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1. _ GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Malatya Üyesi Hamdi Özer; Bulgaristan'da
ki Türkleri eritmek ve Bulgarlaştırmak için 
yapılan gayri insani hareketleri izahla, icabe-
den tedbirlerin biran evvel alınması gerektiği
ni ve bu konu ile ilgili (6/563) sayılı sorusunu 
geri aldığını bildirdi. 

Afyon Karahisar Üyesi Ahmet Karayiğit, 
linyit kömürüne yapılan zammın, Orta - Ana
dolu köylüsünün alma gücünü aştığını ve âcil 
tedbirler alınması lüzumunu belirtti. 

Harb Okulları kanun tasarısının, havale edil
diği komisyonlardan dörder üyenin iştiraki ile 
kurulacak bir Geçici Koimsyonda görüşülmesi
ne dair Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı Yiğit 
Köker'in önergesi okundu ve kabul edildi. 

5134 sayılı T. O. Emekli Sandığı Kanununa 
geçici bir madde eklenmesi; 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması; 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı Büt

çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması ; 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işa
retli cetvelde değişildik yapılması; 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun teklif ve tasarıları görüşüldü. Yapılan 
açık oylamada yeter çoğunluk sağlanamadığın
dan, formalitenin itmamı için, gelecek birle
şimde tekrar oya sunulacakları bildirildi. 

iş Kanunu tasarısının tümü üzerindeki gö
rüşmeler bitirildi, ve maddelerine geçildi. 

28 Temmuz 1971 Çarşamba günü saat 15,00 
te toplanmak üzere Birleşime saat 19,17 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Bitlis 

Mehmet Ünaldı Orhan Kiirümoğlu 
Kâtip 
Sivas 

Hüseyin Oztürk 

2. — GELEN KÂĞITALE 

Rapor 
1. — özel yüksek okul öğrencilerinin öğ-

renimlecrine devam edelbilmeleri için açılacak 
resmî yüksek okullar halkkında kanun tasarı
sının Millet Meclisince kaıbul olunan metni ve 

Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe 
ve Plân komisyonlarından 5 er üye alınmak 
suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (M. 
Meclisi 1/483; C. Senatosu 1/1254) (S. Sayısı : 
1641) 

»>-•« 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanyeldli Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Orhan Kürümoğlu (Bitlis), Hüseyin Öztürk (Sivas) 

BAŞKAN 94 ncü Birleşimi acıyorum. 

S. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Halen salonda yeter sayı mev

cuttur. isimlerini okuyacağım sayın üyeler, halen 
Çay Kurumu kanun teklifinin müzakeresinde 
hoüunmaık'tadırlar. 

Sayın Ruhi Tunakan, Sayın Mecdi Ağım, 
Sayın îsa Bingöl, Sayın Sabahattin Odıon, Sa
yın Tdvfik Kutlar, Sayın Nejat Sarlıcalı, Sayın 
Nâzım İnabeyli, Sayın Oral Karaosmanoğlu, 
Sayın Ali Şakir Ağanoğlu, Sayın Salâhalttin 
Özgür. Sayın Salâhatitin özgür buradalar, yalnız. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

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

2. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (Millet Mecilsi 2/546; Cumhuriyet Sena
tosu 2/334) (S. Sayısı : 1632) 

3. — 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 Se
natosu 2/335) (S. Sayısı : 1633) 

4. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/507; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1255) (S. Sayısı : 16&4) 

5. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı çet-
vfillerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/508; Cumhuriyet Senatosu 
1/1256) (S. Sayısı : 1635) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. 

Dünkü oylamada arz ve izah etltiğim veç
hile, kabul edilmiş olmakla beraber şeklî nok
sanlıklarının ikmali için 1607 ye ek, 1632, 1683, 
1634 ve 1635 sıra sayılı kamun tek l f ve taşan
larının ikinci oylamasına geçiyoruz. Küreler 
dolaştırılsın. 

1. — iş 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 kurulan Gececi Komisyon raporu (Millet 
3Ieclisi ! 1/347; Cumhuriyet Senatosu : 1/1228) 
(S. Sayısı : 1640) 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

BAŞKAN — Dünden müzakeresinin tümü 
üzerinde görüşülüp, mladdelere geçilmesi kalbul 
edilen iş kanunu tasarısının, önerge ile kabul 
huyurulmuış olan müzakere şekli ile, müzake
resinin devamına başlıyoruz efendim. 

Lütfen efendim, Hükümet ve Komisyon 
yerlerini alsınlar. 
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İŞ KANUNU TASARISI 

DİRİNOİ BÖLÜM 

Genel hükümler 

Tarifler 

Madde 1. — Bir hizmet akdine dayanarak 
'her hangi bir işte ücret karşılığı çalışan kişiye 
isçi, işçi çalıştıran tüzel veya gerçek kişiye 
işveren, iş'in yapıldığı yere işyeri denir. 

işin niteliği ve yürütümü bakımından işye
rine bağlı bulunan yerlerle, dinlenme, çocuk 
emıziirine, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve 
balkım, beden veya meslekî eğitim yerleri ve 
avlu gibi sair eklentiler ve araçlar da işyerin
den sayılır. 

İşyerinde işveren adına hareket eden ve 
işin ve işyerinin yönetiminde görev alan kim
selere işveren vekili denir, işveren vekilinin 
bu sıfatla işçilere karşı muamele ve yüklemle
rinden doğrudan doğruya işveren sorumludur. 

iBu kanunda işveren için öngörülen her çe
şit sorumluluk ve zorunluluklar işveren vekil
leri hakkında da uygulanır, işveren vekilliği 
sıfatı, işçilere tanınan hak ve vecibeleri orta
dan kaldırmaz. 

•Bir işverenden belirli bir işin bir bölümün
de veya eklentilerinde iş alan ve işçilerini 
münhasıran o işyerinde ve eklentilerinde ça-
hşitıran diğer bir işverenin kendi işçilerine kar
şı o işyeri ile ilgili ve bu kanundan veya hiz
met akdinden doğan yüklemlerinden asıl iş
veren de birlikte sorumludur. 

BAŞKAN Madde hakkında verilmiş bir 
takrir vardır, okutuyorum efendim. 

C. Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan İş kanunu tasarısının 

«Tarifler» matlabk 1 nci maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Vahap Güvenç 

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

Devlet veya diğer kamu tüzel kişilerinin 
genel idare esaslarına göre yürütmekle yüküm
lü oldukları aslî ve sürekli görevler dışında 

kalan işlerde bedenen veyahut bedenen ve fik
ren çalışanlardan bedenî çalışması fikrî çalış
masına galip olanlar, T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa tabi olsalar ve kanunlara göre kad
ro karşılığı aylık alsalar bile bu kanun ba
kımından işçi sayılırlar. Bu fıkra hükmü ge
reğince işçi niteliğinin tesbitinden doğacak 
uyuşmazlıklar, Sendikalar Kanunundaki esas
lar dâhilinde Yüksek Hakem Kurulunca kesin 
olarak karara bağlanır. 

işin niteliği ve yürütümü bakımından işye
rine bağlı bulunan yerlerde, dinlenme, çocuk 
emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene 
ve bakım, beden veyameslekî eğitim yerleri ve 
avlu gibi sair eklentiler ve araçlar da işyerin
den sayılır. 

işyerinde işveren adına hareket eden ve işin 
ve işyerinin yönetiminde görev alan kimselere 
işveren vekili denir, işveren vekilinin bu sı
fatla işçilere karşı muamele ve yüklemlerinden 
doğrudan doğruya işveren sorumludur. 

Bu konuda işveren için öngörülen her çeşit 
sorumluluk ve zorunluluklar işveren vekilleri 
hskkında da uygulanır, işveren vekilliği sıfatı, 
işçilere tanınan hak ve vecibeleri ortadan kal
dırmaz. 

Bir işverenden belirli bir işin bir bölümün
de veya eklentilerinde iş alan ve işçilerini mün
hasıran o işyerinde ve eklentilerinde çalıştıran 
diğer bir işverenin kendi işçilerine karşı o iş
yeri ile ilgili ve bu kanundan veya hizmet ak
dinden doğan yüklemlerinden asıl işveren de 
birlikte sorumludur. 

BAŞKAN — Bir takrir daha var, okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Kürsüde belirtmiş olduğum nedenler dola-

yısiyle, 1649 sıra sayılı kanun tasarısı 1 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasındaki «ve araçlar da» 
ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Yozgat 
iSadık Artukmaç 

BAŞKAN — Sayın Güvene, takririnizi dün 
izah ettiniz, yine izah edecek misiniz? 

VAHAP GÜVENÇ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkanım, müsaade ederseniz 2 
cümle ile izah etmek istiyorum. 
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BAŞKAN — Lütfen kısa olsun. Zaten tak
ririniz Komisyon ve Hükümet tarafından da 
tetkik edildi. Buyurunuz. 

VAHAP GÜVENÇ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
vermiş olduğum önerge, iş Kanununun 1 nci 
maddesindeki hali hazırdaki karışıklığı düze 
çıkarmak maksadını gütmektedir. 

Dün de anlattığım veçhile, 274 sayılı Sen
dikalar Kanununda işçinin tarifi, vermiş ol
duğum takrire uygun ve hemen hemen aynı şe
kilde yapılmıştır. Senelerden beri karışıklık 
halinde olan mesele açıklığa kavuşturulmuş 
idi. Ancak, 274 sayılı Sendikalar Kanunu
nun çıkışından 3 gün sonra, Meclislerde müza
keresi yapılarak çıkmış olan Personel Kanunu 
274 sayılı Sendikalar Kanunundaki işçi tarifini 
alt - üst etmiştir ve bir karışıklığa sebebol-
muştur. 

Vermiş olduğum bir takrir ile işçi, bütün 
Dünyada olduğu gibi, sade bir dil ile tarif 
edilmektedir, işçinin tarifi, dünyanın her ta
rafında, yaptığı iş bakımından bedenî çalışma
sı, fikrî çalışmasına galip gelen kimsedir. Bu, 
Batı ve bütün hür blok ülkelerinde hep böyle
dir. işçi bu cümle ile tarif edilmektedir. Maa
lesef bizim, hukuka çok bağlılığımız bu mese
leyi tam mânası ile bir çıkmaza sokmaktadır. 
Kadro karşılığı ücret alan, yahut da Emekli 
Sandığı ile ilişkisi bulunanların bedenen yap
mış oldukları işler, fikren yapmış oldukları 
işlere galip gelse ve bunlar hakiki işçi olsalar 
bile bizim mevzuatımıza göre memur addedil
mektedirler. Ve bu da çalışma hayatında de 
vamlı münakaşalara sebebolmaktadır. 

Verirmiş olduğum takrir bu münakaşaları 
had safhaya indirecektir. Üstelik, ayrıca bir 
de sibop getiriyoruz, diyoruz ki, bu tür mü
nakaşalar devam ettiği takdirde bunu 274 sa
yılı Sendikallar Kanununun emrettiği Yüksek 
Hakem Kurulu çözsün. Yani, işçi - memur ba
kımından bir münakaşa varsa buna hakem ku
rulu karar versin. Onun yapmış olduğu iş, be
denî c alış m a durumu fikrî çalışmaya nazaran 
daha galiptir, işçidir; yahut da, fikrî hizmeti 
bedenî hizımetinden daha fazladır, memurdur; 
desin ve bir kesinliğe ulaştırsın içindir. 

Dün bunları daha mufassal bir şekilde an
latmıştım. Daha fazla vaktinizi almak istemi-

I yorum, önergemin kabulünü istirham ediyo-
I rum. 
I Teşekkür öderim. 

BAŞKAN — Takrir hakkında söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. 

J Hükümet ve Komisyon takrire iştirak edi
yorlar mı? 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Söz 
I istityorum, Sayın Başkan. 
i BAŞKAN — Buyurunuz, Çalışma Bakanı 
İ Sayın Atilâ Sav. 

I ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Sayın, 
! Başkan, sayın üyeler; Sayın Güvenç'im vermiş 
| olduğu önergede getirilen fıkranın kabulü ha-
l linde, bumdan çok kısa bir süre önce Yüce 
| Meclislerce kabul olunarak yürürlüğe konulan 
i Devlet Memurları Kanununun kapsamı yeni-
| den değiştirilmiş olacaktır. Gerçekten Kasım 
j 1970 tarihinde yürürlüğe giren 1327 sayılı Ka-
i nunun 36 ncı maddesinin 8 nci bendine giren, 

yardımcı hizmetler sınıfına alman personel, 
bu kez yeniden bu kanun kapsamınldan çıkarı-

j larak işçi sayılacaktır. Böyle bir tasarruf, hu-
j kukî durumu belirlenmiş olan kimselerin yeni-
i den hukukî durumlarını değiştirecek ve bu da 
! bir huzursuzluk ve kararsızlık nedeni olacak-
j tır. 
i Hukukî açıdan çalışanların durumunun bu 
! kadar 'kısa aralıklarla ve sık sık değiştirilmesi1 

| son derece sakıncalıdır. Hukukun amaçların-
j dan biri, istikrar ve istimrarın sağlanmasıdır. 
I Yüce Meclislerin ancak 8 ay önce kabul ettiği 
j bir kanunu 8 ay sonra bozan ve yerine bir sta-
] tü getiren bir başka kanun konulması uygula

macılara da, yargı organlarına da büyük güç
lükler çıkaracaktır. 

Devlet Memurları Kanunu, evvelce 3656 ve 
3659 sayılı Kanunlarda «müteferrik müstah
dem» diye anılan bu personeli memur kapsa
mı içine almış bulunmaktadır. Böylece durum
ları tartışmalı olan bu zümrenin hukukî duru
mu aydınlığa kavuşmuştur. 

Saf hukuk meselesi ve personel politikası 
açılarından bu ayırım yerinde bulunimıyaıbilir. 
Biz burada bunu tartışmak istemiyoruz. Bu 
düzeni hazır bulduk. Bu ayırım sakıncalı da 
görülebilir. Ama, bizce hukukî istikrarı bozan 

I ve sık sık yapılan değişiklikler çok daha sa-
I kıncalıdır. 
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Bu itibarla hukukî açıdan böyle bir değişik
liği kabul etmek yerinde olmıyacaktır. Önem
li olan, çalışanların haklarının korunması ve 
emeklerinin değerinin karşılığının ödenmesi
dir. Bu temel ilkeler sağlandıktan sonra sta
tünün bu çalışanlara verdiği unvaaıın önemi 
2 nci derecede kalacaktır. Hatırlardadır ki, 
eskiden herkes memur olmak isterdi vs işçi sta
tüsüne tâbi olmaktan kaçmılırdı. Bir süreden 
beri bu durum tersine değişmiştir. Çünkü, 
işçilere tanınan toplu sözleşme hakları, ücret 
pazarlığı olanağının sağlanması işçilerin duru
munu iyileştirmiştir. Fakat, Devlet Memur
ları Kanunu ile getirilmek istenen personel re
formu Yüce Meclislerden kısa bir süre önoe 
geçmiş ve artık memurluğun istenmiyen bir du
rum olması önlenmiştir. Bilindiği üzere bu 
kanun Devlet bütçesine her yıl için milyarlar 
yüklemiş bulunmaktadır ve böylece de kamu 
görevi veren görevlilerin takdir edilmesi yolu
na gidilmiştir. Kaynaklarını daha çok yatı
rımlara harcamak zorunda olan Devletimiz için 
bu büyük bir f adakârlıktır. ÎBuna rağmen Per
sonel Kanununun yine herkesi memnun etme 
diğini de müşahade ediyoruz ve çözüm yolla
rım da arıyoruz. 

Şimdi bu kere Sayın G-üvenç'in yapmış ol
duğu bu teklif ile iş Kanunu kapsamına alına
cak ve Devlet Memurları Kanunu kapsamın
dan çıkarılacak yardımcı hizmetler sınıfında 
250 OD0 personelin çalışmakta olduğu Maliye 
Bakanlığınca verilsn rakamlar içindedir. Bu 
250 000 kişiye intibakları için Devlet bütçesin
den 2,5 milyar harcanmıştır. Yani ortalama 
olarak bu durumda olanların ücretlerinde yıl
lık 10 080 liralık zam öngörülmüştür. Bu per
sonel arasında, özellikle Bayındırlık Bakan
lığında ve Millî Eğitim Bakanlığında 4 ncü de
receye intibakı yapılan müstahdemler bulun
duğu da tesbit edilmiştir. Bilindiği üzere 4 
ncü derecenin karşılığı 3 850 liradır ve bu in
tibak işleminden geri dönüş de söz konusu de
ğildir. Kaldı ki, böyle bir intibak çalışanlar 
için tatmin edici niteliktedir. 

Bu itibarla Yüce Meclisin, kısa bir süre ön
ce kabul ettiği sistemi kısa bir süre sonra kal
dırması ve bozması, hukuM bakımdan kararlı
lığı bozacağı gibi, ayrıca Devlet Bütçesine 
yüklediği 2,5 milyarlık yüke yeni ve ilâve yük
ler de getireceği için sakıncalı görünmektedir. 
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Bu nedenlerle durumu aydınlığa kavuşmuş 
olan bu kimselerin durumlarını yeniden karış
tıracak bir hukukî işlem ve tasarruf yapılması
nın yerinde olmadığını, bu itibarla önergenin 
reddedilmesini arz ve rica ettiğimizi bilgilerini
ze sunarım. 

iSsygı! arımla. 

BAŞKAN — Komisyonun bir mütalâası var 
mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLYAS 
KAEAÖZ (Muğla) — Sayın Başkan, Devlet 
Personel Kanununun 4 ncü maddesi 3 istihdam 
şekli tesbit etmiştir. Devlet memuru, sözleş
meli personel ve işçiler. 

önergede mevzubahsedilen husus, mütefer
rik hizmetlerle ilgili. Müteferrik hizmetliler bir 
atama işlemi ile işe alınmaktadırlar. Atama, bir 
kimseye kamu hizmeti veren, onu bu hizmet 
gereği ile yükümlü kılian hukukî bir işlemdir. 
Bu atama sırasında hizmet alan kimse serbest 
iradesini açıklıyarak çalışma şartlan üzerimde 
bir teklifte bulunma yetkisine sahip değildir. 
Bunlar kamu hukuku statüsü içerisinde bu hiz
metin sağladığı hak ve menfaatlerden irade be
yanında bulunmaksızın yararlanırlar. 

Şu halde mevzubahis personelin hizmete 
alınmalında başvurulan atama işlemi hizmet 
aktiııe benzetilecıiyeceği gibi, idare ile hizmet
li ilişkisi, hizmet akti ilişkisi çerçevesinde dü
şünülemez. Yani... 

BAŞKAN — Yani, 657 sayılı Kanuna göre 
yaptığı hizmet ne olursa olsun memur sayılır 
demek istiyorsunuz. Bu itibarla da iştirak ©t~ 
miyorsunuz. 

İLYAS KARAÖZ (Devamla) — Evet. Sa
yın Başkanım, kanunun 1 nci maddesi hizmet 
akdi esasını getirmiştir. Anlattığım sebepler 
muvacehesinde mevzubahis önergeye Komisyon 
olarak katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon caıer-
geje katılmıyorlar. 

önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenîer... önerge kabul 
edilmemiştir. 

'Sayın Artukmaç, buyurunuz. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte

rem arkadaşlar, 1 nci maddede işyerinin tari
fi yapılmaktadır. Buna göre, işin yapıldığı ye
re işyeri denir. 
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İş, 2 nci fıkrada genişletilmekte «İşin nite
liği ve yürütümii bakımından işyerine bağlı 
bulunan yerlerle, dinlenme, çocuk emzirme, 
yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, be
den veya meslekî eğitim yerleri ve avlu gibi 
sair eklentiler...» Bunları da işyerinden sayı
yor ve ayrıca «... ve araçlar da işyerinden sayı
lır...» denilmektedir. 

Ben buraya kadar olan tariflerin hepsini 
kabul ediyorum, ama buradaki araçların ne şe
kilde ve ne suretle işyeri sayıldığım bir türlü 
anlamadım. Araç, neden bir işyeri sayılıyor? 
Düşünüyorum, meselâ, bir işyerinin vasıtası 
vardır, bir otomobili vardır, istanbul'a gitti ve 
orada bu işyeri ile ilgili bir durum oldu ise 
orası da bir işyeri mi sayılmaktadır? Böyle bir 
durum var mıdır? Bilmiyorum. Ama, kanaatim
ce olmaması gerekir. Çünkü, işyeri denilen şe
yin daha ziyade gayrimenkule bağlı olan vazi
yetlerle ilgili olması gerektiği inancındayım. 

Bu bakımdan «... ve araçlar...» deyiminin 
maddeden çıkarılmasını arz ve teklif etmekte
yim. 

Saygılarla. 
BAŞKAN — önergenin aleyhinde Sayın öz-

türkçine, buyurunuz. 
RİFAT ÖZTÜEKÇİNE (isUanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 1 nci madde, 
daha evvel Yüce Meclislerde kabul edilmiş 
olan ve 931 sayılı iş Kanununun tamamen ay
nıdır. Buradaki, Sayın Artukmaç'ın araçlar da 
işyerinden sayılır, kelimelerinin çıkartılması 
doğru değildir. Nedeni : 

Bir işçi işyerine giderken o işyerine ait 
araçlarla gider ve gelir. Bu itibarla burada 
olacak her hangi bir trafik kazası ve ölüm gi
bi hususlarda işçinin hakkı zail olmuş olacaktır. 
Bu itibarla buradaki «araçlar da işyerinden sa
yılır» kelimelerinin yerinde kalması doğru ola
caktır ve maddenin aynen kabulü âdil bir hu
sus arz edecektir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılı

yor mu efendim? Kısaca efendim, lütfen. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLYAS 

KARAÖZ (Muğla) — Sayın Başkan, araçlar 
münhasıran işyeri olduğu gibi, bunun dışında 
da işyeri sayılabilir. Bir işyerinin bağlantıların
da çalışabilir. Burada istihdam edilen personel, 
Sosyal Sigortalar Kanununa bağlıdır, 506 sa-
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yık Kanunla. Dolayısiyle bu müesseseler, iş 
Kanununa tabidir. Binaenaleyh, madde de ge
çen «araçlar» kelimesinin aynen kalmasını is
tiyoruz. Önergeye katılmıyoruz, efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyorlar, önergeye. Yalnız muhterem arkadaş
larım, gerek önerge sahipleri gerek Hükümet 
ve Komisyon, önergeler üzerinde söz söylerken 
gayet muhtasar konuşmalarını istirham edece
ğim. Çok miktarda önerge vardır. 

Aksi takdirde bu kanunu zor çıkartırız. 
Hükümet ve Komisyon önergeye katılmı

yorlar. önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... önerge kabul edil
memiştir. 

Madde üzerinde başka önerge bulunmadığı 
cihetle, maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... 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. 

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

İşyerini bildirme 

Madde 3. — Bu kanunun kapsamına girecek 
nitelikte bir işyerini kuran, her ne suretle olur
sa olsun devralan, çalışma konusunu kısmen 
veya toptan değiştiren, yapılan işin tamamlan
ması yüzünden veya her hangi bir sebeple sü
rekli olarak çalışmasını bırakan işveren, işye
rinin unvan ve adresini, çalıştırılan işçi sayısı
nı, çalışma konusunu, işin başlama veya bitme 
gününü, kendi adım, soy adını ve adresini, var
sa işveren vekili veya vekillerinin adı, soyadı 
ve adreslerini, sürekli işlerde bir ay içinde böl
ge çalışma müdürlüğüne bildirmek zorundadır. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde bir önerge var, 
okutuyorum. 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1640 sıra sayılı kanun tasarısı, 3 ncü mad

desi son fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

«Son fıkra : Bölge çalışma müdürlüğü me
sul memuru, işverene, bildirimin ahndığına 
dair belge vermek zorundadır.» 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç, izah mı ede
ceksiniz, buyurun. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Bölge 
çalışma müdürlüğünün belgeyi kime vereceği 
madde de sarih değildir, vazıh değildir. 

Fıkra karışık. Diyorki fıkrada; «Bölge ça
lışma müdürlüğü mesul memuru ise, bildirimin 
alındığına dair belge vermek zorundadır.» 

Bu belge kime verilecek? Bu belgenin işve
rene verilmesi lâzım. Şu halde vuzuh vermek 
gerekir fıkraya. O da şöyle olacaktır. «Bölge 
çalışma müdürlüğü mesul memuru işverene bil
dirimin ahndığına dair belge vermek zorunda
dır» demek maddeyi açıklığa kavuşturur. Bu 
konuda önerge verdim, iltifatınızı istirham ede
rim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon iştirak 
ediyor mu, efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLYAS 
KARAÖZ (Muğla) — Sayın Başkan iştirak et
miyoruz. Madde açıktır. Anlaşılır mahiyette
dir, bu bakımdan katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet iştirak ediyor mu 
efendim? 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon iştirak 
etmiyorlar, önergeye, önergeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir, efendim. 

3 ncü maddeyi okunan şekli ile oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Uygulama başlangıcı 
Madde 4. — işyerleri, işverenler, işveren 

vekilleri ve işçiler, üçüncü maddedeki bildirim 
gününe bakılmaksızın, ikinci maddede gösteri
len niteliğin edinildiği günden başlıyarak bu 
kanun hükümlerine bağlı olurlar. 

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

istisnalar 
Madde 5. — Aşağıda belirtilen hususlarda 

bu kanun hükümleri uygulanmaz : 
1. Deniz hava taşıma işlerinde, 
2. Tarım işlerinde (Orman tâli yolları dâ

hil), 
3. Bir ailenin üyeleri veya hısımları arasın

da dışardan başka biri katılmıyarak 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 hakkın
da, 

7. Aile ekonomisi hududu içinde kalan ta
rımla ilgili her çeşit yapı işyerinde, 

8. Konutların kapıcılık hizmetlerinde, 
9. Sporcular hakkında, 
10. Yardım Sevenler Derneği merkez ve 

taşra atelyelerinde çalışanlar hakkında, 
11. Rehabilite edilenler hakkında, 
Şu kadar ki, 
a) Kıyılarda veya liman ve iskelelerde ge

milerden karaya ve karadan gemilere yapılan 
yükleme ve boşaltma işleri, 

b) Havacılığın bütün yer tesislerinde yü
rütülen işler, 

c) Tarım sanatları ile tarım aletleri maM-
na ve parçalarının yapıldığı atelye ve fabrika
larda görülen işler, 

ç) Tarım işletmelerinde yapılan yapı işleri, 
d) Halkın faydalanmasına açık veya iş

yerlerinin müştemilâtı durumunda olan park 
ve bahçe işleri, 

e) Kaloriferli konut kapıcıları ile çalışma
sını aynı işverene veya aynı konuta hasreden 
konut kapıcıları, 

f) Deniz iş Kanunu kapsamına girmiyen 
ve tarım işlerinden sayılmıyan, denizlerde çalı
şan su ürünleri müstahsılları ile ilgili işler. 

Bu kanun hükümlerine tabidir. 
BAŞKAN — Madde ile ilgili iki önerge var, 

okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
istisnalara ilişkin 5 nci maddenin 1 nci fık

rasındaki tarım işlerinde ve (orman tâli yolla-

— 218 — 



O. Senatosu B : 94 28 . 7 . 1971 O : 1 

rı dâhil) ibaresinin metinden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Kocaeli 
Fatma Hikmet ismen 

BAŞKAN — Sayın ismen, izah edecek mi
siniz? Kısaca lütfen. 

FATMA HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sa
yın Başkan, sayın senatörler; bu madde üze
rinde öteden beri çok duruyoruz. Fakat hiçbir 
suretle de başarılı olamıyoruz. Buna rağmen 
yine de birkaç söz söylemekten kendimi ala
mıyorum. 

Çünkü gerçekten tarım işçileri ve özellikle 
orman yollarında çalışanlar, hayatlarında bir 
kanuna kavuşmamışlar ve istendiği gibi har
canmaktadırlar. 

Tarım iş kanunu çıkacak; biliyoruz. Çıka
cak günlerden birinde. Ama çıkıncaya kadar 
olsun bari bu kanun kapsamına alınmalarını 
pekâlâ burada oy birliği ile kabul edebiliriz. 

Buradaki ayrım, yani bu istisnalar bölümü
nün konması Anayasaya bile aykırıdır. Anaya
sanın 12 nci maddesi «kişiye, aileye, ferde bir 
ayrım tanınmaz» diyor. 

Halbuki burada bütün işçi camiası içerisin
de tarım işçileri ve orman yollarında çalışan
lar bayağı ayrılmış bulunuyor. Denecek ki, 
efendim, tarım işçileri, diğer işçilerden değişik 
bir şekildedir ve onlar için ayrı kanun çıkarıl
malı. Evet, tabiî. Şimdiye kadar çıkarılmalı idi 
ve tarım işçilerinin özelliklerine göre çıkarıl
malı idi. Hattâ değil tarım işçileri, sanayi işçi
leri; tarım işçileri içerisinde de değişik şekil
de imkânlar tanınmalı idi. Yapılmamış, yapıla
mıyor bir türlü. Ama, hiç değilse, çıkıncaya ka
dar şu kanun kapsamına alınıp, çalışma saatle
rinin tâyini ve hayatlarının, sağlıklarının bir 
düzene sokulması gibi sosyal hizmetleri yapıla
bilirdi. Biz şuna da şükredelim, bir yandan 
Komisyonda hiç değilse tarım işçilerinin ücret 
meselesi bir geçici maddeye bağlanmıştır. Hiç 
değilse orada bir imkân sağlanmaktadır. Ama, 
yine de ben önergemin kabul edilerek, bunun 
maddeden çıkarılması ve kanunun kapsamına 
yeni tarım iş kanunu çıkıncaya kadar hiç de
ğilse, saat meselelerini ve sağlık meselelerini, 
sosyal hizmetlerini bir açıdan biçime sokacak 
olan bu kanundan yararlanmaları için, istirham 
ediyorum. 

Ben zannediyorum M, burada çok haklıyım 
ve birçok üyeler de bunu böyle düşünüyorlar. 
Fakat nedense bu bir türlü olamıyor, olmuyor. 
Fakat olması da lâzım. Çünkü dediğim gibi bu 
tarım iş kanunu ne zaman çıkacak? Yani belir
li bir günde beş ay sonra, üç ay sonra, bilmi
yoruz, ne zaman olacağını. Ve ümitlenemiyo
rum da ben şahsan çok yakında olacağını. Bu 
itibarla tarım işçilerinin ve orman yollarında 
çalış anların kanun kapsamına alınması husu
sunda oylarımızı bdrleştdrelim diye istirham 
ediyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon iştirak 
ediyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLYAS 
KARAÖZ (Muğla) — Sayın Başkan, dünkü 
konuşmamızda, tümü üzerinde yapılan konuş
malarımızda Sayın işmen'e cevap vermiş idik. 
Bu bakımdan tarım işçilerini bu kanun gerek
çesinde mütalâa etmeye imkân yok. Bu bakım
dan önergeye katılmıyoruz. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Katıl
mıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner
geye katılmıyorlar... önergeyi oylarınıza arz 
ediyorum. KaJbul edenler... Etmiyenler... öner
ge kabul edilmemiştir. 

ikinci önergeyi okutuyorum. 

Senato Başkanlığına 
1640 sayılı kanun tasarısında mevcut, «is

tisnalar» başlığı altındaki madde 5 in, 11 nci 
sırasında yazılı, «rehabilite edilenler hakkında» 
ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve tek
lif ederim. 

içel 
Lûtfi Bilgen 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, buyurun. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; dün genel görüşme kısmında 
bunun üzerinde durmuştum. Maddelere geçil
diğinde cevap verileceğini beyan buyurdular, 
Sayın Bakanımız. 

Ben bunun nasıl tatbik edileceğini kestire-
mediğim için, neticesinden de şüpheli olduğum
dan bu önergeyi vermiş bulunuyorum. Eğer 
verilen izahat beni tatmin ederse, tatbikatının 
hatalı olacağına inanırsam önergemi geri ala
bilirim. 
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Şimdi tekrar ediyorum, kısaca dünkü mev
zuu. Rehabilite edilenler hakkında bu istisna
lar konuyor. Halbuki 25 nei maddede, «Sakat 
ve eski hükümlü çalıştırma» başlığı altında bir 
cümle var. 

«İşverenler işyerlerinde aşağıdaki esaslar 
ve ölçüler içinde sakat kimse ile eski hükümlü 
kimse çalıştırmak ve bunlara meslek, beden ve 
ruh durumlarıma göre iş vermek zorundadır
lar. 

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

b) İşçi sayısının yüzden fazlası için her 
yüz işçiye karşılık iki sakat ve iki eski hüküm
lü kimse, çalıştırılır.» denmektedir. 

Bu 5 nei maddedeki istisnaların içerisine re-
haJbilite edilenleri de sbkarsak, o zaman sakat
ları nasıl çalıştıracağız? Bunu anlıyamadım, 
ben. Çünkü bir insanın rehabilite edilmesi her 
hangi bir işi yapmakta iken hastalanması, bir 
iş kazasında veya trafik kazasından dolayı bir 
uzvunu kayıp etmesinden sonra başka bir işte 
alıştırılması suretiyle onun yeniden hayata bağ
lanmasıdır, pratikte. Burada yüz işçiye kadar 
bir, yüzden sonra her işçi için iki, böyle gide
cek, sakat çalıştıracağız. Halbuki bu sakatların 
hepsi ancak rehabilite edildikten sonra işyeri
ne girebilir. Doğrudan doğruya bir hastalığa, 
farzet tüberküloza veyahut da başka ağır bir 
haftalığa tutulan bir insan, senelerce süren te
daviden sonra eskiden yapmakta olduğu bir işi 
kolaylıkla yapamıyorsa ağır geliyorsa, daha ha
fif bir işe alıştırılacak demektir. 

Bu sakat değildir, hastadır. Bunu çıkara
cağız. Sakat olacak, bahsettiğim gibi, iş kaza
sında uzuvlarından birini kaybedecek ve başka 
bir sebepten dolayı iş vereceğiz. Bununla 25 
nei maddenin tenakuz teşkil ettiğini zannediyo
rum ve tatbikatının da çok aksaklık ve müşkü
lât doğuracağını tahmin ettiğimden bu listeden 
«rehabilite edilenler hakkında», cümlesinin çı
karılmasını istiyorum. Eğer sayın Bakanımız 
bu hususta beni tatmin edecek, tatbikatla ilgili 
izahatta bulunurlarsa, önergemi geri alabilirim. 
Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLYAS 

KARAGÖZ (Muğla) — Sayın Başkanım, Sayın 
içel Senatörü arkadaşımızın bir tereddüdü var. 

Buradaki maksat rehabilite edilenler ila, reha
bilitasyon merkezleri arasında bir hizmet akdi 
rabıtası yoktur. Burada işe alıştırma var. Bun
lar burada işe alıştırıldıktan sonra, bu sakat
lar muhtelif iş yerlerine yerleştirileceklerdir, 
ileride bir maddemiz gelecek. O zaman o işyer
lerine girdikîeni zaman bu çalışma mevzuatı ile 
ilgili kanun hükümlerine tabi olacaklardır. Bu 
bakımdan önergeye katılamıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Önerge Hükümet ve Komisyon 
katılmıyorlar. 

LÛTFİ BİLGEN (içel) — Geri alıyorum. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. Peki efen
dim, geri verilmiştir. Maddeyi okunan şekliyle 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sanayi ve ticaret işleri 

Madde 6. — I - Bu kanunun uygulanması 
bakımından sanayiden sayılacak işler şunlar
dır : 

a) Her türlü madenleri arama ve toprak
tan çıkarma işleriyle taş kum ve kireç ocak
ları gibi işler, 

b) Ham, yan ve tam yapılmış maddelerin 
işlenmesi, temizlenmesi, şeklinin değiştirilmesi, 
süslenmesi, satış için hazırlanması işleri, 

c) Her türlü kurma, onarma, sökme, da
ğıtma ve yıkma işleri, 

ç) Bina yapılması ve onarımı, değiştirilip 
bozulması ve yıkılması işleri ve bunlara yar
dımcı her türlü sınai yapım işleri, 

d) Yol, demiryolu, tramvay yolu, liman, 
kanal, baraj, hava alanı, dalgakıran, tünel, köp
rü, lâğım ve kuyuların yapılması ve onarımı, 
batıkların çıkarılması ve bataklık kurutma gi
bi işler, 

e) Elektrik ve her çeşit muharrik kuvvet
lerin elde edilmesi, değiştirilmesi, taşınması, 
kurma ve dağıtma işleri, 

f) Su ve gaz tesisatı, kurma ve işletmesi 
işleri, 

g) Telefon, telgraf, telsiz, radyo ve televiz
yon kurma işleri, 

h) Gemi ve vapur yapımı, onarımı, değiş
tirilmesi ve bozup dağıtma işleri, 

i) Karada taşıma işleri, 
ı) Göl ve akarsularda insan veya eşya ve 

hayvan taşıma işleri, 
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j) Eşyanın istasyon, antrepo, iskele, liman
lar ve hava alanlarında yükletilmesi, boşaltıl
ması işleri, 

k) Basımevlerinde yapılan işler. 
II - Bu kanunun uygulanması bakımından 

ticaretten sayılan işler şunlardır : 
a) Ham, yarı ve tam yapılmış her çeşit 

bitkisel, hayvani veya sınai ürün ve malların 
alımı ve satımı işleri, 

b) Bankacılık gibi para tedavülü ile il
gili işlerle, sigortacılık, komisyonculuk, depocu
luk, ambarcılık, antrepoculuk ve benzeri işler, 

c) Benizlerde çalışan su ürünleri müıstah-
sılları ile ilgili işler, 

III - Yukarda yazılı işler dışında kalan 
başka bir işin kanunun uygulanması bakımın
dan sanayi ve ticaret işleri arasına konması 
gerekip gerekmediğini belirtmeye Çalışma Ba
kanlığı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili bir takrir var, 
okuutyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1640 sıra sayılı kanun tasarısı 6 ncı madde
si III ncü bendinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini ve 1 nci bende ait rakamın da romen 
harfi ile ( I -) şeklinde düzeltilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Artulkmaç 

III - Yukarda yazılı işler dışında kalan baş
ka bir işin, kanunun uygulanması bakımından 
sanayi veya ticaret işlerinden sayılıp sayılma
masını belirtmeye Çalışma Bakanlığı yetkilidir. 

BAŞKAN — Bu hakikaten maddenin 1 nci 
bendi ile diğer bendlerin rakamları birbirini 
tutmamaktadır. Onun için şifr romen olarak dü
zeltiyorum, birinci bendi. Diğerleri çünkü aynı 
rakamlarla belirtilmiş. 6 ncı maddenin 1 nci 
bendi romen harfine çevrilmiştir. Sayın Artuk-
maç buyurun efendim. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 
Başkanım, ilginize teşekkür ederim. Bu küçük 
harfle yazılmıştır, romen harfi ile yazılması 
maddenin siyakı sibakı bakımından lâzım ve za
ruridir. 

îkinci olarak arz etmek istediğim, bu mad
denin üçüncü bendinin kanun tekniğine uygun 
olarak tedvin edilmemekte olduğu inancında

yım. Buradaki ibareleri okursam, her halde ya
dırganacağını tahmin ederim. 

III - Yukarda yazılı işler dışında kalan 
başka bir işin kanunun uygulanması bakımın
dan sanayi ve ticaret işleri arasına konması ge
rekip gerekmediğini belirtmeye Çalışma Bakan
lığı yetkilidir» diyor. 

Bendeniz bunun şu şekilde değişmesi kanaa
tindeyim. «Yukarda yazılı işler dışında kalan 

. başka bir işin kanunun uygulanması bakımın
dan sanayi ve ticaret işlerinden sayılıp sayıl
mamasını belirtmeye Çalışma Bakanlığı yetkili
dir.» Daha munis bir ifade tarzıdır. Zaten mad
de de değişmiştir. Bunu istirham ediyorum. Ge
rek Hükümet, gerek komisyon önergeme iltihak 
buyursunlar; daha uygun olur kanun tekniğine, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Yani Sayın Artukmaç'ın tak
riri maddeye daha bir vuzuh getiriyor. Komis
yon ve Hükümet takrire katılıyor mu?.. 

Hükümet ve Komisyon takrire katılıyor. Tak
riri oylarınıza ar ze diyorum : Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Kabul edilen 
takrir gereğince, maddeyi düzeltilmiş sekliyle 
oylarınıza arz ediyorum : Maddeyi kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bildirimin yazılı olması 

Madde 7. — Bildirimlerin ilgiliye yazılı ola
rak ve imza karşılığında yapılması gerekir. Bil
dirim yapılan kişi bunu imzalamazsa, durum 
o yerde tutanakla tesbit edilir. Ancak. 7201 
sayılı Kanun kapsamına giren tebligat anılan 
kanun hükümlerine göre yapılır. 

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

Sürekli ve süreksiz işler 

Madde 8. — Nitelikleri bakımından en çok 
30 iş günü süren işlere süreksiz iş, bundan faz
la 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 madde
leri süreksiz işlere uygulanmaz. Süreksiz işler
de bu maddelerin konusu olan uyuşmazlıklarda 
Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İKÎNCÎ BÖLÜM 

Hizmet akdi 

Yazılı akit 

Madde 9. — Belirli süresi bir yıl veya daha 
uzun olan sürekli hizmet akitlerinin yazı ile 
sözleşmeye bağlanması mecburidir. Bu sözleş
meler, her çeşit resim ve harçtan muaftır. Söz
leşme noterlikçe onanmışsa, noter ücretleri bu 
hüküm dışında tutulur. 

Yazılı sözleşme yapılmıyan durumlarda iş
veren, işçinin isteği üzerine, kendisine genel ve 
özel iş şartlarını gösteren ve imzasını taşıyan bir 
belge vermekle yükümlüdür. 

Bu belgeler her çeşit resimden muaftır. 
BAŞKAN — Madde hakkında verilmiş öner

geyi okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Kürsüde belirttiğim veçhile, 1640 sıra sayılı 
'kanun tasarısı 9 ncu maddesi 2 nci ve 3 ncü fık
ralarının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim, 

Yozgat 
Sadık Artufemaç 

2 nci ve 3 ncü fıkraların alacağı şekil : 
«Yazılı sözleşme yapılmıyan durumlarda iş

veren, işçinin isteği üzerine, kendisine genel ve 
özel iş sahalarını gösteren ve imzasını taşıyan 
bir belge vermekle yükümlüdür. Bu belgeler de 
her çeşit resim ve harçtan muaftır. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte

rem arkadaşlar, burada sözleşmeler resim ve 
harca tabi oluyor. Fakat istenilen belge harç
tan muaf tutulur gibi bir durum oluyor. Hare 
çıkarılmış. Ben bu resim ve harcın belgeye de 
teşmil edilmesi inancındayım. Yukardaki fıkra 
ile de ahenk teşkil eder. 

Aynca, 3 ncü fıkra olarak, bu belgeler her 
çeşit resimden muaftır, sekli var. Bunu madde
nin içerisinde o ayrı bir fıkra değil de, o fık
ranın devamı olarak kabul etmek gerekir. Yu
kardaki birinci fıkra da aynıdır. Onun için öner
gemi vermiş bulunuyorum. Buradaki değişiklik, 

bu belgeler her çeşit resim ve harçtan muaftır. 
Resim, hare ilâve edilmiştir, iltifatınıza mazhar 
olmasını istirham ederim. 

BAŞKAN — Takrire Hükümet ve Komis
yon katılıyor mu efendim?.. Katılmıyor. Takriri 
oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmi
yenler... Takrir kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler.,, Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Takım sözleşmesi 

Madde 10. — Birden çok işçinin meydana 
getirdiği bir takımı temsilen bu işçilerden biri
nin, takım kılavuzu sıfatiyle işverenle yaptığı 
sözleşmeye, takım sözleşmesi denir. 

Takım sözleşmesinin, süresi ne olursa olsun 
yazılı yapılması gerekir. 

Takım sözleşmesinde isimleri yazılı işçiler
den her birinin işe baslamasiyle, bu sözleşme o 
işçi ile işveren arasında doğrudan doğruya ya
pılmış sayılır. Ancak, takım sözleşmesi hakkın
da Borçlar Kanununun 110 ncu maddesi hük
mü de yürür. Takım sözleşmesine girmiş olan 
işçilerin ücretlerini işveren veya işveren vekili 
her birine ayrı ayrı ödemek zorundadır. 

9 ncu maddenin ikinci fıkrası hükmü takım 
sözleşmelerine de uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında verilmiş bir 
Önerge var, okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
10 ncu maddenin metinden çıkarılmasını arz 

ve teklif ederim. 
Kocaeli 

Fatma Hikmet. İsmen 

BAŞKAN — Sayın îşmen. 

FATMA HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sa
yın Başjkan, sayın senatörler; kanun tasarısın
daki bu madde metinden çıkarılmalıdır. Çünkü, 
işçileri toplu olarak, işçilerin meselelerini toplu 
olarak yapacak örgütleri varidır. Sendikalar. 
Burada ayrıca yeni bir topluluk ihdas edilmek 
istenmektedir; takım sözleşmesi. Bu da, basit 
bir şekilde düşünülecek olursa açıkfcır ki, işçi
lerin sendikalarından kopup hareket etmelerini 
sağlamak için düzenlenmiş bir maddedir. Açık
tır, işçiler toplu sözleşmelerle, sendikalariyle 
kendi meselelerini yürütebilmektedirler. Halbu
ki işyerinde, işverenin seçtiği, onun adamı 



C. Senatosu B : 94 28 . 7 . 1971 O : 1 

olan birtakım sözleşmesi başkanı şeklinde işçi
leri parçalara bölmek, gruplara bölmek ve 
böylece müşterek hareket etmelerini, güçlerinin 
kırılması gibi sakıncalar meydana gelmesidir. 
üstelik bu madde Anayasamızın 40 ncı madde
sine de aykırıdır. Açıkça aykırıdır. Çünkü 
orada herkese dilediği alanda çalışma ve söz
leşme hürriyeti vardır, deniyor. Halbuki bura
da doğrudan doğruya bunları kendi çalıştıkları 
fabrikalarda ve işyerlerinde işçileri bölerek, iş
verenin fikirlerini taşıyan bir adamın peşin
den sürüklenmelerini ve hep beraber güçlü 
olarak sendikalarında işlerini yapmalarına 
mâni olacak niteliktedir. Bu itibarla bunun 
mutlaka tasarıdan çıkarılması çok yerinde olur 
ve zannederim ki çok mâkûl ve mantıkidir. 
Yani nasıl olsa bâzı değişiklikler olduğu için 
de kanun tasarısında, yine yeni bir işleme tabi 
tutulacaktır, bu itibarla bir şey de olmıyacak-
tır. Bu maddenin metinden çıkarılmasını rica 
ve istirham ediyorum. Oylarınızın bu istika
mette kullanılmasını teklif ediyorum. Saygı
larımla. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Efen
dim, ben arkadaşımızın fikrinde değilim. Şu 
bakımdan fikrinde değilim. Bilâkis, bu işveren
le işçiler arasında tesanüdü artırıyor ve bir
birine bağlılığı sağlıyor. Küçük bir işyerini dü
şünelim, oniki işçi var. Onun birtakım başkanı 
var. Aralarında bir ihtilâf oldu. İşveren de 
kolaylıkla anlaşmaya gitti ve bu suretle iş 
aksamadı. Bu kanundan maksat işçi ile işveren 
arasında zıtlıklar peydan etme değil, daha çok 
üst kademelere götürme değil bilâkis; ikisinin 
arasındaki uygunluğu temin etmedir. Bu mad
de böyle bir kolaylık temin etmek için getiril
miştir. G-ayet yerindedir, bunun çıkması yerin
de değil. Arkadaşımız, işçileri parçalama de
ğil bilâkis, işçileri birbirine daha çok yaklaştı
rıyor. İşverenle anlaştırıyor, âhenkleştiriyor. 
Bu başka, bence yukarıya doğru bir bağlantı 
kurmak istiyor. Bir de işçiyle işverenin ara
sında tesanüdü kurmak ve anlaştırma yoluna 
doğru gitmek, iş ahengini sağlama bakımından, 
bu madde gayet yerinde ve mükemmel tedvin 
edilmiş bir maddedir. O bakımdan ben lehin-
deyim; çıkması taraftarı değilim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın özden. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; teklif sahibi me
seleyi galiba etraflıca tetkik etmeden bu tekli
fini yapmış bulunuyor. Çünkü, gerek mahkeme-
lerdeki ihtilâfların bugünkü durumu ve ge
rekse okuma - yazma bilmiyen işçilerin vazi
yeti bir koruma maddesi olarak ileri sürül
müştür. Çünkü, okuma - yazma bilmiyen bir 
işçjiinin bir sözleşme yapıp yapmayacağını el
bette sayın arkadaşımız bilir ve bunları düşü
nür. Bilhassa, işçilerle ilgili olduğu için bu 
meseleleri vukufla bildiği tahmin olunur. Bu
rada vâzıı kanun mahlkemelerdeki ihtilâfları da 
halle medar olacak yeni bir hüküm getiriyor. 
İşçilerin aleyhine değil, bilâkis işçinin lehine
dir. İşçinin aleyhine bir hüküm getirmiş olsay
dı bu madde bu şekilde sevk edilmez, başka 
türlü tedvin olunurdu. 

Şimdi, ne diyor «birden çok işçinin meyda
na getirdiği bir takımı temsilen bu işçilerden 
birinin, takım kılavuzu sıfatiyle işverenle yap
tığı sözleşmeye, takım sözleşmesi denir.» Be
ton dökücüleri vardır, arkadaşlar. Bunlar bil
hassa takım halinde çalışırlar. Gelirler; birinci 
katı, ikinci katı, üçüncü katı elbirliğiyle dö
kerler ve bunların ihtilâflarını mahkemelerde 
çok görmüşümdür ve görülmüştür. Birisi gelir 
mukavele yapar, işveren «ben seninle muka
vele yaptım», der, diğerlerini tanımıyabilir. İşte, 
bu meselelerin önüne geçebilmek için o takanın 
başında bulunan ve bu meseleleri iyi bilen bir 
işçinin lehine, o işçinin yanında bulunan arka
daşlarının lehine bir şekilde yapacağı sözleş
me hiç şüphesiz, diğerlerinin hukukunu muhafa
za etmiş olur. Bu bakımdan verdikleri 'önerge 
yerinde değildir. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon iştirak 
etmiyor. 

ISALÎH TÜRKMEN (Ağrı) — Bir sorum var, 
Komisyon veya Hükümetten Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 

İSALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Bu madde ile 
getirilmek istenen, işçiler için bir himaye ise, 
acaba bu aynı zamanda sendikalara karşı bir 
hareket olabilir mi? Bir de başka memleketler
de böyle bir tatbikat var mıdır? 
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BAŞKAN — Yani, siz de Sayın İşmen'in en
dişesinin yeri var mı, yok mu bu maddede di
yorsunuz. 

Kim cevap verecek efendim 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÎLYAS 

KARAGÖZ (Muğla) — Sayın Başkan, bu mad
de hukukî bir düzenlemedir. Sendikaya veyahut 
da sendikalist hareketlere bir mâni teşkil etmez. 
Sebebi ise, bütün işçiler sendikalı değildir, işin 
©sasında. Sendikasız işçi de vardır, olabilir. 
Bu bakımdan onların menfaatini korumak için 
ve boşluk kalmaması için getirilmiş bir hukukî 
düzenleme mahiyetindedir. Başka memleketlerde 
de taiMkatı var mı bil'miyorum. 

(BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon takrire 
iştirak etmiyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edil
memiştir. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

1607, 1632, 1633, 1634, 1635 sıra sayılı kanun 
teklif ve tasarılarına açık oyunu kullanmıyan 
sayın üye var mı? Yok. Oylama işlemi bitaiiştir. 

Yazılı akdin şekli 

ıMadde 11. — Bu kanuna göre yapılacak 
yazılı sözleşmelerde aşağıdaki hususların bulun
ması gerekir : 

1. İşverenin ve işçinin (Takım sözleşmele
rimde her işçinin ayrı 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 

şartlar, 

7. Hizmet akdinin yapıldığı gün, 
8. Tarafların imzası. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Deneme süresi 
Madde 12. — Sürekli hizmet akitlerinde de

neme süresi en çok bir aydır. 
Ancak bu süre toplu sözleşmelerle üç aya 

kadar uzatılabilir. 

I Bu süre içinde taraflar akdi bildirimsiz ve 
tazminatsız feshedebilirler. Ancak işçinin çalış
tığı günler için ücret hakkı saklıdır. 

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

Akdin feshinde bildirim 

Madde 13. — A) Süresi belirli olmıyan sü
rekli hizmet akitlerinin feshinden önce duru 
mun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. 

Hizmet akdi : 
a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, 

bildirimin diğer tarafa yapılmasından bağlıyarak 
I iki hafta sonra, 

b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sür
müş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapıl-

I masından başlıyarak dört hafta sonra, 
c) İşi 'birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş 

olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasın-
I dan başlıyarak altı hafta, sonra, 

ç) İşi üç yıldan fazla sürmüş olan işçi için, 
bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlıyarak 
sekiz hafta sonra, 

Feshedilmiş olur. 
B) öneller asgari olup sözleşme ile artırıla

bilir. 

I C) Bildirme şartına uymıyan taraf yukarda 
I yazılı önellere ilişkin ücret tutarında tazminat 

ödemek zorundadır. 
İşveren, işçinin ihbar önellerine ait ücretini 

peşin vermek suretiyle hizmet akdini feshede
bilir. 

İşçinin sendikaya üye olması, şikâyete baş
vurması gibi sebeplerle işinden çıkartılması hal
lerinde ve genel olarak hizmet akdini fesih hak
kının kötüye kullanıldığını gösteren diğer du
rumlarda (A) bendinde yazılı Önellere ait ücret
lerin üç katı tutarı tazminat olarak ödenir. 

Tarafların ayrıca tazminat isteme hakları 
saklıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-

I mistir. 

I Kıdem tazminatı 

I Madde 14. — Hizmet akdinin 17 nci mad-
I denlin II numaralı bendinde gösterilen sebep-
I 1er ^dışında işveren tarafından veya 16 ncı mad-
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denin I ve II numaralı bendlerinde gösterilen 
seibeplerle işçi tarafından veyahut da muvaz
zaf askerlik hizmeti dolayısiiyle fesih halinde 
üç yıldan fazla çalışmış olmak şartiyle işe baş
ladığımdan itibaren her bir tam yıl için işçiye 
15 günlük ücretli tutarında tazminat verilir. 

Altı aydan fazla süreler yıla tamamlanır. 
İhtiyarlık aylığı bakımından bağlı bulun

dukları kurum veya sandıklardan aylık veya 
toptan ödeme almak amaciyle hizmet akdini 
fesheden işçiler de yukardaki fıkrada yazılı bu
lunan tazminata hak kazanır. İşçinin bu fıkra 
hükmünden faydalanabilmesi için aylık veya 
toptan ödemeye hak kazanmış bulunduğunu ve 
kendisine aylık bağlanması veya toptan ödeme 
yapılması için ihtiyarlık -sigortası bakımından 
Ibağlı bulunduğu kurum veya sandığa müracaat 
etmiş olduğunu alacağı bir belge ile belgele
mek sorundadır. 

işçilerin kıdemleri, hizmet »akdinin devam et
miş veya fasıllarla yeniden akdedilmiş olması
na bakılmaksızın aynı işverenin bir veya deği
şik işyerlerinde çalıştıkları süreler göz önüne 
alınarak hesaplanır, işyerlerinin devir veya in
tikal, yahut diğer bir suretle işverenden başka 
bir işverene geçmesi veya başka bir yere nakli 
halinde işçinin kıdemi işyerindeki hizmetlerinin 
toplamı üzerinden hesaplanır. Kıdem tazmina
tı ise, bu intikal devresindeki işverene aittir. 
işyeri intikali ile beraber devam ettiği takdirde 
kıdem tazminatı, hilâfına hüküm olmadıkça ye
ni işverene aittir. 

Aynı Ikıdem ısüresi için bir defadan fazla kı
dem tazminatı ödenmez. 

işçinin ölümü halinde bu tazminat tutarı 
kanuni vârislerine ödenir. 

Bu süre hizmet akidleri ve toplu iş sözleş
meleriyle artırılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş öner
geler var, bir tanesini 'okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
14 ncü maddenin 1 nci fıkrasında son iba

renin «... her bir tam yıl için işçiye 30 günlük 
ücret tutarında bir tazminat verilir.» şeklinde 
ifade edilmesini arz ve teklif ederim. 

Kocaeli 
Fatma Hikmet ismen 

BAŞKAN — Sayın ismen. 
FATMA HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sa

yın Başkan, sayın senatörler; bu 14 ncü mad

deye göre hak kazanan işçiye ödenen kıdem 
tazminatını 15 günlük ücret tutarından 30 gün
lük ücret tutarına çıkarılması gereklidir. Bu, 
hem işçi için ciddî bir fayda sağlaması bakı
mından ve hem de işiten atmaları bir ölçüde ön
lemek bakımından önemlidir. Kıdem tazminatı 
genellikle, işten çıkarılan işçiye bir süre için 
geçim imkânı sağlamak bakımından verilmek
tedir. Bu itibarla tazminatın bugünkü şartlara 
göre de ayarlanması ciddî bir ihtiyaçtır. Ayrı
ca, kıdem tazminatı müessesesi işçiler 
için bir nevi çalışma garantisi teşkil 
etmektedir. Çünkü, işçiyi işten atmayı 
tasarlıyan işveren tazminat ödemek zo-
runluğu karşısında (bundan Tsiraz düşünmek lü
zumunu hisseder ve hesap yapar. Bu itibarla kı
dem tazminatı bu maksatları sağlıyacak ölçü
de olmalıdır, diyorum. Bu, gerçekten de bu
günkü hayat şartlarına göre de ayarlanmış 
olur. Bu bir noktasıydı. 

Beri yandan bir şey daha nazarı dikkatimi 
celbetti Sayın Başkan, müsaade ederseniz söy-
liyebilir İmiyim, 'önerge vermemiştim ama... 

BAŞKAN — ISöylyelilirsiniz efendim, mad
de üzerinde müzakere açmış bulunuyoruz. 

FATMA HİKMET İSMEN (Devamla) — 
Teşekkür ederim. Dün özel olarak komisyon 
başkanı ve sayın bakanla konuşmuştuk. Galiba 
14 ncü maddenin komisyona gelen metnin ikin
ci fıkrasında, aylık veya toptan ödeme al
mak amaciyle hizmet akdini fesheden» diye (bir 
cümle var. Metin bizim elimize, komisyonda o 
çıkarılmış olarak geldi. 'Halbuki, bugün Sena
toya gelen metinden, sanki Millet Meclisinde 
kabul edilen metinde var gibi görülüyor. Eğer, 
böyle ise, yani o cümle oraya yanlışlıkla kon-
mamışsa, ısanki Millet Meclisinden komisyona 
öyle gelmiş gibi görünüyor. Halbuki komisyo
nun bize çalışmalar için verdiği metinde çıka
rılmış olarak gösteriliyor. Eğer aksi varit ise 
yani, 'burada Cumhuriyet Senatosuna gelen 
1640 sayılı tasarının metnindeki doğru ise... 

'BAŞKAN — Sayın ismen orası çıkanl-
'nuştır, efendim. 

FATMA HİKMET İSMEN (Devamla) — 
Çıkarılmış ama, bur'ada çıkmamış. Şimdi. 

BAŞKAN — Sizinkinde işareitsik, fakat, biz
de bulunan işaretli. 

FATMA HİKMET İSMEN (Devamla) — 
Cumhuriyet Senatoisuna çıkarılmış olarak gel-
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dibimi ben de görüyorum ama, Millet Meclisin
den gelende çıkarılmamış görülüyor. Halbuki, 
Komisyona Millet Meclisinden çıkarılmış olarak 
geldi. Biz Komisyonda bu meseleyi tartışmadık, 
çünkü çıkarılmış durumdaydı. Sanki, burada 
yani, Cumihuriyet Senatosuna gelen metinde, 
Komisyonda konuşulmuş da çıkarılmış gtilbi bir 
«durum var. Belki Millet Meclisinde bir aksak
lığa meydan verir diye hatırlatıyorum. Saygı
larımla, 

BAŞKAN — Tashih edildiği için üzerinde 
konuşmamanızı rica edeceğim. 

FATMA İSMEN (Devamla) — Peki, ha
tırlatıyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon takrire 
iştirak etmiyor. Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir ka
bul edilmemiştir. 

İkinci takriri okutuyorum efendim: 

Cumihuriyet Senatosu Başkanlığına 
Kürsüde belirttiğim veçhile : 
"1. 14 ncü maddenin 3 ncü satırındaki «fe

sih» kelimesinin «feishi» olarak değiştirilmesini; 
2. 4 ncü satırındaki «bir» kelimesinin me

tinden çıkarılmasını; 
3. 3 ncü fıkranın 5 nci satırındaki «ih

tiyarlık sigortası bakımından bağlı bulunduğu» 
ibaresinden sonra: «kuruma veya sandığa mü
racaat etmiş olduğunu belgelemesi şarttır.» de
yiminin yazılmasını arz ve teklif edermi. 
ve teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Artaıkmaç 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte

rem arkadaşlar, bu 3 ncü satırda «fesih» deni
yor. Hizmet akdinin feshi demek gerekir. Bu
nun bu şekilde düzeltilmesi lâzım. 

ikincisi «bir tam yıl için» deniyor. Burada 
«•bir kelimesine lüzum yok. Tam yıl demek, 
içinde bir yıl anlamı mevcudoluyor kanaatin
deyim. Bir kelimesi fazla. 

Üçüncüsü, M buna dikkatinizi çekiyorum: 
«işçinin bu fıkra hükmümden faydalanabilmesi 
için aylık veya toktan ödemeye hak kazan
mış bulunduğunu ve kendisine aylık bağlan
ması veya toptan ödeme yapılması için ihtiyar
lık sigortası bakımından bağlı bulunduğu.. 
«Buraya kadar doğru. Ondan sonra şu şekil
de demek İ tan;» Bağlı bulunduğu kuruma ve

ya sandığa müracaat etmiş olduğunu belgele
mesi şarttır.» Şimdi bu suretle cümlede bir dü
zeltme ile anlayış kolaylaşmış oluyor. Halbuki 
şimdiki metinde meselâ diyor ki «İşçinin bel
gelemek zorundadır» diyor. Böyle bir şey ol
maz «işçinin belgelemek zorundadır» diye bir-
şey olmaz. «Belgelemesi şarttır» diye öner
gemde teklif ediyorum, iltifatınızı rica ederim. 
Saygılarımla. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLYAS 
KARAÖZ (Muğla) — Sayın Başkan, Sayın Ar
tukmaç'in önergesi bir düzeltme yapmaktadır. 
Üç fıkranın da bu şekilde düzeltilmesi hakkın
daki önergeyi kabul ediyoruz. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Tak
rire katılıyoruz. 

BAŞKAN — Takrire Hükümet ve Komis
yon iştirak ediyor. Oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edil
miştir. 

Üçüncü takriri okutuyorum: 
Cumhuriyet Senatosu Divan Başkanlığına 
14 ncü maddenin «Bu süre hizmet akitleri 

ve toplu iş sözleşmeleriyle artırılabilir» cümle-
siniin kaldırılmasını arz ve teklif ederim. 

Çanakkale 
Nahit Altan 

BAŞKAN — Takrir sahibi, yok. Takrire 
Hükümet ve Komisyon iştirak ediyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLYAS 
KARAÖZ (Muğla) — Sayın Başkan, genel ola
rak tatbikatta bu görülmektedir. Biz komisyon 
olarak Genel Kurulun taJkdirine bırakıyoruz. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Efen
dim, tatbikatta bu hüküm yok iken de böyle 
uygulanmaktaydı. Bu yazılma şekliyle bir açık
lık getirilmiştir, biz böyle kalmasını faydalı bu
luyoruz. önergenin kabul edilmemesi görüşün
deyiz. 

BAŞKAN — Hükümet önergeye iştirak 
etmiyor, komisyon takdire bırakıyor, önergeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... önerge reddedilmiştir. 

Kabul edilen takrirdeki düzeltmeler yapıl
mak şartiyle maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

EKREM ÖZDEN (İstanlbul) — Düzeltmeler 
yapıldiktan sonra oylansa daha iyi olmaz mıydı? 
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SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Genel
likle düzeltmeler olduktan sonra arz edilir. Dü
zeltmelerde yanlışlıklar olabilir, 

BAŞKAN — Fark etmez. Kabul edilen tak
rire göre düzeltilmek şartiyle oyladım zaten. 

iSADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Düzelt
melerde yanlışlıklar yapılmaması için önce tas
hihler yapılsın sonra oylansın. 

BAŞKAN — Şu halde komisyona göndere
lim; komisyon redaksiyonunu yaptıktan sonra 
iade eder ve biz maddeyi tekrar oylan-;, 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — 
14 noü madde içki bir sorum var. 

BAŞKAN — Maddeyi işlemden kaldırdık. 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — 

ZaJtıâliniz anlaşılmadığı için komisyona iade 
ettiniz. 

BAŞKAN — Komisyona sadece redaksiyon 
için gönderdim. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — 
Madde henüz oylanmadığından soru sormak 
istedim. 

BAŞKAN — Madde oylanırken söylersiniz. 

Yeni işverenim sorumluluğu 

Madde 15. — Süresi belirli olan veya olmı-
yan sürekli hizmet akdi ile bir işverenin işine 
girmiş olan işçi, akit süresinin bitmesinden önce 
yahut bildirim öneline uymaksızın işini bıra
kıp başka bir işyerinin işine girerse hizmet ak
dinin bu suretle feshinden ötürü eski işverenin 
zararından, işçinin sorumluluğu yanında, ay
rıca yeni işveren dahi aşağıdaki hallerde hâki
min belirteceği derecede sorumludur': 

a) İşçinin bu davranışına, yeni işine gir
diği işveren sebeb'olmuşısa, 

b) Yeni işveren, işçinin bu davranışım bi
le bile onu işine almışsa, 

c) Yeni işveren işçinin bu davranışını öğ
rendikten sonra dahi onu çalıştırmaya devam 
ederse. 

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

işçinin bildirimsiz fesih hakkı 
Madde 16. — Süresi belirli olsun veya ol

amasın, sürekli hizmet akidlerinde işçi, aşağıda 
yazılı hallerde, dilerse akdi sürenin bitimin
den önce veya bildirim önelini beklemeksizin 
feshedebilir. 

I - Sağlık sebepleri : 
a) Hizmet akdinin konusu olan işin yapıl

ması sözleşme sırasında bilinmiyen ve işin ma
hiyetinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı ve
ya yaşayışı içim tehlikeli olursa, 

b) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğ
rudan doğruya buluşup görüştüğü işveren, ya
hut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile 
bağdaşamıyan bir hastalığa tutulursa, 

II - Ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymıyan 
haller ve benzerleri : 

a) Hizmet akdi yapıldığı sırada bu akdin 
esaslı noktalarından biri hakkında yanlış va
sıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe 
uygun oimıyan bilgiler vermek veya sözler söy
lemek gibi hallerle işveren, işçiyi yanıltırsa, 

b) işveren işçinin veya ailesi üyelerinden 
birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde 
sözler söyler veya davranışlarda bulunursa, 

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

ç) işveren işçiye veya ailesi üyelerinden 
birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı 
verirse, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden bi
rini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkır
tır, sürükler, yahut işçiye veya ailesi üyelerin
den birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse 
yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı 
asılsız ağır isnat veya ithamlarda bulunursa, 

d) İşveren tarafından işçinin ücretti ka
nun bükümleri veya iş sözleşmesi şartları gere
ğince hesabedilmez veya ödenmezse, 

e) ücretin parça başına veya iş tutarı üze
rinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren ta
rafından işçiye, yapalbileceği sayı ve tutardan 
az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı za
man esasıma göre ödenerek işçinin eksik aldığı 
ücret karşılanmazsa, yahut iş şartları esaslı 
bir tarzda değişir, başkalaşır veya uygulanmaz
sa; (sözleşmelere bu fıkradaki haller hakkın
da başka türlü kayıt konmamak şartiyle.) 

III - Zorlayıcı sebepler : 
işçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan faz

la süre ile işin durmasını gerekirecek zorlayıcı 
sebepler ortaya çıkarsa. 

BAŞKAN — Madde hakkında bir takrir var 
okutuyorum : 
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Başkanlığa 
Görüşülmekte olan iş Kanununun 16 noı 

maddesinin III ncü fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Kontenjan Senatörü 

Vahap Güvenç 
III - Zorlayıcı sebepler : 
işçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fas

la süre ile işin durmasını gerektiren, Yüksek 
Hakem Kurulunun mütalaası alınmak suretiyle 
Çalışma Bakanlığınca hasırlanacak Tüsükte be-
lirtilecek; zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa. 

BAŞKAN — Sayın Güvenç. 
VAHAP GÜVENÇ (Cumhurbaşkanınca S. 

Üye) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
dün kanunun tümü ürerinde konuşurken do be
lirtmiştim. Bu 16 ncı maddenin sonundaki S ncü 
fıkra ve gelecek olan 17 nci maddenin de yine 
3 ncü fıkrası zorlayıcı sebepten bahsetmekte
dir. Tatbikatta sebebinin ne olduğu henüz bi-
linmiyen çeşitli münakaşalara sebebolan zor
layıcı sebepler çıkmaktadır. Vermiş oldu
ğum bu takrirle zorlayıcı sebeplerin ne
lerden ibaret olduğunun bir tüzükle be
lirtilmesini istiyorum. Yani bu önerge 
ile Yüksek Hakem Kuruluna danışmak sure
tiyle Çalışma Bakanlığınca böyle bir tüzüğün 
çıkarılmasını öneriyorum. Bunun içhı bir geçi
ci madde teklifim de var. Bu tüzüğün 8 ay içe
risinde yayınlanmasını da istiyoruz. Eğer bu 
kabul edilecek olursa Çalışma Bakanlığı zorla
yıcı sebepleri bir tüzüğe bağlıyacak ve çalışma 
hayatında zorlayıcı sebepten sayılıp sayılmama 
konusundaki münakaşalar bir hayli azaltılmış 
olacaktır. Onun için bu takriri vermiş bulunu-
yorum. Takririn kabulünü istirham ederim. Say
gılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen, buyurun. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Efendim, 

muhterem arkadaşımın yaptığı teklif bence ye
rinde değildir. Çünkü kendileri «zorlayıcı» keli
mesine müşkülât çıkarır mânasını veriyorlar, 
onun için bunu müphem görüyorlar. Fakat bu 
zorlayıcı kelimesi, eskiden beri alıştığımız müc
bir sebep kelimesinin karşılığıdır. Mücbir sebop 
de hukukta bilinmiyen, tahmin edüemiyen hal
lerin vukuunu kasdeder. Bu öyle bir kaîdir ki, 
evvelden tahmin edilemez, kanunla bağlanamaz. 
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Bunu tadadetmeye kalkarsanız zaten hv, mücbir 
sebep değildir, biîinen; tahmin edilen şeylerdir. 
Bunda daha ziyade gerek işçi, gerek işveren yö
nünden hakikaten bilinmeyen, beklenmiyen hiç
bir vakit düşünülmeyen, bir şey olduğu zaman, 
böyle bir hal vâki olduğu vakit, eğer müşkülât 
varsa bu iş mahkemeye gider. Mahkemede umu
miyetle, hattâ hâkimlerin de daha öteye gide
rek, bilirkişi marifetiyle bu hal beklenmeyen fa
kat mücbir sebep sayıleak bir keyfiyet midir, 
değil midir diye araştırır. Meselâ, icabı hala gö
re, hazan hükümetlerin fiyat artırımı mücbir se
bep midir, değil midir? Zelzele, yangın gibi şey
ler daha evvelce tasavvur edilmediği için bilin
mez. Bu maddeye bu hükmün konması yerinde
dir. Haddi zatmda bu hem isçiye ve hem de iş
verene faydalıdır. Bunları tadadetmek, saymak. 
tahdidetmek mümkün değildir. Bu yapılırsa 
hakikaten sarart olur. Bu itibarla maddenin 
aynen kalması dalıa doğrudur. Verilen teklife 
iltifat edilmemelini rica ediyorum. 

VAHA? GÜVENÇ (Cumhurbaşkanınca S. 
Üye) — Sözlerimin yanlış anlaşıldığı kanaatin
deyim, çok kısa olmak üzere söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
VAHAP GÜVENÇ! (Cumhurbaşkanınca S. 

Üye) — Muhterem arkadaşlar, gerçekten zor
layıcı sebeplerin karşılığı; eski deyim ile meebir 
sebeptir, bunun öyle olduğunu çok iyi bili
yoruz. Ama tatbikatta gelin görün ki, dün de 
anlattım, bir elektrik enerjisi kesilmesi do-
layısiyle, işveren işyerini kendi çıkarına ol
duğu için, bir hafta o elektrik enerjisinin arı
zasını gidermemekte bağlı tutuyor. Ve işçiye 
o süre içinde iş Kanununun diğer .maddeleri 
mucibince yarım yevmiye ödüyor. Bu on gün-
den fazla da sürerse iş akdini feshediyor bu 
maddeye göre. Çalışma Bakanlığının arşivleri
ni karıştırdığımız takdirde bu tipten çıkmış 
olan ihtilâfların çoğunu, gerek mahkemeler ka-
naliyle gerekse idari yollarla, gerekse sendi
kalar ve işverenlerle yapılan anlaşmalarla do
lu olduğu görülür. Onun için tatbikatta şim
diye kadar çıkan bu tip ihtilâflar Çalışma Ba
kanlığının arşivlerinde vardır. 

Olmıyacak bir şeyi düşünmek değil, bugüne 
kadar olmuş olanları tüzüğe yazmış olsak, 
bundan sonra çıkacak ihtilâfları önlemiş olu
ruz. O gaye ile bu önergeyi vermiş oldum. 
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Bu önergeyi vermemdeki gayem, af buyurun, 
biraz da mahkemelerin islerini azaltmak için
dir. Bu madde burada bulunduğu müddetçe 
her konu, her zaman mahkemeye intikal ede
cektir. Her iki taraf avukatlık ücreti vere
cektir. Her iki taraf zarardide olacaktır. Ama 
tatbikat görülen aksaklıklar ve neticeye bağ
lanmış olan kararlar da nazarı itibara alı
narak bir tüzük çıkarılır ise emin olun ki, bu
güne kadar olmuş bütün hâdiseler kendili
ğinden zail olacak ve bundan sonra da o tüzü
ğe bağlı olarak hangi konuların mücbir se-
(bep olacağı, hangi arızaların ne kadar zaman 
sürebileceği tüzükte beîirtiürse bu ihtilâf or
tadan kalkmış olur. Bununla belki Çalışma 
Bakanlığına bir yük yüklüyorııc ama gerek:n 
çalışma yapıldığı takdirde - düşündüm sekiz 
ay içerisinde bunun yapılabileceğine de kanaat 
getirdim arşivleri araştırarak neticeye ulaş
mak için sekiz ay kâfi g"3İir dedim - bu su
retle de sekiz aylık bir süre de koydum, bu 
istikâmette geçici bir madde önerim de var. 
Eğer kabul edildiği takdirde teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın özden. 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş-, 

kan, muhterem arkadaşlar; bir konuya açık
lık getirmek mi iyidir, getirmemek mi iyidir, 
mesele, buradadır. Şimdi kanunlarımızda müc
bir sebebolarak gerek Borçlar Kanununda, 
gerek Ticaret Kanununda ve gerekse Medeni 
Kanunda çeşitli maddeler vardır, Bu madde
lerin hiçbirisi tüzüğe, talimata, şuna buna bağ
lanmamıştır. Bu hâkimin g?niş takdirine bıra
kılmıştır, Hâkimin geniş takdiri omin olunuz 
ki,, getireceğiniz veni tüzük kaidelerinden da
ha iyidir, Takyit etmeyiniz, hâkim takyit edil
diği zam:?n daha fasla haksızlıklar olur, Hâ
kim dar bir çerçeve içinde mahsur kalır ve 
hakkı meydana getiremez. Hakkı meydana ge
tirebilmek için hâkime geniş bir saha bırak
mak lâzımdır. Şimdi meselâ «yangın, su baskı
nı gibi sebepler» der bâzı yerde kanun, «ölüim 
tehlikesi içinde» der. Şimdi bir şifahi vasiyet
name tanzim edilecek, öliim tehlikesi içinde 
bulunuyor. Kanunu Medenide var. Ölüm tehli
kesi nasıl olacak? Mahkemeler tefsir etmiş
lerdir, takdir etmişlerdir. Temyiz Mahkeme
sinden geçmiştir. Bunu Kanunu Medeninin bir 
maddesiyle yahut buna bir tüzük tanzim edi

lir diye bir madde konmamıştır. Kaideten kon
maya da imkân yoktur. Çünkü, hâkime geniş 
salâhiyet verdiğiniz zaman bu meseleler hak
kaniyete daha uygun olarak hallediliyor; 
hâkimi takyidettiğiniz zaman da o takdirde 
meseleler daha hakka uygun, kanuna uygun 
olarak halledilemiyor. Bu sebeple müsaade bu
yururlarsa, madenin bu şekilde kalması hak
kaniyete ve tatbikata daha uygun olur. Zaten 
bizim kanunlarımızda mücbir sebep kaidesi 
böyledir. Bu kaide tatbik edilmez, Bu kaide 
böyle sıkışık bir yere getirilmez. Bunun için 
geniş bir saha lâzımdır. 

Say.gılarümla. 
VAHAP GÜVENÇ (Cumhurbaşkanınca S, 

Üye) — Avukatlara güzel iş çıkarılıyor. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Şimdi avukat

lık yapmıyoruz. 
VAHAP GÜVENÇ (Cumhurbaşkanınca 

S, Üye) — Ama toplu sözleşmelerle oluyor, 
BAŞKAN — Sayın Türkmen lütfen. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — «Avukatlara 

iş çıkarmak» gibi bir söz, bir mesleke yafcışmı-
yan bir lâftır. 

BAŞKAN — Kürsüden söylenmediği için 
ben duymadım. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Şaka telâk
ki ettim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, dışarıda mü
nakaşasını yaparsınız efendim. 

SALİH TÜBKMEN (Ağrı) — Zaten her 
zaman böyle söyler. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon takrire 
iştirak, ediyor mu efendim? 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Mü
saade ederseniz kürsüden çok kısa olarak fikri
mizi ifade edeyim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çalışma Baka
nı Atilâ Sav. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Sayın 
Başkan, sayın üyeler; Sayın Türkmen ve Sayın 
özden'in açıkladığı gibi «zorlayıcı sebepler» 
terimi bir hukukî terimdir ve kapsamı yüzyıl
lardır denebilecek kadar uzun bir uygulama ile 
belirmiştir. Kanunlarda her terimin ayrı ay
rı kapsamını tadat etmeye kalkışmak son de
rece tehlikeli bir yöntemdir. Hukukta kuzuis-
tik metot dediğimiz metot Türk Hukukunda ka
bul edilmiyen bir sistemdir ve gereksizdir. Çiin-
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kü hayatın ihtimalleri o kadar zengin ve o ka
dar çeşitlidir ki, bunları siz kanunlarda önce
den ne kadar tesbit etmeye ve saymaya çalışır
sanız çalışınız, yeni buluşlar önünde daima ek
siklikler olacaktır. Bu takdirde tüzükte veya 
kanunda hüküm bulunmadığı için birtakım hak
sızlıklar ve yeni iitilâflar konusu ortaya çıka
caktır. 

Zorlayıcı sebepler gerçekten gerek doktrinde 
gerekse mahkemeler uygulamalarında sınırları 
çök iyi belirtilmiş bir terimdir. Bu itibarla te
rimi yeniden tesbit etmeye ve kapsamını belirt
meye çalışmanın gereği ve yeri yoktur. Hukukî 
açıdan sakmcalı bir yöntemdir. Kaldı ki Sa
yın Güvenç'in yapmış olduğu teklifte koyduğu, 
«Yüksek Hâkem Kurulunun mütalâası alınmak 
suretiyle» ibaresi de teknik açıdan sakıncalı
dır. Çünkü Yüksek Hakem Kurulu bilindiği 
üzere kolektif iş hukuku balonundan getiril
miş bir mereidir. Halbuki tetkik etmekte bu
lunduğumuz iş Kanunu ferdi iş hukuku açısın
dan yapılmakta olan bir kodifikasyon işlemidir. 
Buraya kolektif iş hukuku ile kolaftik iş hu
kukundan doğması muhtemel uyuşmazlıkları 
kotarmakla yüksek derecede görevli bir makamı 
bir nevi istişari makam olarak almak da ayrı
ca teknik açıdan sakıncalıdır. 

Bu bakımlardan önergenin gereksiz olduğu
nu ve uygulamada korkulan tehlikeleri ve ihti
malleri kapsamadığını, maddenin yeter açıklık
ta olduğunu ve hattâ muhtemel gelişmeleri ve 
yeni ihtimalleri karşılıyacak genişlikte olduğunu 
arz eder, önergenin kabul edilmemesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor 

ınu efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ^ILYAS 
KARAÖZ ((Muğla) — Katılmıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önerge
ye katılmamaktadır, önergeyi oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... öner
ge reddedilmiştir. 

MEHMET İZMEN (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkanım, müsaade buyurursa
nız bir küçücük sualim olacaktı. Maddenin bi
rinci fıkrasınm sonuna doğru bir «öneli» keli
mesi var. Bu kelimenin alıştığımız tâbirlerle 

ilişkisi nedir? Acaba bu «önel» kelimesinin 
ne mânaya geldiğini açıklarlar mı? 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLİ SAV _ Arz 
edeyim efendim. Efendim, «önel» terimi 3008 
sayılı İş Kanunundan beri iş hukukunda kulla
nıla gelmekte olan bir terimdir ve burada mehil 
anlamına gelmektedir. 

BAŞKAN — Maddeyi okunan şekli ile oy
larınıza arz ediyorum efendim. Kabul edenler.... 
Elmiyenler... Kabul edilmiştir. 

işverenin bildirimsiz fesih hakkı 
Madde 17. — Süresi belirli olsun veya olma

sın; sürekli hizmet akidlerinde işveren aşağıda 
yazılı hallerde, dilerse hizmet akdini sürenin bi
timinden önce veya bildirim önelini beklemek
sizin feshedebilir. 

I - Sağlık sebepleri : 
a) İşçinin kendi kastı dışında veya derîi 

toplu olmıyan yaşayışından yahut içkiye düş
künlüğünden doğacak bir hastalığa veya sakat
lığa uğraması halinde, bu sebeple doğacak de
vamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ay
da beş is- gününden fazla sürmesi, 

b) işçinin bulaşıcı veya işi ile bağdaş amı-
yacak derecede tiksinti verici bir hastalığa tu
tulduğunun anlaşılması, 

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

II - Ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymı-
yan haller ve benzerleri : 

a) Hizmet akdi yapıldığı sırada bu akdin 
esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar 
veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bun
ların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, ya
hut gerçeğe uygun olmıyan bilgiler veya sözler 
söyliyerek işçinin işvereni yanıltması, 

b) işçinin, işveren yahut bunların aile üye
lerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak 
veya ahlâkını bozacak sözler sarf etmesi veya 
davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkın
da şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnat
larda bulunması, 
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c) İşverenin evinde oturan işçinin yaşayı
şının o evin adabına ve usullerine uygun veya 
genel ahlâk bakımından düzgün olmaması, 

ç) işçinin, işverene yahut onun ailesi üye
lerinden birine yahut işverenin başka bir işçi
sine sataşması veya gözdağı vermesi yahut 
77 nci maddeye aykırı hareket etmesi, 

d) işçinin, işverenin güvenini kötüye kul
lanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sır
larını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa 
uymıyan davranışlarda bulunması, 

e) işçinin, işyerinde, yedi günden fazla ha
pisle cezalandırılan ve cezası ertelenmiyen bir 
suç işlemesi, 

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

g) işçinin yapmakla ödevli bulunduğu gö
revleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmaması, 

h) işçinin kendi isteği veya savsaması yü
zünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, iş
verenin malı olan veya malı olmayıp da eli al
tında bulunan makinaları tesisatı veya başka 
eşya ve maddeleri on günlük ücretinin tutarı ile 
ödiyemiyecek derecede hasara veya kayba uğ
ratması, 

III - işyerinde işçiyi bir haftadan fazla sü
re ile çalışmaktan alıkoyan bir zorlayıcı sebebin 
ortaya çıkması. 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş öner
geler vardır, önergeleri Komisyona tetkike 
vermiştik. Lütfen Komisyon önergeleri iade et
sin efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLYAS 
KARAÖZ (Muğla) — Takdim ediyoruz, Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — önergelerden bir tanesini oku
tuyorum, efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz 1640 sıra sayılı ta

sarının 17 nci maddesinin I nci fıkrasının (a) 
bendi ile III ncü fıkrasının metinden çıkartıl
masını arz ve teklif ederim. 

Gaziantep Senatörü 
Salih Tanyeri 

BAŞKAN — Sayın Tanyeri buyurun. 
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 

Başkan, değerli senatörler; işverenin bildirim

siz fesih hakkını inceliyen 17 nci maddenin, sağ 
lık sebepleriyle fesih hakkını veren (a) fıkrası 
ilk defa yanlış ve anlaşılmaz bir ibare ile kale
me alınmıştır. İğcinin kendi kastı dışında bir 
hastalığa veya sakatlığa uğraması halinde iş 
akdi feshediliyor. Halbuki burada her halde 
temaruzdan behsedilmek istenmektedir, anla
şıldığına göre. Şu halde bend çıkarılmıyacaksa 
yeniden redaksiyona tabi tutulması lâzımdır. 

ikinci olarak, «derli toplu olmıyan yaşayışın
dan» tâbiri var. Bu çok enfüsî bir tâbirdir. 
Derli toplu yaşayış nedir? Derli toplu olmı
yan yaşayış nedir? Derli toplu olmıyan yaşa
yıştan ne gibi hastalıklar meydana gelir, bunu 
anlamak ve uygulamada hakkaniyete riayet 
edilip edilmediğini araştırmak biraz zordur. Bu 
itibarla işçinin aleyhinde işlemesi çok muhtemel 
bulunan bu maddenin (a) fıkrasının bendden çı
kartılmasını arz ve teklif etmiştik. 

Esasen 17 nci madde baştan aşağı kötü ni
yetli bir işveren tarafından, işçinin tamamiyle 
aleyhine olarak kullanılabilecek bir madde ola
rak görülmektedir. Çünkü maddede belirtilen 
hallerde işçinin savunmasının alınması kaidesi 
maddeye konulmamıştır. Bu itibarla maddenin 
yeniden gözden geçirilmesinde zaruret vardır 
kanısındayım. 

Üçüncü fıkraya gelince, 16 nci maddenin 
üçüncü fıkrasına mütenazır olarak konulmuş 
bulunan bu fıkra, değerli arkadaşlarımızın iza-
hatm'dan sonra, bir kafortüi, mücbir sebebo-
larak göründüğü anlaşılmaktadır. Yalnız müc
bir sebep bugün hukukta tam mânasiyle üzerin
de ittifak edilmiş bir anlam da taşımamaktadır. 
Bâzı yerlerde mücbir sebep adedilen hâdiseler, 
başka yerlerde mücbir sebep addedilmemekte-
dir. Sonra, 16 nci madde ile 17 nci maddeyi 
mukayese ettiğimiz takdirde, işçinin mücbir se
bep telâkki ederek iş akdini kendi yönünden 
feshetmesi başka muameleye tabi tutulması, iş
verenin aynı meseleye temasla işçiyi işinden çı
kartması iş akdini feshetmesi başka bir muame
leye tabi tutulması gibi bir tehlike ile karşılaş
mak ihtimali de vardır. Mâhaza değerli arka
daşlarımın kafortüi üzerinde verdikleri izahat, 
Sayın Bakanın konuşması beni bu noktada, yani 
16 nci maddede ikna etmişti. Bu itibarla öner
gemin «üçüncü fıkrasının metinden çıkarılma
sı» bendini geri alıyorum. Fakat (a) fıkrasın
daki «derli toplu olmıyan yaşayışından» mese-
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leşi kavramı çok sübjektif olduğundan ve işçi 
aleyhine kullanılması çok muhtemel bulundu
ğundan, metinden çıkanlmasını arz ve teklif 
ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Takrire Hükümet ve Komisyon 

katılıyor mu efendim?... Katılmıyorlar. Takriri 
oylarınıza.... 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, Sayın Bakandan sorum var, zabıtlara 
geçmesi bakımından rica edeyim. 

BAŞKAN — Bilâhara efendini. §u önerge
leri bitireyim, önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler.., Kabul edil-
meaniiştir... 

Muhterem arkadaşlar, bu önergenin oylan
masında bir yanlışlık oldu, efendim. Önergeye 
Hükümet ve Komisyon katılmıyor, önergeyi oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Lütfen efendim ayağa kalkmanızı 
rica edeceğim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI 1LYAS 
KARAÖZ (Muğla) — Sayın Başkan, aynı fık
ra ile ilgili başka bir önerge daha olacak, öyle 
hatırlıyorum, bir defa tetkik ederse arkadaşımız, 
rica edeceğim. 

BAŞKAN — Efendim, verilmiş birçok öner
geler var. Biz şimdi yalnız çıkarmaya aidolan-
larmı öne aldık. Bir tanesi üzerinde görüşüldü. 
ikincisi üzerinde görüşülüyor, önergeyi tekrar 
okutuyorum. 

(Gaziantep Üyesi Salih Tanyeri'nin önergesi 
tekrar okundu.) 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Baş
kan, 3 ncü fıkrayı geri aldı. 

BAŞKAN — Evet, 3 ncü fıkrayı geri aldı.. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Yalnız «derli 

toplu olmıyan yaşayışından» ibaresinin bulun
duğu fıkra ile ilgili oluyor, şimdi. 

BAŞKAN — Evet. Birinci bendin (a) fık
rasının çıkarılmasını teklif ediyorlar. Hükümet 
ve Komisyon bu teklife iştirak etmiyor. Takriri 
oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Takrir kabul edilmemiştir. 

ikinci takriri okutuyorum, efendim. 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan iş Kanununun 17 nci 

maddesi î î nci fıkrası (f) bendinin metinden 

çıkartılmasını, sonraki bendlerin ona göre sıra
ya konulmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Kontenjan Senatörü 

Vahap Güvenç 

VAHAP GÜVENÇ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkan, buradan söyliyebilir mi
yim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim, oradan söy-
liyebilirsiniz. 

VAHA? GÜVENÇ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Bu önergemden evvel 1 nci fıkra ile il
gili vermiş olduğum bir önergem var. Bu kabul 
edildiği takdirde, ondan sonra görüşülmesi lâ-
sımgelen bir önergedir. Çünkü, birinci fıkra 
ile ilgili vermiş olduğum önergede (a) fıkraşı
rın yerine ikinci fıkranın (f) bendini getirip 
koyuyorum. Biraz evvel yaptığım konuşmada 
bunu belirtmiştim. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Güvenç. «Gö
rüşülmekte olan iş Kanununun 17 nci maddesi
nin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini» diye başlıyan.. 

VAHAP GÜVENÇ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Evet. 

BAŞKAN — Yani bunun daha önce mua
meleye konmasını mı.., 

VAHAP GÜVENÇ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Evet, o konulduğu takdirde, bu takrir 
kabul edilirse okunan takririn, elinizde olan 
takririn muameleye konulması gerekir. 

BAŞKAN — Evet. Bir başka takririniz daha 
var. o da bunlarla ilgili mi? 

VAHAP GÜVENÇ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Onu 16 nci maddede görüşmüştük zaten, 
zorlayıcı sebeplerle ilgili, kabul edilmedi. Bura
da geri alıyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. Okutuyorum 
efendim: 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan İş Kanununun 17 nci 

maddesinin I nci fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Kontenjan Senatörü 

Vahap Güvenç 

î - Sağlık sebepleri ve devamsızlık : 
a) işçinin işverenden izin almaksızın veya 

haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına üç iş 
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günü. veya bir ay içinde iki defa har hangi bir 
tatil gününden sonraki is günü, yahut bir ayda 
toplanı olarak 5 iş günü isine devam etmemesi, 

b) isçinin bulaşıcı veya isi ile bağdaşamı-
yaoak derecede tiksinti verici bir hastalığa tu
tulduğunun Sosyal Sigortalar Kurumu Hasta
nesi sağdık kurulu raporundan anlaşılmam, 

c) Aralıksız, aynı hastalık süresinin işçinin 
işyerindeki çalışma süresine göre 13 ncü mad
dedeki bildirim önerilerini altı hafta akması, 

d) Analık halinde, 70 nci maddenin öner
diği süreyi altı hafta aşması, 

(c) ve (d) beııdlerinde belirtilen sebepler do-
layısiyle isçinin işine gidemediği süreler için 
ücret işlemez. 

VAHAP GÜVENÇ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Müsaade edcrmisiniz? 

BAŞKAN — Sayım Güvenç, buyuran efen
dim. 

VAHAP GÜVENÇ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
gerçekken de 17 nci maddenin birinci fıkrası, 
««ağlık sebepleri» diyor. Alımdaki (a) bendi, 
henüz bugün için tatbikatta uygulanmayan bir 
hüküm halinde kalmakladır. Çünkü, «İşçinin 
kcadi kastı dışında veya derli toplu olmayan" 
yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden do
ğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğraması 
halinde, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı 
ardına üç iş günü veya bir ayda beş is günün
den fazla sürmesi», ibaresi var. Bundan maksat 
doğrudan doğruya inginin devamsızlığıdır. Ana 
fikir dsvamısızrik üzerime kurulmuştur. Esasen 
maddenin ikinci fıkrasının (f) bendinde de iş
çinin devamsızlığı halimde iş akdinin feshedile
ceğine dair bir hüküm vardır. 

Bendeniz (f) fıkran ile bu (a) fıkrasını bir 
araya getirip, doğrudan doğruya devamsızlığı 
içine alan bir hale sokmak şartı ile (a) fıkra
sını düzeltiyorum. Ayrıca (ib) fıkrasında da 
bir düzeltme ccıeriyorum. (b) fıkrasındaki dü
zeltme de şu: «işçinin bulaşıcı veya işi ile bağ-
daşamıiyacak derecede tiksinişi verici bir hasta
lığa tutulduğunun anlaşılması.» Bu çok müp
hem olan bir sözdür. Bu anlaşılma ne ile belir
lenecektir. Bu belli olmadığı için bu fıkraya da 
bir açıklık getiriyorum. Diyorum M; «Sosyal 
Sigortalar Kurumu hastanelerinin Sağlık Kuru
lunun vereceği raporla belirlenmesi.» Yani eğer 
tiksinti verici bir hastalıksa, bulaşıcı bir hasta-

lıksa elbetiteki bunum ibir sağlık kurulu tarafın
dan verilmiş olması gerekir.. Onun için buraya 
daha fazla açıklık getiriyorum, o şekle soku
yorum. 

Nihayet (a) fıkrasını da içine alan ve düzelt
me yapan diğer fıkrada, gebelik haTiai ve onun 
dalındaki has'talik sebebiyle hangi halde işçinin 
iş akdinin hangi süre sonra feshedileceğini de 
daha açıklığa kavuşturuyorum. Çünkü bu aşa
ğıdaki açıklamada tam manasiyle açıklık yok
tur. Hep beraber okuyacak olursak, (a) fıkra
sında sayılan sebepler dışında işçinin kendi ku
suruna yükletiTmeyeın hastalık, kaza, doğum ve 
gebelik gibi hallerde işveren için hizmet akdini 
bildirimsiz fesih hakkı: Hasltalık işçinin işyerin
deki çalışma süresine göre 13 ncü maddedeki 
bildirim öınelîerini altı hafta aşmasından sonra 
doğar.» Şimdi burada, hastalık, işçinin çalışma 
süresi içerisinde nrütaaddit zamanlarda, çeşitli 
zamanlarda hastalık sürelerinin toplanması mi
ldir Yoksa hastalığın 6 hafta devam etmesi ha
li midir? Elbette ki, ayını hastalığın aralıksız 6 
hafta devam etmesi sonucu, işveren işçinin iş 
aklini fesheltmesi için buraya hüküm konmuş
tur. Yoksa 20 sene çalışan bir işçiyi düşümün; 
20 sene içersinde değil 6 hafta, elbette ki bütün 

'hastalık sürelerini toplarsanız belki bir seneyi 
de bulur. Onum için buraya da, verdiğim öner
gede,, açıklık geıtiriyorum; «Aralıksız devam 
eden. hastalık halinin 13 ncü maddedeki önel
leri 6 hafta aşması halinde.» Diye daha açıklık 
getirmiş oluyorum. 

Maddenin (a) fıkrası zaten çalışmıyor, (a) 
fıkrası ile (b) fıkrasını birlestiriyorum, bir fık
ra haline getiriyorum. Diğer karışık şekli de 
tatbikattaki aksaklıklara dayanarak daha açıklı
ğa kavuşturuyorum, bu önergeyi de vermiş olu
yorum. 

Önergem kabul edildiği takdirde, esasta bir 
değişiklik getirmiyor, daha sade fikirle yazıl

mış olmasını ve tatbikatta bir başka anlam ta
şımamasını da öneriyor. Saygılar sunar, kabu
lünü isitirhm ederim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, bu önerge ile 
mi, ilgili efendim? 

HÜSNÜ DİKEÇLİĞ-İL (Kayseri) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Dikeçliğil, 
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HÜSNÜ DİKEÇLİĞİL (Kayseri) — Efen
dim Vaihap bey arkadaşımızın 17 nci maddenin 
değişmesi hakkındaki önergesini dikkatle göre
lim. Şimdi, ibem.ce bu madde ile arasında bir 
farklılık da müşalhade edemedim. Şöyle; «işçi
nin işle bağdaş amıyacak derecede tiksindirici 
bir hastalığa tutulduğunun anlaşılması.» Böylıs 
bir hastalık olduğu takdirde bu nereden anlaşı
lacak? Elbette hast ananeye gidecek, doktordan 
rapor alacak, (ispat edecek, ondan anlaşılacak. 
Doktor raporu olmıadan anlaşılmaz. Arkadaşı
mız diyor ki, «Sosyal Sigorltalar Hastanesine 
gidecek.» Bu haşivdir. Zaten gidecek. 

Şimdi arkadaşlar bir de «derli toplu» mese
lesi var. Ellimizi vicdanımıza koyalım; işçi ar-
kadaşllarımızı camı gönülden tsibrik ederim. Fa
kat, bizim Türkiye'mizde işyerlerinde lâubalilik 
var. Buna mukabil Almanya'ya giden Türk iş
çileri gayet muvaffak oluyor. Oranın disiplini
ne uyuyor, derli toplu çalışıyor, nizamlı, inti
zamlı çalışıyor. Bu Türk çocukları orada muvaf
fak oluyor da ıbMm işyerlerimıiade ne için mu
vaffak olamıyorlar? Biz bunu bir disipline ede
memişiz, edemiyoruz. Onun için bu madde, işçi-
lertimizim işlerinde derli toplu, samimiyetle, cid
diyetle işine (bağılı bir derecede çalışmasını geti
riyor. Derli toplu çalışmak mecburiyetindedir. 
Bugün Devkt sektöründe çalışan işçilerimiz, 
kardeşlerimiz derli toplu çalışıyor diye bir id
diada bulunabilir miyiz, bulunamaz mıyız? Di
sipline olarak çalışıyor diyebilir miyiz, deye-
mezmiyiız? Şimdi, bir defa derli toplu ne delmek
tir? Şu saatten §u saate kadar iş başında çalı
şacak; bir de bakıyorsun ki, benim şu kadar 
işim var diyor, filân yere gidiyor, ayrılıyor. Bu 
derli toplu çakışmamazİLktır. Hattâ, dışarıya 
çıkma, ihtiyacını giderme halamından çıkıyor, 
hemen geleceği yerde gelmiyor. Bu Dünya'nın 
hiçbir yerinde görülmüyor, iş yapmağa başladı 
mı nizamlı ve intizamlı çalışmak mecburiyeti 
vardır. Bu başka memleketlerde isteniyor. Biz
de bu böyle olmuyor. Şimdi biz iki tarafı birlsş-
tirmek mecburiyetindeyiz, Türkiye'nin menfaa
timi düşünmek mecburiyetindeyiz, işverenle iş
çilerin nizamlı, ahenkli çalışmasını sağlamak 
mecburiyetindeyiz. Busıu sağlamadığımız müd
detçe kefenin bir tarafı ağır basarsa Türkiye'-
nün âli menfaati haleldar olur gibi geliyor. Onun 
için sendikacı arkadaşlarımıznı, işçi kardeşleri
mizi düşündüğü gibi düşünüyoruz, ki düşünme

liyiz, işyerlerini de düşünüp ramdımanı artırmak 
m'acbu'riyetdndeyiz. Maalesef sumu kabul edelim 
ki; Devlet işle'tmeciliklermde dahi disipline bir 
çalışma, ahenkli bir çalışma yoktur. Bana kalır
sa bu maddenim böyle kabulü yerinde olacak
tır. Biraz da işverenlerle öföıürlerinin arasında 
münasebeti! (bir iaihengi kurmayı sağlamak iktiza 
edecektir. Daha doğrusu Almanya'da muvaffak 
olan işçilerimizi!! disipline bir sekilide Türki-
yede 'de muvaffak olmasını canı gönülden iste
meliyiz. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, buyurunuz. 
SALİM HAZE&DAĞLI (Elâzığ) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; önerge üze
rinde konuşacağını. Aynı 'zamanda izin verirse
niz Sayın Bakandan sorularımı da sormak fır
satını bulacağım. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, Vahap Gü
venç arkadaşımızın önergesine katılmıyorum. 
Hastaneden raporu olmadıkça itibar görmez. 
şeklindeki önerge yerinde değil. Sadece önerge
de de belirtilen, derli toplu olmıyan sözü üze
rinde sorularımı sormak ihtiyacını duyuyo
rum. 

Şimdi, derli toplu olmıyan yaşayışından has
talık doğacak... Sayın arkadaşımın dediği gibi, 
derli toplu yaşayış işverenin meselesi değil. Der
li toplu yaşamıyacak, ondan bir hastalık do
ğacak ki o vakit madde hükmü olsun. Bir defa 
bunu tesbit etmemiz lâzım. Derli toplu yaşayış
tan maksat nedir? İlerde bu konu ihtilâflara 
sebebolacak, mahkemelere, itiraz mercilerine in
tikal edecek. Zabıtlara geçmesi ilerde bu itiraz
ları inceliyenlere ışık tutması bakımından bu 
konunun vuzuha, açıklığa kavuşması lâzım. 
Derli toplu olmıyan derken anlaşılan, Sayın 
Bakanın da biraz evvel buyurdukları gibi, der
beder bir hayat anlaşılmalıdır. Sayın Bakan bi
raz evvel buyurdular ki, derbeder bir hayat 
kasdedilmektedir. Derbeder hayatın hastalığa 
sebebolması nasıl olur? Türkçede derbeder ha-
yat şöyle anlaşılmaktadır; eskiden tavrı hare
ket denirdi. Şimdi, derli toplu olmıyan yaşa
yışından hastalığın doğması ancak şöyle izah 
edilmek lâzım. Gıdasına bakmıyacak ki hastalık 
olsun. Ya gıda almadığından dolayı hastalık do
ğar yahut gider, sağlık şartlarına uygun olmı
yan bir binada oturur, rutubetli bir yerde, ışık 
görmiyen bir yerde oturur, hastalanır. Derli 
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toplu olmıyan meselesi bu ise Imnlarm açıklığa 
kavuşturulması lâzım. Şimdi, sen gıdana bak
madın, hasislik gösterdin, hu yüzden hasta ol
dun denirse yazık olur. Adam çoluk çocuğuna 
bakar da kendi sağlığına fazla önem vermez; 
bizim Türkiye'de ekseriya bu olur. Yahut ada
mın imkânları yoktur, çoluk çocuğunu üniver
sitede okutmak için gider daha gayrisıhhi şart
ları haiz olan bir «binada oturur. Bu bakımdan 
bu işin vuzuha kavuşturulması lâzım. Bu konu 
ilerde çok büyük ihtilâflara söbebolacaktır. 
Şimdi, başka 'türlü, derli toplu olmıyan yaşayı
şından, sözünün izahı mümkün değil. Yani na
sıl olacak da derli toplu olmıyan hayatından 
bir hastalık doğacak? Nasıl doğacak? Ya sağ
lığına bakmıyacak, 'gıdasına bakmıyacak yahut 
sağlık şartlarına uygun olmıyan bir binada, bir 
yerde yatıp kalkacak ki bu iş olsun. Bunun baş
ka türlü izahı varsa Sayın Bakan izin buyur
sunlar, arkadaşlarım izah buyursunlar M, bu 
madde vuzuha kavuşsun. Yann her hasta olan 
işçiye efendim gıdana bakaydın da hasta ol-
mıyaydım, iyi bir ev tutaydın da hasta olmıyay-
dm demiyelim. Onun için bu madde çıkarılsa 
idi çok güzel olacaktı. Efendim, kumar oyna
mışsın da hastalandın. Kumardan dolayı hasta
lık gelmez. Sabaha kadar kumar oynıyan adam
ların hasta olduğunu gördüm ama, binde bir. 
Buna (tesadüf etmek güç. Ya gıda almamaktan 
ya sağlık şartlarına uygun olmıyan bir yerde 
oturmadan hastalandın denebilir. Bu ikisi de 
daima işçinin aleyhine kullanılabilir. Her za
man işveren bunu işçinin aleyhine 'kullanabilir. 
Bu itibarlarla madem takrir reddedildi, bu mad
denin vuzuha kavuşturulması lâzımdır. Saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve Hükü
met katılıyor mu efendim?... Katılmıyorlar. 
Önergeye Hükümet ve komisyon katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Birindi önerge kabul edilmediğine göre ikin
di önergeye geçiyoruz, ikinci önergeye de Hü
kümet ve komisyon katılmadığını daha evvel 
beyan etmişti. 

ikinci önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... 

VAHAP GÜVENÇ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Ben takririmi geri alıyorum. 

BAŞKAN — ikinci önergeyi mi geri aldı
nız?. 

VAHAP GÜVENÇ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Onu da geri alıyorum. Zaten hükmü kal
madı ki. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Bakanın sorumu izah etmesi lâzım. Oylarımızı 
almadan önce soruma cevap vermesini istirham 
ederim, önceden söylüyorum. 

BAŞKAN — Efendim, madde daha oylan
madı, maddeye gelelim, önce önergeleri halle
diyoruz. önergeleri hallettikten sonra. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakeresi yapılmakta olan kanunun 17 nci 

maddesinin sağlık sebepleri 1 nci bölümünün 
(B) fıkrası ile 2 nci bölümünün (b), (ç) fıkra
larının aşağıdaki şekilde tadilini arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. İstanbul 
Fikret Gündoğan 

1. Sağlık sebepleri : 
b) işçinin bulaşıcı veya işi ile bağdaşamı-

yacak derecede tiksinti verecek bir hastalığa 
tutulduğunun Sosyal Sigortalar Kurumu Heye
ti Sıhhiyesi raporu ile anlaşılması; 

(a) fıkrasında sayılan sebepler dışında işçi
nin kendi kusuruna yükletilmiyen hastalık, ka
za, doğum ve gebelik gibi hallerde, işveren için 
hizmet akdini bildirimsiz fesih hakkı: Hastalık 
ve kaza hallerinde Sosyal Sigortalar Kurumun
ca tedaviye devam edildiği süre içinde, işlemez; 
Tedavinin bitimi veya heyeti sıhhiye raporu so
nunda işlemeye başlar. 

Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 70 nci 
maddedeki sürenin bitiminde başlar. 

Ancak işçinin işine gidemediği süreler için 
ücret işlemez. 

2. Ahlâk ve iyi niyet kurallarınca uymıyan 
haller ve benzerleri: 

b) işçinin, işveren yahut bunların aile 
üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokuna
cak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bu
lunması yahut işveren hakkında şeref ve hay
siyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulun
ması, 

c) işçinin, işverene yahut onun ailesi üye
lerinden birine yahut işverenin başka işçisine sa
taşması veya 77 nci maddeye avkırı hareket et
mesi. 
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FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Yerim
den bir hususu arz edebilir miyim, Sayın Baş
kan? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Glüıdoğan, 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sıhhi 

heyet raporunun alınmasında zannederim ar
kadaşlarımdan tereddüt edenler oldu. Meseleyi 
bir sıhhi heyet raporuna bağlamakta fayda 
vardır. Münakaşaya girmemek için böyle bir 
hastalığın tesbiti, lâzımdır, zannederim. Bakan
dan da soruyoruz, lütfetsinler neden katılma
dıklarını ifade etsinler» 

BAŞKAN — Soracağım efendim. 
Şimdi elimizdeki önergenin ikinci bölümü

ne Hükümetle Komisyon galiba katılmış.. Fa
kat, Sayın Gündoğanin şimdi beyan ettikleri 
hususa neden katılmadıklarının izahını isti
yorlar. Komisyon mu, Hükümet mi buna esvap 
verecek efendim? 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Efen
dim, biraz önce Sayın Dike çligil'inde konuş
masında belirtildiği gibi, bu haşiv oluyor, Çün
kü,, işveren işçinin işine bu sebeple son ver
diği takdirde elbette ki bu hastalığın bir cid
dî rapora dayanması gerekmektedir ve bu
gün uygulamada ciddî raporlar Sosyal Sigor
talar Kurumu hasfcanelerince verilen rapor
lardır. Ancak, bunun konmamasında şu pra
tik fayda olabilir. İşveren bâzı ahvalde işçiyi 
hastaneye sevk edemiyebilir. Hastalığından 
ıemin olur da, isçi, isina gelmediği için hasta
neye gitmiyebilir. Bu takdirde işveren isine son 
verme işlemini yapar. O takdirde, tersini ispat 
etmek imkânı isçi için mevcuttur, işçi gider 
hastaneden rapor alır, böyle bir hasisliği ol
madığını teshit ettirir, ispat ederse kanuni 
tazminat haklarını taiebedebiîir. Bu itibarla ha
şivdir, Gereksiz bir hükümdür v.* bugünkü uy
gulama da esasen bu yoldadır. Bu bakımdan ge
rekli görmüyoruz ve katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gündoğan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 

Başkan, Türkiye'deki mevzuat öyle düzenlen
miştir. Şayet bir kişiye her hangi bir işi için 
bir rapor gerektiği takdirde, ya da sıhhi du
rumu bir raporla tevsik edilmek bir şah
sa yüklendiği takdirde, önemli ahvalde daima 
sıhhi heyet raporu arandığı ve mevzuatımız
da yer aldığı bir gerçektir, bu Türkiye'nin hu

kuki geleneğidir. Türkiye'nin hukuk gelene
ğine göre haşiv değildi. Aksine Sayın. Baka
nın söylediği gibi olmaz, büyük tesiri olabilir. 
Bir doktor tarafından tesbit edilmiş bir rapor
la bu muameleye mâruz kalabilirler. Bunda 
ne şey var. Madem ki tatbikat böyle diyor-
lar,Türkiye'nin hukukî geleneğine bakarak 
burada bu öneme riayet ederek sıhhi heyet 
raporu sözünü kabul etmekte fayda vardır. 

BAŞKAN — Evet efendim. Hükümet ve Ko
misyon takririn bu kısmına katılıyor mu efen
dim?.. Katılmıyorlar. Şimdi takririn bir sağ
lık sebepleri ve bir de ikinci bölümü vardir. 
Birinci bölümüne Hükümet ve Komisyon katıl
mıyor. Takririn birinci bölümünü ayrıca oy
lamak zorundayım. 

Birinci bölümünü kabul edenler... Etmi-
ysnler... Takririn birinci bölümü kabul edil
memiştir. 

İkinci bölümüne Hükümet ve Komisyon iş
tirak ediyorlar, ikinci bölümünü oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler.,. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bu kabul edilen hükmün metne ithali için 
maddeyi Komisyona gönderiyorum. 

Bir başka takrir var, okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığa 

17 nci maddenin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Kocaeli 
Fatma Hikmet î p e n 

Madde 17. — Süresi belirli olsun veya olma
sın sürekli hizmet akitlerinde aşağıda yazılı 
hallerde, hizmet akdi, sürenin bitiminden önce 
veya bildirini önelini beklemeksizin bozulabi
lir. 

a) işçinin işyerinde kasıtlı suçlarda ye
di günden, taksirli suçlarda altı aydan fazla 
hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmiyen 
bir suç işlemesi, 

b) işçinin işverene haber vermeksizin ve
ya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardı
na iki gün veya bir ay içinde iki defa her han
gi bir tatil gününden sonraki işgünü, yahut 
bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi, 

e) işçinin yapmakla ödevli bulunduğu gö
revleri kendisine hatırlatıldığı halde yapma
ması, 
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d) işçinin kendi isteği veya savsaması yü
zünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi,, iş
verenin malı olan veya malı olmayıp da eli al
tında bulunan makinaları, tesisatı veya başka 
eşya ve maddeleri 30 günlük ücretinin tutarı 
ile ödiyemiyecek derecede hasara veya kayba 
uğratması, 

Ancak, işçinin (b), (c), (d) fıkralarında be
lirtilen fiilleri işlediği gerekçesi ile âkdin fes-
hedilebilmesi için, işverenin, işyeri disiplin ku
ruluna müracaat etmesi ve bu kurulun iddiayı 
doğru bulması gerekir. 

işyeri disiplin kurulu, o işyeri işçilerinin 
biri başkan olmak üzere kendi aralarından se
çecekleri ve işverenin biri başkan olmak üze-
re kendi adına tâyin edeceği üçer üyeden olu
şur. Kurul, nöbetleşe bir şekilde tarafların 
başkanlıkları altında toplanır. Her kesim için 
başkanlık süresi birer aydır. Görev sırası bi
ten kesimin başkanı kurul toplantılarına ka
tılmaz. Kurul, ilk defa işçi kesiminin başkan
lığında göreve başlar. Kararlar oy çokluğu ile 
verilir. Seçilen kurulun görev süresi bir yıl
dır. 2/3 sinin isteği ile isçiler kendi üyelerini 
her an yenileyebilir. Meseleler, kurula en çok 
72 saat içinde intikâl ettirilir. Bu süreyi asan 
mesele kapanmış sayılır. Tarafların dâva hak
kı saklıdır. 

BAŞKAN — Sayın İsmen, 
FATMA HİKMET İSMEN (Kocaeli) - -

Sayın Başkan, sayın senatörler; bu tasarının 17 
nci maddesi gerçekten çok eleştirmeye ve bir 
çok yerlerinin, hattâ hepsinin değişmesine ih
tiyaç vardır. Ben onun için uzun bir şey ha
zırladım. Demin de burada bâzı maddeler üre
rinde, bâzı bendler üzerinde değiştirmeler ge
tirildi, kabul edilmedi. Halbuki mutlaka ka
bul edilmeliydi. Çünkü gerçekten bu 17 nci 
madde tamamiyle işverenin işlerini ayarla
mak, düzenlemek için getirilmiş gibi bir du
rumdadır. En basit anlamda işçiye bir hak 
tanımadan işverenin istediği gibi hareket et
mesine imkânlar sağlamaktadır, işverene bil
dirimsiz fesih hakkı veren bu madde son de
rece belirsiz ve suiistimale açık hükümler 
getirtmektedir. Madde, eski kanun metninin tek
rarı niteliğindedir; biraz da değiş!İrilmiş tir va
kıa, her şey işverenin takdirine terkedilmiş
tir. Bu bakımdan da Anayasaya uygun değil-
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dir. Çünkü Anayasamız Devleti işçiler için gü
venlik tedbirleri almakla görevlendirmiştir. 
Ayrıca Devlet, işçiyi insanlık onuruna yara
şır bir statüye kavuşturmakla yüldimlüdür. 
Madde ise Anayasamızın bu esprisine taban ta
bana zıt ilkelerle kabul edilemez. 

Meselâ, «işçinin kendi kastı dışında veya 
•derli toplu olmıyan», ki demin bunlar görü
şüldü, yaşayış sonucu doğacak hastalıklar yü
zünden devamsızlık yapması fesih sebebi sa
yılmaktadır. Bunun takdiri işverene bırakıl
mıştır. işçi öylesine güvenceden yoksun bir 
durumda bırakılmıştır. İşçinin bulaşıcıya da işiy
le bağdaşaımıyacak derecede tiksinti verici 
bir hastalığa tutulması da fesih sebebi sayıl
maktadır. Bu doğru bir anlayış değildir. Bu
laşıcı hastalığa yakanlanmış diye bir insan ce
zalandırılmaz. Bu haliyle Anayasamıza da ay
larıdır. 

Ayrıca tiksinti verici hastalık kavramının 
da bir ölçüsü yoktur, işçiye işverene kurbanlık 
koyun gibi teslim etmekten başka bir şey de
ğildir. 

Kaldı ki, madde normal bir hastalık halini 
bile fesih sebebi saymıştır. Hele gebelik ve 
doğum hallerinde işverene öylesine fesih hak
kı tanıması insanlık onuru ile bağdaşır olmak
tan çok uzaktır. 

Bu bakımdan 17 nci maddenin 1 nci fıkra
sı mutlaka kaldırılmalıdır, sayın üyeler, işçi 
hasta ise ve bu durum doktor raporu ile ispat 
edilmiş ise zaten işveren ücret ödiyecektir. iş
verenin tek yükü geri döndüğünde bu hasta in
sana işvermektir. Bu durumu temin ise sosyal 
bir Devletin vazgeçilmez görevidir. O bakım
dan da sağlık sebebi ile bildirimsiz fesih hak
kı kabul edilmemelidir. Bu itibarla maddede
ki 1 nci bent mutlaka çıkarılmalıdır. 

Maddenin 2 nci fıkrası, ahlâk ve iyi niyet 
halleriyle fesih yetkisinin düzenlemektedir. Bu 
fıkra da son derece kaypak ve suiistimale açık
tır. Yukarda belirttiğimiz gerekçelerle Ana
yasaya aykırıdır. Fıkranın (a) bendine gerek 
yoktur, işveren ise işçiyi alırken böylesine ya-
nıltılamaz. üstelik bir de deneme süresi tanı-
mıyacaksa bu bende ihtiyaç da yoktur. Çün
kü bend, işçi işe alınırken işvereni yanıltmış
tır diye son derece bariz ve kaypak bir fesih 
yetkisi tanımaktadır. Mutlaka da kaliırıl:na-
sı gereken bir benttir. 
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Fıkranın (b) bendi ise işçi için cezayı ge-
rektirir fiileri düzenlemektedir. Bu hallerde 
işçiye. mahkemece ceza verilebilir, verilmeli
dir. Ancak böyle bir halde işletmeye hizmete 
geçmiş, ömür tüketmiş bir işçinin akdi feshe-
dilmemelidir. Nasıl ki, bir kiracı ev sahibine 
buna benzer eylemlerde bulundu diye kira
sını feshedemezse. Onun için bu bent kabul edil
memelidir. 

Kaldı ki, bent her türlü denetimden yok
sun olup suiistimale de açık bırakılmıştır. İşçi
nin işverenin şerefine dokunur davranışlar
da bulunmuş olduğunu kim takdir edecektir? 
İşverene böylesine geniş ve suiistimale mü
sait yetkiler verilmesi Anayasaya aykırı dü
şecektir. Metne, mahkeme hükmünün aranma 
sı önşartı bile konmamıştır. Onun için kaldı
rılmalıdır. Metne ağır tahrik hali bile konma
mıştır. Onun için kaldırılmalıdır. Bu anlayış iş
çiyi köle sayan bir anlayıştır. 1936 yılının ka
nunundan kalma köhne bir anlaw?tır. Yeni 
Anayasanın ruhuna ve metnine tamaımiyle ay
kırıdır. 

(c) bedi işverenin evinde ya^ya'n b;r idi
nin yaşayışı o evin adap ve usullerine uymu
yorsa iş akdi feshedilecektir diyor. Oysa böy
le bir durumda iki ayrı sosyal sınıfa mensup 
kişilerin ahlâk anlayışlarının elbetteki farklı 
olacağı açıktır. Bu gayet normalidir. Bu sosyal 
gerçek apaçık dururken bunu âkdin feshi se
bebi saymak hukuk ilkeleriyle bağdaşmıya-
caktır. İşverene geniş takdir yetkisi tanımak 
işçiyi köle sayan bir zihniyetin izlerini ta
şır. Onun için Anayasamıza da aykırıdır. 

Aynı itirazlar fıkranın (ç) bendi için de va
rittir... 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Metin 
okuyor; madde müzakere etmiyoruz. 

BAŞKAN — Müsade edermisiniz efendim. 
Şimdi üzerinde takrir verilmiş olan maddeler 
müzakere edilir. Şimdi hem takririni izah edi
yor, hem madde üzerinde konuşuyor. Takriri 
vesilesiyle madde üzerinde de konuşma hak
kına haizdir. 

Devam edin efendim. 
FATMA HİKMET İSMEN (Devamla) — Te

şekkür ederim, Sayın Başkan. 
Sayın senatörler, bu 17 nci madde çok 

önemli ve çok karma karışık olduğu için böy

le muntazam ve anlaşılır hale getirebilmeyi ga
ye edinerek, böyle yazılı olarak getirdim ve ya
zılı getirmekte Başkanın da dediği gibi hiçbir 
mahzuru yoktur, gayet normaldir. 

Şimdi bu (ç) bendinden bahsetmek istiyo
rum. (ç) bendi için de varittir bu söyledikle
rimiz. Bu bentte işçinin işverene göz dağı ver
mesi, sataşması halini bildirimsiz fesih için 
yeterli saymaktadır. Madde eski metinden bile 
işçi aleyhine olarak ayrılmıştır. Eski1 metin 
tecavüz ve tehdidi ararken yeni metinde daha 
kaypaklaştırılmış göz dağı vermek, sataşmak 
fesih sebebi sayılmıştır. Son derece suiistimale 
açıktır. Mahkeme kararı bile aranmamaktadır. 
Her şey işverenin takdirine bırakılmaktadır. 
İşçiye köle gözüyle bakılmaktadır. Maddeye 
göre bir işçi bir diğer işçiye meselâ, işverenin 
adamı olup da tahriklerde bulunan bir işçiye 
lazgmlıkla her hangi bir davranışta bulunsa 
işçi kıdeminden, ekmeğinden olacaktır. Bu hük
mü sosyal muhtevalı bir Anayasa ile bağdaş
tırmaya imkân yoktur. Soısyal bir hukuk devle
tinde kabulüne imkân yoktur. Onun için de kal
dırılmalıdır. Bu haller var3a,işçi ceza mahke
mesinde cezalandırılacaktır. Bunun ötesinde 
cezayı vermeye kalkmak insanlığa da ayları
dır. 

İçkili gelinmesi ya içki içilmesi hali belki 
işyeri yönetmeliği uyarınca cezayı gerektire
cek bir eylemdir. Bunun için işçi işinden, ek
meğinden edilemez. Sosyal bir Devlette işçi böy
lesine işverenin takdirine terkedilemez. 

(d) bendindeki haller ise, ancak mahkeme 
karan ile sabit görüldükten sonra iş akdinin 
feshine imkân vermelidir. İşçinin işverenin 
güvenliğini kötüye kullanması, hırsızlık yap
ması, sırları satması gibi eylemleri mahkeme
ce tesbit edilirse işveren akdi bildirimsiz fes-
hedebilmelidir. 

(e) bendi işçinin, işyerinde, 7 günden çok 
hapisle cezalandırılmasını gerektiren bir suç 
işlemesi fesih sebebi sayılmıştır. Bu haliyle mad
de işçi için son derece adaletsiz sonuçlar yarata
caktır. örneğin, işçinin işyerinde bir başka 
işçiye karşı, belki de tahrikler sonucu, bir ha
karet, suç işlemesi ya da işçinin iş yerinde iş
veren leMne iş görürken taksirli bir suçu 
işlemesi işine son verilmesini gerektirecektir. 
Bu bakımdan madde değiştirilmelidir. Daha 
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âdil bir muhteva verilmelidir. Meselâ, taksir
li suçlar sınırı mutlaka yükseltilmelidir. 

Bu itibarla (e) fıkrası hariç 2 nci bentteki 
fıkralar maddeden çıkarılmalıdır, (e) fıkra
sı da madde üzerinde yaptığım teklifin (a) fık
rası şeklinde getirilmelidir. 

(f)> (&)> (h) fıkraları teklifimizde (b), (c), 
(d) fıkraları haline gelmiştir ve bu fıkraların 
sonuna da işyeri disiplin, kurulu fıkrası eklen
miştir. Bundan maksat işçiyi işverene karşı 
korumaktır. Çünkü işveren isterse bu fıkra
lara dayanarak işçiyi kolayca suçlayabilir 
ve isten atabilir. 

Esasen işverenler, 17 nci maddeye dayana
rak tş Kanununu işçilere karşı bir ceza kanu
nu olarak kullanmaktadırlar. Oysa bu işçile
rin. işten atılması kolay olmamalıdır. Zira işçi
nin işten atılması demek bir bakıma onun ya
şama zorunluğuna mahkûm edilmesi demektir. 
Ayrıca bu işçinin kişiliğiyle ve meslek hay
siyetiyle de oynamak demektir. 

Üçüncü bent de işçi eleyhme olup, bu biçi
mi ile her türlü suiistimale açıktır. Kaldı ki, 
kendisine yüklenmiyecek bir sebebin zuhuru 
halinde işçiyi işten çıkarmanın, izahı yoktur. 
Onun için bu bölüm tamamen kaldırılmalıdır. 

Bu belirttiğim nedenlerle 17 nci madde üze
rindeki teklifimin kabul edilmesini ve biraz ev
vel çeşitli bendlerinde ve maddelerinde yapılan 
görüşmelere de aynen uyması dolayısiyle sa
yın üyelerin iltifat etmesini ve bu 17 nci mad
denin lütfen Komisyon ve Bakan tarafından 
da kabul edilerek, hiç değilse kanun tasannmm 
en korkunç maddesi olan 17 nci maddeyi, hiç 
değilse işveren ile işçi arasındaki dengeyi kur
ma bakımından teklif ettiğimiz şekilde kaibul 
buyurulmaısını rica ediyorum.. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçliğil, buyurun efen
dim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİĞİL (Kayseri) — Efen
dim, söz almryaoaktım. Fikirlere de hürmetim 
var. Hanımefendinin konuşmasında kölelik ke
limesi geçti. Hanımefendi, biliniz ki, Türkiye 
tarihinde kölelik yoktur. Zatıâlinize Mahmut 
EsaJt Bozkurt'un Atatürk ihtilâli adlı kitaibmın 
ıbir yerinden bir misal vermek isterim. 

ISALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Türki
ye'de kölelik olamaz. 

HÜSNÜ DÎKEÇLİĞİL (Devamla) — Yok 
efendim, yok. Türkiye tarihinde, Türk Mille
tinde kölelik yok, köle yok. Kabul edemiyorum. 
Türk Milleti köle olmamıştır. Yok. 

«Abbasi Halifesi zamanında» der merhum. 
Yunan, Arap, Acem Türk toplanmış bir araya, 
herkes kendisinden bahsetmiş. Araplar, biz şöyle 
şairiz, edebiyatçılarımız var. Fars'lar şöyle ca
milerimiz var, şöyle sanat eserlerimiz vardır. 
Yunanlılar Eflâtundan filândan bahsetmişler. 
Sıra Türk'e gelmiştir. Acaba ne söyliyecek di
ye bakarlar. Türk, evet bunların hep'si var ama, 
bizim ülkemizde kölelik yoktur. Her Türk ken
di başına buyruktur, herkes bir beydir, bir pa
şadır, der. 

Bu Türk Milletinin tarihinin gelişidir, onun 
için Türk Milletini göklere çıkarır. Bizim Türk 
Milletinde kölelik yoktur. Haddizatında bu 
Türk Milletinin ruhunda olduğu için, bu kendi
sinde oiduğu için zaten ferdiyetçidir, çok. 
Onun için bir araya da çok gelemiyor. Bu yüz
den hanımefendi, lütfen Türk Milletime köle
lik vasfını koymayınız. 

İkincisi, İşçi Partisine mensub-olduğunuza 
göre, sanayileşme hareketlerinde, sendika hare
ketlerini, işçi meselelerini iyi tetkik etmenizi 
tavsiye ederim. Meselâ ingiltere fte sanayii ha
reketleri olmuştur. 12 yaşındaki çocuklar çalış
tırılmıştır; ağzına lokma verilmiştir, işyerinden 
ayrılmamıştır ve bunlara karşı işçi hareketleri 
doğmuştur. Hamile kadınların nasıl çalıştırıl
dığı da malûmdur, orada zikredilmiştir. Ama 
Türkiye'de bu yoktur. Türkiye'nin işvereni vic
danlıdır, haysiyetli insanlardır ben kabul ede
rim. Yine Türk Milletinin işçisi de haksızlığa 
karşı gelir ve haksızlığa taihammül edemezler, 
karşı koyarlar. Nitekim Parlâmento heyeti ile 
Almanya'ya gittiğim zaman, Türk işçilerinin 
vasıflarını Hoiânda da filân belirtirken, - ha
tıralarını Sayın Ecevit'de yazmıştır, başkaları 
da yazmıştır - «Türkler haksızlığa hiç taham
mül etmezler, iyi çalışır, haksizlik olduğu va
kit itiraz ederler, haksızlık olmadığı vakit iti
raz etmezler disiplinlidirler» derler. Bu Türk 
Milletinin ruhunda vardır. Başka memleketler
de dahi, nerede olursa olsun haksızlık olduğu 
vakit karşısına çıkıyor, itiraz ediyor. Ve hele 
kendi toprağında haksızlığa tahammül edece
ğini ben kabul etmiyorum, edemiyorum. Tür
kiye'ide biz tutturmuşuz, kamplara ayırmalar, 
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kamplara ayırana dolayısiyle bir edebiyat yap
ma, randıman alacağımız yerde birbirine düş
man kılma.. 

iSizin bu faraziyenizi ortadan kaldırmak lâ
zım ve bunu düşünmemek lâzımdır. 

Bu 17 nci maddeyi getirenler, Türk Milleti-
min işçisini köle değil, bilâkis haklarını arıyor. 
Haklarımı ararken de onların nizamlı, intizamlı 
olmasını tavsiye ediyor, ona değer veriyor. 

Arkadaşlar misâl vereyim; bizim fabrika
mıza Mehmet Ali Bey diye tecrübeli bir müdür 
tâyin e'dilmişltir. Bu müdür arkadaşımın hakika
ten işçileri disipline etlti, fabrikanın randımanı 
aritıtı. önce biraz mızlanmalar oldu. Arkadaşı
mız ayrıldıktan sonra - nedense ayrıldı - bütün 
işçiler bunu hürmsitl'e, takdir etmekle yad et
mektedirler, aramaktadırlar. Derli toplu, dü-
zeınli bir is hayatını buraya getirdiği için. 

Onun için Türk milletinin isçisi de derli -
toplu, düzenli bir çalışmanın hasretimi eskiyor, 
ama bu karşılıklı olmak şartı ile. Bu maddede 
var. Bu maddede kölelik kelimesi diye bir şey 
yoktur. Türk Milleti köle olamaz. Kölelik vas
fına, ruhuna sahip olanlaT ancak kökelikten bah
sederler. Saygılarımla.. 

BAŞKAN — Takrira Hükümet ve Komis
yon katılıyorlar mı?. Katılmıyorlar.. Takriri oy
larımıza arz ediyorum kaibul edenler.. Etmiyen-
ler.. Takrir kaibul edilmemiştir. Bir başka tak
rir var okumuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına, 

Sözlü olarak da belirtiğim veçhile, 1640 sa
yılı Kanun, tasarısı 17 nci maddesi 1 nci bendi 
(a) fıkrasıcrn iaşağııdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

a) işçinin; kendi kusurundan veya derli 
toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düş
künlüğünden doğacak bir hastalığa veya sakat
lığa uğraması söbebiyle, üstüste üç iş günü ve
ya bir ayda beş iş gününden fazla işine de
vam edememesi, 

BAŞKAN — Aynı (a) bendi için bir başka 
takrir daha var cmuda okutayım, mezcedelim. 

iSayın Başkanlığa 
iş Kanununun 17 nci maddesmim (a) bendi-

I ni Millet Meclisimden gelen metnin kabul edil-
i 
i meşini arz ve teklif ederim. Saygılarıanla 
I Muş 
I isa Bingöl 

BAŞKAN — Birbirinizin takririne katılır
sanız mesele kolaylıkla halledilecek galiba, Sa
yın Aıiftukmaç. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Müsaade 
eiersecıiz izah edeyim. 

BAŞKAN — İSayın Artukmaç buyurum. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar; komisyon bura
da Müîeıt Meclisi metninde bir değişiklik yap
mış. Millet Meclisinim metninde 1 nci bendin 
(a) fıkrasında «işçinin kendi kastından veya 
derli - toplu.» diyor. Yapılan değişiklik, «iş
çinin kendi kastı dışında veya derli toplu» vesa
ire diyor. Şimdi arada büyük bir tenakuz var. 
Bunu maddenin diğer fıkraları ile karşılaştındı-
ğımız takdirde komisyonumuzun değişlik yap
makta bir hataya düşmüş olduğu inancımdayım. 
Kastı dışında olmaz. Bu aksine kasıtlı. Kasdın 
da ölçüsü, milyarı biraz zor olduğu için bunun. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç, bir dakika 
efendim. Komisyon bu hatasını kabul eder gö
rünmektedir. Siz Sayın Bingöl'ün takririne ka-
tıhrmrsımız? Yani, Millet Meclisinden gelen şek
li ile bu (a) bendinin kabulünü istiyor Sayın 
Bingöl, ona kaitılırmısmız? 

SADIK ARTUKMAÇ (Devamla) — Müm
kündür, ama daha vuzuha kavuşturmak için 
ben takririmi müdafaa etmek isterim. O da şu: 

Sayın komisyon katıldığına göre burada 
bir «derli toplu olmayan» tabiri var. Ben de 
önergemde derli toplu dedim ama, şimdi şu ko
nuşmaların ışığı altında derli toplu kelimesi
nin ibaresinin yerinde olmadığı da anlaşılıyor. 
Daha başka bir tabir, Sayın Balkan ifade etmiş
lerdi. Eski metinde derbeder deyimi var. Der
beder demek, herhalde derli iopkı demekten! da
ha başka bir manayı ifade eder ve kıstasları! 
daha başka olabilir. Bu bakımdan ben önergem
de bunu da bu şekilde değiştirmek suretiyle 
şöyle arz ve teklif ediyorum. Sayın Bingöl'üm 
bendenize katılmasını teklif ederim. Benim tek
lifim de şu: 

«a) işçinin kendi kusurundan veya derbe
der yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğüm
den doğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğra-
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ması seibeibi ile» Şimdi burada kesdim ben, es
kisi şu «uğraması halinde bu sonradan bu se
beple doğacak devamsızlığın aralıksız 3 günü ve
ya 1 ayda 5 i§ günü» vesaire diyor. Burada iba
re yanliş. .Anlayışı zorlaştırıyor. Bu baklandan 
bendeniz... 

BAŞKAN — Sayın Artııkmaç, meseleyi 
halletme sadedinde bem bir teklifte bulunayım. 
Hüküm'eit ve Komisyon hangii takrire katılırsa, 
diğer sayın takrir sahibi öbürüne iştirak etsin. 
Daha kolay hallederiz. Kabul mü? 

SADIK ÂRTUKMAÇ (Devamla) — Sayın 
Başkanım, ben şmun nasıl vuzuha kavuştuğunu 
bir arzsdeyim de, müsaade buyurursanız, ondan 
sonra.. 

Bendeniz diyorumiki, «sakatlığa uğraması se
bebi ile üst üste 3 iş günü veya 1 ayda 5 iş 
gümünden fazla işine devam edememesi» seklin
de bunun değiştirilmesinds fayda vardır. Dalia 
anlatuşlı bir ifadeye kavuşmuş olacaktır. Yüce 
Heyetin iltifatına mıazhar «olmasını arzediyorum. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın- Bingöl, 
İSA* HİSAN BİNGÖL (Muş) — Efendim, 

Sayın Ârtukmaç «kusurundan dolayı» diyor. 
Halbuki burada işçinin kendi kusurumdan der
ken kasit ile kusur birbirinden çok farklı te
rimlerdir. Bu bakımdan kendisime iltihak ede-
miyeceğim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon bunun 
hangisine katılıyor efendim?. Sayım Bingöl'ün 
takririne katılıyorsunuz, 

SADIK ÂRTUKMAÇ (Yozgait) — Efemdim 
kendi kusurun] dan... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Oy halledecek bunu. 

SADIK ÂRTUKMAÇ — Kendi kumrundan 
derken (ıb) 'bendimde ,kusur keitbnesi anlaşılıyor. 
Yukarıda kusuru aşağıda da kusuru olmayan 
dediğine göre kusur kelimesinin burada kulla
nılmasında zaruret varıdır. Küsur kelimesi da
ha açık. Burada kusurlu demek lâzımı. Çrcıkü 
kendi kusurunun dışında diye yazıyor, burada. 
Doğrudan doğruya kasıt kelimesi daha başka 
manalara girer. Onun içim. kusurundan olarak 
İsrar ediyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, Sayın Âritıık-
maç'ın teklifine Hükümet ve Komisyon katılı
yor mu, ef emdim?.. Katılmıyorlar. 

I SAYIN ÂRTUKMAÇ (Yozgat) — Niçin ka
tılmıyorlar, anhyalını efendim. 

BAŞKAN — Niçin katılmadığınızı izah 
edermdsimiz? 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV - Niçin 
katılmadığımızı izah edeyim efendim. 

Bu maddenin (a) bendi 3008 sayılı iş Ka
nunundan beri işçinin kendi kasdı ile veya der
beder hayatı ile yahut içkiye düşkünlüğü yü
zünden doğacak hastalık ve sakatlığa uğrama
sından söz etmektedir. Sayın Ârtukmaç'in da 
kabul ettiği gibi kasıt kusurdan daha dar bir 
durumdur. Yani işçi ancak kendi kasıtlı hare
keti ile veya derbeder yaşayışı ile işçilik haya
tının gerektirdiği düzeni, dikkati sağlıyamıya-
cak şekilde özel hayatına itina etmiyorsa, bu
nun sonucunda uğradığı hastalık ve sakatlık
lar dolayısiyle işinin feshedilmesi gerekirse, bu 
takdirde işverenin bir tazminat ödeme mükel
lefiyeti olmıyacaktır. Ama kusur beşerîdir. Bu
nu kabul etmek lâzımdır, işçinin bâzı ufak, te
fek kusurlu hareketleri dolayısiyle hastalan
ması veya sakatlanmasını da biz, bu şekilde iş
çinin aleyhine sonuç doğuracak şekilde kabul 
edersek, 1936 yılında kabul edilmiş olan İş Ka
nunundan geriye dönmüş oluruz M, iş Huku
kunun tekâmülü, gelişmesi bakımından uygun 
olmıyan bir tutumdur. Biz komisyon ve Hükü
met olarak bu bakımdan Millet Meclisinden 
gelen metnin olduğu gibi kabul edilmesini arz 
ve teklif ediyoruz, efendim. Sayın Artukmaç'-
ın da katılmasını temenni ederiz. 

SADIK ÂRTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 
Bakana teşekkür ederim. Ben katılıyorum Baş
kanım. Yalnız derbeder kelimesi kabul edilirse, 
daha iyi olur. 

BAŞKAN — O kısmı artık oy halleder. Sa
yın Bingöl'ün takririni tekrar okutuyorum. 

(Muş Üyesi isa Bingöl'ün önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Millet Meclisi metninin (a) 
fıkrasının Millet Meclisinden gelen şekli ile 
kabulünü tazammun etmektedir ve Sayın Âr
tukmaç da iştirak etmektedir, önergesi ile bu
na katılmaktadır. Hükümet ve komisyon da 
katılmaktadır. Oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

önergeler bitmiştir. Şimdi Sayın Hazerdağ-
I lı'nm sorusuna... 
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SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — İzah 
edeyim efendim. 

BAŞKAN — Bulunduğunuz yerden lütfen. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — «Derli 

toplu olmıyan yaşayışından» sökünden, ibaresin
den gıdasına bakmamak, sıJhhi şartlara haiz ol-
mıyan yerde ikamet etmek girmekle beraber; 
gece sabahlara kadar kahveye devam eder, uy
kusuna dikkat etmez, bu da girer bu tavzihe 
muhtaç bir ibaredir. Komisyon başkanının ve
ya Sayın Bakanın bu konuyu ileride itirazlara 
mahal vermemek üzere izah ötmesini ve zabıt
lara tescilini rica edeceğim. 

BAŞKAN — Şimdi zaten Sayın Artukmaç 
da bu endişeyi duydular. Fakat, bundan evvel
ki konuşmalarda «Derbeder» kelimesinin karşı
lığı olarak getirildiği testoit edildi ve zabıt
lara geçti, bu tâbirin «Derbeder» kelimesinin 
karşılığı olarak getirildiği zabıtlara tescil edil
di. 

!SALM HAZEEJDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, «Derbeder» kelimesi de yetmez. «Der
beder» kelimesi bir başka anlam taşır. Adam 
kılığına kıyafetine dikkat etmez, şöyle bir ha
yat geçirir yaşar gider, bu da «Derbeder» keli
mesinin içine girer. 

BAŞKAN — Anladım efendim. 
Sayın Hükümet, lütfen Sayın Hazerdağlı'-

nın yani, gıda veya kötü meskende oturmak 
suretiyle yaşayışın iş hayatına ve hastalığına 
tesiri, bu kelimenin içine giriyor mu girmiyor 
mu? Bu hususun tesbitini istiyor. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Efen
dim, bir işçinin işinin gerektirdiği dikkat, özen 
ve disiplini sağlıyabilmek için yaşantısına dik
kat etmesi gerekmektedir. Her meslekte bu di
siplini aramak lâzımdır. Bir meslek sahibi bir 
işçi, bu özeni göstermez ve bundan dolayı özel 
hayatında hattâ iş yaşantısında bir hastalığa 
veya bir sakatlığa uğrarsa, bunun kusurunu iş
verene yüklemek doğru değildir, kendisi çeke
cektir. Kanun koyucunun amacı, 3008 sayılı 
Kanunda «Derbeder» terimi ile 931 sayılı Ka
nunda da «Derli toplu olmıyan» terimi ile 
bu kastedilmektedir. Zapta geçmesi bakımın
dan arz ediyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, şimdi maddede 
değişiklik olduğu için bu değişik şekli ile mad
deyi okutuyorum. 
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İşverenin bildirimsiz fesih hakkı 
Madde 17. — Süresi belirli olsun veya ol

masın, sürekli hizmet akidlerinde işveren aşa
ğıda yazık hallerde, dilerse hizmet akdini sü
renin bitiminden önce veya bildirim önelini 
beklemeksizin feshedebilir. 

I - Sağlık sebepleri : 
a) işçinin kendi kasdından veya derli top

lu olmıyan yaşayışından yahut içkiye düşkün
lüğünden doğacak bir hastalığa veya sakatlığa 
uğraması halinde, bu sebeple doğacak devam
sızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda 
beş iş gününden fazla sürmesi, 

b) İşçinin bulaşıcı veya işi ile bağdaşamı-
yacak derecede tiksinti verici bir hastalığa tu
tulduğunun anlaşılması, 

(a) fıkrasında sayılan sebepeler dışında iş
çinin kendi kusuruna yükletilmiyen hastalık, 
kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren 
için hizmet akdini bildirimsiz fesih hakkı : Has
talık işçinin 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. Ancak işçinin işine gidemedi
ği süreler için ücret işlemez. 

II - AMâh ve iyi niyet kurallarına uymayan 
haller ve benzerleri : 

a) Hizmet akdi yapıldığı sırada bu abdin 
esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar 
veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bun
ların kendisinde bulunulduğunu ileri sürerek, 
yahut gerçeğe uygun olmıyan bilgiler veya söz
ler söyliyerek işçinin işvereni yanıltması, 

b) işçinin, işveren yahut bunların aile üye
lerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak 
sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunma
sı, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet 
kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması, 

c) İşverenin evinde oturan işçinin yaşayı
şının o evin adabına ve usullerine uygun veya 
genel ahlâk bakımından düzgün olmaması, 

ç) İşçinin, işverene yahut onun ailesi üye
lerinden birine yahut işverenin başka işçisine 
sataşması veya 77 nci maddeye aykırı hareket 
etmesi, 

d) işçinin işverenin güvenini kötüye kul
lanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek 
sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlı
lığa uymıyan davranışlarda bulunması, 
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e) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla 
hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmiyen 
bir suç işlemesi, 

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

g) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu gö
revleri kendisine hatırlatıldığı halde yapma
ması, 

h) işçinin kendi isteği veya savsaması yü
zünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, iş
verenin malı olan veya malı olmayıp da eli al
tında bulunan makinaları tesisatı veya başka 
eşya ve maddeleri on günlük ücretinin tutarı 
ile ödiyemiyecek derecede hasara veya kayba 
uğratması, 

III - işyerinde işçiyi bir haftadan fazla sü
re ile çalışmaktan alıkoyan bir zorlayıcı sebe
bin ortaya çıkması. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan acaba ben mi duyamadım, (c) fıkrasında 
muhterem arkadaşım okurken, «Bir başka iş
çiye sataşması veya göz dağı vermesi...» gibi 
bir ibare vardı, bu çıktı mı? 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Daha 
evvel kabul edilen önerge ile çıktı, efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim, daha evvel ka
bul edilen önerge ile çıktı. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Demek ki, 
«... sataşması veya 77 nci maddeye aykırı ha
reket etmesi...» şeklinde. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Maddeyi okunan şekli ile oylarınıza arz edi

yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Komisyondan gelen 14 ncü maddeyi tekrar 
okutup, oylıyacağım. 

Kıdem tazminatı 
Madde 14. — Hizmet akdinin 17 nci madde

sinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler 
dışında işveren tarafından veya 16 nci madde
nin I ve II numaralı bendlerinde gösterilen se
beplerle işçi tarafından veyahut da muvazzaf 
askerlik hizmeti dolayısiyle feshi halinde üç 
yıldan fazla çalışmış olmak şartiyle işe başla
dığından itibaren her tam yıl için işçiye 15 gün
lük ücreti tutarında tazminat verilir. 

Altı aydan fazla süreler yıla tamamlanır. 
İhtiyarlık aylığı bakımından bağlı bulun

dukları kurum veya sandıklardan aylık veya 
toptan ödeme almak amaciyle hizmet akdini 
fesheden işçiler de yukardaki fıkrada yazılı 
bulunan tazminata hak kazanır, işçinin bu fık
ra hükmünden faydalanabilmesi için aylık ve
ya toptan ödemeye hak kazanmış bulunduğunu 
ve kendisine aylık bağlanması veya toptan öde
me yapılması için ihtiyarlık sigortası bakımın
dan bağlı bulunduğu kuruma veya sandığa mü
racaat etmiş olduğunu belgelemesi şarttır. 

işçilerin kıdemleri, hizmet akdinin devam 
etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş ol
masına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya 
değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler göz 
önüne alınarak hesaplanır, işyerlerinin devir 
veya intikali, yahut diğer bir suretle işveren
den başka bir işverene geçmesi veya başka bir 
yere nakli halinde işçinin kıdemi işyerindeki 
hizmetlerinin toplamı üzerinden hesaplanır. Kı
dem tazminatı ise, bu intikal devresindeki işve
rene aittir. İşyeri intikali ile beraber devam et
tiği takdirde kıdem tazminatı, ihtilâfına hüküm 
olmadıkça yeni işverene aittir. 

Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla 
kıdem tazminatı ödenmez. 

işçinin ölümü halinde bu tazminat tutan 
kanuni vârislerine ödenir. 

Bu süre hizmet akidleri ve toplu iş sözleş
meleriyle artırılabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi okunan şekli ile oy-
lannıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Akdi fesih hakkını kullanma öneli 
Madde 18. — 16 ve 17 nci maddelerde gös

terilen ahlâk ve iyi niyet kurallanna uymıyan 
hallere dayanarak işçi veya işveren için tanın
mış olan akdi fesih yetkisi, iki taraftan birinin 
bu çeşit davranışlarda bulunduğunu öbür tara
fın öğrendiği günden başlıyarak altı işgünü 
geçtikten ve her halde fiilin vukuundan itiba
ren bir sene sonra kullanılamaz. 

Bu haller sebebiyle işçi yahut işverenden 
hizmet akdini yukardaki fıkranın öneli içinde 
feshedenlerin diğer taraftan tazminat haklan 
saklıdır. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili bir önerge 
var, okutuyorum. 
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Başkanlığa 
Görüşülmekte olan İş Kanununun 18 nci 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim, 

ıSaygılarımla. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Vahap Güvenç 

Madde 18. — 16 ve 17 nci maddelerde gös
terilen akdi fesih yetkisi iki taraftan birinin 
belirtilen davranışlarda bulunduğunu öbür ta
rafın öğrendiği g-ünden başlıya rak altı işgünü 
geçtikten sonra kullanılamaz. 

!Bu haller sebebiyle işçi yahut işversnden 
hizmet akdini yukardaki fıkranın emeli içinde 
feshedenlerin diğer taraftan tazminat isteme 
hakları saklıdır. 

BAŞKAN — Sayın Güvenç takririnizi izah 
edecek misiniz? 

VAHAP GÜVENÇ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun. 
VAHAP GÜVENÇ (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım; bu 18 nci maddede belirtilen, «altı iş gü
nü geçtikten ve hsr halde fiilin vukuundan iti
baren bir sene sonra kullanılamaz.» kısm-m sa
dece altı iş gününe, vermiş olduğum takrirle 
inhisar ettirmiş bulunuyorum. Fiilin istenme
sinden sonraki bir sene içerisinde her hangi 
bir tarafın meseleyi öğrenmesi halinde, «Bak 
durumunu öğrendim. Ha,, bilirsin iş akdini, 
feshederim.» diĵ e demoklesin kılıcı gibi işçi
nin veya işverenin başının üz?riiîe vurulmama
sı için bu takriri vermiş oldum. Yani, taraf
lardan biri hâdiseyi öğrenince, 18 nci veya 
17 nci nıaddeye göre yanıltıcı veyahut o mad-
delerede önerilen hususlara uymadığını bir ta
raf öğrendi ise, altı iş günü içerisinde iş akdi
ni feshetme yetkisi olmalıdır. Ama, dönüp de 
fiilin işlendiği tarihten itibaren bir sene içeri
sinde bu yetkinn kullanılmasını taraflara vere
cek olursak, her ki taraf fiilin işlenmesinden 
biaşlıyarak bir sene müddetle huzursuz olacak
tır, acaba iş akdi feshedilecek mi diye. Ama, 
fiil işlenmiştir, yahut, taraflardan biri 18 nci 
veya 17 nci maddelerde önerilen hususlardan 
birtanesini ihlâl etmiş ise, altı iş günü içeri
sinde işveren işçinin iş akdini feshedebilmeli 
veya işveren için bu husus varit ise, işçi ken

disi iş akdinin feshini altı iş günü içerisinde 
istiyebilmelidir. Altı iş gününü geçtikten son
ra bu istek sayılmamalıdır, veyahut bir sene 
müddetle devamlı tehdit edici bir nitelik taşı
mamalıdır. Onun için bu önergeyi vermiş bu
lunuyorum. 

'Saygılarımla. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Türkmen. 
İSAIİH TÜRKMEN (Ağrı) — Efendim, ar

kadaşımızın bu maddenin tadili hakkındaki 
verdiği teklif aslında himaye etmek istediği 
zümrenin aleyhinedir. Çünkü bunda kasıt, 
öğrendiği tarihten itibaren bir sene beklemek 
imkânını vermek için değildir. Taraflardan 
birisi bu kanaate muttali olduğu tarihten iti
baren altı gün zarfında bu hakkını kullanmaz
sa artık bir daha kullanamaz, bu bir. 

Bir de öyle haller olur ki, daha sonra ge
lir öğrenirki efendim, şu tarihte bu hareketi, 
bu fiili işlemişsin. Ama bundan beş sene ev
vel uğradığı bir fiilî ileri sürmesin. Yani eğer, 
o fiilin vukübulduğu tarihten itibaren bir sene 
geçmişse, isterse üç gün evvel, isterse bir gün 
evvel hâdiseye muttali olsun ama bir sene ev
velki hâdisenin de artık üzerine gelmesin di
ye, bu hüküm konulmuştur. Bu hattızıatın-
da işçinin de lehinedir. Meselâ bir patron iş
çiye diyecek ki, sen bundan bir sene, bir bu
çuk sene evvel benim aleyhimde şöyle bir lâf 
kullanmış ve şöyle bir hakarette bulunmuşsun, 
benim çoluk çocuğuma şöyle söylemişsin, ben 
şimdi ıttıla ettim, iş akdini feshediyorum, di
yemez. Çünkü, iddia edilen vakıanın vukuu 
tarihinden itibaren bir sene geçti mi, ıttıla da
ha geç olsa ve ıttılâından itibaren altı gün 
geçmese bile madem ki hâdisenin vukuu tari
hinden itibaren bir sene geçmiştir ve buna is
tinaden de madde, akdi feshedemez diyor, do-
layısiyle bu madde yalnız işçinin aleyhine de
ğil, bazen de işçinin lehinedir. Çok zaman 
patron bahane olur yeni bir hâdise bulur bul
maz 1 sene evvel vukubulan hâdiseyi ileri atar. 
Bu itibarla bu faydalıdır. Nitekim Borçlar 
Hukukunda da «haksız fiilin vukübulduğu ta
rihten itibaren» der. Fakat her halükârda bu 
kadar müddet geçtimi artık dâva hakkı yok
tur. Bu hüküm buna tenazurdur. Bence bu 
lâzımdır, böyle bir müddetin bulunması lehi
nedir. Maddenin aynen kabulünü ve takririn 
reddini rica ediyorum. 
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BAŞKAN — Takrire Hükümet ve Komis
yon katılıyor mu efendim?.. Katılmıyorlar. 
Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Takrir kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yeni iş arama izni 

Madde 19. — Bildirim önelleri sırasında iş
veren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli 
olan iş arama süresini iş saatleri içinde ve üc
ret kesintiisi yapmadan vermeye mecburdur. 
Bu iş arama izninin süresi günde iki saatten 
az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatleri
ni birleştirerek toplu kullanabilir. Ancak iş 
arama iznini toplu kullanmak istiyen işçi, bu
nu işten ayrılacağı günden evvelki günlere 
rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek 
zorundadır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler,,. Kabul edil
miştir. 

Çalışma belgesi 

Madde 20. — İşinden ayrılan işçiye, işveren 
tarafınadn işinin çeşidinin ne olduğunu ve sü
resini gösteren bir belge verilir, işverenin 
^elofedeki imzası, işçi dilerse o yerdeki muhtar 
veya mülki âmir tarafından onaylanır. 

Genel ve katma bütçeli dairelerle mahallî 
idarelerden veya Kamu İktisadi Teşebbüslerin
den yahut özel kanuna veya özel kanunla ve
rilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve 
kuruluşlardan veya bunlara bağlı işyerlerinden 
yahut kamu yararına yardımcı derneklere bağ
lı işyerlerinden çıkan işçinin aldığı belgeler 
ha,kkmda yukarıki onama hükmü uygulanmaz. 

İşveren, işçinin istediği belgeyi vermemekte 
direnirse veyahut belgeye işçi için doğru ol-
mıyan yazılar yazarsa, işçinin yahut yemi işi
ne girdiği işverenin isteği üzerine, o yerdeki 
muhtar veya mülki âmir tarafından yapılacak 
inceleme sonucunu gösteren bir belge, işçiye 
veya yeni işverene verilir. Muhtar ve mülki 
âmir tarafından yapılacak inceleme bir hafta
da bitirilir. Ve gerekli belge muhtar veya 
mülki amirlikçe verilir. 

G-enel ve katma bütçeli dairelerle mahallî 
idarelerden veya Kamu iktisadi Teşebbüslerin
den yahut özel kanuna veya özel kanunla ve
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rilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve 
kuruluşlardan veya bunlara bağlı işyerlerin
den çıkan işçilere belge verilmek istenmez ve
yahut belgeye doğru olmıyan yazılar yazılırsa, 
gerekli incelemenin yapılması için bu işyerle-
rinim bağlı oldukları makamlara başvurulur. 

Belgenin vaktinde verilmemesinden veya
hut belgede doğru olmıyan yazılar bulunmasın
dan zarar gören işçi veyahut bu işçiyi işine 
alan yeni işveren eski işverenden zarar ve zi
yan istiyebilir. 

Bu belgeler her türlü resim ve harçtan mu
aftır. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili takrirler var, 
bir tanesini okutuyorum. 

Cıımihuriyet Senatosu Başkanlığına 
20 nci maddenin 1 nci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini saygiyle arz ederim. 
28 . 7 . 1971 

Adana 
Mukadder öztekin 

İşinden ayrılan işçiye, işveren tarafından 
işçinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gös
teren bir belge verilir, işverenin belgedeki im
zası, işçi dilerse, o yerdeki Çalışma Müdürlü-
ğünoe onaylanır. 

BAŞKAN — Sayın öztekin takririnizi izah 
edecek misiniz? Buyurunuz efendim. 

MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; çok teferruat 
gibi görünen bir hususta dikkatinizi çekmek 
için bir önerge verdim ve söz aldım. Eski 3008 
sayılı İş Kanununda mevcut bir hüküm aynen 
bu kanuna da bütün hataları ile aktarılmış 
durumda. Ben maddenin metnindeki birtakım 
terimler üzerinde, İstılahlar üzerinde durmaya
cağım. Elan idare âmirleri tâbiri artık bütün 
yeni tasarılarda, «mahallî idare âmirleri» tâ
biri olarak, yeni Türkçe olarak ve herkesin 
alıştığı bir dille geçerken yeni tasarıda da bu 
«mülki âmir» olarak alınmış. Bu büyük bir 
hata değil ama, olmasa iyi olurdu. Bu nokta
ya temasım; eski 3008 sayılı iş Kanununun-
daki hükmün hiçbir ciddî tetkike tabi tutulma
dan yeni kanuna da aktarılmasına bir küçük 
örnek vermek için. 

Şimdi bu maddenin çeşitli fıkralarında muh
tara ve mahallî idare âmirine görevler veriliyor. 
İşçinin istediği belgenin imza tasdiki. Bu hepi-
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mizin malûmudur. Sayın Bakan da hukukçudur, 
imza tasdikleri noter vazifesidir, biz de bîr 
kanuni vazifedir. Bir mülki âmir bu şekilde 
bir belgenin tasdikini istiyecsk isçi karsısında 
gayet tabiî müşkül durumda kalacaktır. «Ben 
Ibu imzayı, işverenin imzasını niçin tasdik ede
yim» diye birtakım müşkülâtlar çıkacaktır ve 
bu tatbikatta yürümemiştir. 

'Keza, mahalle muhtarının imza tasdiki; far-
zedin büyük bir fabrikadan ayrılan bir isçinin 
gidipte mahalle muhtarına, yahut fabrika köy
de ise köy muhtarına «bu imzayı tasdik edin» 
isteğini muhtar is'afta güçlük çekecektir. «Git 
fabrika müdürünü getir bakalım, imzası bu 
mu tetkik edeyim» şeklinde birtakım çapraşık 
yollar tezahür edecektir. Tatbik kabiliyeti oi-
mıyan bir hükümdür. 

İhtilaflı kısma gelince: Onun üzerinde ben 
bir önerge vermedim, ikinci ve üçüncü fıkra
larda işverenin belge vermemesi halinde tahad-
düs edecek hususlar mütalâa edilmiş, harçtan 
muaf hükümleri de var. Bunlar tazminata esas 
olacak mahiyette belgeler olduğu için, muhta
rın bunları incelemesi lâzım. Meselâ; madde 
muhtarın incelemesi hükmünü de almış. Hangi 
iş yerinde bir köy muhtarı, şehir mahalle muh
teri gidip de işverenin vermek istemediği bu 
(belgeyi tetkik edebilecek, inceliyebiiecek? Şim
di kanunda bu vazifeyi verirseniz yarın bunu 
yapmak zaruretinde kalacaktır. Tatbikatta 
yürüyecek hükümler olarak mütalâa etmedi
ğim için birinci fıkranın tadili vesilesiyle ko
misyonu uyarmak istiyorum. Lütfederlerde, bu 
maddeyi geriye alır, yeniden redaksiyonunu ve 
tatbikatta hiçbir faydası olmıyan bu hüküm
leri çıkartırlarsa, daha faydalı bir kanun ve 
daha faydalı bir tatbikat getirecekleri kanısın
dayım. Hürmetlerimi arz ederim. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 
Başkan, bu önergenin lehinde konuşmak isti
yorum. 

BAŞKAN — önergenin aleyhinde mi, le
hinde mi? 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Lehinde. 
BAŞKAN" — Buyurunuz Sayın Artukmac. 

SADIK ARTUKMAC (Yozgat) _ Muhte
rem arkadaşlar, Sayın Mukadder Öztekin ar
kadaşımın verdiği önerge son derece önemlidir 
ve çok isabetli bir önergedir. Bu işin muhtar-
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lara veya mahallin en büyük mülki âmirine 
verilmesi işleri kolaylaştırmaktan ziyade tatbi
katta görülmüştür ki, daha ziyade aksatır du
rum arz eder. Halbuki bu işin konpetanı olan 
bölge çalışma müdürlüklerinin tasdik işi ile 
meşgul olmasında fayda mülâhaza edilir. Arka
daşımın önergesi yerindedir. Yalnız bir nok
sanı vardır. O da, «Çalışma Müdürlükleri» di
yor. Halbuki mevzuatımızda, «Bölge Çalışma 
müdürlükleri» terimi vardır. Titri, unvanı bu 
olduğuna göre onu bu şekilde düzeltmek kaydı 
ile, bölge çalışma müdürlükleri şeklinde de
ğiştirmek kaydı ile önergenin kabulünde isabet 
vardır. 

Yine arkadaşım temas etti, bendeniz de te
mas edecektim. Huzurlarınızı işgal etmemek için 
şimdi söylüyorum. Kanun tedvin edilirken bir
çok dikkatsizlikler olmuştur. Belki çok meşga
leden ileri gelmiştir. Onu bilmiyorum. Burada 
meselâ; «Mülkî idare âmiri» deniliyor, ileride 
müzakere edeceğimiz bir madde vardır. Bu mü-
z?kere edeceğimiz maddede de mahallin en bü
yük mülki âmiri» denilmektedir. Şimdi, bir ka
nunda iki çeşit tâbirin, unvanın kullanılmaması 
gerekir. Ya, mülki âmiri diyelim, veyahut da 
mahallin en büyük mülki âmiri diyelim. Arka
daşımın bu husustaki mütalâası da yerindedir. 

Sırası gelmişken şura da bir ufak hata da
ha var. Bir önerge vermiştim. Zannediyorum M, 
başka değişiklik olmazsa düzeltilmesi gerekir. 
O da 3 ncü fıkranın 4 ncü satırında, «Muhtar 
ve mülki âmir» deniliyor. Altında da, «Muhtar 
veya mülki amirlikçe» denildiğine göre bunun 
da, «veya» olarak düzeltilmesi gerekir. Önerge
mi de takdim etmiştim. Hürmetlerimi sunarım. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLYAS KA
RAGÖZ (Muğla) — Hata olmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Bingöl buyurunuz efen
dim. 

İSA HİSAN BİNGÖL (Muş) — Sayın Baş
kan, değerli senatörler; bendeniz Sayın Özte
kin'in sunmuş oldukları önergenin aleyhinde 
söz almış bulundum. Zira, kendilerinin kullan
dıkları tâbire değinmiyeceğim, «Mahallî mülki 
âmir» tâbiri. Benim işaret etmek istediğim nok
ta bu da değil. Kanunu biz mümkün olabildi
ği kadar işçiye de işverene de kolaylık sağlasın 
diye getirmiş ve bunu tedvir etmiş bulunuyo
ruz. Sayın Öztekin çok iyi bilirler ki, umumi
yetle şantiyeler kasabalardan, büyük toplum mer
kezlerinden uzaktır. Burada işçi kendisine ve-
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rilecek bir belgeyi - çalışma sürelerini gösteren 
bir belgeyi - kendisinden çok ötede, hattâ bu
lunduğu vilâyetten çok dışarıda, meselâ; 3 vi
lâyette, 4 vilâyette, 5 vilâyette bir bölge çalış
ma müdürlüğü vardır, oraya götürüp tasdik et
tirecektir. Bu hakikaten işi yokuşa sürmek ola
caktır ve bu işçiye fevkalâde büyük bir güç
lük getirecektir. Kanuna da kesin madde ola
rak, muhteva olarak, metin olarak geçtiğimize 
göre de işçiyi cidden büyük bir güçlüğün içi
ne getirmiş olacağız. Mahalle muhtarına veya 
mülki âmire bunu tasdik ettirdiği takdirde, bir 
imza tasdiğidir. Tahkik edebilir, tetkik edebilir. 
Kendisine has usullerle yapabilir. Bunu tasdik 
ettiği takdirde umumiyetle işçinin eline bir bel
ge vermek imkânı hâsıl olacaktır. Onun için 
sayın senatörler lütfederlerse, burada kanunun 
metnini aynen kabul etmekte ve değişikliğe iti
bar etmemekte işçi bakımından da, işveren ba
kımından da, muamelenin kısa zamanda halle
dilmesi ve neticelendirilmesi bakımından büyük 
fayda vardır. Bu takrire iltifadedilmemesini is
tirham ederim. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Öztekin'in takririne Ko
misyon ve Hükümet katılıyor mu efendim?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLYAS 
KARAÖZ (Muğla) — Sayın Başkan, Çalışma 
Bakanlığı Teşkilât Kanunu gereğince her vilâ
yette Bölge Çalışma Müdürlükleri mevcut de
ğildir. Metindeki muhtar ve yahut da mahallî 
idare âmiri şeklinde kabul edilmesi belgelerin 
tasdiki yönünden işçiye kolaylık sağlamış bu
lunmaktadır. Bu bakımdan katılamıyoruz. Yal
nız Sayın Artuknıaç'm belirttiği husus bir tas
hihtir, bir matbaa hatasıdır. Ona katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın öztekin'in takririne Hü
kümet ve komisyon katılmıyor. Takriri oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Takrir kabul edilmemiştir. 

ikinci takriri okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
20 nci maddenin 3 ncü fıkrasındaki (muhtar 

ve mülkî âmiri) deyiminin «muhtar veya mülkî 
âmir» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

28 . 7 . 1971 O : 1 

BAŞKAN — Buna Hükümet ve Komisyon 
katılıyor. Çünkü, metnin diğer kısımlarında 
«muhtar veya mülkî âmir» şeklinde olduğu için, 
o şekilde düzeltilmesine Hükümet ve Komisyon 
katılıyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etrniyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu maddenin 3 ncü fıkrasının son satırından 
evvelki satırının sonunda «bir haftada bitirilir» 
dsn. sonra nokta konmuş «¥e gerekli belge muh
tar veya mülki amirlikçe verilir.» denmiş. 

Bu nokta kaldırılsa «bitirilir ve» devam etse 
cümle daha doğru olar mu? 

GEÇİCİ KOMÎSYOıJ BAŞKANI İLYAS 
KARAÖZ (iUuğla) — Olur efendim. 

BAŞEAH — Komisyon bunu bir hata olarak 
kabul ediyor, düzeltiyoruz. Nokta kaldırılıyor, 
«bitirilir ve gerekli belge muhtar veya mülki 
amirlikçe verilir.» şeklinde devam ediyor cümle. 

MUKADDER Ö2TEKİH (Adana) — Sayın 
Başkan, Komisyon hatası olarak kabul edebilir 
miyiz? Meclis metni de aynı şekildedir. 

ÖMEE ÜOUZAL (Eskişehir) — Meclise de 
düzeltilmiş olarak gider. 

BAŞKAN — Komisyon bunu düzeltiyor, efen
dim. Komisyon düzeltiyor, o şekilde mütalâa 
ediyoruz. Zaten madde yeniden yazılmış oldu
ğu için. 

Maddeyi kabul edilen şekli ile yeniden oku
tup oylarınıza arz edeceğim efendim. 

Çalışma Belgesi 
Madde 20. — işinden ayrılan işçiye, işveren 

tarafından işinin ceddinin ne olduğunu ve süre
sini gösteren bir belge verilir, işverenin belge
deki imsas:?., isçi dilerce o yerdeki muhtar veya 
mülki âmir tarafından onaylanır. 

Genel ve katıra bütçeli dairelerle mahallî ida
relerden veya Kamu İktisadi Teşebbüslerinden 
yahut ezel kanuna veya özel kanunla verilmiş 
yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluş
lardan veya bunlara bağlı işyerlerinden yahut 
kamu yararına yardımcı derneklere bağlı işyer
lerinden çıkan işçinin aldığı belgeler hakkında 
yukarıki onama hükmü uygulanmaz. 

işveren, işçinin istediği belgeyi vermemekte 
direnirse veyahut belgeye işçi için doğru olmı-
yan yazılar yazarsa, isçinin yahut yeni işine gir
diği işverenin isteği üzerine, o yerdeki muhtar 
veya mülki âmir tarafından yapılacak inceleme 
sonucunu gösteren bir belge, işçiye veya yeni iş-
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verene verilir. Muhtar veya mülki âmir tarafın
dan yapılacak inceleme bir haftada bitirilir ve 
gerekli belge muhtar veya mülki amirlikçe ve
rilir. 

Genel ve katma bütçeli dairelerle mahallî 
idarelerden veya Kamu İktisadi Teşebbüslerin
den yahut özel kanuna veya özel kanunla veril
miş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve ku
ruluşlardan veya bunlara bağlı işyerlerinden çı
kan işçilere belge verilmek istenmez veyahut 
belgeye doğru olmıyan yazılar yazılırsa, gerek
li incelemenin yapılması için bu işyerlerinin 
bağlı oldukları makamlara başvurulur. 

Belgenin vaktinde verilmemesinden veyahut 
belgede doğru olmıyan yas la r bulunmasından 
zarar gören işçi veyahut bu işçiyi isine a]an ye
ni işveren eski işverenden zarar ve ziyan istiye-
bilir. 

Bu belgeler her türlü resim ve harcdan mu
aftır. 

BAŞKAN — Maddeyi okunan şekli ile oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir, 

İ971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifinin açık oylamasına (128) sayın üye 
iştirak etmiş (122,) kabul, (İ) cekinser, teklif 
kabul edilmiştir. 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının 
açık oylamasına (121) sayın üye iştirak etmiş, 
(121) kabul, tasarı Cumhuriyet Senatosunca ka
bul edilmiştir. 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (Â/3) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifinin açık oylamasına (123) sayın üye 
iştirak etmiş, (122) kabul, (1) cekinser, teklif 
Cumhuriyet Senatosunca kabul edilmiştir. 

istanbul Teknik Üniversitesi 1971 jüı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısının açık oylaması
na (120) sayın üye iştirak etmiş, (120) kabul 
tasarı Cumhuriyet Senatosunca kabul edilmiş
tir. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa geçici bir madde eklenmesi 
hakkındaki kanan teklifinin ikinci açık oyla
masına (93) sayın üye iştirak etmiş, (90) ka
bul, (3) ret, teklif Cumhuriyet Senatosunca ka
bul edilmiştir. 
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Çalışma ve Kimlik Karnesi 
Madde 21. — İşveren 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, 
deneme süresinin bitiminden sonra başlar. Bu 
karne ancak iş ve İşçi Bulma Kurumu tarafın
dan tek tip olarak bastırılır ve parası karşılığın
da işverenlere verilir. Sözü edilen karnelerin 
şekli, içine nelerin yazılacağı ve nasıl alınıp ve
rileceği ve kullanılacağı Çalışma Bakanlığı ta
rafından çıkarılacak bir tüzükte gösterilir. 

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

Kantin Açılması 
Madde 22. — Bölge Çalışma Müdürlüğünün 

tetkiki neticesinde : 
a) İşçiler için daha faydalı olacağı anlaşı

lırsa, 
b) Şehir ve kasabalardan uzak işyerlerinde 

işçiler veya bunlarla birlikte işveren tarafın
dan açılmamışla, 

Asgari işçi adedi, işyeri hususiyeti, satılacak 
maddelerin cinsleri, vasıfları ve masraf karşılık
ları Çalışma, Sanayi ve Ticaret bakanlıkları ta
rafından 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. 

İşçiler kantinlerden alış veriş etmeye zorla-
n H maz 

Sözü edilen yönetmeliğin yürürlüğünden ön-
| ce açılmış kantinler veya benzeri satış yerleri 

için, işveren yönetmeliğin yürürlük gününden 
I başiıyarak üç ay içinde Bölge Çalışma Müdürlü-
j güne başvurup bu satış yerlerinin yönetmelik 
J hükümlerine uygunluğunu tesbit ettirmek zo

rundadır. Bu gibi yerlerde yapılması gereken 
t değişiklikler ve düzeltmeler yetkili makamca 

verilecek uygun öneller içinde işveren tarafm-
I dan tamamlanır. 

BASKAîf — Maddeyi oylarınıza arz edİ3^o-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-

| mistir. 
j işverenin ödeme sorumluluğu 
| Madde 23. — İşveren, işçinin iş sebebiyle yok 
j olan veya bozulan âlet, taşıt ve sakatlanan hay-
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yanlarını ödemekle yükümlüdür. Şu kadar ki; 
işveren, işçinin kendi kusur ve ihmali ile se-
bebolduğu yok olma veya sakatlanmaları ve bo
zulmaları ödemekle yükümlü değildir. 

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

Toplu işçi çıkarma 
Madde 24. — işverenler kanundan doğan 

ödevlerini yerine getirerek de olsa ancak işleri
ni daraltmak veya işçilerini azaltmak amaciyle 
işyerinden toplu olarak veya kısa aralıklarla on
dan 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 zorundadırlar. 

Yukardaki fıkra hükmüne göre toplu işçi çı
karan, veya bu gibi işyerlerini aynı şartlarla is
leten veya işletmeye başlıyan işverenler, çıkar
ma tarihinden itibaren 6 ay içinde aynı işyerle
rine aynı iş için dışardan işçi alma zorunda ka
lırlarsa işverenler durumu uygun araçlarla ya-
yınlıyarak ve işçinin kaydettirdiği adresine ta
ahhütlü mektupla bildirerek daha önce işten çı
kardıkları işçilerden çalışmak istiyenleri günün 
şartlarına göre işe almak zorundadırlar. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili önergeler var, 
bir tanesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
'Görüşmekte olduğumuz 1640 sıra sayılı ta

sarının 24 ncü maddesinden «işlerini daralt
mak» ibaresinin çıkartılmasını ve maddenin so
nuna «bu hususta iş ve İşçi Bulma Kurumuna 
da (bilgi verilir» ibaresinin eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Gaziantep 
Salih Tanyeri 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon takrire 
iştirak ediyor mu efendim?... Etmiyor. Takriri 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler...Talkrir kabul edilmemiştir, ikinci takriri 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
24 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederim. 
Kocaeli 

Fatma Hikmet İsmen 

Madde 24. — işverenler kanundan doğan 
ödevlerini yerine getirerek de olsa ancak işle
rini daraltmak veya işlerini azaltmak amacı ile 
işyerinden toplu olarak veya kısa aralıklarla 
ondan az olmamak üzere 1/10 kadar ve daha 
fazla işçiyi işten çıkarmak istedikleri zaman 
durumu, işçileri çıkarmadan en az iki ay önce 
ilgili çalışma müdürlüğüne ve işçilerin bağlı 
bulundukları ısendikaya yazılı olarak bildirmek 
zorundadırlar. 

işveren, işlerini daraltma veya işlerini azalt
ma sebebinin doğruluğu hakkında bölge çalış
ma müdürlüğü inceleme yapmaya ve sonuçları
nı bir rapor halinde o işyeri işçilerine ilân et
meye mecburdur. 

Yukarıki fıkra hükmüne göre, toplu işçi 
çıkaran, veya bu gibi işyerini aynı şartlarla iş
leten veya işletmeye başlıyan işverenler, aynı iş
yeri için tekrar işçi alacak olurlarsa, öncelik ve 
mutlak surette evvelce çıkarılan işçileri alırlar. 
Bunun için evvelce çıkarılan işçilere, çıkarılır
ken kaydedilen adreslere göre taahhütlü mek
tuplarla çağrı yaparlar ve ayrıca meseleyi o işye
ri işçilerinin bağlı oldukları sendikaya duyu
rurlar. Ancak, eski işçilere ve sendikaya yapı
lan duyuru üzerine, alınacak olan işçi sayısı 30 
gmı içinde dolmassa, işverenler yeni işçi ala
bilirler. Bu yoldan tekrar işe alınan eski işçile
rin yevmiyeleri ve sosyal hakları üzerinde hiç
bir gerileme yapılamaz. 

İşçilere ve sendikaya yapılan duyuru üzeri
ne 30 gün içinde müracaat eden işçi, aynı mes
lekte olmak kaydı ile, kendisinden sonra çıka
rılan ya da yeni bir işçi alınmış olduğu halde 
işe alınmazsa, işyerinde iken aldığı son yevmi
ye üzerinden 6 aylık ücret tutarında bir tazmi
nata hak kazanır. 

BAŞKAN — Saym ismen, takririniz uzun, 
izaha lüzum görüyor musunuz? 

FATMA HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Kı
saca açıklıyacağım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın ismen, kısaca 
açıklayınız. 

FATMA HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sa
yın Başkan, sayın senatörler; 24 ncü (madde de, 
yine işçilerin çok açık bir şekilde aleyhlerine 
işliyscek ve işverenin kolaylıkla üstünlüğünü 
'kullanabileceği bir madde. Onun için bu öner
geyi getirdim, ben. Bu önergede bâzı noktalar 
hiç değilse mutlaka kabul edilmelidir, önerge-
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min içinde de geniş olarak yazıldığı için fazla 
bir şey söylemiyeceğinı. Halbuki bu maddeye 
göre bâzı zorlayıcı sebepler yüzünden işçi çıka
rılmış olan bir işyerinde, sonra şartlar düzelir 
de tekrar isçi almak gerekirse, öncelikle ve 
mutlak surette evvelce işten çıkarılmış olan 
durumdaki işçilerin alınmasını öngörüyor. Ya
ni, işverenin her hangi bir sebeple yahut da 
kötü alışkanlıkla çıkardığı işçileri tekrar ala
bilmesini sağlamak bakımından yahut da kötü 
niyetle çıkarmaya gitmemesi için konulmuş olu
yor, benim önergemde. 

Bunun böyle yapılması doğruluğun icabı ol
duğu gibi, işçilerin uydurma sebeplerle tasfiye 
edilmemelerini önlemek için de elzem ve şart 
oluyor. 

Bu itibarla, maddenin teklif ettiğim şekilde 
kabul edilmesini gerçekten çok istirham ede
rim. işverenin haklı bir talebe dayanmadan 
işten toplu çıkarma imkânına sahibolması, bir 
çeşit lokavt yetkisinin sınırlarını da aşıyor. 
Çünkü, bayağı lokavt gibi bir şey oluyor. İs
tediği zaman işçiyi çıkarabiliyor. Bu da işçi
nin tamamiyle aleyhine ve yine de, biraz evvel 
başka bir konuşmada dediğim gibi; lokavt ka
rarı da Anayasamıza karşı bir karardır, Anaya
samızda bile yeri yoktur, ona da karşıdır. Bu 
yetkiyi vermemek lâzımdır, işçiler ve işverenler 
arasındaki iktisadi güç dengesi işçiler aleyhine 
daha da bozulmuş olacaktır. İşverenlerin işçi
leri diledikleri biçimde istihdamları daha çok 
kolaylıkla kabul edilmiş olacaktır. 

Bu itibarla, önergemin kabulünü ve olumlu 
oy verilmesini istirham ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — önergeye Hükümet ve komis

yon katılıyor mu efendim?... Katılmıyor, öner
geyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekli ile oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sakat ve eski hükümlü çalıştırma 
Madde 25. — İşverenler işyerlerinde aşağı

daki esaslar ve ölçüler içinde sakat kimse ile es
ki hükümlü kimse çalıştırmak ve bunlara mes
lek, beden ve ruh durumlarına göre iş vermek 
zorundadırlar. 

a) Yüz işçiye kadar işçi çalıştıran işyerle
rinde her tam elli işçiye karşılık bir sakat ve bir 
eski hükümlü kimse, 

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

Çalıştırılır. 
Bu maddeye göre çalıştırılacak sakat ve es

ki hükümlülerin çeşitleri ile hangi cins sakat 
ve eski hükümlülerin hangi iş kollarında ve 
hangi işlerde çalıştırılabileceği ve bunların işyer
lerinde genel hükümler dışında bağlı olacakları 
özel ve ücret şartları ile bunların iş verenlerce 
nasıl işe alınacakları; Çalışma, Adalet, Sana
yi, ve Ticaret, Millî Eğitim, Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Ulaştırma bakanlıklarınca birlikte 
hazırlanacak yönetmelikte gösterilir. 

Sakatların işyerlerine alınmalarında o işye
rinin işçisi iken sakatlanmış olanlara öncelik 
hakkı tanınır. 

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

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 
bunlara bağlı işyerlerinin İş Kanununa tabi ol-
mıyan daire ve kurumlarında çalıştırılan kim
selerin de sakat ve eski hükümlüler arasından 
ayrılması hakkındaki gerekli usul ve şartlar ile 
bunun oran ve tutarları ve hangi işlerde çalıştı
rılacakları yukarda sözü geçen yönetmelikte 
gösterilir. 

ÖMER UGUZAL (Eskişehir) — Bir hususu 
istirham edeceğim Sayın Başkan. Bir sorum 
var. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge olma
dığı için maddeyi okutup, oylamak zorunda
yım, daha önce Yüksek Heyetin kabul etmiş ol
duğu bir önergeye göre. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLYAS 
KARÂöZ (Muğla) — Sayın Başkan, bir tabı 
hatası var, düzeltilmesini rica edeceğim. 
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BAŞKAN — Neresinde efendini? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLYAS 

KAEAÖZ (Muğla) — «Çalışma, Adalet, Sana
yi...» «Çalışma» kelimesinden sonra virgül kon
mamış, virgül konacak efendim. 

BAŞKAN — «Çalışma» kelimesinden 'sonra vir
gül olacak, virgül yok değil mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLYAS 
KARAÖZ (Muğla) — Evet virgül konacak. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan bir soru sormama müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Edemem efendim. 
Maddeyi bu «Çalışma ile Adalet» kelimeleri 

arasına virgül konmuş şekli ile oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Ücret 
Tarif 

Madde 26. — Genel anlamda ücret, bir kim
seye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü ki
şiler tarafından sağlanan ve nakden ödenen 
meblâğ kapsar. 

Ancak 13 ncü maddenin (C) fıkrasında sözü 
geçen ücretle 14 ncü maddede sözü geçen kı
dem tazminatına esas olacak ücretin hesabında, 
birinci fıkrada yazılı ücrete ilâveten işçiye sağ
lanmış olan para ve parayla ölçülmesi mümkün 
akdi ve kanundan doğan menfaatler de göz 
önünde tutulur. 

işçi ücreti en geç haftada bir yurtta geç
mesi 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 
cinsiyet ayrılığı sebebiyle farklı ücret verile
mez. Toplu iş sözleşmelerine ve hizmet akitlerine 
buna aykırı hüküm konulamaz. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili bir önerge var, 
'okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ıSözlü olarak belirttiğim üzere 1640 sa

yılı kanun tasnısı 26 ncı maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini ve 2 nci fıkrasının 
1 nci satırındaki «fıkrasında» kelimesinin «ben
dimde» şeklinde değiştirilmesini arz ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

«"Birinci fıkra: Ücret bir kimseye bir iş kar
şılığında işveren veya üçüncü Mşi tarafından 
sağlanan ve nakten ödenen meblâğdır» 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç buyurunuz. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efendim 

metinde ücretin tarifi yapılmakta, ama bu tarif 
bir makalede yazılacak genişlikte, o ölçüde, ka
nun metnine sığmıyacak şıekilde kaleme alın
mış bulunmaktadır. Halbuki, kanun tekniğine 
uygun olarak kısa, özlü ve herkesin anlryacağı 
bir şekilde olması lâzım. Şimdi onu arz ediyo
rum. 

Hiçbir kanunda bu görülmemiş, ben bilmi
yorum. Diyor ki; 

«Genel anlamda» şimdi bir madde yapılırken 
«genel anlamda» diye işe başlayıp, tarife gitme
mek gerekir. Ne ise onu yapmak lâzım. Sonun
da da diyor M, «meblâğı kapsar» Bunlar lü
zumsuz, haşiv olan sözlerden ibarettir. Onun 
için ben, «ücret bir kimseye bir iş karşılında 
işveren veya. üçüncü kişi tarafından sağlanan 
ve nakten ödenen meblâğdır», şeklinde arz ve 
teklif etmiş bulunuyorum. Bu ibare, bu cümle 
ücreti tam mânasiyle tarif etmektedir kanaatin
deyim. 

İkinci nokta da, ikinci fıkranın birinci sa
tırında «(C) fıkrasında» diyor. Bundan evvelki 
bütün maddelerde «bendinde» olarak geçmiş 
bulunduğuna göre bunun da burada «bendinde» 
şeklinde değiştirilmesi lâzımdır. 

önergeme iltifat etmenizi istirham ederim. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılı

yor mu efendim? Takrirde bir defa ikinci fık
rada «13 ncü maddenin (C) fıkrasında» iba
resinin «C bendinde» şeklinde olması teklif edil
mektedir. Buna Komisyon iştirak ediyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLYAS 
KARAÖZ (Muğla) — iştirak ediyoruz. Ko
misyonun metni bu şekildedir, bir tabı hata
sıdır, düzeltilmesini kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — «Fıkrasında» kelimesini «ben
dinde» olark düzeltiyorsunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLYAS 
KARAÖZ (Muğla) — Evet. Sayın Başkan, 
madde metninde iki ücretten bahsedilmektedir. 
Birisi, genel anlamda ücreti tarif ediyor. Biri
sinde ise bu ücretin dışında İş Kanununun 14 
ncü maddesi gereğince işçilere ödenecek kıdem 
tazminatının esasında nazarı itibara alınması 
lâzımgelen aynî ve nakdî yardımların da ücrete 
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tahvil edilmesi mevzuubahistir. Bu İrak 
madde yerindedir ve iki humusu kamer: 
dır, iki ücreti kapsamaktadır. Değimimk 
lüzum ve zaruret yoktur. 

BAŞKAN — Yani diyorsunuz ki. mb 
da ücret olsa idi Sayın Ârrakmabm b 
ne iştirak ederdik ama, burada iki mbmr 
duğu için her ikisini de kap siyan bir Ik i 
landık diyorsunuz. 

Takrire bu şekli ila Hüküm at ve bbm. 
iştirak etmiyor. Takriri oylarınıza arz 
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... kbbr 
bul edilmemiştir. 

HÜSEYİN ÖZTÜEK (Sivas) - - Smar 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen, Sajan Oabmk em 
sorun. 

HÜSEYIN ÖZTÜRK (sıva?) — £:•:-
kandan ve Sayın Komisyondan sermeme: 
vaplandınlmasını istirham edeceğim. 

Üçüncü fıkrada soyla deniyor : 
«işçi ücreti en geç haftada bir vur;; 

mesi zorunlu para ile ödenir.» 
Şimdi cümle çok bozuk ve bir e ey mık 

yor. «İşçi ücreti» dendikten sonra virgül 
ması lâzım. Sonra «en geç haftada bir; 
dikten sonra da virgül konması Ibeım. 
bunlar, bir virgüller konmadan. Liebk mm 
muyor, cümlede. Üçü de ayrı ayım l i r 
karışmış şimdi. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hmkmvm : 
yor efendim, bu soruya? 

G-EÇİÖî KOMİSYON B Â p m b I v 
KABAÖZ (Muğla) — Sayın Bmmrm b 
reti» dendikten sonra bir vargele m'bya; 

BAŞKAN — «işçi ücreti» dembb.rm. 
virgül koyuyorsunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON B.kB"bvb: b 
KAEAÖZ (Muğla) — «En gee haftada mr 
sonra da virgül konurs 
şekli alır: 

«işçi ücreti, en geç hafi 
mesi zorunlu para ile ödenir 

BAŞKAN — Bu seki id 
bul ediyorsunuz. 

ÖMER UÖÜZAL (Eski; 
bul edildi nasıl olur? 

BAŞKAN — Maddi ha 
hata da değil de bir tabı 
ediyor ve düzeltiyoruz onu 

l i . i Ui.: 

ffrrıdi maddeyi tekrar okutup oylarınıza 
varağım, Çünkü madede düzeltme vardır. 
G?.î.UR UÖÜZAL (Eskişehir) — Tekriri mü-
: me olmuyor mu? 

b j'-'/ub — Hayır efendim. «(C) fıkrasııı-
kmreekıi «(C) bendinde olarak düzelttik ya, 

mkkyie okutup oylarınıza arz edeceğim. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ücret 

Tarif 

bbıdde 26. — Genel anlamda ücret, bir kim-
\i: ir karşılığında işveren veya üçüncü 

em taraf nidan sağlanan ve nakden ödenen 

mmeai: 15 neü maddenin (C) bendinde sözü 
ere ücretle 14 ncü maddede sözü geçen kı-
v bmaıiımbına esas olacak ücretin hesabında, 
m. m fıkrada yazılı ücrete ilâveten işçiye sağ-
:m^ oları para ve parayla ölçülmesi mümkün 
b ve kavımdan doğan menfaatler de göz 

mm bembi, en geç haftada bir, yurtta geç-
v erramlu para ile ödenir. 
Toplu sözleşmeler veya hizmet akitleri ile 
m. mm e üresi, en geç bir aya çıkarılabilir. 
"bir i;yerinde aynı nitelikte işlerde ve eşit 
•...,.m. mbmaer kadın ve erkek işçilere sadece 
.,....•. ^rnhğı sebebiyle farklı ücret verile-
z. Toplu iş sözleşmelerine ve hizmet akitleri-
."•:.:;. e.ykîrı hüküm konulamaz. 

IkbpbbN •-- Maddeyi okunan şekli ile oyla-
r arr ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
bb.br.1 edilmiştir. 
bak: elik ve kanundan doğan çalışma 

'bbbbr 27. — Muvazzaf askerlik ödevi di
ba rmrvvra veya her hangi bir sebeple silâh 
ra alman veyahut her hangi bir kanundan 
vm m.byma ödevi yüzünden işinden ayrılan 
• 'r. m em-m akdi işinde ayrıldığı günden baş-
v.rv ik: ey sonra feshedilmiş sayılır. 

.er..ir. re. kektan faydalanabilmesi için o 
mr. ae bir yıl çalışmış olması şarttır. Bir 

i r . mk çalışmaya karşılıik her fazla yıl için, 
ıra iki gün eklenir. Şu kadar ki, bu sürenin 
m ma -baksan günü geçemez. 
mkvmv akdinin feshedilmiş sayılabilmesi 
: i evmmlm.eei gereken süre içinde işçinin 
v:i i;kemem Ancak özel kanunların bu hu-

http://vmmlm.ee
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sustaki hükümleri saklıdır. Bu süre içinde hiz
met akdinin kanundan doğan başka bir se
bebe dayanılarak işveren veya işçi tarafından 
feshedildiği öteki tarafa bildirilmiş olsa bile, 
fesih için kanunun gösterdiği önel bu süre
nin bitiminden sonra işlemeye başlar. Ancak hiz
met akdi esasen belirli bir süreyi içine alıyor 
da bu süre yukarda yazılı önel içinde kendili
ğinden bitiyorsa bu madde hükümleri uygulan
maz. 

Her hangi bir askerî ve kanuni ödev dolayı-
siyle işinden ayrılan işçilerden bu ödevin sona 
ermesinden başlıyarak iki ay içinde işe girmek 
için başvuranları, işverenler boş yerlere önce
likle işe alma zorundadırlar. 

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

Ücretin saklı kısmı 
Madde 28. — işçi ücretlerinin ayda 240 li

rası haczedilemez veya başkasına devir ve tem
lik olunamaz. Ancak işçinin bakmak zorunda 
olduğu aile üyeleri için hakim tarafından tak
dir edilecek miktar.bu paraya dâhil değildir. 
Bu kayıtlamalar nafaka borcu alacaklılarının 
haklarını kaldırmaz. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili bir takrir 
var, okutuyorum. 

Cumlhuriyet Senatosu Başkanlığına 
28 nci madde «işçi ücretlerinin 240 lirası 

haczedilemez» ibaresinin «işçi ücretlerinin 500 
lirası haczedilemez» şaklinde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Kocaeli 
F. Hikmet İsmen 

BAŞKAN — Takrire Hükümet ve Komis
yon katılıyor mu efendim? 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLYAS 
KABAÖZ (Muğla) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon takrire 
kakılmıyorlar. Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
'Kabul edenler... Etmiyenler.. Takrir kabul edil
memiştir. 

Maddeyi okunan şekli ile oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kamu tüzel kişilerine ve bunların bâzı kuru
luşları ile özel sektöre ilişkin ödevler 

Madde 29. — Genel ve katma bütçeli daire
lerle mahallî idareler veya kamu iktisadi teşeb
büsleri yahut özel kanuna veya özel kanunla 
verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka 
ve kuruluşlar; mütaahhide verdikleri her tür
lü bina, köprü, hat ve yol inşası gibi yapım 
ve onarım işlerinde, mütaahhitlere ödenecek 
her istihkaktan önce işyerinde çalışan işçiler
den mütaahhit veya taşaronlara ücretleri öden-
miyenlerin bulunup bulunmadığını kontrol edip 
ücretleri ödenmiyen varsa mütaahhitten veya 
taşaronlardan istenecek bordrolara göre bu üc
retleri bunların istihkaklarından öderler. 

Bunun için istihkak ödeneceği ilgili idare ta
rafından işyerinde şantiye şefliği işyeri ilân 
tahtası veya işçilerin toplu buulnduğu yerler 
gibi işçilerin görebilecekleri yerlere yazılı ilân 
asılmak suretiyle duyurulur, ücret alacağı olan 
işçilerin ücret alacaklarının üç aylık tutarın
dan fazlası hakkında adı geçen idarelere her 
hangi bir sorumluluk düşmez. 

Anılan mütaahhitlerin bu idaredeki her çe
şit teminat, ve istihkakları üzerinde yapılacak 
her türlü devir ve el değiştirme işlemleri veya 
haciz ve icra takibi bu işte çalışan işçilerin üc
ret alacaklarından fazlası hakkında hüküm ifa
de eder. 

i Bîr işverenin üçüncü kişiye karşı olan borç
larından dolayı işyerinde bulunan tesisat, mal
zeme, ham, yarı işlenmiş veya tam işlenmiş mal
lar ve başka kıymetler üzerinde yapılacak ha
ciz ve icra takibi, bu işyerinde çalışan işçilerin 
icra kararının alındığı tarihten önceki üç aylıik 
dönem içindeki ücret alacaklarını karşılıyacak 
kısım ayrıldıktan sonra kalan kısmı üzerinde 
hüküm ifade eder. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Ücret hesap pusulası 
Madde 30. — işveren her ödemede işçiye 

ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin 
özel işaretini taşıyan bir pusula vermek veya 
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işçinin yanında bulunan ücretle ilgili bu he
sapları yine imzası veya özel işareti altında kay
detmek 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 tu
tarının ve vergi, sigorta primi, avans mahsubu, 
nafaka ve icra gibi her çeşit kesintilerin ayrı 
ayrı gösterilmesi gerekir. 

Bu işlemler her türlü resimden muaftır. 
BAŞKAN — Madde ile ilgili bir önerge var. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — önergemi 

geri alıyorum. 
BAŞKAN — Şu halde maddeyi oylarınıza 

arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiysn-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Zarar karşılığı kesinti 
Madde 31. — Hizmet akitl eriyle işverenin taz

minat karşılığı, işçi ücretlerinden geçici ola
rak alıkoyacağı miktar on haftada eşit taksit
lerle kesilmek üzere işçinin on günlük ücreti 
tutarından fazla olamaz. Tazminat karşılığı bu 
kesintiler, bütün iş süresi içindir ve bundan 
bir miktar maihsubedilince yeniden aynı esaslar 
dairesinde kesinti yapılabilir. 

Tazminat kesintileri, mahsup yapılmasını ge
rektirecek bir zarar yapılmadan işten ayrılma 
hallerinde işçiye kesintisiz olarak geriverilir. 
Tazminat karşılığı geçici olarak alıkonulan 
paradan, mahsup yapılması gerektiği zaman 
işçi isterse işveren kendisine mahsubun hangi 
esaslara göre yapıldığını anlatmak ve onna ait 
(hesaplarla fatura ve başka belgeleri göstermek 
zorundadır. 

Tazminat karşılığı alıkonulan paradan an
cak o işçi tarafından yapılan zarar için mahsup 
yapılır. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Ücret kesintisi 
Madde 32. — İşveren toplu sözleşme veya 

hizmet aMtlerinde gösterilmiş olan sebepler 
dışında işçiye ücret kesintisi cezası veremez. 
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İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak ke
sintilerin işçiye hemen sebepleriyle beraber bil
dirilmesi gerekir. İşçi ücretlerinden bu yolda 
yapılacak kesintiler bir ayda üç gündelikten ve
ya parça başına yahut yapılan iş miktarına gö
re verilen ücretlerde işçinin üç günlük kazan
cından fazla olamaz. 

Bu paralar işçilerin eğitimi ve sosyal hizmet
leri için kullanılıp harcanmak üzere Çalışma 
Bakanlığı hesabına Bakanlıkça belirtilecek 
millî bankalardan birine kesildiği tarihten iti
baren bir ay içinde yatırılır. Her işveren işye
rinde bu paraların ayrı bir hesabını tutmaya 
mecburdur. Birikmiş bulunan ceza paralarının 
nerelere ve ns kadar verileceği Çalışma Baka
nının başkanlık edeceği ve işçi temsilcilerinin 
de katılacağı bir kurul tarafından karara bağ
lanır. Bu kurulun kimlerden teşekkül edeceği 
nasıl ve hangi esaslara göre çalışacağı çıka
rılacak bir tüzükte gösterilir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Mad-

I de kabul edilmiştir. 
i 
I Asgari Ücret 
! Madde 33. — Hizmet akdi ile çalışan ve bu 
| kanunun kapsamına giren her türlü işçi ile ge-
| miadamı ve gazetecilerin ekonomik ve sosyal 
I durumlarının düzenlenmesi için Çalışma Ba-
j kanlığınca Asgari ücret Tesbit Komisyonu ara-
ı cılığı ila ücretlerin asgari hadleri en geç iki se-
j nede bir tesbit edilir. 
I 
i Asgari Ücret Tesbit Komisyonu, Çalışma Ba-
j kanlığının tesbit edeceği üyelerden birinin baş-
I kanlığında Çalışma Bakanlığı Çalışma Genel 
i Müdürü veya yardımcısı, İşçi Sağlığı G-enel 
i Müdürü veya yardımcısı, Devlet İstatistik 
| Enstitüsü Ekonomik istatistikler Dairesi Baş-
| kanı veya yardımcısı, Sanayi ve Ticaret Ba-
\ kanlığı Konjonktür ve Yayın Dairesi Müdürü 
! veya 3rardınıcısı, Devlet Plânlama Teşkilâtından 
İ konu ile ilgili dairenin Başkanı veya yetki 
j vereceği bir görevli ile bünyesinde en çok işçi-
| yi bulunduran en üst işçi teşekküründen de-
j ğişik i§ kolları için seçecekleri 5, bünyesinde 
| en çok işvereni bulunduran en üst işveren te-
İ şekkülünden değişik iş kolları için seçecekleri 
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5 temsilciden kurulur. Asgari Ücret Tesb'it Ko
misyonu en az on üyesinin katılma siyle topla
nır. Üye oylarının çoğunluğu ile karar vsrir. 
Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu kararı 
sağlar. 

Komisyon kararları kesindir. Kararlar Res
mî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer. 

Komisyonun toplanma ve çalışma sekli, as
garî ücretlerin tesbiti sırasında uygulanacak 
esaslar ile Başkan, üye ve raportörlere verile
cek Ihuzur halkları Çalışma ve Maliye bakan
lıklarınca çıkarılacak bir Yönetmelikte göste
rilir. 

Asgari ücret Tesbüt Komisyonunun çalış
masını sağlamaJk ve kolaylaştırmak için Çalış
ma Bakanlığı içinde ayrıca bir büro kurulur. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili önergeler var, 
birisini okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1640 sayılı kanun tasarısı 33 ncü maddesi, 

2 nci fıkrasının son cümlesinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini ve fıkrada bulunan iki adeid 
5 rakamının yazı ile yazılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

2 nci fıkranın son cümlesi: «Oyların eşitliği 
halinde, Başkanın bulunduğu taraf çokluk sa
yılır.» 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon iştirak 
ediyorlar mı? Çünkü, daha sarahat getiriyor. 
İzaJh etmeye lüzum yok, sarih bir takrir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLYAS 
KARAÖZ (Muğla) — Bir açıklık getiriyor. 
Bu şekilde olmak üzere, o kısmı kabul ediyo
ruz. 

BAŞKAN — O kısmını kabul ediyorsunuz. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 

Başkan, rakamları ne yapacağız? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLYAS KA
RAÖZ (Muğla) — Sayın Başkan, metinde 5 
rakamı var, bu yazı ile yazılmamıştır. Yazı ile 
yazılmasında fayda vardır. 

BAŞKAN — Onu da kabul ediyorsunuz. 
Şu halde önerge kabul ediliyor. Yani, Ko

misyon ve Hükümet önergeye katılıyorlar, de
ğil mi? 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun Milletvekili) — Evet. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLYAS KA
RAÖZ (Muğla) — Evet. 

BAŞKAN — Önergede istenen 2 husus var; 
birisi, 5 rakkamınm yazı ile yazılması; diğeri de, 
oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu ta
raf çokluk sayılır. 

Komisyon ve Hükümet takririnin bu getir
diği yeniliklere katılıyorlar. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ikinci takriri okutuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Şifahen belirttiğim sebepler dolayısı ile, 33 

ncü madde 4 ve 5 nci fıkralarının aşağıdaki şe-
kelde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
(SaJdık Artukmaç 

«4 ncü fıkra: Komisyonun toplamma ve ça
lışma şekli, asgari ücretlerin tesbiti sırasında 
uygulanacak esaslar ile başkan, üye ve rapor
törlere verilecek huzur hakları Çalışma ve Ma
liye bakanlıklarının ortaklaşa hazırlıyacakları 
yönetmelikte belirtilir. 

5 nci fıkra: Çalışma Bakanlığı Asgari Üc
ret Tesbit Komisyonunun çalışmasını sağlamak 
ve kolaylaştırmak için, özel bir büro kurar.» 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Artukmaç. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın Baş

kanım, takririmde belirttiğim 4 ncü fıkra met
ne bir vuzuh getirmektedir. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon takri
rinizin o kısmına katılıyorlar, değil mi efen
dim? 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun Milletvekili) — Evet. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLYAS 
KARAÖZ (Muğla) — Evet. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. Fakat, 5 nci 
fıkraya katılmıyorlar. 

«Çalışma Bakanlığı Asgari Ücret Tesibit Ko
misyonunun çalışmasını sağlamak ve kolaylaş
tırmak için özel bir büro kurar.» şeklinde tale
be dilen değişikliğe Hükümet ve Komisyon ka
tılmıyorlar. Takririnizin 1 nci kısmına katılı
yorlar. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Takririm-
döki 5 nci fıkrayı geriye alıyorum. 

BAŞKAN — O kısmı geriye alıyorsunuz. Şu 
halde önergenin diğer değişiklik istiyen şeklini 
okuyorum; «Komisyonun toplanma ve çalışma 
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sekli, asgari ücretlerin tesbiti şırasında uygu
lanacak esaslar ile Başkan, üye ve raportörlere 
verilecek huşur hakları Çalışma ve Maliye Ba
kanlıklarının ortaklaşa hazırlıyacaikları yönet
melikte belirtilir.» seklindedir ve Sayın Artuk-
maç bunu bu şekilde istiyorlar. 

Buna, Hükümet ve Komisyon katılıyorlar. 
Takriri oylarınıza arz ediyorum, Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Bir önerge daha var, okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
33 ncü maddenin aşağıdaki gibi değiştiril

mesini arz ve teklif ederim. 
Kocaeli 

Fatma Hikmet İsmen 

Madde 33. — Asgari ücretler, işçilerin, yap
tıkları işe uygun ve insanlık haysiyetine yara
şır bir yaşayış seviyesi sağlamalarına elverişli 
adaletli ölçüler içinde her yıl tesbit edilir. 

Asgari Ücretler Tesbit Komisyonu 11 kişi
den müteşekkil olup, bunlardan beşi Türkiye 
çapında faaliyette bulunmak üzere kurulmuş en 
büyük işçi teşekküllerince seçilen beş işçi tem
silcisi, ikisi en büyük işveren teşekkülünce se
çilen özel kesim işveren temsilcisi, üçü Çalışma 
Bakanlığı, Devlet Plânlama ve Teşkilâtı, Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı Konjonktür Dairesinden 
seçilen Devlet temsilcileri ve bunların toplana
rak konu ile ilgili bilim adamları arasından se
çilen bir başkandan meydana gelir. 

İşçi temsilcilerinin seçimi, 2 nci fıkrada gös
terilen işçi örgütleri tarafından gösterilen be
şer aday arasından iş Kanununa tabi işçiler ta
rafından yapılır. Kurul, çoğunlukla toplanır. 
Toplananların çoğunluğu ile karar verir, Oyla
rın eşit olması halinde Başkanın katıldığı ta
raf çoğunluğu sağlamış olur. 

Kararlar Resmî Gazete ile yayınlanarak yü
rürlüğe girer. Komisyon kararları kesindir. 

Komisyonun toplanma ve çalışma şekli as
gari ücretlerin tesbiti sırasında uygulanacak 
esaslar ve göz önünde tutulacak hususlar Baş
kan, üye ve raportörlere verilecek huzur hak
ları Çalışma Bakanlığı tarafından çıkarılacak 
bir tüzükte gösterilir.» 

BAŞKAN" — Sayın İsmen, çalışma müddeti
miz doldu. Önergenizi gayet kısa bir şekilde 
olmak üzere izah etmek istiyorsanız, buyuru
nuz. Yok, kâfi derecede açıklık var diyorsanız 
o takdirde takririnizi muameleye koyacağım. 

' FATMA HÎKMET İŞM33M (Kocaeli) — Kı
saca Sayın Başkan, müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Kısaca, buyurun. 
Bu maddenin kabulüne kadar çalışmamızın 

devamını oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

FATMA HÎKMET ÎŞMEff (Kocaeli) — Sa
yın Başkan, s ay m senatörler; gayet kısa ola
rak açıklamak istiyorum. Gerçekten, burada 
33 ncû maddedeki, Asgari Ücret Komisyonunun 
tayini önemlidir. Yani burada değiştirmek iste
diğim özellikle 2 nci fıkradaki meseledir. Bu 
asgari ticariler, Anayasada öngörülen sosyal 
adalet ilkelerine, günün şartlarına uysun şekil-
de ayaklan ab ilmesi için, Asgari Ücret Tesbit 
Komisyonu teşekkül tarzına bağlıdır. 

Türkiye'de çalıdan isçilerin °/o 60 ı buo'ün 
av^ari ücretle çalınmaktadırlar. işverenler üc-

vu^eıen Heri 17 nci ve 24 ncü maddele
re davanarak ç^ka^ıp, yine asgari ücretle daha 
a.?, üc.-:\°.£ alan işçileri içeriye alabilmek imkanın
da oldukları için, bu ücretlerin öyle bir şekilde 
tâyin edilmesi ve işverenin de isçi çıkarırken 
Hr^z düşünmesini sağlamak bakırcımdan yarar-

| lı olacaktır. 
Burada maddedeki komisyonun tevekkül 

ardına benim verdi eri m önerce, ilcilerin temsil-
cı;e"inm. ' oekîide bulunmalını. 
ön^örüver. Bu tasanda 1" kişinin, 10 taneli, ya
ni 5 i Devletten, 5 i işverenden oldn.Tuna gö
re komisyonun 10 ir^e^i işveden t ems i l c i doru
munda oluvor, Devlet bir is>ve.-"py\ temH^sHiv. 
Hele politik iVMdarla^n ve hvküme f W m de 
gayet tabiî ki onların etlr'sinde kalacaktır, 

Bu işverenlerin etkisinde siyasal iktidarlar, 
Devlet temsilcilerinin işverenler lehine tavır al
maları sorunda bıraktırılacaklar dır. Uygulama
lar da hep bunu göstermiştir, esasen. Bu itibar
la bu durumda i=veren temsilcilerinin adlında 
1.1 kişiden oluştuğu tesbit etmek gerçeğin bir 
ifadesidir, 

m.^ aa daml arı ara
sından seçilmesi irci - işveren ilişkileri bakımın
dan dengeli ve âdil bir duruma hizmet edecek
tir, Ayrıca bu yor a bilim çevrelerinin asgari 
ücret konusu ile ilgili araştırma ve bulguların
dan da jrararîanma imkânları sağlanmış ola
caktır. 

Madde de, isçi - işveren temsilcilerinin en 
cok isçi ve işvereni temsil eden, en üst derece-
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deki işi - işveren teşekküllerince seçile ccbbı'u. 
öngörülmüş olması, özellikle işçiler bakımından 
demokrasi ilkelerinden uzaklaşma sonucunn do
ğuracaktır. Kalabalık işçi kütlesini bünye; ir. de 
toplıyan ve fakat en çok işçiyi temsil eden. do
rumda bulunmıyan en üst derecedeki i^ci ör
gütlerinin asgari ücret komisyonu teşekkül!?-
rinde bulunmaları demokrasi ilkeleriyle bağ-
daşmıyacak kanısındayım. Uygulamada çeşitli 
huzursuzlukların kaynağı olacağı da açrkt-r 

Değişiklik önergemde ileri sürdüğüm rck~ 
randum tarzında bir seçimdir ve bugün kkkü 
sendikalar geleneğine sahip batı ülkelerinin ço
ğunda bu tip seçimler vardır, bunlara başvurul
muştur ve çok da başarılı olmuştur, bu ia1^ :o-
çim. 

Meselâ, Fransa'da böyle bir şeş/ da;,na uy
gulanmakta ve başarılı olduğu için de kk kk'",-
yet edilmeden sürüp gitmektedir. Ananri ;i:.rct 
görüşmelerinde işveren ile işçi arasu-da bir pa
zarlık konusu olmaktan kurtarılması için, bir 
ilim adamının başkan olarak getirilnro'd ko
misyona katılmasını sağlamak çok yerinde olrn 
Bu da yine yabancı memleketlerde uyudanan 
bir usuldür. Ve gerçekten de •}(?*•:;. y?r~.r*ır"\ 
Çünkü bu komisyonda bilim açıcıdan fikir'1 ':-
m ifade eden insanların bulunca??. bu -:rs^k-
lerin gelişmesine ve daha aclaletk. bir ş-krkdr. 
sağlanmasına imkânlar sağhyacaktrr. 

Bu itibarla önergem gerçekten çok iyidir, 
keşke kabul edilse, hiç ummuyorum, çirnkü ka
rar katidir, görülüyor; fakat eğer kabul edil
se idi mutlaka «ok yararlı, faydalı bir değiş 
tirme olmuş olacaktı. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Bingöl. 
ÎSA BİNGÖL (Muş) - Sayın Başkan, tak

rirde, bir kanun metninin muvazeneli oknan. 
düşünülmüş, karşılıklı imkânlar alınmış. Bağ
lı bulunduğu işyerinden 2, işçi temsilcisinden 
5 getirmek suretiyle ayrı bir zihniyet getir
mekte. Biz burada taraf tutarak, bir zümreyi 
himaye ederek kanun çıkarmıyoruz. Bu msz-
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| zuyu değerlendirmek için konuşacaktım, raıev-
' zu. anlaşıldı. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet takrire 
i iştirak ediyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÎLYAS 
\ KARAöZ (Muğla) — Hayır efendim. 
\ DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
I (Samsun Milletvekili) — Hayır, katılımıyo-

i BAŞKAN — Katılmıyorlar. Takriri oyları-
; niza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
! ler... Takrir kabul edilmemiştir. 

Yapılan değişiklikle birlikte maddeyi oku-
;: tııyorum : 
•ı 

i Asgari ücret 
Madde 33. — Hizmet akdi ile çalışan ve bu 

i kanunun kapsamına giren her türlü işçi ile ge-
; mradamı ve gazetecilerin ekonomik ve sosyal 
| durumlarının düzenlenmesi için Çalışma Bakan-
; lığmca Asgari Ücret Tesbit Komisyonu aracılı-
| ğı ile ücretlerin asgari hadleri en geç iki sene-
\ de bir tesbit edilir. 
\ Asgari Ücret Tesbit Komisyonu, Çalışma 
. Bakanlığının tesbit ledeceği üyelerden birinin 
: başkanlığında, Çalışma Bakanlığı Çalışma Ge

nci Müdürü veya yardımcısı, İşçi Sağlığı Grenel 
Müdürü veya yardımcısı, Devlet İstatistik Ens-
titüsü Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı 
veya yardımcıs, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

: Konjonktür ve Yayın Dairesi Müdürü veya 
; yardımcısı, Devlet Plânlama Teşkilâtından ko-
j nıı ile ilgili dairenin Başkanı veya yetki vere-
; csği bir görevli ile bünyesinde en çok işçiyi bu-
i lunduran en üst işçi teşekkülünden değişik iş 
; kolları için seçecekleri beş, bünyesinde en çok 

işvereni bulunduran en üst işveren teşekkülün-
; dsıı değişik iş kolları için seçecekleri beş tem-
; silciden kurulur. Asgari Ücret Tesbit Komis-
i yenu °fi\ d.z on •üyesinin katılmasiyle 'toplanır. 
\ üye oylarının çoğunluğu ile karar verir. Oyla-
| rınm çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitli-
İ ği halinde, başkanın bulunduğu taraf çokluk 
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Komisyon kararlan kesindir. Kararlar Bes- I 
anî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer. i 

Komisyonun toplanma ve çalışma şekli, as
gari ücretlerin tesTbiti sırasında uygulanacak j 
esaslar ile başkan, üye ve raportörlere verile
cek ihuzur haklan Çalışma ve Maliye bakanlık
larının 'ortaklaşa hazırlayacaklan yönetmelikte 
(belirtir. 

Asguri Ücret Tesbit Komisyonunun çalış

masını sağlamak ve kolaylaştırmak için Çalış
ma Bakanlığı içinde ayrıca bir büro kurulur. 

BAŞKAN — Maddeyi okunan şekli ile oy-
lannıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

29 . 7 . 1971 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,08 
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1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli catvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifine verilen oyların sonucu 

(Teklifin kanunlaşması kabul olundu.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 123ı 

Kabul edenler : 122 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 58 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edmler] 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
V*hbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
damı Küçük 
Saaai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Öıkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Mujsa£f«r Yurdakuler 

ADANA 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kasım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmtt Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AÖRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılimaztürk 

BURDUR 
ö. Faruk! Eonayfeürk 

BUT6SA 
1. Salbri Çağlayangil 
Şero£ Kayalar 
Cahit Ortaç 
Safftrt Ural 

ÇANAKKALE 
Nahît Allfeaıı 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Jürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevki Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Şajim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cüâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İÇEL 
Lütfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebruro Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nuşret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Fakilh Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğat Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 
Haldun Menteışeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 
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Kudret Bayhan 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Meedi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rina I | i tan 

i:-' 

Ekrem Acuner 
Refet^Âİ^öybgu 
Emanulfi» Çelebi T 

Suphi j^üı^ey^rak 

Mehme^ ̂ g ü n e ş t {84> 

Mm h -v 
M. Nuri 
M. Yıl 
Mehmet Ünal'dı 

A ^ K M A l -
Hıfn^tülr 'Befcâta 

*i®g|et?a 
Fethi TeSeföfkı. 

Nurettin Ertürk 
î>8t .; ;.v.-

TEKÎRD^Ö 
Hayri Mumcuöjflu 

TOKÂÎ 
Ali Altuntaş" 

TRABZON 
Ali Şakir Aşanoğlu 
R«şat Zaloğlu 

Hasan Oral 
UŞAK 

f SR&met Faik Atayurt 
• 'YOZGAT 

6f*&fc>Artukmftç 
\rfam$ Yeıüyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Rem^i Baltan 

"°~~"r r ^ MeKmet Ali Pestilci 
^Tüfiıer1Demir Yüce 

SÎVAS -Ul^U.UM 
ftü&eyin'fctürk .Vıî.>ı:Aİ 

XÎSAXrKİMfr; J' 

CemsilptâmıâMka$£ihJ 
N e j a t ^ t y a j ı 

l • > 1 K 

.•tfi-.?/; , 

' ;İ*E!NÎZİLÎI 
Ali Kema^Tutfgüt?' 

S ^ Â ^ ^ İ R 
•' ^âMaftÖi'^zr^Htifltİ 

Fehmi jB^ayso^ 

İhsan To£aİpğlu (B,; 

# # " 
Necip Seyhan^ 

.. . . > T ' " " " 
Mustafa, Iîşliy,eli . 

Î&12KJİBUL 
Tekin ArJD&$ü£h nJ 

( B a ş k a î j ^ •-'•' 

Cemal ,Yri#fertm-^,> :•; 

Beliğ^Böîe^"'' r -
Nazif Çfeğfet# .-'^.71 
Muibiıii 3Qtöh i 
Necip Milftce'Mııiî ğlüJ 
( i . M~^"'--"' ••'•'• ; 

KAR0 
Sim- At&Lay> 
Mehmet tmktit 

. ' IMYSBRİ.*^ -
Hüsnü Blkl^ligil 

:-:-;: KIRŞMHJ8r«-:'J rP 
Halil kameri 

LjH|i,Tolsogîa ' 

BCanıdi ;Ozeç-, . t 

'™''''MÂM&A,; ' :! 
Ruhi Tunak'an 

M A j î A ^ , , , 

I. Şerki Atasaeun .x 

ÖRDÜ 
Selâh&Mö Âe#r 
Şevket?B^*a*n; .-'"•';.. 

iSAMS^fN 
H. B*#e*>Jr$&tâfc .M 

AMu^aİtiMrtıi Karak 

CA SEÇİLEN ÜYBLMB 
Lutfi Akadk 
Veıhap Güvenç 
Mehmet îzmen 
Fahri Korutürk 
Tayfur Söıkmen 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

;J..-;İ! ::id.vV 

İSÎMOB J,>îka 
Nâzım tnefiwudftl ;:£--. 

Âdil Altâgrlû'-iü r:-.âi 
iEEMfBBAÖsloc' 

CearaJ /JTarlaau; î • - 1/ 
•" TOKAT'- v ~ ' 

Zihni Betfl f : 

: ' '^RÂBZ€&F Î Î^V 

ö. L û t ^ & S & o ğ l u 

' ^ Ü N ^ L I ' 1 ' ' " 
A f $ a ^ Bjjr.a- Mrnfe]/: 

î]erid Mehpı J R . ) r , , 

CUMHURBAŞKA«®N-
CA S^JÎMSN ÜYrE&ER 
Hidayîifc jkpfS&ıteevı • ~P. 
Hayri BSiteİr 
Feridu?Kii6^mür ErMû 
K a s ı n i m ^ K A 
Osman Köksaî M i l i 
Cemal :MaöAıİoğlu 
Zerin* J'l'Mflf . 

, / ^ ^ fajeUk%]} 

;i#sKİ|eİiİr 
^ Î J A %ivas 

Yekûn 

1 = 

* ' / 
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I i r>;iı->: ) i n i l d i f . a ' I 

j ı i i o f Ü İ ' ' j ıs i l a / 

; i - t t . ı - İ ]-,rıul-)i7. 

, İ ! ü h r . - ' . - / i i ı;î*t i 

i ; ! / . r ) l i î .A 

• i < , • \ • 

iUfet Aksojoğlu 
Mucip iitaMİ 
Suphi KaranVaÜ' wfjA 

Kâmil İM$elti&mı" 
S a m i ^ i î i ^ / i s n ' 
Sezai 0'ÇaM..,/j ı. _./> 
Fahri özdilek ^ 
SelâkatM^Ygnir 
M. Şükran i&£&.fku[ı:: 

Hayd^j&Httlfflpat 

Muzaffer Yurdakuler 
' İ ^ A ^ A 1 

M. Nuri lüfeinoiîif ! / 

Mukadder ' Öztekin 
ADİYAMAN ! 

Mehmet Sırrı, Türbanlı, 

» İ î l r W KMÂHÜSAR 
M. KâzltöKarâağaçli-1 

OğlU " » " ; > " İ ı -Msî l 

Ahmet KArfet^iğit" ' ! 

Kemal $feft6câ!k; 

Salih Türkmen' 
AMASYA 

Macit Zeren 

ANKAKA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

(Tasarmııi Kanımlaşmjası kabul ojundu.) 
l~tifĞ' sayısı : 183 

; Oy derenler : 12İ ,' 
Kabul edenler : 121 _..,, 
.»Ke4ded önler : 0 
..^Ç^kfns^rler : D '*',' 

fÇ>ya, j katılmayanlar : 60 , 
Açık üyelikler : 2 

nnı.u\ 

ili: 

ARTVİN, / h 

Fehmi Aijp^slan 
BALIKESİR 

Nuri Demirel ,.•.•?• 
BİLECİK 

Mehmet1 ÖrlioV 'Tuğrul 

"Bta^ ;s 

ÖfM'n KüruindgİÜ ' 

Turgut Yâşâi* Ö ü f e 1 ' 
Alâet t in^ftmakürk 

ö. F a n ı r t a â ^ t t i r t t 1 

mm* 
î. Sabri Çağjayamgîiıl; j j 
Şeref $ayıa}ari; 

Cahit 'Ortaç,, ,< . :; / 
Saffet, $jral. , 

ÇANAKKALE , 
Nahit A t e , , 

[Kaoıâ eâenîerj' 

Gürhan 'Titrek . 

M. Şevket, ^açet in 
Sa|a.T[alçuk , 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca\ -^ ^l 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Erigendi 

ELÂZIĞ 
Oelâl Entuğ 
Salim Hazerdağlı ^ 

ERZURUM* ~~' 
Osman Alihocagil 

Sakıp HatunAğl» 
Edip Spımunoğlu 

ESKJıŞEIîlR. 
Ömer Ucuzal 

'ÖA'ZİÂ^TfeP' 
m â h î m ' T e v f i k t e t k 
Salih yTaaıyeH ; ; 

GtKlŞtJ1N i ; : : : ' 
Sabahattin Orhon 

'GÜMÜŞLET' 
Abbas* Cilar'â 

HAtfAY 
Enver Bahadırlı 

İSPARTA ... 
Mustafa:. Gü^cügU 

Lûtfi Ş^gçpj ... 
Talip Özdolay , 

pTANiBUL. , 
Erdoğan. Açmalı, 
Mebrure Aksoley 
Haiûlk Befkol' 
O. Zeki Güîfrögo§!u-> 

Ekrem Öftd&ö' ' ; f 

Rifat ÖzttiVkç'iıife!''";;l 

•:•,/• IZMlR 
Mustafa Boaoklar 
Orhan' Kor 

KARS 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

^KAYSERİ 
Samı Turan 

i l 

KIRKlvABEU 
Ali Alfeant ; , 

KOCAELİ •••:.! 
Hikmjet; İsmen • 
Lûtfi TokoğJLu ,• . , < 

, - : ; ^ O N Y A Î , ; İ : ! K , | / 

Osman Nuri Canpolat 
Sedat ^lÖnraİf 
Fevzi Öalıcr 
Fakih özlen" 
Mehmet Varışlı ''*•"'' 

KÜTAHYA 
A. Orhan. Akça 
I. Etem Ecdiırç ! - . ) 

MALATYA 
Nur&ttin .AkyiBrt,' i n i 
HamıdifOzer. 

MANİSA' '•'• 's 
Doğan, ,BajTu^upğlu 
A. Orhan Süersam 

Adnan IZaraküçük 
MARDİN 

Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Ilyas KaraÖz 
Haldun Menteışeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 



C. Senatosu B : 94 28 . 7 . 1971 O : 1 

EİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SÎYAS 
Nurettin Ertöirk 

TABU ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Mehmet Özgüneş (B.) 

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

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
ismail Yetiş 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Cemalettin Inkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Aü Altunta§ 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
I. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

[Oya hatılmıyanlar] 
ÇANAKKALE 

Ziya Termen 
DENİZLİ 

Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GİRESUN 
Ihsian Topaloğılu (B.) 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Tekin Ariburun 
(Başkan) 
Fikret Gündoğan 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 

Necip Mirkelâmoğlu 
(i. Â.) 

KARS 
Sırrı At alay 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligilı 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
Ruhi Tunakam 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

ORDU 
Selâhattin Acar 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadla 
Feridun Cemal Erkin 
Vehap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Fahri KJorutürk 
Tayfur Sökmen 
Ragıp Üner 
Adil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEB 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Kasım Gülek 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Zerin Tüzün 

[Açık üyelikUr] 

Eskişehir 1 
Sivas 1 

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

TABİİ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil KaraveLioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
M. Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mukadder öztekin 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHISAR 
M. Kâzım Karaağaejh-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulnsoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenLer 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

(Tasarının kanunlaşması kabul olundu.) 

183 
123 
122 

0 
1 

58 
2 

[Kabul 
BALIKESİR 

Nuri Demirel 
BİLECİK 

Mehmet Orhan Tuğrul 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BlTLlS 

Orhan Kürümoğlu 
BOLU 

Turgut Yaşar Gülez 
Alâed'din Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
t. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket öaçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Azmıi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

edenler] 
ERZURUM 

Osman Alihocagü 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Jomunoğlu 

ESKİŞEHİR 
C ner Ucuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Terfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 

IZMlR 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna, 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğhı 

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

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmaıııoğru 
A. Orhan Süersam 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 
Haldun Menıteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 
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G. SMıatostt'-'i Bv: 9$ 28 ' . 7H. İ97İP-" ̂ 6 ^ : $ 

Bekir Sıtkı Baykal 
; .! ^ RlZEİ, ̂  A 

O. Mecdi Agun 
SAKARYA 

Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza İsıtan 
Befet Rendeci 

İ - J J M - «V. yi 

TABII wm&m 
Ekreı^lM&ielrİ--1 

Refct AkaoyÖf&^ f ' 
EmanyM'ÇAftb i 
Suphi GNtoH^trt*'-''*1 

Kadri Ka^İİtt^ '1 i l l û d 

Menme^j#64&§ (B.) 
Î : ı - . . ı . : Â D Â N A '•••- ; • 

M. Nurii'Âdembğk^ 
1£. Yı lma^lf tAfeî^ '* 
Mehmet Üftaldî* ıi>->*.•••* 
(B§k. \ % ^ V I.-.ıı;;lr,i; 

/A3*HAKA 
Hıfzı Oğa«4^Bekdka> ' 
Turgut ?€4bö* f ! 

î s m a ^ Y ^ i / ••« 

Ali CelM&KÎA Coşkun 
tsto£&d«r' löesapi ı ̂ g e i 

^Bt&BMtBSÖî'; ' 
Mehmet Hm& 
Cen^tl^ttin Ürika^aı 
Nejat ^ tota&tt 

A !• ! :'/: 

ü';If n ü i. i**-. 

ı*Betni 55eve#Spa * M -
S$V<A&= -« *---

j Nurettin Ertürk 

Hayri MumcûâğTu 
TOKAT 

Ali Altuntaş • : 
TRABZON 

Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

i 4 i ' Eteıw -Karakapıeı 
Hasan Oral 

YOZGAT 
Sadlk Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
, Tarık. Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 
Âhımet Demir Yüce 

Hüseyin' Öktârls. ' 

, (/£)#& kattlmıyariİarJ 
BBNİZIİÎ 

Ali Kefctol^Tttfrgut 
ÎİJJ S. i, i /I.-:,i 

DİYARBAKIR 
Selâba^tpk pjzreüoğlu 

Fehmi liaysoy , 
G^şsuisr"""1 

İhsan T'ppaloğlu (B,) 
HAKKİMİ 

Necip Seyhan 
^ A T A T 

Mustafa Dejiveli 

İSTANBUL 
Tekin1 : Ariburun 
(Başkan) 
Fikret Günddğ&n* 
Oem'al Yıldır Mi (t.)' ! 

'İZMİR 
Beliğ Beler' 
Nazif Çarğktay 
Mümin 'Kirli 
Necip Miir&el&möğlu'! 

- i KARS-
Sırrı Atalay* • ': •'••:i-!\ı 
Mehmet «Hfezfcr? 

••• 'KAYSERİ: '> 
Hüsnü DikefçjLigii 

*>KIRŞEHİR) : 
Halil Özfrhtoa 

MALATYA 
Hamdijö^er' 

:MANÎSA 
Ruhi ^hunafean 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

NETŞEHİR 
î. Şevki Atasâğuü 

ORDU 
Selâ£qy%,A^ar. ; 

Şevket Koksal 
SAMSUN 

H. Enver .Işıklar 
mw ,'„.,.„-.. 

Abdurrahman Kavak 
SİNOP'" 

Nâzım İnebeyİı 

;{4-(fik üyelikler1}1 

'Efekişehir 1 
- S i v a s ••• " •'.•!!• 

^UMHU^BAŞELANİM; ı 
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Vehap Güvenç 
Mehmet îzmen 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 
Ragıp Üner 
Âdü Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

Âdil A l i ay A ;;'<>;.';•', 
'TmKtSBAÖ'r^ A 

Cemal TarianM .. 
TOKAT • - « 

Zihni Be4ii< '. 

TftABZÖtf 
Ö. Lûtfi Hocaoğlü 

" 'TÛNCELt 
Arslan Bora 

-UŞAK *' 
Mehmet > Faik Atayuri 

Ferid.Melen. (B,.)..MÎ„r/ 

CUMOTRBAiŞKAMm 
CA SEÇİLEN ÜYELKR 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Feridun^ ©emal' E^kin'j 

Kasım Qv&M 
Osman Kökfeaî 
Cemal %lad'aöo§lu 
Zerin TÜZÜJÎ- n--r-.ii 

Yekûn 2 
; i- ı.; i 

t- • '. t-

"»• — yi 

http://n--r-.ii
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tsl&föfc&H&adaöD®^ 1971 |h&ÇEütçe Kanununa bağlı* «tirMlerde 4eS iŞ ikük ppı&nası hak 
' j ktnrts^' ik r̂phiıs iaBarasDiia verilen* MftrüLi 'somi^Mı | \ ' A ] 

(Tfiii 

nsnıs î ternrfol/' 

jh.öt;jrîo7T rriİB^ 

Refet Ak-söyoğlu 
Mucip AtaETı^A İİLÂ 

S u p ^ R ^ a ş ^ n , 
Kâmil I^aray^eğlu >) 

Sezai 0-'J£a#v 

Fahri özd&e.k<-, .....•.», 
Selâl 
M. Şjda-aîi rö&Kaya 
Haydar Tuhçkânât 
Ahmefc! Yildiz! T 
Muzaffer iiYreöldakuieİL 

ADANA 
M. Nılri Âtfejftoğlft ; [ 
J&ujsat^der. r0z.tçkjn 

\;;:'Aj^tii\Üif, , 
'İffeKmet ^Sirrı1 Tiiratöj' 

M. Kâzıırv ^a^aagâçly 
oğlu fr,''.',!.'., ' .'. 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocalç, 

- A ^ - : ' ' A # | î £ ( !' 
SaMh Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
ÂJriıf Tekin 

• ıoS 

r f t î If>! 

ni i iOi 

»ayısı ıfflfmjjn: j 
- : $ y veren le ğo ılgfA \>\ıı$ HA i 

.;rî:)"/lBSSbul edenler : 12Ü3'>'J'•>• ^ - ^ 4 | 
ha ;!' Jtedfl^cnler : /PtjjjTj ı 

rî MA to1Trfl^kNserlş«rfıslv.'HQ|.rr.'i /n-,;.[-ı; .: ] 
':i&y<â lft^ıMıyanlar : 61k'.-ı<> ;.îv;-,,'î | 

Sakıp HatonolŞlu^- I 
Edip ISStiftftghı ' 

ISKÎŞ&İHÎİS i f / ! 
Öm^rV;Uejij?aL;.|(j- j 

Salih Tatnyer^ • , . ; j 
CHRESÜN : ! i ' i 

Sabaî 

rai;,* îh^U. ,0 

(TasaîyıınHk»n)>nJa^ması l ^ u . l r t f ^ d ^ y ^ 

P1TJ3MA8 
nnrı?.T «srH 

ARTVİNU 
Fehmi 83$a$an 

BALIKESİR 
Nuri Defi&irel '••' 

Mehmet1 Orlita ^Tüğ-ıhü 

Orhan i^üpüöw>ğlu 

TurguJ; ^aşa^Güleız 

^ B P W .fi.,.c, 
Ö. Fapu^rKtfiaytürk 

î. Sabri Çaglayangil 
Şeref '&&$&&¥* 
GSMtf» Ortaç •• 
Saffet'-Dröİ'-

fÇÂMA&KAL^ '• 
Nahit ÂWatt ; 

^A^K$0Mn;" r^ 
Gürhan^ flKM8 

i:.fCPR^Mîi:i 
M. Şevfcfefcı iĞaçetin 
SafeB/YalçTiklr ;?' r 

D E N l Z L ^ ^ - , ^ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergen'eİi 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
ISalim Hazerdağlı 

ERZURUM' 
Osman Alihocagü 

on 

Abbas Cilâra 0 • 

Enver Banidir,lı 
I ^P İRTA 

MustâîöAGfilBgği} 
: I Ç E L »•••••• 

Lûtfi Bilgefr-
Talip ÖzdolajîH 

' ' iMftN&Ufr'^ '^ 
Eıidbğa'n Â^âYı ^ : 

Mebrure^ Akşoley 
Halûk B e r ^ ^ ^ . | 9 g 

51 ı 

O. Zeki <j$pgş 
Ekrem Öade» " ;,fr••-,. rîTLtt nuruna 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Mıiatâ&'lBozoklar 
Orh«fi'^or 

KARS 
3 fy\ Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERI 
Sami Turan 

bobcrflH' J0Î6.H 
rrîf;o-?9voT rrüo'î 

ÇÎAVlg 

H:>rı;TYü lir.AT 
KIB^Ii^&BBtia 

Ali MHb^ xî.Kfiun,ruTr:i 

Hikmet İ f A ^ t hF)jj>l 
Lûtfi Toî&ğföl rw*R 
f ?!'•• -:->®Q5CY^ru[oM 
Osman ASfcMI4!anpolat 
Seda1P^Mn*âÖibY M 
Ferzi fHateti *')fnrfeM 
FaMh T>zleri:.V ^gS) 
Mehm^tr^ç ış l ı 

A. O r h a ^ ' ^ ç i S ' f ^ ı 1 

I. Etem e t e & ç ^ ' ^ 

H&mdi^e i - ' i^ . i '^^1 

M A ^ 1 ^ I M I 

A. Orh«nijŞiiejçşBŞffl[̂ "î̂  

Adnanr (Kai»aM<3*ke M 
J5^i8N 

A ^ ^ ^ ^ i r a ^ §a^şçoğiu 
MUĞLA 

llyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 



C. Senatosu B : 94 28 . 7 . 1971 O : 1 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acııner 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan / 
Sami Küçük 
Mehmet öz güneş (B.) 

ABANA 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
ismail Yetiş 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Cemalettin înkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumeuoğlu 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
I. Eteni Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet AK Pestilci 
Ahımıeft Demir Yüce 

[Oya hatılmıyanlar] 
ÇANAKKALE 

Ziya Termen 
DENİZLİ 

Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GİRESUN 
İhsan Topaloğılu (B.) 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Tekin Arı burun 
(Başkan) 
Fikret Gündoğan 
Cemal Yıldırım (İ.) 

IZMlR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 

Necip Mirkelâmoğlu 
(İ. Â) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligili 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

ORDU 
Selâhattin Acar 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Lûtfi Akadk 
Feridun Cemal Erkin 
Vahap Güvenç 
Mehmet Izmen 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

VAN 
Ferkl Melen (B.) 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Kasım Gülek 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Zerin Tüzün 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Açık üyelikler] 

Eskişehir 
Sivas 

Yekûn 

»•<« 

260 -* 



C. Senatosu B : 94 28 . 7 . 1971 O : 1 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa geçici bir madde eklenmesi hakkındaki kanım teklifine 
verilen oyların sonucu 

TABİİ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanuilah Çelebi 
Vehbi Er lü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavettoğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

AFYON KARAHÎSAR 
M. Kasım Karaağaçiı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salûh Türkmen 

AMASYA 
Macit Zereînı 

ANKARA 
Yiğit Köker 
Manıur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BOLU 
Turgut Yaşar Güle» 
Alâeddin Yılmaztürk 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

(Teklifin kanunlaşması kaibııl olundu.) 

183 
93 
90 

0 
88 
2 

[Kabul edenler] 
BURSA 

Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ERZURUM 
Osman Alihoeafil 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuaal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 

Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 

IZMÎR 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Eteni Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdı özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDÎN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
llyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Oaman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN' 
Rıxa Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
îsmail Yeşüyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Ferudun Cemal Erkin 
Vahap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
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ADANA 
Mukadder Östekin 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Akaoyoğlu 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Mehumet Özgümeş (B.) 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 
(I. Â.) 

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

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Mahmut Vural 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkum 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Cemalettin Inkaya 
Nejat Sarhealı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmavtürk 

[Reddedenler] 
BİTLİS 

Orhan Kürümoğlu 

[Oya katılmıy anlar] 
BURSA 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

1. Sabri Çağlayanıgil 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca (İ.) 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin CizreMoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu (B.) 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Fikret Gündoğan 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay (İ.) 
Mümin Kırlı 

Necip Mirkelâmoğlu 
(1. Â.) 

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

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligü 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen ' 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

MANİSA 
Ruhi Tun akan 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Î-) 

ORDU 
Selâhattin Acar 

Bekir Sıtkı Baykal 
R1ZB 

O. Mecdi Agun 
SAMSUN 

H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumeuojçlu 
( B * . V.) 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Aralan Bora 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Kasım Gülek 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Zerin Tüzün 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 2 

\^m<i 
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GÜNDEMİ 

94 NCÜ BİRLEŞİM 

28 . 7 . 1971 Çarşamba 

Saat : 15,00 

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 

X 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa geçici bir madde eklenmesi hakkın
da kanun teklifinin Millet Meclisince reddolu-
nan metni ve Cumhuriyet Senaıtosu Malî ve İk
tisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 
'5 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Ko
misyon raporları (Millet Meclisi : 2/230; Cııon-
'huriyet Senatosu : 2/322) (S. Sayısı : 1607 ye 
Ck) (Dağıtma tarihi : 22 . 7 . T971) 

X 2. — .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) 

X 3 . — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A T) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Bütçe Karına Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 2/548; C. Senatosu 2/335) 
(S. Sayısı : 1633) (Dağıtma tarihi : 23 . 7 . 1971) 

X 4. — 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) 

X 5. — 1971 yrlı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/508; C .Senatosu 1/1256) (S. Sa
yısı : 1635) (Dağıtma tarihi : 23.7.1971) 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürlkçine'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'ın, Kars ili köylerinin su sıkın
tısına dair Enerji ve Tabiî Kaynak]ar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/562) 

4. —• Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun Tütün ve Tütün Tekeli 
Kanununa dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu (6/564) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtt'i 
Bilgenin, Akdeniz Gübre Sanayiine dair Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/566) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'ın, Diyanet İşleri ve Vakıflar 
GOL el Müdürlüğüne dair Devlet Bakanından 
sözlü sorusu (6/568) 

7. —• Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun, bir Fransız -gazetecisinin 
Türkiye'ye çağrılmasına dair Başbakandan 
sözliı sorusu. (6/569) 

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

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

10. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Haydar Tunçkanat'ın, kömür satışına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/572) 
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11. •— Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi I 
Hamdi özer'in, Yunanistan'da bulunan Türk 
azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına 
dair Millî Eğitim ve Dışişleri Bakanlarından söz
lü sorusu (6/567) 

12. —• Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Öztürk'ün, öğrelttaen sorunlarına dair, 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/573) 

13. •—• Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal T arlan'm, ayçiçeği istihsaline dair Sana
yi ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/574) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV I 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

X I . — 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 kurulan Geçici Komisyon raporu (M. Mec
lisi : 1/347; C. Senatosu : 1/1228) (S. Sayısı : 
1640) (D. Tarihi : 26 . 7 . 1971) 

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 Abalay'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 zorunluğu olup olmadığı 
hususlarında Senato araştırması istiyen önerge- | 
si (10/43) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat ve Adana Milletvekili Ahmet 
Topaloğıu'nun, Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarihli ve 29 sayı
lı 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 12 . 11 . 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 Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 . 7 . 1967 tarihli ve 38 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararırım 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu (Cumhuriyet 

4/80) (S. Sayısı : 1575) (Dağıtma ta
rihi : 4 . 6 . 1971) (Millî Savunma Bakanlığı ile 
ilgilidir) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Demokratik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato Araştırması istiyen 
önergesi. (10/45) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan'm yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/991) (S. Sayısı : 1582) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 6 . 1971) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'm yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/986) ('S. Sayısı : 1639) (D. Tari
hi : 26 . 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. Meclis: 3/159; C. Senatosu 2/320} 



— 3 — 

(S. Sayısı : 1596 ya ek) (Dağıtma tarihi : 
17 . 7 . 1971) 

X 2. — Çocuklara karsı 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, Turizm ve Tanıtma ko
misyonları raporları. (Millet Meclisi 1/380; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1229) (S. Sayısı : 1627) 
(Dağıtma tarihi : 22 . 7 . 1971) 

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 Cumhuriyet 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 
(Kasım 1931 tarihli Adlî Yardımlaşma Sözleşme
sinin )Swaziland Krallığına teşmiline dair (4 Ey
lül 1970 ve 29 Ocak 1971) tarihli Notaların te
atisi ile yapılan Andlaşmanın onaylanmasının 
uyg-un bulunduğuna dair kanun tasarısının 
-Millet Meclisince kabul 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 kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Ko
misyonları raporları. (Millet Meclisi 1/379; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1230; (S. 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 
değiştirilmesine 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 
3 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Ko
misyon raporu. (Millet Meclisi 1/351; Cumhu
riyet Senatosu 1/1242) (S. Sayısı : i(>3İ) (D. 
tarihi : 22 . 7 . 1971) 

X 7. — Sosyal Güvenliğin asgari normları 
hakkındaki sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısının Millet 
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 
Sözleşmesinin ve Nihai Protokolün onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Ta
nıtma ve Sosyal İşler komisyonları raporları 
(Millet Meclisi : 1/282; Cumhuriyet Senatosu: 
1/1234) (S. Sayısı : 1637) (D. Tarihi : 
23 . 7 . 1971) 

X 9. — Vatandaşlarla vatandaş olmıyan 
kimselere sosyal güvenlik konusunda eşit mua
mele yapılması hakkındaki sözleşmenin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma ve Sosyal İşler komisyonları raporları 
(Millet Meclisi : 1/105; Cumhuriyet Senato
su : 1/1236) (S. Sayısı : 1638) (D. Tarihi : 
23 . 7 . 1971) 




