilgi
lilerin artık Ibu İtip sözlerden kaçınması gerek
tiği kanısı içerisindeyim. Çünkü, artık herkes 
bunların hesabını çek rahatlıkla yapaibiliyor. 

| Muhterem arkadaşlarım; ibu vesile ile bir -
t iki oümle daha söyledikten sonra (huzurları

nızdan ayrılacağım, işçi - işveren münasebetleri 
'bakımından son günlerin en 'mühim olaylarından 
birisi, Devlet Demriyolları G-enel (Müdürlüğü 
ile Devlet Demiryolları işçileri Federasyonu 
arasındaki uyuşmazlıkla, »çimento (fabrikaları 
işverenleri ile ÇİMSE - İŞ sendikasının arasın
daki uyuşmazlıktır. Şu vesile ile bu konuda da 
bir - iki söz 'söylemek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; Devlet kesiminde ça
lışmış olan işçiler, Jhiçjbir zaman bu günkü ka
dar lokavt sağanağına tutulmamışlardır. Dev
lettin, çalıştırdığı isçilere karşı lokavt kararı al
masının ne kadar lağır olduğunu, Sayın Devle'!-. 
Demiryolları fGenel Müdürlüğünün çimento sa
nayii işverenlerinin, İnatta duyuyoruz, ÇİMSE -
İŞ sendikasının İSümeıibankla - 'Sümerfbank'ın da 
bir çimento fabrikası var, (Sivas'ta - o tek fab
rika için 'bile lokavt kararı almaya gittiğini, 
almak İstediklerini duyuyoruz. 

Lokavtın ne zaman, hangi şartlar altında 
uygulanacağını sayın idarecilerin çok iyi bil
mesi gerekir, öyledir, (Sayın Başbakan Itfihat 
Erim'in radyo ve televizyonda yapmış olduğu 

| konuşmada, bir nebze, Devlet Demiryolları İşçi
leri 'Federasyonunu halka sşikâyet eder bir şe-

j kilde meseleyi kamu oyuna ikitmesinden son-
| ra, (birçok işgüzar insanlar çıkmıştır, ortaya. 

Sayın Hükümetin bunları da nazarı itibara al-
| ması lâzımigelir. ISırf ISayın 'Başbakan böyle söy-
j ledi diye Savaşta tek falbrikada lokavt kararı 
I alınmaz. Eğer, işçi 'teşekkülü orada sgrev kararı 
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alımı iste ve Ibunu uygularsa, kendisinin lokavt F 
yapmasına lüzum kalmaz. Birkaç işyeri olsaydı, 
da işçi sendikası grev (kararını (bir işyerinde uy-
ıgulasaydı, işçi sendikasını kötü duruma düşür
mek, işçileri pesettirmek amaciyle diğer işyer
lerinde de kendisi lokavtı uygulama kararı ala
bilirdi. Ama (bu, bir yarışmanın eseri olsa ge
rek. (Bunda sayın ilgililerin nazarı dikkatinin 
çekilmesi (gerektiği kanaatindeyim. (Hepinize 
bu vesile ile saygılar 'sunarım. (Bu kanunun mil
letimize, işçilerimize, işverenlerimize «hayırlı ve 
uğurlu olmasını dilerim. 

iSaygılarırrila. '(Cumhurbaşkanlığı konten
janı Sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — 'Sayın Bilgen, buyurunuz efen
dim. 

LÛTFİ BİLGEN (içel) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler; evvelâ 'bu kanun Türk Milleti
ne, Türk işçisine ve işverenlerine 'hayırlı olsun. 
Bunu getiren Hükümette, 'çalışanlara 'teşekkür 
ederim. 

Bir - iki noktaya (temas edip kısaca sözle
rimi bitireceğim. Bu tasarının uygulama alam, 
ikinci maddede şjöyle tarif edilmiş: 

«Bu kanun, beşindi maddedeki istisnalar 
dışında kalan bütün işyerlerine, bu işyerinin iş
verenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine, 
faaliyet konularına (bakılmaksızın uygulanır.» 

Millet Meclisinin kabul ettiği bu metni bizim 
Geçici Komisyon da aynen kabul etmiş. Yal
nız, sekizinci (sayfadaki «İstisnalar» (bahsinde, 
Madde 6 İte, bir kısım Var ki, burada beşinci 
maddedeki istisnalar 'dışında kalan yerlerden 
bahsediyor: 18 yaşını (bitirmemiş çıraklar» ile 
bir de «rehabilite edilenler (hakkında bu kanun 
hükümleri uygulanmaz» diyor. Çünkü beşinci 
madde aynen şöyle başlıyor: 

«Aşağıda belirtilen hususlarda bu kanun 
hükümleri uygulanmaz:» 

18 yaşını bitirmemiş çıraklar hakkında biraz 
evvel (Sayın HaZerdağlı arkadaşımız dileklerini 
söylediler. Ben de 'aynı dileklere katılıyorum. 
Bugün bunlar, umumiyetle çocuklardır. Daha 
çok İlkokula Igitme imkânını bile bulamıyan 
çocuklardır. Ailelerini de geçindirmektedirler. 
Durumları iyi değildir. (Bunlardan işverenler de 
müşkülât çekmektedirler, işçi 'olamıyorlar, çı
rak dese olmuyorlar. (Çırağa da ihtiyaç vardır. 
Bâzı insanlar çırak lolup usta 'olmak istemekte

dirler. Hülâsa Ibir keşmekeş içindedirler. Bu
nunla ilgili Çıraklık 'Kanununun da süratle ge
tirilmesini (Sayın Bakanımızdan istirhamı ederim. 

Benim asıl değinmek istediğim husus, beşin
ci maddenin 11 nci fıkrasında, «Rehabilite edi
lenler» hakkında bunun uygulanmayacağıdır. 
Halbuki kanun tasarısının ilerisinde 25 nci 
madde var, «sakat ve eski hükümlü çalıştır
ma» ile ilgili olarak. Orada şöyle diyor: 

«işverenler işyerlerinde aşağıdaki esaslar 
ve ölçüler içinde sakat kimse ile eski hüküm
lü 'kimse çalıştırmak ve bunlara meslek, beden 
ve ruh durumlarına göre iş vermek zorunda
dırlar. 

a) Yüz işçiye kadar işçi çalıştıran işyer
lerinde her tam elli işçiye karşılık bir sakat ve 
t i r eski hükümlü kimse, 

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

Çalıştırılır.» 
Bu metni yine bizim G-eçici Komisyonumuz 

aynen kabul etmiş. Burada bir tenakuz var 
gibi geliyor, eğer ben yanlış anlamıyorsam. 
Burada hem bu iş Kanununun rehabilite edilen
ler hakkında uygulanmıyacağını söylüyoruz, 
hem de burada sakat işçi çalıştırmanın kaç iş
çide bir kimse olacağını belirtiyoruz. Sakatlar 
umumiyetle rehabilite edilen kimselerdir. Eğer 
benim anladığım mânada rehabilitasyon ise; 
her hangi bir hastalık dolayısiyle evvelce yap
makta olduğu işi yapamıyacak duruma gelen 
bir insanın daha kolay bir işe alıştırılmak sure
tiyle hayata yeniden atılmasıdır. Veyahutta 
iş yönünden rehabilite ise, eğer yanlış bilmi
yorsam, iş değiştirmek suretiyle bir insanın 
rehabilite edilmesidir, ki bu da yine bir sakat
lığa, hastabğa bağlanır. (Son asrın dünyacın
da rehabilitasyonun çok mühim bir yeri var
dır. Artık sakat insanların sokakta sürünmesi 
i::denmemektedir. Bunların hem insanca 'bir 
yaşama düzeyine ulaşması için çalışması, C2-
miyatin bunlardan faydalanmadı, bunların da 
bir kenara itilmemesi lâzımdır; 

Türkiye'de de rehabilitasyon merkezleri 
var. Ankara'da, istanhulda, çeşitli hastaneler
de vardır. Hattâ bu yayılmak istidadmdadır 
ve iyi bir şeydir. Bu istisnalar bahsinde reha
bilite edilenleri sayıyoruz, belirli bir nisbet 
dâhilinde işyerlerine sakatlar da vermeyi zor-
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luyoruz. Orada çalışan sakatlar, eğer bir re
habilitasyon merkezinden geçmiş de rehabilite 
edilmiş isa, o zaman bu iş Kanunu kapsamına 
glrmiyecsk demektir. 'Haklarından faydalan-
mıyacak, mükellefiyetlerine katılmıyacak de-
nrsktir. 0 saman rehabilitasyona gitmek doğ
ru olmıyacaktır. Doğrudan doğruya şu veya 
tu sebeple sakat kalmış bir insan yeteri kadar 
faydalı olamıyacağından, işveren onu rehabi
litasyon merkezine gönderecektir günün birin
de. Sakat iken rehabilitasyona gitmeden ev
vel bu kanunun hükümlerinden faydalanıp 
mükellefiyetlerine giren bu sakat insan, reha
bilitasyondan sonra bunlardan çıkacaktır. Bu
rada bir tenakuz var gibi geliyor, eğer ben 
yanlı? anlamıyorsam. Bunun açıklanmasını 
rica edeceğim. 

Yine sağlık konusunda 46 ncı sayfada «İşçi 
sağlığı ve güvenliği» başlığı altında şöyle bir 
durum var. İşverenler işyerlerinde işçi güven
liğini, sağlık şartlarını teminle mükelleftiri-
ler. Bunun hakkiyle yerine getirildiğini iddia 
edemeyiz. Ancak, kamu sektörünün işyerle
rinde hakikaten bunlar yapılmaktadır. Fakat 
özel sektörün pek çoğunda bunlar yapılmamak
tadır. Bilmiyorum bir hüküm var mıdır? Eğer 
bir işyeri işçinin ihtiyacı olan sağlık güvenliği
ni almıyorsa, almamakta ısrar ediyorsa, -ta
biî birtakım kapanma v. s. gibi cezai hükümler 
var da - önceden (Sosyal 'Sigortalar aracılığı ile 
orada gerekli sağdık güvenliği tedbirleri İşve
ren hesabına alınıp, işçinin garantisi temin edi
lebiliyor mu? Bu mümkün mü, onu bilmiyo
rum. Değilse bunun mümkün kılınması gere
kir sanıyorum. Kısaca. iSosyal Sigortalar eğer 
işyerinde gerekli güvenlik tedbiri alınmamış 
ise, işveren hesabına bunu yapıp parasını 
ona ödetmelidir. 

Diğer bir nokta, biraz evvel yine Hazerdağ-
îı arkadaşımız bahsederken, her yerde bu 
bahsedilir, işçilerin hastanelerde yeteri kadar 
bakılmadıklarından şikâyet ederler. Bu doğ
rudur. Fakat niçin doğrudur? işçi primlerin
den 'toplanan paralar işçiye 'harcanmadığı için 
doğrudur, işçi Sigortalarının hastanelerine, 
polikliniklerine şöyle bir göz atalım. 

80 - 100 tane işçi bir tek doktorun başında 
toplanmıştır, sıra beklerler. Bir doktorun sa
bahtan öğleye kadar verimli saatidir, öğleden 

I sonra daha az verimlidir. Hani bir günde ba
kabileceği hasta sayısı âzami 00 - 25 dir, niha-

! yet 30 kişidir. Bunun dışında, bunun üstünde 
bir sayıya hiçbir doktor ister yeni mezun ol
sun, ister 30 yıllık tecrübeli profesör olsun ba-
kamaz, hakkiyle bakamaz. Hesabediyoruz, 
80 - 100 kişi bir doktorda ıkuyruğa girmiştir 
adını, soyadını sormak, şikâyetini sormakla, 
saten bir dakika, iki dakikası vardır, zaman 
dolar. Tabiatiyle doğru dürüst muayene edil
meden uydurma bir reçete yazar, açıkçası bu
dur ve işçi savulur. Bu doktor için üzücüdür, 
işçi için de üzücüdür. İBâzı işçiler bunu istis
mar ederler, sık sık da oraya giderler; bu da 
kötü bir yoldur. Fakat hakikaten hasta olan 
isçiler bundan yararlanamazlar, bir sürü ilâç 
masrafı da olur. Bunun için yapılacak basit 
bir şey var. Sosyal Sigortalar Hastanelerinde 
bir doktorun bir günde bakacağı hasta sayısı 
mutlaka tahdit edilmelidir. Çevrede mutlaka 
serbest doktorlar vardır, eğer fazla sayıda mü
racaat varsa muvakkaten sözleşmeli, anlaşmalı 
doktorlar çağınlmalıdır. Evet, bunlar yönet
melikte vardır, ama işlememektedir. 

Başka bir şey daha işlemiyor; Sosyal Sigor
talarda işçi lehine. Kasabalarda sigortanın 
doktoru yoktur, ama Hükümet tabipleri var
dır, anlaşabilirler. 'Serbest doktorlar da var
dır, resmî doktorlar da vardır. Bir adam, bir 
vatandaş ev yaptırıyor, bir müddet sonra 
Sosyal Sigortanın bir memuru geliyor bu ev 
şu kadar bin liraya çıkar, bunda şu kadar iş
çi çalıştırması gerekir, sen bu işçelerin primle
rini vermediğinden dolayı şu kadar prim ödi-
yeceksin der, zorlarlar. Alınmıştır bu p'ara, 
almmaktadırda, Fakat o inşaat yapılırken, iş
çi çalışırken hiçbir Sosyal Sigorta memuru ge
lip de, yahu burada işçi çalışıyor, bunların 
sakatı var, hastası var ilgilenelim, doktor gön
derelim demiyorlar, öyle ise Sosyal Sigorta
lar çalışan işçiye çalışırken yardım etmekten 
ziyade, onlar adına prim toplamakla meşigul 
oluyorlar. Anadolu'daki birçok küçük kasaba
larda tatbikat budur. Bunun üzerinde de du 
rulması gerekir. 

Benim tümü üzerinde söyüyeceğim bu ka
dardır. Bir iki aksak nokta gördüğüm için söz 
aldım. Maddelerin sırası geldiğinde fikirleri
mi, tekliflerimi söyüyeceğim. Teşekkür ede-

I rim. 
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BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde baş
ka söz istiyen?... Sayın Alihocagil. 

OSMAN ALİHOCAGİL (Erzurum) — Muh
terem arkadaşlar; görüştüğümüz kanun tasarı
sı çok ehemmiyetli bir kanun. Bunu hepimiz 
müdrikiz. 

Muhterem arkadaşlar, yine hepimiz biliyo
ruz ki bir memlekette tüm huzura kavuşabil
mek için, yahut da bu topraklar üzerinde ça
lışan işçi olsun, memur olsun, tüccar olsun, 
hangi meslekten olursa olsun bu memlekete 
hizmet eden insanların tümü huzur içinde ol
duğu zaman hepimiz fert fert rahat ederiz, 
huzur içinde oluruz ve istikbale güvenle baka
biliriz. Şunu hemen ifade edeyim ki, bugün 
Türkiye'nin içinde bulunduğu durum bir iler
leme kaydetmiştir, 10 sene evveline nazaran. 
20 sene evveline nazaran hattâ büyük diyebile
ceğimiz bir ilerleme kaydetmiştir. Ama kal
kınan milletlerle mukayese etiğimiz vakit ken
dimizi henüz daha 2 nci basamakta sayılmak
tayız. 

Muhterem arkadaşlar, işçi sorunları yıl
lardan beri tartışılmaktadır. İşçiye verilen üc
retler tartışılmaktadır. Asgari ücret meselesi 
tartışılmaktadır. Ama bu kanunla da zannet
miyorum ki, yani gönlümüzden gelen, gönlü
müzde vicdanımızda duyduğumuz bir neticeye 
ulaşacağını tahmin etmiyorum. O da Türki
ye'nin içinde bulunduğu durumdan çıkıyor. Ya
ni Türkiye eğer kalkınmış bir memleket olsay
dı, meselâ bir Almanya gibi olsaydı diyelim, 
bir İsviçre gibi kalkmabilseydi, tarihî sebep
lerden dolayı bugünkü durumda olmamış ol
saydı; belki vatandaş olarak, işçi olarak, me
mur olarak, çiftçi olacak daha çek huzur du
yacaktık. Ama bugün, dediğim gibi, büyük 
ilerleme kaydetmiş olmakla beraber, ben şah
sım için söyliyeyim ki, bu huzuru duyamıyo
rum. Ve görünüşe göre uzun müddet devam 
edecektir bu. Almanya'da her birimizin kö
yünden giden bir işçi, İsviçre'de, Holânda'da 
4 000 Tl. kazanıyor. Soruyoruz, hepiniz bili
yorsunuz, 1 000 lirasını sarf ediyoruz, 3 '000 li
rasını tasarruf ediyoruz, diyorlar. Türkiye'de 
Ankara'ya bakınız. Sabahleyin kalktığımız va
kit pencereden şöyle bakıyoruz; köyden ge
len, belki de mevsim işçisi falan bunların çe
şitli tabirleri var, saat 6,00 ıda çalışmaya baş

lıyorlar ve alın teri döküyorlar inşaatlarda. Ne 
alıyorsunuz dediğimizde 30 lira yevmiye aldı
ğını öğreniyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, bunların yedikleri, 
yani beslenme şartlan da malûm. Lokantaya 
gidemez, etyiyemez, yumurta yiyemez, süt 
içemez. Yani çalışabilmek için lüzumlu kalo
riyi, enerjiyi alamamaktadır. Demek ki bu, 
hemen yakınımızdan başlıyor. Baktığımız va
kit işçinin manzarası budur. Eğer bu işçi lo
kantaya gideyim derse, eğer bir kap et yeme
ği, salata ve saire yiyeyim derse cebinde bir şey 
kalmaz. Halbuki bu, köyünden çalışmak için 
Tslmiş, birkaç kuruş tasarruf etmek için ıgel-
•^iş, köyüne bir şeyler götürmek için gelmiş
tir. Eğer karnını doyurayım derse, rahat çalı
dayım, zevkli çalışayım derse cebinde para 
kalmaz. O halde bunun köyden gelmesi bir ıs
tı ra^oHuğu gibi çalışması da, yemesi de hep 
ıstıraplı bir tablo halindedir. 

Bir belediye çöpçüsü düşünün. Bize şimdi 
şu halimizde, affedersiniz, deseler ki çöpleri 
toplayın, beş bin lira da size ayda ücret ödiye-
ceğiz. Toplar mıyıâ Arkadaşlar, bir beledi-
ve çöpçüsü deyip geçmiyelim. Biz evlerimizin 
önündeki çöp kutularının yanından geçtiğimiz 
vakit, ben geçtiğim vakit böyle burnumu tu
tup süratle uzaklaşıyorum ve diyorum ki içim
den, azizim bu adama fazla ücret vermek la
sını. Çünkü kirli iş, pis iş, adam perişan. Sen 
'Hu adamı 400 lira, 500 lira ile nasıl çalıştırabi
lirsin? E, ama kaynağı nerede diyeceğiz? Ya
ni ben anlamanızı rica ediyorum. Nerede, kay
naklarımız?.. işte arkadaşlar, görüyorsunuz 
ki tablo bu iş Kanunu ile de halledilir cinsin
den değildir. Ve Türkiye'de şunu da hemen 
ifade edeyim ki, hiçbir zorla, hiçbir şiddetle bu 
meseleleri halletmek ve bu ıztırabm hailine ça
lışmadan, tedbirlerini almadan sadece birtakım 
kanunlarla, otorite ile vesaire ile susturmak 
mümkün değildir. Demin dediğim gibi, kal
kınma, ne ise tabi bunun mütehassısları bir ta
rifini yapıyorlar. İşte bu seviyeye ulaşınca
ya kadar hepimiz ıstırap çekeceğiz. 

Ben ifade ettim, yakınımdan aldım. Bir 
maden amelesini düşününüz. Yeraltında çalı
şıyor, bugün Türkiye'nin şartlarına göre ve
rilen ücret kâfi mi? Bu amele, bu işçi, dedi
ğim gibi, insan gibi yiyip içmeye kalkarsa 
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kâfi mi? Bugün biz vücudumuzla çalışmıyoruz 
arkadaşlar, yani bedenimizle çalışmadığımız 
halde haftada üç gün et yemediğimiz vakit pe
rişan oluyoruz. Alışmışız, gideceğiz üç gün, 
hiç olmazsa kasaptan üç kilo, iki kilo, ne ise 
bütçemize göre et alıp yiyeceğiz. Bugün Türk 
köylüsü hiç et yemiyor arkadaşlar, Yani mü
balâğa etmiyelim, yemez zaten. Türk köylü
sü et yemeye, süt içmeye kalksa bize hiçbir 
şey kalmaz, yani şehire hiçbir şey kalmaz. 

falan ben henüz bir şey göremiyorum, bir ışık 
yek ortada henüz. Kömürün tonuna şu kadar 
zam geldi. Bugün bir hemşehrim gelmişti sor
dum, kaça alıyordunuz Erzurum'da? 210 lira
ya alıyorduk dedi. Şimdi? Beşyüz küsura, iş
çi idi o vatandaşımız, işçiyi ilyas Karaöz ar
kadaşımla da görüştürdüm; geleceğim o nokta
ya, Beşyüz küsur liraya alacak. Peki şimdi 
tunu kimse izah etmiyor. Niye zam gelmiş? 
Meselâ ben Erzurum'da - daha çok soğuk bir 
memleket orayı söylesem bir mahzuru yoktur -
bu fakir fukara, bu işçiler, şunlar, bunlar na
sıl alacak 580 liraya kömürün tonunu? 210 li
radan 580 liraya çıkmış. Niye zam gelmiş? 
Efendim, bir tüccar zihniyetiyle çalışmıyor 
müessese, zarar ediyor kendine göre, iktisadi 
kaidelere göre tekevvün eden fiyatı tatbik ede
miyor, Devlet Hazineden açığını kapatıyor 
iktisadi Devlet Teşekküllerinin, onun için 
- Sayın Başbakanın izahının bir parçasıdır -
Hazineden para veriyoruz kapatıyoruz. İşte 
şimdi Hazineden para vermiyeceğiz. 

Bu iktisadi Devlet Teşekkülü basiretli bir 
tüccar gibi çalışacak. Binaenaleyh, artık kendi
sinin usulü ne ise ona göre çalışacak» dedi. 
Ama bu, meseleyi haletmiyor. Arkadaşlar, Baş
bakanlar tamim yayınlarlar. Bir sayın eski 
Başbakanımız da orada oturuyorlar. Efendim, 
fuzuli masraflardan kaçının diye tamim yayın
larlar. Ben bir gün Sayın Demirel'e dedim ki; 
«Beyefendi şu tamim göndermekten vaz geçin, 
tamimle olmaz.» Bu tamim denilen şey artık 
Devlet hayatımızda hafife alınan bir şey. Tam 
tamimler gönderilir; fakat gönderildiği sırada 
öyle müşahhas misâllerin tatbikatı cereyan eder 
ve tamimin gittiği vakit israfın tam içine girilir. 
O mevzuya girmiyeceğim. Çünkü, bizim poli
tik hayatımızda bu misâllere girdiğimiz vakit, 
basit partici hayatı yaşadığımız için, hem kendi 
partimizden, hem muhalefetten, hem seçim böl
gemizden ve saire ve saire dedikoduların içine 
gireriz. Bir tanesini söyliye-ceğim. TKİ yeni 
bir binaya taşındı. Orada bir arkadaşım vardı, 
gittim, şöyle bir uğradım. Arkadaşlar, yeni bi
nayı öyle bir döşemişler M, öyle bir tefriş etti
ler ki... Aman efendim, yani çok fevkalâde. E, 
buna ne lüzum var canım. Ne lüzum var? Ne 
için bu israfı yapıyoruz? Efendim gazetelerde 
okuduk iktidarlar değişince birbirlerine böyle 
şeyler söylüyorlar denilir. Petrol Ofisi bilmem 

Ben sözlerimi şuradan buradan söylüyorum, 
düşüncelerimi söylüyorum. Evet bu İş Kanu
nu, 33 ncü maddede gördüm bir asgari ücret 
komisyonu toplanarak, asgari ücretleri tesbit 
edecek, şu olacak, bu olacak... Ama düşünü
yorum arkadaşlar, 540 lira ile hepimiz kapıcı 
istihdam ediyoruz. Hattâ bâzı kat sahipleri 
540 lira ücreti de çok görüyorlar. Ama, belki 
diyeceksiniz ki onların da gelirleri ona göre
dir de fazla ücret veremiyorlar. Ama ne olur
sa olsun arkadaşlar, bugün şehirde oturuyor. 
Köyde otursa hadi kaderiyle baş başa zaten, 
bir şeyden anladığı da yok pek, düşünmüyor, 
mütevekkil insan efendim, kendi kendine ya
şıyor. Ama şehirde yaşayan bir adamı 540 li
ra ile nereye sokacağız arkadaşlar? Düşünü
yorum, fazla verelim. Fazla da yok, veremi
yoruz. Yahut var veremiyoruz. Demek ki bu 
iş Kanunu ile de memleketin yaralarını sar
mak mümkün olmıyacak ve biz vicdanlarımız
da, hattâ gelecek nesiller de belki bu ıztırabı 
duyacak. Ama, bir görüşe göre Türkiye'de 
eğer milî gelirden, milî gelir iyi dağıtılırsa, 
doğru dağıtılırsa, yatırımlar şu alana bu ala
na kaydırıhrsa, özel teşebüse çeki düzen veri
lirse, vergiler kaçırılmazsa vesaire vesaire. 
sayıp döküyoruz. Herkes bu hususta T:rf?h~3-
sıs oldu. Bunlar halledilirse millî gelirden 
Türk işçisi de, memuru da, köylüsü de payı
nı alır. Fikret Gündoğan arkadaşımız da bu
nu yıllardan beri burada söylüyor. Fakat Hü
kümetler değişiyor, ben bakıyorum partizan 
bir görüşe asla sahip değilim. Çünkü partizan 
olmakla, partiye mensubolmakla, taassup gös
termekle, kavga etmekle bu meselelerin halle-
dilemiyeceğine artık ben kanaat getirdim. Hü
kümetler değişiyor, ben henüz bir emare gör
müyorum ortada, yani şu işçi konularında, mil
li gelirin taksiminde, şu icraatta, bu reformda 
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Sakarya Caddesinde seneliği mi, aylığı mı 30 bin 
liraya mı 10 bin liraya mı bir yer kiralamış tef
riş etmiş, burası bir nevi gizli olarak kullanı
lıyormuş. Efendim, işte büyükler, umum mü
dürler, şunlar bunlar gidermiş. Fakat bu ikti
dar gelince bunu birden bire keşfetmiş ve der
hal eşyaları taşınmış, bırakılmış. Arkadaşla
rım, şunu tekrar söyliyeyim ki, tasarruf fikri 
insanın, başbakanların, Hükümet üyelerinin ka
fasında ve günlünde olacak. Kafasında taşı
mıyorsa vicdanında tasarruf fikrini taşımıyorsa 
tamim bir gösterişten ibarettir. Bugün Türki
ye'de israf çok vardır. 

BAŞKAN — Sayın Alihocagil. 

OSMAN ALİHOCAGİL (Devamla) — Şim
di, oraya geleceğim. Sayın Başkan bana sadede 
gelin, mevzuu dışma çıktınız diyecek. Hayır. 
Bunlar hep bununla ilgilidir arkadaşlarım. Bu 
memleketi ancak inançlı Devlet adamları bu bu
lunduğu durumdan biraz kurtarabilir. Yoksa, 
ben geleyim, bu mevkiye oturayım; bana Baş
bakan desinler, bana da bilmem falan Bakan de
sinler. Tarih de yazar, tarihe de Bakan geçer, 
gelecekte çocuklarım da babam Bakan olmuş 
diye okur. Bunlar mesele değil arkadaşlarım. 

Arkadaşlar, Sayın Çalışma Bakanı politika
da pek yorulmamış, biraz dinçtir zannediyorum. 
Bir de % 10 1ar diye bir şey var. Evvelki gün 
başımdan geçti, bu çoktan beri de var. Bu da 
çok mühim bir şeydir. Fuat Bey kardeşimiz de 
bilir; lokantalarda "çalışan işçiler hesaba % 10 
yazıyorlar. 3 - 5 arkadaştık 32 liralık bir yemek 
yenildi, garson 320 kuruş İşletme Vergisi, 320 
kuruş da garsoniye yazdı. Bu suretle 32 liralık 
yemek 38,5 liraya falan çıktı, iki 20 liralık 
verildi. Biliyorsunuz işçilerimiz bilhassa lokan
talarda çalışanlarımız bu masraf yapanlardan 
% 10 dan başka bir şey de bekliyorlar. Bu mü
him bir konudur. Tabiî 320 kuruşu koyduktan 
sonra bir 2,5 lira daha bırakmak mecburiyetin
de kaldık. Böylece garsone 5,5 lira bırakıldı. 
Garsona sordum; «Bordro üzerinden bu 325 ku
ruşu alıyor musunuz?» «Efendim, işte, yüzde 
bilmem ne kadarı kesiliyor,» su oluyor, bu olu
yor falan filan...» Dedim ki; «zaten hepimiz 
size para bırakıyoruz, bu % 10 1ar kanunla si
ze verildiğine göre bu % 10 u kaldırsak da bu 
paralar doğrudan doğruya sizin cebinize girse 
nasıl olur?» Çünkü, bu % 10 ların işçilere ve-
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rildiğuıi tahmin etmiyorum. Bordro üzerinde 
imzası olsa bile patron, işveren ona imza ettirir. 
Çünkü, neden? Garson o % 10 un dışında müş
terinin bıraktığı para ile zaten tatmin oluyor. 
O bakımdan işveren bu şartla çalışırsan, % 10 
lan bana bırakırsan bırak, yoksa seni çalıştır
mam diyebilir. Onun için bu % 10 ların kaldı
rılması hususunu Sayın Çalışma Bakanlığından 
rica edeceğim. Lüzumsuz yere, fuzuli yere işve
rene bir para ödenmiş oluyor. % 10 ların işve
rende kaldığına kaaniim. Yani bu çalışana in
tikal etmiyor. Bâzı garsonlar da, bâzı yerlerde 
de bunu samimiyetle söylediler. Gizlice, korka
rak söyliyebiliyor. «Sen korkma, serbest Söyle; 
alıyor musun» diyorum. «Beyefendi, alamıyo
ruz» diyor. Binaenaleyh, bunu kaldırırız. Za
ten bu masrafları yapanlar bu işçi arkadaşlara 
bol para ödüyorlar, hiç olmazsa o doğrudan doğ-
ruya cebine girsin. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, belki değiştir
ge önergesi verilen maddeler müzakere edilir 
korkusu ile şurada bir şeye dokunmak istiyo
rum. Muhterem arkadaşlar, 14 ncü madde; «Kı
dem tazminatı için 1 Nisan 1950 tarihinden ev
velki hizmet süreleri nazara alınır» diyor. Şim
di, 1 Nisan 1950 den evvelki hizmet yılları için 
kıdem tazminatı verilir. Eski mevzuat öyle 
imiş; «Ondan sonraki yıllar için verilmez» de
niyor. Komisyonumuz bunu değiştirmiş. Tarih
le bunu kayıtlamamış. 

Muhterem arkadaşlar, Erzurum'dan bir işçi 
gelmişti. Bu işçi Ağır Bakım Tamir Fabrikasın
da çalışıyor. Geçen emekli oldu. 27 sene 7 ay 
hizmeti var. Bu ayrıldığı vakit o evvelce yürür
lükte olan «1 Nisan 1950 den evvelki hizmetler 
için kıdem tazminatı verilir» maddesine binaen 
ancak 12 senelik kıdem tazminatı alabilmiş. 
Muhterem Bakanın bunu dinlemesini bilhassa 
rica edeceğim; işçinin 27 sene 7 ay hizmeti var. 
Yukarıya çıkardım, Sayın Komisyon Başkanı
mızla da görüştürdüm, bu arkadaş 27 seneye 
karşılık kıdem tazminatı 6 bin küsur lira al
mış. Sebebi şu imiş; o zamanki kanunla 1 Nisan 
1950 den evvelki hizmetleri sayılmış, sonrası sa
yılmamış. Şimdi gelen madde müddetle kayıt
lamadığı için ne kadar çalışmışsa o kadar alı
yor. Meselâ, o zaman bu 27 sene 7 ay hizmeti 
olan işçi, kendi arzusu ile, «Daha takatim kal
madı» diyor, bana da anlattı, ve «Kendi arzum
la emekliliğimi istedim ve oldum» diyor. «Ken-
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di arzumla istediğim için 27 sene 7 ay hizmet 
için 6 bin küsur lira kıdem tazminatı aldım» 
diyor. «Eğer onlar ayırsa idi 16 bin lira alacak
tım» diyor. Arkadaşlar, dikkatinize arz ederim. 
«Eğer onlar ayırsa idi 16 bin lira alacaktım» 
diyor, «ve böyle de çok oldu. Ağır Bakım Ta
mir Fabrikası Müdürüne yalvarmışlar, rica et
mişler; bizi de böyle ayır Allahaşkına çok mağ
dur oluyoruz falan» demişler. Müdür; «Fazla 
ayırdım, bu biraz fasla oldu, bunu şimdi yapa
mam» falan demiş. Bunlar da yorulmuşlar, ora
da taa 1937 den beri çalınmış, bu suretle ken
disi 27 sene 7 ay hizmeti olduğu halde ayrılmış. 
Fakat 1950 den sonraki hizmetleri sayamadığı 
için eline 6 bin lira geçmiş. Şimdi bu arkadaşı
mız eğer komisyonun değiştirdiği şekilde, yani 
bu madde yürürlüğe girdikten sonra emekli ol
sa idi, belki 16 bin liradan da faz1 a alçaktı. 
Komisyon simdi 1 Nisan 1950 kaydını kaldır
mış. Bu arkadaş «Biz de istifade edelim» diyor. 
«Bakın birçok haklar verdiniz, Emekliiiîere ver
diniz, Personel Kanununda eskileri yenilerin 
seviyesine artışlara intibak ettirdiniz, su ettiniz 
bu ettiniz.... Bize de lütfedin, bu kanun çıkıyor, 
bize de yazık, Erzurum'da Ağır Bakım Tamir 
Fabrikasında çalışmış 10 bin kişiyiz. Bizi bu ka
nundan istifade ettirirseniz hakkımızdır, 27 kü
sur sene çalışmışız, 'kıdem tazminatı alalım» di
yorlar. 

Şimdi, Sayın Bakandan, Sayın Komisyon 
Balkanımızdan rica ediyorum. Birçoklarına hak 
verdik. Oylamasını yaptık; 'bilmiyorum ekseri
yet oldu mu olmadı mı? Fakat, kuvvetle muh
temeldir ki. emekli inkılâp subaylarının, çalış
madıkları halde borçlandırılmak suretiyle, rüt
be yükseltilmesi FÎH bir d",,"™H a^nı 
zamanda emekli aylıkları da yükseltiliyor. 
Çok haklar verdik muhterem arkadaşlar. 
Hepimiz, bu Meclisin üyeleri olarak da 
bu haklardan durumumuza göre faydalan
dık. Avukatlar borçlandırıldı, doktorların, bâzı 
meslek mensuplarının .dinarda çalıştıkları süre
ler borçlandırıldı. Onun için Sayın Bakanımıza 
arz ediyorum; bunun miktarı Erzurum'da 10 
bin kişidir. Bunlar elleri çaclamış adamlardır. 
İryas Karaöz Beye de gösterdim, cefakeş insan
lar. Ben yüzlerine baktığım zaman bilemiyece-
ğim bir tuhaf his içine giriyorum. Şimdi, çok hak
lar verdik bunlara da lütfedin, bunları da şu 
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| madde içersine alalım. Bundan sonra 1950 den 
evveldi, sonra idi kaydı kaldırılmıştır. Bir işçi 
25 sene çalışmışsa kendi isteği ile emekliliğini 
istediği takdirde 25 sene için derhal bu kıdem 
tazminatından istifade edecektir. Ama, eskisi 
1950 ye kadar istifade etmiştir, onları da bun
ların seviyesine çıkaralım. Hepinize hürmetle
rimi sunarım. 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde baş
ka söz istiyen sayın üye var mı? Yok. Tasarı
nın tümü üzerindeki müzakereler bitmiştir. 

Şimdi yapılan tenkid ve temennilere Sayın 
Hükümet ve komisyon cevap verecekler değil 
mi efendim? 

Çalışma Bakanı Sayın Atilâ Sav, buyuru
nuz. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Sayın 
Başkan Yüce Senatonun sayın üyeleri, 12 Ka
sım 1970 tarihinden beri ferdî iş hukuku alanın
da büyük bir boşluk bulunmaktadır. Bilindiği 
üzere daha önce Yüce Meclislerden geçerek 
kanunlaşmış olan 931 sayılı iş Kanununu Ana
yasa Mahkemesi bâzı usulî noksanlar dolayısı 
ile iptal etti. Anayasa Mahkemesi bu iptal ka
rarını, kararın verildiği tarihten belli bir süre 
sonra yürürlüğe girmek üzere vermişti. Bu sü
re 12 Kasım 1970 tarihinde dolmuş bulundu
ğundan, aşağı - yukarı 8,5 aylık bir süreden 
beri çalışma hayatımız ve özellikle ferdî iş 
hukuku alanı temel hukuk kurallarını düzen-
liyen bir yasadan yoksun bulunmaktadır. Bu 
bakımdan Yüce Senatonun huzurunuza getiri
len bu kanunun biran evvel kanunlaşması bu 
büyük boşluğu dolduracak önemli bir kanun
dur. 

Huzurunuzdaki kanun, temel ilkeleri bakı
mından 931 sayılı Kanunun hemen hemen ay
nıdır. 931 sayılı Kanun, bilindiği üzere, Nisan 
1964 ten Temmuz 1967 tarihine kadar Yüce 
Meclislerde incelenmiş, hazırlanmış ve kanun
laşmış idi. 3008 sayılı Kanuna göre, daha ileri 
ve çağdaş anlayışa uygun hükümler ve ilkeler 
getirmekte olan bir kanundur, üç yıl üç ay ka
dar yürürlükte kalan kanun, uygulamada cid
dî bir aksaklık göstermediği gibi; gerek çalı
şanların, gerekse çalıştıranların menfaatleri ve 
haklarını dengelemek bakımından esas itibariy
le uygun bulunmuş bir kanundur. Yine bu sü-

I re içindeki uygulaması ,esası bakımından başa-
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rılı olmuştur. Kanun uygulama sırasında ciddî | 
bir kargaşalık ve aksaklık da göstermemiştir. 
Gerek yönetim makamları, gerekse yargı or
ganları kanunun uygulanmasında belli bir an
layışa ve istikrarlı bir tatbikata ulaşmışlardır. 
Bu itibarla, Hükümet 931 sayılı Kanunu temel I 
hükümleri bakımından benimsiyerek, bâzı ufak 
tefek düzeltmelerle Yüce Meclise sunmuş bu
lunmakta idi. Hükümetimiz göreve başladıktan 
sonra aynı tasarıyı benimsiyerek, Millet Mec
lisi gündeminde bulunan kanunun biran önce 
kanunlaşması hususunda görüşünü Yüce Mec
lise sundu. Meclisten geçen kanun Senato ko
misyonlarında da incelendikten sonra, - ki, ko
misyonla Hükümet arasında aşağı yukarı he
men bütün konularda tam bir anlaşma ve uyuş
ma olmuştur - huzurunuza getirilmiş bulunmak
tadır. Kanunla ilgili birtakım eleştiriler oldu. 
Bunların maddeler içerisinde yerleri geldiği za
man, gerek Hükümet sözcüsü olarak biz, ge
rekse komisyon olarak komisyon sözcüleri ge
rekli cevapları vereceklerdir. 

Bu arada 931 sayılı Kanun memur - işçi ba
kımından yeni bir karışıklık getirdiğini belir
ten sayın Senato üyelerine kısaca cevap arz 
etmek isterim. 

Bilindiği gibi, 931 sayılı iş Kanunu çalışan
la çalıştıran arasındaki hukukî ilişkinin niteli
ğini esas almış bulunmaktadır. 3008 sayılı Ka
nuna göre işçiliğin temel niteliğini tâyinde, 
görülen işin mahiyeti esas alınmakta idi. Ya
ni, eğer çalışan kimse bedenen veya fik
ren çalışıyorsa işçi sayılıyordu. Bu görü
len işin niteliğindeki tereddütler bakımından 
uygulamada sürekli olarak birtakım uyuşmaz
lıklar nedeni olmuş ve sürekli olarak mahke
meler ve daha sonra da Yüksek Hakem Kurul
ları hangi işin mahiyeti itibariyle bedeni vasfı
nı veya bedeni veya fikrî niteliğinin ağır bastı
ğını teker teker saptamak zorunda kalmışlar
dır. 931 sayılı Kanunda bütün bu tereddütler 
giderilmiştir. Çünkü, işverenle işçi arasında, 
yahut çalıştıranla çalışan arasındaki hukukî 
ilişki hizmet akdi niteliğinde ise, çalışan kim
senin sıfatı işçiliktir. Bunda tereddüt olmamak 
gerekir. Bu noktada maddeye yeni bir ölçü ge
tirmek istiyen bir fıkra konmuştur. Buna Yüce 
Meclis lüzum görmedi. Çünkü, o fıkra 3008 sa
yılı Kanunun terk edilmiş ve eskimiş sayılan 
kıstasını yeniden getirme gibi bir sakınca ta- | 

I şıyordu. Yani, eğer hizmet akdi ile çalıştırılan 
kişi olmadığı yani, hizmet akdi bakımından 
işçi sayılmadığı halde, kamu kuruluşlarında 
çalışan ve bedenî çalışması, fikrî çalışmasın
dan üstün olan kişiler Emekli Sandığına bağlı 
olsalar dahi işçi sayılırlar, demek terk edilmiş 
olan bir ölçüyü yeniden kanuna getirmek ola
caktı ki, bu sakatlıkları ve aksaklıkları görül
müş bir sistemi, 931 sayılı Kanunla getirilen 
modern sisteme yamamak olacaktı. Bu suretle 
bu mahzur da önlenmiş oluyor. Bilindiği gibi, 
bugün memur işçi ayrımında iki temel yasa bu
lunmaktadır. Bunlardan bir tanesi. Yüce Mec
lislerce bundan sekiz ay kadar önce kabul edi
lip yürürlüğe girmiş olan 1327 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu, bir de şimdi kabul edilmek 
üzere görüşülmekte olan iş kanunu. Binaena
leyh, bu iki kanunla işçi memur ayrımını çok 
kolaylıkla saptamak mümkündür. Görülen işin 
mahiyeti ve Devlet Memurları Kanununa göre 
de çalışan kimseye verilen ücretin kaynağı ya
ni, önemli bütçeden ücret almakta olanlar Dev
let memuru sayılmaktadırlar. Burada Sayın Se
natör Güvenç'in kullandığı bir ölçüyü kullan
mak sakıncalı sonuç doğurur. Sayın Güvenç 
dedi ki, «Bir özel hastanede çalışan hastaba
kıcı işçidir. Kamu hastanesinde çalışan bir has
tabakıcı memurdur. Bu ikilik nasıl telif edilir?» 
Bu hizmet akdinin, İş Kanununun temelinde 
yatmakta olan bir ayrımdır. Aynı şekilde özel 
sektörde çalışan bir muhasebeci işçidir, kamu 
müessesesinde çalışan bir muhasebeci memur
dur. Burada görülen hizmetin mahiyetinin ar
tık bir önemi kalmamış bulunmaktadır. Tama
men hizmet akdi esas alınmıştır. Binaenaleyh, 
iş, işçi, memur kavramları yeni bir karışık se
bebi olmıyacak, tam tersine tek kıstasa, tek öl
çüye bağlanmış olduğu için bugüne kadar sür
müş olan karışıklıklar önlenmiş olacaktır. Bu
nu sağlıyacak bir değişiklik daha bilindiği üze
re, 1327 sayılı Kanunla getirilmiş olan tek sis
temdir. Eskiden üç statüde çalışan kimseler bu
lunmakta idi. Devlet hizmetinde. Bugün bun
lardan bir tanesi ve en önemli, arada bulunan 
müteferrik müstahdem adı verilen veya (D) 
cetvelinden ücret almakta olan kimselerin du
rumları aydınlanmıştır. Bunlar 1327 sayılı Ka
nuna bağlanmış bulunmaktadırlar, çoğunluk 
itibariyle. Yani, evvelce 3656 ve 3659 sayılı ka-

I nunlara göre çalıştırılan ve hizmetlerinin mahi-
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yeti itibariyle işçiye benzedikleri halde, hukukî 
statüleri bakımından da memura benziyen ve 
ikisi arasında kalmış bir ara zümre de 
bugün ortadan kaldırılmış, bulunmakta olduğu
na göre, bu kargaşalıkların daha da azalacağı
na ve asgariye ineceğine biz inanıyoruz. Bu 
itibarla, huzurunuza getirilmiş bulunan iş ka
nununun biran önce kanunlaştırılmasını ve ça
lışma hayatımızda boşluğu ve açıklığı duyulan 
bu kanunun yerinin doldurulmasını Hükümet 
olarak dilemekte ve rica etmekteyiz. Çünkü, 
gerçekten 9 - 10 aydan beri çalışma hayatımız
da temel yasanın bulunmayışmdaki aksaklık 
ve eksiklik zaman zaman önemli birtakım sür
tüşmelerle kendini duyurmaktadır. Şurasını da 
şükranla kaydetmek isteriz ki, toplu sözleşme
lerle gelmiş olan bir çalışma düzeni yanısıra, iş
çilerin ve işverenlerin karşılıklı göstermiş ol
dukları anlayış, bu kanunun yokluğunu daha 
vahîm olaylarla sonuçlandırmamış bulunmak
tadır. Buna rağmen, hukuk hayatımızda bu 
kadar uzun süren bir boşluğun bulunmasını da 
tehlikeli saymaktayız. Hükümet olarak huzu
runuzda kanunun biran önce kanunlaşması 
yolunda oy kullanılmasını arz ve rica ediyo
rum. 

Doğrudan doğruya İş Kanunu ile ilgili ol
mamakla beraber, bir kısım sayın üyelerin Hü
kümetimiz ve Bakanlığımızla ilgili olarak ve 
sonuç olarak da çalışma hayatının düzenlenme
sine ilişkin bâzı eleştirilerine cevap vermek zo
runda kaldığım için özür dilerim. 

Sayın Halk Partisi sözcüsü Cründoğan'm 
bâzı noktalarda ileri sürmüş oldukları görüşle
ri açıklamak zorundayım. Sayın Gündoğan, ga
zetelerden okuduğunu ve tamamen hatırlama
dıkları için bâzı izlenimlere dayanarak beyan 
etmek mecburiyetinde olduğunu söylediği bâzı 
görüşlerimizi eleştirdi. 

Hemen arz edeyim; gazetelerden, yani ikin
ci, hattâ üçüncü kaynaktan alman bilgileri de
ğerlendirmek suretiyle yapılan bu eleştiriler; 
çok yazık M, bizim söylemediğimiz sözleri esas 
almakta, bu itibarla haksız yapılmış eleştiriler 
durumuna düşmektedir. 

Resmen basın toplantısında yapmış olduğu
muz açıklamayı biz bütün Parlâmento üyeleri
ne ilgilenmeleri umudu ile teker teker sunduk. 
Bu konuşmamızda aynen şöyle bir ifade var
dır, tekrar arz ediyorum: 

İ «Verimlilik artışının üstüne çıkan ücret ar
tışları pek çok durumda gelir dağılımının dü
zelmesine hizmet etmeyip, fiyat artışlarını do
ğurur. Sağlıklı olmıyan bu fiyat artışları dü
zenlenmezse kalkınmayı engelliyen ve ekono
mideki istikrarı bozan bir ücret - fiyat helezo
nu sürekli yükseliş gösterir.» Görülüyor ki, 
«Ücret artışları, fiyat artışlarını doğurur.» tar
zında bir düşünce beyan edilmemiştir. Gerçi, 
bunun da bir gerçek payı olduğu söylenebilir, 
Nitekim, iktisatta ücret - fiyat helezonu diye 
bir helezon vardır. Ama, bunun bâzı şartlarla 
gerçekleştiğini de biz konuşmamızda açıkladık. 
Bunun bir tartışma konusu olacağını sanmıyo
ruz. Çünkü, ekonomi bilimine göre bu bilimsel 
bir gerçektir, Verimlilikle uygun şekilde yapıl
mazsa ücret ve fiyat artışları, birbirini etkili-
yen tehlikeli bir durum arz eder. Ve bu fiyat
lardaki artışlar sonunda ücretlilere yansıya
cağından, durmadan ücret artışı istekleri so
nuçta ücretle çalışanların sırtına yüklenmekte
dir. Böylece gelir dağılımı fiyat istikrarsızlığı 
nedeni ile bozulur ve büsbütün adaletsiz hale 
gelebilir. Bunu da sanıyorum ki, sayın Halk 
Partisi sözcüsü kabul edeceklerdir. Çünkü, bir 
yerde bu görüşler sosyal adalete ve birtakım 
ekonomik gerçeklere uygundur. 

Sayın Gündoğan konuşmasında, «Bizim 
C. H. P. olarak özene bezene hazırlayıp, sun
duğumuz fikirlerimiz vardır.» dediler. Bizim 
de Hükümet olarak, - haddimiz olmıyarak -
özene bezene hazırladığımız bâzı fikirlerimiz 
var. Bunları iyice inceledikten sonra eleştirir
lerse, eleştirilerden muhakkak M, çok yarar
lanırız. Ama, yanlış intibaklarla ve ikinci, üçün-
kaynaklardan alman ve bozularak nakledilen 
düşünceleri eleştirirlerse, o zaman bundan ya
rarlanmamız mümkün olmaz. Olsa olsa birta
kım yanlış anlamalar ortaya çıkar, boşuna za
man kaybetmiş oluruz, bir halk deyimi ile, 
«Havanda su dövmüş» oluruz. 

Efendim, Hükümet olarak şunu arz etmek 
isterim; bu konuya birçok sayın senatör ko
nuşmacılar değindiler. Tarım - İş Kanunu 
Hükümetçe üzerinde önemle çalışılmakta olan 
bir kanundur. Ülkemizde çalışanların büyük 
çoğunluğunun tarım alanında çalıştığı dikkate 
alınırsa, bu büyük boşluğun da doldurulması 
zamanının gelip geçtiğini kabul etmek gere-

I kir. 
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Yine aynı şekilde çıraklık kanunu ile ilgili 
hazırlıkları Bakanlıkta dikkatle yürütmekte 
ve kolaylamaktayız. Umudumuz kısa sürede 
bu tasarının da Yüce Meclislerin incelemesine 
sunulmasıdır. 

İşsizlik sigortası konusunda Sayın Gündo-
ğan'dan başka Sayın Güvenç de dikkatle dur
du, sanıyorum, işsizlik sigortası kanunu ger
çekten önemli bir kanundur. Hükümet olarak 
bu konuyu lâyık olduğu önemde ve dikkatle 
inceliyoruz. 

Sayın Gündoğan'm bir eleştirisi daha oldu. 
O da Sosyal Sigortalar Kanunu uygulaması 
bakımından Hükümetin rutin uygulamayı 
yaptığı intihamda bulunduğunu söylediler. 
Burada da kendilerine bir noktayı hatırlat
mak isterim. Halen Millet Meclisinde görüşül
mekte olan ve görüşmelerin de sonuna yak
laşmış olan esnaf ve sanatkârlar ile diğer ba
ğımsız çalışanların Sosyal Sigortası Kurumu 
kurulmasına ilişkin bir kanun tasarısı vardır. 
Bu tasarı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanu
nundan da daha geniş alanı kapsamaktadır. 
Bugün bilindiği üzere Sosyal Sigortalar Ku
rumuna bağlı 1 300 000 kadar sigortalı bulun
duğu halde, bağımsız çalışanların sigortasına 
3 milyona yakın çalışanın gireceği tahmin edil
mektedir. Bu da sanıyorum ki, Sosyal Sigor
talar ve sosyal güvenlik kanununa Hükümeti
mizin gerektiği kadar önem verdiğini Yüce 
Senatoya anlatacak, belirtecek bir noktadır. 

(Bunun yanısıra tarım kesiminde çalışanla
rın, daha doğrusu kamu kesimi tarım alanın
da ve orman işlerinde çalışanlar için de Sos
yal Sigorta Kurumu Kanununda değişiklikler 
yapılarak çalışma statüleri bakımından hizmet 
ve sanayi sektöründe çalışanlara büyük ya
kınlık gösteren, bu kesimde çalışanların Sos
yal Sigorta Kurumuna bağlanması için bir ça
lışma yapılmaktadır. Ayrıca, bir işverene bağ
lı olmaksızın kendi adına ve hesabına tarım 
alanında çalışan ve sayıları her iki, yani ge
rek hizmet akdi ile sanayi ve hizmetler kesi
minde çalışan ve gerekse kendi adına ve he
sabına çalışanlardan da daha büyük bir yekûn 
tutan çiftçileri de kapsamına alabilecek bir 
sosyal güvenlik sistemi için bâzı temel çalış
malara da başlanmış bulunulmaktadır. Bunun 
için Batı ülkelerinde, özellikle Fransa ve Yu-
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nanistan'da uygulanan bir sistemin inceletti-
rilmesine de başlanmış bulunuluyor. Bunları 
özür diliyerek arz ettim. Konumuzun doğru
dan doğruya içerisinde değildir. Fakat Bakan
lığımız, genel olarak ülkenin bütün çalışma 
hayatı ile sosyal güvenliği ile ilgili bulundu
ğu için, İş Kanunu vesilesiyle bir kısım sayın 
Senato üyelerinin yapmış oldukları eleştirileri 
cevaplandırabilmek ve kaygılarını, bu konu
larda bir çalışma yapılıp yapılmadığını öğren
me kaygılarını tatmin etmeye çalıştım. Saygı
larımı sunarak huzurunuzdan ayrılıyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Geçici Komisyon Başkanı Sa
yın ilyas Karaöz, buyurunuz efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLYAS 
KARAÖZ (Muğla) — Sayın Başkan, değerli 
senatörler; müzakeresine başladığımız iş ka
nunu tasarısının tümü üzerinde söz alan arka
daşlarımızdan bir kısmı maddelerle ilgili be
yanlarda bulundukları için, mükerrer bir ko
nuşmaya sebebiyet vermemek için bunlar üze
rinde durmıyacağım. Maddelere geçtiğimiz za
man bunları detayları ile arkadaşlarımıza arz 
ve izah edeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de işçiyi ko
ruyan ilk kanun 1865 yılında ısdar olunan 
Dilâver Paşa Nizamnamesi. Yani, Havza-i 
Fahmiye Teamülnamesi ise de, bu nizamname 
Padişah tarafından tasdik edilmediği için tat
bik sahasına konulamamıştır. Memleketimizde 
ilk iş Kanunu 10 Eylül 1337 tarihli Ereğli 
Havza-i Fahmiye maden amelesinin hukukuna 
mütedair 151 sayılı Kanundur. Bu kanun yal
nız Zonguldak kömür havzasında çalışan işçi
lerimize ait bir kanun olduğu için memleket 
çapında bütün işçi ve işverenlere tatbik edile
memiştir. Bizde iş hayatını tanzim eden umu
mi mahiyette ilk kanun 8 Haziran 1936 tarih
li ve 3008 sayılı iş Kanunudur. 3008 sayılı İş 
Kanununun birçok maddeleri bugünkü çalış
ma hayatımızın ihtiyaçlarına cevap vermediği 
için Hükümetçe hazırlanan tasarı Meclisleri
mize gelmiş ve 931 sayılı iş Kanunu çıkarıl
mıştı. Hepinizin bildiği gibi 931 sayılı iş Ka
nunu Anayasa Mahkemesi tarafından şekil 
yönünden iptal edildiği için, bu kanun tekrar 
huzurunuza getirilmiş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, 931 sayılı iş Kanu
nu bir tevhit kanunu idi. Zira, elimizdeki ta-
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sarının 110 ncu maddesine bakacak olursak, 
burada meriyetten kaldırılan 14 kanun var
dır. Bugün müzakeresine başlamış olduğumuz 
bu kanun da bir tevhit kanunudur; 14 kanu
nu bünyesinde toplamış, dağınık halde bulu
nan çalışma mevzuatını bir araya getirmiş bu
lunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, çok söz konusu 
edilen bir husus vardır. Türkiye'de ziraat iş
çileri bu kanunun kapsamına alınmalı mıdır, 
alınmamalı mıdır? Ziraat işçileri için ayrı bir 
kanun, Tarım İş Kanunu çıkarılacak mıdır, 
çıkarılmıyacak mıdır? Şu gerçeği bir defa he
pimizin bilmesi lâzım. Değerli arkadaşlarım, 
ziraat işlerinin bu kanun dışında bırakılması
nın bâzı teknik sebepleri olduğu gibi, maddi 
sebepleri de vardır. Bir defa Türkiye'de bü
yük zirai işletmeler pek o kadar mevcut de
ğildir. Diğer bir ifade ile ziraat işçileri müte-
kâsif, pek büyük kütleler teşkil etmezler. Tür
kiye'de ziraat işçisinin adedi pek yüksek ise 
de, bunlar çok dağınıktır. Ayrıca toprağı işle
me bakımından ziraatte çalışanların işçi ve iş
veren olarak ayırmak da çok zordur. Doğru
dan doğruya işçi olarak çalışanların yanında 
yardımcılar, ortakçılar, çiftçiler, yıllık, mev
simlik, aylık ve gündelikçi işçiler de yer alır
lar. Bâzıları kendi toprağını işledikten sonra 
veya işlerken bir başkasının toprağında da ça
lışır. Bütün bu hususiyetler kanun şümulüne 
girecek olanların tâyinini zorlaştırmaktadır. 

Bundan başka ziraatçılık pek mütenevvi, 
mmtaka mmtaka değişen hususiyetler arz 
eder. Entansif ziraatten ziyade ekstansif zira
at mevcuttur. Nihayet memleketimizde ziraat 
bölgeleri toplu olmayıp bunlar arasındaki ir
tibat da dağınık bulunduğundan kanunun tat
bikini sağlamak ve murakabe etmek büyük 
zorluklar arz etmektedir. Bundan dolayı zira
at işleri ve işçileri bu kanuna ithal edileme
miştir. Ancak, ziraat işçileri için hususi bir ka
nun hazırlanması memleketimizde bir zaruret 
haline gelmiştir. Tanm iş kolunda çalışan iş
çilerimizin de sosyal güvenliğe kavuşmaları 
hepimizin arzusudur. Gerek komisyonda, ge
rek biraz evvel Sayın Çalışma Bakanı tarafın
dan huzurlarınızda ifade edildiği gibi bu ka
nun da hazırlanmaktadır. Temennimiz odur ki, 
kısa bir müddet içerisinde Tarım iş Kanunu 

da Meclislerimize sevk edilsin ve bu kanun da 
Meclislerimizden çıkarılmış olsun. 

BAŞKAN — Sayın Karaöz bir dakika. Bir 
takrir var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülen İş Kanunu üzerindeki müzakere

nin maddelere geçilinceye kadar devam etme
sini arz ederim. 

Antalya 
Akif Tekin 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Buyurunuz Sayın Karaöz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLYAJ3 
KARAÖZ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım; 
kanun tasarısı yeni hükümler getirmiş bulun
maktadır. 85 nci maddeye dikkat edecek olur
sak, «İşçilere iş ve işverene işçi bulmak için 
kazanç amaciyle çalışılması veya özel büro 
açılması yasaktır» denilmektedir. Tatbikatta 
931 sayılı iş Kanunu meriyete girdikten son
ra, dahi istanbul'da veyahut da memleketimi
zin muhtelif vilâyetlerinde özel bürolar kur
mak suretiyle Avrupa'ya işçi gönderen büro
lar tesbit edildi. Bunlar için kanunun bir 
maddesindeki hükmü komisyonumuz dikkatle 
tetkik etmiş; 105 nci maddeye dikkat edecek 
olursanız burada ceza hükümlerini ağırlattır
mış bulunmaktadır. Bundan böyle bu gibi 
olaylara, hâdiselere teşebbüs edecek olanlar 
hakkında kanun büyük cezalar verecektir. 

Muhterem arkadaşlarım; biraz önce ifade 
ettiğim gibi, maddelere geçildiğinde, madde
ler üzerinde değerli arkadaşlarımızın ifade et
tikleri hususları teker teker cevaplandıraca
ğız. Komisyon olarak fazla zamanınızı almak 
istemiyorum. Bu sebepten konuşmamı burada 
kesiyor, hepinizi hürmetle selâmlıyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — 'Sayın üyeler, müzakerelere baş
lamadan önce yaptığımız yoklama neticesinde 
100 sayın üye salonda mevcut idi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Eefet Ben-
deci'nin gönderdiği tezkere ile simidi isimlerini 
jkuyacağzn üyeler komisyonda faaliyet halinde 
İçliler. 10 senelik tatbikatımız icabı komisyon 
faaliyette iken yeter sayıya bu üyelerin ithali 
şeklinde cereyan etmiştir. 
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Saym Rendeci, Sayın Betil, Sayın Ucuzal, 
Saym Bahadır1!!, Sayın Demirel, Sayın özçetin, 
Sayın Kutlar, Sayın Deliveli, Sayın 02den. Sa
yın Barutçuoğlu, Saym Agun, Sayın Tığlı, Sa
ym Ataklı, Sayın Madanoğlu, Sayın Koksal. 

IBu sayın üyeler halen müzakeresi devam et
mekte olan Anayasa ve Aıdal&t Komisyonunda 
bulunmaktadırlar. Bu itibarla müzakeresi ta
mamlanan 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa geçici bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifinin açık oylama
sına (77) sayın üye bilfiil oy kullanmış, (67) 
kabul, (5) ret, (5) çekimser, 2 boş oy çıkmıştır. 
İsimlerini "biraz evvel okuduğum sayın 15 üyeyi 
ilâve etmek suretiyle yeter sayının 'bulunduğunu 
ve (kullanılan kabul oylarının kanun teklifinin 
kabulüne yeiter olduğunu sayar ve fakat şeklî 
noksanlığı tamamlamak üzere yarın bu oylama
yı tekrarlıyac ağımı arz öderim. Aslen kanun 
kaibul edilmiştir. 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun teklifinin açık oylamasına (88) sayın 
üye bilfiil oy kullanmış, (88) kaibul, 15 saym 
üyenin ilâvesi ile bu kanun da kabul edilmiş ol
makla beraber şeklî noksanlığı yarın tamamla
mak üzere açık oylamayı teıkrarlıyacağım. 

SALÎH TANYERİ (Gaziantep) — Yarm 
aksi çıkarsa ne o!ur? 

BAŞKAN — Kanunu kabul edilmiş sayıyo
rum, yalnız şeklî noksanlığı, yani 92 nin üstün
de oy tesbit eıtmek için yarın tekrarlıyacağım. 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifinin açık oylamasına 82 saym üye bil
fiil oy kullanmış, 82 kaibul, 15 üyenin ilâvesiyle 
kanun kabul edilmiş olmakla beraber şeklî nok
sanlığın tamamlanması için açık oylama tekrar
lanacaktır. 

îstanlbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun .tasarısının açık oylamasına 
(87) sayın üye bilfiil oy kullanmış, (87) kabul, 
15 saym üyenin ilâvesiyle kanun kaibul edilmiş 
olmakla beraber, şeklî noksanlığın tamamlanma
sı için açık oylama yarm tekrarlanacaktır. 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarı
sının açık oylamasına (82) sayın üye iştirak et

miş, (82) kabul, 15 saym üyenin ilâvesiyle ka
nun kaibul edilmiş olmakla beraber, şeklî nok
sanlığın tamamlanması için açık oylama yarm 
tekrarlanacaktır. 

iSon sözü üye sıfatiyle Sayın Gümdoğan'a ve
riyorum. Buyurun Sayın Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (îstabul) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; müzakeresini 
yapmakta olduğumuz îş Kanununun 1 nci mad
decinde işçi - memur ayrımına getirilen kıstasın 
akdî durum olduğunu, 'bu itibarla yapılan akit, 
hizmet akdi ise, o çalışan ikisi banıgi sektörde, 
hangi böllümde bulunursa bulunsun, ne nevi iş/ 
yaparsa yapsın, işçi sayılacak. Efendim yok, 
yaptığı işin yine mev'i ve ıbieimi ne olursa olsun, 
eğer o bir ikanun ile bağlı ise o işe, o da 
memur sayılacak. Bunun aksini söyliyemleri de 
Saym Bakan eski bir kıstası ihya etmek iste
mekle suçladı. 

Biz ise, şu kanıdayız naçizane. Dünyanın hiç
bir yerinde çalışan kimseye, eğer çalışan kim
se, emeğini pazarda satan bir şahıs ise veya ta
rihin getirdiği, sosyal şartlarım getirdiği, ürün
lerin meydana çıkardığı biçimde çalışan kişi 
yaptığı iş itibariyle işçi itlâk edilmek gereki
yorsa, bunu şimdi tutup bu tabiî tarihî vakayı 
bir tarafa bırakıp, böyle çok özel, başka yer
lerde olduğunu sanmadığım birtakım kıstas
larla halletmeye kalkmak bence asıl bid'attır. 
Yani, bizim burada şimdi yaptığımız şey şu: 
Bir adam Devlet dairesinde çalışıyorsa, ister 
sokakları süpürsün,, isterse meselâ hasta altımı 
temizlesin, daha buna benzer, yani ne kadar 
işçiliğe benzer iş varsa onu yapsın, o adam me
murdur. Ama, bir adam özel sektörde beyaz 
yakalı hale gelmiş, hattâ içinden çıktığı sını
fın düşmanı haline gelmiş o anlamda, bir hiz
met görüyorsa, muhasebecilik hizmeti görü
yorsa veya buna benzer hizmet görüyorsa, o 
adam işçidir. Mümkün tabiî, siz itlâk ettikten 
sonra ne yapsın, adamın elinde değil. Ama, top
lumların çalışma hayatlarında, ekonomik ha
yatlarımda, sosyal hayatlarında böyle biran içim 
Devletin öyle işine gelir diyo yahut faydası var
dır diye böyle suni kıstaslar getirmekte ne fay
da vardır; anlamak mümkün değildir. Asimi 
ararsınız en iyisi,, iş ile meta arasında, iş ile üre
tim arasında, iş ile işçi arasında, işçi ile işveren 
arasındaki ilişkileri de nazarı itibara alarak 
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bir kıstas getirmek mümkün değil ani? Bir mte-
ta'ın değerini teşkil eden ve büyük Ricardo'-. 
mun 1817 de koyduğu kanuna göre, bir me-
ta'ın değerini teşkil eden emek bulunduğuna 
nazaran, meta'ın değerini teşkil edecek emeği 
sarfeden işçi olsa da, meta'ı üretmeye yarıyan 
<emek sarfetmiyen işçi olmazsa, olmaz mi; böy
le olsa daha tabiî olmaz mı? Olur ama, biraz ev
vel arz ettiğim gibi galiba bizim ülkemizde iş
te böyle telâkki etmek iyi geldi, komot (Co-
mode) geldi, uygun geldi Hükümete. Ve tabiî 
arkasından da bunun sendikacıların kendi çı
karlarını sağlamak için böyle yapıyorlar gi
bi bir de özel ve kişisel çaba vardır gibi bir 
imada bulunursanız, büsbütün zihinler bozu
lur, hakikaten sendikacılar kendine daha faz
la taraftar, üye toplamak için memiurları işçi 
yapmak istiyorlar, gibi bir de kolay, basit bir 
düşünceye belki kamu oyu vardırılabilir. Ama 
doğrusunu söylemek gerekirse, küm nerden ba
karsa baksın resmî beyan olduğu için itibar edil
mek gerekirse de, mazur görsünler Sayın Ba
kan, bir.akdi duruma bakarak çalışma haya
tında çalışan kişinin niteliğini bu kıstasa da
yanarak tâyin etmeye gitmek, öyle kolay mü
dafaa edilir bir şey değil. 

Crelelim ikinci konuya, şimdi, efendim cid
den ben burada daha rahatlıkla cevap alaca
ğımı, yani daha anlayışla cevap alacağımı sa
narak ve birçok sayın arkadaşlarımın ad is
teklerine uyarak mutadım dışında, fevkalâde 
imkân vererek ifadei meramda bulundum. De
dim M, gazetelerde gördüğüme göre, ben de 
kalan rüsuma göre filân dedim, diyor ki sa
yım Bakan, ücretler artarsa, fiyatlar artar. Bi
naenaleyh, biz de ücretlerin artması taraftarı 
olamayız,, çünkü fiyatların artışının sebebi, üc
retlerin artmasıdır diyorlar. 

Bir kere, tam böyle dediğini, demediğini söy
lemedim ama, şimdi düzelttiler, hoş bana gel
medi öyle bir yazı. Ne dediklerini biranda ta
bii not da edemedim. Hiç şüphe olmasmki, sa
tılan şey emektir. Ve belli bir süre için kulla-
nılnıak üzere isatınalana satılır bu emek. Bu 
emeğin ücretidir. Ama, emeğin ücreti ile de
ğer arasında ilişki yoktur. Çünkü, emek me-
taa ilâve edildiği zaman, kendisine ödenen
den de fazla bir değer yaratır. Ve zaten, işve
renin kârı da o emeği belli bir fiyat karşılığın
da satımaldıktan sonra belli bir müddet kulla

nıp, ondan hem işçiye ödemek, hem kendisine 
kâr çıkarmak görevidir o adamın görevi. Ya
ni sermayeye dayalı, özal teşebbüse dayalı eko
nomik politikalarında gerçek esas bu, bunun 
dışında başka bir değer yaratıcı unsur yok. 
Peki, hal böyle olunca me ta'ın değeri nereden 
çıkacak? Toplam emek miktarından çıkacak. 
Nereden, o meta'ın içinde biMrlaşmış toplam 
»emek miktarından çıkacak, güzel. Peki, eme
ğin toplam miktarında ifadesini bulan değer 
ne zaman değişecektir, ne zaman emeğin ve
rimliliği artacaktır, üretkenliği artacaktır, ya 
da, üretim gücünde değişme olacaktır, o zaman 
metaın değeri de artacaktır, hiç şüphe yok. 

Şimdi, üretim gücündeki değişmeler yü
zünden değişen değerlerinde yine eski bileşim 
duracak, işçinin ücretini satmalmak için ve
rilen bir miktar para, bir da işçinin çalışarak 
yarattığı değerden kapitaliste geçen kâr marjı 
da duracak. Peki, Türkiye'de ne yapılıyor öyle 
ise, işçi sendikaları, şimdi sayın sendikacıya bu
nu tevcih ediyorum, bunu bizim değil, sayın 
sendikacının düşünmesi lâzım gelen mesele, 
yalnız bizim bildiğimiz şey, bilimsel gerçektir, 
onu dile getiriyoruz. 

Şimdi, Sayın Bakanın ifadesine bakarak bi
zim sendikacı arkadaşlarımızdan şunu açıkla
masını istemek hakkımdır. Türkiye'de.. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Bir senatör
dür. 

BAŞKAN — Yani sendikacı arkadaşımız se
natördür. Senatör, senatörden açıklama isti-
yemez demek istiyor. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bura
da değil efendim. 

BAŞKAN — Evet, dışarda açıklar size. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Dışar

da tabii.. Şimdi, Türkiye'da emeğin verimlili
ğinde bir değişme olmadığı, üretim gücünde 
bir gelişme olmadığı halde, ayni üretim gü
cü kullanıldığı Ibalde işçi sendikası vasıtası ile 
işverene gidip, eskisinden daha fazla ücret mi 
talebediyor, böyle bir proses mi sürüyor Tür
kiye'de. Şöyle bir proses sürüyor demeye ge
lir Sayın Bakanın ifadesi, çünkü şöyle söyle
diler,, yine hatırımda yanlış kalmış olabilir, ga
yet çekinerek söylüyorum, kendilerinden değil, 
metin yok elimde. Ve verimlilik 'artmadığı hal
de işçi ücreti artısı talebinde bulunanlar. Ha.. 
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demek Türkiye'de emeğin üretici (gücünde iyi
leşme olmadan, verimlilik artmadan işçiler gi
diyor, işverenden daha fazla ücret talebediyor, 
böyle bir proses imi, böyle bir süreç mi ölüyor, i 
var mı böyle bir şey Bu dünyada olmaz, çün
kü herkese gülerler.. Ha., yok öyle değil, ya na
sıl, Türkiye'de emeğin değeri, yahut ücret, ya
ni bir belli saat, Türkiye'de 8 saat 8 saat kul
lanmak için satınalınan emek ve ona verilen 
ücret o kadar azdır ve değerin o kadar küçük 
bir parçasını kapsar ki, hiç verimlilik art
madığı, emeğin üretici gücünde değişme ol
madığı halde, bizim işçiler durmadan kapita
list kârından daha bir miktar koparmak için 
mücadele ederler. Böyle mi demek istiyorlar? 
Bunların ikisini de anlamak mümkün değildir. 
Her ücret talebi, hele kabul edilebilir hale 
geldiği takdirde ki bütün toplu sözleşmeler bu
nu gösteriyor, emeğin üretici gücünün artma
sı sonucunda meydana gelen tabiî bir taleptir. 
Kalkıp da efendim, emeğin de bir değeri var
dır,, bu emeğin değeri kendisini istihsal için 
gerekli emeğin değeridir diyebilmek mümkün
dür ve anlattıkları gibi pahalılıktan dolayı iş
çinin ayakta kalması için, ailesini geçindire-
bilmesi için gerekli metaları satınalması için 
kendisine ödemeye mecbur olan ücrette deği
şirse, büsbütün işçi talebini ms^rulaştırır ve 
gelir. O itibarla bizim kanımızca, Sayın Baka
nın dediği gibi olmuyor pek öyle işler. 

önce, emeğin üretici güçlerinin iyileşmesi 
her yerde olduğu gibi, Türkiye'de de oluyor. 
Çünkü bu emeğin üretim güdünün iyileşme
si doğal şartların ve nihayet üretim süreci için
de rol oynıyan sosyal şartların, bir kelime ila 
söyliyeyim, makinalardan tultun da üretim usul
lerine değin yeni üretim metotlarının hepsinin 
belirlediği üretim sürecindeki verimlilik artı
şını sağlayıcı unsurlar Türkiye'de cereyan edi
yor. 'Statik bir ekonomi, verim artışı olmıyan 
bir ekonomi içinde durmadan, dinlenmeden üc
ret talepleri ölüyor ve işçiler de her seferinde 

bu ücreti alıyor. Peki, hiçbir yerde, hiçbir sek
törde işçiler, hiç iartmıyan verimliliğe rağmen 
mütemadiyen ücret talebedip, ta., değerin ken-

ı dişini geçtikleri olmadı mı, şimdiye kakar? Eme
ğin metaa kattığı değeri, metam piyasa fiya
tını geçtiği olmadı mı? Olduysa kaç tane iş
letme, fabrika iflâs etti, işten çekildi'. Onu da 
öğrenmek ister. Hiç de böyle olmuyor aslında,. 
Her yerde olduğu gibi işçiler artan verimlilik
ten paylarını almak için; klâsik, tarihsel, sos
yal mücadelelerini yapıyorlar ve alıyorlar. 
Onun için o geçici zamanlara münhasır.. Ço
ğu kez, artan verimliljkten işçinin payını 
vermek istemiyenlerin ortaya koydukları ya
nıltıcı savları Sayın Bakanın, s-oyadı Sav ol
duğuna göre kullanmamalıdır kanaatindeyiz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerindeki gö

rüşmeler bitmiştir. Maddelere geçilmesini oy
larınıza arz ediyorum!: Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bir önerge var,, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
İş kanunu tasarısının Genel Kuruldaki mü

zakerelerinde, görüşmelerin, değişiklik öner
gesi verilen maddelere inhisar ettirilmesini ve 
önerge bulummıyan maddelerin sadece okunup, 
oylanmasını arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
ilyas Karaöz 

BAŞKAN — Müzakereler yarına kalacağı 
için, önergeler de rahatlıkla hazırlanabilir. 

Bu önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

28 . 7 . 1971 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,17 
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7. — SORULAR VE CEVAPLAR 

B — YAZILI SOFULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mu
kadder Öztekin'in, Adana Spor kulüplerine yapı
lan yardımlara dair yazılı soru önergesi ve Baş
bakan adına Gençlik ve Spor Bakanı Sezai Er
gim'un cevabı (7/696) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1. —: iki sene önce verdiğim bir yazılı soruda 

Adana'da eğlence yerlerinde spor kulüplerine 
giriş ücretleri ile birlikte pul satmalarak para 
toplandığını, ve bunun Anayasamızın 61 nci 
maddesine aykırı olduğunu belirtmiştim. İki yıl 
önce bu sorumuz üzerine sorumlular baklanda \ 
koğuşturma yapıldığı halde aynı olay biç suç 
değilmişçesine devam ettirilmekte, üstelik spora 
yardım namı altında toplanan paralar kulüplere j 
de intikal ettirilmemektedir. I 

2. — Bundan önceki sorumuzla da ilgi kuru
larak kanunun bir kere daha tetkikini ve neti
cesinin yazılı olarak tarafıma bildirilmesini te
min amaciyle isteğimin Başbakanlığa intikaline 
delâletlerini saygiyle rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Adana Senatörü 

Mukadder öztekin 

Not: Adana'da münteşir Yeni Adana Gazete
sinin 20 Ekim 1970 gün ve 13 785 sayılı nüsha
sından kesilen gazete kupürü ilişiktedir. 

Sinemalardaki yardım pullarının paralarını 
kulüpler alamıyorlar 

Vali Ali Rıza Aydos'un «İlimizin spor sorun
larını» görüşmek üzere dün Atatürk Gençlik Sa
rayında yapmış olduğu toplantıda: Adanaspor 
ve Demirspora gerekli para temini için «Sporun 
geliştirme ve sporcuları koruma» adı altında bir 
cemiyet kurulmasına karar verilmiştir. 

Hem cebi ve hem de kafası işliyecek entel-
lektüel kişiler ile yapılan toplantıda Aydos 
«Adanasporun ve Denürsporun seyirci yönün
den hiçbir sıkıntısı yoktur. Bu iki kulübün şam
piyon olmaları için her şeyden evvel paraya ih
tiyaçları vardır. Adana'da bu kadar zenginlerin 
bulunmasına rağmen, her iki kulübün maddi sı
kıntı içinde bulunması çok garip. Adana'nın ek
meğini yiyen her şahıs Adana'ya yardım etmeye 
mecburdur. Bu benim prensip karanındır. Bu 

şahısların Adanaspora ve Demirspora gerekli 
parayı temin etmeleri için bütün yerleri gerekir
se tek başıma dolaşacağım.» demiştir. 

Daha sonra söz alan Adanaspor Kulüp Baş
kanı: «Adana'da biz de dâhil hiç kimse bu işi 
bilmiyor. Bu işi tam öğrendikleri zamanda halk 
tarafından tahammül edilmez bir baskı karşısın
da istifa etmek zorunda kalıyor.» diyerek sözle
rine devamla: «Sinema biletlerinde kesilen te
berrulara her nedense alamıyoruz. Her halde bu 
Belediyenin sırrıdır.» demiştir. 

T. C. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 

Sayı : 001-G-80/176 
21 . 7 . 1971 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
20 . 1 . 1971 tarih ve Özel (Kalem 17 sayılı 

yazı, E8 . 1 . 1971 ttarih ve Özel Kalem G - 80/20 
sayılı yazımız ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgi edinilmesini arz ve rica (ederim. 
Sezai Ergün 

Gençlik ve Spor Bakanı 

T.C. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 

Özel Kalem 17 
20 . 1 . 1971 

Devlet Bakanlığına 
ilgi: 4 . 11 . 1970 tarih ve 201 - 1677 sayılı 

yazı : 

Cumhuriyet iSenatosu Adana üyesi Mu
kadder Öztekin'in, iSayın Başbakanımız tarafın
dan yazılı olarak (cevaplandırılması talebi ile 
Cumhuriyet iSenatoisu (Başkanlığına Vermiş ol
duğu 22 . 10 . 1970 'tarihli önergede söz konu
su olan, Adana eğlence yerlerinde spora yar
dım namı altında alman paralara ait cevapla
rımız aşağıda 'takdim edilmiştir. 

1. Adana eğlence yerlerimde ispor kulüpleri 
adına alınan paralar, bu yer Belediye Meclisi
nin 15 . 10 . 1968 ıgün ve 42 sayılı kararma 
istinaden belediyece tahsil edilmiştir. 

2. Eğlence yerlerinden Adana Belediyesin
ce spor kulüpleri adına 1969 malî yılında 
675 160,35 lira ve 1970 analı yılı Ekim ayı so-

194 — 



O. Senatosu B : 93 27 . 7 . . 1971 0 : 1 

nuna kadar 952 440,40 lira ki, ceman 
1 227 605,55 (Lira tahsil edilmiş ve bunun 
1 214 797,75 lirası spor kulüplerine ödenmiş
tir. Aynı tarihte kulüplere ödenmesi icabeden 
emanet Ihesabmdaki bakiye 12 807,40 liradan 
ibarettir. 

Bilgi edinilmeisini rica ederim. 
ismet S>ezgin 

Gençlik ve Spor Bakanı 

TC. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 

Özel Kalem 
G - 80/22 

28 . 1 . 1971 

Sayın Mukadder Öztekin 
Cumhuriyet Senatosu Adana üyesi 

Ankara 

Sayın 'Başbakanımız tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmaisı talebi ile Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığına vermiş olduğunuz 
22 . 10 . 1970 tarihli iönergede söz konusu 
olan, Adana eğlence yerlerinde ıspora yardım 
namı altında alman paralara ait cevaplarımız 
aşağıda takdim 'edilmiştir. 

1. Adana'da eğlence yerlerinde spor kulüp
leri adına alınan paralar (bu yer (Belediye Mec
lisinin kararma istinaden Belediyece tahsil edil
miştir. 

2. Eğlence yerlerinden Adana Belediyesin
ce ıspor kulüpleri &dma 1909 malî yılında 
675 160,ı35 lira ve 1970 malî yılı Ekim 
ayı sonuna kadar 552 440,40 lira ki cem'an 
1 227 605,55 lira taihsil edilmiş ve bunun 
1 214 797,75 lirası spor kulüplerine öden
miştir. Aynı tarilhte kulüplere 'ödenmesi icabe-
den, emanet (hesabındaki bakiye 12 807,40 lira
dan ibarettir. 

Bilgi edinilmesini rica ederim. 
ismet Sezgin 

Gençlik ve Spor Bakanı A. 
Ulvi Yenal 

Mülslteşar 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli üyesi 

Fatma Hikmet tşmen'in, okulların yakacak ih
tiyaçlarına 'dair, yazılı soru önergesi ve Millî 
Eğitim Bakanı Şinasi Orel'in cevabı (7/756) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanlığı 

tarafından yazılı olarak ıcevaplandırılmaısına 
aracılığınızı rica ederim. 

29 . 3 . 1971 
F. Hikmet ismen 
Kocaeli Senatörü 

Uzunköprü'de Ahçıoğlu mahallesinde '2 nci 
Murat İlkokulunun kaloriferleri için yeterli (öl
çüde kömür istihkakı verilmemektedir. Öyle ki, 
40 ton ihtiyaç karşılığı 3,5 'ton kömlür verilmek
tedir. Bu durum karşısında çocukların velileri 
kapı kapı dolaşarak yardım toplamak zorun
da kalmaktadırlar. Çevre thalkınm yoksulluğu 
sebebiyle bu gayret de gereken sonucu verme
mektedir. 

Sormak ıgereğini iduyuıyorum : 

Bütün okulların yakacak ihtiyacı bu şekil
de mi karşılanmaktadır? 'Böyleyse, neden? De
ğilse, neden fou okul 1>u ışartlar içinde bırakıl
maktadır? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı' 

Sayı : 00182 
22 . 7 . 1971 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilgi: 31 . 3 . 1971 tarih ve 11176/10042-
7/756 Isayılı yazınız. 

Kocaeli Senatörü F. (Hikmet işmen'in, okul
ların yakacak ihtiyaçlarına dair, yazılı soru 
önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuş
tur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ©derdim. 
iŞinasi Orel 

Millî Eğitim Bakanı 

Kocaeli Senatörü ISayın (Falana Hikmet İş
men'in, Edirne - Uzunlköprü merkez I I nci Mu-

— 195 — 



C. Senatosu B : 93 27 . 7 . 1971 O : 1 

rat ilkokulunun yakacak ihtiyacına dair, ya
zılı soru 'önergesi ile ilgili cevaibımız. 

222 sayılı (Kanun gereğince ilkokul yapım 
işleri valiliklerce yürütülmekte, 'okulların her 
türlü giderleri de il (özel idare bütçesinden kar
şılanmaktadır. 

Devlet yardımı da dâhil lolmak üzere, 'diğer 
ilköğretim gelirleri (özel idare 'bütçelerinin, 
«ilköğretim» fonunda toplanmakta ve adı ge
çen kanunun 77 nci maddesi hükmüne göre bu 
ödeneklerin % 70 li yapı, tesis ve onarımlar; 
% 30 u sosyal (hizmetler (Okulların ısıtma, ay
dınlatma, 'kırtasiye, personel...) giderlerinde 
kullanılmaktadır. 

Bir lolkulun, soba veya kaloriferle ısıtılacak 
şekilde inşa edilmesine il daimî encümenleri ka
rar vermektedir. 

Özel idare bütçelerinin, ilgili dairelerin büt
çe tekliflerine göre il genel meclislerince hazır
landığı, yürütülecek 'hizmetlere imkânlar dâhi
linde ödenek tahsis edildiği (bilinen bir husus
tur. 

Diğer işler meyanmda, ilkokulların yakacak 
ihtiyacı maihallî idarelerce ayar edilmekte, mer
kez Teşkilâtının bu konuda doğrudan 'doğruya 
bir rolü bulunmamaktadır. 

Edirne - Uzunköprü Ahçıoğlu mahallesinde
ki 5 derslikli II nci Murat İlkokulunun yaka
cak ihtiyacı da (bu şekilde karşılanmaktadır. 

Adı geçen lokula 1970 - 1971 öğretim yılın
da Uzunköprü ilköğretim Müdürlüğü tarafın
dan geçen yıldan (kalan 10 000 Kg. kömür 'dik
kate alınarak, 5 600 kg. (kömür verilmiş, ay
rıca mahallî dernekçe de 12 000 kg. kömür te
min edilmiştir. Bu suretle iğretim yılı içinde 
Uzunköprü merkez II nci Murat ilkokuluna 
toplam 27 600 kg. yakımlık linyit verilmiş bu
lunmaktadır. 

3. — 'Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tıma'nın, 1, 2, 3 ve 4 ncü de
recelere memur atanmasına dair, yazılı soru öner
gesi ve Devlet Bakanı Attilâ Karaosmanoğlu'nun 
cevabı (7/774) 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Devlet Bakanı 

Attilâ Karaosmanoğlu tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasına tavassutlarınızı saygılarım
la arz ederim. 

22 . 5 . 1971 
Cumhuriyet Senatosu 

Kastamonu Üyesi 
Ahmet Nusret Tuna 

Yeni Hükümetin güvenoyu almasından son
ra 1, 2, 3 ve 4 ncü dereceden 'hangi memurlar; 
(idare Meclisi azaları dâhil) nereye ve nasıl bir 
gerekçe ile atanmıştır? Ayrıca emekliye sevk 
edilen, istifa eden, müstafi sayılan ve hizmet 
dışında (bırakılan kimlerdir? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Başbakan Yardımcılığı 
Sayı : 8.01/449 

Cumhuriyet Senatosu 'G-enel Sekreterliğine 

İlgi: 18 . 5 . 1971 tarih ve 11336-10517-
7/774 sayılı yazıları. 

Cumlhuriyet (Senatosu Kastamonu Üyesi Ah
met iNusret 'Tuna'nın sorusunda ele alman 1 nci, 
2 nci, 3 ncü ve 4 ncü derecelere memur atan-
masiyle ilgili olarak Bakanlığıma bağlı kurum
larda yapılan işlemler aşağıda gösterilmiştir. 

1. Türkiye Bilimsel ve Teknik -Araştırma 
Kurumu personeline ilişkin atamalar Hükümet 
makamlarınca değil, özerk bulunan kurum 'or
ganlarınca yapılmaktadır. 'Bu kuralın istisnası 
olarak kurum murakıpları Başbakan tarafın
dan atanmakta ve Bilim Kurulu üyelerinin se
çimlerinin onaylanmasiyle 'Bilim Kurulunca se
çilerek inha edilen Genel Sekreterin atanması 
müşterek kararname (konusu bulunmaktadır. 
Hükümetin güven oyu almasından bu yana böy
le bir işlem söz konusu olmamıştır. 

2. Türkiye ve Ortadoğu Amme idaresi Ens
titüsü G-enel Müdürlüğünde ise 1 nci, 2 nci, 
3 ncü ve 4 ncü derece memurlardan atanan, 
emekliye sevk edilen, istifa eden veya müstafi 
sayılan kimse bulunmamaktadır. Ancak, seçim
le tâyin edilmiş bulunan Genel Müdür Prof. Dr. 
Akif Erginay 25 . 4 . 1971 tarihinde sıbJhi ne
denle istifa etmiş ve yerine idare Heyetince 
Prof. Dr. Şeref Gözübüyük Genel Müdürlüğe se
çilmiştir. 

3. Devlet istatistik Enstitüsü Başkanlığın
da, 1 nci dereceden Enstitü Başkanı Sabahad-

I din Alpat Başbakanlık Mütehassıs Müşavirliği-
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ne naklen atanmıştır. Adı geçenden boşalan 
Başkanlık görevine ise, Zeki Avralıoğlu tâyin 
edilmiştir. 

4. Devlet Plânlama Teşkilâtında yapılan de
ğişiklikler şunlardır: 

1. Derecede: 
Turgut Özal 
1 nci Derecede Müsteşar iken, Başbakanlık-

da görevlendirilmiştir. 
Hüsnü Kızılyallı 
1 nci derecede Müsteşar Vekili olarak atan

mış, 25 . 5 . 1971 tarihinde müşavirliğe dön
müştür. 

Memduh Aytür 
1 nci dereceye anaaşsız Müsteşar Vekili ola

rak atanmıştır. 
2 nci Derecede: 
Selçuk Egemen 
2 nci derecede 'Genel Sekreter ve 99 sayılı 

Kanunun 1 nci maddesine göre çalışmakta iken 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığındaki görevine dön
müştür. 

Faruk Molu 
2 nci derecede Genel Sekreterliğe vekâleten 

atanmıştır. 
Hikmet Çetin 
2 nci derecede iktisadi Plânlama Dairesi Baş

kanlığına vekil olarak atanmıştır. 
Nevzad Yalçmtaş 
2 nci derecede 'Sosyal Plânlama Dairesi Baş

kanlığından istifa ederek İstanbul iktisat Fa
kültesindeki 'görevine dönmüştür. 

Sadi Cindoruk 
2 nci derecede 'Sosyal Plânlama Dâiresi Baş

kanlığına 91 'sayılı Kanunun 19 ncu maddesine 
göre atanmıştır. 

Ekrem Ceyhun 
2 nci dereceden Koordinasyon Dairesi Baş

kanı iken Müşavir 'olarak 'görevlendirilmiştir. 
Kâmuran Baydur 
2 nci derecede Koordinasyon Dairesi Başkan

lığına maaşız vekil olarak atanmıştır. 
3 neü Derece: 
Hikmet Büyüklimanlı 
3 neü derecede »Genel Sekreter Yardımcısı 

iken görevi lâğvedildiğinden uzman olarak gö
revlendirilmiştir. Gereğini arz ederim. 

Atilâ Karaosmanoğlu 
Devlet Bakanı 

Başbakan Yardımcısı 

27 . 7 . 1971 O : 1 

4. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Malatya - Akçadağ îlköğretmen 
Okuluna dair, yazılı soru önergesi, ve Millî Eği
tim Bakanı Sinasi Orel'in cevabı (7/804) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilişikteki sorumun Millî Eğitim Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi saygılarımla arz ederim. 

21 . 6 . 1971 
Malatya Senatörü 

Hamdi özer 

Malatya - Akçadağ îlköğretmen Okulu her 
haliyle perişan ve yetersizdir. 800 öğrencili bu 
okulun yatakhaneleri ancak 500 öğrenci alabi-
Ir . Kalorifersiz ve yataklar perişandır, öğren
ciler istif halinde titremektedirler. Yıkanacak 
su yok... Kanalizasyon yok. Kolera her an oku
lu tehdidetmekte, kapalı spor salonu ve sinema 
salonu yok. Lojmanlar yetersiz, hidro - elektrik 
sanrali yok. Servis ve staj için 6to!büs yok. Şeh
re 30 Km. dir. Âcil vakalar karşısında çaresiz
lik içindedir. Böyle olunca eğitim ve öğretim 
sefaletle mücadele etmektedir. Bunlar öğret
menlik diplomalarını alınca, çok acı hatırlarla 
ayrılmakta ve göreve bu duygu ile başlamakta
dırlar. 

Öğrencilerine ve çevresine örnek olacak ve 
onları eğitecek bir öğretmenin bu yeteneğe sa-
hibolması gerekir. 

Bilgi ve görgü kurallarından yoksun bir or
tamda ve perişan bir yaşantı içinde yetiştirilen 
bir öğretmen tehlikeli sapmalara mâruz kalabi
lir. Yaşantısmdaki renk, eğitim ve öğretiminde 
kendisini gösterir. 

Akçadağ ilköğretmen Okulu böyle bir peri
şanlık âfeti içindedir. Bu gidiş devam ederse an
cak bundan sapık ideolojiler yararlanacaktır. 
Örnekleri görülmüştür. 

Okulun çok çalışkan ve yurt sever yönetici
leri tarafından bu ihtiyaçlar şimdiye kadar İs
rarla belirtilmiş olmasına rağmen neden karşı
lanmamıştır? 

Bu okulun durumunu acilen yerinde görüp 
tesbit etmek ve onu olumlu bir yöne çevirecek 
ihtiyaçlarını ne zaman ve ne şekilde karşılamak 
mümkün olacaktır? 
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T. 0. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Sayı : 00180 

22 . 7 . 1971 

ilgi : 23 . 6 .1971 tarih ve 7/804 -11472/11822 
sayılı yazınıza, 

Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 
Özer'in, Malatya - Akçadağ İlkıöğretmen Okulu
na dair, yazılı soru 'önergesi ile ilgili cevabı
mız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi saygılarımla rica ederim. 

Şinasi Orel 
Millî Eğitim Bakanı 

Cumhuriyet 'Senatosu Malatya Üyesi Sayın 
Hamdi özer'in, Malatya - Akçadağ ılköğretmen 
Okuluna dair, yazılı soru önergesi ile ilgili ce
vabımız. 

Uzun yıllar ilköğretim dâvasına katkıda bu
lunmuş Malatya - Akçadağ ılköğretmen Oku-

27 . 7 . 1971 O : 1 

lunun geliştirilerek günün şart ve ihtiyaçlarına 
uygun bir ortama kavuşturulması hususu, Ba
kanlığımızın da önemle üzerinde durduğu bir 
konudur. 

Geçmiş yıllar yatırım programlarında adı 
geçen ilköğretmen okulu için hazırlanan geliş
tirme projesi Devlet Plânlama Teşkilâtına su
nulmuş, fakat kabul edilmemiştir. 

Bununla beraber, bu okulun geliştirilmesi 
1972 programında tekrar ele alınarak toplam 
proje bedeli 8 577 000 Tl. sına ulaşan yatak
hane - yemekhane, - lâboratuvar ve işlik, spor 
ve toplantı salonu, su kuyusu tevsii, kanalizas
yon, 8 daireli lojman ve yıldırımlık yapımını ihti
va eden tesisleri, yatırım programımızın 3 ncü ön
celik sırasında teklif edilmiş bulunmaktadır. 

Bunun dışında okulun mevcut bina tesisi ve 
4 aded çeşitli evsaf ve modeldeki taşıt aracı ile 
faaliyetine devam ettirilmesi için gereken yıl
lık cari masraf ödenekleri tefrik edilmiş, yerle
rine sarf edilmek üzere mahalline göndeıilmiş-

I tir. 
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5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa bir madde eklenmesi baklanda kanun teklifine verilen 
oyların sonucu 

(Salt yoğunluk sağlanamamıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Bmanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
M. Şükran özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mukadder Öztekin 

AFYON KARAHlSAR 
M. Kâzım Karaâğaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turhan Kapanlı 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

Üye sayısı : 183 
Oy verenier : 77 

Kabul edenler : 67 
Reddedenler : 5 

Çekinserler : 5 
Oya katılmıyanlar : 104 

Açık üyelikier : 2 

[Kabul edenler] 
BİLECİK 

Mehmet Orhon Tuğrul 
BOLU 

Alâettin Yılmaztürk 
ÇANAKKALE 

Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

ERZURUM 
Sakıp Hatun oğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 

İZMİR 
Mustafa BioBoklar 

| Orhan Kor 
I KASTAMONU 

İ Mehmet Çamlıca 
KAYSERİ 

j Sami Turan 
I KOCAELİ 

İ Hikmet İsmen 
KONYA 

Osman Nuri Canpolat 
KÜTAHYA 

A. Orhan Akça 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

SAMSUN 
Rıza İsıtan 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

[Reddedenler] 
ELÂZIĞ 

Salim Hazerdağlı 
IZMIR 

Necip Mirkelâmoğlu 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertiürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadla 
Hayri Dener 
Feridun Cemal Erkin 
Vehap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Fahri KJorutürk 
Tayfur Sökmen 
Âdil Ünlü 

KONYA 
Fakih özlen 
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[Çekinserler] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğhı 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Mehmet Özgüneş (B.) 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 
( t Â.) 

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

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin Inkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

ERZURUM 

Osman Alüıocagil 

AMASYA 
Macit Zeren 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

SİNOP 
Nâzım İmebeyli 

BURSA 
î. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇORUM 
M. Şevket ö\zçetin 

DENÎZLÎ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 

[Oya katılmıyanlar] 
Rifat Öztürkçin© 
Cemal Yıldırnm (1.) 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 

KARS 
Sırrı Atalay 
M. Ziya AyrılmCİ. Â.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
Mehmet Nafiz Ergeneli Ali Alkan 

ELÂZIĞ 
Celâl Erttuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
İhsıaın Topaloğlu (B.) 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa D eli veli 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevızi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Bamtçuoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(B§k. V.) 

TOKAT 
Mi Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
ö. Lütfi Hoeaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Aralan Bora 

URFA 
Hatan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Kasım Gülek 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Suad Hayri Ürgüplü 
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[Açık üyeUkltr] 

Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 2 
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1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tek
lifine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

TABİİ ÜYELER* 
Vehbi Ersü 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 

ADANA 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzıru Karaağaçlı-
oğlu 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
SaMh Türkmen 

ANKARA 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Alâed'din Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 88 

Kabul edenler : 88 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 0 

Oya katılnııyanlar : 93 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmıi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 

edenler] 
I Şevket Akyürek 
l Halûk Berkol 
l Rifat Öztürkçine 
S İZMİR 
iş 
s Mustafa Bozoklar 
l Orhan Kor 
j KARS 
jj Y. Ziya Ayrım 
| KASTAMONU 
| Mehmet Çamlıca 
| Ahmet Nusret Tuna 
jj KAYSERİ 
i Hüsnü Dikeçligil 
B Hüseyin Kalpaklıoğlu 
l Sami Turan 
| KOCAELİ 
| Hikmet Işmen 
| KONYA 
jjj Sedat Çumralı 
| Fakih özlen 
l Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
I. Etem Erdinç 

MANİSA 
I Oral Karaosmanoğlu 
1 A. Orhan Süersan 
| MARAŞ 
İ Adnan Karaküçük 
j MARDİN 
| Abdurrahman Bayar 

Abdülkerim Saraçoğlu 
MUĞLA 

Haldun Menteşeoğlu 
NİĞDE 

| Kudret Bayhan 

Hüseyin Avni Göktürk 
ORDU 

Bekir Sıtkı Baykal 
SAKARYA 

Osman Salihoğlu 
SAMSUN 

Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öıztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadh 
Hayri Dener 
Feridun Cemal Erkin 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 
Suad Hayri Ürgüplü 
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[Oya katîlmıy anlar] 
TABİİ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Melhanet Özgüneş (B.) 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(Î-A.) 

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

ATYON KARAHÎSAR 
Ahmet Karayiğit 

AMASYA 
Macit Zeren (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bıekata 
Turgut Cebe 
Mansur Ulnsey 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 

Mehmet Güler 
Cemalettin Inkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Edip oomunoğlu 

ESKİŞEHİR 
C "ier Ucuzal 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu (B.) 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
'Cenral Yıldırım (İ.)! 

İZMİR 
Beliğ Beler 

t Nazif Çağatay 
i 
i Mümin Kırlı 
I Necip Mirkelâmoğlu 

(t A.) 
| KARS 

I Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 

Fevzi Halıcı 
KÜTAHYA 

I A. Orhan Akça 
MALATYA 

Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Ruhi Tumakan 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MUĞLA 
llyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

j NEVŞEHİR 
| 1. Şevki Atasağun 
jj ORDU 
| Selâha^ikı Acar 
\ Şevket Koksal 
S RİZE 
| O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 

SllRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

srvAs 
Âdil Altay 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEB 
Hidayet Aydmer 
Kasım Gülek 
Vehap Güvenç 
Mehmet Izmen 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Zerin Tüzün 

' Ragıp Üner 
Âdü Ünlü 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 
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İ97İ yıli Bütiçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun tek-
Minin açık oylama sonucu 

(Saltçoğunluk sağlanamamıştır.) 

TABİİ ÜYBLBR 
Vahbi Ersü 
Sami Küçük 
Secai O'Kan 
Fahri öıdilek 
Selâhattin Özgür 

ADANA 
Mukadder öıtekin 

AFYON KARAMSAR 
M. Kasım Karaağaçlı-
oğlu 
Kemal Şenoeak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Mehraat Pırıltı 
Akif Tekin 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtserer 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Alâeddin Yıltmıaztürik 

BUBDUR 
ö. Farufe Kjnay*adk 

BURSA 
î. Sıalbri Çağlayangil 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

183 

0 
0 

99 
2 

[Kabul edtnUr] 

Cahit Ortaç 
Saifeft Ural 

ÇANAKKALE 
N&Mt Ahun 
Ziya Teırmıen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Acmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Haterdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
SaMh Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 

Halûk Berkol 
İZMİR 

Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Hikmet lamen 

KONYA 
Osman Nuri sdanpolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Fakiih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
llyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

SAMSUN 
Rısa Isıtan 
Fethi Tsretoğlu 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumcuoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
R«fat Zaloğlu 

URPA 
1. Etem Karakapısı 
Haıan Oral 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yesüyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remsi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELMB 
Lûtfi Akadh 
Hayri Dener 
Feridun Cemal Erkin 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 
Suad Hayri Ürgüplü 
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[Oya krilmtyaıvl&r] 

TABU ÜYELER 
Skrem Acuner 
Rtfst Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Bmanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Mehmet Özgüneş (B.) 
M. Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muaaffer Yurdakuler 
( t Â.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünalıdı 
(B§k. V.) 

ADIYAMAN 
Mehımet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHlSAR 
Ahmet Karayiğit 

AMASYA 
Macit Zeren (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Sfe 
Halil Goral 

BALIKESİR I 
i 

Nuri Demirel \ 
Mehmet Güler \ 
Cemalettin İnkaya \ 
Nejat Sarlıcalı 

BOLU j 
Turgut Yaşar Gülez j 

BURSA i 
fyw&î Kayalar ; 

ÇORUM ! 
M. Şevki Özçetin \ 

DİYARBAKIR | 
Selâhattin Cizrelioğlu I 

ERZİNCAN ! 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu (B.) 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa D eli veli 

İÇEL 
Lütfi Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
O. Zeki Gümüşoğlu 

Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım (t.) 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 
Mümin Kınlı 
Necip Mirkelâmoğlu 
( t Â.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım (1. Â.) 
Mehmet Hazer 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Lûttfi Tokoğlu 

MALATYA 
Nurettin Akyuırt 
Hamdı Özer 

MANİSA 
Doğat Barutçuoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Ataeağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ÖRDÜ 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RIZH 
O. Mecdi Afun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeei 

SİİRT 
Âbdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım tnefbeytö 

SİVAS 
Âdil Altay 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altunta* 
Zihni Betil 

TRABZON 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Aralan Bora 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Kasım Gülek 
Vehap Güvenç 
Mehmet îzmen 
Oaman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Zerin TüJnikı 
Rajnp Üner 
Âdil Ünlü 

[Açık üyelikler] 

Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 2 
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istanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(S al tço ğunluk sağlanamamıştır.) 

TABİİ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 

ADANA 
Mukadder Öztekin 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Keımal Şenocafc 

AĞRİ 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Orhan Kürüm oğlu 

BOLU 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
I. Sabri Çağlayanıgil 
Şeref Kayalar 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekins erler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

183 
87 
87 

0 
0 

94 
9. 

[Kabul 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
GKirhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatun oğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

IÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Halûk Berkol 

edenler] 

I Rifat Öztürkçine 
l İZMİR 
t; Mustafa Bozoklar 
l Orhan Kor 
1 KASTAMONU 
p Mehmet Çamlıca 

I KAYSERI 
l Hüsnü Dikeçligil 
I Hüseyin Kalpaklıoğlu 
'I Sami Turan 
I KONYA 
f Osman Nuri Canpolat 
j; Sedat Çumralı 
l Fevzi Halıcı 
[ Fakih özlen 
*' Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
I A. Orhan Akça 
1 I. Etem Erdinç 
| MANİSA 
i i Oral Karaosmanoğlu n 
| A. Orhan Süersan 
\ 
Ü MARAŞ 
î 
I Adnan Karaküçük 
E MARDİN 
| Abdülkerim Saraçoğlu 
t MUĞLA 
I Ilyas Karaöz 

MUŞ 
i Isa Hisan Bingöl 

NÎGDE 
I Kudret Bayhan 
| Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

StVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
il i Altuntaş. 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilei 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadh 
Hayri Dener 
Feridun Cemal Erkin 
Vehap Güvenç 
Fahri E»ra*trk 
Tayfur Sökmen 
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[Oya katılmıyanlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Me*hıme>t özgüneş (İB.) 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(t A.) 

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

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
Ahmet Karayiğit 

AMASYA 
Macit Zeren (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 

Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

ÇORUM 
M. Şevket öızçetin 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu (B.) 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Cemal Yıldırım (İ.) 

ÎZMIR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Neeip Mirkelâmoğlu 
(î. Â.) 

KARS 
Sırrı Ataiay 
Y. Ziya Ayrım (1. Â. 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
i Ali Alkıan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

AMASYA 
Doğan Barutçjuoğlu 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Bülmi Soydan 

MARDİN 
\brlnrrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

) 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SP7AS 
Âdil Altay 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUı\TCELl 
Arslan Bora 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Kasım Gülek 
Mehmet îzmen 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
Sivas 

Yekûn 

207 — 
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(S. S; 1635) 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakfenıda kanun ta
sarısına verilen oyların sonucu 

(»alt çoğunluk sağlanaanaimıştır.) 

tiye sayısı 
Oy verenler 

Kabtd edeciler 
Reddedenler 

Çekimserler 
Oya katılmıy anlar 

Açık üyelikler 

183 
82 
82 
0 
0 

99 

[Kabul edenler] 
TABİÎ ÜYELER 

Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Salâhattin özgür 

ADANA 
Mukadder öztekin 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçüa-
oğlu 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BÎTLIS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
I Cahit Ortaç 
| Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇAR KIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaea 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim H«,eerdağh 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügili 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Halûk Berkol 

I O. Zeki Gümiişoğlu 
İZMİR 

Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nıısret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligii 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1, Eteni Erdinç 

MANİSA 
Oral Karaosmamoğhı 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Uya» Karaöz 

MUŞ 
j.sa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

Hüseyin Avni Göktürk, 
ORDU 

Bekir Sıtkı Baykal 
SAKARYA 

Osmau Salihoğlu 
SAMSUN 

Rıza Isıtan 
StVAS 

Nurettin Er tü rk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TRABZON 
Ali Şakır Ağanoğlu 

URFA 
î. Ete m Karakapıeı 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Terık Remzi Baltan 
Mehmet AM Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadla 
Hayri Dener 
Feridun Cemal Erkin 
Vehap Güvenç 
Fahri Kıorutürk 
Tayfur Sökmen 
Suad Hayri Ürgüplü 
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[Oya katilmıyanlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğkı 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Mehmet Özigüneş (lB.) 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tuııçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
( 1 Â.) 

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

AFYON KARAHÎSAR 
Ahmet Karayiğit 

AMASYA 
Maeit Zeren (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıealı 

BİNGÖL | 
A. Hikmet Yurtsever 

ORDU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizreüoğlo 

EDİRNE 1 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ERZİNCAN 
S Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
| ibrahim Tevfik Kutlar 
I GİRESUN 

İhsan Topaloğlu (B.) 
GtMÜŞANE 

Abbas Cilâra 
HAKKÂRİ 

Necip Seyhan 
HATAY 

Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

[Açık ü% 

Eskişehir 
Sivas 

Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım (İ.) 

İZMlR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 
(İ. Â.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrımı (İ. Â.) | 
Mehmet Haz©r 

KIRKLARELİ | 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 
Lûtfi Tokoğlu 

MALATYA 
Nurçttin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuıoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 

ORDU 
Selâhattin Acar. 
Şevket Koksal 

RİZE 
0. Mccdi Agun 

telikler] 

1 
1 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeei 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hoeaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAJC 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydıner 
Kasım Gülek 
Mehmet İzmen 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

Yekûn 

!>&<.* 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

93 NCÜ BİRLEŞİM 

27 . 7 . 1971 Salı 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 

seçimi. 
2. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir asıl 

üye seçimi. 
3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir yedek 

üye seçimi. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Rifat Öztürkçine'nin, Anayasa Mahkemesince 
iptal edilen Belediye Gelirler Kanununun bâzı 
hükümlerine dair Maliye Bakanından sözlü 
sorusu (6/554) 

2. —• Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, ceza evleri gardiyanlarının gün
lük yaşantılarına dair, Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/527) 

3. —• Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Yu
suf Ziya Ayrım'in, Kars ili köylerinin su sıkın
tısına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/562) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdı Özer'in, Son Havadis Gazetesinin 
7 . 5 . 1971 tarihli sayısındaki bir yazıya dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/563) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğiu'nuıı Tütün ve Tütün Tekeli 
Kanununa dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu (6/564) 

6. —• Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi 
Bilgen'in, Akdeniz Gübre Sanayiine dair Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/566) 

7. —• Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'm, Diyanet işleri ve Vakıflar 
Ger el Müdürlüğüne dair Devlet Bakanından 
sözlü sorusu (6/568) 

8. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'mın, bir Fransız gazetecisinin 

Türkiye'ye çağrılmasına dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/569) 

9. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat (Mürkçine'nin 28 . 2 . 1971 tarih ve 
1376 sayılı Bütçe Kanununun 16 ncı madde
sine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/570) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Haydar Tunçkanat'm, Etibankm özel şahıslar
dan devraldığı maden sahalarına dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/571) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Haydar Tunçkanat'm, ikömür satışına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/572) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hanıdi Özer'in, Yunanistan'da bulunan Türk 
azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına 
dair Millî Eğitim ve Dışişleri Bakanlarından söz
lü sorusu (6/567) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Öztürk'ün, öğrettoen sorunlarına dair, 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu ('6/373) 

14. — Cumhuriyet. Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'm, ayçiçeği istihsaline dair Sana
yi ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/5^74 ) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
X I . — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 

Kanununa geçici bir madde eklenmesi hakkın
da. kanun teklifinin Mili ot Meclisince reddolu-
nan metni ve Cumhuriyet Senaıtosu Malî ve ik
tisadi İşler ve Bütçe ve Plân 'komisyonlarından 
5 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Ko
misyon raporları (Milleit Meclisi : 2/230; Cum
huriyet Senatosu : 2/322') (S. Sayısı : 1607 ye 
ek) (Dağıtma tarihi : 22 . 7 . T971) 



B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile İstanbul Üyesi Halûk Berkol'un 
TRT Ankara Televizyonuna dair Senato Araş
tırması istiyen önergesi (10/34) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'm, son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır
ması istiyen önergesi (10/42) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'm, bölgelerarasmda artan farklılık ve 
bölgesel plâna gitme zoruııluğu olup olmadığı 
hususlarında Senato araştırması istiyen önerge
si (10/43) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat ve Adana Milletvekili Ahmet 
Topaloğlu'nun, Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarihli ve 29 sayı-
h Haftalık Karar Cetvelindeki 2143 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(Cumhuriyet Senatosu 4/77) (S. Sayısı : 1120 
ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) (Mil
lî Savunma Bakanlığı ile ilgilidir) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersan'm, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 121 . İli . 1969 tarihli ve 71 
sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı 
kararının Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Cumhuriyet Senatosu 4/81) (S. Sayısı : 1574) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) (Millî Savunma 
Bakanlığı ile ilgilidir) 

6. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan 
Türkkan'm, Dilekçe Kanma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 . 7 . 1967 tarihli ve 38 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararının 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu (Cumhuriyet 
Senatosu 4/80) (S. Sayısı : 1575) (Dağıtma ta
rihi : 4 . 6 . 1971) (Millî Savunma Bakanlığı ile 
ilgilidir) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Haimdi Özer'in, Demokratik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato Araştırması istiyen 
önergesi. (10/45) 
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8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan'm yasama dokunıılmazlığınitt 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi. 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/991) (S. Sayısı : 1582) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 6 . 1971) 

X 9. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 2/546; C. Senatosu 2/334) 
(S. Sayısı : 1632) (Dağıtma tarihi : 23 . 7 .1971) 

10. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 2/548; C. Senatosu 2/335) 
(S. Sayısı : 1633) (Dağıtma tarihi : 23 . 7 .1971) 

11. •— İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/507; C. Se
natosu 1/1255) (S. Sayısı : 1634) (Dağıtma ta
rihi : 23 . 7 . 1971) 

12. —• 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/508; C .Senatosu 1/1256) (S. S a 
yısı : 1635) (Dağıtma tarihi : 23 .7 .1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. —• Hüseyin Sesli hakkındaki ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 3/159; C. Senatosu 2/320) 
(S. Sayısı : 1596 ya ek) (Dağıtma tarihi : 
17 . 7 . 1971) 

X 2. — Çocuklara karşı Nafaka mükellefi
yetine uygulanacak Kanuna dair sözleşmenin 
^onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet ve Dışişleri, Turizmi ve Tanıtma ko
misyonları raporları. (Millet Meclisi 1/380; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1229) (S. Sayısı : 1627) 
(Dağıtma tarihi : 22 . 7 . 1971) 
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X 3. — Hukukî veya Ticari mevzularda 

Adlî ve Mahkeme dışı evrakın yabancı memle
ketlerde tebliğine dair sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cuimlhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları ra
porları. (Millet Meclisi 1/383; Cumhuriyet Se
natosu 1/1235) (S. Sayısı : 1628) (Dağıtma ta
rihi : 22 . 7 . 1971) 

X 4. — Türkiye ile İngiltere arasındaki 28 
Kasımı 1931 tarihli Adlî Yardımlaşma Sözleşme
sinin Swaziland Krallığına teşmiline dair (4 Ey
lül 1970 ve 29 Ocak 1971) tarihli Notaların ıte-
iatisi ile yapılan Andlaşmanm onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kalbul olunan metni ve Cum
huriyet 'Senatosu Anayasa ve Adalet ve Dışiş
leri, 'Turizm ve Tanıtma komisyonları rapor
ları. (Millet Meclisi 1433; Cumhuriyet Senatosu 
1/1233) (S. Sayısı : 1629) (Dağıtma tarihi : 
22 . 7 . 1971) 

X 5. — Bâzı ölümlerin tesbitine ait sözleş
menin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kahul olu
nan metni ve Cumhuriyet (Senatosu Anayasa ve 
Adalet ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Ko
misyonları raporları. (Millet Meclisi 1/379; 
OS. Sayısı : 1630) (Dağıtma tarihi : 22.7.1971) 

6. — 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi 
Kanununun 7368 sayılı Kanunla değişik 18 ve 
27 nci maddeleriyle ek ve 3 ncü maddelerinin 
değiştirilmesiıne ve bu kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince 

kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
'Tarım, İçişleri, Anayasa ve Adalet, Malî ve İk
tisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 

j 3 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Ko
misyon raporu. (Millet Meclisi 1/351; Cumhu
riyet Senatosu 1/1242) (S. Sayısı : 1631) (D. 
tarihi : 22 . 7 . 1971) 

X 7. —• Sosyal Güvenliğin asgari normları 
hakkındaki sözleşmenin onaylanmasının uygun 

| bulunduğuna dair kanun tasarısının Millet 
i Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 

Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Sos
yal İşler komisyonları raporları (Millet Meclisi: 
1/153; Cumhuriyet Senatosu : 1/1232) (S. Sa
yısı : 1636) (D. Tarihi : 23 . 7 . 1971) 

X 8. — Türkiye - İsviçre Sosyal Güvenlik 
iSözleşmesinin ve Nihai Protokolün onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı-

I nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Ta-

I mtma ve Sosyal İşler komisyonları raporları 
(Millet Meclisi : 1/282; Cumjıuriyet Senatosu: 
1/1234) (S. Sayısı : 1637) (D. Tarihi : 
23 . 7 . 1971) 

I X 9. — Vatandaşlarla vatandaş olmıyan 
kim,selere sosyal güvenlik konusunda eşit muar 

I mele yapılması hakkındaki sözleşmenin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta-

I sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve 

I Tanıtma ve Sosyal İşler komisyonları raporları 
(Millet Meclisi : 1/105; Cumhuriyet Senato
su : 1/1236) (S. Sayısı : 1638) (D. Tarihi : 

I 23 . 7 . 1971) 





Toplantı : 10 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / 3 ) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkmda kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu 

raporu (M. Meclisi : 2 / 5 4 8 ; C. Senatosu : 2 /334) 

Millet Meclisi 
İdare Amirliği 14 . 7 . 1971 

Saymanlık Müdürlüğü 
No. : 1507 

Yüksek Başkanlığa 

1971 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları cetvelinin 
M. Meclisi kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi gerekçesiyle birlikte takdim kılın
mıştır. 

Gereğine müsaadelerinizi arz ederiz. 

idare Âmiri İdare Âmiri idare Âmiri 
Â. Ta§a N. Yavuz Kurt M. Salih Yıldız 

GEREKÇE 

1971 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelin Millet Meclisi kısmının 34.000 nci 
malî transferler bölümünün 34.711 nci (Pralâmentolararası Birliği Türk Grupunun birliğe iştirak 
hissesi) maddesine mevzu 16 700 lira ödenekten Parlâmentolararası Birliği Türk Gnıpu Başkanlığı
nın 31.5.1971 gün ve A/198 sayılı yazılarında 5 750 isviçre Frangı Parlâmentolararası Birliği büt
çesine Türk Grupunun katılm;a payı, Milletlerarası Parlömanter Dokümantasyon Merkezi bütçesine 
Türk Grupunun katılma payı da 500 isviçre Frangı olduğu ve cem'an 6 250 isviçre Frangının gön
derilmesi talebedilmiş ancak mezkûr iştirak hisselerinin Türk parası karşılığı 22 020 liraya tekabül 
etmekte olup mezkûr maddedeki ödenek 5 320 lira noksan olduğundan mevzuuibahis transferlerin 
yapılabilmesi için Millet Meclisi 1971 malî yılı bütçesinin mezkûr maddeleri arasında aktarma yapıl
masına imkân olmadığından umumi bütçenin tasarrufundan karşılanmak üzere 5 320 liralık ek 
ödenek aktarılması zarureti hâsıl olmuştur. 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük 21 . 7 . 1971 
Millet Meclisi 

Bütçe Kurma Komisyonu 
Esas No. : 2/546 
Karar No. : 135 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisi idare Âmirlerinin «1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun» teklifi, Maliye Bakanlığı temsilcileri ile Millet Meclisi 
idare Âmirlerinin de katılmfası ile incelendi, görüşüldü; 

1632 
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Teklifte 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetveliaı Millet Meclisi kısmının 34.000 
nci Malî transferler bölümünün 34.711 nci (Parlâmentolararası Birliği Türk Grupunun Birliğe 
iştirak hissesi) maddesine 5 320 lira ek ödenek verilmesi öngörülmüş bulunmaktadır. 

Verilen bilgilerden sonra teklif yerinde görülerek Komisyonumuzca /aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

BaşkanveMli 
Aydın 

1. C. Ege 

Ankara 
11. Balan 

Burdur 
N. Yavuzkan 

Eskişehir 
/. Angı 

Kars 
K. Okyay 

Malatya 
H. Gökçe 

Niğdo 
M. N. Çerezci 

Uşak 
31. F. At ay ti rt 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Ankara 
Y. Köker 

Çorum 
A. Topçubaşı 

Hatay 
H. Özkan 

Kastamonu 
H. Tosyalı 

Manisa 
H. Okçu 

Tabiî Üye 
S. Özgür 

Urfa 
İ. E. Karakapıcı 

Kâtip 
Erzurum 

E. Danışman 

Balıkesir 
C. Bügehan 

Denizli 
H. Oral 

İçel 
C. Okyayuz 

Konya 
N. Kalaycıoğlu 

Manisa 
M. Erten 

Trabzon 
A. Şener 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Adıyaman 
Y. Z. Yılmaz 

Bolu 
H. 1. Cop 

Edirne 
M. N. Er geneli 

İzmir 
A. N. Üner 

Malatya 
İV. Akyurt 

Maraş 
A. îmamoğlu 

Trabzon 
A. R. Vzuner 

MİLLET MECLİSİ İDARE ÂMİRLERİNİN 
TEKLİFİ 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

teklifi 

MADDE 1. — 1971 yılı Bütçe Kanununa 'bağ
lı (A/3) işaretli cetvelin M. Meclisi kısmının 
34.000 nci Malî transferler bölümünün 34.711 nci 
(Parlâmentolararası Birliği 'Türk Grupunun 
birliğe iştiraik hissesi) maddesine 5 320 lira e\i 
ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Millet Meclisi Baş
kanı ve Maliye Bakanı yürütür. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Cumhurivet Senatosu (S. Sayısı : 1632) 



Toplantı : 10 g A 1 *% 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | Ö Q û 

1971 yık Bütçe Kanununa bagiı ( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu 

raporu (M. Meclisi : 2 / 5 4 8 ; C. Senatosu : 2 /335) 

Millet Meclisi 
İdare Amirliği 20 . 7 . 1971 

Saymanlık Müdürlüğü 
No. : 1556 

Yüksek Başkanlığa 

1971 malî yılı 'Bütçe Kanununa bağlı (A/l ) cari harcamalar cetvelinin C. Senatosu ve M, Mec
lisi kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi gerekçesiyle birlikte takdim kılınmıştır. 

Gereğine müsaadelerinizi arz ederiz. 

idare Âmiri idare Âmiri idare Âmiri 
Y. Ziya Ayrım N. Mirkelâmoğlu M. Yurdakuler 

idare Âmiri idare Âmiri idare Âmiri 
Âdil Yasa N. Yavuz Kurt M. Salih Yıldız 

GEREKÇE 

1971 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelinin Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi kısmının 11.000 nci ödenekler bölümümün 11.310 ncu! (Üyeler Ödeneği) ve 11,330 
ncu üyeler yollukları maddelerine mevzu ödenekler; 657 ve onu tadil eden 1327 sayılı Kanu
nun 236 ncı maddesi ile I sayılı T. B. M. Meclisi üyelerinin ödenekleri hakkındaki) hüküm 
değiştirilmiş ancak mezkûr kanunun yürürdük maddesi olan» 93 ncü maddemin (C) bendi Ana
yasa Mahkemesi Kararı il'e iptal edilmiş olduğundan üyelere Mart - Ağustos. 1971 ayları öde
mek ve yollukları tediye edilememiştir. 

Mahsup şekli T. B. M. Meclisi üyelerinin ödenek ve1 yokluklarını teslbit edecek kanunda 
gösterilmek üzere üyelere 27 . 4 . 1971 gün ve 1400 sayılı Kanunla üyeler ödeneği ve yollukları mad
delerinden 20 şer bin lira avans veriknTJş mezkûr maddelerdeki ödeneklerin kifayetsiz
liği nedeniyle Cumhuriyet Senatosu üyelerinin ödenekleri için 2 413 635 lilra yollukları için 
1 206 365 lira, milletvekillerinin ödenekleri için 9 920 740 lira yollukları için ide 2 959 260 
lira ki, cem'an 12 500 000 liraya ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

Cumhuriyet Senatosu ve Milılet Meclisi 1971 malî yılı bütçelerinin tertipleri arasında ak
tarma yapılmasına imkân olımaldığından umumi Bütçenin tasarrufundan karşılanmak üzere 
12 500 000 liralık ek ödenek verilmesine zaruret hâsıl olmuştur. 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük 
Millet Meclüi 21 . 7 . 1971 

Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 2/548 
Karar No. : 138 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet [Senatosu ve Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, (1971 yılı ÎBütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kamun) teklifi, Maliye Bakanlığı tem
silcileri ile (Cumhuriyet Senatosu ve (Millet Meclisi İdare Âmirlerinin de katılması ile incelendi, 
görüşüldü; 

Teklifin gerekçesinde izah edilen hususlar Komisyonumuzca da yerinde görülerek kanun 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

Geme! Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek 'Başkanlığa sunulur. 

Başkanvekili 
Aydın 

1. C. Ege 

Ankara 
H. Balan 

Burdur 
N. Yavuzkan 

Eskişehir 
1. Angı 

Kars 
K. Okyay 

Malatya 
H. Gökçe 

Niğde 
M. N. Çerezci 

Uşak 
M. F. Atayurt 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Ankara 
T. Köker 

Çorum 
A. Topçuba§ı 

Hatay 
H. Özkan 

Kastamonu 
H. Tosyalı 

Manisa 
H. Okçu 

Tabiî üye 
S. Özgür 

Urfa 
1. E. Karakapıcı 

Kâtip 
Erzurum 

B. Danışman 

Balıkesir 
C. Bilgehan 

Denizli 
H. Oral 

İçel 
C. Okyayuz 

Konya 
N. Kalaycıoğlu 

Manisa 
M. Erten 

Trabzon 
A. Şener 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Adıyaman 
Y. Z. Yılmaz 

Bolu 
H. 1. Cop 

Edirne 
M. N. Er geneli 

İzmir 
A. N. Üner 

Malatya 
N. Akyurt 

Maraş 
A. İmamoğlu 

Trabzon 
A. R. Vzuner 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1633) 
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İDARE ÂMİRLERİNİN TEKLİFİ 

1971 njüı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

MADDE 1. — 1971 yılı Bütçe Kanununa 
ibağlı '(A/l) işaretli cetvelin ilişik cetvelde ya
zılı tertiplerine (12 ı500 000) lira ek ödenek ve
rilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe (girer. 

MADDE 8. — Bu kanunun kendi Meclisleri 
ile ilgili hükümlerini Cum'huriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi Başkanları ve Maliye CBakanı 
yürütür. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1971 'yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen 
kaJbul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen 
kaJbul edilmiştir. 

Bölüm Madde 

(Teklife bağlı cetvel) 

(A/l) CARİ HAKCAMALAR 

Ödeneğin çeşidi Madde 
Bölüm 
toplamı 

11.000 

11.000 

Cumhuriyet Senatosu 

ÖDENEKLER 

ÜYELER ÖZLÜK HAKLARI 

11.310 Üyeler ödeneği 
11.330 Üyeler yollukları 

Millet Meclisi 

ÖDENEKLER 

ÜYELER ÖZLÜK HAKLARI 

11.310 Üyeler ödeneği 
11.330 Üyeler yollukları 

(A/ l ) Toplamı 

3 620 000 

2 413 635 
1 206 365 

8 880 000 

5 920 740 
2 959 260 

3 620 000 

8 880 000 

12 500 000 

(Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği cetvel) 

Teklife bağlı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1633) 





Toplantı : 10 I A f j / 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | O ü 4 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 

Karma Komisyonu raporu (M, Meclisi : 1/507; 
C. Senatosu : 1/1255) 

T. C. 
Başbakanlık 16 . 7 . 1971 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 71 -1240/9763 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 12 . 7 . 1971 tarihinde kararlaştırılan «İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» gerekçesi ve eki cetveller 
ilişik olarak sunulmuştur. 

hereğinin yapılmasını rica ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

4936 sayılı Üniversiteler KaiRMiimu» 2 nci maddesi gereğince, İstanbul Teknik Üniversitesine 
bağlı (Gemji İnşaatı Fakültesi) adı ile bir fakültenin kurulması, adı gecen üniversite senatosunun 
teklifi ve Millî Eğitiim Bakanlığı onayı ile kabul eküliınüş bulunmaktadır. 

Mezkûr fakülte teşkilât kadrolarına ait 1413 sayılı Kanıum 25 . 6 . 1971 tarihli ve 13876 sayılı 
Resmî Gazetede yayınlanmıştır. 

Bu kamını tasarısı ile İstanbul Teknik Üniversitesi cari yıl bütçesinin (A/ l ) ve (A/3) işaretli 
cetvellerihıde, Gemi İnşaatı Fakültesi aldı ile yendideni açılacak tertiplenine (1 507 639) liralık ola-
ğantüstü ödeneğin verilmesine ve 1413 sayılı Kanunla alınmış bulunan kadrolardan (6) adedinin 
(L) cetvelinle alınmasını ihtiva edeni hükümler ge^tirlilmliştir. 

İhtiyaç gösterilen (1 507 639) liralık olağanüstü Ödenek, adı geçen üniversite cani yıl bütçe 
Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 72.000 nicil (özel gelirler) bölümünün 72.100 neü (Hazinıe 
yardımı) maddesine eklenmek suretiyle karşılanacakta. 



__ 2 — 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 21 . 7 . 1971 

Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/507 
Karar No. : 136 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurulan '(İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı {Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı), Maliye Bakanlığı temsilcilerinim 
de katıldıkları toplantıda incelendi, görüşüldü; 

4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 2 nci maddesi uyarınca 1413 sayılı Kanun ile İstanbul 
Teknik Üniversitesine biağlı olarak kurulan Gemi İnşaat Fakültesinin, cari yıl içindeki giderlerini 
karşılamak üzere (A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvellerde gösterilen tertiplerine toplam olarak 
(1 507 639) liralık olağanüstü ödenek verilmesini ve karşılığının da yine cari yıl bütçesinin (B) 
işaretli cetvelinin 72.100 ncü Hazine yardımı maddesine eklenmesini öngören kanun tasarısı, 
Komisyonumuzca yerinde görülerek, ekli cetvelleri ile birlikte aynen kabul edilmiştir.. 

Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Başkauvekili 
Aydın 
1. G. Ege 

Ankara 
H. Balan 

Burdur 
N. Yavuzkan 

Eskişehir 
î. Angı 

Kars 
K. Okyay 

Malatya 
11. Gökçe 

Niğde 
M. N. Çerezci 

Uşak 
M. F. Atayurt 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Ankara 
Y. Köker 

Çorum 
A. Topçıibaşı 

Hatay 
H. Özkan 

Kastamonu 
H. Tosyalı 

Manisa 
H. Okçu 

Tabiî Üye 
S. Özgür 

Urfa 
/. E. Karakapıcı 

Kâtip 
Erzurum 

R. Danışman 

Balıkesir 
C. BilgeJıan 

Denizli 
H. Oral 

İçel 
C. Okyay uz 

Konya. 
N. Kalaycıoğlu 

Manisa 
M. Erten 

Trabzon 
A. Şener 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Adıyaman 
Y. Z. Yılmaz 

Bolu 
H. t. Cop 

Edirne 
M. N. Er geneli 

İzmir 
A. N. Üner 

Malatya 
N. Akyurt 

Mar&ş 
A. İmamoğlu 

Trabzon 
A. R. Uzuner 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1634) 



HÜKÜMET TASARISI 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) ve (A/3) 
işaretli cetvellerin ilişik (1) sayılı cetvelde ya
zılı (Gemi İnşaatı Fakültesi) adı altında yeni
den açılan tertiplerine 1 507 639 lira olağanüstü 
ödenek konulmuştur. 

MADDE 2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli 
cetvelin 72.000 nci (Özel gelirler) bölümünün 
72.100 ncü (Hazine yardımı) maddesine 
1 507 639 lira eklenmiştir. 

MADDE 3, — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli 
cetvelin sonuna, ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim bakanları yürütür. 

12 . 7 . 1971 

Başbakan 
İV. Erim 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A. Karaosmanoğlu 
Devlet Bakanı 

D. Kitaplı 

Millî Savunma Bakanı 
F. Melen 

Dışişleri Bakanı 
O. Olcay 

Millî Eğitim Bakanı 
§. Orel 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Koçaş 

Devlet Bakanı 
M. özgüneş 

Adalet Bakanı 
/. Arar 

İçişleri Bakanı 
H. ömeroğlu 

Maliye Bakanı 
8. N. Ergin 

Bayındırlık Bakanı 
C. Karakaş 

Cumhuriyet Senatosu 
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BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METlN 

istanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Dış Eko. İliş. Bakanı Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
Ö. Derbil T. Akyol 

Güm. ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
II. Özalp >M. O. Dikmen 

Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı 
/ / . Arık A. Sav 

Sanayi ve Ti. Bakanı En. ve Ta. Kay. Bakanı 
A. Çilingir oğlu 1. Topaloğlu 

Turizm ve Ta. Bakanı imar ve İskân Bakanı 
E. Y. Akçal 8. Babüroğlu 

Köy İşleri Bakanı Onman Bakanı 
C. Aykan 8. İnan 

Gençlik ve Spor Bakanı 
S.Ergun 

(S. Sayısı : 1634) 



Bölüm Madde 
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(Tasarıya bağlı cetveller) 
(1) SAYILI CETVEL 

Ödeneğin çeşidi Lira 

12.000 

12.110 
12.111 
12.150 

12.250 

12, 
12. 
12. 

12. 
12, 

,310 
.370 
380 

391 
,392 

12.410 
12.430 
12. 

12. 
12. 
12 

.450 

.510 

.571 

.590 

12.600 

12.811 
12.813 
12.814 

12.831 
12.832 
12.833 
12.834 
3 2.835 
12.836 

Gemi inşaatı Fakültesi 

(A/ l ) 

Cari harcamalar 

PERSONEL GİDERLERİ Bölüm toplamı 1 340 051 

AYLIKLAR 
Devlet memurları aylıkları 
Öğretim üyeleri, görevlileri ve yardımcıları ile uzmanlar aylıkları 
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler 
ÜCRETLER 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
SOSYAL YARDIMLAR 
Aile yardımı 
Emekli kesenekleri karşılıkları 
Sosyal Sigortalar kurumları kesenek ve prim karşılıkları 
DİĞER SOSYAL YARDIMLAR 
G-iyecek yardımı 
Yiyecek yardımı 
EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Fazla çalışma ücreti 
Konferans ücreti 
4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 55 nci maddesi gereğince verile
cek ücretler 
TAZMİNATLAR 
Ek görev tazminatı 
İşgüçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zammı 
Üniversite tazminatı 
İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
Ödül 
YOLLUKLAR 
I - Yurt içi yollukları 
Yönetim yollukları 
Sürekli görev yollukları 
Geçici görev yolluğu 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu 
Öğretim yollukları 
Staj ve öğrenim yolluğu 
Kongre ve konferans yolluğu 
Araştırma ve incelenle yolluğu 
Kurs yolluğu 
Merkez, kurum ve enstitüler yolluğu 
Konferans için getirtileceklerin yolluğu 

399 000 
358 020 
45 443 

4 500 
109 768 

1 

1 
1 

1 

5 000 

35 000 

1 908 
1 

340 400 

500 
7 000 

1 

1 000 
1 000 

500 
500 
500 

1 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1634) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira 

5 000 
1 

1 
6 000 
12 000 

1 
7 000 

II - Yurt dışı yollukları 

Yönetim yollukları : 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı geçici görev yolluğu 

Öğretim yollukları : 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
12.874 Yurt dışı kurs yolluğu 
12.875' Konferans için yurt dışından getirileceklerin yolluğu 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölüm toplamı 113 501 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDERLER 
13.210 Su 'giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
13.410 Posta - Telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Taşıma giderleri 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
14.510 Kurs giderleri 
14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

15.000 Kurum Giderleri 

(Eğitim, kurumları giderleri 
Kitaplık giderleri 

15.371 Büro giderleri 1 000 
15.372 Ulaştırma giderleri 1 
15.475 Giyim, - kuşam alım ve giderleri 500 
15.376 Malzeme alım ve giderleri 5 000 
15.379 Diğer aiım ve giderleri X 

Bölüm toplamı 

Bölüm toplamı 

i_: = ^ j — = — ; 

12 000 
10 000 
50 000 
20 000 

1 

500 
5 000 
4 000 

2 000 
8 000 
2 000 
10 002 

1 
10 000 

1 
6 508 
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Ödeneğin çeşidi Lira 

Araştırma kurumları giderleri 
Merkez, kurum, ve enstitü giderleri 

15.411 Büro giderleri 
15.412 Ulaştırma giderleri 
15.413 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.415 Giyim, - kuşam alım ve giderleri 
15.416 Malzeme alım ve giderleri 
15.419 Diğer lalım ve giderleri 

16.000 Çeşitli giderler 

Lâboratuvar giderleri 
16.211 Büro giderleri 
16.212 Ulaştırma giderleri 
16.213 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
16.215 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
16.216 Malzeme alım ve giderleri 
16.217 Yiyecek alım ve giderleri 
16.219 Diğer .alım ve giderleri 

Temsil, ağırlama ve tören giderleri 
16.711 Makam temsil giderleri 
16.712 Görevısel temsil giderleri 

Bakım ve küçük onarım giderleri 
16.810 Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

Bölüm toplamı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

27 007 

5 000 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 000 
1 

10 000 
10 000 

(A/l) Toplamı 1 497 069 

(A/3) 

Sermaye teşkili vei transfer harcamaları 

II - Transferler 

35.000 Sosyal transferler Bölüm toplamı 

Emekli Sandığına ödemeler 
35.210 |% 1 ek karşılıkları 

Ödül, ikramiye, mükâfat ve yardımlar 
35.681 Muhtaç öğrencilere yapılacak yardımlar 

Gtenel Toplam 

10 570 

7 570 

3 000 

1 507 639 
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(2) SAYILI CETVEL 

(L) OETVELÎ 

Gemi İnşaatı Fakültesi 

D. Memuriyetin Nev'i Aded! iAylık 

4 Profesör 1 1 250 
y6 Doçent 1 950 
7 Doçent 3 800 
4 uzman 1 .1 1250 

(Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği 
cetveller) 

Tasarıya bağlı (1) ve (2) sayılı cetveller ay
nen kabul edilnıi-ştıir. 

*>&<( 
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Toplantı : 10 İ C Î Î E 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayîsı : | Ö 5 D 

1971 ydı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapdması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Meclisi : 1/508; C. Senatosu : 1/1256) 

T. C. 
Başbakanlık 16 . 7 , 1971 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 71 -1241/9764 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine ara Bakanlar Kurulun
ca 12 . 7 . 1971 tarihinde kararlaştırılan «1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

(Başibakan 

G E R E K Ç E 
Birinci madde : 

Bölüm Madde Düşülen Eklenen İ z a h a t 

(A/ l ) 

Millî Savunma Bakanlığı 

12.000 12.310 1 165 356 Ücretli memurların yeni personel rejimi ile memur sta
tüsüne geçmeleri sebebiyle, bu personele de aile yardı
mı ödeneği verilmesi gerekmektedir. Tertibindeki öde
nek yıl sonuna kadar olan ihtiyacı karşılıyamadığından, 
12.310 ncu maddeye daha 1 165 356 liranın eklenmesi 
zaruridir. 

12.811 1 500 000 Birliklerde ve asker alma teşkilâtında uygulanması ge
reken reorganizasyon nedeniyle yapılacak yer değiştir
meler ve 12 Mart muhtırasından sonraki durumla ilgili 
plân dışı atanmaların yarattığı ödenek ihtiyacından 
dolayı 12.811 nci maddeye daha 1 500 000 liranın ek
lenmesi zorunlu görülmüştür. 

12.813 ~ 2 000 000 Sıkıyönetim ilânı ile 'kurulan Sıkıyönetim komutanlık
larında görevlendirilen subay, askerî memur, astsubay 
ve sivil personelin 6245 sayılı Kanun esaslarına göre 
yolluk ve yevmiyelerinin verilmesi gerektiğinden, 12.813 
ncü maddeye 2 000 000 liranın eklenmesine ihtiyaç var
dır. 
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Bölüm Madde Düşülen Eklenen İ z a h a t 

12.853 3 360 000 Amerikan yardımından temin olunan muhripler henüz 
yurdumuza dönmemiştir. Bu gemileri teslim almak için 
gidecek heyet ve gemi personelinin yolluklarını karşı
lamak üzere, 12.853 ncü maddeye daha 3 360 000 lira
nın eklenmesine ihtiyaç vardır. 

12.871 439 000 Bu tertibe konulmuş bulunan 1 245 000 liralık ödenek 
yıl sonuna kadar olan ihtiyacı karşılıyamıyacağından, 
evvelce yurt dışına öğrenim için gönderilen personelin 
ihtiyacını karşılamak üzere, 12.871 nci maddeye 439 000 
liranın eklenmesine ihtiyaç vardır. 

14.000 14.110 23 000 Bütçedeki ödenek kâfi gelmediğinden, bu miktar ödene
ğin eklenmesi zaruridir. 

14.210 300 000 Sıkıyönetimin ilân ve uzatılması sebebiyle Sıkıyönetim 
komutanlıkları nezdindo kurulan askerî mahkemelerin 
ihtiyacını karşılamak üzere, 14.210 ncu maddeye 300 000 
liralık ödeneğin ilâve edilmesi zorunlu görülmüştür. 

14.540 374 000 Yeni kurulan Savunma Sanayi Daire Başkanlığının 
faaliyetlerinin gerektirdiği nükleer lâboratuvarınm ku
rulması ve diğer îâboratuvarların sarf malzemelerinin 
temini için bütçedeki ödeneği kâfi gelmemektedir. Bu 
itibarla, 14.540 ncı maddeye 374 000 liranın eklenmesi 
zaruridir. 

14.550 172 000 Halen yurt dışında staj ve öğrenimde bulunan perso
nelin ihtiyaçları, mevcut ödenekle karşılanamadığın
dan, 14.550 nci maddeye 172 000 liranın eklenmesine ih
tiyaç vardır. 

15.000 15.226 500 000) Malzeme fiyatlarındaki artışlar, Harb Okulunun eği-
15.296 1 500 000) tim süresinin 3 yıla çıkarılması ve öğrenci adedindeki 

artışlar, öğretim sisteminde yapılan değişiklikler sebe
biyle, profesörlerin ders vermesi için bâzı dersanelerin 
anfi haline getirilmesi ve bâzılarının genişletilmiş ol
ması nedeniyle, 15.226 ncı maddeye 500 000 liranın ve 
15.296 ncı maddeye de 1 500 000 liranın ilâve edilmesi 
gerekmektedir. 

16.000 16.480 127 000 Brüksel'de SHAPE karargâhında görevli Türk er ve 
erbaşların her birine iaşe ve harçlıkları karşılığı olarak 
ayda 130 doların, 21 . 4 . 1971 tarih ve 7/2279 sayılı 
kararname ile 150 dolara çıkarılmış olması nedeniyle, 
bütçedeki ödenek kifayet etmediğinden, 16.480 nci mad
deye 127 000 liranın eklenmesi gerekmektedir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1635) 



Bölüm Madde Düşülen Eklenen İ z a h a t 

17.000 

16.810 

17.210 13 708 000 
17.220 3 766 356 
17.310 2 863 000 
17.320 123 000 

7 000 000 

) 

Millî Savunma Bakanlığında mevcut bma ve tesisle
rin bakım ve onarımları için bütçedeki ödenek kâfi gel
mediğinden, 16.810 ncu maddeye 7 000 000 liranın ek
lenmesine ihtiyaç vardır. 
Bâzı projeli hizmetlerden sarfınazar edilmek suretiyle, 
bu tertiplerden toplam olarak 20 460 356 liranın ta
sarrufu mümkün görülmüştür. 

35.000 35.720 

(A/3) 

Millî SaıvTHLinıa Balkanlığı 

2 000 000 Türk Silâhlı Kuvvetleri ile ilgili dernek ve vakıflara 
yardım maddesinden bütçe ile ayrılan ödenek ihtiyacı 
karşılıyamadığmdan, daha 35.720 nci maddeye 2 000 000 
liranın eklenmesi lüzumludur. 

İkinci madde : 

Bölüm Madde Eklenen 

12.000 12.280 88 000 000 

12.340 11 700 000 

12.380 12 000 000 

İzahat 

(A/ l ) 

Millî Savuntma Balkanlığı 

Millî Savunma Bakanlığı temsilcileri ile Harbiş Sendikası ara
sında yapılan görüşmelerde, işçi ücretlerinin bir miktar artırıla
cağı hususunda mutabakata varılmıştır. 
Bu durum muvacehesinde^ yapılacak 4 numaralı Toplu iş sözleşme
sinin getireceği malî yük 88 milyon Uradır. 
Bu itibarla, 12.280 nci (İşçi ücretleri) maddesine bu miktarın ek
lenmesi zaruridir. 

Bu tertibe konulan ödenek yıl sonuna kadar olan ihtiyacı kar-
şüıyamamakitadır. (Sebebi: 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Türk Silâhlı 
Kuvvetleri camiasında 12.300 aded sivil personel mevcuttur. Bu 
personelin yıllık ortalama tedavi giderleri ailesiyle birlikte 220 
liradır. Toplam olarak malî portesi 2 700 000 liraya baliğ olduğu, 

b) İlâç fiyatlarının ortalama artışı ise, % 30 - 50 araisındadır. 
Bununda külf eti 9 milyon civarındadır. 

Bu itibarla, 12.340 nci maddeye 11 700 000 liranın eklenmesine 
ihtiyaç vardır. 

12.280 nci (İşçi ücretleri) maddesine verilmesi derpiş olunan 
88 000 000 lira ile ilgili olup, işçilerin sosyal sigortalar kurumları 
(kesenek ve prim karşılıklarını sağlamak üzere bu maddeye 
12 000 000 liranın eklenmesine zaruret vardır. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1635) 
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Bölüm Madde Eklenen İzahat 

13.000 13.310 90 700 000 Millî Savunma Bakanlığının, İktisadi Devlet Teşekkülleri ile 
serbest piyasadan almış olduğu yiyecek 'maddelerinin fiyatlarının 
artması sebebiyle, tertibindeki ödenek yıl sonuna kadar olan 
ihtiyacı karşılıyanıadığından, 90 700 O00 liralık ödeneğin 13,310 ncu 
maddeye eklenmesi zorunlu görülmüştür. 

13.320 41 000 000 Millî Savunma Bakanlığının, Sümerbanktan satmaldığı pa
muklu, yünlü ve deri mamullerine Hükümet karariyle yapılan çe
şitli zamlar sebebiyle, bütçe ödeneği kâfi gelmemektedir. 

Bu zamların karşılığı olarak 41 000 000 liranın 13.320 nci mad
deye eklenmesi icabetmektedir. 

13.330 158 900 000 Savaş gereçleri ve savaş stokları ile ilgili malların mubayaası 
ekseriyetle yurt. dışından yapılmaktadır. 

10 Ağustos 1970 tarihli devalüasyon kararı gereğince satınalı-
nan malların fiyatlarının artması karşısında, bütçedeki ödenek 
'kâfi gel m emektedir. 

Bu itibarla, devalüasyondan doğan farkların karşılanabilmesi 
için 13.330 ncu maddeye 158 900 000 liranın eklenmesi zaruridir. 

13.350 16 000 000 10 Ağustos 1970 tarihli devalüasyon kararı gereğince, yurt içi ve 
yurt dışından alınacak ilâç, hammaddesi ile sağlık araç, gereç ve 
malzemelerindeki fiyat artışı nedeninden dolayı, bütçedeki ödenek 
ihtiyacı karşılıyanlamaktadır. 
Bu itibarla, 13.350 nci maddeye 16 000 000 liranın eklenmesine ih
tiyat vardır. 
PTT Genel Müdürlüğünce yapılan zamlar muvacehesinde, terti
bindeki ödenek yıl sonuna kadar olan ihtiyacı karşıhyamamak-
tadır. 
Bu nedenle, tertipleri hizalarında gösterilen miktarların eklenme
si zorunludur. 
Kara, Deniz ve Devlet Demir Yollarma yaptırılan insan ve malze
me naklinden dolayı, yılı bütçesine' konulan ödenek kâfi 
g elm e m ekt edir. 
Ayrıca, Karayolları tarifesinde uygulanan tonaj tahdidi, akar - ya
kıt ve yedek parça fiyatlarındaki artış ile taşıma ücretlerine ya
pılan c/c 40 oranında ve ayrıca Denizcilik Bankasınca gemi kira
lamalarında da % 22 bir artış yapılmıştır. 
Bu nedenle 13.430 ncu maddeye 28 milyon liranın eklenmesine ih
tiyaç vardır. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

13.000 13.410 250 000 ) PTT Genel Müdürlüğünce yapılan zamlar dolayısiyle, bütçedeki 
13.420 250 000 ) ödenek ihtiyacı karşılıyanıadığından, tertipleri hizalarında gös

terilen miktarların eklenmesi gerekmektedir. 
14.000 14.773 900 000 AİD'den 1971 yılında, Sağlık ve Sosyal Yardım Bafcanlığma ve

rilecek 528 aded taşıtın işletme ve onarma masraflarını karşıla
mak üzere 1 500 000 liralık ödeneğe ihtiyaç bulunmaktadır. 
Şimdiye kadar 300 taşıt teslim alınmıştır. Bakiye 228 taşıtın ne 
zaman geleceği belli olmadığından ve senenin yarısının geçmiş ol
ması dolayısiyle, 300 aded taşıtın işletme ve onarma masrafı için 
900 000 liranın eklenmesi zaruridir. 

13.410 
13.420 

13.430 

3 
8 

28 

000 000 ) 
700 000 ) 

000 000 
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Bölüm Madde Eklenen İ z a h a t 

15.000 15.511 7 000 000 Kalorifer yakıtı olan Fuel - Oile % 75, elektriğe % 25 - 50, suya 
da % 175 oranında zam yapılmış bulunmaktadır. 
Bütçedeki ödenek kâfi gelmediğinden, 7 milyon liranın eklenmesi 
zaruridir. 

15.512 500 000 Devlet hastaneleri ulaştırma giderleri için bütçedeki ödenek kâfi 
gelmediğinden, posta - telgraf ve telefon ücretlerine yapılan zam
lardan dolayı artışları karşılamak üzere, 15.512 nei maddeye 
500 000 liranın eklenmesine ihtiyaç vardır. 

15.513 350 000 Akar yakıta % 33 - 35 oranında zam yapılmış olduğundan, büt
çedeki ödenek ihtiyacı karşılıyamamaktadır. 
Bu itibarla, 350 000 liranın eklenmesi zaruridir. 

15.516 18 000 000 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Devlet hastaneleri malzeme 
alım ve giderleri maddesinde yer alan ödeneğin hemen tamamı 
ilâçlarla, tıbbi ve cerrahi malzemeye harcanmaktadır. Bunların 
aşağı yukarı tamamı dışardan ithal edilmektedir. Bu malzemeler
de % 45 oranında bir artış meydana geldiğinden, bütçedeki öde
nek ihtiyacı karşılıyamamaktadır. 
Bu itibar, 18 milyon liranın 15.516 ncı maddeye eklenmesi zorunlu
dur. 

15.517 9 000 000 Devlet hastaneleri yiyecek alını ve giderleri ile ilgili olan bu mad
deye konulan ödenek gıda maddelerine yapılan zamlar dolayısiyle 
kâfi gelmediğinden, 15.517 nci tertibe 9 milyon liranın eklenmesine 
ihtiyaç vardır. 

15.521 500 000 Sağlık merkezleri büro giderleri için bütçedeki ödenek kâfi gel
memektedir. Yıl sonuna kadar olan ihtiyacı karşılamak üzere, 
15.521 nci maddeye 500 000 liranın eklenmesine ihtiyaç vardır. 

15.523 350 000 Sağlık merkezleri taşıt işletme ve onarma giderlerine ait ödenek
ler, akar yakıta yapılan zamlar dolayısiyle ihtiyacı karşılıyanırya-
cağmdan, 15.523 ncü maddeye 350.000 liranın eklenmesine ihtiyaç 
vardır. 

15.526 750 000 Sağlık merkezlerinin malzeme alım ve giderleri tertibinden ilâç, 
tıbbi ve cerrahi malzeme alınmaktadır. 
Bu malzemeler de % 45 oranında artış olduğundan, bu tertibe daha 
750 000 liranın eklenmesine ihtiyaç vardır. 

15.527 1 000 000 Yiyecek maddelerine yapılan zamlar dolayısiyle, bütçedeki öde
nek kâfi gelmediğinden, yıl sonuna kadar olan ihtiyacı karşıla
mak üzere, daha 1 000 000 liranın eklenmesine ihtiyaç vardır. 

15.531 1 000 000 Hükümetçe ve buna paralel olarak özel sektör de çeşitli mal ve 
hizmet fiyatlarında zamlar yapması dolayısiyle, bütçedeki ödenek 
ihtiyacı karşılıyamamaktdır. 
Bu itibarla, 1 000 000 liranın eklenmesine ihtiyaç vardır. 

15.536 1 000 000 İlâç, tıbbi ve cerrahi malzeme fiyatlarında % 45 oranında bir ar
tış olduğundan, 15.536 ncı maddeye 1 000 000 liranın eklenmesi 
gerekmektedir. 

15.537 1 000 000 Yiyecek maddelerindeki fiyat artışından dolayı, bütçedeki ödenek 
ihtiyacı karşılıyamadığından, bu tertibe daha 1 000 000 liranın ek
lenmesi zorunludur. 
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Bölüm Madde Eklenen İzahat 

15.541 2 000 000 Akar yakıt elektrik ve suya yapılan zamlar nedeniyle, bu terti
be 2 000 000 liranın eklenmesine ihtiyaç vardır. 

15.542 200 000 PTT giderlerine yapılan zam dolayısiyle, bu tertibe daha 200 000 
liranın eklenmesi gerekmektedir. 

15.543 100 000 Meydana gelen fiyat artışlarından dolayı, verem hastaneleri taşıt 
işletme ve onarma, giderlerine 100 000 liranın eklenmesine ihtiyaç 
vardır. 

15.546 3 000 000 Verem hastanelerinin malzeme alım ve giderleri maddesindeki 
ödenek, ilâç, tıbbi ve cerrahi malzemelere yapılan % 45 oranında
ki artış dolayısiyle yetmediğinden, bu tertibe 3 000 000 liranın ilâ
vesine ihtiyaç vardır. 

Yiyecek maddelerindeki fiyat artışları sebebiyle, yıl sonuna kadar 
olan ihtiyacı karşılamak üzere, 3 500 000 liranın bu tertibe ilâve
sine ihtiyaç vardır. 
Büro giderlerindeki fiyat iartışı sebebiyle, bu tertibe 1 000 000 lira
nın eklenmesi gerekmektedir. 
İlâç, tıbbi ve cerrahi malzeme fiyatlarında % 45 artış olduğundan, 
bu tertibe 1 000 000 liranın eklenmesine ihtiyaç vardır. 
Yiyecek fiyatlarındaki artış sebebiyle, yıl sonuna kadar »olan ihti
yacı karşılamak üzere, 1 500 000 liranın 15.577 nci tertibe eklen
mesi icab etmefct e dir. 

imar ve iskân Bakanlığı 

12.000 12.280 3 500 000 1971 yılı bütçesinin ihzarı sırasında 657 ve onu değiştiren 1327 
sayılı Kanun muvacehesinde yevmiyeli personelin durumu o za
man için vuzuha kavuşmamış bulunmakta idi. Bu sebeple İmar ve 
İskân Bakanlığının işçi ücretleri için talebettiği 6 500 000 liralık 
ödenek, global olarak 3 000 000 lira bütçeye konulmuştu. 
Yevmiyeli personelin kadroya geçme talebinde bulunmadıkların
dan, işçi statüsüne tabi olan bu kimselerin toplu sözleşmenin hita
ma ereceği 1 . 10 . 1972 tarihine kadar ücret ödeme zarureti belir
miştir. 
Bu itibarla, yıl sonuna kadar olan ihtiyacı karşılamak üzere, 12.280 
nci maddeye 3 500 000 liranın eklenmesi zaruridir. 

12.380 409 500 İşçi ücretleri için verilmesi derpiş olunan 3 500 000 liranın Sos
yal Sigortalar kurumları kesenek ve prim karşılıkları için bu 
miktarın eklenmesine zaruret vardır. 

15.541 

15.571 

15.576 

15.577 

3 5O0 000 

1 000 000 

1 000 000 

1 500 000 
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Bölüm Madde Eklenen İzahat 

(A/3) 

Maliye Bakanlığı 

34.000 34.114 5 416 205 İstanbul Teknik Üniversitesine bağlanan Temel Bilimler Fakültesi 
için 3 908 5<86 lira ve 'Gemi İnşaatı Fakültesi için de 1 507 639 
liralık olağanüstü ödenek verilmesi hakkında iki kanun tasarısı 
sevkediLmiş bulunmaktadır. 
Aidi geçen üniversiteye bağlı fakülteler için verilmesi derpiş olu
nan olağanüstü ödeneklerin karşılığı Hazine yardımının, Maliye 
-Bakanlığı 1971 yılı bütçesinin 34.114 neü maddesine 5 416 205 
liranın eklenmesi gerekmektedir. 
Toplam olarak verilmesi derpiş olunan 521 475 705 liralık ek 
ödenek yıl içinde, yapılacak tasarrufla karşılanacaktır. 

Üçüncü Madde : 
Resmî okul haline getirilmesine karar verilen özel yüksek okulların satınalınması, kamulaştı

rılması, kiralanması ve bunlarda yapılacak tadilât ile ilgili her türlü giderlerini karşılamak üzere 
Maliye Bakanlığı 1971 yılı bütçesinin (A/3) işaretli cetvelinin 32.000 nci ('Kamulaştırma ve sa-
tmalmalar) bölümünde yeniden açılacak 32.200 ncü maddeye 200 000 000 liralık olağanüstü öde
neğin konulmasına ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

Bıı madde ile verilmesi derpiş olunan 200 000 0^0 liralık olağanüstü ödenek yıl içinde yapıla
cak tasarrufla karşılanacaktır. 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 21 . 7 . 1971 

Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/508 
Karar No. : 137 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurulan (1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya-
pdması hakkında kanun tasarısı) Millî Savunma, Sağlık ve Sosyal Yardım, İmar ve İskân ve Ma
liye Bakanlığı temsilcilerinin de katıldıkları toplantıda incelendi, görüşüldü; 

Kanun tasarısının 1 nci maddesine bağlı (1) sayılı cetvelde gösterilen tertipler arasında 
(20 460 356) liralık aktarmanın, Millî Savunma Bakanlığının laile yardımı, birlik ve asker aılma 
teşkilâtının re organizasyonunu temin, Sıkıyönetim Komutanlıklarında görevlendirilen persone
lin yolluk ve yevmiyeleriyle bu komutanlıklar nezdinde kurulan Askerî mahkemelerin ihtiyaç
larını sağlamak, yeni kurulan Sıavunma Sanayi faaliyetlerinin malzeme ihtiyaçları, getirtilecek 
muhripler için gönderilecek personelin yollukları, Brüksel'de bulunan SHAPE Karargâhmdaki 
er ve erbaşların iaşe ve harçlıkları ve malzeme fiyatlarındaki artışlar sebebiyle bina ve tesisle
rin bakım ve onarımlarını karşılamak için yapıldığını, 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1635) 
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İkinci maddesine bağlı (2) siayılı cetvelde gösterilen tertiplere Millî iSavunma, Sağlık ve Sos
yal Yardım ve İmar ve İskân Bakanlığının personel ücretlerini, toplu sözleşmeler neticesi olarak 
artırılan ücretleri, Millî Savunma Bakanlığı ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bütçe Ka
nunu ile verilen ödeneklerin son zamlar netieesi olarak ihtiyaçları karşılıyamıyacağı dikkate alı
narak (521 475 705) liralık ek ödenek verilmesini, 

Üçüncü maddeyle de özel okulların satınialmması, kiralanması, ve kamulaştırılması ve her tür
lü giderlerini karşılamak üzere (200 000 000) liralık olağanüstü ödeneğin, Maliye Bakanlığının 
(A/3) işaretli cetvelinde yeniden açılan ilgili maddesine konulmasını öngören kanun tasarısını 
yerinde gören Komisyonumuz, tasarıyı bağlı cetveli eriyle birlikte aynen kabul etmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Başkanveküi 
Aydın 

î. G. Ege 

Ankara 
H. Balan 

Burdur 
İV. Yavuzkan 

Eskişehir 
/. Angı 

Kars 
K. Okyay 

Malatya 
H. Gökçe 

Niğde 
M. N. Çerezci 

Uşak 
M. F. Atayurt 

Sözcü 
Ankara 

M. E. Yılmaz 

Ankara 
Y. Köker 

Çorum 
A. Topçubaşı 

Hatay 
H. Özkan 

Kastamonu 
H. Tosyalı 

Manisa 
H. Okçu 

Tabiî Üye 
8. Özgür 

Urfa 
/. E. Karakapıcı 

Kâtip 
Erzurum 

R. Danışman 

Balıkesir 
C. BilgeJıan 

Denizli 
H. Oral 

İçel 
G. Okyay uz 

Konya 
N. Kalaycıoğlu 

Manisa 
M. Erten 

Trabzon 
A. Şener 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Adıyaman 
Y. Z. Yılmaz 

Bolu 
E. t. Cop 

Edirne 
M. N. Ergeneli 

İzmir 
A. N. Üner 

Malatya 
N. Akyurt 

Maraş 
A. îmamoğlu 

Trabzon 
A. R. üzuner 
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HÜKÜMET TASARISI 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A / l ) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilişik 
(1) sayılı cetvelde yazılı tertipleri arasında 
20 460 356 liralık aktarma yapılmıştır. 

MADDE 2. — 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilişik 
(2) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 521 475 705 
liralık ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 3. — 1971 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/3) işaretli cetvelin Maliye 
Bakanlığı kısmının 32.000 nci (Kamulaştırma ve 
satmalmalar) bölümünde yeniden açılan (Res
mî okul haline getirilmesine karar verilen özel 
yüksek okulların satmalınması, kamulaştırıl
ması, kiralanması ve bunlarda yapılacak tadi
lât ile ilg-ili her türlü giderler karşılığı) 32.200 
ncü maddeye 200 000 000 liralık olağanüstü 
ödenek konulmuştur. 

MADDE 4. —Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

12 . 7 . 1971 

Başbakan 
.V. Erim 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A. Karaosmanoğlu 
Devlet Bakanı 

7). Kitaplı 

Millî Savunma Bakanı 
F. Melen 

Dışişleri Bakanı 
O. Olcay 

Millî Eğitim. Bakanı 
*<?. Orcl 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Koçaş 

Devlet Bakanı 
M. Özgüne s 

Adalet Bakanı 
î. Arar 

İçişleri Bakanı 
77. Ömeroğlu 

Maliye Bakanı 
S. N. Ergin 

Bayındırlık Bakanı 
Ç. Karakas 

Cıımihııriyet .Senatosu 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Dış Eko. İliş. Bakanı Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
Ö. Derbil T. Akyol 

Güm. ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
77. Özalp 37. O. Dikmen 

Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı 
77. Arık A. Sav 

Sanayi ve Ti. Bakanı En. ve Ta. Kay. Bakanı 
A. Çilingiroğlu î. Topaloğlu 

Turizm ve Ta. Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
E. Y. Akçal S. Babüroğlu 

Köy İşleri Bakanı Orman Bakanı 
C. Ay kan S. İnan 

Gençlik ve Spor Bakanı 
S. Ergun 

(S. Sayısı : 1635) 
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Tasarıya bağlı cetveller 

(1) SAYILI CETVEL 

Bölüm. Hadde Ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

(A/ l ) 

Millî Savunma Bakanlığı 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ Bölüm toplamı 8 464 356 

SOSYAL YARDIMLAR 
12.310 Aile yardımı 1 165 356 

YOLLUKLAR 
I - Yurt içi yoklukları 

Yönetim yollukları 
12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 

II - Yurt dışı yollukları 
Yönetim yolluk!an 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
Öğretim yollukları 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 

14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölüm toplamı 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET GİDERLERİ 
14.110 Yangından korunma ve sigorta güderleri 

ADALET HİZMETLERİ İLE İLGİLİ GİDERLER 
14.210 Kovuşturma giderleri 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
14.540 Araştırma, geliştirme ve inceleme giderleri 
14.550 iStaj ve öğrenim giderleri 

15.000 KURUM GİDERLERİ Bölüm toplamı 

OKULLAR GİDERLERİ 
Ortaokul, liseler ve kolejler giderleri 

15.226 Malzeme alım ve giderleri 
Yüksek genel öğretini giderleri 

15.296 Malzeme alım ve giderleri 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölüm toplamı 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDERLERİ 
16.480 NATO ve CENTO giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDERLERİ 
16.810 Bina onarımcı 

1 
2 

3 

2 

1 
7 

7 

500 000 
000 000 

360 000 

439 000 
869 000 

23 000 

300 000 

374 000 
172 000 
000 000 

500 000 

500 000 

127 000 

127 000 

000 000 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 163:5) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen. 

17.000 SAVUNMA ENFRASTRÜKTÜR HİZMETLERİ 
(Bölüm toplamı 20 460 356 

YAPI VE BÜYÜK ONARIMLAR 
17.210 .Savunma, yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 13 708 000 
17.220 Gemi yapımı ve büyük onarım giderleri 3 766 356 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE 
ONARIMLARI 

17.310 M'alrina, teçhizat alımları ve büyük onaranları 2 863 000 
17.320 Taşıt alımları 123 000 

(A/ l ) toplamı 20 460 356 18 460 356 

(A/3) 

Millî Savunma Bakanlığı 

35.000 " SOSYAL TRANSFERLER Bölüm toplamı 2 000 000 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, SANDIK VE 
BENZERÎ TEŞEKKÜLLERE YARDIMLAR 

35.720 'Türk Silâhlı Kuvvetleri ile ilgili dernek ve vâkıflara 
yardım 2 000 000 

Genel toplam 20 460 356 20 460 356 

(2) SAYILI CETVEL 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira 

(A/ l ) 

Millî Savunma Bakanlığı 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ Bölüm toplamı 111 700 000 

ÜCRETLER 
12.280 işçi ücretleri 88 000 000 

SOSYAL YARDIMLAR 
12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 11 700 000 
12.380 Sovsyal Sigortalar kurumları kesenek ve prim kadılıkları 12 000 000 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1635) 



Bölüm Madde 

13.000 

13.310 
13.320 
13.330 
13.350 

13.410 
13.420 
13.430 
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Ödeneğin çeşidi Lira 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölüm toplamı 346 300 000 

HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR 
Yiyecek, yem ve yakacak alımları ve giderleri 
Giyim - kuşam alımları ve giderleri 
Savaş gereçleri ve savaş stokları alımları ve giderleri 
iSağlık araç, gereç ve ilâç alımları ve giderleri 
ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Posta - Telgraf giderleri 
Telefon giderleri 
Tasım a giderleri 

90 700 000 
41 000 000 

158 900 000 
16 000 000 

3 000 000 
8 700 000 

28 000 000 

13.000 

14.000 

15.000 

13.410 
13.420 

14.773 

15.511 
15.512 
15.513 
15.516 
15.517 

15.521 
15.523 
15.526 
15.527 

15.531 
15.536 
15.537 

Bölüm toplam,! 

Sağlık ve Sosyal Yarlım Bakanlığı 

YÖNETİM GİDERLERİ 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Posta - Telgraf giderleri 
Telefon giderleri 

HİZMET GİDERLERİ Bölüm toplamı 

SAĞLIK HİZMETLERİ GİDERLERİ 
Ana ve çocuk sağlığı ve nüfus plânlaması giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 

KURUM GİDERLERİ Bölüm toplamı 

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI GİDERLERİ 
Devlet hastaneleri giderleri 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 
Sağlık merkezleri giderleri 
Büro giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Yiyecek alım, ve giderleri 

Doğum ve çocuk bakımevleri giderleri 
Büro giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Yiyecek alını ve giderleri 

500 000 

250 000 
250 000 

900 000 

900 000 

52 750 000 

7 000 000 
500 000 
350 000 

18 000 000 
9 000 000 

500 000 
350 000 
750 000 

1 000 000 

1 000 000 
1 000 000 
1 000 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira 

Verem hastaneleri giderleri 
15.541 Büro giderleri 2 000 000 
15.542 Ulaştırma giderleri 200 000 
15.543 iTaşıtt işleltme ve onarma giderleri 100 000 
15.546 Malzeme alım ve giderleri 3 000 000 
15.547 Yiyecek alım ve güderleri 3 500 000 

Akıl ve ruh hastalıkları hastaneleri giderleri 
15.571 Büro giderleri 1 000 000 
15.576 Malzeme alım ve giderleri 1 000 000 
15.577 Yiyecek alım ve giderleri 1 500 000 

îmar ve iskân Bakanlığı 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ Bölüm toplamı 3 909 500 

ÜCRETLER 

12.280 llşçi ücretleri 3 500 000 
SOSYAL YARDIMLAR 

12.380 Sisyal Sigortalar kurumları kesenek ve prim karşılıkları 409 500 

(A/ l ) toplamı 516 059 500 

(A/3) 

Maliye Bakanlığı 

34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölüm toplamı 5 416 205 

KATMA BÜTÇELİ İDARELERE HAZİNE YARDIMLARI 
34.114 İstanbul Teknik Üniversitesine 5 416 205 

Genel toplam 521 475 705 

(Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği cetveller) 

Tasarıya bağlı (1) ve (2) sayılı cetveller aynen kabul edilmiştir. 

>i-e-o 
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Toplantı : 10 i f% ğf\ 
CUMHURİYET SENATOSU S. SayiM : I D 4 U 

İş kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Tarım, Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İs
kân? Malî ve İktisadi İşler, Mil.Üi Savunma, Sosyal İşler, İçişleri, 
Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 3 er üye 

alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi ; 1/347; C. Senatosu : 1/1228) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 239) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 14 . 6 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1919 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 11 . 6 . 1971 tarihli 112 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oyla kabul edilen, iş kanunu tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

'Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 9 . 6 . 1970 tarihinde Başkan!ıhça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 1, 5, 15, 19. 3; 9, 26, 30. 4; 3, 7, 24, 31. 5; 7, 9, 11 . 6 . 1971 tarihli 63, 66, 71, 74, 84, 91, 93, 
94, 96, 104, 105, 109, 110 ve 112 nci Birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiş
tir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 239) 

G-sçici Komisyonun raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyonu 15 • 7 . 1971 
Esas No. : 1/1228 

Karar No. : 2 
Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 11 Haziran 1971 ,tarihli 112 nci BMeşimiiiıdö öncelik ve ivedilikle görü
şülerek açık oy ile kabul edilen, İş kanunu tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 14 Haziran 
1971 tarih1;! ve 1919 sayılı yazılariyle Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmiş ve Cum
huriyet Senatosu, tasarının kıs>a süre içerisinde görüşülmesini sağlamak amaciyle, 22 Haziran 
1971 tarihli 77 nci Birleşimimde Tarım, Bayındırlık, Ulaştırma, İmaa' ve İskân, Malî ve 
İktisadi İşler, Millî Savunma, Sosyal İşler, İçişleri, Anayasa ve Adalet ille Bütçe ve Plân 
komisyonlarından üçer üyenini katılmasiyle bir Geçici Komisyon kurulmasını kararlaştırmış
tır. Bu Geçici Komisyon, 30 Haziran; 6, 8. 13, 14, ve 15 • Temmuz 1971 tarihli birleşimlerin
de, Çalışma Bakanı Atilâ SaV ile Maliye ve Sanayi ve Ticanet bakanlıkları lemsilciled de hazır 
bulundukları halde tasarıyı müzakere etmiştir. 

Bilindiği üzere, 12 Ağustos 1967 tarihli ve 9 31 sayılı İş Kanunu, Anayasa Mahkemesinin 
14 Mayıs 1970 tarihli ve Esas 1967/40; K a r a r 1970/26 sayılı karariyle Anayasanın 85 vs 
92 nci maddelerine uyulmaması nedeniyle şekil bakımından iptal edilmiştir. 
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Yeni tasarı, 931 sayılı İş Kanununun ihtiva ettiği tekmil hüküm'lerle bu kanunda 1061, 

1225 ve 1248 sayılı kanunlarla yapılmış olan değişiklikleri kapsamaktadır. 981 sayılı İş Kanu
nu ise, 15 Haziran 1936 tarihli ve 3008 sayılı İş Kanununun uygulama devresi içerisinde kar
şılaşılan çeşitli sorunların düzenlenmesini bünyesinde toplamış bir kanundur. 

Tasarının kapsadığı temel prensipleri özet lemek gerekirse, bunları; 
I - Çeşitli kanunlara dayanılarak yürütülen ve uzun uygulamalar ile kesinlik kazanan, iş 

ve ça/lışma hayatının çalışanlar bakımından temel hakları kabul edilen esaslarla bunların uy
gulanmasına ilişkim, hükümlerin ve çalışanlar ile çalış/tiranlar arasındaki münasebetlere ait ku
ralların bir araya getirilerek tek bir metin halinde toplanması, 

II - İş kanunlarının uygulama sahasının işçi adedi ille sınırlandırılması sonucu ortaya çıkan 
ayrıcalığın kalHırılması, 

III - Hizmet aıkdi esasını benimsemekle fikren çalışanların hukukî durumiannın da bu Ka
nunda benimsenen esaslara göre düzenlenmesi 

IV - Sakat ve eski hükümlü işçilerin çalıştırılabilmesi imkânlarının sağlanması, 
V - İşçilerin çailıştoa karne ve kimlik be] gesine bağlanması ve işverene işçi çizelgesi tan

zimi zomnluluğu getirijmeısi, 
VI - İşe girme, işten çıkma, ücret, tazminat v d ihbar (konularının açklığa kavuştııruhnası, 
VII - Kadın ve çocuk işçilerin çalışma ve ça lıştırmaı şartlarının belirli esas ve ölçülere bağ

lanması, 
VIII - İş ve işçi bulmaya ilişkin kanun dışı faaliyetlerde uygulanacak cezaların artırılması, 
IX - Tüzüklerin yiirüı'lüğe konulusun daki gecikmeler nedeniyle, bu gibi hususların yönetme

liklerde düzenlenmesini öngörmüş olması ve yönetmelikle düzenlenmesi mümkün 'olmayıp tüzük 
çıkartılması gereken durumlarda da tüzüklerin hazırlanışının yanı sıra Dauıştayca incelen
mesinin de süre ile kayıtlanması, 

X - İş Hufeuku alanının, 9 Temmuz 1961 tarihli ve 334 sayılı yeni Anayasamızda benim
senen temel ilkelere ve özellikle 35 illâ 53 neü maddelerinde yer alan esaslara uygun olarak dü-
zenfienmesi, 

Sökünde ifade etmek mümkündür. 
Komisyon çalışmalarında, Çalışma Bakanı Atilâ Sav zaman zaman açıklamalarda, bulun

muş ve diğer bakanlıklar temsilcilerine de mütalâa'ları alınmıştır. 
Kanunun uygulama sahası müzakere edilirken, komisyon üyeleri, tarım ve onman işçilerinin so

runları üzerinde özellikle durmuşlar ve Çalışma Bakanı, tarım ve orman işçileri için de ayrı bir 
kanun tasarısının! hazırlanmakta olduğunu ve Meclislere getirileceğini ifade etmiştir. 

Tarım ve orman işçileri için ayrı bir kanun çıkarılıncaya kadar, bu sahalarda çalışanların as
gari ücretleri konusunu da düzenlemek amaciyle, tasarıya, aşağıda temas edileceği üzere bir ge
çici madde eklenmesi uygun görülmüştür. 

Yukarda /belirtilen hususlar ve genel gerekçede yer alan esaslar komisyonumuzca da uygun 
mütalâa edilerek tasan beınmsenmiştir. 

'Millet Meclisine* gelen metnin 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 27, 28, 29, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, (54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 
63, 64, m, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 
97, 101, 102, 103, 107, 108 ,109 110 ncu -maddeleriyle -geçici 1, 2 ve 3 neü maddelerin ve 112 nci 
maddesi (komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Komisyonda müzakere edilirken yapılan değişikliklere ve tashihleri ilişkin açıklamalar : 
Madde 2. — Madde metninde yer alan «işyerinin» kelimesi maddenin yazılı şekli itibariyle 

«işyerierinin» olmak üzere değiştirilmiştir. 
Madde 5. — Maddenin ikinci fıkrasının (f) bendindeki «müstahsılları» kelimesi «müstahsilleri» 

olmals üzere değiştirilmiştir. 
Madde 6. — Maddenin I I nci fıkrasının (c)> bendindeki «müstahsılları» kelimesi «müstahsilleri» 

olarak düzeltilmiştir. 
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Madde 13. -— Maddenin üçüncü fıkrasının sonundaki «akdi» kelimesi, cümlenin yazılış şekli iti
bariyle «akdini» olarak değiştirilmiştir. 

Madde 14 .—- Maddenin birinci fıkrasının sonundaki «bir» deyimi haşiv olması nedeniyle me
tinden çıkartılmış, üçüncü fıkranın sonundaki «ve» ibaresi, cümlenin yazılış şekli itibarı ile 
«veya» olarak düzeltilmiş ve dördüncü fıkranın ikinci cümlesindeki «hizmetlerin» ibaresi, «hiz
metlerinin» şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 17. — Maddenin 1 nci fıkrasının (a) bendindeki «kasdmdan» ibaresi, fıkranın ifade
sini vuzuha kavuşturmak amacı ile «kasdı dışında» şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 22. — Madde metnindeki «Ticaret Bakanlığı» deyimi «Sanayi ve Ticaret Bakanlığı» 
şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 24. — Maddenin birinci fıkrasının sonunda yer alan «Çalışma Müdürlüğüne» ibaresi, 
Çalışma Bakanlığının Teşkilât Kanunundaki ifadeye uygun olarak «Bölge Çalışma Müdürlüğüne» 
şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 25. — Madde metnindeki «Sanayi Bakanlığı» deyimi, «Sanayi ve Ticaret Bakanlığı» 
olarak değiştirilmiştir. 

Madde 26. — Maddenin ikinci fıkrasında yer alan «13 ncü maddenin (e) bendinde» ifadesi, 
'atıfta bulunulan 13 ncü maddenin kuruluş tarzına uygun hale getirilmek üzere, «13 ncü maddenin 
(C) fıkrasında» olmak üzere değiştirilmiştir. 

Madde 29. — Maddenin birinci fıkrasındaki «taşaronlara» deyimi cümlenin ifade tarzı nede
niyle «taşaronlarca» şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 30. — Maddenin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan «puslası» deyimleri, kelime
nin doğru yazılışı olarak «pusulası» şeklinde düzeltilmiştir. 

Madde 31. — Maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesindeki «olarak» ibaresi, cümlenin ya
pısı itibarı ile haşiv bulunduğundan metinden çıkartılmış ve yerine (,) konulmuştur. 

Madde 32. — Maddenin üçüncü fıkrasında yer alan «yararına» .ibaresi, hükme açıklık ka
zandırmak ve ücretlerden yapılacak kesintilerin ancak, işçilerin eğitim ve sosyal hizmetleri için 
kullanılabileceğini ifade edebilmek üzere «eğitimi ve sosyal hizmetleri için» olmak üzere değiştiril
miştir. 

Madde 33. — Madde hükmüne açıklık kazandırmak üzere, birinci 'fıkranın birinci cümlesin
deki «çalışan» kelimesinden sonra, metne, «ve bu kanununun kapsamına giren» ifadesi eklenmiş 
ve 'bu ekleme nedeniyle de aynı cümledeki «işçi» kelimesinden sonra «ile» ibaresi kııUanılaraik 
cümlenin Ibağlantısı düzenlenmiş ve asgari ücretleri Iteslbit edecek ıKomisyonda, 'bünyesinde en 
çok işçi bulunduran en 'üst işçi teşkkülleri ile işveren teşeıkküllerinin temsil (olunmasını sağlamak 
üzere (metinde değişiklik yapılmıştır. 

Madde 41. — Maddenin dördüncü fıkrasının sonunda yer alan «içinde» ibaresi, cümlenin ifade 
ediliş tarzı (bakımından «için de» şeklinde düzeltilmiştir. 

Madde 42. — Maddenin birinci fıkrasının başında yer alan, «Bu kanun kapsamına giren iş
yerlerinde çalışan işçilere 2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu ile anılan kanuna 
ek 3466 Sayılı Kanunda yazılı bulunan Ulusal Bayram ve Genel tatil günlerinde çalışmazlarsa» 
ifadesinin maddi Ibir ihaita sonucu 'metinde yer aldığı ve bir 'anlam tanımadığı müşaihade edilmiş 
'olması sonucu metinden çıkartılmış ancak, gelecekte bu yolda başka kanunların da çıkabileceği 
ihtimali (gözetilerek fıkranın (başına «Bu kanun kapsamına 'giren işyerlerinde çalışan işçilere, ka
nunlarda Ulusal (Bayram ve (genel tatil 'günü olarak kafbul. edilen (günlerde çalışmazlarsa» ifa
desi eklenerek maddenin uygulamasına açıklık ve esneklik kazandınlmışltır. 

Madde 45. — Maddenin uygulamasına açıklık 'getirmek maksadiyle (ıh) fıkrasındaki «ve» keli
mesi, «veya» şeklinde düzeltilmiştir. 

Madde 51. — Maddenin (h) fıkrasındaki «ve» ibaresi «veya» şeklinde değiştirilerek ifade 
düzeltilmiştir, 
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Madde 65. — Maddenin I I nci fıkrasında yer alan ve 1 nci fıkraya atıfta bulunan bir numa
ralı fıkradaki» deyimi, kanun tekniğine ve tasarının kaleme almış pekline uygun olarak «birinci 
fıkradaki» şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 69. — Maddenin ikinci fıkrasında yer alan «Sanayi Bakanlığı» ibaresi «Sanayi ve Ti
caret Bakanlığı şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 75. — Maıddenin (A) fıkrasının birinci bölümünün başındaki «İşçi temsilcisi» ibaresi 
«İşveren 'Temsilcisi», ikinci bölümünün başında yer alan «İşveren temsilcisi» ibaresi «işveren tem
silcisi» ve (B) fıkrası metnindeki «bölge çalışma müdürünün» deyimi ise «Bölge Çal ış la Müdü
rünün» şeklinde düzeltilmiştir. 

Madde 78. — Maddenin birinci fıkrasındaki «sayılacağı» kelimesinden sonra metne (,) eklen
miştir. 

Madde 80. — Maddenin başlığı metne daha uygun hale getirilmek maksadiyle «On&ekiz yaşın
dan küçük işçiler için rapor» şeklinde değiştirilmiş, maddenin ikinci satırındaki «dispanserleri» 
kelimesinden sonra metne «;» eklenmiş ve maddenin üçüncü satırındaki «ve» ibaresi de «veya» 
şeklinde düzeltilmiştir. 

Madde 81. — Maddedeki «uyacakları» deyiminden sonra metne (,) eklenmiştir. 
Madde 93. — Maddenin birinci fıkrasındaki «iş teftişi tüzüğü» ibaresi «İş Teftişi Tüzüğü» 

şeklinde düzeltilmiş ve «işverenler» deyiminden sonra metne (,) eklenmiştir. 

Madde 98. — Maddenin tümünün ifadesini sonuçlandıran ve maddenin VIII nci fıkrasının so
nunda kullanılan «hükmolunur» ibaresi kanun tekniği ve maddenin ifade tarzı nedeniyle mad
denin sonuna alınmış ve bütün fıkraları kapsıyacak duruma getirilmiştir. 

Madde 99. — Maddenin başlığındaki «ücretli» kelimesi «Ücrete» şeklinde değiştirilerek ifade 
düzeltilmiştir. 

Madde 100. — Maddenin ifade tarzı ıslak edilmik ve «hükmolunur» kelimesi maddenin sonuna 
getirilmiştir. 

Madde 104. —• Maddenin birinci fıkrasındaki «82 nci maddeye» ifadesi «82 nci maddede» şek
linde düzeltilmiştir. 

Madde 105. — Maddenin uygulanmasına açıklık kazandırmak ve madde metninde yer alan ce
zaların, maddede ianılan eylemlere, genel hükümlere göre verilecek cezalardan ayrıca ve bunlara 
ek olarak hükmedileceğim belirtmek amacı ile, birinci fıkranın sonundaki «hakkında» kelimesin
den sonra metne «genel hükümlere göre verilecek cezalardan başka,» ifadesi eklenmiştir. 

Madde 106. — Maddenin 1 nci fıkrasından sonra müstakil olarak kullanılmış bulunan «hük-
mo'lunaır» ibaresi maddenin yapısı nedeniyle 1 nci fıkranın sonuna eklenmiş ve bu bağlanış sebe
biyle de fıkranın sonundaki «cezasına» ibaresi «cezası» şeklinde.değiştirilmiştir. 

(Geçici madde 4. — Millet Meclisi metninde yer alan geçici 4 ncü madde 5521 sayılı İş Mahke
meleri Kanununa .atıf yapmaktadır. Atıf yapılan 5521 sayılı îş Mahkemeleri Kanununun 2 nci 
maddesi Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş olması nedeniyle bu geçici madde komisyonumuzca 
metinden çıkartılmıştır. 

Ancak, raporumuzun genel kısmında da temas ettiğimiz üzere, tasarının 5 inci maddesinde Ta
rım işçileri İş Kanununun uygulama sahası dışında bırakılmış olmasına rağmen metnin 38 ncü 
maddesi tarım işçilerinin de asgari ücretlerinin tesbitine cevaz verir şekilde tedvin edilmiş bulun
duğundan, Tarım İş Kanunu çıkarılıncaya kadar bu iş kolunda çalışan işçilerin asgari ücretlerinin 
tesbiti sırasında 33 noü maddede sözü edilen Asgari Ücret Tesibit Komisyonunun, tarım ve orman 
işçilerinin asgari ücr eltilerini tesibit ederken, bu iş kolunun özellikleri göz eltiler ek Tarım, Orman ve 
Köy İşleri bakanlıkları ile Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin v e tarım ve orman iş kollarında ku
rulu en fazla üyeye sahip işçi sendikalarından da birer temsilcinin katılması suretiyle çalışması 
komisyonumuzca gerekli görülmüş ve bunu gerçekleştirmek üzere de metne geçici 4 ncü madde 
olmak üzere yeni bir madde eklenımişttir. 
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Madıde 111. — 12 Ağustos 119*617 tarihli ve 9İ31 sayılı İş Kanununun Anayasa Malhlkemesince şe
kil yönünden Ye tümü itibariyle 12 Kasım 1)970 tarihinden geçerli olmak üzere ipltaıl edilmiş olması 
nedeniyle, iş hukuku alanında bu >tarirten itdbaıren meydana gelen (boşluğu yine ibu Itarih geçerli ol
mak üzere düzenlemek mafcsadiyle ceza hükümle Anin dışındaki maddelerinin 1'2 Kaısunı 19701 ftari-
hinden geçerli olarak uygulanmasını imkân dâhiline sokmak üzere madde yeniden kaleme alınmış
tır. 

12 Ağustos 1967 tarihli ve 931 sayılı İş Kanununun Anayasa Mahkemesince şekil yönünden 
ve tümü itibarı ile 12 Kasım 1970 tarihinden ge ;erli olmak üzere iptal edilmesi sonucu bu alanda 
meydana gelen boşluğun biran önce doldurulması zonınluğu gözetilerek tasarının Genel Kurulda 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istem le bulunulması da karar altına alınmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
ÖBaşkan Sözcü Kâtip 
Muğla Trabzon Balıkesir Bize 

/ . Karaöz A. Ş. Ağanoğlu N. D emir el O. M. Agun 

Çanakkale 
İV. Altan 

Samsun 
R. Isıtan 

Manisa 
0. Karaösmanoğlu 

Balıkesir 
N. Sarlıcah 

Uşak 
M. F. Atayurt 

Sinop 
N.tneheyli 

İstanbul 
E. Özden 

Afyon K. 
Y. K. Şenocak 

Ankara 
M. Ulusoy 

Ordu 
B. S. Baykal 

Kocaeli 
Söz hakkım mahfuzdur 

H. İsmen 

Antalya 
M. Pırıltı 

Antalya 
Â. Tekin 

Konya 
M. Varışlı 

İzmir 
B. Bozoklar 

Afyon K. 
M. K. Karağaçlı 

Tabiî Üye 
F. ÖzdiUk 

Kayseri 
S. Taran 

n-. Senatosu 1 Sayısı : 1640) 



_ B -=-

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

İŞ KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel 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. 

İşin niteliği ve yürütümü bakımından işyerine bağlı bulunan yerlerle, dinlenme, çocuk emzir
me, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve hakim, baden veya meslekî eğitim yerleri ve avlu gibi 
sair eklentiler ve araçlar da işyerinden sayılır. 

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

Bu kanunda işveren için öngörülen her çeşit soramluluk ve zorunluluklar işveren vekilleri 
baklanda da uygulanır, işveren vekilliği sıfatı, işçilere tanınan hak ve vecibeleri ortadan kaldır
maz. 

Bir işverenden belirli bir işin bir bölümünde veya eklentilerinde iş alan ve işçilerini münha
sıran o işyerinde ve eklentilerinde çalıştıran diğer bir işverenin kendi işçilerine karşı o işyeri ile 
ilgili ve bu kanundan veya hizmet akdinden doğan yüklemlerinden asıl işveren de binlikte so
rumludur. 

Uygulama alanı 

MADDE 2. — Bu kanun, beşinci maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu iş
yerinin 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 devnalan, çalışma konusunu kısmen veya toptan değiştiren, yapılan işin tamamlanması yü
zünden veya her hangi bir sebeple sürejkili olarak çalışmasını bırakan işveren, işyerinin unvan ve 
adresini, çalıştırılan işçi sayısını, çalışma konusunu, işin (başlama veya Ibitme gününü, kendi adını, 
soy adını 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 zorunda
dır. 

Uygulama başlangıcı 

MADDE 4. — işyerleri, işverenler, işveren vekilleri ve işçiler, üçüncü maddedeki bildirim 
gününe bakılmaksızın, ikinci madde de gösterilen niteliğin edinildiği günden başhyarak bu kanun 
hükümlerine "bağlı olurlar. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1640) 



— 7 

GEÖİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN 

İŞ KANUNU TASARISI 

MADDE 1. — Millet MecEsinin kabul ettiği 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Uygulama alanı 

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

MADDE 3. — Millet Meclisinin kaJbul ettiği 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisinin kabul ettiği 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin (kabul ettiği metin) 

İstisnalar 

MADDE 5. — Aşağıda belirtilen hususlarda (bu kanun hükümleri uygulanmaz : 
1. Deniz ve hava taşıma işlerinde, 
2. Tarım işlerinde (Orman tâli yolları dâhil), 
3. Bir ailenin üyeleri veya hısımları arasın da dışardan başka biri Skatılmıyarak evlerde ve el 

sanatlarının yapıldığı işlerde, 
4. Ev hizmetlerinde, 
5. 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 2 nci maddesinin tarifine uygun üç 

kişinin çalıştığı işyerlerinde, 
6. 18 yaşını bitirmemiş çıraklar, 
7. Aile ekonomisi hududu içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işlerinde, 
8. Konutların kapıcılık hizmetlerinde, 
9. Sporcular hakkında, 
10. Yardım Sevenler Derneği merkez ve taşra atelyelerinde çalışanlar hakkımda, 
11. Rehabilite edilenler hakkında, 
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, 
ç) Tarım işletmelerinde yapılan yapı işleri, 
d) Halkın faydalanmasına açık veya işyerlerinin müştemilâtı durum'unda olan paris v% bah

çe işleri, 
e) Kaloriferli konut kapıcıları ile çalışmasını aynı işverene veya aynı konuta hasreden konut 

kapıcıları, 
f) Deniz iş Kanunu kapsamına girmiyen ve tarım işlerinden sayılmıyan, denizlerde çalışan su 

ürünleri müstahsılları ile ilgili işler. 
Bu kanun hükümlerine tabidir. 

Sanayi ve ticaret işleri 

MADDE 6. — 1. Bu kanunun uygulanması bakımından sanayiden sayılacak işler şunlardır : 
a) Her türlü madenleri arama ve toprakta:ı çıkarma işleriyle taş, kum ve kireç ocakları gibi 

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

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

her türlü sınai yapım 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, değiştirilmesi ve bozup dağıtma işleri, 
i) Karada taşıma işleri, 
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İstisnalar 

MADDE 5. — Aşağıda belirtilen hususlard a bu kanun hükümleri uygulanmaz : 
1. Deniz ve hava taşıma işlerinde, 
2. Tarım işlerinde (Orman tâli yolları dâhil), 
3. Bir ailenin üyeleri veya hısımları aracında dışardan başka biri katılmıyarak evlerde 

ve el sanatlarının yapıldığı işlerde, 
4. Ev hizmetlerinde, 
5. 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârla i' Kanununun 2 nci maddesinin tarifine uygun 

üç kişinin çalıştığı işyerlerinde, 
6. 18 yaşını bitirmemiş çıraklar hakkında, 
7. Aile ekonomisi hududu içinde kalan ta Î imla ilgili her çeşit yapı işlerinde, 
8. Konutların kapıcılık hizmetlerinde, 
9. Sporcular hakkında, 
10. Yardım Sevenler Derneği merkez ve t aşra atelyelerinde çalışanlar hakkında, 
11. Rehâbilite edilenler hakkında, 
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 sanatları ile tarım aletleri makina ve parçalarının yapıldığı atelye ve fabri

kalarda görülen işler, 
ç) Tarım işletmelerinde yapılan yapı işleri, 
d) Halkın faydalanmasına açık veya işyerisrinin müştemilâtı durumunda olan park vo 

bahçe işleri, 
e) Kaloriferli konut kapıcıları ile çalışmacını aynı işverene veya aynı konuta hasreden 

konut kapıcıları, 
f) Deniz İş Kanunu kapsamına girmiyen ve tarım islerinden sayıl mıyan, denizlerde ça

lışan su ürünleri müstahsilleri ile ilgili işler. 
Bu kanun hükümlerine tâbidir. 

Sanayi ve ticaret isleri 

MADDE 6. — 1. Bu kanunun uygulanması bakımından sanayiden sayılacak işler şunlardır: 
a) Her türlü madenleri arama ve topraktan çıkarma işleriyle taş, kum ve kireç ocakları gibi 

işler, 
İD) Ham, yarı ve tam yapılmış maddelerin işlenmesi, temizlenmesi, şeklinin değiştirilmesi, 

süslenmesi, 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 yapım işleri, 
d) Yol, demiryolu, tramvay yolu, liman, ka lal, 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, değiştirtmesi ve bozup dağıtma işleri, 
i) Karada taşıma işleri, 
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ı) €K>1 ve akarsularda, 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, yan 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, komisyonculuk, depoculuk, am

barcılık, antrepoculuk ve benzeri işler, 
c) Denizlerde çalışan su ürünleri müstahsıllan ile ilgili işler, 
III - Yukarda yazılı işler dışında kalan başka bir işin kanunun uygulanması bakımından sana

yi ve ticaret işleri arasına konması gerekip gerekmediğini belirtmeye Çalışma Bakanlığı yetkilidir. 

Bildirimin yazılı olması 

MADDE 7. — Büdirimlerin ilgiliye yazılı olarak ve imza karşılığında yapılması gerekir. Bildi
rim yapılan kişi bunu imzalamaasa, durum o yerde tutanakla tesbit edilir. Ancak 7201 sayılı Ka
nun 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 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 işlere uygulanmaz. Süreksiz işlerde bu mad
delerin konusu olan uyuşmazlıklarda Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Hizmet Aikdi 

Yazüı akit 

MADDE 9. — Belirli süresi bir yıl veya daha usun olan sürekli hizmet akitlerinin yazı ile 
sözleşmeye bağlanması mecburidir. Bu sözleşmeler, her çeşit resim ve harçtan muaftır. Sözleşme 
noterlikçe onantaıışsa, noter ücretleri bu hüküm dışında tutulur. 

Yazılı sözleşme yapılmıyan durumlarda işveren, işçinin isteği üzerine, kendisine genel ve özel 
i§ şartlarını gösteren ve imzasını taşıyan bir belge 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 sözleşmeye, takım sözleşmesi denir. 

Takım »ödeşmesinin, süresi ne olursa olsun yazılı yapılması gerekir. 
Takıim sözleşmesinde isimleri yazılı işçilerden her birinin 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 ücretlerini 
işveren veya işveren vekili her birime ayrı ayrı ödemek zorundadır. 

9 ncu maddenin ikinci fıkrası hükmü takım közleşmelerine de uygulanır. 
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ı) döl ve akarsularda insan veya eşya ve bayvan taşıma işleri, 
j) Eşyanın istasyon, antrepo, iskele, limanlar ve hava alanlarında yükletilmesi, boşaltılması 

işleri, 
k) Bakımevlerinde 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, komisyonculuk, depoculuk, 

ambarcılık, antrepoculuk ve benzeri işler, 
c) Denizlerde çalışan su ürünleri müstahsilleri ile ilgili işler, 
III - Yukarda yazılı işler dışında kalan başka bir işin kanunun uygulanması bakımımdan 

sanayi ve ticaret işleri arasına konması gerekip gerekmediğini belirtmeye Çalışma Bakanlığı 
yetkilidir. 

MADDE 7. — Millet Meclisinin kabul ettiği 7 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisinin kabul ettiği 8 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisinin kabul ettiği 9 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisinin kabul ettiği 10 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 
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Yazılı akdin şekli 

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

1. İşverenin ve işçinin (Takım sözleşmelerinde her işçinin ayn ayrı) ad ve kimlikleri, 
2. Yapılacak iş, 
3. İşyerinin 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 gartlar, 
7. Hizmet akdinin yapıldığı gün, 
8. Tarafların imzası, 

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 akdi bildirimsiz ve tazminatsız feshedebilirler. Ancak işçinin çalıştığı 

günler için ücret hakkı saklıdır. 

Ahdin feshinde bildirim 

MADDE 13. — A) Süresi belirli olmıyan sürekli hizmet akidlerinin feshinden önce duru
mun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. 

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

İM hafta sonra, 
b) işi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğ-er tarafa yapılmasın

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

dan başlıyarak altı hafta sonra, 
ç) İşi üç yıldan fazla sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlıyarak se

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

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

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

Tarafların ayrıca tazminat isteme hakları saklıdır. 

Kıdem tazminatı 

MADDE 14. — Hizmet akdinin 17 nci maddenin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dı
şında işveren tarafından veya 16 ncı maddenin I ve II numaralı bendlerinde gösterilen sebep
lerle işçi tarafından veyahutta muvazzaf askerlik hizmeti dolayısiyle fesih halinde üç yıldan 
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MADDE 11. — Millet Meclisinin kabul ettiği 11 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisinin kabul ettiği 12 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Alidin feshinde bildirim 

MADDE 13. — A) Süresi belirli olmıyan sürekli hizmet aMdlerinin feshinden önce duru
mun diğer tarafa büdirilmesi gerekir. 

Hizmet Akdi : 
a) işi 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 yapılmasın

dan başlıyarak altı hafta sonra, 
ç) işi üç yıldan fazla sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlıya

rak sekiz hafta sonra, 
Feshedilmiş 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 akdini feshedebi

lir. 
işçinin sendikaya üye olması, şikâyete başvurması gibi sebeplerle işinden çıkartılması halle

rinde ve geme! olarak hizmet akdini fesih hakkının kötüye kullanıldığını gösteren diğer durum 
larda (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 dı
şında işveren tarafından veya 16 ncı maddenin I ve II numaralı bendlerinde gösterilen sebep
lerle işçi taraflından veyahut da muvazzaf askerlik hizmeti dolayısiyle fesih halinde üç yıldan 
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fazla çalışmış olanak şartiyle işe başladığından itibaren her bir tam yıl için işçiye 15 günlük üc
reti tutarında bir tazminat veriihr. 

Altı aydan fazla süreler yıla tamamlanır. 
İhtiyarlık aylığı bakımından bağlı bulundukları kurum veya sandıklardan aylık veya toptan 

ödeme almak amacdyle hizmet akdini fesheden işçiler de yukardalki fıkrada yazılı bulunan tazmi
nata hak kazanır. Ancak aylık veya toptan ödeme almak için akdi fesheden işçiye verilecek taz
minatın hesabında işçinin yalnız 1 Nisan 1950 tarihinden evvelikd hizmet süreleri nazara alınır. 

İşçinin bu fıkra hükmünden faydalıanabiJİmesi için aylık veya toptan ödemeye hak kazanmış 
bulunduğunu ve kendisine aylık bağlanması veya toptan ödeme yapılması için ihtiyarlık sigortası 
balkımından bağlı bulunduğu kurum ve sandığa müracaat etmiş olduğunu alacağı bir belge ile 
belgelemek zorundadır. 

İşçilerin lademlıeri, hizmet akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına 
bakılmaksızın aynı işverenin bdr veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler göz önüne alına
rak hesaplanır. İşyerlerinin devir veya intikali, yahut diğer bir suretle işverenden başka bir iş
verene geçmesi veya başka bir yere nakli hallinde işçinin kıdemi işşyerindeki hizmeüerıin toplamı 
üzerinden hesaplanır. Kıdem tazminatı ise, bu intikal devresindeki işverene aittir. İşyeri inti
kali ile beraber devam ettiği tatkdirde kıdem tazminatı, hilâfına hüküm olmadıkça yeni işverene 
aittir. 

Aynı kıdem süresi için bir defadan faaLa kıdem tazminatı ödenmez. 
İşçinin ölümü hainde bu tezminıat tutarı kanuni vârislerine Ödenir. 
Bu süre hizmet akidleri ve toplu iş sözleşmeleriyle artırılabilir. 

Yeni işverenin sorumluluğu 

MADDE 15. — Süresi belirli olan veya olmıyan sürekli hizmet akdi ile bir işverenin işine gir
miş olan işçi, akid süresinin bitmesinden önce yahut bildirim öneline uymaksızın işini bırakıp 
başka bir işverenin işine girerse hizmet akdtinin bu suretle feshinden ötürü eski işverenin zararın
dan, işçinin sorumluluğu yanında, ayrıca yeni işveren dahi aşağıdaki hallerde hâkimin belirteceği 
derecede sorumludur: 

a) İşçinin bu davranışına, yeni işine girdiği işveren sebebolmuşsa, 
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 aMdlerinde işçi, aşağıda ya
zılı hallerde, dilerse akdi sürenin bitiminden önce veya bildirim önelini beklemeksizin feshedebi
lir. 

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

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

başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağda şamıyan bir hastalığa tutulursa, 
II - Ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymıyan haller ve banzerleri: 
a) Hizmet akdi yapıldığı sırada bu akdin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış va

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

b) İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde söz-
ler söyler veya davranışlarda bulunursa, 
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fazla çalışmış olmak şartiyle işe başladığından itdfbaren her ibir tam yıl için işçiye 15 günlük üc
reti tuitarında tazminat verilir. 

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

ödeme almak amaciyle hizmet akdini fesheden işçiler de yukardaki fıkrada yazılı bulunan tazmi
nata hak kazanır. İşçinin bu fıkra hükmünden faydalanabilmesi tiçin aylık veya toptan ödeme
ye hak fcazanmüş bulunduğunu ve kendisine aylık bağlanması veya toptan ödeme yapılması için 
ihtiyarlık sigortaisı bakımından bağlı bulunduğu kurum veya sandığa müracaat etmiş olduğunu 
alacağı bir (belge ile belgelemek zorundadır. 

işçilerin kıdemleri, hizmet akdinim devam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına 
bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler göz önüne alına
rak hesaplanır, işyerlerinin devir veya intikali, yahut diğer bir suretle işverenden başka bir iş
verene geçmesi veya başka bir yere nakli halinde işçinin kıdemi işyerindeki hizmetlerinin toplamı 
üzerinden hesaplanır. Kıdem tazminatı ise, bu intikal devresindeki işverene aittir, işyeri inti
kali ile beraber devam ettiği takdirde kıdem tazminatı, hilâfına hüküm olmadıkça yeni işverene 
aittir. 

Aynı (kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem tazminatı ödenmez. 
işçinin ölümü halinde bu tazminat tutarı kanuni vârislerine ödenir. 
Bu süre hizmet akidleri ve toplu iş sözleşmeleriyle artuTİaibildr. 

MADDE 15. — Millet Meclisinin kabul ettiği 15 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Millet Meclisinin kabul ettiği 16 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 
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e) İşçi işverenin evinde oturmakta ise, bunların yaşayış tarzları genel ahlâk bakımından düz
gün olmazsa, 

ç) İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı ve
rirse, yahut isçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürük-
leı*, yahut işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi 
hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnat veya ithamlarda bulunursa, 

d) İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya iş sözleşmesi şartlan gereğince 
hesabedilmez veya ödenmezse, 

e) Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırıp da işveren tarafından 
işçiye, yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına 
göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa, yahut iş şartları esaslı bdr tarzda dıeği-
şir, başkalaşır veya uygulanmazsa; (sözleşmelere bu fıkradaki haller hakkında başka türlü kayıt 
konmamak şartiyle.) 

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

bepler ortaya çıkarsa. 

İşverenin bildirimsiz fesih hakk\ 

MADDE 17. — Süresi belirli olsun veya olmasın, sürekli hizmet akidlerinde işveren aşağıda ya
zılı hallerde, dilerse hizmet akdini sürenin bitiminden önce veya bildirim önelini beklemeksizin fes
hedebilir. 

I - Sağlık sebepleri : 
a) İşçinin kendi kasdından veya derli toplu olmıyan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğün

den 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) İşçinin bulaşıcı veya işi ile bağdaşamıyacak derecede tiksinti verici bir hastalığa tutuldu
ğunun anlaşılması, 

(a) Fıkrasında sayılan sebepler dışında işçir.in kendi kusuruna yükletilmeyen hastalık, kaza, 
doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için hizmet akdini bildirimsiz fesih hakkı : Hastalık işçi
nin işyerindeki çalışma süresine göre 13 ncü maddedeki bildirim önellerini altı hafta aşmasından 
sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 70 nci maddedeki sürenin bitiminde başlar. An
cak 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 için gerekli vasıflar veya 

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

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

c) İşverenin evinde oturan işçinin yaşayışının o evin adabına ve usullerine uygun veya genel 
ahlâk bakımından düzgün olmaması, 

ç) işçinin, işverene yahut onun.ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka bir işçisine sa
taşması veya gözdağı vermesi yahut 77 nci maddeye aykırı hareket etmesi, 

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

e) işçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmiyen bir suç 
işlemesi, 
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İşverenin bildirilişiz fesih halsin 

MADDE 17. — Süresi belirli olsun veya olmasın, sürekli hizmet akidlerinde işveren aşağıda 
yazılı haSerde, dilerce hizmet akdini sürenin biti dünden önce veya bildirim önelini beklemeksizin 
feshedebilir. 

I - Sağlık sebepleri : 
a) İsçinin kendi kastı dışında veya clerli toplu olmıyan yaşayışından yahut içkiye düşklhdü-

ğiinden doğacak bir hastalığa veya sakarlığa uğraması kaimde, bu sebeple doğacak devamsızlığım 
ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş is gürün slen fasla sürmesi, 

b) isçinin bulaşıcı veya isi ile bağdaşan]ya-sak derecede tiksinti verici bir hastalığa tutuldu
ğunun anlaşılması, 

(a) fıkrasında sayılan sebepler dışında isçinin kendi kusuruna yükle tilmiy en hastalık, kaza, 
doğum, ve gebelik gibi hallerde işveren için hizmet akdini bildirimsiz fesih hakkı : Hastalık ilcinin 
işyerindeki çalışma 'süresine göre 13 ncü maddedeki bildirim önellerini altı hafta asmasından 
sonra doğar. Dcğuııı ve gebelik hallerinde bu süre 70 nci maddedeki sürenin bitiminde başlar. Ancak 
işçinin işine gidemediği süreler için ücret işlemez. 

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

santiar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe 
uygun olmıyan bilgiler veya sözler söyliyerek işçinin işvereni yanıltması, 

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

c) İşverenin evinde oturan işçinin yaşayışının o evin adabına ve usullerine uygun veya genel 
ahlâk bakımından düzgün olmaması, 

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

el) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını 
ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uynuyan davranışlarda bulunması, 

e) İşçinin, işyerinde, yedi günden fasla hapide cezalandırılanı ve cezası ertelennr'yen bir suç 
işlemesi, 
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f) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki 
gün veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç 
iş günü işine devam etmemesi, 

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

nin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makinalan tesisatı veya başka eşya ve 
maddeleri on günlük ücretinin tutan ile ödiyemiyessk derecede hasara veya kayba uğratması, 

III - İşyerinde işçiyi bir haftadan fazla sürs ile çalışmaktan alıkoyan bir zorlayıcı sebebin 
ortaya çıkması. 

Akdi fesih hakkım kullanma öneli 

MADDE 18. — 16 ve 17 nci maddelerde gösterilen ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymıyan hal
lere dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan akdi fesih yetkisi, iki taraftan birinin bu çe
şit davranışlarda bulunduğunu öbür tarafın öğrendiği günden başlıyarak altı işgünü geçtikten 
ve her halde fiilin vukuundan itibaren bir sene sonra kullanılamaz. 

Bu haller sebebiyle işçi yahut işverenden hizmet akdini yukardaki fıkranın öneli içinde feshe
denlerin diğer taraftan tazminat haklan saklıdır. 

Teni iş arama izni 

MADDE 19. — Bildirim önelleri sırasında işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gereMi olan 
iş arama süresini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. Bu iş arama 
izninin süresi günde ild saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek top
lu kullanaibilir. Ancak iş arama iznini toplu kullanmak istiyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden 
evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorundadır. 

Çalışma belgesi 

MADDE 20. — İşinden ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süre
sini gösteren bÜr belge verilir, işverenin belgedeki imzası, işçi dilerse o yerdeki muhtar veya mülki 
âmir tarafından onaylanır. 

Genel ve katma bütçeli dairelerle mahallî idarelerden veya Kamu İktisadi Teşebbüslerinden ya
hut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlardan 
veya bunlara bağlı işyerlerinden yahut kamu yararına yardımcı derneklere bağlı işyerlerinden 
çıkan işçinin aldığı belgeler hakkında yukanki onama hükmü uygulanmaz. 

İşveren, işçinin istediği belgeyi vermemekte direnirse veyahut belgeye işçi için doğru olmıyan 
yazılar yazarsa, işçinin yahut yeni işine girdiği işverenin isiteği üzerine, o yerdeki muhtar ve 
mülki âmir tarafından yapılacak inceleme sonucunu gösteren bir belge, işçiye veya yeni işvere
ne verilir. Muhtar ve mülki âmir tarafından yapılacak inceleme bir haftada bitirilir. Ve gerekli 
belge muhtar veya mülki amirlikçe verilir. 

Genel ve katma bütçeli dairelerle mahallî idarelerden veya Kamu İktisadi Teşebbüslerinden ya
hut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlardan ve
ya bunlara bağlı işyerlerinden çıkan işçilere belge verilmek istenmez veyahut belgeye doğru ol
mıyan yazılar yazılırsa, gerekli incelemenin yapılması için bu işyerlerinin bağlı olduklan makam
lara başvurulur. 

Belgenin vaktinde verilmemesinden veyahut belgede doğru olmıyan yazılar bulunmasından za
rar gören işçi veyahut bu işçiyi işine alan yeni işveren eski işverenden zarar ve ziyan istiyebilir. 

Bu belgeler her türlü resim ve harçtan muaftır. 
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f) îşçinin 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) îşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmaması, 
h) îşçinin kendi isteği veya savsaması yüzün len hin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işvere

nin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makinaları tesisatı veya başka eşya ve 
maddeleri on günlük ücretinin tutan ile ödiyemiyecek derecede hasara veya kayba uğratması, 

III - İşyerinde işçiyi bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan bir zorlayıcı sebebin 
ortaya çıkması. 

MADDE 18. — Millet Meclisinin kabul ettiği 18 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Millet Meclisinin kabul ettiği 19 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

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

sini gösteren bir belge verilir, işverenin belgede xi imzası, işçi dilerse o yerdeki muhtar veya mül
ki âmir tarafından onaylanır. 

Genel ve katma bütçeli dairelerle mahallî idarelerden veya Kamu iktisadi Teşebbüslerinden ya
hut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlardan 
veya bunlara bağlı işyerlerinden yahut kamu yararına yardımcı derneklere bağlı işyerlerinden 
çıkan işçinin aldığı belgeler hakkında yukarki onama hükmü uygulanmaz. 

işveren, işçinin istediği belgeyi vermemekte direnirse veyahut belgeye işçi için doğru olmıyan 
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 işvere
ne verilir. Muhtar ve mülki âmir tarafından yapılacak inceleme bir haftada bitirilir. Ve gerekli 
belge muhtar veya mülki amirlikçe verilir. 

Genel ve katma bütçeli dairelerle mahallî idarelerden veya Kamu İktisadi Teşebbüslerinden ya
hut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlardan 
veya bunlara bağlı işyerlerinden çıkan işçilere belg'e verilmek istenmez veyahut belgeye doğru ol
mıyan yazılar yazılırsa, gerekli incelemenin yapılması için bu işyerlerinin bağlı oldukları makam
lara başvurulur. 

Belgenin vaktinde verilmemesinden veyahut belgede doğru olmıyan yazılar bulunmasından za
rar gören işçi veyahut bu işçiyi işine alan yeni işveren eski işverenden zarar ve ziyan istiyebilir. 

Bu belgeler her türlü resim ve harçtan muaftır. 
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Çalışma ve kimlik karnesi 

MADDE 21. — işveren işe aldığı her işçiye en geç on beş gün içinde «işçi çalışma ve kimlik 
karnesi» vermek zorundadır. Deneme süresine bağlı tutulan işçiler için bu onbeş günlük süre, dene
me süresinin bitiminden sonra başlar. Bu karne ancak iş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından tek 
tip olarak bastırılır ve parası karşılığında İşverenlere verilir. Sözü edilen karnelerin şekli, içine 
nelerin yazılacağı ve nasıl alınıp verileceği ve kullanılacağı Çalışma Bakanlığı tarafından çıkarıla
cak bir tüzükte gösterilir. 

Kantin açılması 

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

açılmamışsa, 
Asgari işçi adedi, işyeri hususiyeti, satılacak maddelerin cinsleri, vasıflan ve masraf karşılık

ları Çalışma ve Ticaret Bakanlıkları tarafından en geç bir yıl içinde çıkarılacak bir yönetmelikte 
belirtilen esaslara göre, işçilere veya bunların ailelerine yiyecek, içesek, giyecek ve yakacak gibi ge
rekli maddeleri satmak üzere kantinler asılması mecburidir. 

İşçiler kantinlerden alış veriş etmeye zorlanamaz. 
Sözü edilsn yönetmeliğin yürürlüğünden önce açılmış kantinler veya benzeri satış yerleri için, 

işveren yönetmeliğin yürürlük gününden başlıyarak üç ay içinde Bölge Çalışma Müdürlüğüne 
başvurup bu satış yerlerinin yönetmelik hükümıerıne uygunluğunu tesbit ettirmek zorundadır. 
Bu gibi yerlerde yapılması gereken değişiklikler ve düzeltmeler yetkili makamca verilecek uygun 
cneller içinde işveren tarafından tamamlanır. 

İşverenin ödeme sorumluluğu 

MADDE 23. — işveren, işçinin iş sebebiyle yok olan veya bozulan âlet, taşıt ve sakatlanan 
hayvanlarını ödemekle yükümlüdür. Şu kadar ki; işveren, işçinin kendi kusur ve ihmali ile se-
bebolduğu yok olma veya sakatlanmaları ve bozulmaları ödemekle yükümlü değildir. 

Toplu işçi çıkarma 

MADDE 24. — İşverenler 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 yazık olarak bildirmek zorun
dadırlar. 

Yukardaki fıkra hükmüne göre toplu işçi çıkaran, veya bu gibi işyerlerini aynı şartlarla işle
ten veya işletmeye başlıyan işverenler, çıkarma tarihinden itibaren 6 ay işinde aynı işyerlerine 
aynı is için dışardan isçi alma zorunda kalırlarsa işverenler durumu uygun araçlarla yaymlıyarak 
ve işçinin kaydettirdiği adresine taahhütlü mektupla bildirerek daha önce işten çıkardıkları işçi
lerden çalışmak istiyenleri günün şartlarına göre ise almak zorundadırlar. 

Sakat ve eski hükümlü çalıştırma 

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

C. Senatosu (S. Sayısı : 1640) 



— 21 — 

(Geçici komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 21. — Millet Meclisinin kabul ettiği 21 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

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

açılmamışsa, 
Asgari işçi adedi, işyeri hususiyeti, satılacak maddelerin cinsleri, vasıfları ve masraf karşılık

ları Çalışma, Sanayi ve Ticaret bakanlıkları tarafından en geç bir yıl içinde çıkarılacak bir yö
netmelikte belirtilen esaslara göre, işçilere veya bunların ailelerine yiyecek, içecek, giyecek ve 
yakacak gibi gerekli maddeleri satmak üzere kantinler açılması mecburidir. 

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

işveren yönetmeliğin yürürlük gününden başkyarak üç ay içinde Bölge Çalışma Müdürlüğüne 
başvurup bu satış yerlerinin yönetmelik hükümlerine uygunluğunu tesbit ettirmek zorundadır. 
Bu gibi yerlerde yapılması gereken değişiklikler ve düzeltmeler yetkili, makamca verilecek uygun 
Öneller içinde işveren tarafından tamamlanır. 

MADDE 23. — Millet Meclisinin ka'bul ettiği 23 ncü madde 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 bölge çalışma müdürlüğüne yazılı olarak bildirmek zo
rundadırlar. 

Yukardaki fıkra hükmüne göre toplu işçi çıkaran, veya bu gibi işyerlerini aynı şartlarla işle
ten veya işletmeye ıbaşlıyan işverenler, çıkarma tarihinden itilbaren 6 ay içinde aynı işyerlerine 
aynı iş için dışardan işçi alma zorunda kalırlarsa işverenler durumu uygun araçlarla yayınlıya-
rak ve işçinin kaydettirdiği adresine taahhütlü mektupla bildirerek daha önce işten çıkardıkları 
işçilerden çalışmak istiyenleri günün şartlarına göre işe almak zorundadırlar. 

Sakat ve eski hükümlü çalıştmna 

MADDE 25. — işverenler işyerlerinde aşağıdaki esaslar ve ölçüler içinde sakat kimse ile eski 
hükümlü kimse çalıştırmak ve bunlara meslek, beden ve ruh durumlarına göre iş vermek zorun
dadırlar. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

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

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

Çalıştırılır. 
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 işyerlerinde 
genel hükümler dışında bağlı olacakları özel ve ücret şartları ile bunların işverenlerce nasıl işe 
alınacakları; Çalışma Adalet, Sanayi, Millî Eğitim, Sağbk ve Sosyal Yardım ve Ulaştırma Ba
kanlıklarınca birlikte hazırlanacak yönetmelikle gösterilir. 

Sakatların işyerlerine alınmalarımda o işyerinin işçisi iken sakatlanmış olanlara öncelik hakkı 
tanınır. 

Bir işyerinden malulen ayrılmak zorunda kalıp da sonradan maluliyeti ortadan kalkan işçiler 
esM 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 is
teklilere tercih ederek almaya mecburdur. 

Genel ve katma bütçeli dairelerle mahallî idareler veya Kamu iktisadi Teşebbüsleri yahut özel 
kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlara veya bun
lara bağlı işyerlerinin tş Kanununa tabi olmıyan daire ve kurumlarında çalıştırılan kimsele-
riiı de sakat ve esM hükümlüler arasından ayrılması hakkındaki gerekli usul ve şartlar ile bunun 
oran ve tutarları ve hangi işlerde çalıştırılacakla n yukarda sözü geçen yönetmelikte gösterilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ücret 

Tarif 

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

Ancak 13 noü maddenin (c) bendinde sözü geçen ücretle 14 ncü maddede sözü geçen kıdem 
tazminatına esas olacak ücretin hesabında, birinci fıkrada yazılı ücrete ilâveten işçiye sağlanmış 
olan para ve parayla ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler de göz önünde tu
tulur. 

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

siyet ayrılığı sebebiyle farklı ücret verilemez. Toplu iş sözleşmelerine ve hizmet aMdlerine buna 
aykırı hüküm konulamaz. 

Askerlik ve kanundan doğan çahşma 

MADDE 27. — Muvazzaf askerlik ödevi dışında manevra veya her hangi bir sebeple silah 
altına alınan veyahut her hangi bir kanundan doğ^n çalışma ödevi yüzünden işinden ayrılan işçi
nin hizmet akdi işinden ayrıldığı günden başlryarak iki ay sonra feshedilmiş sayılır. 

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 kadarki bu sürenin tamamı 
doksan günü geçemez. 
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(Geçici komisyonun kabul ettiği metin) 

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

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

Çalıştırılır. 
Bu maddeye göre çalıştırılacak 'sakat ve e'ski hükümlülerin çeşitleri ile "hangi cins sakat 

ve eski (hükümlülerin hangi iş kollarında ve hangi işlerde çalıştırılabileceği ve bunların işyerle
rinde genel hükümler dışında bağlı olacakları özel ve ücret şartları ile bunların işverenlerde 
nasıl işe alınacakları; 'Çalışma Adalet, Sanayi ve Ticaret, Millî Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Ulaştırma Bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak yönetmelikte gösterilir. 

Sakatların işyerlerine alınmalarında o işyerinin işçisi iken sakatlanmış olanlara öncelik hakkı 
tanınır. 

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

G-enel ve katma bütçeli dairelerle mahallî idareler veya Kamu İktisadi Teşebbüsleri yahut özel 
kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlara veya bun
lara bağlı işyerlerinin İş Kanununa tabi olmıyan daire ve kurumlarında çalıştırılan kimselerin 
de sakat ve eski hükümlüler arasından ayrılması hakkındaki gerekli usul ve şartlar ile bunun 
oran ve tutarları ve hangi işlerde çalıştırılacakları yukarda âözü geçen yönetmelikte gösterilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ücret 

Tarif 

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

Ancak 13 ncü maddenin (C) fıkrasında sözü geçen ücretle 14 ncü maddede sözü geçen kıdem 
tazminatına esas olacak ücretin hesabında, birinci fıkrada yazılı ücrete ilâveten işçiye sağlanmış 
olan para ve parayla ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler de göz önünde tu
tulur. 

İşçi 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 cin

siyet ayrılığı sebebiyle farklı ücret verilemez. Toplu iş sözleşmelerine ve hizmet akitlerine buna 
aykırı hüküm konulamaz. 

MADDE 27 .— Millet Meclisinin kabul ettiği 27 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul etliği metin) 

Hizmet akdinin feshedilmiş sayılabilmesi için beklenilmesi gereken süre içinde işçinin ücreti 
işlemez. Ancak özel kanunların bu husustaki hükümleri saklıdır. Bu süre içinde hizmet akdinin 
kanundan doğan başka bir sebebe dayanılarak işveren veya işçi tarafından feshedildiği öteki tara
fa bildirilmiş olsa bile, fesih için kanunun gösterdiği önel bu sürenin bitiminden sonra işlemeye baş
lar. Ancak hizmet akdi esasen belirli bir süreyi içine alıyor da bu süre yukarda yazılı önel içinde 
kendiliğinden bitiyorsa bu madde hükümleri uygulanmaz. 

Her hangi bir askerî ve kanuni ödev dolayısiyle işinden ayrılan işçilerden bu ödevin sona erme
sinden bağlıyarak iki ay içinde işe girmek için başvuranları, işverenler boş yerlere öncelikle işe 
alma zorundadırlar. 

Ücretin saklı kısmı 

MADDE 28. — işçi 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 kuruluşları ile özel sektöre ilişkin ödevler 

MADDE 29. — Genel ve katma bütçeli dairelerle mahalli idareler veya kamu iktisadi teşeb
büsleri yahut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve ku
ruluşlar; mütaahhide verdikleri her türlü bina, köprü, hat ve yol inşası gibi yapım ve onarım 
işlerinde, mütaahhitlere ödenecek her istihkaktan önce işyerinde çalışan işçilerden mütaahhit veya 
taşaronlara ücretleri ödenmiyenlerin bulunup bulunmadığını kontrol edip ücretleri ödenmiyen var
sa mütaahitten veya taşaronlardan istenecek bordrolara göre bu ücretleri bunların istihkaklarından 
öderler. 

Bunun için istihkak ödeneceği ilgili idare tarafından işyerinde şantiye şefliği işyeri ilân tah
tası veya işçilerin toplu bulunduğu yerler gibi işçilerin görebilecekleri yerlere yazılı ilân asılmak 
suretiyle duyurulur. Ücret alacağı olan işçilerin ücret alacaklarının üç aylık tutarından fazlası 
hakkında adı geçen idarelere her hangi bir sorumluluk düşmez. 

Anılan mütaahhitlerin bu idaredeki her çeşit teminat ve istihkakları üzerinde yapılacak 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 tesisat, malzeme, 
ham, yarı işlenmiş veya tam işlenmiş mallar ve başka kıymetler üzerinde yapılacak haciz ve icra 
takibi, bu işyerinde çalışan işçilerin icra kararının alındığı tarihten önceki üç aylık dönem için
deki ücret alacaklarını karşılayacak kısım ayrıldıktan sonra kalan kısmı üzerinde hüküm ifade 
eder. 

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

Ücret hesap puslası 

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

Bu pusla veya defterde ödemenin günü ve ilişisin olduğu dönem ile fazla çalışma, hafta tatili, 
ulusal bayram ve genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her çeşit eklemler tutarının ve 
vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeşit kesintilerin ayrı ayrı gösteril
mesi gerekir. 

Bu işlemler her türlü resimden muaftır. 
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MADDE 28. — Millet Meclisinin kabul ettiği 28 nci madde aynen kabul edilmiştir . 

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

MADDE 29. — Genel ve katma bütçeli dairelerde mahallî idareler veya kamu iktisadi teşeb
büsleri yahut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve ku
ruluşlar; mütaahhide verdikleri her türlü bina, köprü, hat ve j^ol inşası gibi yapım ve onarım 
işlerinde, mütaahhitlere Ödenecek her istihkaktan önce işyerinde çalışan isçilerden mütaahhit veya 
taşaronlara ücretleri ödenmiyenlerin bulunup bulunmadığını kontrol edip ücretleri ödenmiyen var
sa mütaahhitien veya tasaronlardan istenecek bordrolara g'öre bu ücretleri bunların istihkakların
dan öderler, 

Bunun için istihkak ödeneceği ilgili idare tarafından işyerinde şantiye şefliği işyeri ilân tah
tası veya işçilerin toplu bulunduğu yerler gibi işçilerin görebilecekleri yerlere yazılı ilân asılmak 
suretiyle duyurulur. Ücret alacağı olan işçilerin ücret alacaklarının üç aylık tutarından fazlası 
hakkında adı geçen idarelere her hangi bir sorumluluk düşmez. 

Anılan mütaahhitlerin bu idaredeki her çeşit teminat, ve istihkakları üzerinde yapılacak 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 tesisat, malzeme, 
ham, yarı işlenmiş veya tam islenmiş mallar ve başka kıymetler üzerinde yapılacak haciz ve icra 
takibi, bu işyerinde çalışan işçilerin icra kararının alındığı, tarihten önceki üç aylık dönem için
deki ücret alacaklarını karşılıyacak kısım ayrıldıktan sonra kalan kısmı üzerinde hüküm ifade 
eder. 

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

tlcret hesap pusulası 

MADDE 30. — İşveren her ödemede işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel 
işaretini taşıyan bir pusula vermek veya isçinin yanında bulunan ücretle ilgili bu hesapları yine 
imzası veya özel işareti altında kaydetmek zorundadır. 

Bu pusula veya defterde ödemenin günü ve ilişkin olduğu dönem ile fazla çalışma, hafta tatili, 
ulusal bayram ve genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her çeşit eklemeler tutarının ve 
vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve iora gibi her çeşit kesintilerin ayrı ayrı gösteril
mesi gerekir. 

Bu işlemler her türlü resimden muaftır. 
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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 mik
tar mahsup edilince yeniden aynı esaslar dair esin do kesinti yapılabilir. 

Tazminat kesintileri, mahsup yapılmasını gerektirecek bir zarar yapılmadan işten ayrılma hal-
leninde işçiye kesintisiz olarak geri verilıijr. Tazminat karşılığı geçici olarak alıkonulan paradan, 
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 yaplla-ı zarar için mahsup ya
pılır. 

Tazminat karşılığı kesilen paralar en çok üç ay içinde millî bir bankaya yatırılır. îşçi işin
den ayrıldığında kesilen para faiz ve diğer gelirleri ile işçiye iade olunur. 

Ücret kesintisi 

MADDE 32. — İşveren toplu sözleşme veya hizmet aMdlerinde gösterilmiş olan sebepler dışın
da işçiye ücret kesintisi cezası veremez. 

îşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye hemen sebepleriyle beraber bildiril
mesi gerekir, işçi ücretlerinden bu yolda yapıl ııeak kesintiler bir ayda üç gündelikten veya 
parça başına yahut yapılan iş mijktarına göre verilen ücretlerde işçinin üç günlük kazancından 
fazla olamaz. 

Bu paralar işçilerin yararına kullanılıp harcanmak üzere Çalışma Bakanlığı hesabına Bakanlık
ça belirtilecek millî bankalardan birine kesildiği tarihten itibaren bir ay içinde yatırılır. Her iş
veren işyerinde bu paraların ayrı bir hesabını tutmaya mecburdur. Birikmiş bulunan ceza parala
rının nerelere ve ne kadar verileceği Çalışma Bakanının başkanlık edeceği ve işçi temsilcilerinin 
de katılacağı bir kurul tarafından karara bağlaıur. Bu kurulun kimlerden teşekkül edeceği, 
nasıl ve hangi esaslara göre çalışacağı çıkarılacak bir tüzükte gösterildır. 

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

Asgari ücret 

MADDE 33. — Hizmet akdi ile çalışan her türlü işçi, gemiadamı ve gazetecilerin ekonomik ve 
sosyal durumlarının düzenlenmesi için Çalışma Bakanlığınca asgari ücret tesbit komisyonu ara
cılığı ile ücretlerin asgari hadleri en geç iki. sene de bir tesbit edilir. 

Asgari Ücret Tesbit Komisyonu, Çalışma Bakanlığının tesbit edeceği üyelerden birinin başkan
lığında Çalışma Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü veya yardımcısı, işçi Sağlığı Genel Müdürü 
veya yardımcısı, Devlet istatistik Enstitüsü Ekonomik istatistikler Dairesi Başkanı veya yardım
cısı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Konjonktür ve Yayın Dairesi Müdürü veya yardımcısı, Devlet 
Plânlama Teşkilâtından konu ile ilgili dairenin Başkanı veya yetki vereciği bir görevli ile bünye
sinde en çok işçi ve işvereni temsil eden en üst derecedeki işçi ve işveren teşekküllerinin değişik 
iş kollarından seçecekleri beşer temsilciden kurulur. Asgari ücret tesbit komisyonu en az on üye
sinin katılmasiyle toplanır. Üye oylarının çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde baş
kanın oyu kararı sağlar. 

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

ile başkan, üye ve raportörlere verilecek huzur hakları Çalışma ve Maliye bakanlıklarınca çı
karılacak bir Yönetmelikte gösterilir. 
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Zarar karşılığı kesinti 

MADDE 31. — Hizmet akitleriyle işverenin tazminat karşılığı, işçi ücretlerinden geçici ola
rak 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 mik
tar 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, 
mahsup yapılması gerektiği zaman işçi isterse işveren kendisine mahsubun hangi esaslara göre ya
pıldığını anlatmak ve buna ait hesaplara fatura ve başka belgeleri göstermek zorundadır. 

Tazminat karşılığı alıkonulan paradan ancak o işçi tarafından yapılan zarar için mhsup ya
pılır. 

Tazminat karşılığı kesilen paralar en çok üç ay içinde millî bir bankaya yatırılır. İşçi işin
den ayrıldığında kesilen para faiz ve diğer gelirleri ile işçiye iade olunur. 

Ücret kesintisi 

MADDE 32. — işveren toplu sözleşme veya hikmet akitlermde gösterilmiş olan sebepler dışın
da işçiye ücret kesintisi cezası veremez. 

işçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye hemen sebepleriyle beraber bildiril
mesi gerekir. İşçi ücretlerinden bu yolda yap:Iaoak kesintiler bir ayda üç gündelikten veya par
ça pasına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin üç günlük kazancından fazla 
olamaz. 

Bu paralar işçilerin eğitimi ve sosyal hizmetleri için kullanılıp harcanmak üzere Çalışma Bakan
lığı hesabına Bakanlıkça belirtilecek millî bankalardan birine kesildiği tarihten itibaren bir ay 
içinde yatırılır. Her işveren işyerinde bu paraların ayrı bir hesabını tutmaya mecburdur. Birik
miş bulunan ceza paralarının nerelere ve ne kadar verileceği Çalışma Bakanının başkanlık edeceği 
ve işçi temsilcilerinin 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 hük
mü uygulanmaz. 

Asgari Ücret 

MADDE 33. — Hizmet akdi ile çalışan ve bu kanunun kapsamına giren her türlü işçi ile ge-
miadamı ve gazetecilerin ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi için Çalışma Bakanlığın
ca Asgari Ücret Tesbit Komisyonu aracılığı ile ücretlerin asgari hadleri en geç iki senede bir tes-
bit edilir. 

Asgari Ücret Tesbit Komisyonu, Çalışına Bakanlığının tesbit edeceği üyelerden birinin baş
kanlığında Çalışma Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü veya yardımcısı, İşçi Sağlığı Genel Müdürü 
veya yardımcısı, Devlet istatistik Enstitüsü Ekonomik istatistikler Dairesi Başkanı veya yardım
cısı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Konjonktür ve Yayın Dairesi Müdürü veya yardımcısı, Devlet 
Plânlama Teşkilâtından konu ile ilgili dairenin Başkanı veya yetki vereceği bir görevli ile bün
yesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi teşekkülünden değişik iş kollan için seçecekleri 5, 
bünyesinde en çok işvereni bulunduran en üst işveren teşekkülünden değişik iş kolları için seçe
cekleri 5 temsilciden kurulur. Asgari ücret Tesbit Komisyonu en az on üyesinin katılmasiyle top
lanır. üye oylarının çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu karan sağlar. 

Komisyon kararları kesindir. Kararlar Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer. 
Komisyonun toplanma ve çalışma şekli, asgari ücretlerin tesbiti sırasında uygulanacak esaslar 
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Asgari Ücret Tesbit Komisyonunun çalışmasını sağlamak ve kolaylaştırmak için Çalışma Ba
kanlığı içinde ayrıca bir büro kurulur. 

Yarım ücret 
MADDE 34. — 16 neı maddenin XII ncü bendi ile 17 nci maddenin III ııcü bendinde gösterilen 

zorlayıcı sebepler dolayısiyld çalışmıyan veya çalışfcırilmıyan işçiye bu bekleme süresi içinde bir 
haftaya kadar hergün için yarım ücret ödenir. 

Fazla çdlı§ma ücreti 

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

a) Fasla çalışma süresi günde üç saati geçemez. 
!b) Fasla çalışma yapılacak günlerin toplamı bir yılda doksan iş gününden fasla olamaz. 
c) Her bir fasla saat çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat basma düsen 

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

lışma yapılamaz. 
d) Fazla çalışma Bölge Çalışma Müdürlüğü iznine bağlıdır. 
e) Fazla saatlerle çalışmak için işçinin muvafakatinin alınması gerekir. 
f) Fazla saatlerle çalışmanın ne suretle uygulanacağı çıkarılacak bir tüzükte gösterilir. 

Zorunlu sebeple fazla çalışma 

MADDE 36. — Gerek bir arıza sırasında, gerek bir arızanın mümkün görülmesi halinde, yahut 
makinalar veya âlat ve edevat için hemen yapılması gerekli acele işlerde, yahut zorlayıcı sebeple
rin ortaya çıkmasında, ancak işyerinin normal çal-ma^mı sağl:yaeak dereceyi aşmamak kaydiyle 
işçilerin hepsi veya bir kısmı 61 nci madde gereğince belirli olan günlük çalışma sürelerinden faz
la çalıştırılabilir. Şu kadar ki bu olağandışı çalışma sıatlari için 35 nci maddenin (c) bendi gereğin
ce ücret ödenir. 

Bu gibi hallerde işveren işin niteliğini ve başladığı gün ve saati işin bitiminden bağlıyarak 48 
saat içinde ilgili Bölge Çalışma Müdürlüğüne bildirmek zorundadır. 

Olağanüstü hallerde fazla çalışma 

MADDE 37. — Seferberlik sırasında ve bu süreyi aşmamak şar tiyle memleket savunmasının 
ihtiyaçlarını temin eden işyerlerinde fazla çalışm aya lüzum görülürse iğlerin cinsine ve ihtiyacın 
şiddetine göre günlük iş müddetini, Bakanlar Kumlu, işçinin en çok çalışma kabiliyetine çıkara
bilir. 

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

Cumartesi günü ücret 

MADDE 38. — Cumartesi günleri tamamen veya saat 13 ten sonra çalışmanın duracağı sözleş
melerde tssbit edilen veya örf, âdet ve iklime göre bu türlü çalışmayı gerektiren işyerlerinde, gün
delik ücretle çalışan işçilerin, Cumartesi gününe ilişkin ücretleri haftanın öteki günlerinde olduğu 
gibi tam olarak ödenir. 
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ile Başkan, Üye ve Raportörlere verilecek huşrar hakları Çalışma ve Maliye bakanlıklarınca çıka
rılacak kir Yönetmelikte ^ t ö r i ü r . 

Asgari Ücrat T^sbit EemJ^yoni'irj.n gali şr.: a::: m sağlamak ve kolaylaştırmak için Çalışma Ba
kanlığı ininde avr* c;a bir büro kıırvdur. 

HADDE 34. — Millet Hesiiskıin kabul ettiği 84 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 35. — Millet Meclisinin kabul ottisi 35 nci madde avn-sn kabul edilmiştir, 

M-âDDS 33. — IliIIet ICeaksinkı kabı-1 ott:*i 03 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 37. — Millet Meclisinin kabul ettiği 37 ne: madde aynen kabnl edilmiştir. 

MADDE 33. — Millet Teslisinin kabul ettiği 38 nci madde avnen kabul edilmiştir. 
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Cumartesi günleri kısmen veya tamamen tatiletabi tutma hali işçilerin günlük, haftalık veya ay
lık ücret tutarlarında eksiltme yapılmasına sebep olamaz. 

Bayram, genci tatil günlerinde kapanma 

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

Bu günlere ait üeretler 42 nei maddeye göre ödenir. 

Sakh haklar 

MADDE 40. — Toplu iş sözleşmesi veya hizmet akidlerine hafta tatili, ulusal bayram ve genel 
tatillerde işçilere tanınan haklarla ücretli izinlere ve (Yüzde) usulü ile çalışan işçilerin bu kanun
la tanınan haklarına ayları hükümler konulmaz, 

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

Hafta tatili 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 gü
nü için İşveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın bir gündelik tutarında ücret ödenir. Şu ka
dar kâ : 

a) Çalışılmadığı halde kanunen iş süresinden sayılan zamanlarla günlük ücret ödenen veya 
ödenmiyen kanund veya akdî tatdl günleri ve 38 ve 62 nci maddelere göre kısmen veya tamamen 
çaJhşılmıyan Cumartesi günleri, 

b) Evlenmelerde üç güne kadar, ama 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 dainlerle hekim ra
poruyla verilen hastalık ve dinlenme izinleri, 

Çalışılmış günler gibi hesaba katılır. 
Zorlayıcı ve ekonomik bir sebebolmadan işyerindeki çalışmanın haftanın bir veya birkaç günün

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

Bir işyerinde işdn bir haftadan fazla bir süre ile tatil edilmesini gerektiren zorlayıcı sebepler 
ortaya çıktığı zaman, bu Kanunun 16 ve 17 nci maddelerinin III ncü bendlerinde gösterilen zor
layıcı sebeplerden ötürü çalışılmıyan günler için işçilere ödenen yarım ücret hafta tatili günü 
içinde ödenir. 

Yüzde usulünün uygulandığa, işyerlerinde haf ta tatili ücreti, işverence işçiye ödenir. 
Bu işyerlerinde hafta tatili ücreti o hafta içinde işçinin elde ettiği yüzde ücretlerinin altıya bö

lünmesi ile elde edilen günlük ücretidir. 

Gmel tatil ücreti 

MADDE 42. — Bu kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere 2739 sayılı Ulusal 
Bayram ve Genel Tatiller Kanunu ile anılan Kanuna ek 3466 sayılı Kanunda yazık bulunan ulu
sal bayram ve genel tatdl günlerinde çalışmazlarsa bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri 
tam olanak, tatil yapmıyarak çalışırlarsa çalıştıkları günlerin ücretleri ücret ödeme §eküne ba
kılmaksızın bir kat fazlasiyle ödenir. 
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MADDE 39. — Millet Meclisinin kabul ettiği 39 ncıı madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 40. — Millet Meclisinin kabul ettiği 40 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Hafta Tatili Ücreti 

MADDE 41. — Bu kanım kapsamına giren işyerlerinde haftanın tatilden önceki 6 iş günün
de bu kanunun günlük iş sürelerine uygun olarak çalışmış olan işçilere calısılmıyan hafta tatili gü
nü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın bir gündelik tutarında ücret ödenir. Şu ka
dar ki : 

a) Çalışmadığı halde kanunen iş süresinden sayılan zamanlarla günlük ücret ödenen veya 
ödenmiyen kanuni veya akdi tatil günleri ve 23 vs 62 nci maddelere göre kısmen veya tamamen 
calısılmıyan Cumartesi günleri, 

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

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

Çalışılmış günler gibi hesaba katılır. 
Zorlayıcı ve ekonomik bir sebebolmadan işyerindeki çalışmanın haftanın bir veya birkaç gü

nünde işveren tarafından tatil edilmesi halinde ha "tanın calısılmıyan günleri ücretli hafta tatiline 
hak kazanmak için çalışılması gereken 6 günün hesaplanmasında göz önünde tutulur. 

Bir işyerinde işin bir haftadan fasla bir süre ile tatil edilmesini gerektiren zorlayıcı sebepler 
ortaya çıktığı, zaman, bu Kanunun 16 ve 17 nci maddelerinin III ncü bendlerinde gösterilen zor
layıcı sebeplerden ötürü çalışılımyan günler için işçilere ödenen yanm ücret hafta tatili günü 
için de ödenir. 

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde hafta tatili ücreti işverence işçiye ödenir. 
Bu işyerlerinde hafta tatili ücreti o hafta içinde işçinin elde ettiği yüzde ücretlerinin altıya 

bölünmesi ile elde edilen günlük ücretidir. 

MADDE 42. — Bu kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bay
ram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o 
günün ücretleri tam olarak, tatil yapmıyarak çalışırlarsa çalıştıkları günlerin ücretleri ücret öde
me şekline bakılmaksızın bir kat fazlasiyle ödenir. 

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işjve-
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Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işve
rence işçiye ödenir. 

Bu işyerlerinde ulusal bayram vs genel tatil ücreti o hafta içisıde işçinin elde ettiği yüzde üc
retlerinin altıya bölünmesi ile elde edilen günlük ücrettir. 

Hafta arasında hafta tatili 

MADDE 43. — 394 sayılı Hafta Tatili Kanununun 1, 4, 5, 6 ncı maddeleri veya 16 . 9 . 1980 
gün ve 79 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince hafta tatilinden istisna olunan işyerlerinde ça
lışan isçilere haftanın diğer bir gününde hafta tatili verilmesi mecburi olup o güne ait günde
likleri aynı esaslara göre ve bir iş karşılığı oimaksınn ödenir. 

Geçici i§görem$zlik 

MADDE 44. — İeoüero geçici işgöremezlik ödeneği verilmesi gerektiği zamanlarda ' geçici i§-
göremealük süresine rastlıyan ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatilleri, ödeme yapan kurum 
veya sandıklar tarafından geçici işgöremezlik ölçüsü üzerinden ödenir. 

Ücret şekillerine göre tatil ücreti 

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

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

lık ücretli işçiiîere 41, 42, 43 ncü madde hükümleri uygulanmaz. Ancak bunlardan ulusal bayram 
ve genel tatil günleri çalışanlara ayrıca o gün iç ir, bir tatil j^ovmiyesi ödenir. 

Tatil ücretine ainniyen kısımlar 

MADDE 48. — Fazla çalışma kargılığı olarak alman ücretler, primler, işyerinin temelli işçisi 
olarak normal çalışma saatleri dışında hasırlama, tamamlama, temizleme işlerinde çalışan işçilerin 
bu i§ler için aldıkları ücretler ve sosyal yardımlar, ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil 
günleri için verilen ücretlerin tesbitinde hesaba katılmaz. 

T üzde le rin öde n m esi 

MADDE 47. — Otel, pansiyon, lokanta, kahvehane, gazino, açık hava lokanta ve gazinosu, 
çalgılı eğlence yeri, dans salonu, kulüp, oyım salonu, birahane, içki salonu ve benzeri yerlerle içM 
v ; rilen ve hemen orada yenilip içilmesi için çeşitli yiyecek satan yerlerden (yüzde) usulünün uygu
landığı müesseselerde; işveren tarafından servis kargılığı veya başka isimlerle müşterilerin he
sap puslalarma (yüzde) eklenerek veya ayrı şekillerde alman paralarla kendi isteği ile müş
teri tarafından işverene bırakılan yahut da onun kontrolü altında bir araya toplanan bütün pa
raları işveren serviste çalışan işçilere eksiksiz olarak ödemek zorundadır. 

İşveren veya işveren vekili, yukandald fıkrada sözü edilen paraların kendisi tarafından alındı
ğını, eksiksiz olarak işçilere dağıtıldığını belgelemekle yükümlüdür. 

Yüzdelerden toplanan paraların hak sahibi işçiler arasında hangi esaslar ve orantılar çerçeve
sinde dağıtılacağı toplu iş sözleşmelerinde veya hizmet akitlerinde gösterilir. 
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rence işçiye ödenir. 
Bu işyerlerinde ulusal bayram ve genel tatil ücreti o hafta içinde işçinin, elde ettiği yüzde 

ücretlerinin altıya bölünmesi ile elde edilen günlük ücrettir. 

MADDE 43. — Millet Meclisinin kabul ettiği 43 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 44. — Millet Meclisinin kabul ettiği 44 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Ücret şekillerine göre tatil ücreti 

MADDE 45. — îşçinin tatil günü ücreti çalıştığı 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 ücreti ile çalışan işçilerin tatil günü ücreti saat ücretinin sekiz katıdır. 
Hasta, izinli veya sair sebeplerle mazeretli olduğu hallerde dahi aylığı tam olarak ödenen ay

lık ücretli işçilere 41, 42, 43 ncü madde hükümleri uygulanmaz. Ancak bunlardan ulusal bayram 
ve genel tatil günleri çalışanlara ayrıca çalıştığı her gün için bir tatil yevmiyesi ödenir. 

MADDE 46. — Millet Meclisinin kabul ettiği 46 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 47. — Millet Meclisinin kabul ettiği 47 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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Yüzdelerin belgelenmesi 

MADDE 48. — Hesap puslalarma yüzde eklenmesi suretiyle müşterilerden alınan paraları, işve
ren ilgili Bölge Çalışma Müdürlüğü tarafından sayfaları mühürlenmiş ve numaralanmış, son say
fasına tasdik şerhi konulmuş bulunan bir deftere günü gününe işlemekle ödevlidir. 

Bu defterlerin dolmasından veya kapanmasından sonra beş yıllık süre ile saklanması gerekli
dir. 

İşveren 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 
sortiyle hesapların bildirilmesini isteme daha uzun bir zamana bırakılabilir. 

Ancak bu süre hiçbir zaman 15 günden fazla olamaz. Her ödeme dönemiyle ilgili hesap pus
uları o döneme ilişkin paraların işçilere ödenmelinden baslıyarak bir ay süre ile işveren tarafın
dan saklanır. 

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işveren, işçi isterse, her hesap pumasının genel topla
nanı gösteren bir belgeyi işçilerin kendi aralarından seçecekleri bir temsilciye vermeye mecburdur. 
Bu belgenin şekli ve uygulama usulleri hizmet alridlerinde veya toplu iş sözleşmelerinde gösterilir. 

Yüzde usulünü uygulayan müesseseler, o yerdeki belediyelerce soğuk damga ile damgalanmış 
ve cilt ve sayfa numaraları birbirini taMbeden en az üç kopyalı hesa»p puslası kullanmak ve müş
terinin her ödemesinde bunlardan bir kopyasını servis yapan işçide bırakmak zorundadır. 

Yıllık ücretli izin 

MADDE 49. — Bu kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilerden işyerine girdiği gün
den başlayarak, deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir yıl çalışmış olanlara, ilerdeki madde
lerde 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 akidleri ile artırılabilir. 
Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. 

Yıllık ücretli izin hakkının belirtilmesi 

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

Bir yıllık süre içinde 51 nci maddede sayılan haller dışındaki sebeplerle işçinin devamının kesil
mesi halinde bu boşluMan karşılıyacak kadar hizmet süresi eklenir ve bu suretle işçinin izin hak
kını elde etmesi için gereken bir yıllık hizmet süresinin bitiş tarihi gelecek hizmet yılına aktarılır. 

işçinin gelecek izin hakları için geçmesi gereken bir yıllık hizmet süresi, bir önceki izin hak* 
kının doğduğu günden baslıyarak gelecek hizmet yılına doğru ve yukarıki fıkra ve 51 nci madde 
hükümleri gereğince hesaplanır. 

İŞşça yukarı fıkralar ve 51 nci madde hükümlerine göre hesaplanacak her hizmet yılma karşılık, 
yıllık iznini, gelecek hizmet yılı içinde kullanır. 
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MADDE 48. — Millet Meclisinin kabul ettiği 48 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 49. — Millet Meclisinin kabul ettiği 49 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 50. — Millet Meclisinin kabul ettiği 50 nci madde aynen kaJbul edilmiştir. 
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Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsim veya kampanya işlerinde çalışanlara bu Ka
nunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz. 

Aynı bakanlığa bağlı işyerleri ile, aynı bakanlığa bağlı tüzel kişiliklerin işyerlerinde geçen şiire* 
ler ve kamu iktisadi teşebbüsleri yahut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanıla
rak kurulan banka ve kuruluşlar veya bunlara bağlı işyerlerinde geçen süreler işçinin yıllık 
ücretli izin hakkının hesaplanmasında göz önünde bulundurulur. 

Çalışılmış gibi sayılan haller 

MADDE 51. — Aşağıdaki süreler yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılır : 
a) işçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler, 
b) Kadın işçilerin 70 nci madde gereğince doğumdan önce ve sonna çalıştınlmadıkliarı günler, 
c) İşçinin muvazzaf askerlik hizmeti d&mda manevra, veya her hangi bir kanundan doîayı 

ödevlendMlmesi sırasında işine gidemediği günlsr, (Bıı sürenin yılda 90 günden fazlası sayıl
maz) 

ç) Çalışmakta olduğu işyerinde, zorlayıcı sebepler yüzünden işin aralıksız bir haftadan çok 
tatil edilmesi sonucu olarak işçinin çalışmadan geçirdiği zamanın 15 günü, (İşçinin yeniden işe 
başlaması şartiyle) 

d) (62 nci maddede sözü geçen zamanlar, 
e) Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri, 
f) 5153 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan büzüğe göre röntgen muayenehanelerinde çalışan

lara Pazardan başka verilmesi gereken yanm günlük izinler, 
g) İşçilerin uzlaştırma toplantılarına katılmaları, hakem iranlılarında bulunmaları, bu ku

rullarda veya iş mahkemelerinde işçi temsilciliği görevlerini yapmaları, çalışma bayatı üe ilgili 
mevzuata, göre kurulan meclis, kurul, komisyon vs 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 îkadar, ana ve babalarının, eşlerinin, kardeş veya çocuk
larının ölümünde iki güne kadar verilecek izanlar, 

i) işveren tarafından verilen öbür izinler, 
ı) Bu kanunun uygulanması sonucu olarak iş siye 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 âîe, bir 

bölümü 12 günden aşağı olmamak üsere ikiye bölünebilir. Bu takdirde işveren işçiye 7 günden 
fazla ücretsiz yol izni vermeye mecbur tutulamaz. 

İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan başka ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme 
ve hastalık izinleri yıllık izne mahsubedilemez. 

Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlıyan ulusal bayram,, hafta tatili ve ge
nel tatil günleri isin süresinden sayılmaz. 

Yıllık ücretli izinlerini işyerinin kuruJu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara 
eğer isterlerse, gidiş ve dönüşlerinde 37,olda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren 7 güne ka
dar gereken ücretsiz izni vermelk zorundadır. 
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Çalışılmı§ gibi sayılan haller 

MADDE 51. — Aşağıdaki süreler yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılır : 
a) İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü isine 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 sayıl
maz.) 

ç) Çalışmakta olduğu işyerinde, zorlayıcı sebepler yüzünden işin aralıksız bir haftadan çok 
tatil edilmesi sonucu olarak işçinin çalışmadan geçirdiği zamanın 15 günü, (İşçinin yeniden işe baş
laması şartiyle) 

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) İşçilerin uzlaştırma toplantılarına katılma lan, hakem kurullarında bulunmaları, bu kurul

larda işçi temsilciliği görevlerini yapmaları, çalışma hayatı ile ilgili mevzuata göre kurulan meclis, 
kurul, komisyon ve toplantılara yahut işçilik konuları ile ilgili milletlerarası teşekkülerin konfe
rans, kongre veya komitelerine işçi veya sendika temsilcisi olarak katılmaları sebebiyle işlerine 
devam edemedikleri günler, 

h) İşçilerin evlenmelerinde üç güne kadar, ana veya babalarının, eşlerinin, kardeş veya ço
cuklarının ölümünde iki güne kadar verilecek izinler, 

i) İşveren tarafından verilen öbür izinler, 
ı) Bu kanunun uygulanması sonucu olarak işçiye verilmiş bulunan yıllık ücretli izin süresi. 

MADDE 52. — Millet Meclisinin kabul ettiği 52 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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İşverenin değişmesi 

MADDE 53. — İşyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi bu işyerinde çalışan işçilerin 
yıllık ücretli izin haklarının ortadan kalkmasına sebebolamıaz. 

Aksine bir sözleşme olsa bile yıllık ücreti izin süresine ilişkin ücretler yeni işveren tarafından 
ödenir. 

İzin ücreti 

MADDE 54. — İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye,yıl!lik izin dönemine ilişkin üc
retini; ilgili işçinin izne başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zo
rundadır. 

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 olmayan süre ve tutar üzerinden 
ücret alan işçinin izin süresi için verilecek ücret, son bir yıllık süre içinde [kazandığı ücretlin fülî 
olarak çalıştığı günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama üzerinden hesaplanır. 

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

Yılık ücretli izin süresine rastlıyan hafta tatili; ulusal bayram ve genel tatil ücretleri ayrıoa 
ödenir. 

İzinde çalışma yasağı 

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 feshinde izin ücreti 

MADDE 56. — işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin süresi için ödenecek olan ücreti 
hizmet akdinin işveren veya işçi tarafından feshedilmesi halinde kendisine ödenir. 

Şu kadar M, 17 nci maddenin 2 numaralı bendindeki durum sebebiyle hizmet akdinin işveren 
tarafından feshedilmesi halinde bu hüküm uygulanmaz. İşveren tarafından hizmet akdinin feshe
dilmesi halinde 13 ncü maddede belirtilen bildirim süresiyle, 19 ncu madde gereğince işçiye verilme
si 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 sıraya bağlı tutula
cağı, yıllık iznin faydalı olması için işveren tarafından alınması gereken tedbirler ve izinlerin 
kullanılması konusuna ilişkin usuller ve şartlar Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir 
yönetmelikte gösterilir. 

İzin defteri 

MADDE 58. — Her işveren, işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izdnlerini gösterir bir ka
yıt tutmak zorundadır. Bu kayıtların şekli 57 nci maddede sözü geçen yönetmelikte belirtilir. 
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MADDE 53. — Millet Meclisinin kabul ettiği 53 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 54. — Millet Meclisinin kabul ettiği 54 ncü madde aynen kabul edümistir. 

MADDE 55. — Millet Meclisinin kabul ettiği 55 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 56. — Millet Meclisinin kabul ettiği 56 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 57. — Millet Meclisinin kabul ettiği 57 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 58. — Millet Meclisinin kabul ettiği 58 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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Sigorta Primi 

MADDE 59. — Sigortalılara yıllık ücretli izin süresi için ödenecek ücretler üzerinden işkazaları 
ile meslek hastalıkları primleri hariç, diğer sigorta primlerinin, Sosyal Sigortalar Kanunundaki 
esaslar çerçevesinde işçi ve işverenler yönünden ödenmesine devam olunur. 

Ücretten indirme yapılanııyacağı 

MADDE 60. — Her türlü işde 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 herhangi 
birinin uygulanması sonucuna dayanılarak işçi ücretlerinden her ne şekilde olursa olsun eksiltme 
yapılamaz. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

işin düzenlenmesi 

îş süresi 

MADDE 61. — a) G-enel bakımdan iş süresi haftada en çok 48 saattir. 
Bu süre, haftada 6 iş günü çalışılan işlerde günde 8 saati geçmemek üzere ve Cumartesi gün

leri kısmen veya tamamen tatil eden işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek 
uygulanır. 

İş müddetlerinin yukarıdaki esaslar çerçevesinde, uygulama şekilleri Çalışma Bakanlığınca çı
karılacak 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 hazırlıyaoakları bir tüzük
te belirtilir. 

îş süresinden sayılan haller 

MADDE 62. I - a) Madenlerde, taş ocaklarında, yahut her ne çeşit olursa olsun yeraltında 
veya su altında çalışılacak işlerde işçilerin kuyulara, dehlizlere veya asıl çalışma yerlerine inme
leri veya girmeleri ve bu yerlerden çıkmaları için gereken süreler, 

b) İşçilerin işveren tarafından işyerlerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere gönderilmeleri 
halinde yolda geçen, süreler, 

c) İşçinin, işinde ve işverenin her an buyruğuna hazır bir halde bulunmakla beraber çaiıştı-
nlmaksızın ve çıkacak işi bekliyerek boş geçirdiği süreler, 

ç) işçinin, işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işveren evinde veya bürosun
da yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın ge
çirdiği süreler, 

d) Emzikli kadın işçilerin çocuklarına süt verme için belirtilecek süreler, 
e) Demiryolları ve sair yollar ve köprülerin yapılması, muhafazası yahut tamir ve tâdili gibi 

işlerde vâki olduğu veçhile, işçilerin ikamet ettikleri mevkilerden uzak bir mesafede bulunan işyer
lerine hep birlikte nakledilmeleri icabeden her türlü işlerde bunların toplu ve mukannen surette 
götürülüp getirilmeleri esnasında geçen süreler, 

İşçinin günlük kanuni iş sürelerinden sayılır. 
II - işin mahiyetinden doğmayıp da işveren tarafından sırf sosyal yardım gayesiyle işyerine 

götürülüp getirilme esnasında araçlarda geçen zaman iş süresinden sayılmaz. 
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MADDE 59. — Millet Meclisinin kabul ettiği 59 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 60. — Millet Meclisinin kabul ettiği 60 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 61. — Millet Meclisinin kabul ettiği 61 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 62. — Millet Meclisinin kabul ettiği 62 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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Saat ayarı 

MADDE 63. — Çalışma saatleri, «memleket saat ayarı» 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 ve 8 saatten az süreli işlerde yarım saat, 
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 akidleri 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 sözleşme
leri veya hizmet akidleri ile düzenlenebilir. 

III - Yukarıda yazılı dinlenmeler çalışma süresinden sayılmaz. 

Gece süresi 

MADDE 65. — I. tş hayatında (Gece) en geç saat 20 de bağlıyarak en erken sabah 6 ya kadar 
geçen ve her halde en fazla 11 saat süren gün dönemidir. 

II - Bâzı işlerin niteliğine ve gereğine göre yahut yurdun bâzı bölgelerinin iMim ve âdet ayrı
lıkları bakımından, iş hayatına ilişkin (Gece) başlangıcının daha geriye alınması veya yaz ve kış 
saatlerinin ayarlanması, yahut çeşitli işler için erkek, kadın ve çocuk işçiler hakkında (gece) de
yiminden anlaşılacak gün döneminin başlama ve bitme saatlerinin belirtilmesi suretiyle bir numa
ralı fıkradaki genel hükmün uygulama şekillerini tesbit etmek yahut bâzı gece çalışmalarına her 
hangi bir oranda fazla ücret ödenmesi usulünü koymak veyahut gece işletilmelerinde ekonomik 
bir zorunluluk bulunmıyan işlerde işçilerin gece çalıştırılmalarını yasak etmek üzere Çalışma Ba
kanlığınca 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 işleri 

MADDE 66. — Genel olarak bir işyerinde belirli çalışma saatlerinden önce veya sonra yapıl
ması gerekli olan hazırlama veya tamamllama yahut temizleme işlerinde çalışan 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 faz
la çalıştırılması yasaktır. Bunlardan ilkokula gidenlerin iş saatleri okul saatlerine engel oimıya-
cak şekilde düzenlenir ve ders saatleri 8 saatlik çalışma süresinin içinde sayılır. 
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MADDE 63. — Millet Meclisinin kabul ettiği 63 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 64. — Millet Meclisinin kabul ettiği 64 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Gece süresi 

MADDE 65. — I. iş hayatında (Gece) en geç saat 20 de başlıyarak en erken sabah 6 ya kadar 
geçen ve her halde en fazla 11 saat süren gün dönemidir. 

II - Bâzı işlerin niteliğine ve gereğine göre yahut yurdun bâzı bölgelerinin iklim ve âdet ayrı
lıkları bakımından, iş hayatına ilişkin (Gece) başlangıcının daha geriye alınması veya yaz ve kış 
saatlerinin ayarlanması, yahut çeşitli işler için erkek, kadın ve çocuk işçiler hakkında (Gece) de
yiminden anlaşılacak gün dönemin m başlama ve bitme saatlerinin belirtilmesi suretiyle birinci 
fıkradaki genel hükmün uygulama şekillerini tesbit etmek yahut bâzı gece çalışmalarına her 
hangi bir oranda fazla ücret ödenmesi usulünü koymak veyahut gece işletilmelerinde ekonomik 
bir zorunluluk bulunmıyan işlerde işçilerin gece çalıştırılmalarını yasak etmek üzere Çalışma Ba
kanlığınca tüzükler hazırlanabilir. 

III - işçilerin gece çalışmaları 8 saati geçemez. 
IV - Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları kulanılan işlerde, en fazla bir iş haf

tası gece çalıştırılan işçilerin, ondan sonra gelen ikinci iş haftası gündüz çahştınlmaları suretiyle 
postalar sıraya konur. 

Çalışma Bakanlığı, gece ve gündüz postalarında onbeşer günlük nöbetleşmeye de izin verebilir. 

MADDE 66. — Millet Meclisinin kabul ettiği 66 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 67. — Millet Meclisinin kabul ettiği 67 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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Yer ve su altında çalıştırma yasağı 

MADDE 68. — Maden ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yeraltında 
veya sualtında çalışılacak işlerde 18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınların çalıştırıl
maları yasaktır. 

Gece çalıştırma yasağı 

MADDE 69. — Sanayie ait işlerde 18 yaşını doldurmamış erkete çocuklarla her yaştaki kadın
ların gece çalıştırılmaları esas itibariyle yasaktır. 

Şu kadar ki; işin özelliği icabı kadın işçi çalıştırılması gereken işlerde 18 yaşını doldurmuş 
kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılmalarına, Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlık
ları ile Sanayi Bakanlığının müştereken hazırlayacakları bir tüzükte gösterilecek şartlar çerçevesin
de izin verilebilir. 

Analık halinde çalıştırma yasağı 

MADDE 70. — Kadın işçilerin doğumdan önce 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. 

İşçi Çizelgeleri 

MADDE 71. — Her işveren çalıştırdığı işçilerin doğum yılları itibariyle kadın ve erkek olarak 
ayrı ayrı çizelgelerini düzenlemek ve işyerine giren her işçiyi ilgili çizelgeye kaydetmek ve iş
yerinden ayrılan işçinin karşısına gerekli açıklamayı yapmak, bu çizelgeleri istendiği zaman yet
kili 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) işyerine giriş ücreti, 
h) ücretindeki değişiklikler, 
i) İşyerinden çıkış tarihi, 
ı) Gittiği işyeri (biliniyorsa) 

niü 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 bîr döneme göre düzenliyecek ve fakat o döne
me ayrılacak topyekûn sürenin her bir iş haftarına düşen ortalaması kanuni çalışma süresini 
aşmıyacak şekilde, uygulanmasını sağlıyacak olan usuller, 
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MADDE 68. — Millet Meclisinin kabul ettiği 68 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Gece çalıştırma yasağı 

MADDE 69. — Sanayie ait işlerde 18 yaşını doldurmamış erkek çocuklarla her yaştaki kadın
ların gece çalıştırılmaları esas itibariyle yasaktır. 

Şu kadar ki; işin özelliği icabı kadın işçi çalıştırılması gereken işlerde 18 yaşını doldurmuş 
kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılmalarına, Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlık
ları ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının müştereken hazırlıyacaklan bir tüzükte gösterilecek şartlar 
çerçevesinde izin verilebilir. 

MADDE 70. — Millet Meclisinin kabul ettiği 70 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 71. — Millet Meclisinin kabul ettiği 71 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 72. — Millet Meclisinin kabul ettiği 72 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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b) Nitelikleri dolayıslyle devamlı çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına işçi postalan 
çalıştırılarak işletilen yahut nöbetleşe işçi postaları ile yapılan işlerde, çalışma sürelerine, hafta 
tatillerine ve gece çalışmalarına ve çalışma ortasındaki zorunlu dinlenmelere dair özel usul ve 
kurallar. 

Çalışma Bakanlığınca çıkarılacak tüzüklerde gösterilir. 
Bu tüzükler çıkarılıncaya kadar 61 nci maddedeki haftalık iş süresi aşılmamak kaydiyle, bu 

işlerde çalışma sürelerine ilişkin uygulama tarz ve usullerine devam olunur. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

İşeri Sağlığı ve Güvenliği 

Sağlık ve güvenlik şartlan 

MADDE 73. — Her işveren, işyerinde işçilerinin sağlığını ve işgüvenliğini sağlamak için ge
rekli olanı yapmak ve bu husustaki şartları 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 işyerlerinde 
ve işçilere ait yatıp kalkma yerlerinde ve diğer müştemilâtında bulunman gereken sağlık şart
larının ve işyerlerinde kullanılan alet, edevat, makinalar ve hammaddeler yüzünden çıkabilecek 
hastalıklara engel olacak tedbir ve araçların, işyerlerinde işkazalarmı önlemek üzere bulundurul
ması lümımlu olan araçların ve alınacak güvenlik tedbirlerinin neler olduğunu belirtmek üzere Ça
lışma Bakanlığı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı beraberce bir veya birden fazla tüzük çı
karır, 

Ayrıca bu kanuna tabi işyerlerinde, işçi sayısı, genişlik, yapılan iş, işin özellikleri, ağırlık ve teh
likesi bakımından hangi işyerleri için kurulmaya başlamadan evvel plânların Çalışma Bakanlığının 
yetkili teşkilâtına gösterilerek kurma izni alınacağı bu işyerleri kurulduktan sonra yine aynı maka
ma başvurularak işletme belgesi alınması gerekeceği, Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lıkları tarafından çıkarılacak bir tüzükte tesbit olunur. 

İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması 

MADDE 75. — Yetkili makamların verdiği izin üzerine bir işyeri kurularak işlemeye başladık
tan sonra o işyerinde başkaca tesisat yapılmış olmadıkça iş durdurulamaz. 

A) ilgili tüzükte belirtilen birinci derecedeki şartlan yerine getirdikten sonra yetkili makam
dan Mn almak suretiyle kurulan ve işlemeye başlıyan her hangi bir işyerinin, tesis ve tertiplerinde 
çalışma metot ve şekillerinde, makina ve cihazlarında işçilerin hayatı için tehlikeli olan bir hu-
sm tesbit edilirse, bu tehlike giderilinceye kadar; üç kişilik bir komisyon karan ile iş durdurulur. 

Bu komisyon; işverenle işçilerin birer temsilcisinden ve işgüvenliğini teftişe yetkili bir me
murdan teşekkül eder. Taraflardan birinin çağrısı üzerine, çağnda belirtilen gün, yer ve saatte 
toplanır ve çoğunlukla karar verir, işgüvenliğini teftişe yetkili memurun, her toplantıya katılmış 
olması şarttır, işçi veya işveren temsilcisinin çağrıya uymaması, komisyonun toplanmasını ve karar 
almasını engelliyemez. 

işçi temsilcisi : 
a) işyerinde çalışan işçilerin çoğunluğunu temsil eden sendikanın; 
b) Böyle bir sendika yoksa, o iş kolunda faaliyette bulunan ve işçi çoğunluğunu temsil eden 

s radikanın veya federasyonunun; 
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MADDE 73. — Millet Meclisinin kabul ettiği 73 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 74. — Millet Meclisinin kabul ettiği 74 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması 

MADDE 75. — Yetkili makamların verdiği izin üzerine bir işyeri kurularak işlemeye başla
dıktan sonra o işyerinde başkaca tesisat yapılmış odmadıkça iş durdurulamaz. 

A) ilgili tüzükte belirtilen birinci derecedeki şartları yerine getirdikten sonra yetkili ma
kamdan izin almak suretiyle kurulan ve işlemeye başlıyan her hangi bir işyerinin, tesis ve tertip
lerinde çalışma metot ve şekillerinde, makina ve cihazlarında işçilerin hayatı için tehlikeli olan 
bir husus tesbit edilirse, bu tehlike giderilinceye kadar; üç kişilik bir komisyon kararı ile iş dur
durulur. 

Bu komisyon; işverenle işçilerin birer temsilcisinden ve işigüve'nliğini teftişe yetkili bir me
murdan teşekkül eder. Taraflardan birinin çağrısı üzerine, çağrıda belirtilen gün, yer ve saatte 
toplanır ve çoğunlukla karar verir, işgüvenliğini teftişe yetkili memurun, her toplantıya katıl
mış olması şarttır, işçi veya işveren temsilcisinin çağrıya uymaması, komisyonun toplanmasını ve 
karar almasını engelliyemez. 

işçi Temsilcisi : 
a) işyerinde çalışan işçilerin çoğunluğunu temsil eden sendikanın; 
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c) Eu nitelikte bir işçi kuruluşu mevcut değilse, en çok üyeye sahip konfederasyonun; 
Yönetim kurulunca seçilir. 
işveren temsilcisi ise : 
a) İşverenin üyesi bulunduğu sendikanın; 
b) Böyle bir sendika yoksa, o i§ kolunda faaliyette bulunan ve işveren çoğunluğunu temsil 

eden sendikanın veya konfederasyonun; 
c) Bu nitelikte bir işveren kuruluşu mevcut değilse, en çok üyeye sahip bulunan konfederas

yonun; 
Yönetim Kurulunca seçilir. 
B) 74 ncü maddenin 2 nci fıkrasına uygun olarak kurma izni ve işletme belgesi alınmadan 

açılmış olan veya geçici işletme belgesi alındığı halde ikinci derecedeki şartları verilen süre içinde 
yerine getirmemiş bulunan işyerleri; bölge çalışma müdürünün talebd üzerine, o yerin en büyük 
mülkiye âmirinin emri ile ve zabıta marifetiyle kapatılır. 

C) Bu maddeye göre verilecek durdurma veya kapatma kararına karşı işverenin mahallî iş 
mahkemesinde itiraz etmek yetkisi vardır. Mahkeme itirazı bir hafta içinde karara bağlar. Bu 
işler acele mevaddandır. Kararlar kesindir. 

Ç) Bir işyerinde çalışan işçilerin yaş, cinsiyet ve sağlık durumları böyle bir işyerinde çalış
malarına engel teşkil ediyorsa, bunlar dahi çalışmaktan alıkonulur. 

D) Yukardaki bendler gereğince işyerlerinde işçiler için tehlikeli olan tesis ve tedbirlerin ve
ya miakina ve cihazların ne şekilde işletilmekten alıkonulacağı ve bunların ne şekilde yeniden 
işletilmelerine izin verilebileceği Çalışma Bakanlığınca hazırlanacak bir tüzükte gösterilir. 

E) Bir işyerinin kurulmlasma ve işletilmesine izin verilmiş olması 74 ncü maddede yazılı tüzük 
hükümlerinin uygulanmasına hiçbir zaman engel olamam. 

F) Bu maddenin (A) ve (B) bendleri gereğince majkhıa, tesisat ve tertibat veya işin durdurul
ması veya işyerinin kapatılması sebebiyle işsiz kalan işçilere işveren, ücretlerini ödemeye veya 
ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermeye zo
runludur. 

İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurulu 

MADDE 76. — Çalışma Bakanlığınca lüzum görülecek işyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği 
ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere birer «İşçi sağlığı ve işgüvenliği kurulu» kurulur. Bu ku
rulların hangi işyerlerinde kurulacağı, teşekkül tarzları, çalışma usulleri, ödev ve yetkileri Ça
lışma Bakanlığınca çıkarılacak bir tüzükte tesbit edilir. 

İçki yasağı 

MADDE 77. — A) İşyerine sarhoş olarak gelmek ve işyerinde ispirtolu içki kullanmak 
yasaktır. 

B) İşveren; işyeri müştemilâtından sayılan kısımlarda, ne gibi hallerde, hangi zamanda ve 
hangi şartlarla içjki içilebileceğini tâyin ve tesbit edebilir. 

0) (A) bendi hükmü : 
1. İspirtolu içki yapılan işyerlerinde, 
2. Nitelikleri dolayısiyle müşterilerine kapalı kaplarda veya açık olarak veya kadehle ispirtolu 

içki satmak üzere izin malmış olan işyerlerinde; 
3. içerisinde müşteriler veya işin niteliği icabı belirli işçiler tarafından ispirtolu içki içilmesi 

mümkün olan işyerlerinde: 
Uygulanmaz. 
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b) Böyle bir sendika yoksa, o iş kolunda fa ıliyette bulunan ve işçi çoğunluğunu temsil eden 
sendikanın veya federasyonunun; 

c) Bu nitelikte bir işçi kuruluşu mevcut de;ilse, en çok üyeye sahip konfederasyonun; 
Yönetim kurulunca seçilir. 
İşveren Temsilcisi ise : 
a) İşverenin üyesi bulunduğu sendikanın; 
b) Böyle bir sendika yoksa, o iş kolunda faaliyette bulunan ve işveren çoğunluğunu temsil 

eden sendikanın veya konfederasyonun; 
c) Bu nitelikte bir işveren kuruluşu mevcut değilse, en çok iıyeye sahip bulunan konfederas

yonun ; 
Yönetim Kurulunca seçilir. 
B) 74 ncü maddenin 2 nci fıkrasına uygun o"arak kurma izni ve işletme belgesi alınmadan 

açılmış elan veya geçici işletme belgesi alındığı halde ikinci derecedeki şartları verilen süre için
de yerine getirmemiş bulunan işyerleri; bölge ça ışma müdürünün talebi üzerine, o yerin en büyük 
mülkiye âmirinin emri ile ve zabıta marifetiyle kapatılır. 

C) Bu maddeye göre verilecek durdurma veya kapatma kararma karşı işverenin mahallî iş 
mahkemesinde itiraz etmek yetkisi vardır. Mah-ieme itirazı bir hafta içinde karara bağlar. Bu 
işler acele mevaddandır. Kararlar kesindir. 

Ç) Bir işyerinde çalışan işçilerin yaş, cinsi et ve sağlık durumları böyle bir işyerinde çalış
malarına engel teşkil ediyorsa, bunlar dahi çalışmaktan alıkonulur. 

D) Yukardaki bendler gereğince işyerlerind3 işçiler için tehlikeli olan tesis ve tedbirlerin ve
ya makin a ve cihazların ne şekilde işletilmekten alıkonulacağı ve bunların ne şekilde yeniden 
işletilmelerine izin verilebileceği Çalışma Bakanlığınca hazırlanacak bir tüzükte gösterilir. 

E) Bir işyerinin kurulmasına ve işletilmesine izin verilmiş olması 74 ncü maddede yazılı tü
zük hükümlerinin uygulanmasına hiçbir zaman engel olamaz. 

F) Bu maddenin (A) ve (B) bendleri gereğince makina, tesisat ve tertibat veya işin durdu
rulması veya işyerinin kapatılması sebebiyle işsiz kalan isçilere işveren, ücretlerini ödemeye veya 
ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzsre meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermeye 
zorunludur. 

MADDE 76. — Millet Meclisinin kabul ettiği 76 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 77. — Millet Meclisinin kabul ettiği 77 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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Ağır ve tehlikeli i§ler 

MADDE 78. — 16 yaşını doldurmamış çocuklar ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz. 
Hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağı kadınlarla 16 yaşını doldurmuş fakat 18 

yaşını bitirmemiş çocukların hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde çalıştınlaMlecdkleri, Çalışma 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca hazırlanacak bir tüzükte gösterilir. 

Rapor 

MADDE 79. — Ağır ve tehlikeli işlerde çalınacak işçilerin işe girişlerinde veya işin devamı sü
resince bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı oldulklıarı; işyeri hekimi, işçi sağlığı dispanser
leri, bunların bulunmadığı yerlerde sırası iüıe en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, 
Hükümet veya belediye doktorları tarafından verilmiş muayene raporları olmadıkça; bu gibilerin 
işe ahnmauıarı veya işte çalıştırılmaları yasaktır. 

İşyeri hekimi tarafından verilen rapora itiraz halinde, işçi en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu 
hastanesi sıhhi kurulunca muayeneye tabi tutulur, verilen rapor teesindir. 

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 dahil) çocukların herhangi 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 kaidar en az her altı ayda bir aynı şekilde doktor muayenesinden geçirilerek 
bu işte çalışmaya devamlarında bir sakınca olup olmadığının kontrol ettirilmesi ve bütün bu ra
porların işyerinde muhafaza ettirilerek yetkili memurların isteği üzerine kendilerine gösterilmesi 
zorunludur. 

Bu raporlar her çeşit resim ve harçtan muaftır. 

Tüzük 

MADDE 81. — Gebe veya emzikli kadınların hangi dönemlerde ne gibi işlerde çalıştırılmaları-
nın yasak olduğu ve bunların çalışmalarında sakınca olmıyan işlerde hangi şartlar ve usullere 
uyacakları ne suretle emzirme odaları veya çocuk bakım yurdu (kreş) kurulması gerektiği Çalış-
ma, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkları tarafından birlikte düzenlenecek bir tüzükte göste» 
rilir. 

Çeşitti tüzükler 

MADDE 82. — Çalışma veya Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarından birinin göstereceği lü
zum 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 gibilerin 
o işlerden çıkarılmalarını, 
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Ağır ve teldikeli işler 

MADDE 78. — 16 yaşını doldurmamış çocuk'ar ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz. 
Hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayıla ağı, kadınlarla 16 yaşını doldurmuş fakat 18 

yaşını bitirmemiş çocukların hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilecekleri, Çalışma 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca ha ırlanacak bir tüzükte gösterilir. 

Ağır ve tehlikeli işlerde rapor 

MADDE 79. — Ağır ve tehlikeli işlerde çalış ıcak işçilerin işe girişlerinde veya işin devamı sü
resince bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı oldukları; işyeri hekimi, işçi sağlığı dispanser
leri, bunların bulunmadığı yerlerde sırası ile en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, 
hükümet veya belediye doktorları tarafından ve ilmiş muayene raporları olmadıkça; bu gibilerin 
işe alınmaları veya işte çalıştırılmaları yasaktır. 

işyeri hekimi tarafından verilen rapora itiraz halinde, işçi en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu 
hastanesi sıhhi kurulunca muayeneye tabi tutu ur, verilen rapor kesindir. 

Yetkili memurlar isteyince, bu raporları işve en kendilerine göstermek zorundadır. 
Bu raporlar her türlü resim ve harçtan muaftır. 

Onsekiz yaşından küçük işçiler için rapor 

MADDE 80. — 12 den 18 yaşma kadar (18 dâhil) çocukların her hangi bir işe alınmaların
dan önce; işyeri hekimi, işçi sağlığı dispanserleri; bunların bulunmadığı yerlerde sırası ile en 
yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, hükümet veya belediye tabiplerine muayene etti
rilerek işin niteliğine ve şartlarına göre yapıları im 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 kontrol ettirilmesi ve 
bütün bu raporların işyerinde muhafaza ettirilerek yetkili memurların isteği üzerine kendilerine 
gösterilmesi zorunludur. 

Bu raporlar her çeşit Resim ve Harçtan muaftır. 

Tüzük 

MADDE 81. — Gebe veya emzikli kadınların hangi dönemlerde ne gibi işlerde çalıştırılmala
rının yasak olduğu ve bunların çalışmalarında sakınca almıyan işlerde hangi şartlar ve usullere 
uyacakları, ne suretle emzirme odaları veya çocuk bakım yurdu (kreş) kurulması gerektiği Çalış
ma, Sağlık ve Sosyal Yardım bakanlıkları tarafından birlikte düzenlenecek bir tüzükte gösteri
lir. 

MADDE 82. — Millet Meclisinin kabul ettiği 82 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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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 

tş ve işçi bulma 

İş ve işçi bulma görevi 

MADDE 83. — işçilerin elverişli oldukları işlere yerleşmelerine ve çeşitli işler için elverişli 
işçiler bulunmasına aracılık etme hususlarının düzenlenmesi; kamu görevi olarak Devletçe yapılır. 

Bu görev 4837 sayılı kanunla kurulan İş ve îsji Bulma Kurumunca yapılır. 

İş ve îşçi Bulma Kurumunun görevi 

MADDE 84. — iş ve işçi Bulma Kurumunun her çeşit ekonomik işletmelerle serbest sanat ni
teliğinde olan öbür işler için bilgi toplamak, işçi isteme ve iş aramanın düz>ene bağlanması yolun
da gerekli çalışmaları yapmak ve işçi ücretlerinin iniş çakışlarını izleyip, geçim şartlarmdaM yük
seklikle karşılaştırılarak sosyal sıkıntıların önüne geçmek için bütün yurtta yahut bir bölgede ve
ya belediye çevresinde alınması gereken tedbirleri tesbit ve bunların uygulanmasına yardım et
mek, çeşitli iş kollarındaki işverenlerle işçileri gösteren cetvelleri yayınlamak, nıesleke yöneltmek, 
işçilerin meslekî eğitimlerinin yükselmesi ve usta (kalifiye) işçi yetiştirilmesi için gerekli olan 
tedbirler üzerinde çalışmak ve hizmet akidlerinin yapılmasına aracılık etmek ödevlerini bir ücret 
karşılığı olmaksızın yapmakla yükümlüdür. 

Bu ödevlerin yapılış şekilleri bir tüzükte belirtilir. 

Yasaklar 

MADDE 85. — işçilere iş ve işlere işçi bulmak için kazanç amaciyle çalışılması veya özel bü
ro açılma,sı yasaktır. 

Ancak, tarım işlerinde ücretli iş ve işçi bulma aracılığına iş ve işçi Bulma Kurumu izin vere
bilir. 

Çeşitli iş ve sanat kollarındaki işverenlerin veya işçilerin kendi aralarında yahut çeşitli teşek
küllerince veyahut kamu yararına yardımcı olan ve böyle olmayıp da yalnız hayır işleriyle uğra
şan derneklerce, iş ve işçi bulma işleriyle uğraşılması ve bunun için kendi çevreleri içinde kura
cakları teşkilâtın çalışmasını ancak iş ve işçi Bulma Kurumundan izin almak ve bu kurumca her 
zaman denetlenmek kaydiyle mümkündür. Şu kadar ki; bu yolda açılacak büroların yapacakları 
işlere karşılık, işçilerden herhangi bir ücret almaları yasaktır. 

Tüzük 

MADDE 86. — iş ve İşçi Bulma Kurumunca belirtilecek lüzum ve ihtiyaca göre, işverenlerin 
işçi isteklerini ve bâzı özel vasıfları bulunan işçilerin her halde iş ve işçi Bulma Kurumuna bildir
meleri ve genel olarak veya bâzı özel vasıfları bulunan bir kısım işçilerin herhangi bir işe alınmaz
dan önce mutlaka iş ve İşçi Bulma Kurumuna başvurarak kendilerini kaydettirmeleri ve «işçi 
karneleri» almaları usulleriyle tarımda aracılığın işçi ve işveren teşekküllerinin yahut dernekle
rin ya/ptıkları is ve işçi bulma işlerinde, iş ve işçi Bulma Kurumuna muntazam surette rapor ver
meleri zorunluğu çıkarılacak tüzüklerde gösterilir. 
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MADDE 83. — Millet Meclisinin kabul ettiği 83 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 84. — Millet Meclisinin kabul ettiği 84 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 85. — Millet Meclisinin kabul ettiği 85 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 86. — Millet Meclisinin kabul ettiği 86 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 
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Taşımada öncelik 

MADDE 87. — iş ve İşçi Bulma Kurumunun aracılığı ile iş bulmuş olan işçilerin çalışacakla
rı yerlere topluca gidişleri sırasında mümkün olan kolaylıklar öncelikle ele alınır. 

YEDİNCt BÖLÜM 

İş hayatının, denetim ve teftişi 

Devletin yetkisi 

MADDE 88. — Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını Devlet izler, denetler ve tef
tiş eder. 

Bu ödev Çalışma Bakanlığına bağlı ihtiyaca yetecek sayı ve özellikte teftiş ve denetlemeye 
yetkili memurlarca yapılır. 

Askerî işyerleriyle yurt emniyeti için gerekli maddeler imal olunan işyerlerinin denetim ve tef
tişi konusu ve neticelerine ait işlemler Milî Savunma Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığınca müştere
ken tanzim olunacak bir tüzüğe göre yürütülür. 

Yetkili makam ve memurlar 

MADDE 89. — 88 noi mıadde hükmünün uygulanması için iş hayatının Menmesi, denetlenmesi 
ve teftişiyle ödevli olan makamlar veya yetkili memurlar, işyerlerini işin yürütülmesi tarzını ve 
ilgili defter, evrak ve hesapları, alet, edevat, cihaz ve makinalajı ham ve işlenmiş maddelerle, 
iş için gerekli olan malzeme ve müştemilâtı 90 ncı maddede yazılı esaslara uyularak, gerektiği 
zamanlarda 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 çıkanla-
ca|k «tş 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 çağırıldıkları zaman gelmek, ifa
de ve bilgi vermek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermek ve vermek ve 1 nci fıkrada 
yazılı yetklerin içinde görevlerini yapmak için kendilerine karşı her çeşit kolaylığı göstermek ve 
bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmekle ödevlidirler. 

îş hayatını izleme, denetleme ve teftişe yetkili memurlar tarafından tutulan tutanaklar, aksi sa
bit 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 mümikün olduğu kadar, sekteye uğratmamak, durdurmamak ve güçleştirmemekle 
ve resmî işlemlerin yürütülüp sonuçlandırılması için, açıklanması gerekmedikçe, işverenin ve iş
yerinin meslek sırları ve şartları, ekonomik ve ticari hal ve durumları hakkında gördükleri ve 
öğrendikleri hususları tamamen gizli tutmak vs kendileri tarafından bilgileri ve ifadeleri alı
nan yahut kendilerine başvuran veya ihbarda bulunan isçilerin ve başka kişilerin isimlerini ve 
kimliklerini açıklamamakla yükümlüdürler. 
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MADDE 87. — Millet Meclisinin kabul ettiği 87 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 88. — Millet Meclisinin kabul ettiği 88 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 89. — Millet Meclisinin kabul ettiği 89 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 90. — Millet Meclisinin kabul ettiği 90 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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Resim muafiyeti 

MADDE 91. — İşçi ve işverenlerle bunların meslek kuruluşları tarafından kendilerini ilgilen
diren ve iş hayatına ilişkin islerde Çahşmıa Bakanlığıma yazı ile başvurma halinde bu dilekçeler ve 
bunlarla ilgüd tutanak, evrak, defter ve işlemler her çeşit resimden muaftır. 

Sair merciler tarafından yapılan teftişler 

MADDE 92. — Devlet, il yahut belediye teşkilâtı, işyerlerinde yapacakları, işçi sağlığı ve iş 
güvenliği ile ilgili teftiş ve denetlemelerin sonuçlarını ve bu yolda yapacakları işlemlerin o yer 
için yetkili bölge çalışma müdürlüğüne bildirir. 

İşyerinin kurulup (açılmasına izin vermeye yetkili belediyelerle diğer ilgili makamlar her ay 
bu hususta izin verdiîkleri, işveren ve işyerinin isim ve adresini ve yapılan işin çeşidini gösterir 
listeleri gelecek ayın 15 ine kadar o yerin bağlı bulunduğu bölge çalışma müdürlüğüne bildi
rirler. 

Teftiş defteri 

MADDE 93. — İşverenler, işlettikleri işyerlerinde ve bunların ilgili kollarında yetkili makam
larca yapılan teftişlerin sonuçlarının yazılması işin özel bir defter bulundurmakla yükümlüdür
ler. Bu defterlerin şekli, ne yolda doldurulacağı ve bununla ilgili işlemlerin usulleri «iş teftişi 
tüzüğü» nde gösterilir. 

İş denetimi ve teftişine yetkili mercilerin bu kanunun uygulanması ile ilgili olarak gönder
dikleri belgeleri işverenler süresi içinde cevaplandırıp geri çevirmek zorundadırlar. 

Bu konu ile ilgili diğer hususlar yukarda sözü gecen tüzükte belirtilir. 

İşçi ve işverenin sorumluluğu 

MADDE 94. — İş denetimi ve teftişine yetkili makamlar veya memurlar tarafından ifade ve 
bilgilerine başvurulan işçilere, işverenlerin gerek doğrudan doğruya ve gerek dolayısiyle telkinler
de bulunmaları, işçileri gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye sevk veya her hangi bir suretle 
zorlamaları veyahut işçilerin ilgili makamlara başvurmaları haber ve ifade vermeleri üzerine, bun
lara karşı kötü davranışlarda bulunmaları yasak tır. ^ 

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 haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları ve ilgili makam
larca kendilerinden sorulan hususlar için doğru olmıyan cevaplar vererek denetim ve teftişin ya
pılmasını güçleştirmek veya yanlış bir sonuca vardırmak gibi kötü niyetli davranışlarda bulunma
ları yasaktır. 

Zabıtanın yardımı 

MADDE 95. — Bu kanun hükümlerinin tam ve gerektiği gibi uygulanabilmesi için işyerlerini 
teftiş ve denetlemeye yetkili makamlar veya memurların gerekli görmeleri ve istemeleri halinde, 
zabıtla kuvvetleri, bu makamlar veya memurların görevlerini iyi bir şekilde yapabilmelerini sağla-
ırııak üzere kendilerine her türlü yardımda bulunmakla yülıümlüdürler. 
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MADDE 91. — Millet Meclisinin kabul ettiği 91 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 92. — Millet Meclisinin kabul ettiği 92 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Teftiş defteri 

MADDE 93. — İşverenler, işlettikleri işyerlerinde ve bunların ilgili kollarında yetkili makam
larca yapılan teftişlerin sonuçlarının yazılması için özel bir defter bulundurmakla yükümlüdür
ler. Bu defterlerin şekli, ne yolda doldurulacağı ve bununla ilgili işlemlerin usulleri «iş Teftişi 
Tüzüğü» nde gösterilir. 

iş denetimi ve teftişine yetkili mercilerin bu kanunun uygulanması ile ilgili olarak gönder
dikleri belgeleri işverenler, süresi içinde cevaplandırıp geri çevirmek zorundadırlar. 

MADDE 94. — Millet Meclisinin kabul ettiği 9" ncii madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 95. — Millet Meclisinin kabul ettiği 95 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Sosyal Sigortalar 

Devletin fonksiyonu 

MADDE 96. — Sosyal Sigortalar Devlet taralından kanunla düzenlenir ve denetlenir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Ceza hükümleri 

Genel hükümlere İlişkin cezalar 

MADDE 97. — Bu kanunun 3 ncü maddesine aykırı hareket edenlere aşağıda yazılı cezalar 
hükmolunur: 

A) 10 veya daha az işçi çalıştıranlar hakkında 250 liradan az olmamak, 
B) Daha fazla işçi çalıştıranlar hakkında 500 liradan az olmamak üzere ağır para cezası, 
0) Bu maddede yazılı fiillerin tekerrürü halinde yukarda yazılı para cezalarının iki katı, 
Hükmolunur. 

Hizıiıti akdine ilişkiyi cezalar 

MADDE 98. — 1 - 9 ncu maddenin 1 nci fıkrasında belirtilen hizmet akdini yazılı yapmıyan 
ve 2 nci fıkrada 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 İadem tazminatını ödemiyen, 
IV - 19 ncu maddede belirtilen bildirim öncîkr? içinde işçiye yeni iş arama izni vermiyen, 
V - 20 nci maddede yazılı bulunduğu üzere işçiye belge vermiyen veya bu belgede gerçeğe 

aykırı bilgi veren veya 21 nci maddede yazılı (îşa kimlik karnesi) ni vermiyen, 
VI - 22 nci maddede yazılı şartlara uymadan vs gerekli izni almadan kantin açan ve aynı 

maddedeki hükümlere aykırı hareket eden, 
Beş işçiye kadar çalıştıran işveren veya vekili hakkında 100 liradan, daha fazla işçi çalıştıran

lar için 500 liradan az olmamak üzere hafif par;, cezası ve tekerrürü halinde evvelce verilen para 
cezasının iki katı, 

VII - İşçilerin 24 ncü maddedeki hükümlere aykırı olarak Bölge Çalışma Müdürlüğüne haber 
vermeden çıkaran veya aynı maddenin 2 nci fıkrasındaki zorunluklara uymıyan işveren veya .iş
veren vekili hakkında 1 000 liradan aşağı olmın'ak üzere ağır para cezasına ve tekerrürü halin
de evvelce verilen para cezasının İM katı, 

VIII - 25 nci maddede yazılı şartları yerine götirmiyen ve hükümlere aykırı hareket eden, 
İşveren veya vekili hakkında yükümlü olduğa her sakat ve eski hükümlü için 500 liradan 1 000 

liraya kadar para cezası hükmolunur. 

Ücretle ilişkin cezalar 

MADDE 99. — A) işçinin bu kanundan veyc toplu iş sözleşmesinden yahut hizmet akdinden 
doğan ve 26 nci 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 nispî para cezası hükmolunur. 

Fiilin tekerrürü halinde evvelce verilmiş olan para cezasının iki katı hükmolunur. 

C. Senatosu ^ sayısı •. 1640) 
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MADDE 96. — Millet Meclisinin kabul ettiği 96 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 97. — Millet Meclisinin kabul ettiği 97 nci madde aynen kabul edilmiştir, 

Hizmet akdine ilişkin cezalar 

MADDE 98. — 1 - 9 ncu maddenin 1 nci fıkrasında belirtilen hizmet akdini yazılı yapmıyan 
ve 2 nci fıkrada 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 önelbri içinde işçiyi yeni iş arama izni vermiyen, 
V - 20 nci maddede yazılı bulunduğu üzere iş : iye belge vermiyen veya bu belgede gerçeğe 

aykırı bilgi veren veya 21 nci maddede yazılı (işçi kimlik karnesi) ni vermiyen, 
VI - 22 nci maddede yazılı şartlara uymadan ve gerekli izni almadan kantin açan ve aynı 

maddedeki hükümlere aykırı hareket eden, 
Beş işçiye kadar çalıştıran işveren veya vekili hakkında 100 liradan, daha fazla işçi çalıştıran

lar için 500 liradan az olmamak üzere hafif para cezası ve tekerrürü halinde evvelce verilen para 
cezasının iki katı, 

VII - İşçilerin 24 ncü maddedeki hükümlere rykın olarak Bölge Çalışma Müdürlüğüne haber 
vermeden çıkaran veya aynı maddenin 2 nci fıkrasındaki zorunluklara uymıyan işveren veya iş
veren vekili hakkında 1 000 liradan aşağı olmarıak üzere ağır para cezasına ve tekerrürü halin
de evvelce verilen para cezasının iki katı, 

VIII - 25 nci maddede yazılı şartları yerine getirmiyen ve hükümlere aykırı hareket eden, 
işveren veya vekili hakkında yükümlü olduğu her sakat ve eski hükümlü için 500 liradan 1 000 

liraya kadar para cezası hükmolur. 

Ücrete ilişkin 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 
noksan ödiyen işveren veya işveren vekili hakkında, bu durumda olan her işçiye karşılık 50 liradan 
az olmamak üzere nisbî para cezası hükmolunur. 

Fiilin tekerrürü halinde evvelce verilmiş olan para cezasının iki katı hükmolunur. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1G40) 



Hiiknıoluımr. 

İsin- düzenlenmesine ilki:in cezalar 

Hüknıolunur. 

İşçi sağlığı ve güvenliğine ilişkin cezalar 

MADDE İOÎ. — I - Eli kanunun lû ncü maâİ3a::ıiıı sen fıkracında a:ı:İaü ystkili teşkilâttan. 
kurma veya iglstıııe bel is i almadan cır İ7M;İÜİ açan, 

H - 74 ncü madûlsırin 1 noi fıkramadaki kiilaas iraıafıarak çıkarılacak tüziiklerdeki hükümlere 
uymıyan, 

İşveren veya işvsran vekili hakkında 1 ÛOD I: rai7 in agağı olmamak ünare ağır para es sasına 
hükiıiolımui'. 

Iîî - 1 ve 2 nci bsndlsrdeki fiillsrin takarrürü kakırda e\\slc3 hükmolunan para cezasının iki 
kati hükmolunur. 
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B) I - 30 nen maddede yazılı ücrete ilişkin hesap puslalarmı işçilere vermiyen, 31 nci mad
dede gösterilen tutardan fasla olarak işçi ücretlerinden zarar karşılığı kesinti yapan veya zarar 
yapmaksızın işten çıkan işçiye tazminat iade etmiysn 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 aynr bendin gösterdiği müddette bu hesaba yatırmayan işveren ve
ya işveren vekili hakkında 250 liradan as olmamak üzere hafif para cezası, 

Iî - 33 ncü maddede anılan Komisyonun tesbit ettiği asgari ücretleri işçiye ödemiyen veya 
noksan ödiyen 34 ncü maddede işarot edilen sebepler dclr.yısiyle çalışmıyan işçiye yarım ücret 
ödemiyen 35 nci maddede yazılı şartlar dışmda. fazla çalışma yapan veya aynı maddede gösteri
len fazla çalışma ücretini ödemiyen veya noksan ödiyen 33 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 ye usullere uymıyaraik bu maddelerde gösterilen 
ücretleri noksan ödiyen işveren veı/a işveren vekili hakkında (B) bendinin 1 nci fıkrasında sözü 
geçen cezalar, 

III - 48 nci maddede gösterilen yüzdelerin hs;;abına ait usullere uymıyan, 52 nci maddenin 
son fıkrasında anılan ücretsiz ilâve izni vermiyen ve ücretli izin kullanan işçiye peşin olarak bu 
izne ait ücretini ödemiyen veya 56 nci maddedeki hak edilmiş izni kullanmadan hizmet akdinin 
feshi halinde bu isne ait ücreti ödemiyen, 57 nci maddeye dayanılarak çıkarılacak olan yönetme
lik hükümlerine ayları hareket eden veya 60 nci maddede anılan sebepler dolayısiyle işçi ücre
tinden indirme yapan işveren veya işveren vekili hakkında 1 000 liradan az olmamak üzere ağır 
para cezası, 

Eükmolunur. 

İşin düzenlenmesine ilişkin eczalar 

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 işçi".?ri 65 nci maddeye aykırı olarak geceleri sekiz 
saatten fazla çalıştıran, gece ve gündüz postalarını değiştirmiyen, 67 nci madde hükmüne aykırı 
olarak onaltı yaşından küçük çocukları günde sekiz saatten fazla çalıştıran veya okul zamanını 
bu madde hükmüne göre uygulaımyan, 68 nci madde hükmüne aykırı olarak bu maddede zik
redilen yerlerde onsekiz yaşını doldurmamış erkek çocukları ve her yaştaki kadınları çalıştıran, 
69 ncu maddede anılan tüzük hükümlerine aykırı olarak hareket eden ve aynı maddenin 1 nci fık
rasındaki yazılı yasağa uymıyan, 70 nci maddedeki hükme aykırı olarak doğumdan evvel ve son
raki müddetlerde gebe veya doğum yapmış kadın", arı çalıştıran, 72 nci maddeye istinaden çıkarı
lacak tüzük hükümlerine uymıyan, işveren veya işveren vekili hakkında 1 500 liradan az olmamak 
üzere ağır para cezası hükmolunur. 

MADDE 101. — Millet Meclisinin kabul ettiği 101 nci madde aynen kabul edilmiştir. 



(3li:let Licelisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 102. — Bu kanunun 75 nci maddesinin (A) bendi gereğince çalışmaktan alıkonulan 
tesisat, tertibat, nıakina veya cinasın noksanlarını tamamlamadan ve gerekli izni almadan işleten 
veya aynı maddenin (B) bendi gereğince kapatılan işyerindeki noksanları tamamlamadan ve ge
rek! izni almıadan açan işveren veya işveren vekili, 1 000 liradan .az olmamak üzere, ağır para 
cezasiyle cezalandırılır. Fiilin tekerrürü halinde, evvelce verilen para cezasının dki katı hükmo
lunur. 

MADDE 103. — 76 ncı madde hükmü gereğince çıkarılacak tüzükte (kurulması hükme bağlanan 
«îşçi Sağlığı ve îş Güvenliği Kurulu» nu işyerinde kurmaktan kaçman veya kurup da çalışması 
na engel olan işveren veya işveren vekili hakkında 1 000 liradan az olmamak üzere ağır para ce
zası ve tekerrürü halinde evvelce hükmolunan para cezasının iki katı hükmolunur. 

MADDE 104 — Bu Kanunun 77 nei madde:-;! hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 
250 liradan az olmamak üzere hafif para cesasma, ağır ve tehlikeli işlerde 16 yaşından küçükleri 
çalıştıran v^ya ^8 r^-.i mad^ci? nn^ar» tüzükte gösterilen yaş kayıtlarına aykırı işçi çalıştıran iş
veren veya işveren vokHi hakkr-'.da 1 îOO liradan az olmamak üzere ağır para cezasına, 79 ncu 
madd-3 hükmü g\:rsğ:nee işçilere dokfor raporu almıyan veya istek halinde ilgili memura göster-
miyen, 80 nci madde gereğince alınması gereken raporu almıyan veya bu raporları istek halinde 
yetkili memurlara göstermiyen işveren veya işvaren vekili hakkında 500 liradan az olmamak üze
re ağır para cesasma; 81 nci maddeye dayanılarak çıkarılacak tüzükte gösterilen şartlara uymıyan, 
82 nci maddeye anılan tüzük hükümlerini yerine getirmiyen işveren veya işveren vekili hakkında 
1 500 liradan az olmamak üzere ağır para ceza~ı hükmolunur, 

Yukarda sayılan fiillerin tekerrürü halinde evvelce verilen para cezasının iki katı hükmolunur, 

İş ve İşçi Bulma ile ilişkin cezalar 

MADDE 105. — Bu. Kanunun 85 noi maddesinin 2 nci fıkrasında yazılı şartlarla izin almadan, 
aynı maddenin 1 nci fıkrası hükmüne avkm el?rak kazanç amaciyle özel büro açan, veya 1 nci 
ve 2 nci fıkrası hükümlerine riayet etmekle bernber, aynı maddenin son fıkrası hükmüne aykırı 
olarak işçilerden ücret alan, özel ve tüzel kişilerin bu işle ilgili büroları kapatıldığı gibi bu işler
de fiilen çalışanlar boklrmds. 2 000 liradan az clmamak üzere ağır para cezası ve üç aydan az ol
mamak üzere hapis cezası hükmolunur. 

Tekerrürü halinde evvelce verilen nara cezasının ilci katı ile birlikte altı aydan az olma
mak üzere hapis cezalına da hükmolunur, 

İs Jıauatının denetleme ve teftişine ilişkin cezalar 

MADDE 106. — I - Bu Kanunun 89 ncu maddesinin 2 nci fıkrasında sayılan ödevleri yerine 
getirmiyen ve aynı maddenin 1 nci fıkracında kendilerine yetki verilen memurlara karşı gereken 
kolaylığı göstermiyen işveren veya ;t'?sren vekilleri, 93 ncü madde gereğince çıkarılacak tüzük 
hükümlerine ve p.ym maddenin 2 roi f"kra?ınchki bildiri şartına uymıyan işveren veya işveren 
vekilleri, 94 ncü maddenin 1 nci :okracınd?ki yasaklara riayet etmiyen işveren veya işveren vekil
leri, hakkında 2 500 liradan az olmamak üse^e ağır para cezasına,, 94 ncü maddenin 2 nci fıkra
sındaki yasaklara riayet etmiyen isçiler hakkında 500 liradan az olmamak üzere ağır para ceza
sına, 

Hükmolunur, 
Yukardaki fıkralardaki fiillerin tekerrürü halinde cezalar iki kat artırılır. 
II - Yukarda sözü geçen ilgili memurların bu kanundan veya diğer kanunlardan doğan her 

çeşit teftiş ve denetleme yetki ve görevleri gereğince görevlerinin yerine getirilmesi sırasında is-

C. Senatosu ,S. Sayısı : 16-10) 
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MADDE 102. — Millet Meclisinin kabul ettiği 102 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 103, — Millet Meclisinin kabul ettiği 103 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 104. — Bu kanunun 77 nci maddesi hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 
250 liradan az olmamak üzere hafif para cezasına, ağır ve tehlikeli işlerde 16 yaşından küçükleri 
çalıştıran veya 78 nci maddede anılan tüzükte gösterilen yaş kayıtlarına aykırı işçi çalıştıran iş
veren veya işveren vekili hakkında 1 500 liradan az olmamak üzere ağır para cezasına, 79 ncu 
madde hükmü gereğince işçilere doktor raporu almıyan veya istek halinde ilgili memura göster
miyen, 80 nci madde gereğince alınması gereken raporu almıyan veya bu raporları istek halinde 
yetkili memurlara göstermiyen işveren veya işveran vekili hakkında 500 liradan az olmamak üze
re ağır para cezasına, 81 nci maddeye dayanılarak çıkarılacak tüzükte gösterilen şartlara uymıyan, 
82 nci maddede anılan tüzük hükümlerini yerine getirmiyen işveren veya işveren vekili hakkında 
1 500 liradan az olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur. 

Yukarda sayılan fiillerin tekerrürü halinde evvelce verilen para cezasının iki katı hükmolunur. 

İs ve İşçi Bulma ile ilişkin cezalar 

MADDE 105. — Bu kanunun 85 nci maddesirin 2 nci fıkrasında yazılı şartlarla izin almadan, 
aynı maddenin 1 nci fıkrası hükmüne aykırı ola vık kazanç amaciyle özel büro açan, veya 1 nci 
ve 2 nci fıkrası hükümlerine riayet etmekle beraber, aynı maddenin son fıkrası hükmüne aykırı 
olarak işçilerden ücret alan, özel ve tüzel kişile.ln bu isle ilgili büroları kapatıldığı gibi bu işler
de fiilen çalışanlar hakkında genel hükümlere göre verilecek eyleme uygun cezalardan başka, 
2 000 liradan az olmamak üzere ağır para cezası ve üç aydan az olmamak üzere hapis cezası hük
molunur. 

Tekerrürü halinde evvelce verilen para cezasının iki katı ile birlikte altı aydan az olmamak 
üzere hapis cezasına da hükmolunur. 

İş hayatının denetleme ve teftişine ilişkin cezalar 

MADDE 106. — I - Bu kanunun 89 ncu maddesinin 2 nci fıkrasında sayılan ödevleri yerine 
getirmiyen ve aynı maddenin 1 nci fıkrasında kendilerine yetki verilen memurlara karşı gereken 
kolaylığı göstermiyen işveren veya işveren vekilleri, 93 ncü madde gereğince çıkarılacak tüzük 
hükümlerine ve aynı maddenin 2 nci fıkrasındaki bildiri şartına uymıyan işveren veya işveren 
vekilleri, 94 ncü maddenin 1 nci fıkrasındaki yasaklara riayet etmiyen işveren veya işveren vekil
leri, hakkında 2 500 liradan az olmamak üz~r3 ağır para cezasına, 94 ncü maddenin 2 nci fıkra
sındaki yasaklara riayet etmiyen işçiler hakkında 500 liradan az olmamak üzere ağır para ceza
sına, 

Hükmolunur. 
Yukardaki fıkralardaki fiillerin tekerrürü, halinde cezalar iki kat artırılır. 
II - Yukarda sözü geçen ilgili mamurların bu kanandan veya diğer kanunlardan doğan her 

çeşit teftiş ve denetleme yetki ve görevleri gereğince görevlerinin yerine getirilmesi sırasında is-

C. Senatosu ij6. Sayısı : 1640) 
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teükleri bilg-lleri vermiyen veya görevlerini yapmaya veya sonuçlandırmaya engel olan kimseler 
hakkında 2 500 liradan az olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur. 

Fiilin tekerrürü halinde evvelce hükmedilen cezalar bir kat artırılarak uygulanır. 

MADDE 107. — Bu Kanunun ceza bölümünde cszası ayrıca yazılmamış olan yasaklara karşı ge
len veya sorunlnldara uymıyan işveren veya işveren vekilleri hakkında, 100 liradan az olmamak 
üzere hafif para cezası hükmolunur. 

MADDE 108. — Bu Kanunun cezai hükümlerini tatbike mahallî Sulh Ceza Mahkemeleri yet
kilidir. 

işbu dâvalar acele mevaddandır. 

ONUNCU BÖLÜM 

Son kilidini!er 

MADDE 109. — Yürürlükten kaldırılan 3008 sayılı İş Kanununun 13 ncü maddesi hükümleri 
haklarında uygulanmıyanlar için, kanunun 14 ncü maddesinde sözü geçen İadem tazminatı hakkı 
bu kanunun yürürlüğe giriş tarihinden itibaren başlar. 

MADDE 1Î0. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği günden başlıyarak : 
A) 3008 sayılı Kanun ve bu kanunu değiştiren; 3516, 3812, 5518, 5868, 6298, 7284, 7285 sayılı 

Kanunlar, 
B) 5837 sayılı Kanun ve bu Kanunu değiştiren 6734 sayılı Xanun, 
G) 6032 sayılı Kanun, 
Ç) 7467 sayılı Kanun, 
D) 1061 sayılı Kanun, 
E) 1225 sayılı Kanun, 
F) 1248 sayılı Kanım, 
G-) 5953 sayılı Kanunu değiştiren 6253 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi yürürlükten kaldırıl

mıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — A) iptal edilen 931 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesine göre halen 
yürürlüktü bulunan tüzük ve yönetmeliklerin bu kanun hükümlerine aykırı olmıyan hükümleri ye
nileri çıkarılıncaya kadar yürürlükte kalır. 

B) Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce 3008 sayılı Kanuna göre Mahallî Asgari Ücret 
tevhit komisyonlarınca alınıp da henüz kesinleşmemiş bulunan kararlarla bunlara ilişkin her tür
lü işlemler durdurulur. 

G) iptal edilen 931 sayılı Kanuna göre alır.mış bulunan asgari ücret kararı, bu kanunun 
33 ncü maddesine göre yeniden tesbit yapılıncaya kadar yürürlükte kalır. 

Ç) İptal edilen 931 sayılı Kanunun 109 ncu maddesinden doğan kıdem tazminatı hakkı sak
ken*. 

D) Bu kanunda sözü geçen tüzükler kanunun yürürlük tarihinden başlıyarak en geç bir yıl 
içinde hasırlanır ve tüzük tasarıları Danıştaya tevdi tarihinden itibaren en geç iki ay içinde tetkik 
edilerek karara bağlanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte iptal edilen 931 sayılı Kanunun geçici 
2 nci maddesine göre bildiride bulunanlar için yeniden bildirme mecburiyeti yoktur. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanun yürürlüğe girmeden önce 3008 sayılı iş Kanunu kapsamında 
olan işyerlerinde, anılan kanunun değişik 29 ncu maddesine uyularak yapılmış olan iç yönetmelik
lerde yer alan veya iş ihtilâfları yahut hakem heyetleri karariyle veya sair şekillerde kesinleşmiş 
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tedikleri bilgileri vermiyen veya görevlerini yapmaya, veya sonuçlandırmaya engel olan kimseler 
hakkında 2 500 liradan az olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur. 

Fiilin tekerrürü halinde evvelce hükmedilen cezalar bir kat artırılarak uygulanır. 

MADDE 107. — Millet Meclisinin kabul ettiği 107 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 108. — Millet Meclisinin kabul ettiği 108 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 109. — Millet Meclisinin kabul ettiği 109 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 110. — Millet Meclisinin kabul ettiği 110 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

'GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisinin kabul ettiği geçici 1 nci madde aynen kabul edil-
ımiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisinin kabul ettiği geçici 2 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Millet Meclisinin kabul ettiği geçici 3 ncü madde aynen kabul edil-
miştri. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

olup yürürlükte bulunan iş şartları ile iş düzeni ve sosyal yardımların uygulanmasına toplu iş söz
leşmesi veya hiamet akidleri ile yeni iş şartları kuruluncaya kadar devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 4. — 5521 sayılı iş Mahkemeleri Kanununun 2 nci maddesi uyarınca bu mahke
melere işçi veya işveren üye olarak seçilmiş olan, işçi veya işveren temsilcilerinin görev sürelerinin 
sona ermesi halinde, bu mahkemelere katılacak işçi üyeler, mensuboldukları işçi sayısı en çok olan 
konfederasyonca, işveren üyeler ise varsa en çok işveren mensubu olan işveren konfederasyonunca 
yoksa Türkiye Ticaret Odaları ve Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğince seçilecek 6 şar 
aday arasından bir asil ve üç yedek olmak üzere Adalet ve Çalışma bakanlıklarınca tâyin olunur. 

MADDE 111. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 112. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(Geçici komisyonun kabul ettiği metin) 

GEÇİCİ MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edilen geçici 4 ncü madde Komisyonumuzca 
metinden çıkarılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Tarım is Kanununun yürürlüğe girmesine kadar tarım işçilerinin as
gari ücretleri bu kanunun 33 ncü maddesindeki esaslara göre ve ayrıca tesbit olunur. 

Tesbit olunan bu ücret, Tarım is Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra, o kanun uyarın
ca asgari ücret tesbit oluncaya kadar geçerlidir. 

Tarım ve orman işçilerinin asgari ücretlerinin tesbiti sırasında komisyona Tarım, Orman ve 
Köy işleri Bakanlıkları ile T. Ziraat Odaları Birliği ve tarım ve orman iş kollarında kurulu en çok 
üyesi bulunan işçi sendikalarından da birer temsilci katılır. 

MADDE 111. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Ancak; 9 ncu bölümde yer alan ceza hükümleri dışında kalan hükümleri, 12 

hinden geçerli olmak üzere uygulanır. 
11 . 1970 tari-

MADDE 112. — Millet Meclisince kabul edilen 112 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1640) 




