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CUMHURİYET SENATOSU 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

95 nci Birleşim 

29 . 7 . 1971 Perşembe 

İÇİNDEKİLER 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZE Yİ 

2. — GELEN KÂĞITLAR, 

3. — YOKLAMA 

Sayfa 
270 

271 

271 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 271 

1. — Vazife ila yurt dışına giden Dış
işleri Bakamı Osman. Olcay'a, dönüsüne ka
dar, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sı Sadi Koçaş'm, vekillik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1053) 271 

2. — Sosyal Sigortalar Kanununum 
1186 sayılı Kanunla değiştirilen 78 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun teklifinin, havale edildiği komisyon
lardan beşer üyenin iştiraki ile kurula
cak bir Geçici komisyonda görüşülmesi 
hakkındaki önerge 307:308 

5. _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 272,308 

1. — iş kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Tarım, Bayındırlık, Ulaştır
ma ve imar - iskân, Malî ve iktisadi işler 

Sayfa 
Millî Savunma, Sosyal işler, içişleri, Ana
yasa ve Adalet ve Bütçe ve Plân komis
yonlarımdan 3 er üye alınmak suretiyle 
kurulan Geçici Komisyon raporu (M. 
Meclisi : 1/347; C. Senatosu : 1/1223) 
(S. Sayısı : 1640) 272:307,314:315 

2. — Sosyal Güvenliğin asgari norm
ları hakkındaki sözleşmemin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarı
sının Millet Meclislice kabul olunan metni 
vs Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm 
ve Tanıtma ve Sosyal işler komisyonları 
raporları (Millet Meclisi: 1/153; Cum
huriyet Senatosu : 1/1232) (S. Sayısı: 
1636) (D. Tarihi : 23.7.1971) 308:309,316:317 

3. — Türkiye - İsviçre Sosyal Güven
lik Sözleşmeısfiniıı ve Nihai Protokolün 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Sosyal iş
ler komisyonları raporları (Millet Meclisi: 
1/282; Cumhuriyet Senatosu: 1/1234) (S. 
Sayısı: 1637) (D. Tarihi: 23.7.1971) 308,309, 

318,319 
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Sayfa 
4. — Vatandaşlarla vatandaş olmıyan 

kimselerle sosyal güvenlik konusunda eşit 
muamele yapılması hakkımdaki sözleşme
min onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısının MUM Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senato 
su Dişileri, Turizm ve Tanıtma ve Sosyal 
işler komisyonları raporları (Millet Mec
lisi: 1/105; Cumhuriyet Senatosu: 1/1236) 
(S. Sayısı: 1638) 308,309:310,320:321 

6. _ SORULAR YE CEVAPLAR 
ıh y-,,1 ıs - 1 azın sorular ve cevapları 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan 
Üyesi Ragıp Üner'in, afyon konusunda ya
pılan anlaşmaya dair, yazılı soru önerg-e-
si ve Bafbaikan Nihat Erim'in cevabı 
(7/814) 

Sayfa 
311 
311 

311 
2. — Cumhuriyet Senatosu Malatya 

üyesi Haindi össr'in, Malaftya'&a kayısı 
ürününe dair. yaslı soru önergesi ve Ba§-
ıbakaın Hihat Erim'in cevabı (7/813) 311:313 

I . - G E O E N T U T A H A K Ö Z E T İ 

5434 sayık T. C. Emekli Sandığı Kanununa I takrar asık oya su^nMu ve kanunlaşmaları ka-
ıgfeıçicl bir madde eklenmesi hakkında kaniim 
teklifi; 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işa-
reitli cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi; 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işa
retli öslfivelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi; 

İstanbul Teknik üniversitesi 1971 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişildik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve, 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

iş kamunu tasarısının maddeleri üzerinde gö
rüşmelere devam olundu. 

29 Temanız 1971 Persecmbe günü saat 15,00 
te toplanmak üssre birleşime saat 19,08 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Ba-kanv ekili Bitlis 

Mclır.ıei i'lıalch Orhan Kilrûmoğlv. 
Kâtip 
Sivas 

Tl üşenin Öz+ürl; 

SORULAR 

Sözlü sorular Şirketine dair yasılı soru Gnsrg'esi, Orman Ba-
1. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi kr.eıhğma gönderilmiştir, (7/817) 

Nejat Sarlıcalı'nın, Türkiye Sınai Kalkınma 
Bankası aracılığı ile verilen kredilere dair söz-

2. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri üyesi 
Hüınü Dikenlerin, Kaban Barajı kerssts ihti
yacına. dair yazılı soru öncrgC'Sİ, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Sakan^ğırıa gcnderilmiştir. (7/818) 

3, — Cumhuriyet Senatosu istanbul üyesi 
Ekri-m Üzden'iıı, Pendik tersane inşaatına dair, 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi yazılı soru enerim, üla-fema Bakanlığına gem-
Hüsnü Bikeçligil'in, İsparta Terakki Kollektiff Gerilmiştir (7/819) 

lü soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(6/575) 

Yazılı sorular 
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II — G E L E N 

Tasan I 
1. — Türk Silahlı Kuvvelerinde astsubay 

nasObödlilsnlere giyecek ve teçhizat verilmesi 
hakkında kanua tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni (Millet Meclisi : 1/269; 
Cumhuriyet Seatosu : 1/1259) içişleri, Millî 
Savunma ve Bütçe ve Plân komisyonlarınla) ı 

Teklif I 
2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu- I 

nun 1186 sayılı Kanuala değişik 78 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanu teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni (Millet Mee- ı 
lisi : 2/483; Cumhuriyet Senatosu : 2/338) j 
(Sosyal İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarıjıa) 

Raporlar 
3. — tamir Devlet Mühendislik ve Mimarlık 

Akademisinin Ege Üniversitesine bağlanması 

BAŞKAN — 95 nci Birleşimi açıyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Baka-
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K Â Ğ I T L A R 

I hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kaJbul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 1/372; Cumhuriyet Se-
naltosu 1/1228) (S. Sayisı: 1692) 

4, — 6375 s ayılı Kanunla onayİEtıan Kuzey -
Atlanitik Andlaşmaısıoıa Taraf Devletler arasın-

j da Kuvvetlerinin Statüsüne dair Sözleşmenin 
I VİII nci maddesinin 2 nci fıkrasının (F) bendi

ne Ek Kararın tadiline dair Kuzey Atlantik 
Konseyi Kararının onaylanmasının uygun bu-

I lunduğu hakkındaki kanun tasarısınım Millett 
| Meclisinca kabul olunan mötmi ve Cumhuriyet 

Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/109; CuTiihTiriyet Senaitosu 1/1231) (S. Sayı
sı : 1643) 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine 
sunulur. 

»«-<« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

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

3. — YOKLAMA 
! BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza-
j kerelere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

1. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı Osman Olcay'a, dönüşüne kadar, Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sadi Koçaş'-
ın, vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/1053) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezke
resi var, okutuyorum. 

nı Osman Olcay'ın dönüşüne kadar; Dışişleri 
Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Sadi Koçaş'm vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine uygun görülmüş oldu
ğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 
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5. _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — İş Kanunu tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senato
su Tarım, Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İs
kân, Malı ve İktisadi İşler, Millî Savunma, Sos
yal İşler, İçişleri, Anayasa ve Adalet ve Bütçe 
ve Plân komisyonlarımdan 3 er üye alınmak su
retiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (Millet 
Meclisi : 1/347; Cumhuriyet Senatosu: 1/1228) 
(S. Sayısı : 1640) (1) 

BAŞKAN — iş Kanunu tasarısının yarıda 
kalan müzakeresine devam ediyoruz. Lütfen 
Hükümet ve Komisyon yerlerini alsınlar. Mad
de 34. 

Yarım ücret 
Madde 34. — 16 ncı maddenin III ncü ben

di ile 17 nci maddenin III ncü bendinde göste
rilen zorlayıcı sebepler dolayısiyle çalışmıyan 
veya çalıştınlmıyan işçiye bu bekleme süresi 
içinde bir haftaya kadar her gün için yarım 
ücret ödenir. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili bir önerge var, 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
34 ncü maddede «... bir haftaya kadar her 

gün için yarım ücret ödenir» ibaresinin, «Bir 
haftaya kadar her gün için tam ücret ödenir» 
şeklinde değiştirilmesini arz ve talebederim. 

Kocaeli 
Patma Hikmet İsmen 

BAŞKAN — Takrir sarih Sayın ismen, iza
ha ihtiyacı yok. Bu itibarla Hükümet ve Komis
yon bu takrire katılıyor mu efendim? Katılmı
yorlar. Hükümet ve Komisyon takrire katılmı
yor. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Takrir kabul edilmemiştir. 

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

Fazla çalışma ücreti 
Madde 35. — Memleketin genel yararlan, 

yahut işin niteliği veya üretimin artırılması 

(1) 1640 S. sayılı oasmayazı 27 . 7 . 1971 ta
rihli 93 ncü Birleşim tutanağına eklidir. 

gibi sebeplerle kanunda yazılı günlük çalışma 
süresinin dışında fazla çalışma yapılabilir. 

a) Fazla çalışma süresi günde üç saati ge
çemez. 

b) Fazla çalışma yapılacak günlerin topla
mı bir yılda doksan iş gününden fazla olamaz. 

c) Her bir fazla saat çalışma için verilecek 
ücret normal çalışma ücretinin saat başına dü
şen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiy
le ödenir. 

ç) 61 nci maddede yazılı sağlık sebepleri
ne dayanan kısa veya sınırlı süreli işlerde fazla 
çalışma yapılamaz. 

d) Fazla çalışma Bölge Çalışma Müdürlü
ğü iznine bağlıdır. 

e) Fazla saatlerle çalışmak için işçinin mu
vafakatinin alınması gerekir. 

f) Fazla saatlerle çalışmanın ne suretle 
uygulanacağı çıkanlacak bir tüzükte gösterilir. 

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

Zorunlu sebeple fazla çalışma 
Madde 36. — Gerek bir arıza sırasında, ge

rek bir ânzanm mümkün görülmesi halinde, ya
hut makinalar veya âlat ve edevat için hemen 
yapılması gerekli acele işlerde, yahut zorlayıcı 
sebeplerin ortaya çıkmasında, ancak işyerinin 
normal çalışmasını sağlıyacak dereceyi aşma
mak kaydiyle işçilerin hepsi veya bir kısmı 
61 nci madde gereğince belirli olan günlük ça
lışma sürelerinden fazla çalıştınlabilir. Şu ka
dar ki, bu olağandışı çalışma saatleri için 35 
nci maddenin (c) bendi gereğince ücret ödenir. 

Bu gibi hallerde işveren işin niteliğini ve 
başladığı gün ve saati işin bitiminden başlıya-
rak 48 saat içinde ilgili Bölge Çalışma Müdür
lüğüne bildirmek zorundadır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylannıza arz ediyo-
ram. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Olağanüstü hallerde fazla çalışma 
Madde 37. — Seferberlik sırasında ve bu 

süreyi aşmamak şartiyle memleket savunması
nın ihtiyaçlarını temin eden işyerlerinde fazla 
çalışmaya lüzum görülürse işlerin cinsine ve 
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ihtiyacın şiddetine göre günlük iş müddetini, 
Bakanlar Kurulu, işçinin en çok çalışma kabi
liyetine çıkarabilir. 

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

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

Cumartesi günü ücret 
Madde 38. — Cumartesi günleri tamamen 

veya saat 13 ten sonra çalışmanın duracağı söz
leşmelerde tesbit edilen veya örf, âdet ve ikli
me göre bu türlü çalışmayı gerektiren işyerle
rinde, gündelik ücretle çalışan işçilerin, Cumar
tesi gününe ilişkin ücretleri haftanın öteki 
günlerinde olduğu gibi tam olarak ödenir. 

Cumartesi günleri kısmen veya tamamen 
tatile tabi tutma hali işçilerin günlük, haftahk 
veya aylık ücret tutarlarında eksiltme yapıl
masına sebebolamaz. 

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

Bayram, genel tatil günlerinde kapanma 
Madde 39. — 2739 sayılı Kanunun 2 nci 

maddesinde gösterilen genel tatil günleri -ile 
1 nci maddesinde sözü geçen 28 ve 30 EMm 
günlerinde işyerlerinde çalışıp çalışmıyacağı 
toplu sözleşme veya hizmet akidlerinde gösteri
lir. 

Bu günlere ait ücretler 42 nci maddeye gö
re ödenir. 

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

Saklı haklar 
Madde 40. — Toplu iş sözleşmesi veya hiz

met akidlerine. hafta tatili, ulusal bayram ve 
genel tatillerde işçilere tanınan haklarla ücret
li izinlere ve (Yüzde) usulü ile çalışan işçilerin 
bu kanunla tanınan haklanna aykırı hükümler 
konulmaz. 

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

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

29 . 7 . 1971 O : 1 

Hafta tatili ücreti 
Madde 41. — Bu kanun kapsamına giren iş

yerlerinde haftanın tatilden önceki 6 iş günün
de bu kanunun günlük iş sürelerine uygun ola
rak çalışmış olan işçilere çahşılmıyan hafta ta
tili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı 
olmaksızın bir gündelik tutarında ücret ödenir. 
Şu kadar ki : 

a) Çalışılmadığı halde kanunen iş süresin
den sayılan zamanlarla günlük ücret ödenen 
veya ödenmiyen kanuni veya akdî tatil günleri 
ve 38 ve 62 nci maddelere göre kısmen veya 
tamamen çahşılmıyan Cumartesi günleri, 

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

c) Bir haftahk süre içinde kalmak üzere 
işveren tarafından verilen diğer izinlerle hekim 
raporuyla verilen hastalık ve dinlenme izin
leri, 

Çalışılmış günler gibi hesaba katılır. 
Zorlayıcı ve ekonomik bir sebebolmadan iş

yerindeki çalışmanın haftanın bir veya birkaç 
gününde işveren tarafından tatil edilmesi halin
de haftanın çahşılmıyan günleri ücretli hafta 
tatiline hak kazanmak için çalışılması gereken 
6 günün hesaplanmasında göz önünde tutulur. 

Bir işyerinde işin bir haftadan fazla bir sü
re ile tatil edilmesini gerektiren zorlayıcı se
bepler ortaya çıktığı zaman, bu kanunun 16 
ve 17 nci maddelerinin III ncü bendlerinde 
gösterilen zorlayıcı sebeplerden ötürü çahşılmı
yan günler için işçilere ödenen yaran ücret haf
ta tatili günü için de ödenir. 

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde 
hafta tatili ücreti işverence işçiye ödenir. 

Bu işyerlerinde hafta tatili ücreti o hafta 
içinde işçinin elde ettiği yüzde ücretlerinin 
altıya bölünmesi ile elde edilen günlük ücreti
dir. 

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

Genel tatil ücreti 
Madde 42. — Bu kanun kapsamına giren iş

yerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal 
bayram ve genel tatil günü olarak kabul edi
len günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı ol-
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maksızm o günün ücretleri tam olarak, tatil 
yapmıyarak çalışırlarsa çalıştıkları günlerin 
ücretleri ücret ödeme şekline bakılmaksızın 
bir kat f azlasiyle ödenir. 

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde 
işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri 
işverence işçiye ödenir. 

Bu işyerlerinde ulusal bayram ve genel ta
til ücreti o hafta içinde işçinin elde ettiği yüz
de ücretlerinin altıya bölünmesi ile elde edilen 
günlük ücrettir. 

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

Hafta arasında hafta tatili 
Madde 43. — 394 sayılı Hafta Tatili Kanu

nunun 1, 4, 5, 6 ncı maddeleri veya 16 . 9 . 1960 
gün ve 79 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gere
ğince hafta tatilinden istisna olunan işyerlerin
de çalışan işçilere haftanın diğer bir gününde 
hafta tatili verilmesi mecburi olup o güne ait 
gündelikleri aynı esaslara göre ve bir iş kar
şılığı olmaksızın ödenir. 

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

Geçici işgöremezlik 
Madde 44. — işçilere geçici işgöremezlik 

ödeneği verilmesi gerektiği zaman geçici işgö
remezlik süresine rastlıyan ulusal bayram, ge
nel tatil ve hafta tatilleri, ödeme yapan ku
rum veya sandıklar tarafından geçici işgöre
mezlik ölçüsü üzerinden ödenir. 

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

Ücret şekillerine göre tatil ücreti 
Madde 45. — işçinin tatil günü ücreti ça

lıştığı günlere göre bir güne düşen yevmiyesi-
dir. 

Parça başına, akort, götürü veya yüzde 
usulü ile çalışan işçilerin tatil yevmiyesi, bir 
ödeme süresinde kazandığı ücretin aynı süre 
içinde çalıştığı günlere bölünmesi suretiyle he
saplanır. 

Saat ücreti ile çalışan işçilerin tatil günü sa
at ücretinin sekiz katıdır. 

Hasta, izinli veya sair sebeplerle mazeretli 
olduğu hallerde dahi aylığı tam olarak ödenen 
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| aylık ücretli işçilere 41, 42, 43 ncü madde hü

kümleri uygulanmaz. Ancak bunlardan ulusal 
bayram ve genel tatil günleri çalışanlara ayrıca 

[ çalıştığı her gün için bir tatil yevmiyesi öde
nir. 

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

| mistir. 
Tatil ücretine girmeyen kısımlar 

s Madde 46. — Fazla çalışma karşılığı olarak 
alman ücretler, primler, işyerinin temelli işçisi 
olarak normal çalışma saatleri dışında hazırla
ma, tamamlama, temizleme işlerinde çalışan iş
çilerin bu işler için aldıkları ücretler ve sosyal 
yardımlar, ulusal bayram, hafta tatili ve genel 
tatil günleri için verilen ücretlerin tesbitinde 
hesaba katılmaz. 

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

yüzdelerin ödenmesi 
Madde 47. — Otel, pansiyon, lokanta, kah

vehane, gazino, açık hava lokanta ve gazinosu, 
çalgılı eğlence yeri, dans salonu, kulüp, oyun 
salonu, birahane, içki salonu ve benzeri yerlerle 
içki verilen ve hemen orada yenilip içilmesi 

I için çeşitli yiyecek satan yerlerden (yüzde) usu
lünün uygulandığı müeseselerde; işveren tara
fından servis karşılığı veya başka isimlerle 
müşterilerin hesap puslalarına (yüzde) eklene
rek veya ayrı şekillerde alınan paralarla kendi 
isteği ile müşteri tarafından işverene bırakılan 
yahut da onun kontrolü altında bir araya top
lanan bütün paraları işveren serviste çalışan 
işçilere eksiksiz olarak ödemek zorundadır. 

işveren veya işveren vekili, yukardaM fık
rada sözü edilen paraların kendisi tarafından 
alındığını, eksiksiz olarak işçilere dağıtıldığını 
belgelemekle yükümlüdür. 

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

BAŞKAN — Madde ile ilgili bir önerge var, 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
I 47 nci maddedeki bir ibare Komisyonun da-
I ha önce yaptığı değişiklikle de bağdaşmamak-
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tadır. Gerekli değişikliğin yapılmasını arz ede
rim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

BAŞKAM — Nedir o Sayın Artukmaç? 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 

Başkan, burada 5 nci satırda bir «pusla» keli
mesi var. Komisyon değişiklik yaptı. Fakat, ka
bul edilen maddelerde gene geçti. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon da işti
rak ediyor, (s) den sonra bir (u) harfi kona
caktır. Bu, bu şekilde düzeltilmiştir. 

önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

Maddedeki «pusla» «pusulalarına» şeklinde 
değiştirilmiştir. Bu değiştirilmiş şekliyle mad
deyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yüzdelerin belgelenmesi 
Madde 48. — Hesap puslalarma yüzde ek

lenmesi suretiyle müşterilerden alman paraları, 
işveren ilgili Bölge Çalışma Müdürlüğü tarafın
dan sayfaları mühürlenmiş ve numaralanmış, 
son sayfasına tasdik şerhi konulmuş bulunan 
bir deftere günü gününe işlemekle ödevlidir. 

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

İşveren deftere geçirdiği hesapların asılları
na uygun olduğunu kendi sorumluluğu altında 
onaylar. 

Bu defter, işyerinden dışarıya çıkarılamaz. 
işçilerin kendi aralarında seçecekleri bir tem
silci her iş günü sonunda, hesap sonuçlarının 
kendisine bildirilmesini istiyebilir. işverenle 
anlaşmak şartiyle hesapların bildirilmesini iste
me daha uzun bir zamana bırakılabilir. 

Ancak bu süre hiçbir zaman 15 günden faz
la olamaz. Her ödeme dönemiyle ilgili hesap 
puslaları o döneme ilişkin paraların işçilere 
ödenmesinden başlıyarak bir ay süre ile işveren 
tarafından saklanır. 

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde iş
veren, işçi isterse, her hesap puslasmm genel 
toplamını gösteren bir belgeyi işçilerin kendi 
aralarından seçecekleri bir temsilciye vermeye 
mecburdur. Bu belgenin* şekli ve uygulama 
usulleri hizmet akidlerinde veya toplu iş söz
leşmelerinde gösterilir. 
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Yüzde usulünü uygulıyan müesseseler, o 
yerdeki belediyelerce soğuk damga ile damga
lanmış ve cilt ve sayfa numaraları birbirini ta-
kibeden en az üç kopyah hesap puslası kullan
mak ve müşterinin her ödemesinde bunlardan 
bir kopyasını servis yapan işçide bırakmak zo
rundadır. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili bir önerge var 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakeresi yapılan kanunun 48 nci madde

sinin «Ancak özel hesap makinalarmm kulla
nıldığı işyerlerinde, işverenin müracaatı üzeri
ne bu şeklin uygulanmamasına Çalışma Bakan
lığınca karar verilebilir» paragraf mm, kanun
dan çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Fikret Gündoğan 
istanbul 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan? 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Kabul 

etmiyeceklerse esbabı mucibelerini öğrenmek 
isterim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLYAS 
KARAÖZ (Muğla) — Metinden çıkarılmıştır. 
Zaten metinde yoktur efendim. 

BAŞKAN — Metinden çıkarılmış. Şu halde 
geri mi alıyorsunuz? 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Gteri 
alıyorum. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. Maddede 
«pusla» kelimelerinin «pusula» olarak düzeltil
mesi şekliyle maddeyi... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLYAS 
KARAÖZ (Muğla) — Sayın Başkan metnin 
son satırında «işçide» kelimesi var. Bu, yanlış 
okundu, «işçi de» olacak efendim. 

BAŞKAN — Her ödemesinde bunlardan bir 
kopyasını servis yapan işçide bırakmak zorun
dadır.» Doğrusu burada «işçi de» değil, işçide» 
dir. 

Maddeyi pusla kelimelerinin, pusulaların 
şeklinde düzeltilmesi suretiyle oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yıllık ücretli izin 
Madde 49. — Bu kanun kapsamına giren iş

yerlerinde çalışan işçilerden işyerine girdiği 
günden başlıyarak, deneme süresi de içinde ol
mak üzere en az bir yıl çalışmış olanlara, iler-
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deki maddelerde gösterilen esaslara göre hesap
lanmak üzere aşağıdaki süreler kadar yıllık üc
retli izin verilir. 

Hizmet süresi : 
a) Bir yıldan beş yıla kadar olanlara yılda 

12 gün, 
b) Beş yıldan fazla ve onbeş yıldan az 

olanlara yılda 18 gün, 
c) Onbeş yıl ve daha fazla olanlara yılda 

24 gün, 
Ancak 18 ve daha küçük yaştaki işçilere ve

rilecek yıllık ücretli izin 18 günden az olamaz. 
Bu süreler toplu iş sözleşmeleri ve hizmet 

akitleri ile artırılabilir. 
Yıllık ücretli izin hakkında» vazgeçilemez. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

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

Yıllık ücretli izin hakkının belirtilmesi 
Madde 50. — Yıllık ücretli izne hak kazan

mak için gerekli sürenin hesabında işçilerin, 
aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalış
tıkları süreler birleştirilerek göz önüne alınır. 
Şu kadar ki; bir işverenin bu kanun kapsamına 
giren işyerinde çalışmakta olan işçilerin aynı 
işverenin işyerlerinde bu kanun kapsamına gir
meksizin geçirmiş bulundukları süreler de hesa
ba katılır. 

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

İşçinin gelecek izin hakları için geçmesi ge
reken bir yıllık hizmet süresi, bir önceki izin 
hakkının doğduğu günden başlıyarak gelecek 
hizmet yılına doğru ve yukarıki fıkra ve 51 nci 
madde hükümleri gereğince hesaplanır. 

İşçi yukarı fıkralar ve 51 nci madde hüküm
lerine göre hesaplanacak her hizmet yılına kar
şılık yıllık iznini, gelecek hizmet yık içinde 
kullanır. 

Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren 
mevsim veya kampanya işlerinde çalışanlara bu 
kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümle
ri uygulanmaz. 

Aynı bakanlığa bağlı işyerleri ile, aynı ba
kanlığa bağlı tüzel kişiliklerin işyerlerinde ge

çen süreler ve kamu iktisadi teşebbüsleri yahut 
özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye 
dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar veya 
bunlara bağlı işyerlerinde geçen süreler işçinin 
yıllık ücretli izin hakkının hesaplanmasında 
göz önünde bulundurulur. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili bir önerge var
dır okutuyorum: 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan iş Kanununun 50 nci 

maddesinin 4 ncü bendinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Kontenjan Senatörü 

Vahap Güvenç 
işveren; işçinin yukardaki fıkralar ve 51 nci 

rnadde hükümlerine göre hesaplanacak her hiz
met yılına karşılık yıllık iznini, gelecek hizmet 
yılının ilk 3 ayı içinde kullandırmak zorunda
dır. 

BAŞKAN — Sayın Güvenç. 
VAHAP GÜVENÇ (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Sayın Başkan, değerli senatörler; 50 nci 
maddenin bu 4 ncü bendinde belirtilen hüküm, 
işçinin izin hakkını kendi iradesi iie kullanma
sını öngörmektedir. Ve hak ettiği seneden son
raki takıbeden sene içerisinde de kullanmasını 
öngörmektedir. Bununla şu oluyor: izine hak 
kapanmış olan işçi izine hak kazandığı seneyi 
takibeden sene içerisinde kullanması gerektiğin
den, sene sonuna kadar da çalıştığı varit olu
yor. Bolayısiyle iıer sene sonunda dinlenmesi 
lâzımgelen işçi ancak, iki sene sonra dinlenme 
iznine çıkma gibi bir hal doğuyor. 

Vermiş olduğum bu önerge ile, senelik izni 
hak eden işçinin bu izninin kullandırılması zo-
runluğunu işverene yüklemiş oluyoruz. Yani 
işveren, iç bünyede, işçinin izin durumunu iş 
icap ve zaruretlerine göre tanzim edecek, an
cak senelik izine hak kazanmış olan işçiyi de 
hak kazandığı seneyi ttakibeden senenin ilk üç 
ayı içerisinde izine mutlaka çıkaracaktır. Böy
le olunca, tam bir sene çalışmış olan bir işçi 
sene sonunda mutlaka dinlenme imkânını bula
cak, işyerine daha dinç olarak dönüp daha ve
rimli çalışma imkânını bulacaktır. Ama bugün
kü tatbikatta, çok defa böyle olmamakta; iM 
sene gibi uzun bir süre çalıştıktan sonra bir 
sene evvel kazanmış olduğu senelik izin ini kul
lanabilmekte, dolayısiyle işçi verimsiz hale gel-
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mekte, zindeliğini kaybetmektedir. Vermiş ol
duğum bu takriri kabul edecek olursanız bu hü
küm değişecek, işveren de kendi işini ayarlama 
imkânını bulacak ve dolayısiyle bir sene yorul
muş olan işçiye o senelik iznini, en çok üç ay 
içersinde kullandırma durumunda olacak. Tak
ririmin kabulünü rica eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon takrire 
katılmıyorlar. 

Takriri oylamadan evvel bir hususa işaret 
etmek istiyorum: 50 nci maddenin 1 - 2 - 3 -
4 ncü fıkrasında «İşçi yukarı fıkralar ve 51 nci 
madde hükümlerine..» diyor. Bu «yukarı fık
ralar» ifadesi biraz düşük oluyor, yani zayıf 
bir ifade oluyor. Bunun «yukarıdaki fıkralar» 
yahut «yukarki fıkralar» şeklinde olması ik
tiza eder. Bunu bu şekilde düzeltmek mümkün 
mü? Komisyon bu değişikliği kabul eder mi 
efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLYAS 
KARAÖZ (Muğla) — Sayın Başkan, «Yukar
daki fıkralar ve 51 nci madde hükümlerine gü
re....» 

BAŞKAN — Evet onun yukardaki olması 
lâzım. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLYAS 
KARAÖZ (Muğla) — Evet kabul ediyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — İşçi kelimesinden sonra bir vir
gül konacak ve madde «yukardaki fıkralar» 
şeklinde düzeltilecek. 

VAHAP GÜVENÇ (Cumhurbaşkanınca S. 
ü.) — Sayın Başkan, vermiş olduğum önerge
ye Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon katılma
dıklarını bildirdiler. Ben bu katılmama sebep
lerini izah etmelerini rica ediyorum. 

BAŞKAN — izah edecekler efendim. Fıkra
nın bu şekilde düzeltilmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum: Kabul edenler.,. Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

önerge sahibi, Hükümetin ve Komisyonun 
neden bu takrire katılmadıkları hususunun iza
hını istiyorlar. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLYAS 
KARAÖZ (Muğla) — Sayın Başkan, Sayın 
Güvenç'in fikirlerine hürmet ederim. Yalnız 
burada bir müşkilâtla karşılaşıyoruz, işçiye ve 
işverene izin müddetini kullanmak için kısa bir 
marj verilmemesi lâzım. «Yılın ilk üç ayı» di
yoruz. Yılın ilk üç ayı Kış mevsimine tesadüf 
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ettiği takdirde işçinin izin kullanması, yani bu 
ay içerisinde mutlaka izninizi kullanacaksınız 
gibi bir tazyik altında kalması biraz güç. Onu, 
bu izin meselesini kendi iradesine bırakmamız
da fayda mülâhaza etmekteyiz. Bu bakımdan 
katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon takrire 
iştirak etmiyorlar. Takriri oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir 
kabul edilmemiştir. 

Maddeyi tashih edilen şekliyle birlikte oyla
rınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Çalışılmış gibi sayılan haller 
Madde 51. — Aşağıdaki süreler yıllık ücret

li izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayı
lır : 

a) İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu 
hastalıktan ötürü işine gidemediği günler, 

b) Kadın işçilerin 70 nci madde gereğince 
doğumdan önce ve sonra çahştırümadıkları gün
ler, 

c) işçinin muvazzaf askerlik hizmeti dışın
da manevra veya her hangi bir kanundan dolayı 
ödevlendirilmesi sırasında işine gidemediği gün
ler, (Bu sürenin yılda 90 günden fazlası sayıl
maz.) 

ç) Çalışmakta olduğu işyerinde, zorlayıcı 
sebepler yüzünden işin aralıksız bir haftadan 
çok tatil edilmesi sonucu olarak işçinin çalışma
dan geçirdiği zamanın 15 günü, (işçinin yeni
den işe başlaması şar tiyle) 

d) 62 nci maddede sözü geçen zamanlar, 
e) Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil 

günleri, 
f) 5153 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 

tüzüğe göre röntgen muayenehanelerinde çalı
şanlara Pazardan başka verilmesi gereken yarım 
günlük izinler, 

g) işçilerin uzlaştırma toplantılarına katıl
maları, hakem kurullarında bulunmaları, bu ku
rullarda işçi temsilciliği görevlerini yapmaları, 
çahşma hayatı ile ilgili mevzuata göre kurulan 
meclis, kurul, komisyon ve toplantılara yahut 
işçilik konuları ile ilgili milletlerarası teşekkül
lerin konferans, kongre veya komitelerine işçi 
veya sendika temsilcisi olarak katılmaları se
bebiyle işlerine devam edemedikleri günler, 

h) İşçilerin evlenmelerinde üç güne kadar, 
ana veya babalarının, eşlerinin, kardeş veya co-
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cılklarının ölümünde iki güne kadar verilecek 
izinler, 

i) işveren tarafından verilen öbür içinler, 
ı) Bu kanunun uygulanması sonucu olarak 

işçiye verilmiş bulunan yılık ücretli izin 
süresi. 

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

Yıllık ücretli iznin uygulanması 
Madde 52. — Yıllık ücretli izin işveren tara

fından bölünemez, 
Bu iznin 49 ncu maddede gösterilen süreler 

içinde işveren tarafından devamlı bir şekilde 
verilmesi zorunludur. 

Ancak 49 ncu maddenin (b), (c) fıkraların
da gösterilen izin süreleri tarafların rızası ile. 
bir bölümü 12 günden aşağı olmamak üzere 
ikiye bölünebilir. 3u takdirde işveren işçiye 7 
günden fasla ücret sis yol izni vermeye mecbur 
tutulamaz. 

işveren tarafından yıl içinde verilmiş bulu
nan başka ücretli ve ücretsiz izinler veya din
lenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsubedi-
lemez. 

Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin 
süresine raslıyan ulusal bayram, hafta tatili 
ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz. 

Yıllık ücretli izinlerini işyerinin kurulu bu
lunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olan
lara eğer isterlerse, gidiş ve dönüşlerinde yolda 
geçecek süreleri karşılamak üzere işveren 7 gü
ne kadar gereken ücretsiz izni vermek zorunda
dır. 

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

İşverenin değişmesi 
Madde 53. — İşyerinin el değiştirmesi veya 

başkasına geçmesi bu işyerinde çalışan işçilerin 
yıllık ücretli izin kaklarının ortadan kalkmasına 
sebeboîamaz. 

Aksine bir sözleşme olsa bile yıllık ücretli 
İ2İn süresine ilişkin ücretler yeni işveren tara
fından ödenir. 

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

izin ücreti 
Madde 54. — İşveren, yıllık ücretli iznini 

•kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin 
ücretini ilgili işçinin izne başlamasından önce 
peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek 
zorundadır. 

Bu ücretin hesabında 46 ncı madde hükmü 
uygulanır. 

Günlük, haftalık veya aylık olarak belirli 
bir ücrete dayanmayıp da akort, komisyon üc
reti, kâra katılma ve yalnız servis karşılığı 
(yüzde) gibi belirli olmıyan süre ve tutar üze
rinden ücret alan işçdnin izin süresi için veri
lecek ücret, son bir yıllık süre içinde kazandığı 
ücretin fiilî olarak çalıştığı günlere bölünmesi 
suretiyle bulunacak ortalama üzerinden hesap
lanır. 

(Yüzde) usulünün uygulandığı yerlerde bu 
ücret, yüzdelerden toplanan para dışında işve
ren tarafından ödenir. 

Yıllık ücretli izin süresine raslıyan hafta ta
tili; ulusal bayram ve genel tatil ücretleri ay
rıca ödenir. 

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

İzinde çalışma yasağı 
Made 55. — Yıllık ücretli iznini kullanmak

ta olan işçinin izin süresi içinde ücret karşılığı 
•bir işte çalıştığı anlaşılırsa, bu izin süresi için 
kendisine ödenen ücret işveren tarafından geri 
alınabilir. 

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

Akdin feshinde izin ücreti 
Madde 56. — İşçinin hak kazanıp da kullan

madığı yıllık izin süresi için ödenecek olan üc
reti hizmet akdinin işveren veya işçi tarafından 
feshedilmesi halinde kendisine ödenir. 

Şu kadar ki, 17 nci maddenin 2 numaralı 
bendindeki durum sebebiyle hizmet akdinin iş
veren tarafından feshedilmesi halinde bu hüküm 
uygulanmaz, işveren tarafından hizmet akdinin 
feshedilmesi halinde 13 ncü maddede belirtilen 
bildirim süresiyle, 19 ncu madde gereğince iş
çiye verilmeği mecburi yeni iş arama izinleri 
yıllık ücretli izin süreleri ile içice giremez. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yönetmelik 
Madde 57. — Yıllık ücretli izinlerin, yürü

tülen işlerin niteliğine göre yılın hangi dönem
lerinde kullanılacağı, izinlerin ne suretle ve 
kimler tarafından verileceği veya sıraya bağlı 
tutulacağı, yıllık iznin faydalı olması için işve
ren tarafından alınması gereken tedbirler ve 
izinlerin kullanılması konusuna ilişkin usuller 
ve şartlar Çalışma Bakanlığı tarafından hazır
lanacak bir yönetmelikte gösterilir. 

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

îzin defteri 
Madde 58. — Her işveren, işyerinde çalışan 

işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir bir ka
yıt tutmak zorundadır. Bu kayıtların şekli 
57 ncl maddede sözü geçen yönetmelikte belir
tilir. 

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

Sigorta Primi 

Madde 59. — Sigortalılara yıllık ücretli izin 
süresi için ödenecek ücretler üzerinden iş ka
zaları ile meslek hastalıkları primleri hariç, di
ğer sigorta primlerinin, Sosyal Sigortalar Ka
nunundaki esaslar çerçevesinde işçi ve işveren
ler yönünden ödenmesine devam olunur. 

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

Ücretten indirme yapılamıyacağı 
Madde 60. — Her türlü iş de uygulanmakta 

olan günlük veya haftalık çalışma sürelerinin 
kanunen daha aşağı sınırlara indirilmesi ve bu 
kanunun hükümleri gereğince işverene düşen 
her hangi bir yükümlülüğün yerine getirilmesi 
sebeibiyle veyahut bu kanun hükümlerinden her 
hangi bibinin uygulanması sonucuna dayanıla
rak işçi ücretlerinden her ne şekilde olursa ol
sun eksiltme yapılamaz. 

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

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

işin düzenlenmesi 
İş süresi 

Madde 61. — a) Genel bakımdan i? süreci 
haftada en çok 48 saattir. 

Bu süre, haftada 6 iş günü çalışılan işlerde 
günde 8 saati geçmemek üzere ve Cumartesi 
günleri kısmen veya tamamen tatil eden işyer
lerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde 
bölünerek uygulanır. 

iş müddetlerinin yukardaki esaslar çerçe
vesinde, uygulama şekilleri Çalışma Bakanlığın
ca çıkarılacak iş süreleri tüzüğünde belirtilir. 

b) Sağlık kuralları bakımından günde an
cak 8 saat veya daha az çalışılması gereken iş
ler, Çalışma Bakanlığı ile Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının ortaklaşa hazırlıyacakian bir 
tüzükte belirtilir. 

BAŞKAN — madde ile ilgili bir önerge var, 
okutuyorum: 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan iş Kanununun 61 nci 

maddesi (.a) fıkrası Ok cümlesinin aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede-

Saygılarımla. 
rim. 

Vahap Güvenç 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

a) Genel bakımdan iş süresi haftada en 
çok 48 saat olup, vardiye usulü çalışılan iş
lerde ise bu süre 45 saattir. 

BAŞKAN — Sayın Güvenç. 
VAHAP GÜVENÇ (Cumhurbaşkanınca S. 

Üye) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlar; bu 61 
nci maddenin (a) fıkrasının birinci cümlesi 
«Genel bakımdan iş süresi haftada en çok 48 
saattir» demektedir. Şimdi tatbikatta bir var
diye,, iki vardiye çalışan arkadaşlarımız ger
çekten de haftada tam 48 saat çalışmaktadır
lar. Ama günün 24 saat olması bakıımmdan tak
simi mümkün olmıyan hal dolayısıyla üç pos
ta çalişan işçiler ise, gerçekten haftada 45 
saat çalışmaktadırlar. Çünkü, 8 saatlik çakış
ma süresi içerisinde yanım saat ysmek pay
dosu yapmaktadırlar. Yemek paydosu çalışma 
saatinden sayılmadığı için, üç posta çalişan iş
çiler günde 7,5 saat çalışmış oluyorlar ve böyle
ce altı iş günü çalıştıklarına göre haftada 45 
saat çalışmış oluyorlar. 
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Şimdi, haftada 48 saatten fazla çalışma ha

linin fazla mesaiyle girmesi dolayısiyle üç var
diya çalışan bir işçi, haftanın altı iş gününü 
takibeden Pazar günü fazla mesai yaptırıl
mak üzere işveren tarafından işe çağırıldığın
da, o işçi o gün de 7,5 saat çalışıyor. Yani ye
dinci günde 7,5 saat çalışıyor. Ancak hafta içe
risindeki çalışma süresinin toplamı 45 saat 
olduğu için, haftalık çalışma süresi 48 saat
tir. 45 saat çalışmışsınız, siz bugün de 7,5 saat 
çalıştınız, 48 e varmak için 3 saati de normal 
mesaiden sayacağım, g'eri kalan 7,5 saattin 4,5 
saatini ancak fazla mesai olarak ödiyeceğim, 
der. Tatbakatta bu böyledir. 24 saati üçe tak
sim etmek sekiz sonucunu verir. 8,5 saat yap
mak ta mümkün değildir. Vermiş olduğum tak
rir bu mealdedir. Yani tek vardiya çalışan bir 
işçi günde sekiz saat çalışır, aslında 9 saat 
işyerinde kalır, bir saat yemek paydosu ya
par. 8 saat devamlı çalışır. Ama üç vardiya 
çalışan işçi işyerinde 8 saat kalır, yanm saat 
yemek paydosu yapar. 7,5 saat çalışmış olur. 

Bu örnek olarak verdiğim iki işçi, ikisi bir
den altı iş günü devamlı çalışsa, Pazar günü 
de işveren tarafından fazla mesaiye çağrılsa, 
o gün de bu ila işçi gelse çalışsa bir tanesi 
45 saatin üstündekini fazla mesai olarak ala
caktır, diğeri de elinde olmiyan sebeplerle 45 
saat çalışmıştır. O da öbür işçi gibi 48 saatten 
sonrakini fazla mesai olarak alacaktır. Bura
da üç vardiya olarak çalışan işçilere bir ka-
dirlik olmaktadır. Haksızlık olmaktadır. Zaten 
çok defa toplu sözleşmelerle, toplu sözleşme 
yapılan yerlerde bu giderilmiştir. Ama toplu 
sözleşme yapılmıyan Türkiye'de birçok iş 
yerleri vardır, oradaki işçi arkadaşlarımızı ko
rumak bakımından bu takriri vermiş bulunu
yorum. Herhalde Komisyon ve Hükümet de bu 
makûl olan takririmize katılacaklardır. Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLYAS KA-
RAÖZ (Muğla) — Katılimıyoruz. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

VAHAP GÜVENÇ (Cumhurbaşkanınca S. ; 
Üye) — Niçin katılmadıMarım izah ederler mi I 
acaba? I 

BAŞKAN — Herhalde zabıtlara geçirtmek 
istiyor, sayın önerge sahibi, lütfen Hükümet 
adma Sayın Kitaplı buyurun. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun Milletvekili) — Burada «en çok 48 
saattir» denmektedir, bu tâbir vardır. Yalnız
ca 48 saat değil. 

ikincisi, zaten eğer tatbikatta böyle bir şey 
var ise, tatil günlerinde yapılan mesailer tam 
olarak ödenmektedir. Onun için burada böy
le bir ayrıcalık getirmek bunu başka yere de 
teşmil etmek mânasına gelir. 

BAŞKAN — Yani demek istiyorsunuz ki bu 
tâbirle Sayın Güvenç'in ifade ettikleri şey tat
bikatta mümkün değildir. 

Takrire Hükümet ve Komisyon katılmıyor. 
Takriri oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler... Takrir kabul edilmemiştir. 

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

iş süresinden sayılan haller 
Madde 62. I - a)—Madenlerde, taş ocakla

rında, yahut her ne çeşit olursa olsun yeral
tında veya su altında çalışılacak işlerde işçile
rin kuyulara, dehlizlere veya asü çalışma yer
lerine inmeleri veya girmeleri ve bu yerlerden 
çıkmaları için gereken süreler, 

b) işçilerin işveren tarafından işyerlerin
den başka bir yerde çalıştırılmak üzere gön
derilmeleri halinde yolda geçen süreler, 

c) İşçinin, işinde ve işverenin her an buy
ruğuna hazır bir halde bulunmakla beraber 
çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi bekliyerek 
boş geçirdiği süreler, 

ç) işçinin, işveren tarafından başka bir ye
re gönderilmesi veya işveren evinde veya bü
rosunda yahut işverenle ilgili herhangi bir yer
de meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmak
sızın geçirdiği süreler, 

d) Emzikli kadın işçilerin çocuklarına süt 
verme için belirtilecek süreler, 

e) Demiryolları ve sair yollar ve köprüle
rin yaplması, muhafazası yahut tamir ve tâdi
li gibi işlerde vâki olduğu veçhile, işçilerin ika
met ettikleri mevkilerden uzak bir mesafede 
bulunan işyerlerine hep birlikte nakledilmeleri 
icabeden her türlü işlerde bunların toplu ve mu
kannen surette götürülüp getirilmeleri esnasında 
g"eçen süreler. 

— 280 — 



G. Senatosu B : 95 29 . 7 . 1971 0 : 1 

işçinin günlük kanuni iş sürelerinden sayı
lır. 

II - işin mahiyetinden doğmayıp da işveren 
tarafından sırf sosyal yardım gayesiyle işye
rine götürülüp getirilme esnasında araçlarda 
gecen zaman iş süresinden sayılmaz. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili bir önerge var, 
okutuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1640 Sıra Sayılı kanun tasarısı 62 nci mad

desi (1) nci bendinin (e) fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederini. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

e) İşçilerin, ikâmetgâhlarına uzak mesa
fede bulunan işyerlerine toplu ve belirli suret
te götürülüp getirilmeleri sırasında geçen sü
reler. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç, buyurun efen
dim. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 62 nci madde 
süreden sayılan hallerin nelerden ibaret, oldu
ğunu tedvin etmektedir. Uzak mesafelerde bu
lunan işyerlerine işçilerin götürülüp getirilme
leri sırasında geçen süreler de birinci bendin 
(e) fıkrasına göre iş süresinden sayılmaktadır, 
Anladığıma göre, bu fıkranın ifada ettiği mânâ 
budur, yanlış anlamıyorsam. Eğer anlayışım 
doğru ise fıkranın yazılış tarzından bu mâna
yı çıkarmak haylice zor olmaktadır. Bu zorlu
ğu ortadan kaldırmak için fıkraya açıklık ver
mek lâzımdır. Şimdi fıkrayı okuyorum: 

«e) Demiryolları ve sair yollar ve köp
rülerin yapılması, muhafazası yahut tamir 
ve tadili gibi işlerde vâki olduğu veçhile işçi
lerin ikamet ettikleri mevkilerden uzak bir 
mesafede bulunan işyerlerine hep birlikte nak
ledilmeleri icaheden her türlü işlerde bunların 
toplu ve mukannen surette götürülüp getiril
meleri esnasında geçen süreler,» 

Şimdi, şu uzun ifadeden benim anladığım, 
işçilerin işyerlerine götürülüp getirilmeleri 
için geçen zaman fasılasının süreden sayılma
sını ifade etmek olduğuna göre, bu cümleler 
bir fıkra metninden ziyade, o fıkranın gerek
çesini belirten cümleler niteliğini taşımakta
dır, Halbuki biz gerekçeyi değil, asıl fıkra
nın metnini yazmak durumundayız. Şu halde, 

bunu daha sadeleştirerek fıkrayı ele almak ge
rekir. Şu şekilde teklifte bulunuyorum: 

«e) işçilerin ikametgâhlarına uzak mesafe
de bulunan işyerlerine toplu ve belirli surette 
götürülüp getirilmeleri sırasında geçen süre
ler,» şeklinde. 

Böylelikle anlayışı ve uygulamayı kolay
laştırmış olacağımıza inanıyorum. Sonra bu 
maddede bir de «toplu ve mukannen surette» 
deniyor. Her halde «mukannen» kelimesi «be
lirli» mânasında kullanılmıştır, çünkü lügat
teki mânası budur. Ben de önergemde «belir
li» diye ifade etmiş bulunuyorum, iltifatını
za mazhar olmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye iştirak 

ediyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALİ SA
KİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Sayın Başka
nım, (e) fıkrasında sayılan özel işler için, iş
veren, işçileri ikametgâhlarından alarak o özel 
işyerlerine getiririz. Bu fıkrada sayılı işlerde, 
vasıtalarda geçen zaman, işten sayılır. Hal
buki bunu umumileştirir isek, işçinin aleyhi
ne olur. Sosyal maksatlarla fabrikalar, kolay
lık olsun diye, işçileri toplayıp işyerine getiri
yorlar. Eğer umumi mahiyette ikametgâhın
dan işyerine kadar taşımayı iş saatleri içine 
ithal edersek, bu defa bu sosyal hizmetlerden 
işverenler vazgeçerler. Benim işyerlimde şu 
saatte iş başlar derler. O zaman isçinin aley
hime olur. Bu bakımdan önergeye iştirak et
miyoruz, umumi! eşmesine. 

BAŞKAN — Yani aranızda anlayış farkı 
vo,r. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, meseleyi 
şöyle bir crtalıyalım. 

Sayın Artukmaç önergesiyle umıımileştir-
üiek istiyor, siz ise sadece demiryolu ve yollar 
gibi bâzı uzak mesafelere götürüp getirme, ya
ni belirli işyerlerine tahsis ediyorsunuz, fikri. 
Sayın Artukmaç, buyurun efendim. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Eğer 
böyle muayyen işe hasr ve tahsis ediyorlar ise 
iştirak ediyorum. 

BAŞKAN — Evet, onu ifade ettiler efen
dim. 
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SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Bir de 
«gibi» kelimesi var, onu kaldırmak lâzım, «gi
bi» kelimesini kaldırmak kaydiyle katılıyorum. 

BAŞKAN — O «gibi» kelimesi tamir, tadil, 
onarım durumlarını ifade ediyor. Yoksa işi 
ifade etmiyor. Doğrudur. 

İSADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Ben 
önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. Bir başka 
önerge var, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
iş kanunu tasarısının 62 nci maddesinin 

aşağıdaki suretle tashihini arz ve teklif ede
rim. 

Bitlis 
Orham Kürümoğlu 

Madde 62. — I - Aşağıdaki süreler işçinin 
günlük kamun: iş sürelerinden sayılır. 

a) Aynen kabulü 
b) Aynen kabulü 
c) Aynen kabulü 
d) Aynen kabulü 
e) Aynen kabulü 
II - Aynen 

BAŞKAN — Yani son satırdaki ifadeyi 
üste alıyorsunuz. O şekilde mi değişiklik is
tiyorsunuz? 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — izah etmek üzere buyurun 
Sayın Kürümoğlu. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan, muhterem üyeler; kamrau bastan so
na kadar okumak medbur±3''etindie kaldığım için 
dikkatimi çeken "noktalar oluyor. Bu arada 
da, 62 nci maddede bir tanzim hatası olarak 
kabul edilebilecek bir huşum müşahade ettim 
ve ona göre tashihini istirham ettim. 

Şimdi, 62 nci madde, d i k t e buyumlursa, 
romen rakkamı (I) ile başlıyor, ondam, sonra 
(a) geliyor. Bir defa bu tanzim şekli hatalı. 
Günkü buradaki romen raıkkamı ile (I) neyi 
ifade ediyor? Hiç. Neticede neyi ifade ettiği 
hususunu da muayyen fıkaralar a, b, c, d, e şek
linde ifade edildikten sonra, son satıra böyle 
dışarıdan konmuş bir cümle şeklinde ilâve edil
miş oluyor, «işçinin günlük kanuni iş sürele
rinden sayılır.» diyor. 

i Halbuki maddede şu şekilde bir değişiklik 
I yapılırsa: 

«Madde 62. — I - Aşağıda süreler işçinin 
günlük kanuni iş sürelerinden sayılır: 

i a) 
i h) 

c) 
d) 

I e > 
I II» 

şeklinde tanzim edilmelidir. Teklifim buna 
dairdir. Kabulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Evet. Komisyon katılıyor mu?. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALİ SA

KİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Sayın Başka-
kanrnı, bu madde iki fıkradır. Birinci fıkra 
iş saatlerinden sayılacak kısmı, ikinci fıkra 
da ısayılmıyacak kısmı ifade ediyor. Onun için 
ibareler aşağı gelmiştir. Birinci bentte sayıla
caklar işçinin günlük kanuni süresinden sayı
lır. İkinci bentte de, sonunda, süresinden. sa
yılmaz, diyor. 

BAŞKAN — Yani tertibin doğru olduğu
nu söylüyorsunuz ve katılmıyorsunuz. Hükü
met ve Komisyon katılmıyor. Takriri oyları-

I niza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyen-
| 1er... Takrir kabul edilmemiştir. 

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

Saat ayarı 
Madde 63. — Çalışma saatleri, «memleket 

i saat ayarı»na göre düzenlenir. 
işin başlayış ve bitiş saatleri ile dinlenme 

saatleri işyerlerine asılacak levhalarda göste
rilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Ara dinlenmesi 
Madde 64. — I - Çalışma süresinin ortala

ma bir zamanda o yerin âdet ve isin gereğine 
göre ayarlanmak suretiyle işçilere : 

j a) 4 saat veya daha kısa süreli işlerde 15 
dakika, 

b) 4 saatten fazla ve 8 saatten az süreli 
ı işlerde yarım saat, 

c) 8 saat veya daha fazla süreli işlerde bir 
I saat, dinlenme verilir. 
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Bu dinlenme süreleri en az olup aralıksız 
verilir. 

Ancak bu süreler, iklim, mevsim, o yerdeki 
örf ve gelenekler veya işin niteliği göz önünde 
tutularak toplu iş sözleşmesi veya hizmet akid-
leri ile aralı olarak kullanılabilir. 

Iî - Dinlenmeler, bir işyerinin aynı kısımım-
daki bütün işçilerine önceden belirtilmiş olan 
aynı saatte uygulanır. Şu kadar ki işin gere
ğime göre nöbetleşe dinlenme yapılması toplu 
iş sözleşmeleri veya hizmet akidıleri ile düzen
lenebilir. 

III - Yukarda yazılı dinlenmeler çalışma 
süresinden sayılmaz, 

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

Gece süresi 
Madde 65. — I - iş hayatında (Gece) en geç 

saat 20 de başlıyarak en erken sabah 6 ya ka
dar gecem, ve her halde en fazla 11 saat süren 
gün dönemidir. 

Iî - Bâzı işlerin niteliğine ve gereğine göre 
yahut yurdun bâzı bölgelerinin iklim ve âdet 
ayrılıkları bakımından, iş hayatına ilişkin (Ge
ce) başlangıcının daha geriye alınması veya 
yaz ve kış saatlerinin ayarlanması, yahut çe
şitli işler için erkek, kadın ve çocuk işçiler hak
kında (Gece) deyiminden anlaşılacak gün dö 
neminin başlama ve bitme saatlerimin belirtil
mesi suretiyle birinci fıkradaki genel hükmim 
uygulama şekillerini tös'bit etmek yahut bâzı 
gece çalışmalarına her hangi bir oranda fazla 
ücret ödenmesi usulünü koymak veyahut gece 
işletilmelerinde ekonomik bir zorunluluk bu-
lunmıyan işlerde işçilerin gece çalıştırılmaları
nı yasak etmek üzere Çalışıma Bakanlığınca tü
zükler hazırlanabilir. 

III - işçilerin gece çalışmaları 8 saati ge-
mez, 

IV - Gece ve gündüz işletilen ve nöbetlere 
işçi postaları kullanılanı işlerde, en fazla bir iş 
haftası gece çalıştırılan işçilerin, ondan sonra 
gelen ikinci iş haftası gündüz çalıştırılmaları sü
ratiyle postaılar sıraya konur. 

Çalışma Bakanlığı, gece ve gündüz postala
rında on!beşer günlük nöbetleşmeye de izin ve
rebilir. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili bir takrir var, 
okutuyorum : 

29 . 7 . 1971 O : 1 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
65 noi maddenin ikinci bendinin son satırın

daki «fıkradaki» kelimesinin «bentteki» şeklin
de değiştirilmesini arz ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç, söylediğiniz 
yerde öylo bir r,ey yok efendim. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın Baş
kanım, yanlış olmuş, ikinci bendin besinci satı
rındaki «fıkradaki» kelimesinin.,. 

BAŞKAN — Evet evet, «fıkradaki». 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) ««Bencide

ki» olarak düzeltilmesini rica ediyorum, 
BAŞKAN — Evet, bend numarası konmuş 

çünkü. Hükümet ve Komisyon iştirak ediyor mu 
efendim? 

DEVLET 3 AK AH I DOĞAN KİTAPLI (Sam
sun Milletvekili) — Evet, 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALİ ŞA-
KîE AĞANOĞLü (Trabzon) — Evet. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon iştirak 
ediyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, «fıkra
daki» kelimesi «benddeki» şeklinde düzeltilmiş
tir. Bu düzeltilmiş şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sa
yın Başkanım, burada 65 nci maddede «en er
ken sabah 6 ya kadar» olan şekil, saat 6 ya ka
dar, diye okundu... 

BAŞKAN — Nerede efendim. 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — 65 

nci maddenin birinci bendinde: «İş hayatında 
(gece) engeç saat 20,00 de başlayarak en er
ken sabah 6 ya kadar» tabiri, saat 6 ya kadar, 
diye okundu, 

BAŞKAN — Oraya bir «naat» kelimesi kon
masını mı işaret ediyorsunuz? 

AHMET DEMİŞ YÜCE (Zonguldak) — Ha
yır, «sabah 6 ya kadar» tâbiri, «saat 6 ya ka
dar» diye okundu. 

BAŞKAN — Burada «sabah» diye yazılı 
efendim. Demek ki yanlış okunmuş. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Pe
ki efendim. 

Hazırlama, tamamlama, temizleme işleri 
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Madde 66. — Genel olarak bir işyerinde be
lirli çalışma saatlerinden önce veya sonra yapıl
ması gerekli olan hazırlama veya tamamlama ya
hut temizleme işlerinde çalışan işçiler için işin 
düzenlenmesi ile ilgili hükümlerden hangilerinin 
uygulannuyacağı yahut ne gibi değişik şartlar 
ve usullerle uygulanacağı Çalışma Bakanlığı ta
rafından hazırlanacak bir tüzükte gösterilir. 

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

Çocukları çalıştırma yasağı 
Madde 67. — 18 yaşını doldurmamış çocuk

ların, hangi işte olursa olsun günde 8 saatten 
fazla çalıştırılması yasaktır. Bunlardan ilkokula 
gidenlerin iş saatleri okul saatlreine engel olmı-
yacak şekilde düzenlenir ve ders saatleri 8 sa
atlik çalışma süresinin içinde sayılır. 

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

Yer ve su altında çalıştırma yasağı 
Madde 68. — Maden ocakları ile kablo döşe

mesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yeraltın
da veya sualtında çalışılacak işlerde 18 yaşını 
doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınların 
çalıştırılmaları yasaktır. 

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

Gece çalışma yasağı 
Madde 69. — Sanayie ait işlerde 18 yaşını 

doldurmamış erkek çocuklarla her yaştaki ka
dınların gece ealıştmlmalan esas itibariyle ya-
Eskti'. 

Şu kadar ki; işin özelliği icabı kadın işçi ça
lıştırılması gereken işlerde 18 yaşını doldurmuş 
karlın işçilerin gece postalarında çalıştırılmala
rına, Çalışma ve Sağlık vo Sosyal Yardım Ba
kanlıkları ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 
müştereken hazırlıyacakları bir tüzükte gösteri
lecek şartlar çerçevesinde izin verilebilir. 

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

Analık halinde çalıştırma yasağı 
Madde 70. — Kadın işçilerin doğumdan ön

ce 6 ve doğumdan sonra 6 hafta olmak üzere 12 
haftalık süre içinde çalıştırılmaları yasaktır. 

Ancak, bu süreler işçinin sağlık durumuna 
ev işin özelliğine göre doğumdan önce ve sonra 
gerekirse artırılabilir. 

Bu süreler hekim raporu ile belirtilir. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

işçi Çizelgeleri 
Madde 71. — Her işveren çalıştırdığı işçile

rin doğum yılları itibariyle kadın ve erkek ola
rak ayrı ayrı çizelgelerini düzenlemek ve işyeri
ne giren her işçiyi ilgili çizelgeye kaydetmek ve 
işyerinden ayrılan işçinin karşısına gerekli açık
lamayı yapmak, bu çizelgeleri istendiği zaman 
yetkili memurlara göstermek zorundadır. 

Bu çizelgelere işçinin : 

a) Adı ve soyadı, 
b) Varsa işyeri numarası, 
c) Doğum tarihi ve yeri, 
ç) Baba ve anasının adı, 
d) Tabiiyeti, 
e) Sigorta sicil numarası, 
f) işyerine giriş tarihi, 
g) işyerine giriş ücreti, 
h) ÜcretindeM değişiklikler, 
i) işyerinden çıkış tarihi, 
ı) Gittiği işyeri (biliniyorsa) nin yazılması 

gereklidir. 

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

Tüzükler 
Madde 72. — a) 61 nci madde gereğince 

belirli çalışma süresinin bir haftanın iş günleri
ne bölünmesi suretiyle yürütülmesine nitelikleri 
bakımından imkân bulunmıyan işlere uygulan
mak kaydiyle, çalışma süresini, haftadan daha 
uzun bir döneme göre düzenliyecek ve fakat o 
döneme ayrılacak topyekûn sürenin her bir iş 
haftasına düşen ortalaması kanuni çalışma süre
sini aşmıyacak şekilde, uygulanmasını sağlıya-
cak olan usuller, 

b) Nitelikleri dolayısiyîe devamlı çalıştık
ları için durmaksızın birbiri ardına işçi posta
lan çalıştırılarak işletilen yahut nöbetleşe işçi 
postaları ile yapılan işlerde, çalışma sürelerine, 
hafta tatillerine ve gece çalışmalarına ve çalış
ma ortasmdaîd zorunlu dinlenmelere dair özel 
usul ve kurallar. 
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Çalışma Bakaubğmea çıkarılacak tüzüklerde 
gösterilir. 

Bu tüzükler çıkarılıncaya kadar Sİ noi mad
dedeki haftalık is sûre.:! açılmamak kaydiyle, 
bu işlerde çalışma sûrelerini ilişkin uygulama 
tarz ve usullerine devam olunur. 

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

BiHiNöi BÖLÜM 

işçi Sağlığı ve Güvenliği 

Sağlık ve Güvenlik Şartları 

Madde 73, — Her işveren, işyerinde ikileri
nin sağlığını ve işgüvenliğini sağlamak için ge
rekli olanı yapmak ve bu husustaki şartları araç
ları noksansız bulundurmakla yükümlüdür. 

isçiler de bu yoldaki usuller ve şartlara uy
mak zorundadırlar. 

BAŞKAN — Kaideyi oy]ar::ı;za arz ediyo
rum. Kabul edenler.., Kabul eimiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sağlık ve Güvenlik Tüzükleri 
Madde 74. — Umumi Hıdsssıkha Kanununun 

179 nen maddesinde yazüd:ğı gibi işyerlerinde 
ve isçilere ait yatıp kalkma yerlerinde ve diğer 
müştemilâtında bulunması gereken sağkk gark
larının ve işyerlerinde kullanılan alet, edevat, 
makinalar ve hammaddeler yûbmd-m çakabile
cek hastalıklara engel olacak t:-:I':-ir ve araçla
rın, işyerlerinde işkazalannı önlemek û£3re bu
lundurulmadı lüzumlu elan araçların ve alına
cak güvenlik tedbirlerinin neler olduğunu be
lirtmek üzere Çalışma Bakanlığı ile Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı beraberce bir veya bir
den fasla tüzük çıkarır. 

Ayrıca bu kanuna tabi işyerlerinde, işçi sa
yısı, genişlik, yapılan iş, işin özellikleri, ağırlık 
ve tehlikesi bakımından hangi işyerleri için ku
rulmaya başlamadan evvel plânların Çalışma 
Bakanlığının yetkili teşkilâtına gösterilerek kur
ma izni alınacağı bu işyerleri kurulduktan son
ra yine aynı makama başvurularak işletme bel
gesi alınması gerekeceği, Çalışma ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım bakanlıkları tarafından çıkarıla
cak bir tüzükte tesbit olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiycnler... Eabul 
edilmiştir. 
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C) Bu maddeye göre verilecek durdurma 
veya kapatma kararına karşı işverenin mahallî 
iş mahkemesinde itiraz etmek yetkisi vardır. 
Mahkeme itirazı bir hafta içinde karara bağlar. 
Bu işler acele mevaddandır. Kararlar kesindir. 

Ç) Bir işyerinde çalışan işçilerin yaş, cinsi
yet ve sağlık durumları böyle bir işyerinde ça
lışmalarına engel teşkil ediyorsa, bunlar dahi 
çalışmaktan alıkonulur. 

D) Yukardaki bentler gereğince işyerlerin
de isçiler için tehlikeli olan tesis ve tedbirlerin 
veya makina ve cihazların ne şekilde işletilmek
ten alıkonulacağı ve bunların ne şekilde yeniden 
işletilmelerine izin verilebileceği Çalışma Bakan
lığınca hazırlanacak bir tüzükte gösterilir. 

E) Bir işyerinin kurulmasına ve işletilmesi
ne izin verilmiş olması 74 ncü maddede vazıh tü
zük hükümlerinin uygulanmasına hiçbir zaman 
engel olamaz. 

F) Bu maddenin (A) ve (B) bentleri gere
ğince makina, tesisat ve tertibat veya işin dur
durulması veya işyerinin kapatılması sebebiyle 
işsiz kalan işçilere işveren, ücretlerini ödemeye 
veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere 
meslek veya durumlarına göre başka bir iş ver
meye zorunludur. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili bir önerge var, 
okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1640 sıra sayılı kanun tasarısının 75 nci 

maddesi (A) bendinin 4 ncü satırındaki (3) ra
kamının (5) olarak değiştirilmesini; 

(A) bendinin ikinci fıkrasının ise aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

(A) bendinin ikinci fıkrası : 
Bu komisyon; işverenle işçilerin ikişer tem

silcisinden ve işgüvenliğini teftişe yetkili bir 
memurdan teşekkül eder. Taraflardan birinin 
çağrısı üzerine; çağrıda belirtilen gün, yer ve 
saatte çoğunlukla toplanır ve çoğunlukla karar 
verir, iş güvenliğini teftişe yetkili memur, ko
misyonun başkanıdır ve bu memurun her top
lantıya katılması şarttır. 

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

Başkan, değerli arkadaşlarım; 75 nci maddeye 
göre işçilerin hayatı için tehlikeli olan bir husu-
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sun tesbit edilmesi halinde bu tehlike giderilin
ceye kadar 3 kişilik bir komisyonun kararı ile 
iş durdurulacak. Görülüyor ki; komisyonun gö
revi oldukça önemlidir. Ancak, madde metnin
de komisyon başkanı ve bu komisyonun toplan
tı yeter sayısı belirtilmemiştir. Gerçekten, 3 ki
şilik komisyonun başkanı kimdir ve dolayısı ile 
toplantıyı kim idare edecektir? Belli değil. Bu 
3 kişiden ikisi toplantıya katıldığı takdirde top
lantı yapılmış olacak mıdır? Böylece toplantı 
nisabının mevcudolduğu kabul edilirse karar ni
sabı ne olacaktır? ittifak ederlerse mesele yok. 
Edilmediği takdirde meseleye bir yön vermek 
mümkün olmıyacak demektir. İşte bu mahzur
ların giderilmesi için maruzatta bulunuyorum. 

Kanaatimce bu komisyon 5 kişiden kurulma
lıdır. işverenle işçilerin ikişer temsilcisi ile iş 
güvenliğini teftişe, yetkili bir memur bu komis
yona katılmalı ve bu memur komisyon başkanı 
olmalıdır. Bu 5 kişilik komisyon çoğunlukla top
lanmalı ve çoğunlukla karar vermelidir ki öner
gemde de bunu arz etmiş oluyorum. Diyorum 
ki; bu komisyon işverenle işçilerin ikişer tem
silcisinden ve iş güvenliğini teftişe yetkili bir 
memurdan teşekkül eder. Taraflardan birinin 
çağrısı üzerine çağrıda belirtilen gün, yer ve sa
atte çoğunlukla toplanır ve çoğunlukla karar 
verir, iş güvenliğini teftişe yetkili memur ko
misyonun başkanıdır ve bu memurun her top
lantıya katılması şarttır, önergemdeki değişik
liği bu şekilde arz etmiş bulunuyorum. 

Diğer taraftan maddenin (B) bendinde o ye
rin en büyük mülkiye âmirinden bahsedilmek
tedir. Şimdiye kadar kabul buyurulan madde
lerde «mülki âmir» deyimi kullanılmıştır. Mad
deler arasında ahengi bozmamak için bu husu
sun da düzeltilmesi gerekmektedir. Arz ettiğim 
hususların göz önünde tutulması dolayısiyle me
tine berraklık verilmesi için maddenin komisyo
na iadesi gerekmektedir. Bu husustaki öner
geme iltifat buyurulmasını istirham ederim. Say
gılarımla. 

BAŞKAN — Sayın komisyon, buyurunuz 
efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALİ SAKİR 
AĞANOĞLU (Trabzon) — Sayın Başkanım, bu
rada bir nazik durum var. 3 kişilik bir komis
yon daha pratiktir, daha çabuk toplanır, 2 kişi 
ile karar verebilir, işyeri şehirden, köyden uzak 
bir yerde olabilir; bir maden yerinde, bir dağ 
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başında olabilir. Orada 5 kişiyi toplamak daha 
zordur. Onun için işveren işçi temsilcileriyle 
kontrolla görevli bir müfettiş, ki bunlardan her 
hangi birisi icabında daveti yapabiliyor ve iki 
kişi bir araya gelince karar alıp o işyerinde 
icabeden tertibatı, icabeden şeyleri alabiliyor. 
Beş kişiye çıkarılırsa daha güç çalışır bir ko
misyon. Bugünkü haliyle pratiktir ve uygulama 
şekli de 3 kişidir. Böyle kalmasında komisyon 
fayda görüyor efendim. Arz ederim. 

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

Başkan, bu 3 kişilik komisyonun, heyetin top
lantı ve karar nisabı maddede belli değil. Şim
di sayın sözcü ifade etti... 

BAŞKAN — Memurun bulunması şart oldu
ğuna göre toplananlardan birinin mutlaka me
mur olması, iki kişiden birinin mutlaka memur 
olması gerekiyor. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — İM kişi 
karar verecek duruma geliyor. Şimdi iki kişi 
bir noktada ittifak ederlerse karar verecekler. 
Memur bir şey derse, öteki bir şey derse gelen 
mevzu hiçbir şekilde halledilemiyecek. Bunların 
vuzuha kavuşması lâzımdır. Bu hususta hiçbir 
müşkülâtın bahis mevzuu olmaması gerekir. Çün
kü bu önemli bir meselenin halli için toplanan 
heyet olduğuna göre 5 kişilik heyet daha iyi ve 
isabetli karar verecek kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yor bu teklife. Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edil
memiştir. 

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

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu 
Madde 76. — Çalışma Bakanlığınca lüzum 

görülecek işyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenli
ği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere birer 
«İşçi Sağlığı ve İşgüvenliği Kurulu» kurulur. 
Bu kurulların hangi işyerlerinde kurulacağı, te
şekkül tarzları, çalışma usulleri, ödev ve yetki
leri Çalışma Bakanlığınca çıkarılacak bir tüzük
te tesbit edilir. 

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

İçki yasağı 
Madde 77. — A) İşyerine sarhoş olarak gel

mek ve işyerinde ispirtolu içki kullanmak ya
saktır. 

IB) İşveren; işyeri müştemilâtından sayı
lan kısımlarda, ne gibi hallerde, hangi zaman
da ve hangi şartlarla içki içilebileceğini tâyin 
ve tesfoit edebilir. 

O) (A) bendi hükmü : 
1. İspirtolu içki yapılan işyerlerinde, 
2. Nitelikleri dolayısiyle müşterilerine ka

palı kaplarda veya açık olarak veya kadehle 
ispirtolu içki satmak üzere izin almış olan iş
yerlerinde ; 

3. İçerisinde müşteriler veya isin niteliği 
icabı belirli işçiler tarafından ispirtolu içki içil
mesi mümkün olan işyerlerinde; 

Uygulanmaz. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

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

Ağır ve tehlikeli işler 
Madde 78. — 16 yaşını doldurm^m3f™çöcuk-

lar ağır ve tehlikeli islerde çalıştırılamaz. 
Hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayı

lacağı, kadınlarda 16 yasını doldurmuş fakat 18 
yaşını bitirmemiş çocukların hangi çeşit ağır 
ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilecekleri, Çalış
ma ve Sağlık ve Sosyal Yardım bakanlıkların
ca hazırlanacak bir tüzükte gösterilir. 

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

Ağır ve tehlikeli işlerde rapor 
Madde 79. — Ağır ve tehlikeli işlerde çalı

şacak işçilerin işe girişlerinde veya işin devamı 
süresince bedence bu işlere elverişli ve daya
nıklı oldukları; işyeri hekimi, işçi sağlığı dis
panserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sı
rası ile en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, 
sağlık ocağı, hükümet veya belediye doktorları 
tarafından verilmiş muayene raporları olma
dıkça; bu gibilerin işe alınmaları veya işte ça
lıştırılmaları yasaktır. 

İşyeri hekimi tarafından verilen rapora iti
raz halinde, işçi en yakın Sosyal Sigortalar Ku
rumu hastanesi sıhhi kurulunca muayeneye tabi 
tutulur, verilen rapor kesindir. 

Yetkili memurlar isteyince, bu raporları iş
veren kendilerine göstermek zorundadır. 
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Bu raporlar her türlü resim ve harçtan mu
aftır. 

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

Onsekiz yaşından küçük işçiler için rapor 
Madde 89. — 12 den 18 yaşma kadar (18 

dâhil) çocukların her hangi bir işe alınmaların
dan önce; işyeri hekimi, işçi sağlığı dispanser
leri; bunların bulunmadığı 7/erlerde sırası ile 
en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık oca
ğı, hükümet veya belediye tabiplerine muayene 
ettirilerek işin niteliğine ve şartlarına göre ya
pılarının dayanıklı olduğunun raporla belirtil
mesi ve bunların 18 yaşı dolduruncaya kadar en 
az her altı ayda bir aynı şekilde dcktor muaye
nesinden geçirilerek bu işte çalışmaya devam
larında bir sakınca olup olmadığının kontrol 
ettirilmesi ve bütün bu raporların işyerinde mu
hafaza ettirilerek yetkili memurların isteği üze
rine kendilerine gösterilmesi zorunludur. 

Bu raporlar her çeşit resim ve harçtan mu
aftır. 

BAŞKAN — Maddeyle ilgili bir önerge var, 
okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
80 nci maddeye aşağıda arz edilen, fıkranın 

2 nci fıkra ve 2 nci fıkranın da 3 ncü fıkra ola
rak kabulünü arz ve teklif ederim. 

Eskişehir 
Ömer Ucuza! 

Fıkra : 2, 1 nci fıkrada yazılı tabipîikîerce 
verilen rapora itiraz halinde, işçi en yakın Sos
yal Sigortalar Kurumu Hastanesi sıhhi kuru
lunca muayeneye tabi tutulur, verilen rapor ke
sindir. 

BALKAN — Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Muhterem 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 80 nci maddeye 
teklif ettiğim ikinci fıkranın kabulünü şu se
beple istirham ediyorum, : 

Şimdi. 12 yaş ile 18 yas arasındaki çocukla
rın .ise alınması sırasında, işin vasıf ve niteliği 
sebebiyle. bu i?e dayanıklı mıdır, değil midir, 
diye evvelâ hekimlerden bir rapor istenmekte
dir. Muayenenin sonunda muayeneyi yapan 
doktor isin niteliğine göre dayanıklı olmadığı
na dair bir rapor verdiği takdirde, bu rapor ke
sin mahiyet arz ediyor, hiçbir itiraz merdi mad
de metninde görülmüyor. 

Halbuki, işe girmek bir hak olduğuna göre, 
işe girebilmenin de bâzı şartları vardır. Bu 
şartlar sizde yoktur dendiği takdirde içinde bir 
şüphe kalır. Verilen rapora bir itiraz mercii ta
nırsanız o zaman itiraz mercii de gayet tabiî ki 
Sosyal Sigortalar Kurumu hastaneleri sıhhi ku
rulları olacaktır. Buradan verilecek raporla iş 
aydınlığa kavuşmuş olacaktır. 

Nitekim,, aynı kanunun 79 ncu maddesi de, 
931 sayılı Kanun müzakere edilirken, 79 ncu 
maddede bu 2 nci fıkra konmamıştı. Tatbikatta 
birçok yerde gördük ki, devamlı olarak işçile
rin her altı aym sonunda işyeri hekimi tarafın
dan yapılan muayenesinden sonra bâzı yerlerde 
iş çiler haksızlığa uğradı, İşyeri hekimi ya işve
renin tesiri altında kalarak falan veya filân iş
çiyi 6 ayın sonunda vereceğiniz raporda tasfi
ye etme imkânını sağkyacaksmız gibi bir tesir 
altında kalmıştır, veya doktorun o isçi h^r han
gi bir suretle işine gelmemiştir, 6 ayın hitamın
da yaptığı muayenede, siz bu işte çalışamazsı
nız, çürüksünüz diye bir rapor vermiştir. İşçi 
sağlam olduğu halde çıkıp gitmiştir, bir müra
caat mercii tanınmadığı, için. Sonradan bir tek
lifle 79 ncu maddeye bir itiraz hakkı tanınsın 
diye bir ildnci fıkra kabul edilmişti, Yüce He
yetinizce. 

Şimdi görüyoruz ki; 80 nci maddede yine 
bir kontrol imkânı veren fıkra mevcut değil. 
Şimdi bendeniz yeni işe girenlere girdikten son
ra da her altı aym sonunda 18 yaşını bitirince
ye kadar muayene olan işçilere verilecek rapo
ra bir itiraz hakkı tanırsak, isçi haksızlığa uğ
radığı fikrinden kurtulur, böylece iş yürümüş 
olur. Yine itirazı halinde, en yakın Sosyal Si
gortalar hastanesi sıhhi kurulu olacaktır. Bu
nun bir güç tarafı da yoktur. Ama her hangi 
bir vatandaşı bir şüphe içinde bırakmıyalım 
veya her hangi bir şekilde bir haksızlığa mâruz 
kalmasın. 

İstirhamım budur, önergemin kabulünü is
tirham ederim. 

BAŞKAN — Komisyon?... 
GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI İLYAS 

KARAÖZ (Muğla) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI BOĞAN KİTAPLI 
(Samsun Milletvekili) — Katılıyoruz. 
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BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kabul edilen takririn ilâvesiyle maddeyi ye
niden okutuyorum : 

Onsekiz yasından küçük işçiler için rapor 
Madde 80. — 12 den 18 yaşma kadar (18 

dâhil) çocukların her hangi bir işe alınmala
rından önce; işyeri hekimi, isçi sağlığı dispan
serleri; bunların bulunmadığı yerlerde sırası 
ile en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık 
ocağı, hükümet veya belediye tabiplerine mua
yene ettirilerek işin niteliğine ve şartlarına gö
re vücut yapılarının dayanıklı olduğunun ra
porla belirtilmesi ve bunların 18 yaşı doldu
runcaya kadar en az her altı ayda bir aynı şe
kilde doktor muayenesinden geçirilerek bu iste 
çalışmaya devamlarında bir sakınca olup olma
dığının kontrol ettirilmesi ve bütün bu rapor
ların işyerinde muhafaza ettirilerek yetkili me
murların isteği üzerine kendilerine gösterilmesi 
zorunludur. 

Birinci fıkrada yazılı tabipliklerce verilen 
rapora itiraz halinde, işçi en yakm Sosyal Si
gortalar Kurumu hastanesi sıhhi kurulunca mu
ayeneye tabi tutulur, verilen rapor kesindir. 

Bu raporlar her çeşit resim ve harçtan mu
aftır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALİ SA

KİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Sayın Başkan, 
burada komisyon müzakeresinde gözümüzden 
kaçan bir husus var. 4 ncü satırda, «şartlarına 
göre yapılarının» ifadesinin «şartlarına göre vü
cut yapılarının» diye tashih edilmesini faydalı 
görüyoruz. Bir «vücut» kelimesinin, «göre» ke
limesinden sonra «vücut yapılarının» ilâve edil
mesini istiyoruz. 

BAŞKAN — «Vücut» kelimesi ilâve edilmiş
tir. Bu ilâve ve kabul edilen takrirle birlikte 
okunan maddenin okunmuş şeklini oylarınıza 
arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tüzük 
Madde 81. — Gebe veya emzikli kadınların 

hangi dönemlerde ne gibi işlerde çalıştırılmala
rının yasak olduğu ve bunların çalışmalarında 
sakınca almıyan işlerde hangi şartlar ve usul
lere uyacakları, ne suretle emzirme odaları ve

ya çocuk bakım yurdu (kreş) kurulması gerek
tiği Çalışma, Sağlık ve Sosyal Yardım bakan
lıkları tarafından birlikte düzenlenecek bir tü
zükte gösterilir. 

BAŞKAN — Maddeyle ilgili bir önerge var, 
okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1640 sıra sayılı kanun tasarısı 81 nci mad

desi başlığının «Gebe ve emzikli kadınlar için 
tüzük» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Yozgat 
Sadık Artuknıaç 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALİ SA
KİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Katılıyoruz. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun Milletvekili) — Katılıyoruz. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efendim, 
burada.... 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon ve Hükü
met ona iştirak ediyor. 

Gebe ve emzik.... Sayın Artukmaç «ve» mi 
olacak?... 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Evet. 
BARKAN — «Gebe ve emzikli kadınlar için 

tüzük» şeklinde matlak düzeltilmiştir. 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 

(Samsun Milletvekili) — Gebe veya emzikli ol
ması lâzım. Hem gebe, hem emzikli olmaz. 

BAŞKAN — «Gebe veya emzikli kadınlar 
için tüzük». Evet, gebe veya emzikli kadınlar 
için tüzük şeklinde matlabın değiştirilmesini 
oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Et
miyenler... Ka^ul edilmiştir. 

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

Çeşitli tüzükler 
Madde 82. — Çalışma veya Sağlık ve Sos

yal Yardım bakanlıklarından birinin gösterece
ği lüzum üzerine, bu bakanlık tarafından bera
berce hazırlanmak suretiyle; 

a) Ağır ve tehlikeli olarak gösterilmiş iş
lerden başka işler için de işçilerin ilk önce dok
tora gösterilmelerini, 

b) Bâzı işlerde çalışan işçilerin belirli süre
lerde genel olarak sağlık muayenesinden geçi
rilmelerini, 
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c) Çeşitli veya bir kısım işlerde çalışan iş
çilerin sağlık durumlarının aksaması, yaptık
ları işin ürünlerine ve genel sağlığa yahut bir
likte çalıştıkları öteki işçilere zararlı olursa, bu 
gibilerin o işlerden çıkarılmalarını, 

ç) Ne durumda ve ne gibi şartları haiz 
ölan işyerlerinde banyo, uyku, dinlenme ve ye
mek yerleri ile işçi evleri ve işçi eğitimi yerleri 
yapılmasını, 

Tesbit eden tüzükler çıkarılabilir. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

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

ALTINCI BÖLÜM 
İş ve işçi bulma 

iş ve işçi bulma görevi 
Madde 83. — işçilerin elverişli oldukları iş

lere yerleşmelerine ve çeşitli işler için elverişli 
işçiler bulunmasına aracılık etme hususlarının 
düzenlenmesi; kamu görevi olarak Devletçe ya
pılır. 

Bu görev 4837 sayılı Kanunla kurulan İş ve 
işçi Bulma Kurumunca yapılır. 

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

iş ve işçi Bulma Kurumunun görevi 
Madde 84. — iş ve işçi Bulma Kurumunun 

her çeşit ekonomik işletmelerle serbest sanat ni
teliğinde olan öhür işler için bilgi toplamak, 
işçi isteme ve iş aramanın düzene bağlanması 
yolunda gerekli çalışmaları yapmak ve işçi üc
retlerinin iniş çıkışlarını izleyip, geçim şartla-
rındaki yükseklikle karşılaştırılarak sosyal sı
kıntıların önüne geçmek için bütün yurtta bir 
bölgede veya belediye çevresinde alınması gere
ken tedbirleri tesbit ve bunların uygulanmasına 
yardım etmek, çeşitli iş kollarındaki işveren
lerle işçileri gösteren cetvelleri yayınlamak, mes-
leke yöneltmek, işçilerin meslekî eğitimlerinin 
yükselmesi ve usta (kalifiye) işçi yetiştirilmesi 
için gerekli olan tedbirler üzerinde çalışmak ve 
hizmet akidlerinin yapılmasına aracılık etmek 
ödevlerini bir ücret karşılığı olmaksızın yap
makla yükümlüdür. 

Bu ödevlerin yapılış şekilleri bir tüzükte 
belirtilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

i Yasaklar 
Madde 85. — İşçilere iş ve işlere isçi bulmak 

için kazanç amaciyle çalışılması veya özel büro 
açılması yasaktır. 

Ancak, tarım işlerinde ücretli iş ve işçi bul
ma aracılığına İş ve İşçi Bulma Kurumu izin 
verebilir. 

Çeşitli iş ve sanat kollarındaki işverenlerin 
veya işçilerin kendi aralarında yahut çeşitli te
şekküllerince veyahut kamu yararına yardımcı 
olan ve böyle olmayıp da yalnız hayır işleriyle 
uğraşan derneklerce, iş ve işçi bulma işleriyle 
uğraşılması ve bunun için kendi çevreleri için
de kuracakları teşkilâtın çalışmasını ancak iş ve 
İşçi Bulma Kurumundan izin almak ve bu ku
rumca her zaman denetlenmek kaydiyle müm
kündür. Şu kadar ki; bu yolda açılacak büro
ların yapacakları işlere karşılık, işçilerden her 
hangi bir ücret almaları yasaktır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Tüzük 
Madde 86. — iş ve işçi Bulma Kurumunca 

belirtilecek lüzum ve ihtiyaca göre, işverenlerin 
işçi isteklerini ve bâzı özel vasıfları bulunan iş
çilerin her halde iş ve işçi Bulma Kurumuna 
bildirmeleri ve genel olarak veya bâzı özel va
sıfları bulunan bir kısım işçilerin her hangi bir 
işe alınmazdan önce mutlaka İş ve işçi Bulma 
Kurumuna başvurarak kendilerini kaydettirme
leri ve «işçi karneleri» almaları usulleriyle ta
rımda aracılığın işçi ve işveren teşekküllerinin 
yahut derneklerin yaptıkları iş ve işçi bulma 
işlerinde, İş ve İşçi Bulma Kurumuna munta
zam surette rapor vermeleri zoruniuğu çıkarı
lacak tüzüklerde gösterilir. 

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

Taşımada öncelik 
Madde 87. — iş ve işçi Bulma Kurumunun 

aracılığı ile iş bulmuş olan işçilerin çalışacakla
rı yerlere topluca gidişleri sırasında mümkün 
olan kolaklıklar öncelikle ele alınır. 

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

I bul edilmiştir. 
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YEDİNCİ BÖLÜM . 
İş hayatının denetim ve teftişi 

Devletin yetkisi 

Madde 88. — Çalışma hayatı ile ilgili mev
zuatın uygulanmasını Devlet izler, denetler ve 
teftiş eder. 

Bu ödev Çalışma Bakanlığına bağlı ihtiyaca 
yetecek sayı ve özellikte teftiş ve denetlemeye 
yetkili memurlarca yapılır. 

Askerî işyerleriyle yurt emniyeti için gerek
li maddeler imal olunan işyerlerinin denetim ve 
teftişi konusu ve neticelerine ait işlemler Millî 
Savunma Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığınca 
müştereken tanzim olunacak bir tüzüğe göre 
yürütülür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Yetkili makam ve memurlar 
Madde 89. — 88 nci madde hükmünün uygu

lanması için iş hayatının izlenmesi, denetlenmesi I 
ve teftişiyle ödevli olan makamlar veya yetkili 
memurlar, işyerlerini işin yürütülmesi tarzını 
ve ilgili defter, evrak ve hesapları, âlet, edevat, 
cihaz ve makinaları ham ve işlenmiş maddeler
le, iş için gerekli olan malzeme ve müştemilâtı 
90 ncı maddede yazılı esaslara uyularak, gerek
tiği zamanlarda ve işçilerin hayatına, sağlığına, 
güvenliğine, ilerleyip yetişmesine, dinlenmesine 
veya oturup yatmasına ilişkin tesis ve tertipleri 
her zaman görmek, araştırmak ve incelemek ve 
bu kanunla suç sayılan eylemlere rasladığı za
man bu hususta Çalışma Bakanlığı tarafından 
çıkarılacak «iş Teftişi Tüzüğü» nde açıklanan 
şekillerde yalnız bu halleri önlemek yetkisine 
sahiptir. 

Teftiş ve denetleme sırasında işverenler, işçi
ler ve bu işle ilgili görülen başka kişiler izleme, 
denetleme ve teftişle ödevli makamlar veya me
murlar tarafından çağırıldıkları zaman gelmek, 
ifade ve bilgi vermek, gerekli olan belge ve de
lilleri getirip göstermek ve vermek ve 1 nci 
fıkrada yazılı yetkilerin içinde görevlerini yap
mak için kendilerine karşı her çeşit kolaylığı 
göstermek ve bu yoldaki emir ve isteklerini ge
ciktirmeksizin yerine getirmekle ödevlidirler. 

İş hayatını izleme, denetleme ve teftişe yet
kili memurlar tarafından tutulan tutanaklar, 
aksi sabit oluncaya kadar muteberdir. [ 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

YekiM memurların ödevi 
Madde 90. — iş hayatını izleme, denetleme 

ve tektiş yetkisi olan makamlar veya memurlar 
bu görevlerini yaparlarken işin normal gidişini 
ve işyerinin işlenmesini, inceledikleri konunun 
niteliğine göre mümkün olduğu kadar, sekteye 
uğratmamak, durdurmamak ve güçleştirmemek-
le ve resmî işlemlerin yürütülüp sonuçlandırıl
ması için, açıklanması gerekmedikçe, işverenin 
ve işyerinin meslek sırları ve şartları, ekonomik 
ve ticari hal ve durumları hakkında gördükle
ri ve öğrendikleri hususları tamamen gizli tut
mak ve kendileri tarafından bilgileri ve ifade
leri alman yahut kendilerine başvuran veya ih
barda bulunan işçilerin ve kişilerin isimlerini 
ve kimliklerini açıklamamakla yükümlüdürler. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Resim muafiyeti 
Madde 91. — İşçi ve işverenlerle bunların 

meslek kuruluşları tarafından kendilerini ilgi
lendiren ve iş hayatına ilişkin işlerde Çalışma 
Bakanlığına yazı ile başvurma halinde bu di
lekçeler ve bunlarla ilgili tutanak, evrak, defter 
ve işlemler her çeşit resimden muaftır. 

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

Sair merciler tarafından yapılan teftişler 
Madde 92. — Devlet, il yahut belediye teşki

lâtı, işyerlerinde yapacakları, işçi sağlığı ve iş 
güvenliği ile ilgili teftiş ve denetlemelerin so
nuçlarını ve bu yolda yapacakları işlemlerin o 
yer içlin yetkili bölge çalışma müdürlüğüne bil
dirilir. 

İşyerinin kurulup açılmasına izin vermeye 
yetkili belediyelerle diğer ilgili makamlar her 
ay bu hususta izin verdikleri, işveren ve işye
rinin isim ve adresini ve yapılan işin çeşlidini 
gösterir listeleri gelecek ayın 15 ine kadar o ye
rin bağlı bulunduğu bölge çıalışma müdürlüğü
ne bildirirler. 

BAŞKAN — Şu 1 nci fıkrayı tekrar oku
yalım. «Devlet il veya belediye teşkilâtı, işyer
lerinde yapacakları işçi sağlığı ve iş güvenliği 
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ile ilgili 'teftiş ve denetlemelerin sonuçlarını vs 
bu yalda yapacakları işlemlerin...» 

Bıı, «işlemleri» mi olacak efendim? 

DEVLET BAK AKI DOĞAN KİTAPLI 
(Samrun) — «İşlemleri» olacak. 

BAŞKAN — «...o yer için bölge çalışma mü
dürlüğüne -bildirir,» «İşlemleri» elması lâzım. 
«İşlemleri» şeklinde düzeltiyoruz efendim. 

Bu düzelmiş şekli ile 92 nci maddeyi oyla
rınıza, arz ediyorum. Kabul edenler... Etrniyen-
br... Kabul edilmiştir. 

Teftiş defteri 
Madde 93. — işverenler, işlettikleri işyerle

rinde ve tunların ilgili kollarında yetkili ma
kamlarca yapılan teftişlerin sonullarının yazıl
ması iğin özel bir defler bulundurmakla yüküm
lüdürler. Bu 'defterlerin şekli, ne yolda doldu-
ralacağ: ve bununla ilgili işlemlerin usulleri 
«İş Teftiş Tüzüğü» nde gösterilir. 

İş denetimi ve teftişine yetkili mercilerin bu 
kanunun uygulanması ile ilgili olarak gönder
dikleri belgeleri işverenler, süresi içinde cevap
landırıp çevirmek zorundadırlar. 

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

işoi ve işverenin 'sorumluluğu 
Madde 94. — İş denetimi ve teftişine yetkili 

makamlar veya memurlar tarafından ifade ve 
bilgilerine başvurulan işçilere, işverenlerin ge
rek doğrudan doğruya ve gerek doiay^iyle tel
kinlerde .bulunmaları, işçileri gerçeği 'saklama
ya yahut değiştirmeye sevk veya her hangi bir 
suretle zorlamaları, veyahut işçilerin ilgili ma
kamlara başvurmaları haber ve ifade vermele
ri üzerine, bunlara karşı kötü davranışlarda bu
lunmaları yasaktır. 

İşçilerin çalıştıkları veya ayrıldıkları işyer
leriyle işverenleri hakkında ilgili makamlar ve 
memurlara gerçeğe uygun olnııyan haberler ve
rerek ilgili makam ve memurları lüzumsuz iş
lemlerle uğraştırmaları veya işverenleri haksız 
yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları ve 
ilgili makamlarca kendilerinden sorulan husus
lar iein doğru olmıyan cevaplar vererek denetim 
ve teftişin yapılmasını güçleştirmek veya yanlış 
bir sonuca vardırmak gibi kötü niyeti davranış
larda bulunmaları yasaktır. 
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; BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum, Kabul edenler... Etnıiyenler... Kabul edil
miştir. 

Zabıtanın yardımı 
Madde 95. — Bu kanun hükümlerinin tam 

ve gerektiği gibi uygulanabilmesi için işyerle
rini teftiş ve denetlemeye yetkili makamlar ve
ya memurların gerekli görmeleri ve istemeleri 
halinde, zabıta kuvvetleri, bu makamlar veya 
memulların görevlerini iyi bir şekilde yapabil
melerini sağlamak üzere kendilerine her türlü 
yardımda bulunmakla yükümlüdürler. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenier... Madde ka-

î bul edilmiştir. 
| SEKİZİNCİ BÖLÜM 
f Sosyal Sigortalar 
| Devletin fonksiyonu 
I MADDE 98. — Sosyal Sigortalar Devlet 

tarafından kanunla düzenlenir ve denetlenir. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenier... Madde ka
bul edilmiştir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Ceza hükümleri 

Genel hükümlere ilişkin cezalar 

MADDE 97. — Bu kanunun 3 ncü maddesi
ne aykırı hareket edenlere aşağıda yazılı ceza
lar hükm olunur. 

A) 10 veya daha az işçi çalıştıranlar hak
kında 250 liradan az olmamak, 

B) Baha fazla işçi çalıştıranlar hakkında 
000 liradan az olmamak üzere ağır para ceza
sı, 

O) Bu maddede vazıh fiillerin tekerrürü ha
linde yukarda yazılı para cezalarının iki katı, 

Eükmolunur. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenier... Madde ka
bul edilmiştir. 

Hizmet akdine ilişkin cezalar 
Madde 93. — î - 9 ncu maddenin 1 nci fık

rasında belirtilen hizmet akdini yazılı yapmıyan 
ve 2 nci fıkrada anılan belgeyi vermiyen, 

l î - 10 ncu maddede anılan takım sözleşme
sini vasılı yapmıyan, 

III - 13 ncü maddenin (A) bendinde belir
tilen bildirim şartına uymadığı halde, bildirim 
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öneline ilişkin ücreti ödemi yen, 14 ncü madde
de yazılı 'hallerde işçinin kıdem tazminatını öde
miyen, 

ÎV - 19 ncu maddede (belirtilen bildirim önel
leri içinde işçiyi yeni iş arama izni vermiyen, 

V - 20 nci maddede yazılı bulunduğu üzere 
işçiye belge vermiyen veya bu belgede gerçeğe 
aykırı bilgi veren veya 21 nci imaddede yazılı 
(İşçi kimlik karnesi) ııi vermiyen, 

VI - 22 nci maddede yazılı şartlara uyma
dan ve gerekli izni almadan kantin açan ve aynı 
maddedeki hükümlere aykırı hareket eden, 

Beş işçiye kadar çalıştıran işveren veya veki
li hakkında 100 liradan, daha fazla işçi çalıştı
ranlar için 500 liradan az olmamak üzere hafif 
para cezası ve tekerrürü halinde evvelce veri
len para cezasının iki katı, 

VIî - İşçilerin 24 ncü maddedeki hükümle
re aykırı olarak Bölge Çalışma Müdürlüğüne 
haber vermeden çıkaran veya aynı maddenin 
2 noi fıkrasındaki zorunluklara uymıyan işve
ren veya işveren vekili hakkında 1 000 liradan 
aşağı olmamak üzere ağır para cezasına ve te
kerrürü halinde evvelce verilen para cezasının 
iki katı, 

VIÎI - 25 nci maddede yazılı şartları yerine 
getirmiyeıı ve hükümlere aykırı hareket eden, 

İşveren veya vekili hakkında yükümlü ol
duğu her sakat ve eski hükümlü için 500 liradan 
1 000 liraya kadar para cezası hükmolunur. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ A. SAKİR 
AĞANOĞLU (Trabzon) — Sayın Başkan, bu 
sondaki, «hükmolur» kelimesi, «hükmolunur» 
şeklinde değiştirilerek, o cümleden ayrı olmak 
üzere aşağıya yazılacak, aşağıdaki fıkralara da 
râci olacak. 

BAŞKAN — «... Para cezası...» dedikten son
ra virgül konacak ve «hükmolunur» kelimesi 
aşağı yazılacak. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sa
yın Başkanım, birinci fıkrada, «işçilerin 24 ncü 
maddedeki yazılı hükümlere aykırı olarak...» 
diye geçen cümledeki, «işçilerin» kelimesi ki, 
burada öyle okundu ve «işçilerin» diye yazıla
cak. Bu kelimenin, «işçilerini» şeklinde olması 
lâzımgeldiği kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Evet, öyle olması lâzımgelir, 
«işçilerini» olması lâzım. Onu da, «işçilerini» ola
rak düzeltiyoruz. 

Şimdi, 7 noi bencide, «işçilerin» kelimesi, «iş
çilerini» olarak; en sondaki, «hükmolur» keli
mesi de aşağıya indirilerek, «hükmolunur.» şek
line çevrilmiştir. Bu değişikliklerle birlikte mad
deyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ücrete ilişkin cezalar 
Madde 99. — A) İşçinin bu kanundan ve

ya tepin iş sözleşmesinden yahut hizmet akdin
den doğan ve 23 nci maddede tarif edilen üc
retini süresi içinde kasden tam olarak cdemi-
yen veya noksan ödiyen işveren veya işveren 
vekili hakkında, bu durumda olan her işçiye 
karşılık 50 liradan az olmamak üzere nispî pa
ra cezası hükmolunur. 

Fiilin tekerrürü halinde evvelce verilmiş 
olan para cezasının iki katı hükmolunur. 

B) 1-30 ncu maddede yazılı ücrete iliş
kin hesap pııslalarmı isçilere vermiyen, 31 nci 
maddede gösterilen tutardan fazla olarak işçi 
ücretlerinden zarar karşılığı kesinti yapan ve
ya zarar yapmaksızın, işten çıkan işçiye tazmi
nat iade etmiyen veya mahsup yaptığı halde is
tek üzerine hesap ve belgeleri göstermiyen, 
32 nci-maddede anılan sebepler dışında işçiye 
ücret kesintisi cezası kesen yahut bu paraları 
aynı bendin gösterdiği müddette bu hesaba ya-
tırmıyan işveren veya işveren vekili hakkında 
250 liradan az olmamak üzere hafif para cezası, 

î î - 33 ncü maddede anılan Komisyonun 
tss'bit ettiği asgari ücretleri işçiye ödemiyen 
veya noksan ödiyen 34 ncü maddede işaret edi
len sebepler dolayısiyle çalışmıyan işçiye yarım 
ücret öderaiye-n 35 nci maddede yazılı şartlar 
dışında fazla çalışma yapan veya aynı maddede 
gösterilen fazla çalışma ücretini ödemiyen ve
ya noksan ödeyen 33 ve 37 nci maddelerdeki 
hükümlere aykırı olarak çalışma yaptıran ve
ya fazla çalışmaya ait ücretleri ödemiyen veya 
noksan ö'diyen 33, 41, 42, 43, 47 ve 54 ncü mad
delerdeki şartlar ve usullere uymıyarak bu 
maddelerde gösterilen ücretleri noksan ödeyen 
işveren veya işveren vekili hakkında (B) bendi
nin 1 nci fıkrasında s;özü geçen cezalar, 

III - 43 nci maddede gösterilen yüzdelerin 
hesabına ait usullere uymıyan, 52 nci madde
nin son fıkrasında anılan ücretsiz ilâve izni 
vermiyen ve ücretli izin kullanan işçiye peşin 
olarak bu izne ait ücretini ödemiyen veya 56 
nci maddedeki hak edilmiş izni kullanmadan 
hizmet akdinin feshi halinde bu izne ait ücreti 
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ödemiyen, 57 nci maddeye dayanılarak çıkarı- j 
lacak olan yönetmelik hükümlerine aykırı ha
reket eden veya 60 n o maddede anılan sebep
ler dolayısiyle işçi ücretinden indirme yapan 
işveren veya işveren vekili hakkında 1 000 lira
dan az olmamak üzere ağır para cezaisi, 

Hükmolunur. 
BAŞKAN — Madde ile ilgili bir önerge var, 

okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz 1640 Sıra Sayılı ta

şanımı 99 ncu maddesinden «kasden» kelimesi
nin çıkartılarak yerine, «her ne suretle olursa 
olsun», ibaresinin konulmasını arz ve teklif 
ederim. 

Gaziantep 
Salih Tanyeri 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tanyeri. 
SALİH TONYERİ (Gaziantep) — Sayın 

'Başkan, değerli arkadaşlarım; maddede işvere
nin zamanında kanunun öngördüğü ücretleri 
işçiye kasden ödememesi cezaya sebebiyet ve
receği ifade edilmektedir. Halbuki, bu kasten 
olmıyabilir, ihmal veya teseyyüp neticesi olur. 
Fakat,, işçi veyahut işçiler uzun süre bu ih
mal neticesi parayı alamamak durumuna ge
lirler, iyi bir işveren her halükârda hafta so
nunda ya da ay sonunda işçilerine ödiyeceği 
parayı zamanında temin etmekle mükelleftir. 
Nitekim, mevzuatımızda muhasiplerin mesu
liyeti vardır. Bunlar Devlet adına aldıkları 
paraları, yada bâzı kuruluşlar adına tahsil 
ettikleri paraları her ayın onuncu günü Devle
te ödemekle yükümlüdürler. Bu sûra içinde 
ödemedikleri takdirde % 10 cezayı öderler. 
Burada kasıt unsuru yoktur. Bu itibarla, madde
deki «Kasıt» unsurunun çıkarılması ve her ne 
suretle olursa olsun zamanında işçilere para
yı ödemiyen işverenden işçi başına şu kadar 
para cezası hükmolunur, şeklinde değiştirilme
sinde isabet vardır. Bu hüküm aynı zamanda 
işvereni zamanında para temin etmeye ve işçi
yi esnafa, ev sahibine karşı müşkül durumda 
bırakmamaya karşı tedbirli kılar. Bu itibarla 
isabet vardır, kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ A. ŞAKiR 

AĞANOĞLU (Trabzon) — Sayın Başkan, bu ce
za karşılığında olan bir maddedir. Ancak kasıt | 

I cezalandırılabilir, suç unsuru olması lâzımdır. 
Çünkü, bâzı haller olurki, isçi de gecikmeyi 
tasvibedebilir. İşverenin şahsi kusurundan ile
ri gelmiyen, işin icabı imkân bulamamaktan 
mütevellit tediye gecikmeleri olabilir. Kısmî 
tediye olur, az tediye olur; bunu zıımnen işçi 
de tasvibedebilir. «Her ne suretle olursa olsun» 
diye bir kayıt konursa bâzı hallerde işçinin 
tasvibedebileceği hallerde işvereni cezalandır
maya götürür. Onun için «Kasten» kelimesinin 
kalmasında isabet görüyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet uymu
yor. Takriri oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edilmemiş
tir. 

Maddeyi okunan şekli ile oylarınıza arz edi-
I yorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 

işin düzenlenmesine ilişkin cezalar 
Madde 100. — kanunun 61 nci maddesinde 

ve bu maddeye göre çıkarılacak tüzükte tes-
bit olunan iş müddetlerine aykırı olarak işçi
lerini çalıştıran veya 64 ncü maddedeki ara 
dinlenmelerini bu maddeye göre uygulamıyan 
veya işçileri 65 nci maddeye aykırı olarak ge
celeri sekiz saatten fazla çalıştıran, gece ve 
gündüzün gündüz postalarını değiştirmiyen, 67 
nci madde hükmüne aykırı olarak onaltı ya
şından küçük çocukları günde sekiz saatten 
fazla çalıştıran veya okul zamanını bu madde 
hükmüne göre uygulamıyan, 68 nci madde hük
müne aykırı olarak bu maddede zikredilen yer
lerde onsekiz yaşını doldurmamış erkek çocukla
rı ve her yaştaki kadınları çalıştıran, 69 ncu mlad-
dede anılan tüzük hükümlerine aykırı olarak 
hareket eden ve aynı maddenin 1 nci fıkrasın
daki yazılı yasağa uymıyan, 70 nci maddede
ki hükme aykırı olarak doğumdan evvel ve son
raki müddetlerde gebe veya doğum yapmış ka
dınları, çalıştıran, 72 maddeye istinaden çıka
rılacak tüzük hükümlerine uymıyan, işveren 
veya işveren vekili hakkında 1 '500 liradan az 
olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur. 

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

işçi sağlığı ve güvenliğine ilişkin cezalar 
Madde 101. — I - Bu kanunun 74 ncü mad-

I desinin son fıkrasında anılan yetkili teşkilât-
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•tan kurma veya işletme belgesi almadan bir 
işyerini açan, 

II - 74 ncü maddenin 1 nci f ıkrasmdaki hük
me dayanılarak çıkarılacak tüzüklerdeki hü
kümlere uymıyan, 

İşveren veya işveren vekili hakkında 1 000 
liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası
na hükmolunur. 

III - 1 ve 2 nci bendlerdeki fiillerin tekerrü
rü halinde evvelce hükmolunan para cezasının 
iki katı hükmolunur. 

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

Madde 102. — Bu kanunun 75 nci maddesi
nin (A) bendi gereğince çalışmaktan alıkonu
lan tesisat, tertibat, makina veya cihazın nok
sanlarını tamamlatmadan ve gerekli izni alma
dan işleten veya aynı maddenin (B) bendi ge
reğince kapatılan işyerindeki noksanları ta
mamlamadan ve gerekli izni almadan açan iş
veren veya işveren vekili, 1 000 liradan az ol
mamak üzere, ağır para cezasiyle cezalandırı
lır. Fiilin tekerrürü halinde, evvelce verilen 
para cezasının iki katı hükmolunur. 

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

Madde 103. — 76 nci madde hükmü gereğin
ce çıkarılacak tüzükte kurulması hükme bağ
lanan «işçi Sağlığı ve iş Güvenliği Kurulu» nu 
işyerinde kurmaktan kaçınan veya kurup da 
çalışlmasma engel olan işveren veya işveren ve
kili hakkında 1 000 liradan az olmamak üze
re ağır para cezası ve tekerrürü halinde evvel
ce hükmolunan para cezasının iki katı hükmo
lunur 

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

Madde 104. — Bu kanunun 77 nci maddesi 
hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 
250 liradan az olmamak üzere hafif para ce
zasına, ağır ve tehlikeli işlerde 16 yaşından kü
çükleri çalıştıran veya 78 nci maddede anılan 
tüzükte gösterilen yaş kayıtlarına aykırı işçi 
çalıştıran işveren veya işveren vekili hakkın
da 1 500 liradan az olmamak üzere ağır para 
cezasına, 79 ncu madde hükmü gereğince işçi-
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lere doktor raporu almıyan veya istek halin
de ilgili memura göstermiyen, 80 nci m adde ge
reğince alınması gereken raporu almıyan ve
ya bu raporları istek halinde yetkili memur
lara göstermiyen işveren veya işveren vekili 
hakkında 500 liradan az olmamak üzere ağır 
para cezasına, 81 nci maddeye dayanılarak çı
karılacak tüzükte gösterilen şartlara uymı
yan, 82 nci maddede anılan tüzük hükümleri
ni yerine getirmiyen işveren veya işveren 
vekili hakkında 1 500 liradan az olmamak üze
re ağır para cezası hükmolunur. 

Yukarda sayılan fiillerin tekerrrürü halin
de evvelce verilen para cezasının iki katı hük
molunur. 

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

İş ve İşçi Bulma ile ilişkin cezalar 

Madde 105. — Bu kanunun 85 nci maddesi
nin 2 nci fıkrasında yazılı şartlarla izin alma
dan aynı maddenin 1 nci fıkrası hükmüne ay
kırı olarak kazanç amaciyle özel büro aiçan, 
veya 1 nci ve 2 nci fıkrası hükümlerine riayet 
etmekle beraber, aynı maddenin son fıkrası 
hükmüne aykırı olarak işçilerden ücret alan, 
özel ve tüzel kişilerin bu işle ilgili büroları 
kapatıldığı gibi bu işlerde fiilen çalışanlar 
hakkında genel hükümlere g öre verilecek ey
leme uygun cezalardan başka, 2 000 liradan az 
olmamak üzere ağır para cezası ve üç aydan az 
olmamak üzere hapis cezası hükmolunur. 

Tekerrürü halinde evvelce verilen para ceza
sının iki katı ile birlikte altı aydan az olma
mak üzere hapis cezasına da hükmolunur. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili bir öner'ge var, 
okutuyorum. 

:Saym Başkanlığa 
105 nci maddeye aşağıda yazılı metnin ikin

ci fıkra olarak ilâvesini, mevcut ikinci fıkra
nın üçüncü fıkra olarak düzeltilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

İkinci fıkra : 
Bu kanunun 85 nci maddesinin birinci fıkra

sı hükmüne aykırı olarak dış ülkelere işçi gön
derme amacı ile çalışmaları tesbit edilenler hak
kında 10 000 liradan az olmamak üzere ağır 
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para cezası ve üç yıldan az olmamak üzere ha
pis cezası hükınolunur. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, buyurunuz. 
ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Muhterem 

Başkan, değerli arkadaşlarım; (tedvin edilen 
105 nci maddeye baktığımız zaman burada 85 
nci madde de kanunen yasaklanmış olan, Tür
kiye dâhilinde işsizlere iş 'bulma amacı ile özel 
surette iş (bürosu açıp iş bulma yolunda çalış
mayı kanun men etmiş. Kanun 2 nci madde
sinde sadece tarım işçileri için, İş ve İşçi Bul
ma Kurumunun izinini almak suretiyle bir im

kân; üçüncü fıkrasında ıda hayır dermeklerine 
yine ücret almaksızın iş 'bulma imkânını ba
ğışlıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, iktisadi hayatta 
bâzı cazip hâdiseler meydana gelince bu hare
keti istismar eden gajyrime'şru tutumda bir 
kısım insanlar da teşekkül ediyor. Bu gün Tür
kiye'de dış ülkelere gidebilmek için İş ve İşçi 
Bulma Kurumuna müracaat edip, sıra bekle
yen vatandaşlarımızın ısayisı, bildiğimiz gibi 
7 - 800 000 in üzerindedir. Şimdi, dış ülkelere 
gitme cazip bir haldedir. Gidebilmenin imkân
larını sadece İş ve İşçi Bulma Kurumunun yap
tığı anlaşmalarlar oluyor. Gitme, tabiî olarak 
bir sıraya tabi olunca uzun müddetle, ağası yuka
rı 4-5 sene beklemek mecburiyetindedir. Fakat za
man zaman gazetelere intikal eden, zaman zaman 
da hepimize şahsan intikal eden birtakım hâdise
ler oluyor. Dış ülkelere iş bulup işçi göndermek 
için birtakım teşekküllerin her işçi vatandaş
tan 5 - 10 bin lira ıgibi bir meblâğ alarak, bu 
gayrimeşru yollardan çalışlıkları da ortaya 
çıkmıştır. Şimdi, bendeniz 105 nci maddede ted
vin edilen hususu Türkiye'deki cari hükümlere 
göre ve Türkiye'de iş bulma yönünden kabul 
ediyorum. Mesele dış ülkelerde iş bulma yoluna 
giıdipte gayrikanununi hareketrlsr meydana 
çıktığı takdirde, metinde kabul edilen cezayı 
dış ülkelere işçi gönderme yolunda gayrimeş
ru, kanunsuz çalışan kimselere az bulduğum 
için, bu maddeye ikinci bir fıkra eklenerek.... 
Biliyorsunuz ceza ceza hukukumuzda ağır pa
ra cezasının 10 liradan 25 000 liraya kadar ol
duğu ve hapis cezasının da yine 1 haftadan 
20 seneye kadar olduğu (hükmünü de nazarı 
itibara alarak; bu kabîl dış ülkelere işçi gön
dermek 'suretiyle menfaat temin eden suçlula-
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rm, gayet tabiîM Türkiye'de suç işleyenlerden 
daha ağır bir cezaya çarptırılmasında büyük 
fayda var. Böylece, birtakım masum vatandaş-
larımızm mağdur edilmemesini önleme gayesi 
ile bu 2 nci fıkranın eklenmesi; cezanın 10 000 
lira ağır para cezası olarak, hapis cezasının da 
3 yıl olarak kabul edilmesini istirham ediyo
rum. Bunun için önerge verdim. Saygılar su
narım. 

(BAŞKAN — Takrire komisyon iftirak edi
yor mu efendim?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON" BAŞKANI İLYAS 
KARAÖZ (Muğla) — Katılıyoruz Sayın Baş-
kan. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yorlar. Takriri oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler.. Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Takrirle kabul e'dilmiş sekilide maddeyi ye
niden okutuyorum. 

İş ve İşçi Bulma ile ilişkin cezalar 
Madde 105. — Bu kanunun 85 nci maddesi

nin 2 nci fıkrasında yazılı şartlarla izin alma
dan, aynı maddenin 1 nci fıkrası hükmüne ay
kırı olarak kazanç amaciyle özel büro açan, ve
ya 1 nci ve 2 nci fıkrası hükümlerine riayet 
etmekle beraber, aynı maddenin son fıkrası 
hükmüne aykıraolarak işçilerden ücret alan, 
özel ve tüzel kişilerin bu işle ilgili büroları ka
patıldığı gibi bu işlerde fiilen çalışanlar hak
kında genel hükümlere göre verilecek eyleme 
uygun ^azalardan başka, 2 000 liradan az ol
mamak üzere >ağır para cezası ve üç aydan az 
olmamak üzere hapis cezası hükmolunur. 

Bu kanunun 85 nci maddesinin 1 nci fıkra
sı hükmüne aykırı olarak dış ülkelere işçi gön
derme amaciyle çalışmaları tesbit edilenler 
hakkında 10 000 liradan az olmamak üzere 
ağır para cezası ve üç yıldan az olmamak üze
re hapis cezası hükmolunur. 

Tekerrürü halinde evvelce verilen para ce
zasının iki katı ile birlikte altı aydan »az olma
mak üzerehapis cezasına da hükmolunur. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Şimdi öner
ge kabul edildiğine göre, son fıkrasının bu 
önerge istikametinde değiştirilmesi lâzım. 

BAŞKAN — Onu takriririne niye koyma
dınız. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — 1 nci fıkra 
2 nci fıkraya göre düzeltilmesi lâzım. Durumu 
sonradan farkettim. 
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»BAŞKAN — Şu halde maddeyi redakte edil
mesi için komisyona gönderiyoruz. Kabul edi
len takrire göre yeniden kaleme alınmasını 
rica edeceğim. 

İş hayatının denetleme ve teftişine ilişkin 
c î. salar 

Madde 108. — I - Bu kanunun 89 ncu maid-
de'sinin 2 nci fıkrasında sayılan ödevleri yerine 
getirmiyen ve aynı maddenin 1 nci fıkrasında 
kendilerine yetki verilen memurlara karşı ge
reken kolaylığı göstermiyen işveren veya ve
killeri, 93 ncü madde gereğince çıkarılacak tü
zük hükümlerine ve aynı maddenin 2 nci fık
rasındaki 'bildiri şartına uymıyan işveren veya 
işveren vekilleri, 94 ncü maddenin 1 nci fıkra
sındaki yasaklara riayet etmiyen işveren veya 
işveren vekilleri, hakkında 2 509 liradan as 
olmamak üzere ağır para cezasına, 94 ncü mad
denin 2 nci fıkrasındaki yasaklara riayet et-
miyen işçiler hakkında 500 liradan az olmamak 
üzere ağır para cezasına, 

Hükmolunur. 
Yukardaki fıkralardaki fiillerin tekerrürü 

halinde cefalar iki kat artırılır. 
II - Yukarda sözü geçen ilgili memurların 

"bu kanundan veya diğer kanunlardan doğan 
her çeşit teftiş ve denetleme yetki ve görevleri 
gereğince görevlerinin yerine getirilmesi sıra
sında istedikleri bilgileri vermiyen veya görev
lerini yapmaya veya 'sonuçlandırmaya engel 
olan kimseler hakkında 2 500 liradan az olma
mak üzere ağır para. cezası hükmolunur. 

Fiilin tekerrü halinde evvelce hükmedilen 
cezalar bir kat 'artırılarak uygulanır. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Efendim, 
2 kat artırılır sözü 2 kat ilâve mi edilir şek
lindedir. Yoksa 2 katma çıkarılır şeklinde mi
dir? 

BAŞKAN — Şimdi, madde üzerinde müza
kere açamıyacağım. Yalnız fon hususu açıkla
malarını ve zapta intikalini faydalı görüyorum. 
KomKVon mu, Hükümet mi açıklayacak?.. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun Milletvekili) — «2 katma kadar artı
rılır» demektir. 

BAŞKAN — 2 katma kadar artırılır. Ta
mam. Maddeyi okunan şekli ile oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler,. Kabul 
edilmiştir. 

Madde 107. — Bu kanunun ceza !bölümünde 
cezası ayrıca yazılmamış olan yasaklara karşı 
gelen veya zorunluklara uymıyan işveren veya 
işveren vekilleri hakkında, 100 liradan az olma
mak üzere hafif para cezası hükmolunur. 

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

Madde 108. — Bu Kanunun cezai hükümle
rini tatbike mahallî Sulh Ceza Mahkemeleri 
yetkii'dir. 

İşhu dâvalar acele medavdandır. 

EKREM ÖZDEN (İstanhul) — Şimdi Sa
yın Başkan, sulh ceza mahkemesinin yaptığı iş
leri aşıyoruz. Yukarıda 6 seneye kadar çıkan 
cezalar var. Sulh ceza mahkemesinin yetkisi
nin dışına çıkmış oluyoruz. 

BAŞKAN — Bundan evvel kabul edilen ce
zalar var. Bu cezalar sulh ceza mahkemelerinin 
yetkileri dışında kaibul edildi, diyor. Yetkileri 
aşıyor, diyor. Malûm ya şu kadar cezaya ka
dar sulh ceza, şu kadara kadar asliye ceza di
ye. Bu hududu aşıyor, buna ne denir, diyorlar?. 
Sulh ceza, asliye ceza olarak değiştirilirse an
cak hepsini kapsamı içine alır. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun Milletvekili) — Yetkilerine göre sulh 
ceza veya asliye ceza mahkemesi demek lâzım. 

BAŞKAN — Öyleyse bu maddeyi alıpta hu
kukçu arkadaşlarla birlikte daha önceki mad
delerde tesbit edilen cezaların hangi mahkeme
lerin yetkileri dâhilinde olduğuna göre yeni
den düzeltilmesini rica ediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLYAS 
KARAÖZ (Muğla) — Maddeyi geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Madde 109. 

ONUNCU BÖLÜM 

Son hükümler 

Madde 109. — Yürürlükten kaldırılan 3008 
sayılı İş Kanununun 13 ncü maddesi hükümleri 
haklarında uygulanmıyanlar için, kanunun 14 
ncü maddesinde sözü geçen kıdem tazminatı 
hakkı hu kanunun yürürlüğe giriş tarihinden 
itibaren başlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... KaJbul edil
miştir. 
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Madde 110. — Bu Kanunun yürürlüğe gir
diği günden başlıyarak : 

A) 3008 sayılı Kanun ve bu kanunu değiş
tiren; 3516, 3612, 5518, 5868, 6298, 7284, 7285 
sayılı kanunlar, 

İB) 5837 sayılı Kanun ve bu kanunu değiş
tiren 6734 sayılı Kanun, 

C) 6032 sayılı Kanun, 
Ç) 7467 sayılı Kanun, 
D) 1081 sayılı Kanun, 
E) 1225 sayılı Kanun, 
F) 1248 sayılı Kanun, 
G) 5953 sayılı Kanunu değiştiren 6253 sa

yılı Kanunun ek 2 nci maddesi yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

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

Geçici madde 1. — A)' İptal edilen 931 sa
yılı Kanunun geçici 1 nci maddesine göre iha
len yürürlükte bulunan tüzük ve yönetmelik
lerin bu kanun hükümlerine aykırı olmıyan hü
kümleri yenileri çıkarılıncaya kadar yürürlük
te kalır. 

B) Bu kanunun yürürlüğe girmesinden 
önce 3008 sayılı Kanuna göre Mahallî Asgari 
Ücret tesbit komisyonlarınca alınıp da henüz 
kesinleşmemiş bulunan kararlarla bunlara iliş
kin her türlü işlemler durdurulur. 

C) İptal edilen 931 sayılı Kanuna göre 
alınmış bulunan asgari ücret karan, bu kanu
nun 33 ncü maddesine göre yeniden tesbit ya
pılıncaya kadar yürürlükte kalır. 

Ç) îptal edilen 931 sayılı Kanunun 109 
ncu maddesinden doğan kıdem tazminatı hak
kı saklıdır. 

D) Bu kanunda sözü geçen tüzükler ka
nunun yürürlük tarihinden başlıyarak en geç 
bir yıl içinde hazırlanır ve tüzük tasarıları Da-
nıştaya tevdi tarihinden itibaren en geç iki ay 
içinde tetkik elilerek karara bağlanır. 

BAŞKAN — Bu geçici madde ile ilgili bir 
önerge var, okutuyorum. 

iSaym Başkanlığa 
Geçici madde 1 in (D) bendinim «bu kanun

da sözü yeçeıı» cümleisinden sonra aşağıdaki 
metnin bir cümle olarak ilâvesini arz ve teklif 
ederim. 

Eskişehir 
Ömer TJcuzal 

«Yönetmelikler 3 ay içinde» 
BAŞKAN — Komisyon ne diyor efendim?. 

Yani, bu Geçici 1 nci maddemin (D) fıkrasında 
«bu kanunda sözü geçen» kelimesinden sonra 
«yönetmelikler 3 ay içinde» tabirinin eklenme
si istenmektedir. Bu takdirde şöyle oluyor: 
«Bu kanunda sözü geçen yönetmelikler 3 ay 
içinde, Tüzükler Kanunum yürürlük.» tardihin-
den başlıyarak, en geç falan diye gidiyor cümle. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLYAS 
KARAÖZ (Muğla) — Sayın Başkan, sayın Ça
lışma Bakanı Atilâ Sav ve ilgili bakanlık me
murları ile yaptığımız temas sonunda bu yönet
meliklerin hepsi hazırdır, hepsi kanunun neşir 
tarihini beklemelk'tedir. O balkımdan böyle bir 
şeyin ilâvesine lüzum ve zaruret yok diyoruz 
komisyon olarak. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan müsaade edersemilz önergemi izah edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Muhterem 

Başkanı, mlulhterem arkadaşlarım, yukarıdan 
beri kabul buyurduğunuz maddelerin kimisin
de yönetmelik, kimisinde tüzük hükümlerine 
bağlanmıştır. 

Şimtdi, geliyoruz geçici 1 nci maddenin (d) 
fıkrasında «tüzükler kanunun meriyetimden iti-
fbaren 8 ay içinde» diye bir hüküm vazediyor 
ve tüzüklerin kabulü için de «Damıştaya iki ay
lık bir müddet» hükmü getiriyor. 

Yönetmelikler için bir hüküm yoktur. Geç
mişte biliyorsunuz 931 sayılı Kanunu 1987 sene
sinin yine bu aylarında yahut Ağustos ayı içeri
sinde kabul buyurmuştunuz. 1967 den itibaren 
bu tarihe kadar yine kanunun 25 inci maddesin
de, sakatların ve eski hükümlülerin birer ikişer 
işyerinde çalışma imkânımı verecek bir tüzük 
hükmü var. 1967 -1971 bu tüzükleri bugüne ka
dar bir türlü Çalışma Bıakanlığı biz hazırladık 
Danıştaya gitti, Danıştaydan bir ses çıkmadı. 
Dört yıl ne sakatı, me de eski hükümlüyü işve
renleri zorlayarak işe alma imkânını, kanunun 
getirdiği hükümdem istifade ederek, mümkün 
kılamadık. 

Simidi, bendeniz derim ki, madem 8 ay tüzük
ler için bir hüküm getiren bu fıkrada, yönetme
likler için de yine bir hüküm koyalım, hazır
sa tatbikatıma geçerler kanunun meriyete gir
mesi ile beraber. Hazır değilse, üç aylık bir 
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müddetle bu yönetmeliği veya bir başka bir 
kaç yönetmeliğin hazırlanması için imkân vere
cek bir müddettir. 

Bendeniz, geçmişteki bir tüzüğüm çıkmama
sı sebefDİlyle yüzlerce vatandaşım mağdur olma
sını nazarı itilbaıie alarak ki, yiüe kabul buyur
duğunuz T5 cici maddede sakatların ve eski hü
kümlülerin bu sefer tüzük hükümlerine göre de
ğil de, madide metninde çıkacak bir yönetmeliğe 
bağladık. Bu yöneitmıelik eğer üç ay içerisinde 
çıikarsa, üç ay sccıra yüzlerce sakat vatandaşı
mız, yüzlerce eski hükümlü vatandaşımız da iş 
bulma imkânına kavuşur ve hayatın sıkıntısını-
dan kurtulmuş olur. O niyetle getirdim, ka
bul buyurursanız menumn olurulm. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon fikrinde ısrar edi
yor mu? 

İLYAS KARAÖZ (Muğla) — KaJtılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Hükümet.. 

Takdire bırakıyor. Takriri oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler.. Etmiyemler.. Kabul edil
miştir. 

Maddeyi yeni şekli ile okutuyorum. 

Geçici madde 1. — A) iptal edilen 931 sa
yılı Kanunun geçici 1 nci maddesine göre halem 
yürürlükte bulunan tüzük ve yönetmeliklerim 
bu kanun hükümlerine aykırı olmıyan hüküm
leri yenileri çıkarılımcaya kadar yürürlükte 
kalır. 

B) Bu kanunun yürürlüğe girmesinden 
önce 3008 sayılı Kamıma göre Mahallî Asgari 
Ücret tesbit komisyonlarınca alınıp da henüz 
kesinleşmemiş bulumam kararlarla bunlara iliş
kin her türlü işlemler durdurulur. 

C) iptal edilen 931 sayılı Kanuna göre alın
mış bulunan alsıgari ücret kararı, bu kanuaıun 
33 mcü maddesine göre yeniden tesbit yapılın
caya kadar yürürlükte kalır. 

Ç) iptal edilem 931 sayılı Kanunun 109 
ncu maddesinden doğan kıdem tazminatı hakkı 
saklıdır. 

D) Bu kanunda sözü geçen ycmetmelikler 
6 ay içinde, tüzükler kanunun yürürlük tarihin-
decı başlayarak en geç bir yıl içinde hazırlanır 
ve tüzük tasarıları Danıştaya tevdi tarihinden 
itibarem en geç iki ay içinde teitkik edilerek ka
rara bağlanır. 

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

Komisyondan gelen 10 ncu maddeyi tekrar 
okutuyorum. 

iş ve İşçi Bulma ile ilişkin cezalar 
Madde 105. — Bu kanunun 85 nci madde

sinin 2 nci fıkrasında yazılı şartlarla izin al
madan, aynı maddemin 1 nci fıkrası hükmüne 
aykırı olarak kazanç amaciyle özel büro açan, 
veya 1 nci ve 2 nci fıkrası hükümlerine riayet 
etmekle beraber, aynı maddenin son fıkrası 
hükmüne aykırı olarak işçilerden ücret alam, 
özel ve tüzel kişilerin bu işle ilgili büroları ka
patıldığı gibi bu işlerde fiilen çalışanlar hak
kında genel hükümlere göre verilecek eyleme 
uygun cezalardan başka, 2 000 liradan az ol
mamak üzere ağır para cezası ve üç aydan az 
olmamak üzere hapis cezası hükmolunur. 

Bu kanunun 85 nci maddesinin 1 nci fıkra
sı hükmüne aykırı olarak dış ülkelere işçi gön
derme amaciyle çalışmaları tesbit edilenler 
hakkında 10 000 liradan az olmamak üzere ağır 
para cezası ve üç yıldan az olmamak üzere 
hapis cezası hükmolunur. 

Tekerrürü halinde verilen cezalar iki katı
na kadar artırılır. 

BAŞKAN — Tamam mı iSayln Ucuzal? 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Tamam 

efendim. 
'BAŞKAN — 105 nci maddeyi okunan bu 

şekli ile oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

108 nci madde Komisyondan gelmiştir. 
Madde 108. — Bu kanunum ceza hükümle

rini tatbike suçun mahiyetine göre, mahallî 
sulh ceza veya asliye ceza yetkilidir, işbu dâ
valar acele mevaddandır. 

BAŞKAN — Madde üzerimde buyurun Sa
yın Türkmen. 

ISALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; şimdi bir ka
nun çıkarıyoruz. Bu kanun bir ihtisas işi, âde 
ta işçi ve işveren münasebetlerime taallûk eden 
bu, münasebetleri ve bunlardan doğan ihtilâf
ları halli gereken hususi bir ihtisas gerektirir. 

Vukubulan bir suçun mahiyetine göre ağır 
para cezası veya hapsi mi müstelzimdir veya 
değil midir, sulha mı girsim, asliyeye mi gir
sin? Yerine göre böyle mütereddit bırakırsak, 
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her vakada dâvanın hangi mahkemeye gidece
ği arasında tereddüt çıkar ve dosya salahiyet
lidir diye evvelâ sulh mahkemesine gider, vazi-
fesizlik kararı verir, asliyeye gider. Böyle 
mahkemeler birbirine gönderir ve dâva sürün
cemede kalır. Biz burada, vâsi kanun olarak, 
tasarrufta bulunacağımıza göre, pekâlâ biz bu 
imkânı bir mahkemeyi vazifeli kılabiliriz. Bu
nu istersek asliye ceza mahkemesine verebili
riz, asliye ceza mahkemesi bilûmum bu nevi 
suçlara bakabilir ve ihtilâf biter. Çünkü, as
liye ceza mahkemesi az cezayı verebildiği gibi, 
yükseklerini de verebilir. Bu itibarla isterse
niz, takdir buyurursanız bunu doğrudan doğ
ruya bir mahkemeye, mahallin asliye ceza mah
kemesi bakar denir ve ihtilâf kesilir. Yoksa 
işine göre, mahiyetine gere acaba bu fiil, iş, dâ
vaya bakarken mahiyeti az görülür, efendim 
sulh mevadidir, daha fazla cezayı müstelzimdir, 
•asliye cezaya girerek salâhiyetsizlik, görevsiz
lik kararları verir. Bunun için böyle mütered
dit bırakmıyalım. Sara hatam, bu ihtilâflarda 
verilecek ceza dâvalarına ya asliye mahkemesi 
veya sulh ceza mahkemesi bakar diye tâyin 
edelim, böyle mütereddit bırakmıyalım. Bu 
hussuta yetki Yüksek Meclisindir. Binaen
aleyh, bir mahkeme tâyin edelim. 

BAŞKAN — Sayın özden. 
EKEEM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kam muhterem arkadaşlar; Salih Bey haklıdır. 
Burada iki müeyyidenin gösterilmesi, bâzı me
selelerin o mahkemeden o mahkemeye gidip 
gelmesi gibi iyi neticeler doğuramıyacak haller 
tevlidedebilir. Bu bakımdan, kıymetli arka
daşlarımla da görüştü jüm gibi, bunu asliye 
cesa mahkemesine tevdi etmekte fayda vardır. 

'BAŞKAN — Sayın özden, mutadınız hilâ
fına çok j^avaş konuşuyorsunuz, işitemiyoruz 
efendim. 

EKEEM ÖZDEN (Devamla) — Sayın Baş
kanım, bugön rahatsızım., kusura bakmayın, 
özür dilerim. Bâzı arkadaşlarım da böyle se
simin kısılmasını hoş görüyorlar benim için, te
menni de ediyorlar. Onun için her halde bu 
türlü temenniler tuttu bugün. 

Muhterem arkadaşlarım; sulh ceza, gelen 
metinde 103 nci maddede «bu kanunun cezai 
hükümlerini tatbike mahallî sulh ceza mahke
mesi yetkilidir» diyerek işin içinden çıkmıştır. 
Yani, yetkili bir mahkeme göstermiştir. 
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Şimdi, Sayın Ucuzal'ın teklifi çok ağır bir 
tekliftir. Hattâ ben, bu teklife esasında razı 
olmakla beraber, miktarında muhalifim. Ama 

' geçti, kabul edildi. Bir adama üç sene vere
ceksiniz, bunu aştı diye tekerrürü halinde de 
6 seneye çıkaracaksınız. Ceza ile fiil arasında 
bir münasebet olmak lâzımgelir. Bâzı zaman 
oluyor ki mahkemelerden, Ağır Ceza Mahke
melerimden katil dâvalarında fiiller, filân naza
rı dikkate alınarak, esbabı muhafefei takdiri-
ye ve saire ile 7 - 8 seneye katil dâvasının indi
ği gözüküyor. 

Ancak burada, simidi Sayın Ucuzal'ın ge
tirdiği bir fıkra ile ceza müeyyideleri artmış
tır. G-eza müeyyidesi üç sene oldu. Üç sene
den, tekerrür ederse, mükerrer vaziyet olursa, 
altı seneye çıkacak, Onun için ben de Salih 
Bey gibi komisyondan istirham ediyorum, bu
nu asliye ceza mahkemesine vermekte fayda 
var. Çünkü bu gibi dâvalara öteden beri as
liye mahkemeleri bakmaktadırlar. Sulh mah
kemesi, istanbul gibi, Ankara gibi filân değil; 
kompetan arkadaşlarımız vardır sulh mahke
melerinde, onu ifade edeyim. Ama, mahallî 
mahkemeler bakacağına göre, suçun işlendiği 
yer mahkemesi bakacağına göre, sulh ceza mah
kemeleri, esasen hukuk mahkemeleri hariçtir, 
sulh ceza mahkemeleri, kademe itibariyle, mes
lekte ilk kademedir. Yeni ceza işlerine başla
mış bir arkadaşa altı sene gibi büyük bir eeza-

j mn takdir yetkisinin verilmesinde ben sakınca 
I görüyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN" — Komisyon ve Hükümet? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALİ SA

KİR AĞANO&LU (Trabzon) — Sayın Başka
nını; bir fıkra daha ilâve etmemiz için, mü
saade buyurulursa, maddeyi geri istiyoruz. 

I BAŞKAN — 108 nci maddeyi komisyona 
! iade ediyoruz. 
| Gerici madde 2. — Bu kanun yürürlüğe gir-
| d iği tarihte iptal edilen 931 sayılı Kanunun ge-
> cici 2 nci maddesine göre bildiride bulunanlar 
i için yeniden bildirme mecburiyeti yoktur. 

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

edilmiştir. 
O-eçici madde 3. — Bu kanun yürürlüğe gir-

j medezı önce 3008 sayılı İş Kanunu kapsamında 

300 — • 
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olan işyerlerinde, anılan kanunun değişik 29 
ncu maddesine uyularak yapılmış olan iç yö
netmeliklerde yer alan veya iş ihtilâfları yahut 
hakem heyetleri karariyle veya sair şekillerde 
kesinleşmiş olup yürürlükte "bulunan iş şartla
rı ile iş düzeni ve sosyal yardımların uygulan
masına toplu iş sözleşmesi veya hizmet akitle
ri ile yeni iş şartlan kuruluncaya kadar devam 
olunur. 

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

Geçici madde 4. — Tarım İş Kanununun yü
rürlüğe girmesine kadar tarım işçilerinin as 
gari ücretleri bu kanunun 33 ncü maddesinde
ki esaslara göre ve ayrıca tesbit olunur. 

Tesbit olunan bu ücret, Tarım iş Kanunu
nun yürürlüğe girmesinden sonra, o kanun 
uyanınca asgari ücret tesbit oluncaya kadar 
geçerlidir. 

Tarım ve orman işçilerinin asgari ücretleri
nin tesbiti sırasında komisyona Tanm, Orman 
ve Köy işleri Bakanlıkları ile T. Ziraat Odala
rı Birliği ve tanm ve orman iş kollarında kuru
lu en çok üyesi bulunan işçi sendikalanndan da 
birer temsilci katılır. 

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

Şimdi, tasarıya geçici 5 nci madde olarak 
eklenmesi arzu edilen bâzı hususlar önergelerle... 

VAHAP GÜVENÇ (Cumhurbaşkanınca S. 
tî.) — Efendim, benim bu konuda vermiş oldu
ğum önergem gereksiz hale geldiği için geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — Önergenizi, geri alıyorsunuz. 
Bir başka önerge var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıda yazılı hususun iş kanunu tasarı

sına geçici 5 nci madde olarak eklenmesini arz 
ve teklif ederim. 

Muş 
İsa Hisan Bingöl 

Geçici madde 5. — Aylık veya toptan öde
me almak için hizmet akdini fesheden işçiye, 
bu kanunun 14 ncü maddesine göre verilecek 
tazminatın hesabında işçinin yalnız 1 Nisan 1950 
tarihinden evvelki hizmet süreleri nazara alı
nır. 
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BAŞKAN — Saym Bingöl... 
İSA BİNGÖL (Muş) — 14 ncü madde ile 

ilgili bu konuda bir takririm var. Bir arada 
mütalâa edelim. 

BAŞKAN —• Hangi 14 ncü madde efendim? 
14 ncü madde kabul edildi, geçti. 

İSA BİNGÖL (Muş) — izah edeyim Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun, izah edin efendim. 
İSA BİNGÖL (Muş) — Sayın Başkan, 14 ncü 

madde de kıdem tazminatı konusu vardır. Kıdem 
tazminatı konusu ile ilgili 1 Nisan 1950 tarihin
den önce ücretler ödenir. Bunun geçici 5 nci 
madde olarak mütalâa edilmesini istirham edi
yorum 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet ne di
yor efendim, bu takriri gördüler mi? 

M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Müsaade 
eder misiniz efendim? 

BAŞKAN — Buyurun. 
M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın ar

kadaşımız tarafından verilmiş olan takrir, 14 
ncü maddedeki değişiklik yapılmasından sonra 
kabul edilebilecek bir takrirdir. 14 ncü madde 
oylanıp kabul edildiğine göre, böyle bir takririn 
müzakere edilmesi usul baıkımından mümkün 
değildir, arz ederim. 

BAŞKAN — Komisyon... 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLYAS 

KARAÖZ (Muğla) — Sayın Başkan, bu fıkra 
931 sayılı iş Kanununda mevcut idi. Bu çıkanl-
mış. Arkadaşımızın teklif ettiği bu 931 sayılı 
Kanunun 14 ncü maddesinde zikredilen bir fık
radır. Bunu işsizlik sigortası kanunu çıkıncaya 
kadar kanunda böyle bir hükmün geçici mad
de olarak bulunmasında fayda mülâhaza ediyo
ruz. 

BAŞKAN — Şu halde bu, 14 ncü maddenin 
bir tekriri müzakere talebi mahiyetini almak
tadır. Eğer öyle ise, maddelerin tamamını bitir
dikten sonra, tümünün katı oylamasına geçme
den bu işi müzakereye ancak alatalirim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLYAS 
KARAÖZ (Muğla) — Saym Başkan, geçici mad
de olarak da konulmasında bir mahzur olma
dığı kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Komisyon olarak öyle mütalâa 
ediyorsunuz. Hükümet?... 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Efen
dim biz Sayın Atayurt'un belirttiği gibi, bu-
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nun aslında, geçici madde konusu olmıyacağı, 
14 ucu maddenin esasına ilişkin bir teklif oldu
ğu görüşündeyiz, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın önerge sahibi; bu du
ruma göre, ancak tekriri müzakere mevzuu ola
bilir. Bu itibarla eğer tekriri müzakere talebe-
diyorsanız ayrıca önergenizi değiştirin. 

İSA BİNGÖL (Muş) — Söz rica ediyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İSA BİNGÖL (Muş) — Sayın Başkan, de

ğerli senatörler; 14 ncü maddenin 931 sayılı Ka
nundaki metinde kıdem tazminatının 1951 Ni
sanından evvelki müddetlere aidolduğu saraha
ten yazılı. Bu metin aynen Büyük Millet Mec
lisinden de geçmiş, ancak Senato Komisyonun
da bu metin çıkarılmış. 

VAHAP GÜVENÇ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Hayır efendir, Millet Meclisinde de öyle 
kabul edildi. 

İSA BİNGÖL (Devamla) — Bu metinde bu
lamadığım için... 

Sayın Güvenç ben mevzumu arz ediyorum. 
Muhakkak ki, bunun karşısında... 

BAŞKAN — Siz devam edin, Sayın Bin
göl. 

İSA BİNGÖL (Devamla) — Ben bunu geçici 
5 nci madde olarak müzakere edilmiş ve kabul 
edilmiş metne göre., bu miktarın 1 Nisan 1951 
den evvelki tarihlere râci olmasını temin ede
bilmek maksadı ile - madde metninde bulunma
dığı için - sunmuş idim. 

Takdir Umumi Heyetindir. Arz ederim. 
OSMAN ALİHOÖAGİL (Erzurum) — Sayın 

Başkan, söz alabilirmiyim? 
BAŞKAN — Takrir üzerinde, buyurun Sa

yın Alihocagil. 
Takririn lehinde mi, aleyhinde mi? 
OSMAN ALİHOCAGİL (Erzurum) — Tak

ririn aleyhinde. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
OSMAN ALİHOCAGİL (Erzurum) — Sa

yın senatörler, ben de bir takrir verdim, geçici 
5 nci madde olarak, Benim ki, henüz okunma
dı. Fakat, Sayın isa Bingöl'ü dinledim. O, be
nim verdiğim takririn tamamen aksine bir tak
rir vermiş. Millet Meclisinde kabul edilen met
nin kabulünü istiyor isa Bey. Cumhuriyet Sena
tosu Komasyon, Millet Meclisinde kabul edilen 

metni değiştirmiş, işçilerin lehine bir madde 
tedvin etmiştir ki, işte bu kabul edilen madde. 

Şimdi, İsa Beyin takririnden anladığım şu
dur ki, Millet Meclisinden gelen maddeyi aynen 
kabul edelim. Halbuki Millet Meclisinden ge
len madde Senato Komisyonunda değiştirilmiş 
ve kabul edilmiştir. Bendenizin takririni zanne
diyorum Sayın Başkan okuyacak. Ben ise, Cum
huriyet Senatosunun işçiler lehine değiştirilip 
ve Heyeti Umumiyede kabul edilen 14 ncü mad
denin bu kanunun neşrinden evvel emekli ol
muş işçilere de tatbik edilmesini ve onların da 
kısmen istifadesini sağlamak için bir takrir ver
miş bulunuyorum. 

BAŞKAN — Sizin takririniz biraz sonra mu
ameleye konacak Sayın Alihocagil. 

OSMAN ALİHOCAGİL (Devamla) — Ya
ni, ek 5 nci madde olarak verdiği için Sayın 
isa Bingöl, bir karışıklığa mahal kalmasın. Sa
yın İsa Bingöl, Millet Meclisinden gelen metnin 
kabulünü istiyor. H&lbuki, Cumhuriyet Senato
su Komisyonunun değiştirmiş olduğu 14 ncü 
madde kabul edilmiştir. 

Ben, takririm okunduğu vakit mevzuu tek
rar izah eedceğim. 

VAHAP GÜVENÇ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkan, aleyhinde. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, aley
hinde bir kişi konuştu. Lehinde bir kişi söz is
terse verebilirim ancak. Takriri oyla halletmek 
durumundayım. 

FATMA HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Bu
seyi açıklamak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim takririn aleyhinde ko
nuşacaksınız her halde. 

FATMA HİKMET İSMEN (Kocaeli) — As
lında takririn aleyhinde. 

BAŞKAN — Olmaz efendim. Takririn lehin
de ve aleyhinde birer üyeye söz vereceğim. Aley
hinde verdim. Siz lehinde mi istiyorsunuz? 

FATMA HİKMET İSMEN (Kocaeli) — 
Takririn aleyhindeyim. Ancak, bu konuda bir 
hususu açıklamak istiyorum. Çünkü Millet Mec
lisinden böyle gelmiştir, diyor. Oysaki... 

BAŞKAN — Efendim söyliyeceklerinizin 
hepsi malûm. Meseleyi oyla halledeceğim. 

SALİH TÜRKMEN (Ağn) — Müsaade eder 
misiniz efendim? 

— S02 — 
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BAŞKA N— Buyurun. | 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Efendim, ka

bul edilen bir maddenin tekriri müzakeresi is- I 
teraneden ek geçici madde usule uygun olmaz. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen. Usulsüz bir I 
şey yok arz edeyim. 

Bir takrir vermek her üyenin hakkıdır. Ama, 
bu takrir konur konmaz, o ayrı bir şeydir; bir. 
Bir de, tekriri müzakere mahiyetinde ise, bunu I 
muameleye koymıyacağım. Ama, ayrıca bir ge- I 
cici madde olarak istiyorsa, oyla mesele halle
dilecektir, onu arz ediyorum ben. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Baş
kan, ben zatıâlinize hitabediyorum. Takdirinizi I 
kullanın. Sizin Riyasette bulunduğunuz bir sı
rada kabul edilen bir maddenin tamamen aksi I 
bir maddeyi kabul ettirmek istiyen bir önerge 
verildiği zaman Yüksek Riyaset buna müsaade 
edemez. Bu yanlış bir yoldur. Buna imkân vere
mezsiniz. Kabul edilen maddeye muhalefettir. 
Buna- müsaade edemezsiniz. 

FATMA HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sa
yın Başkan, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim bir 
dakika. Tasan birçok maddeleri ihtiva etmekte 
ve bu arada adedleri bir hayli kabarık olan 
önergeler verilmektedir. TaMî bizim bunların 
hepsini kafamızda ayrı ayrı tutmamız mümkün { 
değil. Bu itibarla şu görüşmelerden sonra bu
nun 14 noü maddeyi ilga eder mahiyette bir 
takrir olduğu ancak anlaşılabiliyor. Bu itibar
la usulsüzlük değil de, neticeye varmamız müm
kün olacak. 

İSA BİNGÖL (Muş) — Sayın Başkan, tak
ririmi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Takrir geri alınmıştır, takrir 
üzerinde... 

İSA BİNGÖL (Muş) — Başka bir takrir arz 
ettim efendim. 

BAŞKAN — Onu sonra muameleye koyarım 
efendim. 

Şimdi, gene geçici 5 nci madde olarak met
ne ilâve edilmesini istiyen bir takrir var, oku
tuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1640 sıra sayılı İş ka

nunu tasarısına geçici 5 nci madde olarak aşa- J 

ğıdaki maddenin eklenmesini arz ve teklif ede
rim. 

Erzurum 
Osman Alihocagil 

Geçici madde 5. — Bu kanunun 14 ncü mad-
lesi hükümleri kanunun neşrinden önce emek
liye ayrılmış işçilere »de tatbik olunur. Ancak; 
14 ncü madde hükümlerine göre hesaplanacak 
kıdem tazminatı tutarından evvelce ödenen mik
tar mahsubedildikten sonra, geriye kalan kıs
mın yansı, kanunun neşrinden itibaren 1 ay 
içinde müracaatlan halinde bir yılda ve iki 
eşit taksitte işçilere ödenir. 

Gerekçesi : Eskiden emekliye ayrılmış olan
larla bu kanunun neşrinden ısonra emekliye ay-
nlacaklar arasında eşitlik sağlamak gayesine 
matuftur. 

OSMAN ALİHOCAGİL (Erzurum) — Söz 
rica ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Takririnizi 
izah edin. 

OSMAN ALİHOCAGİL (Erzurum) — Sa
yın arkadaşlar, bendenizi eğer dinlemek fırsa
tını bulursanız, lehte oy kullanacağınızı tahmin 
ediyorum. Evvelâ bir misal vermek isterim. Ge
çen gün de söyledim, ' jlki burada bulunmayan 
arkadaşlarım vardır. 

Erzurum'da Ağır - Bakım Tamir Fabrika
sında 1937 yılından 1965 yılma kadar bir işçi 
çalışmış. 28 sene çalışmış oluyor arkadaşlar. 
28 sene Ağır Bakım Tamir Fabrikasında ça
lışmış bir işçi. Bu işçi yorulmuş ve kendi isteği 
ile emekli olmuş. Şimdi kabul buyuracağınız 
kanunun neşrinden evvelki mevzuata göre, iş
çi kendisi emekliliğini istediği için, 1937 yılın
dan 1950 yılma kadar kıdem tazminatı verilmiş
tir. 28 sene hizmeti olan bu işçiyi kendisini ayır
mış olsa idî, kıdem tazminatının tamamını ödi-
yeüekti. 28 senelik kıdem tazminatı ödiyecekti. 
Kendisi istediği için 1950 senesine kadar olan 
13 senelik kısmı için 6 000 İ ra ödenmiştir. 
Şimdi bu getirilen, kabul buyuracağınız kanun
la 3 seneden fazla çalışmış olan işçi, 25 sene ça
lışmış olduğunu kabul edelim, 25 senesi için 
kıdem tazminatı alacaktır. 

Burada, «niye emekli oldun» diye sordum. 
Geçen gün de arz ettim, Komisyon Başkanı ile 
de görüştürdüm. Bana dediği şu; 11 kişi imiş 
bunlar Erzurum'da, belki başka yerlerde de 
vardır, «Bizim daha çalışacak halimiz kalma-
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di.» Hattâ fabrika müdürüne de söylemişler. 
Demişler ki, «Bari siz bizi emekliye ayırın da, 
su kıdem tazminatlarını alalım.» Fabrika müdü
rü de demiş ki, biz bunu yaptık, ama çok olu
yor bu, biz ayıramayız, falan. E., iş hayatıdır. 
işçinin durumudur, ayrılmış adam. Şimdi, bir 
müsavat sağlamak lâzım. Madem ki, idare ken
disi ayırsa idi bunun tamamını verecekti, 28 
senelik kıdem tazminatının tamamını verecekti. 
Ama, olabilir adam ayrılmış; kendisi durama-
mış, 28 seme bir Ağır Bakım Tamir Fabrikasın
da demircilik yapmak kolay bir şey değil, ay
rılmış. 

Meclisler çok hak verdiler arkadaşlar. Bu
na benzer çok haklar verdiler. Şimdi, benim 
bu geçici 5 nci madde olarak teklif etmek is
tediğim husus, bu kanunun neşrinden evvel bu 
şekilde olan işçilere hizmetinin, bu misalde 
arz ettiğim gübi, 28 seneliğinin karşılığını, tam 
vermektir. Onu da nasıl yaptım? İşi hafiflet
mek için, arkadaşlarım resmî sektörde çalışan
lar, yahut başka yerlerde çalışanlar çok para 
ödiyecekler falan demesinler diye, onu da şöy
le düşündüm arkadaşlar: 

Bu misali arz ediyorum ki, iyi anlaşılsın. 
1937 den 1950 ye kadar 13 sene çalışmış ve 
işçi 6 000 lira almış. Demek: ki, bu işçi bu öner
ge kabul edildiği takdirde bir 6 000 lira daha 
alacaktır. Bu 6 000 lirayı da geçici 5 nci mad
de olarak teklif ettiğim metinde bir sene için
de ve iki eşit taksitte ödensin diyorum ve bu 
kanunun neşrinden itibaren bir ay içinde işçi 
ilgili yerlere müracaat ettiği takdirde ödensin 
diyorum. Yani, geriye kalan 6 000 liranın yarı
sını ifade ediyorum. 6 000 lira ödenmiştir, bir 
6 000 lirası kalmıştır. 6 000 lira mahsufoedildik-
ten sonra ki, 12 000 lira tutarsa, 6 000 lira ka
lır, onun da yarısı ödensin diyorum. Yarısı 
olan 3 000 lirası iki taksitte ödensin diyorum. 
Yani, dikkatinize arz ederim, geriye kalanın, 
ki yarısı geriye kalmış oluyor, onun tamamı 
ödensin demiyorum. Onun yarısı ve bir sene 
içinde ve iki taksitte ödensin diyorum. 

'Şimdi, eski emeklilerin durumu, işte Perso
nel Kanununa uyduruldu. Emekliler arasında 
eşitlik sağlandı. Efendim emekli inkılâp su
baylarına çalışmadığı süreler de borçlandırıl
mak suretiyle verildi. Ondan sonra avukat ar
kadaşlarımıza âmme hizmeti kabul edildi ve 

emekliliklerine sayıldı. Hepümiz bundan istifade 
ettik. 

Muhterem arkadaşlar, ben 1957 senesinde 
milletvekili oldum, geldim, ilk duyduğum söz 
şu idi: «Emekli Sandığı iflâs ediyor.» Yani, bu 
söyiliyeoeğim şeyin Emekli Sandığı ile alâkası 
yok, o bakımdan diyorum. «Aman efendim 
Emekli Sandığı iflâs etti» ediyor. Allaha şükür 
Emekli Sandığına bir şey olmadı. Şimdi, muh
temeldir ki, Sayın Bakan da buna itiraz ede
cektir, belki Komisyon Başkanı da itiraz ede
cektir. Ben bu meselelerin esaslı surette, ben
deniz de dâhil olmak üzere, etüdedildiğine, eitüd-
ettiğimize, çalıştığımıza, bir meseleyi, özür di
lerim, kanaat getiremiyorum. Emekli inkılâp 
subayları meselesinde Emekli Sandığına bâzı 
arkadaşlarımız 20 milyon lira külfet tahmil 
olacak dediler, bâzıları 200 milyon dediler, 
bâzıları ise 150 milyon dedi. Biz anlamadan 
oyumuzu kullandık. Onun için bendenizin bu 
teklifine iltifat etmenizi rica edeceğim. Müşah
has misalleri vardır ve bunu size verdim. 

Başka vaktinizi almıyayım. Hürmetlerimi 
sunarım. 

BAŞKAN — Hükümetle Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ A. SAKİR 

AĞANOĞLU (Trabzon) — Müsaade ederseniz 
arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ağanoğlu. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ A. SAKİR 

AĞANOĞLU (Trabzon) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler; Sayın Aliıhocağil arkadşımızın tek
lifi insani gibi görünür ise de, kanunları ma
kabline teşmil etmek çok büyük huzursuzluk, 
ihtilâflar yaratır. Söz konusu tazminatı Sosyal 
Sigorta değil, işveren öder. 

Şimdi, yıllarca evvel EmeMi olmuş, ayrıl
mış bir işçiye işveren bir tazminat vermiştir. 
O yılın bilançosunu kapamış, kâr veya zararı
na göre vergilerini ödemiştir, geriye giderek ye
niden onu bir külfet altına sokarsak o müesse
se ne hale düşer? Kaldı ki, kapanmış, tasfiye
ye uğramış müesseseler de vardır. Yeniden on
ları borç altına sokacağız. Bunun altından çık
mak mümkün olur mu? Onun için bu çok in
sanî gibi görünür ise de, biz iş hayatımızı, hu
kuk düzenimizi tamamen alt üst edebilecek böy
le bir teklife katılamıyoruz. Arz ederim, Say
gılarımla. 
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BAŞKAN — Hükümet? 
ÇALIŞMA BAKANI ATİLA SAV — Katıl

mıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon takrire 
katılmıyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etımiyenler... Takrir reddedil
miştir. 

Komisyondan 108 nci madde gelmiştir onu 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Komisyonca geri alınan 108 nci maddenin, 

önergelerin ışığında yeniden düzenlendiğini 
arz ederim. 

(Saygılarımla 
îlyas Karaöz 

Geçici Komisyon Başkanı 

Madde 108. — Bu kanunun ceza hükümleri
ni tatbike mahallî sulh ceza mahkemeleri görev
lidir. 105 nci maddede yer alan eylemlerde ise 
asliye ceza mahkemeleri görevlidir. 

Bu dâvalar acele mevaddandır. 

BAŞKAN — Bir itiraz yok. Maddeyi oku
nan bu şekli ile oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 111. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

Ancak; 9 ncu bölümde yer alan ceza hüküm
leri dışında kalan hükümleri, 12 . 11 . 1970 ta
rihinden geçerli olmak üzere uygulanır. 

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

Madde 112. — Bu kanun hükümlerini Bakan 
lar Kurulu yürütür. 

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

Bir tekriri müzakere takriri var, okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İş kanunu tasarısmmı 14 ncü maddesi hata-

lı olarak kabul edilmiştir. Bu maddenin yeni
den müzakere edilerek aşağıdaki şekilde düzel
tilmesini arz ve teklif ederiz. 

Muşj 
îsa Hisan Bingöl 

BAŞKAN — Şimdi önergedeki aşağıdaki 
şekli okutmuyorum. Çünkü tekriri müzakere 
talebi henüz muamele görmüş değildir. Tekriri 
müzakere, Tüzüğümüzün 77 nci maddesi
ne göre, takrir sahibi, Hükümetle Komisyon 
dinlendikten sonra müzakeresiz olarak oylanmak 
suretiyle yapılır. 

Takrir sahibine söz veriyorum. Sayın Bin
göl buyurun. 

İSA BİNBÖL (Muş) — Sayın Başkan, değer
li senatörler; bendeniz, elimde tab edilmiş rapo
ru okuyarak Millet Meclisinin metninde mev-
cudolduğunu biraz evvel beyan etmiştim, geçi
ci 5 nci madde olarak teklif ettiğim takririm 
vesilesi ile. Tavzih ettiler, bir tabı hatasıdır 
dediler, Millet Meclisi metninde değil, 931 sa
yılı Kanunun metninde de mevcuttur. Umumi
yetle oradan adapte edilerek gelmiş. 

Şimdi, kıymetlendirmek istediğim konu şu: 
Şu anda komisyonun kabul ettiği metinde 

de mevcut değil. Kıdem tazminatı, daha evvel 
ihtiyarlık sigortası tatbik edilmediğine göre, iş
çiyi hizmetlerinin karşılığından mahrum etme
mek için, kendisine ödenen bir meblâğ, bir yar
dım unsuru idi. 1 Nisan 1950 den sonra ihti
yarlık sigortasının tatbik edilmiş olması ile işçi
ler bir teminatın içine alınmışlardır. Şu anda 
931 sayılı Kanunun hükmüne göre 1 . 4 .1950 den 
evvelki müddetler için işçi talebettiği takdirde, 
iş akdini feshettiği takdirde kendisi bundan ev
velki müddetler için bir kıdem tazminatı alır. 
Fakat, bundan sonraki müddetler için ihtiyarlık 
sigortasına tabi olduğu için, Sosyal Sigortalar 
Kanununa göre, oradan bir yardım alır idi. Şim-
dıi, bunu tüm. olarak kaldırıyoruz. Ben şöyle 
bir sual vazediyorum ve Hükümetin bu mevzuu 
kıymetlendirilmesini de istirham ediyorum: 

Bu maddeyi getirmek suretiyle 1 . 4 . 1950 
den bugüne kadar bütün hizmetler için işçi, iş 
akdini feshettiği takdirde hem ihtiyarlık sigor
tasından istifade edecek kanun hükmüne göre, 
hem de burada bu kabul ile işçi 20 kusur se
nelik ve devam edecek kıdem tazminatını ala
caktır. Bunun en büyük işveren olarak Dev
lete intikal ettireceği miktar nedir? 

Bu konuyu takdir etmenizi ve bu mevzuu 
da nazarı itibar e alarak konunun tekriri müza
kere ile, derinliğine müzakere edilerek, müna
kaşa edilerek hükme vardırılmasını ve kanu-
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nun böylece hatadan âri çıkmasını istirham et
mek kasdı ile tekriri müzakere talebimi sun
dum. iltifatınızı istirham ederim. 

(Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Hükümet? 
ÇALIŞMA BAKANI ATİLİ SAV — Ka

tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ A. ŞAKİE 

AĞANOĞLU (Trabzon) — Sayın Genel Kuru
lun takdirine bırakıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Tak
rir kabul edilmemiştir. 

Tasarımn tümü üzerinde Sayın Ueuzal?.. 
Yok. Lehte, aleyhte söz istiyen sayın üye?.. Sa
yın Gündoğan lehte mi aleyhte mi efendim? 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Leh 
te. Daha doğrusu üzerinde. 

BAŞKAN — Üzerinde yok; lehte, aleyhte. 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; bu kanunun mü
zakeresine başladığımız sırada Gmpum adına 
yaptığım konuşmada belirttiğim üzere, iş ha~ 
yatımızın temellerinden birini teşkil eden bu 
kanun, hiç şüphe yok ki, 1964 yılından bu ya
na uygulanmak üzere iş alanında hüküm sür
dürmüş bir kanun olarak, o zaman da ifade et
tiğim gibi, müspet karşılanması mümkün ola
bilen bir kanundur. Ne var ki, sayın arkada
şım Öztekin'in bana verdiği bilgiye, benim de 
elde ettiğim malûmata göre, bu kanunda as
gari 25 aded, hiç değilse 20 aded tüzük ve yö
netmelik ile amel edilmesini emreden madde 
var. Bunların tamamının hazır olup olmadığı, 
hazır değillerse bunların çıkmasına değin bu 
tüzüklerin ve diğer düzenleyici yapıtların bu
lunmayışından dolayı aksıyacak iş hayatının 
Çalışma Bakanlığı tarafından buna mahal bı-
rakıîmaksızın iyi takibedilerek tüzüklerin ve 
diğer düzenleyici mevzuatın biran evvel çıka
rılmasına nezaret etmesi gerekir. 

Ondan başka, genellikle Çalışma Bakanlı
ğının, Kuruluş Kanununda yazılı vazifelerini 
bundan evvelki dönemlerde olduğundan çok 
daha hassasiyetle yerine getirmesinden ve bu 
kanun ile bir müddet himayesiz kalan Türk iğ
cisinin tekrar himayeye kavuşmasından ve işçi
lerin hayatım emniyet altına almasından parti

min memnuniyet duyduğunu ifade eder, ka
nunun bütün iş hayatına uğur getirmesini te
menni eder, saygılar sunarım. 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, aleyhinde konuşmak istiyorum. 

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

kan, saym senatörler; bu kanunun müzakere
sini 2 gün gibi kısacık bir zaman içerisinde ça-
bueaktan bitirdik, Genel olarak işçinin aleyhi
ne hükümlerle dolu bu kanun tasarısı, biraz 
sonra oylarla da kabul edildikten sonra kanun
laşıp ve tekrar yürürlüğe girecektir. Görüşül
mesi bitmiş olan bu kanun tasarısı dolayısiyle 
şunu söylemek isterim ki; bir işi bitirmiş ol
manın sevinci içerisinde olmaktan çok uzağım. 
Bu, mutlaka böyledir. 

Ve, işçilerin ve emekçi sınıfların karşısına 
isçinin âmme haklarını işverenin takdirine ve 
onun kendisine göre ayarladığı maddelerle do 
lu kanun dolayısyle nasıl çıkacağız diye düşü
nüyorum. Her halde şimdi sayısız binlerce iş
çi, Meclislerden İş Kanunu çıkıyor, bizim işçi 
ve işveren ilişkilerimiz iyi bir denge içerisine 
girecektir, diye belki de bir şeyler umuyorlar-
dır, en azından umanları vardır. Ama bunun 
böyle olduğu gibi, çıkacağını da bilenler çok
tur. Onu da ifade etmek isterim. 

Ben şahsan kanunun bu şekilde çıkmasına 
gerçekten çok üzgünüm. Hiç değilse gerek 
Koalisyonda ve gerekse Genel Kurulda kanu
nun en çok üzerinde durulması lâzıımgelen bir
kaç maddesi üzerinde önergeler vererek, müm
kün olduğu kadar ufak tefek birtakım yerleri
ni değiştirmeye çabaladım ise de, hattâ bir 
maddesi üzerinde birçok sayın üyeler ısrarla 
durdular ise de, ki o 17 nci maddedir, en ufak 
bir değişiklik yapılamadı. Böylece kanun ta
sarısını olduğu gibi geçirip ve işverenin keyfî 
takdirine bırakılmış binlerce işçi kütlerisine 
takdim ediyoruz. Bundan ötürü gerçekten çok 
müteessirim. Tekrarlamak istemiyorum, ama 
işte 34 sene evvel çıkmış olan bir kanun vardı; 
o günün şartlarına göre grev hakkı tanımıyan, 
sosyal adalet arzusunun bir suç olduğu zaman
larda çıkarılmış olan bir kanun idi, o. Fakat 
bugünün, 1961 Anayasasının getirdiği hak ve 
özgürlükleri hiç nazarı itibara almadan, yine 
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eskisine benzer bir biçimde kanunun aynı şekil
de çıkarılması gerçekten Meclisler için övünü
lecek bir şey değildir. 

'Temenni ederiz ki, ileride aksaklıkları olaca
ğı için ve şimdiye kadar da oldu, o zaman 
bunlar üzerinde yapacağımız ufak - tefek de
ğişikliklerle, hiç değilse korkunç maddelerinin 
değiştirilmesine imkânlar sağlanabilir. Artık 
onu gelecek iktidarlar gösterecek. Çünkü böy
le bir kanun... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Neresi kor
kunç? 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Hangisi 
korkunç? 

HİKMET İSMEN (Devamla) — 17 nci 
maddeden bahsediyorum. 

BAŞKAN — Korkunç tâbirini düzeltmenizi 
rica edeceğim. 

HİKMET İSMEN (Devamla) — 17 nci 
maddeyi ben korkunç olarak niteliyorum. Ne
den? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLYAS 
KARAÖZ (Muğla) — Sayın Başkan, maddele
rin mi müzakeresini yapıyoruz? 

HİKMET İSMEN (Devamla) — Çünkü, 
17 nci maddenin bütün bentlerinde... 

BAŞKAN — Ben de> Sayın İsmen, ifadeni
zi korkunç buluyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istabul) — Sayın 
Başkan, çok rica ederim, nasıl muamele yapı
yorsunuz? 

HİKMET İSMEN (Devamla) — Doğrudur; 
yani, bulabilirsiniz; çünkü, korkunç madde 
üzerine korkunç ifade gösterilir. 

Ve ban Sayın Kurula bu kanunu böyle çı
kardığımız için maalesef teşekkür edemiyo
rum. (A. P. sıralarından «etme, etme» sesleri) 

ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Teşekkürü
ne ihtiyacımız yok. (A. P. si sıralarından «et, 
et, ediver» sesleri) 

HİKMET İSMEN (Devamla) — Teşekkür. 
edemediğim için de özür dilerim. KeşiM teşek
kür edip şükranlarımı bildirgeydim. 

Kanunun hayırlı ve uğurlu olmasını nasıl 
temenni ederiz, böylesine uygun olmıyan mad
delerle dolu iken? inşallah ileride değiştirilir 
umudu ile saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Tasarının tümünü oylarını
za arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmi-
yenlsr... Tasan kabul edilmiştir. 

Tasarı açık oya sunulacaktır. 
ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Sayın 

Başkan, bir teşekkür konuşması yapmak isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Çalışma Bakanı 
Sayın Atilâ Sav, kısa olmasını istirham ede
ceğim. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Sayın 
İBaşkan, sayın üyeler, 9 - 10 aya yakın bir süre 
den beri çalışma hayatımızda boşluğu duyulan 
temel kanunumuzu çıkarmış olduğu için Yüce 
Senatonun üyelerine Hükümet adına şükranla
rımı arz etmek istiyorum. 

Bilindiği üzere çalışma hayatının en önem
li öğelerinden birisi, çalışma barışıdır. Çalış
ma hayatının iki karşılıklı unsuru arasındaki 
karşılıklı hak ve çıkar dengesini sağlıyacak ve 
1936 yılından beri uygulanagelen 3008 sayılı 
iş Kanunu ile, 931 sayılı İş Kanununu daha ol-
gunlaştırmış ve özellikle, çalışanların haklarını 
daha elverişli koşullara bağlamış bulunan iş 
Kanununun Yüce Meclislerce, yorucu çalışma
lardan sonra çıkarılmış olması, muhakkak ki. 
bu alandaki bir boşluğu dolduracak ve gerek
li huzur ve barışı sağlıyacaktır. 

Bu itibarla tekrar saygı ve şükranlarımı 
arz ederim. (Alkışlar) 

4 - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devamı) 

2. — Sosyal Sigortalar Kanununun 1186 sa
yılı Kanunla değiştirilen 78 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifinin, havale edil
diği komisyonlardan beşer üyenin iştiraki ile 
kurulacak bir geçici komisyonda görüşülmesi 
hakkındaki önerge. 

BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

Sosyal Sigortalar Kanununun 1186 sayılı 
Kanunla değiştirilen 78 nci maddesinin değişti
rilmesine ve bu kanuna geçici bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi Sosyal işler Komis
yonu ile, Bütçe - Plân Komisyonlarından seçi-
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lecek beser üyeden kurulacak geçici komisyon
da görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Burdur Sinop 
Faruk Kınaytürk Nâzım inebeyli 

2. — Sosyal Güvenliğin asgari normları hak
kındaki sözleşmenin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısının Millet Mecli
sine kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senato
su Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Sosyal İşler 
komisyonları raporları (Millet Meclisi: 1/153; 
Cumhuriyet Senatosu: 1/1232) (S. Sayısı: 1636) 

3. — Türkiye _ İsviçre Sosyal Güvenlik Söz
leşmesinin ve Nihai Protokolün onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve 
Sosyal İşler komisyonları raporları (Millet Mec
lisi: 1/282; Cumhuriyet Senatosu: 1/1234) (S. 
Sayısı: 1637) 

4. — Vatandaşlarla vatandaş olmıyan kimse
lere sosyal güvenlik konusunda eşit muamele ya
pılması hakkındaki sözleşmenin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Sos
yal İşler komisyonları raporları (Millet Meclisi: 
1/105; Cumhuriyet Senatosu: 1/1236) (S. Sayısı: 
1638) 

BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Gründemin 1 nci görüşmesi yapılacak işler 

kısmında bulunan 1636, 1637 ve 1638 sıra sayılı 
kanun tasarılarının, önemine binaen, gündem
de mevcut bütün işlere takdimen öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Sosyal işler Komisyonu 
Burdur 

Faruk Kınaytürk 
BAŞKAN — Bunlar, sözleşmelerin onaylan

masına aidolan kanun tasarılarıdır. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

(1) 1636 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

! BAŞKAN — Sosyal İşler Komisyonu ile 
j Bütçe ve Plân komisyonlarından seçilecek 5 er 

üyeden müteşekkil bir geçici Komisyon teşkilini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini alsınlar. 

2. — Sosyal Güvenliğin asgari normları hak
kındaki sözleşmenin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Sosyal İş
ler komisyonları raporları (Millet Meclisi: 1/153; 
Cumhuriyet Senatosu: 1/1232) (S. Sayısı: 1636) 
(1) 

BAŞKAN — Raporun okunup, okunmama
sını oylarınıza arz ediyorum: Raporun okun
masını kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

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

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

ivedilik teklifi var. ivedilik teklifini oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sosyal Güvenliğin asgari normları hakkındaki 
sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna 

dair Kanun 

Madde 1. — Milletlerarası Çalışma teşkilâ
tının Cenevre'de toplanan 35 nci Gren el Konfe
ransında 28 Haziran 1952 tarihinde kabul edil
miş olan 102 sayılı «1952 Sosyal Güvenlik (As
gari normlar) Sözleşmesi» nin onaylanması uy
gun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Sözleşmenin uygulanacak bö
lümleri ve faydalanılacak istisna hükümleri 
Bakanlar Kurulu karariyle tesbit edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler.,. Kabul etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devamı) 
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MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 1 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmdyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Ba- | 
kanlar Kurulu yürütür. | 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerimde lehte ve aleyhte 
söz istiyen sayın üye?.. Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
KaJbul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarı açık oya sunulacaktır. 

3. — Türkiye - İsviçre Sosyal Güvenlik Söz
leşmesinin ve Nihai Protokolün onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve 
Sosyal İşler komisyonları raporları (Millet Mec
lisi: 1/282; Cumhuriyet Senatosu: 1/1234) (S. 
Sayısı: 1637) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunup, okunmama
sını oylarınıza sunuyorum: Raporun okunma
sını kabul edenler... Kabul etmiyenler... Rapo
run okunması kabul edilmemiştir. 

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

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. KaJbul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir.. 

ivedilik teklifi var. ivedilik teklifini oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... ivedilik kabul edilmiştir. 

Türkiye - isviçre Sosyal Gtfijvehlik Sözleşmesinin 
ve Nihai Protokolün onaylanmasının uygun 

bulunduğuna dair Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile İsviçre Federal Konseyi arasında 1 Ma
yıs 1969 tarihinde Ankara'da imzalanan (Tür-

(1) 1637 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

kiye Cumhuriyeti ile isviçre arasında Sosyal Gü
venlik Sözleşmesi) nin ve Nihai Protokolün 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu sözleşmenin uygulanması 
ile ilgili Anlaşmaları yapmaya Bakanlar Ku
rulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. —• Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
KaJbul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte ve aleyhte 
söz istiyen sayın üye?... Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... KaJbul edil
miştir. 

Tasarı açık oya sunulacaktır. 

4. — Vatandaşlarla vatandaş olmıyan kim
selere sosyal güvenlik konusunda eşit muamele 
yapılması hakkındaki sözleşmenin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve 
Sosyal İşler komisyonları raporları (Millet Mec
lisi: 1/105; Cumhuriyet Senatosu: 1/1236) (S. 
Sayısı: 1638) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunup, okunmama
sını oylarınıza arz ediyorum : Raporun okun
masını kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ra
porun okunması kabul edilmemiştir. 

(1) 1638 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

ivedilik teklifi var. ivedilikle görüşülmesi 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Vatandaşlarla vatandaş olmıyan kimselere sos
yal güvenlik konusunda eşit muamele yapılması 
hakkındaki Sözleşmenin onaylanmasının uygun 

bulunduğuna dair Kanun 

Madde 1. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı 
46 ncı genel konferansı tarafından 28 Haziran 
1962 tarihinde kabul edilen «Vatandaşlarla va
tandaş olmıyan kimselere sosyal güvenlik ko
nusunda eşit muamele yapılması hakkındaki 
Sözleşme» nin onaylanması uygun bulunmuş
tur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının tümü üzerinde lehte aleyhte söz 
istiyen Sayın üye?.. Yok. Tasarının tümünü oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü açık oya sunulacaktır. 
Özel Yüksek Okullara ait bir takrir var 

ama, Hükümet olmadığı cihetle.. 
Ö. Y. O. UMUM MÜDÜRÜ YAVUZ KON-

NOLU — Hükümet burada efendim. Bakan adı
na elimde yazılı belgem var. 

29 . 7 . 1971 O : 1 

BAŞKAN — Onu daha evvel vermeniz lâ
zımdı. Sonra göreviniz nedir efendim? 

Ö. Y. O. UMUM MÜDÜRÜ YAVUZ KON-
NOLU — Umum Müdürüm efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim daha önce ver
meniz gerekiyordu. Özür dilerim efendim. 

Bu itibarla gündemimizde başka görüşülecek 
mevzu kalmadığı için... 

Yalnıs müsaade buyurun efendim, tefhim et
mek zorundayım, istirham edeceğim oylama iş
lemini bitirelim. 

Açık oylamalara oylarını kullanmıyan sayın 
üyeler lütfen acele etsinler efendim. 

iş Kanununa oyunu kullanmıyan sayın üye 
var mı efendim?... Yok. Oylama işlemi bitmiş
tir. 

1636 sıra sayılı ve 1638 sıra sayılı tasarılara 
açık oyunu kullanmıyan sayın üye var mı ... 
Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

1637 sıra sayılı kanun tasarısına açık oyunu 
kullanmıyan sayın üye?... Yok. Oylama işlemi 
bitmiştir. 

iş kanunu tasarısının açık oylamasına (109) 
sayın üye iştirak etmiş; (108) kabul, (1) ret 
tasarı kabul edilmiştir. 

Sosyal güvenliğin asgari normları hakkın
daki sözleşmenin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısının açık oylamasına 
(106) sayın üye iştirak etmiş; (105) kabul, (1) 
ret tasarı kabul edilmiştir. 

Türkiye - isviçre Sosyal Güvenlik Sözleş
mesinin ve Nihai Protokolün onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının açık 
oylamasına (98) sayın üye iştirak etmiş; (98) 
kabul, tasarı kabul edilmiştir. 

Vatandaşlarla vatandaş olmıyan kimselere 
sosyal güvenlik konusunda eşit muamele yapıl
ması hakkındaki Sözleşmenin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının açık 
oylamasına (97) sayın üye iştirak etmiş; (97) 
kabul, tasarı kabul edilmiştir. 

3 . 8 . 1971 Salı günü saat 15,00 te toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 18,45 
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6. — SORULAR VE CEVAPLAR 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1, — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Ragıp Üner'in, afyon konusunda yapılan anlaş
maya dair, yazılı soru önergesi ve Başbakan Ni
hat Erim'in cevabı (7/814) 

15 . 7 . 1971 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve 
rica ederim. 

Prof. Dr. Ragıp Üner 
1. Afyon konusunda Türkiye ile Amerika 

arasında bir anlaşma yapıldığını gazetelerde 
okudum. Böyle bir anlaşma yapılmış mıdır? 

2. Böyle bir anlaşma varsa ingilizce ve 
Türkçe metinlerinden gönderilmesi mümkün 
müdür? 

Saygılar. 

T. C. 
Başbakanlık 9 . 8 . 1971 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Konu: Cumhuriyet Senatosu 
Kontenjan Üyesi Ragıp Üner'
in önergesi 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilgi: 16 . 7 . 1971 tarih ve 11557 - 12054 -
7/814 sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ra
gıp Üner'in, Afyon konusunda yapılan anlaşma
ya dair 15 . 7 . 1971 tarihli yazılı soru öner
gesi cevabı üç nüsha olarak, eklice sunulmuş
tur. 

Arz ederim. 
Prf. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 
Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ra

gıp Üner'in Afyon konuşumda yapılan Anlaş
maya dair 15 . 7 . 1971 tarihli yazılı soru öner
gesinin cevabıdır. 

Son yıllarda dünyada uyuşturucu maddele
rin kötüye kullanılması olağanüstü bir artış 
göstermiştir. Bu konuda Birleşmiş Milletler 

çerçevesinde tedbirler alınmaktadır. Türkiye 
konuya ilişkin uluslararası anlaşmaların hepsi
ne katılmış ve bu anlaşmaların sonuncusu olan 
1961 Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi ile 
öngörülen, kaçakçılığı önlemek için başka çare 
kalmadığı hallerde haşhaş ekimine son verilme
si yükümlülüğünü 1972 yılından itibaren ya
saklamak suretiyle yerine getirmiş bulunmakta
dır. 

Bu karar karşısında Amerika, Türk Hükü
metinin bu konuda yürüteceği programa yar
dım etmeyi taaihhudetmiştir. Ayrıca haşhaş eki
minin yasaklanması neticesinde ekicilerimize 
başka gelir kaynakları bulunması için yardım 
yapılacaktır. Bu Amerika tarafından Hüküme
timize karşı girişilmiş bir yükümlülük niteliğin
dedir. iki taraf arasında müzakere ve imza edil
miş bir sözleşme şeklinde değildir. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 

2. — Cunihuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Malatya'da kayısı ürününe dair, 
yazılı soru önergesi ve Başbakan Nihat Erim'in 
cevabı (7/813) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakanlık tarafın

dan ©Özlü olarak cevaplandırılmasını saygıyle 
arz ederim. 26 . 5 .1971 

Malatya Senatörü 
Hamdı özer 

1. Bu sene fazla yağış dölayısiyle Malatya-
nm Kayısı ürünü tamamen yok olmuştur. Bu 
suretle halkımız 500 milyon liralık bir zarara 
uğramıştır. Malaityanın geçim kaynağı olan bi
rinci derecede Haşhaş ve ondan sonra da ka
yısı ürünü gelmektedir. Haşhaş ekiminin ya
saklanması ve kayısı ürününün bu yıl olma
ması dölayısiyle halkımız kıtlık tehlikesi içine 
düşmüştür. Hükümetçe bu yıl ne gibi bir yar
dım yapılacağı düşünülm!ektedir? 

2. MalaJtyanın yüz ylilardan beri üretmek
te olduğu haşhaş ekiminin yasaklanması halkı
mızı çok perişan duruma sokmuş köylerden ka
sabalara ve yurdun başka yerlerine göç et
mesine sebeboîmuştur. İşsizlik ve sefalet son 
haddine gelmiş bulunmaktadır. Haşhaş ekilen 
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küçücük arazi dilimleri başka ürünlerle geçimi 
sağllıyamadığı için terk edilmişlerdir. 

Haşhaşın sapından yakacak, tohumundan 
yiyecek yağ ve afyon elde edilmektedir. Afyo
nun değeri çok düşük tutlduğudan kaçakçılık 
nedeniyle yasaklanmıştır. G-erekıl değeri Dev
letçe verilir ve tekel maddeleri gibi işleme 
tabii tutulursa kaçakçılık da önlenmiş olur. Üre
ticiler ürünlerini birinci el kaçakçılara kaptır
mamış olur, ayrıca ilâç sanayiinde kullanılarak 
mamul madde olarak ihracı da mümkün hale ge
lir. 

Yüzb'inlerce insanın ve ülkelerin mahvına 
sefodbolan silâh ve cephane imali ve satışı ya
saklanmadığı halde Türkiyenin haşhaş ürünü
nü yasaklayıcı ve döviz kaynağını kurutucu 
anlaşmalara Develtin muvafakati en azından 
bağımsız bir Devlet anlamına aykırı düşmek
tedir. Afyon bir maddedir istiyen ilâç olarak 
istiyen uyuşturucu madde olarak kullanabilir. 
Fakat harp, silâh ve vasıtalarının tek amacı 
vardır. O da canlıları imha ve cansızları tah
riptir. 

Türk toprağını elverişli ürününden mahrum 
bırakarak onu kısırlığa mahkûm etmemek Dev
letlin görevi ve fertlere karşı sorunluluğu icabı 
olsa gerektir. 

Ya bu ürünün karşılığında haşhaş ekicile
rine her yıl tazminat vererek onun geçimini 
Saparnası veya kaçakçılığı önleyici tedbirler 
alarak haşhaş ekimine müsaade etmesi gerek
mektedir. 

Türkiyede bir tek il'e dahi haşhaş ekimine 
müsaade verildiği takdirde bunun Malatya ol
ması, halkının ve toprağının bu ürünü yetiştir
meye en ehil oluşu nedeniyle şart görülmekte
dir. 

Haşhaş ©kilen en ufak bir tarla Malatya hal
kının 7 den 70 e kadar iş alanı ve ufak bir fab
rika niteliğini taşımaktadır. 

Bu hususta Hükümetimizin takdiri nedir? 

T. C. 
Başkanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 77 - 22/10484 
Konu : Cumhuriyet Senatosu 
Malatya Üyesi Hamdi özer "in 
Önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlği : a) 31 . 5 . 1971 tarih ve 11350 - 6/565 

sayılı. 
b) 16.7.1971 tarih ve 11350 - 10578 - 7/813 

sayılı yazılarınız. 

iCumhuriyeit Senatosu Malatya üyesi Ham
di özerin, Malatyada Kayısı ürünü ve haşhaş 
ekimine dair 26 . 5 . 1971 tarihli yazılı soru 
önergesi cevabı üç nüsha olarak, eklice sunul
muştur. 

Arz ederim. 
Prof. Nihat Erim 

Başbakan 

Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Sayın 
Haindi Özerin Malatya'da Kayısı ürünü ve 
haşhaş ekimine dair 26 . 6 , 1971 tarihli yazılı 

Soru önergesinin öevabıdır 

1. Bu sene kısmen iUdbahar donları, çiçek 
zamanı vubukulan devamlı yağışlar ve bu faz
la yağışların selbelbolduğu hastalıiklar dolayısiyle 
Kayısı ürünü Malatya'da fazla miktarda za
rar görmüştür. Yağışların devamlı olması has
talıklarla mücadele etmeye de imkân vermemiş
tir. 

Tabiî âfetler dolayısiyle zarar gören Ka
yısı ürünü müstahsıllarına kredi verüilmesi ve 
banka borçlarının tecili düşünülmektedir. 

2. Son yıllarda dünyada uyuşturucu mad
delerin kötüye kullanılması olağanüstü bir ar
tış göstermiştir. Bu konuda Birleşmiş Milletler 
çerçevesinde tedbirler alınmaktadır. Yurdumuz
dan yapılan kaçakçılık ise bizim için çok 'üzü
cü bir hal almıştır. Oysa ki, Türkiye, Atatürk 
zamanından beri bu konudaki uluslararası an
laşmaların hepsine katılmış olduğu halde bu 
anlaşmaların en sonuncusu olan 1961 Uyuşturu
cu maddeler tek sözleşmesi ile öngörülen haş
haş ekimini özel izne bağlıyan hükmü mem
leketimiz için geçerli hale koyacak kanuni for
maliteyi tamamlıyamamıştır. Bu eksikliğimiz 
uluslararası camiada aleyhimize büyük bir ce
reyanın doğmasına sebebolmuştur. Bu yıla ka
dar haşhaş ekimi yapılan illerin adedi 4 e ka
dar indirildiği halde kaçakçılığa mani olunama
mıştır. Boz konusu 1961 sözleşmesi kaçakçılığı 
önlemek için başka çare kalmadığı hallerde 
haşhaş ekimine son verilmesini öngörmektedir. 
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İşte bu nedenlerledir ki, Hükümetimiz ulus
lararası yükümlülüğünü yerine getirerek aldı
ğı kararla 1972 yılından itibaren haşhaş eki
mini yasaklamış bulunmaktadır. 

Bu kararı alırken konunun insani veçhesi
nin taşıdığı ağırlığı da şüphesiz ki, göz önün
de bulundurduk. 

(Malatya ilinde haşhaş ekiminin 1970 yılın
da yasaklanmış olduğu bilinmektedir. 

Haşhaş ekiminin ekonomimize cüzi de olsa 
bir miktar kaJtlkısı olmakta idi. Bunun dövizle 
ifade olunan miktarı son yıllarda 2 ilâ 3 mil
yon dolar civarında idi. Bu rakam yıllık ihra-
catıımıznı ve ihracat gelirlerimizin çok küçük 
(bir kısmını teşkil etmekle beraber HüMimeıti-
miz ihraç olunan ham afyonun yerini alacak 
yeni ürünler ile muhtemel imal (maddeleri üze
rinde şimdiden çalışmalara başlamıştır. Bu sa
yede ihracat geliri ve döViız kaybımızın önlene
bileceği haJUtâ artırılabileceğini ümideıtmekte-
yiz. 

Hükümetimizin 'aynı titizlik ve hassasiyetle 
üzerinde durduğu diğer nokta haşhaş ekiminin 
yasaklanması nedeni ile maişetlerini temin va
sıtasından kısmen mahrum bırakılan köylü ve 
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çiftçilerimiz içiin yeni ürünler tesbit etmek ve 
iş sahaları acımaktır. 

Hatırlanacağı üzere Hükümet programının 
Yüksek Mecliste takdimi Birasında ve 30 Ha
ziran 1971 tarihinde Afyon Kararnamesinin ya
yınlanması vesilesiyle yapmış olduğum konuş
malarda haşhaş ekiminin yasaklanmasına, çift
çilerimize yeni kazanç sahaları temin edilmesi 
suretiyle gideceğimizi kesinlikle belirtmiş bu
lunuyorum. Kabinedeki ilgili Bakan arkadaşla
rım konu üzerindeki etüt ve hazırlık çalışmala
rım halen sürdürmektedirler. 

iSorunun milletlerarası yönü dolayıis'iyle bu 
çalışmalarımızla Birleşmiş Milletler Teşkilâtı 
ve dost memleketler yakından ilgilenmişler ve 
yardım tekliflerinde bulunmuşlardır. Bu tek
liflerinden ne şekilde istifade edilebileceği hu
susunda kendileriyle temas halimdeyiz. 

Haşhaş bölgeleri ile ilgili programımız sü
ratle tamamlanıp yürürlüğe konacaktır. Çiftçi 
ve köylülerimize en kısa zamanda yeni ürünler 
tavsiye etmek, yeni 'iş sahaları açmak durumu
na girebileceğimizi ümidetmekteyim. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 

..«.. 
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İş kanununu tasarısına verilen oyların neticesi 

(Tasarmm kanunlaşması kabul olundu.' 

TABİİ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mukadder öztekin 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 

M. Kâzım Kara ağaçlıoğlıı 
Kemal Şen ocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

Üye s&yısı : 183 
Oy verenler : 109 

Kabul edenler : 108 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 72 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
BOLU 

Alâeddin Yılmaztürk 
BURDUR 

Ö. Faruk Kmaytürk 
BURSA 

İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalcuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergeneli 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatun oğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nnsret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Lûtfi Toleoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğltt 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salih oğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nazım Inebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
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TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Mehmet özgüneş (B.) 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunekanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk.VO 
AFYON KARAHlSAR 
Ahmet Karayiğit 

AMASYA 
Macit Zeren (Bşk. V.) 

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

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 
Halil Goral 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
t. Etem Karakapıeı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilei 
Ahmet Demir Yüce 

[Reddeden] 
KOCAELİ 

Hikmet İsmen 

[Oya katılmıyanlar] 
BALIKESİR 

Mehmet Güler 
Ceraalettin İnkaya 
^ejat Sarlıcah 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu (B.) 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 

İZMİR 
1 Beliğ Beler 

[Açık i 

Eskişehir 
Sivas 

Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 
(I. Â.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat. 
Fevzi Halıcı 
Fakih Özlen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANÎSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosımanoğhı 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

| NEVŞEHİR 
1. Şevki A t aşağım 

NİĞDE 
| Kudret Bayhan 

iyelikler] 

1 

r-t 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadla 
Kasım Gülek 
Vahap Güvenç 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 

ORDU 
Selâhattin Acar 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Muımcuoğlu 
(Bşk. V.) 

TOKAT 
| Zihni Betil 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

VAN 
Ferid Melen (B.) 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Feridun Cemal Erkin 
Mehmet Izmen 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğhı 
Zerin Tüzün 
Racrıp Ün er 
Âdil Ünlü 

| Suad Hayri Ürgüplü 

Yekûn 
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Sosyal Güvenliğin asgari normları hakkındaki Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarmm kanunlaşması kabul olundu.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 106 

Kabul edenler : 105 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 75 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
TABÎÎ ÜYELER 

Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mukadder Öztekin 

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

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
İ. Sabri Oağlayangil 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENlZLÎ 
Hüseyin Atmaca 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügiî 

İÇEL 
Lût-fi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

IZMlR 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligii 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı , 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
t. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
tlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
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TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Aralan Bora 

TABII ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emaımllah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Mehmet Özgüneş (B.) 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tımçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 
AFYON KARAFTSAB 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren (Bşk, V.) 

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

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

URPA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEE 
Lûtfi Akadlı 

Kasım Gülek 
Vehap Güvenç 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Âdil Altay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hoeaoğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen (B.)) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

CUMHURBAŞKANIN
CA SECİDEN ÜT ELER 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Feridun Cemal Erkin 
Mehmet Izmen 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Zerin Tümn 
Raarıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Çekinser] 
SİNOP 

Hüseyin öztürk 

[Oya katılmıyanlar] 
BALIKESİR 

Mehmet Güler 
oemal ettin Inkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DÎYARBAKnî 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GİRESUN 
ihsan Topal oğlu (B.) 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

IZMlR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 

Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 
(î. Â.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 
Lûtfi T ok oğlu 

KONYA 
Fakih özlen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuıoğlu 
Ruhi Tun akan 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 

[Açık üyelikler] 

Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 2 
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Türkiye - İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin ve Nihai Protokolün onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısının açık oylama sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mukadder Öztekin 

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

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Akif Tekin 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 98 

Kabul edenler : 98 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 83 

Açık üyelikler : 2 

[Kabııl edenler] 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Nahit Alt an 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertıığ 

ERZURUM 
Sakıp Hatımoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuza! 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

G ÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

ISTANBUI* 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUK 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKffiDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
1. Etem Karakapıeı 
Hasan Oral 
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YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Mehmıet özgüneş (B.) 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 

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

AFYON KARAHTSAR 
Ahmet Karayiğit 

AMASYA 
Macit Zerem (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
MAIISUT Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcalı 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilei 

Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SfflÇÎLEN ÜYELBB 
Lûtfi Akadk 

[Oya katılmıyarilar] 
BİTLİS 

Orhan Kürüm oğlu 
BOLU 

T. Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURSA 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu (13.) 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 

Nazif Çağatay 
Müımin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 
(t A.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

ERZURUM 
Hüsnü Dikeçligil) 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğh 

KONYA 
Falrih özlen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanıoğlu 
A. Orhan Süersam 
Ruhi Tunakaaı 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NÎĞDB 
Kudret Bayhan 

Vehap Güvenç 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 

ORDU 
Selâhattin Acar 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(•Bşk. V.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Feri/d Melen (B.) 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Feridun Cemal Erki ti 
Kasım Gülek 
Mehmet İzmeıı 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Zerin TÜEÜn 
Ragıp Üner 
Adil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Açık üyelikler] 

Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 2 
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Vatandaşlarla vatandaş olmıyan kimselere sosyal güvenlik konusunda eşit muamele yapıl
ması hakkındaki Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısına verilen 

oyların sonucu 

Tasarının kanunlaşması kabul olundu.) 

TABU ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Sfapki Karaman 
Kamil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mukadder Öztekirı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin-

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 97 

Kabul ©deııler : 97 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 84 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
BOLU 

Alâettin Yılmaztürk 
BURSA 

Şeref Kayalar 
ÇANAKKALE 

Nahit Altan 
Ziya Teımen 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Ceifil Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orlıon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügilı 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Orhan Kor 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
t. Etem Erdinç. 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Ilyas Kara öz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüse^'ıı Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RIZB 
0. Meedi Agun 

SAKARYA 
Osman Salih oğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

— 320 — 



C. Senatosu B : 95 29 . 7 . 1971 O : İ 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kanlan 
Mehmet Özgüneş (B.) 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 

Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

AJTON KARAHİSAR 
Ahmet Karayiğit 

AMASYA 
Macit Zeren (Bşk. V.) 

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

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcalı 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN 
CA SEÇİLEN ÜYELEE 
Lûtfi Akadk 
Vahap Güvenç 

Fahri Eorutürk 
Tayfur Sökmem 

[Oya katılmtyanlar] 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BOLU 

Turgut Yaşar Gül ez 
BURDUR 

Ö. Faruk Kınaytürk 
BURSA 

İ. Sabri Çağlayangil 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

GİRESUN 
İhsan Topaloğkı (B.) 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Halûk Berkol 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Müunin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 
(İ. Â.) 

KARS 
Sırrı At alay 
Y. Ziya Ayrını (İ. Â.) 
Mehmet Hazer 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Fakili özlen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuıoğhı 
Ruhi Tun akan 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Adil Altay 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumeuoğlu 
(Bşk. V.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
ö. Lûtfi Hoeaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen (B.) 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydme? 
Hayri Dener 
Feridun Cemal Erkin 
Kasım Gülek 
Mehmet lırmen 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Zerin Tünün 
Ragıp Üner 
Adil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
Sivas 

Yekûn 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

95 NCİ BİRLEŞİM 

29 . 7 . 1971 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 

seçimi. 
2. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir asıl 

üye seçimi. 
3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir yedek 

üye seçimi. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

'VERİLEN İŞLER 
X 1. - - İs kanunu tasarısının Millet Meclisin

ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Tanın, Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân, 
Malî ve İktisâdi 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 : 1/847; C. Senatosu : 1/1228) (S. Sayısı : 
1640) (D. Tariki : 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 Atalay'm, son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır
ması istiyen önergesi (10/42) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'm, bölgelerarasmda artan farklılık ve 
bölgesel plâna gitme zorunluğıı olup olmadığı 

hususlarında Senato araştırması istiyen önerge
si (10/43) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat ve Adana Milletvekili Ahmet 
Topaloğlu'nun, Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarihli ve 29 sayı
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 nei ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) (Mil
lî Savunma Bakanlığı ile ilgilidir) 

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

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

7. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Haımdi 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) 
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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) (iS. Sayısı : 1639) (D. Tari
hi : 26 . 7 . 1971); 

V 
ÎKİ DEFA GÖBÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKÎNCÎ 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) 
(S. Sayısı : 1596 ya ek) (Dağıtma tarihi : 
17 . 7 . 1971) 

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

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. ıSayısı : 1628) (Dağıtma ta
rihi : 22 . 7 . 1971) 

X 4. — Türkiye ile İngiltere arasındaki 28 
Kasını 1931 tarihli Adlî Yardımlaşma Sözleşme
sinin )Swaziland Krallığına teşmiline dair (4 Ey
lül 3 970 ve 29 Ocak 1971) tarihli Notaların te
atisi ile yapılan Andlaşmanm onaylanmasının 
uygun 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 komisyonlarımdan 
3 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Ko
misyon raporu. (Millet Meclisi 1/351; Cumhu
riyet Senatosu 1/1242) (S. Sayısı : 1631) (D. 
tarihi : 22 . 7 . 1971) 

X 7. — Sosyal Güvenliğin asgari normları 
hakkındaki sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısının Millet 
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 - isviçre 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 olnuyan 
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) 



X 10. — Özel yüksek okul öğrencilerinin öğ
renimlerine devam edebilmeleri iein açılacak 
resmî yüksek okullar hakkında kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve 

Plân komisyonlarından 5 er üye alınmak sure
tiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (Millet 
Meclisi 1/483; Cumhuriyet Senatosu 1/1254) 
(S. Sayısı : 1641) (Dağıtma tarihi : 27 . 7 . 1971 





Toplantı : 10 i â 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 11 

Sosyal Güvenliğin asgari normları hakkındaki Sözleşmenin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Tu

rizm ve Tanı tma ve Sosyal İşler komisyonları raporları 
(M. Meclisi : 1/153; C. Senatosu : 1/1232) 

(Not : M. Meclisi S. iSayısı : 112 ye 1 nci ek) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 1<> / 6 / 1971 
Kanunlar Müdürlüğü 

Sayı : 708 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 11 . 6 . 1971 tarihli 112 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oyla kalbul edilen, Sosyal Güvenliğin asgari normları hakkındaki sözleşmenin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 5 . 1 . 1970 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genci Kurulun 
10, 11 . 6 . 1971 tarihli 111 ve 112 nci Birleşimlerimde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edil
miştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 112) 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu 5/7/1971 

Esas No. 1/1232 
Karar No. 10 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 11 Haziran 1971 tarihli 112 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oyla kabul edilen, Sosyal Güvenliğin asgari normları hakkındaki sözleşmenin •onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, Millot Meclisi Başkanlığının 16 Haziran 1971 tarihli ve 
708 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 30 Ha^ 
ziran 1971 tarilhli Birleşiminde ilgili Hükümet teımısilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve 
müzakere olundu. 

I - Tasarı, Milletlerarası Çalışma teşkilâtının Cenevre'de toplanan 35 nci Genel Konferansında 
28 Haziran 1952 tarihinde kabul edilmiş olan 102 sayılı «1952 Sosyal Güvenlik (Asgari normlar) 
Sözleşmesi» nin onaylanmasının uygun bulunmasını .öngörmektedir. 
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Tasarının gerekçesinde ifade edildiği üzere, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının Cenevre'de 
toplanan 35 nci Genel Konferansında 28 Haziran 1952 (tarihinde kaibul edilen ve üye devletlerin 
onayına arz olunan 102 sayılı «1952 Sosyal Güvenlik (asgari normlar) Sözfleşmesi»nin gayesi, sos
yal güvenlik tatbikatının asgari standartlarını tesbit ederek üye devletleri sosyal güvenlik re
jimlerini inkişaf ettirmeye teşvik ve bu suretle Birleşmiş Milletler camiasına dahil memleketlerin 
sosyal bünyelerinin bir diğeri ile ahenkli ve dengeli bir şekilde desteklenmesini temin eylemektir. 

Arz edilen .amacı gerçekleştirici «lan ve memleketimiz yararına bulunan ve Anayasa hükümle
rine uygun okluğu gibi Birleşmiş Milletler camiasının bir mensubu «İmamızın da bir gereği kabul 
edilmek icap eden, sözleşmeye katılmamızın uygun bulunıduguna dair tasarı komisyonumuzca da 
benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisi (metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
I I I - Tasarının mahiyeti gözetilerek Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi (hususunda 

istemde bulunulması da kararlaştırılmıştır. 
Gereği için Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ankana Giresun Saınısuın Adama 

Mahmut Vural Sabahattin Orhon Fethi Tevetoğlu Muslihittin Yılmaz Mete 

Bursa Adana Konya Nevşehir 
Saffet Vral Mukadder Öztekin Sedat Çumralı İbrahim Şevki Atasağun 

Sosyal ider Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal işler komisyonu 21/7/1971 

Esas No. 1/1232 
Karar No. 4 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 11 Haziran 1971 tarihli 112 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek, acık oyla kabul edilen, sosyal güvenliğin asga ri normları hakkındaki sözleşmenin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı komisyonumuzun 21 Temmuz 1971 tarihli Birleşimimde 
Çalışma Bakanı Atila Sav, Dışişleri Bakanı Osman Olcay ve diğer ilgili Hükümet temsilcilerinin ha
zır bulundukları hakle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının Cenevre'de toplanan 35 nci Genel Konferansında 
28 Haziran 1952 tarihinde kabul edilmiş olan 102 sayılı 1952 Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin onay
lanmasını öngörmektedir. 

Gerekçede öngörülen Sosyal Güvenlik yardımlarının sözleşme normları muvacehesindeki durum
ları tesbit edilirken, tasarının hazırlandığı sırada yürürlükte olan 5434, 4598 ve 4621 sayılı Kanun
larla muhtelif sigorta kolları hakkındaki 4772, 5502 ve 6900 sayılı Kanunların esas alındığı fakat 
o tarihten beri, sözü edilen Kanunlarda yapılan tadillerle yeni kabul edilen 506, 657, 1101 ve 1425 
sayılı Kanunlarla yardım seviyelerinin daha da yükseltilmiş olduğu ve bir çok bakımlardan söz
leşme normlarının üstüne çıktığı görülmektedir. 

19;52 Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin gayesi, soisyal güvenlik tatbikatının asgari standartlarını 
tesbit ederek üye devletleri sosyal güvenlik rejimlerini inkişaf ettirmeye teşvik ve bu suretle Bir
leşmiş Milletler camiasına dahil memlelketlerin sosyal bünyelerinin bir diğeri ile ahenkli ve den-

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1636) 
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geli bir şekilde desteklenmesini temin etmektir Arz edilen amacı gerçekleştirici olan ve 'memle
ketimiz yararına bulunan ve Anayasa hükümlerine uygun olduğu gibi Birleşmiş Milletler camia
sının bir mensubu olmamızın de gereği kabul edilerek, sözleşmeye katılmamızın uygun bulunduğu
na dair tasarı komisyonumuzca da benimsenmilir. 

Millet Meclisinden gelen şekliyle ayınen kabul edilerek, öncelik ve ivedilikle görüşülmesi te
mennisi ile Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Sözcü Bu kanunda Kâtip 
Burdur Sinop Kayseri İstanbul 

Faruk Kınaytürk Nazım înebeyli Sami Turan Mebrure Aksoley 

Muğla Samsun Tabiî Üye 
îlyas Karaöz Rıza Isıtan Vehbi Er sil 

Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

Sosyal Güvenliğin asgari norm
ları hakkındaki sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulundu

ğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Milletlerarası 
Çalışma teşkilâtının Cenevre'de 
toplanan 35 nci Genel Konfe
ransında 28 Haziran 1952 tari
hinde kabul edilmiş olan 102 
sayılı «1952 Sosyal Güvenlik 
(Asgari normlar) Sözleşmesi» 
nin onaylanması uygun bulun
muştur. 

MADDE 2. — Sözleşmenin 
uygulanacak 'bölümleri ve fay
dalanılacak istisna hükümleri 
Bakanlar Kurulu karariyle tes-
bit edilir. 

MADDE 3 .— Bu kanun 
yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 4. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

». A~ ntam >- m< ma————<• • • 

Cumhuriyet Senatosu (lS. 'Sayısı : 1636) 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
Komisyonunun kabul ettiği 

metin 

Sosyal Güvenliğin asgari norm
ları hakkındaki sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulundu

ğuna dair kanun tasarısı 

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

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

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

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

Sosyal îşler Komisyonunun ka
bul ettiği metin 

Sosyal Güvenliğin asgari norm
ları hakkındaki sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulundu

ğuna dair kanun tasarısı 

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

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

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

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





Toplantı : 10 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Türkiye - İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin ve Nihai Protoko
lün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Sosyal İşler komisyonları 
raporları (M. Meclisi : 1/282; C. Senatosu : 1/1234) 

(Not : M,. Meclisi S. 'Sayısı : 338) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 16 . 6 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı :1448 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLİĞİNA 

Millet Meclisinin 11 6 . 1971 tarihli 112 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oyla kabul edilen Türkiye - isviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin ve Nihai Protokolün onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 3 . 4 . 1970 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 10, 11 . 6 • 1971 tarihli 111 ve 112 nci Birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. 

(Millet Meclisi S. Sayısı : 338) 

Dışişleri Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri Turizm ve 5 . 7 . 1971 
Tanıtma Komisyonu 
Esas No. : 1/1234 

Karar No. : 11 

Yüksek Başkanlığa 

'Millet Meclisinin ili Haairan 1971 tarihli 1(T2 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek açık oyla kabul edilen, Türkiye - İsviçre Sosyal Gnilvenlik Sözleşmesinin ve Nilhai Protokolün 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dadr kanun tasarısı Millet Meclisi Başkanlığının 16 Haziran 
1971 tarihli ve 1448 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyo
numuzun 30 Haziran 1971 tarilhli Birleşiminde il g-ili Hükümet temsiloileri de hazır (bulundukları 
halde tetkik ve müzakere olundu, 

1637 
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I - Tasarı, Türkiye Cuımnurdyeti Hükümeti ile isviçre Federal Konseyi arasında 1 Mayıs 1969 tarihin

de Ankara'da imızalanan (Türkiye Cumhuriyeti ile isviçre arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi) 
nioı ve Nihai Protokolün onaylanmasının uygun bulunmasını löngörnıekltedir. 

'Tasarının 'gerekçesinde ifade edildiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile isviçre Fede 
ral Konseyi arasında imzalanmış (bulunan Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin (başlıca gayesi, her iki 
memleketin sosyal güvenlik tatlbikatında bu memlekeltler vatandaşlarının halk ve yükümlülük 'ba
kımından eşit muameleye taJbi Itutulmaları, bir memleket mevzuatına -göre her hangi (bir sosyal gü
venlik yardımına hak kazanılıp kazanılmadığmın tâyininde ve lüzumu halinde her iki memlekette 
geçen sigortalık sürelerinin; de nazara alınması ve hak kazanılan ;bir yardımın, ilgilinin diğer 
âkıd taraf ülkesinde ikamet etmesi halinde de kısıntıya taJbi tuitulmadan ödenmesinin sağlanması
dır. 

isviçre'de çalışan işçilerimizle (bunların ailelerinin sosyal güvenliği Ibakımından müıhim Ibir ih
tiyacı karşılayıcı nitelikte bulunup yukarda arz edilen esasları ihtiva eden sözleşmenin onaylan
masının uygun (bulunduğuna dair olan tasarı Komisyonum/uzca da (benimseıımişitir. 

II - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 meü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kalbul edilmiş
tir. 

I II - Tasarının mahiyeti gözeMlerek Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususun
da istemde (bulunulması da kararlaştırılmıştır. 

Gereği için Yüksek Başkanlığa saiygı ile arz 'olunur. 
Başkan 
Ankara Giresun Samsun 

M. Vural S. Orkon F. Tevetoğlu 

Bursa Adana Konya 
S. Tirat M. Öztekin S. Çumralı 

Sosyal isler Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal İşler Komisyonu 

Esas No: 1/1234 
Karar No: 5 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 11 Haziran 1971 tarihli 112 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek, 
açık oyla kabul edilen, Türkiye - İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin ve Nihai Protokolün onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı Komisyonumuzun 21 Temmuz 1971 tarihli 
Birleşiminde Çalışma Bakanı Atilâ Sav, Dışişleri Bakanı Osman Olcay ve diğer ilgili Hükümet 
temsilcilerinin hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile isviçre Federal Konseyi arasında 1 Mayıs 1969 ta
rihinde imzalanan (Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ve Nihai 
Protokolün) onaylanmasının uygun bulunmasını öngörmektedir, isviçre Federal Konseyi ile Hü
kümetimiz arasında imzalanmış bulunan Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin başlıca gayesi, her iki 
memleketin sosyal güvenlik tatbikatında bu memleketler vatandaşlarının eşit muameleye tabi1 tu
tulmalarını öngörmektedir. İşçilerin her iki memlekette geçen sigortalı süreleri, ilgilinin diğer 
Âkıd Taraf ülkesinde ikamet etmesi halinde kısıntıya tabi tutulmadan ödemesini sağlamıştır. 

Adana 
M. Yilmazmete 

Nevşehir 
î Şevki Atasağun 

21 .7 . 1971 

Cnmihuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1637) 
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İsviçre'de çalışan işçilerimizle bunların ailelerinin sosyal güvenlik bakımından mühim bir ihti
yacını karşılıyacak nitelikte esasları ihtiva eden Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu 
Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek için Yüksek Baş
kanlığa saygı, ile sunulur. 

Başkan Sözcü Bu Kanunda Kâkip 
Burdur Sinop K a v m i İstanbul 

Faruk Kınaytürk Nazmı İncbcyli Sami Turan jLebrure Aksoley 

Muğla Saunsnn Tabiî Üye 
Uyar* Karaöz Rıza Isıtan Yüıbi Ersü 

Millet Meclisinin kabul ettiği 
netin 

Türkiye. - İsviçre Sosyal (lü-
venlik Sözleşmelinin ve Nihai 
Prot ok olün onaylan ması n <n uy
gun bulunduğuna dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile İsviçre 
Federal Konseyi arasıda 1 
Mayıs 1369 tarihlerle Ankara'
da imzalanan (Türkiye Cumlm-
riyeti ile İsviçre arasında Sos
yal Güvenlik Sözleşmesi) nin 
ve Nihai Protokolün onaylan
ması uygun bulunmuştur, 

MADDE 2. — Bu seslenme
nin uygulanması ile ilgili An
laşmaları yapmaya Bakanlar 
Kurulu yetkilidir. 

MADDE 3. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe gi
rer, 

MADDE 4. — Bu kanım 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Dışişleri, Turism ve Tanıtma 
Komisyonunun kabul ettiği 

metin 

Türkiye - İsvie-e Sosyal Gü
venlik Sözleşmrsinin ve Nihai 
Protokolün onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun 

tasarısı 

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

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

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

• • • • ? • • • 

Sosyal İşler Komisyonunun ka
bul ettiği metin 

Türkiye - İsviçre Sosyal Gü
venlik Sözleşmesinin ve Nihai 
Protokolün onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun 

tasarısı 

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

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

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

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

MADDE 1. — Millet Mecli< 
si'iee kavul edikn 1 nci maelü.e 
aynen kabul edilmiştir. 

>E5-<^Ss*«- «<••.. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1637) 





Toplantı : 10 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Vatandaşlarla vatandaş olmıyan kimselere sosyal güvenlik konu
sunda eşit muamele yapılması hakkındaki Sözleşmenin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cum huriyet Senatosu Dışişleri, Turizm 

ve Tanıtma ve Sosyal İşler komisyonları raporları 
(M. Meclisi : 1/105; C. Senatosu : 1/1236) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 111 e ek) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 16 . 6 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 457 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 11 . 6 . 1971 tarihli 112 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oyla kabul edilen, Vatandaşlarla vatandaş olmıyan kimselere sosyal güvenlik konusun
da eşit muamele yapılması hakkındaki Sözlsşm3nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet (Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 5 . 12 . 1969 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 10, 11 . 6 • 1971 tarihli 111 ve 112 nci Birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 111) 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu 

Cumhur iye t Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 5.7. 1971 

Komisyonu 
Esas No: 1/1236 

Karar No: 13 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 11 Haziran 1971 tarihli 112 nei Birleşiminde öncelik ve ivedilikle ögTİlşiilcrek 
acık oyla kabul edilen, vatandaşlarla vatandaş olmıyan kimselere sosyal güvenlik konusunda eşit 
muamele yapılması hakkındaki Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısı, Millet Meclisi Başkanlığının 16 Haziran 1CT1 tarihli ve 457 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Se-
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natosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 30 Haziran 1971 tarihli Birleşiminde ilgili 
Hükümet temsilcileri de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 46 ncı Genel Konferansı tarafından 28 Haziran 
1962 tarihinde kabul 'edilen, «Vatandaşlarla vatandaş olmıyan kimselere Sosyal Güvenlik konusunda 
eşit muamele yapılması hakkındaki Sözleşme» nin onaylanmasının uygun bulunmasını öngörmek
tedir. 

Çalışma Genel Konferansının 46 ncı Toplantısında kabul edilen ve «1962 Sosyal Güvenlik Eşit 
Muamele Sözleşmesi» şeklinde adlandırılan 118 sayılı Sözleşme, Sözleşmeyi onaylıyan devletlerin 
sosyal güvenlik tatbikatında, vatandaşlar ile vatandaş olmıyanlar arasında, hak ve vecibeler ba
kımından eşit muameleye tabi kılınmalarını gerçekleştirmektedir. 

Arz edilen gerekçe ile hazırlanan Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair olan 
tasarı Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiş
tir. 

ITI - Tasarının mahiyeti gözetilerek Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda 
istemde bulunulması da kararlaştırılmıştır. 

Gereği için Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkan 
Ankara Gi-resun Samsun Adana 

Mahmut Vura! Sabahattin Orkon Fethi Tevetoğlu M us likittin Yılmaz Mete 

Bursa Adana Konya Nevşehir 
Saffet Fral Mukadder Öztekin Sedat Çumrah İbrahim Şevki Atasağun 

Sosyal İşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal İşler Komisyonu 

Esas No. : 1/1236 21 .7 . 1971 
Karar No. : 6 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinim 11 Haziran 1971 tarihli 112 ntei Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek, açık oyla kabul edilen, vatandaşlarla vatandaş olmıyan kimselere sosyal güvendik konusunda 
eşlit muamele yapılması hakkındaki Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulurduğuna dair (kanuni ta
sarısı Komisyonumuzun 21 Temmuz 1971 tarihli Birleşiminde Çalışma Bakanı Atilâ Sav, Dışişle
ri Bakanı Osman Olcay ve diğer ilgili Hükümet temsilcilerinin hazır bulundukları halele tetkik ve 
müzaıkere edildi 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 46 ncı Genel Konferansı tarafından; 28 Haziran 1962 tari
hlimde kabul edilen 118 sayılı Vatandaşlarla vatandaş alımıyan kimselere eşit muamele yapılması 
hakkındaki Sözleşımeniin onıaylanaııasının uygum bulunduğunu öngören tasarı, gerek (kanun gerek
çesinde belirtülen hususlar ve 'gerekse ilgili Bakanların gerelkçeye mütedair tamamlayıcı beyan
larından1 ötürü Komisyonumuzcada beninıserjınııştir. 
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Millet Meclisinden gelen şekliyle aynen kabul edfflıerek, öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 
menmisiyle Yüksek Başkadhğa saygı ile arz olunniT. 

Başkan Sözcü Bu Kanunda Kâtip 
Burdur Sinop Kayseri İstanbul 

Faruk Kmaytürk Nâzım înebeyli Sami Turan Mebrure Aksoley 

te-

Muğla 
tlyas Karaöz 

Samsun 
Rıza Isıtan 

Tabiî Üye 
Vehbi Ersü 

Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

Vatandaşlarla vatandaş olmıyan 
kimselere sosyal güvenlik ko
nusunda eşit muamele yapılma
sı hakkındaki Sözleşmenin onay
lanmasının uygun bulunduğuna 

dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Milletlerara
sı Çalışma Teşkilâtı 46 ncı ge
nel konferansı tarafından 28 
Haziran 1962 tarihinde kabul 
edilen «Vatandaşlarla vatan
daş olmıyan kimselere sosyal 
güvenlik konusunda eşit mua
mele yapılması hakkındaki 
Sözleşme» nin onaylanması uy
gun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun 
yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
Komisyonunun kabul ettiği 

metin 

Vatandaşlarla vatandaş olmıyan 
kimselere sosyal güvenlik ko
nusunda eşit muamele yapılma
sı hakkındaki Sözleşmenin onay
lanmasının uygun bulunduğuna 

dair kanun tasarısı 

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

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

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

Sosyal îşler Komisyonunun ka
bul ettiği metin 

Vatandaşlarla vatandaş olmıyan 
kimselere sosyal güvenlik ko
nusunda eşit muamele yapılma
sı hakkındaki Sözleşmenin onay
lanmasının uygun bulunduğuna 

dair kanun tasarısı 

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

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

MADDE 3. — Mület Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edümiştir. 

ı^m<t 
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