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1. — GEÇEN 1 

Sayın üyelerden bâzılarına Başkanlık tez
keresinde gösterilen sürelerle izin verilmesi, 

Zonguldak eski Milletvekili Nuri Beşer'in 
kesin mahkûmiyetine ait Başbakanlık tezkere
sinin Genel Kurulun ıttılıana sunulduğu 
21 . 9 . 1962 tarihi ile mahkûmiyetinin kesin
leştiği tarih olan 5 . 7 . 1962 tarihi arasında 
geçen müddete ait ödeneğinin verilmesine dair 
Başkanlık tezkeresi kabul edildi. 

Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle 
alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi ve 

Halk Bankası ve Halk Sandıkları hakkın
daki Kanunun 6854 sayılı Kanunla değiştiri
len birinci maddesi ile ikinci maddesinin (A) 
fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki kanun ta
sarıları tekrar açık oya sunularak kabul olun
du. 

Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hüküm
lerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara bâzı hü
kümler eklenmesi Hakkındaki kanun tasarısı 
ile 

Devlet memurları kanunu tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Geçici Komisyon raporlarının gün
deme alınarak görüşülmeleri uygun görüldü ve 
yapılan görüşmelerden sonra adı geçen tasarı
ların kanunlaştığı bildirildi. 

1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerin 
Diyanet İşleri Başkanlığı kısmında değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ile 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi İda
re âmirlerinin 1965 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tekliflerinin 
maddeleri kabul olunarak tümleri açık oya su
nuldu ise de, oyların sayımı sonunda yeter ço
ğunluk sağlanamadığı, gelecek birleşimde tek
rar oylama yapılacağı bildirildi. 

Kars Milletvekili Hasan Erdoğan ve 6 ar
kadaşının, 506 sayılı Kanunun 118 nci madde-

Sözlü Soru 

1. — Kayseri Milletvekili Abdülhalim Aras'-
ın, Türkiye İşçi Partisi Bursa 11 Başkanı tara-

FANAK ÖZETİ 
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi kabul 
olundu. 

İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm 2836 
sayılı Kanunun 22 nci maddesinin değiştirilme
sine dair kanun teklifinin Cumhuriyet Senato
sunca değiştirilen ve Millet Meclisince benim-
senmiyen maddeleri hakkında Karma Komis
yon raporu kabul olunarak teklifin kanunlaştı
ğı anlaşıldı. 

Zonguldak Milet vekili Kenan Esengin'in, 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa geçici bir madde eklenmesine 
ve 

Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer ve 107 
arkadaşının 262 sayılı Kanuna geçici madde 
eklenmesine dair kanun teklifleri kabul olun
du. 

Sözlü soruların geri bırakılmasına dair olan 
önerge kabul edildi. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu 
tasarısının maddeleri kabul olunarak tümü açık 
oya sunuldu ise de, oyların sayımı sonunda ye
ter çoğunluk sağlanamadığı, gelecek birleşimde 
tekrar oylama yapılacağı bildirildi. 

Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi Suphi 
Batur'un, 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
tçhizmet Kanununun 43 ncü maddesinin 2 nci 
fıkrasına (a) fıkrası olmak üzere yeni bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun teklifinin görüşül
mesi, ilgili komisyon Genel Kurulda bulunma
dığı için, gelecek birleşime bırakıldı. 

15 . 7 . 1965 Perşembe günü saat 14.30 da 
yapılacak olan T. B. M. M. birleşik toplantı
sından sonra toplanılmak üzere (saat 20.10 da) 
Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Siirt 

Mekki Keskin Süreyya Öner 
Kâtip 

Kastamonu 
Sabri Keskin 

fnidan 1 . 7 . 1965 tarihinde neşredilip parasız 
olarak dağıtılan Uyanış adlı beyannamenin za
bıtaca toplattırıldığmm doğru oup ollmadığına 
ve savcıların beyanat vermeye mezun bulunup 

SORULAR 

— 429 — 
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bulunmadıklarına dair sözlü soru önergesi, 
Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. (6/1085) 

Yazılı sorular 
1. — Kastamonu Milletvekili İhsan Şeref 

Dura'nm, İkinci Beş Yıllık Plânda, Kastamo
nu'da, bir çimento farikasının kurulmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair yazılı soru öner
gesi, Sanayi Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/790) 

2. — Edirne Milletvekiil Fahir Giritiloğ-
lu'nun, Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarının 
istifası sebebine dair yazılı soru önergesi, Baş
bakanlığa gönderilmiştir. (7/791) 

Tasarılar 

1. — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı (1/884) (Karma Bütçe Komisyonuna) 

2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 yı
lı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (B) işaret
li cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısi (1/885) (Karma Bütçe Komisyo
nuna) 

3. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (B) 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır, otoma
tik cihaza lütfen işaret buyurun. 

(Yoklama yapıldı.) 
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3. — Edirne Milletvekiil Fahir Giritlioğ-

lu'nun, 1965 yılı çeltik istihsal mevsiminde fi
yatların müstahsil aleyhine olmaması için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair yazılı soru 
önergesi, Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/792) 

4. — Kastamonu Milletvekili İhsan Şeref 
Dura'nm, Etibankm, Bandırma'da bir Sül-
frik Asit Fabrikası kuracağı hakkındaki gaze
te haberlerinin doğru olup olmadığına dair ya
zılı soru önergesi, Sanayi Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/793) 

işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı (1/886) (Karma Bütçe Ko
misyonuna) 

Rapor 

4. — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
ve (A/3) sayılı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senato
su ve Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları 
tezkereleri (M. Meclisi 1/883, C. Senatosu 
1/601) (Gündeme) (S. Sayısı: 1047) [Dağıt
ma tarihi: 15 . 7 . 1965] 

• » • 

BAŞKAN —• Çoğunluğumuz vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

2. — GELEN KAĞITLAR 

B I R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 14,40 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 

KÂTİPLER : Sabri Keskin (Kastamonu), Veli Uyar (Yozgat) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

— 430 — 
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4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
üyeleri ödenek ve yolluk fazlalıklarının iptali 
hakkında C. H. P. adına Genel Başkanı îsmet 
İnönü tarafından açılan dâva üzerine adı geçen 
ödenek fazlalıklarının iptaline dair nAayasa 
Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi (3/1216) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
C. H. P. adına Genel Başkanı îsmet İnönü ta

rafından; 619 sayılı 1965 yılı Bütçe Kanununun 
11.000 numaralı bölümünün 11.310 ve 11.330 nu
maralı maddelerindeki ödenek fazlalıklarının ve 
buna ilişkin (R) cetveliyle diğer hükümlerin 
Anayasaya aykırı olduğundan bahsile iptali hak
kında açılan dâva üzerine konu incelenmiş ve; 

619 sayılı 1965 yılı Bütçe Kanununun 1 nci 
maddesine bağlı (A / l ) işaretli cetveldeki Cum
huriyet Senatosu bütçesinin 11.000 numaralı bö
lümünün 11.310 numaralı Cumhuriyet Senatosu 
üyeleri ödeneği maddesinden 7 942 000 liralık; 

11.330 numaralı Cumhuriyet Senatosu üyele
ri yollukları maddesinden 3 971 000 liralık; 

Yine (A/ l ) işaretli cetveldeki Millet Meclisi 
bütçesinin 11.000 numaralı bölümünün 11.310 
numaralı Millet Meclisi üyeleri ödeneği madde
sinden 19 000 000 liralık; 

11.330 numaralı Millet Meclisi üyeleri yolluk
ları maddesinden 9 900 000 liralık; 

Ödeneklerle; 
Aynı Kanunun 16 ncı maddesine bağlı (R) 

işaretli cetveldeki (Cumhuriyet Senatosu) üye
leri ödenekleri; 

(Geçmiş yıllara ait ödenek farkları 11.310 ncu 
maddeden Ödenir.) ve, 

Cumhuriyet Senatosu üyeleri yollukları : 
(Geçmiş yıllara ait yolluk farkları 11.330 ncu 

maddeden ödenir.) 
Yine (R) işaretli cetveldeki; 
(Millet Meclisi üyeleri ödeneği: 
Geçmiş yıllara ait ödenek farkları 11.310 ncu 

maddeden Ödenir.) ve, 
(Millet Meclisi üyeleri yollukları: 
Geçmiş yıllara ait yolluk farkları 11.330 ncu 

maddeden ödenir.) yolundaki hükümlerin; 
Anayasanın 82 nci maddesine aykırı bulundu

ğundan iptallerine 12 . 7 . 1965 gününde 
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GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1965/19 esas, 1965/42 karar sayısiyle Karar ve
rilmiştir. 

Bilgileri rica olunur. 
Lûtfi Akadlı 

Anayasa Mahkemesi Başkanı 
(Soldan, «Adalet Partisi de itiraz etmişti» ses

leri, gürültüler.) 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
A. P. GRUPU ADINA SABAHATTİN SA

VACI (Gümüşane) — Grup adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. (Orta sıralardan, gü

rültüler.) Arkadaşlar sükûneti muhafaza ediniz. 
A. P. GRUPU ADINA SABAHATTİN SA

VACI (Gümüşane) — Yüksek Meclisinizin ve 
bütün milletinin malûmudur ki, Parlâmento üye
lerinin ödeneklerine taallûk eden itiraz yalnız 
Cumhuriyet Halk Partisi tarafından, onun Ge
nel Başkanı tarafından yapılmamış, ilk defa, on
dan daha önce Adalet Partisi ve Millet Partisi 
tarafından da yapılmıştır. (Gürültüler, gülüşme
ler). 

BAŞKAN — Gürültüyü mucip bir hal yok
tur, sükûnetle dinleyiniz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA SABAHATTİN SA
VACI (Devamla) — Bilinmesi gerekli olan bu
dur. (Gürültüler) 

Muhterem arkadaşlarım; Anayasa Mahkeme
sine intikal eden bu itirazlar ya birleştirililerek, 
yahut aynı mealde kararlar olması hasebiyle bir 
arada Meclise sunulması lâzımgelir. Bunun ge
rek matbuatta, gerekse radyo ile neşrinde bir ne
vi propaganda vasıtası şeklinde halka duyurul
muş olmasından eza duyduğumuzu millet önünde 
ifade etmek isterim. 

Yüksek Anayasa Mahkemesinin bu davranışı
nı yüksek huzurunuzda, Türk Milleti önünde pro
testo ederim. (Soldan, alkışlar) Bu beyanımın 
Adalet Partisi grupu adına zabıtlara geçmesini 
yüksek huzurunuzda arz etmek için söz aldım. 
Saygılarımı sunarım. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sunuşlar bitmiştir. (C. H. P. sı
ralarından «Söz istiyoruz» sesleri, gürültüler.) 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Riyasetin tutu
mu hakkında söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Bir sunuş sunduk, onun üzerin

de eksiklikler hakkında konuştular. (C. H. P. sı
ralarından gürültüler, sıra kapakları vurmalar) 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Anayasayı ih
lâl ediyorsunuz, grup adına söz istiyorum. (Gü
rültüler.) 

2. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-
nun, halen Türkiye'de komünizm faaliyet ve pro
pagandasının mevcudolup olmadığı hususunu in
celemek üzere, Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulma
sına dair önergesi (10/23) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 
(Orta sıralardan gürültüler, sıra kapaklarına 
vurmalar, «Grup adına söz istiyor, söz ver,» ses
leri.) Oturunuz efendim yerinize, lütfen susu
nuz, yoksa ihtar cezası vermek mecburiyetinde 
kalacağım. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Riyasetin tu
tumu hakkında söz istiyorum. (Orta sıralardan, 
devamlı gürültüler.) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Son günlerde Devlet, Hükümet ve parti yet

kililerinin devamlı olarak yaptıkları beyanları 
bugün Türkiye'de demokratik rejimi temelinden 
yıkmaya çalışan, sistemli ve organize bir komi
nizin tehlikesinin mevcudiyeti hususunda efkârı 
umumiyede ciddî endişeler doğurmuştur. 

Nitekim, 
Sayın Cumhurbaşkanı: «Aşırı cereyanlar ya

rın ne olacak endişesini doğurmuş; memleket aca
balar diyarı haline gelmiştir» «Komünizm Tür
kiye'yi ve Türklüğü mahveder, buna teşebbüs 
edenler mutlaka mahvolacaktır. Kahraman ordu 
böyle bir rejmin karşısında kaya gibi durmakta
dır. Mücadelede en büyük vazife milliyetçi ve 
komünizm düşmanı basma düşmektedir. Kendi
lerini vazifeye davet ederim.» 

Y. T. P. Genel Başkanı Ekrem Alican: (Son 
günlerde moda özentilerinden biri de Doğu usu- , 
lü sosyalizmdir. Bâzı çevreler kendilerini cezbe 
halinde bu özentiye kaptırmış gözükmektedirler. 
Az gelişmiş memleketlerde girişilmiş olan bu gi
bi teşebbüsler, komünizmin insaf tanımıyan çar
kı içine düşmekten kurtulamamışlar, dikta reji
mi ile son bulmuşlardır.), (Millî heyecanlardan 
yoksun ve kendilerine güvenmemenin aşağılık 
kompleksi içinde bu ideoloji ithalâtçılarını, mil-
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let olarak teşhise çalışmak ve girişilecek kızıl pro
pagandaları önlemek mecburiyetindeyiz.) 

M. P. Genel Başkanı Bölükbaşi: (Her vesile
den istifade etmesini bilen Rus komşularımız kül
tür mübadelesinin gölgesinde, Türkiye'de azıtmış 
yoldaşları ile birlikte komünizmin propagandası
na hız vermekten geri kalmıyacaktır.), (Komü
nizmin bir memleketi içinden yıkmak için baş
vurduğu bütün belli usuller, bugün Türkiye'de 
ustalıkla tatbike konulmuş bulunmaktadır. Git
tikçe artan komünizmin tehlikesi karşısında, Tür
kiye'de özel teşebbüsün, varlıklı olanların bu
günkü kayıtsız durumu ancak gaflet tâbiri ile 
ifade olunabilir.) 

Suphi Baykam Cumhurbaşkanı ve Başbakana 
çektiği telgrafta: «Gezimiz boyunca her yerde ko
münizmin tahriklerinin tehlikeli bir gelişme için
de olduğunu gördük. Tahrikler devam ettiği tak
dirde memleket bir iç harbe sürüklenecektir.» 

A. P. Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcı
sı Süleyman Demirci: «Sol cereyanlar geniş çap
ta halkımızı huzursuz ve tedirgin etmektedir. 
Aşırı solun gayesi komünizmdir.», «Sol cereyan
ların baskısı vardır.», «Bâzı mehafil komünizme 
karşıyız demekten ürkmektedirler.» gibi beya
natlarda bulunduklarını görmekteyiz. 

İçişleri Bakanı İsmail Hakkı Akdoğan ise : 
«Bugün Türkiye'de çeşitli cereyanlar vardır. 
Bunlardan bâzıları hakkında acilen tedbir al
mak gerekmektedir. Aşırı sol hareketlere acilen 
tedbir ve bu tedbirler için Bakanlar Kurulunun 
kararı elzemdir.» demektedir. 

Bakanlar Kurulunun uzun müzakerelerden 
sonra umumi efkâra yaptığı açıklamada: Anaya
samız, komünizmi ve her türlü diktayı, kanun dı
şı saymıştır. Demokratik nizamımızı temelinden 
sarsmaya, kanunlarla sağlanmış hak ve hürriyet
leri, hürriyet rejimini ortadan kaldırmak için 
kullanmaya hiçbir müessese ve ferdin hakkı yok
tur ve olmıyacaktır. Vatandaşlar arasında ayrı
lık ve düşmanlık yaratılmasını hedef tutan ve 
Türk toplumunu zümre ve sınıf kavgasına götür
mek yolunu güden her çeşit aşırı akımların, mev
cut yetki ve müeyyidelerin, gecikmeden, eksiksiz 
tatbiki yoliyle önlenmesi ve bu hususta her türlü 
tedbirin alınması kararlaştırılmıştır.) Demek 

suretiyle komünizm faaliyet ve tahriklerinin mev
cudiyetini açıkça kabul ve beyan ettiği görülmek
tedir. 
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Bütün bu arz ettiğimiz hususlar gösteriyor 

ki, efkârı umumiyede hâsıl oan ciddî endişeler 
halkı kendi rejimini ve millî varlığını bizzat ko
rumak için çok hassas bir hale getirmiştir. Kızı
lay, Bursa ve Karabük hâdiseleri bunun bariz 
delilleridir. 

Türkiye'mizde, müesses olan nizamı ve biza
tihi Devleti yıkmak gayesini güden ve doktrin
lerinin tabiî icabı olarak beynelmilel teşkilâtın 
bu maksatta gizli müttefiki bulunan sistemli ve 
organize bir komünizm faaliyetinin mevcudolup 
olmadığını tesbit etmek herkesten önce, rejimin 
ve Devletin millet namına temsilcisi bulunan 
Yüksek Meclisin hak ve vazifesi cümlesindendir. 

Bu durum muvacehesinde; halen Türkiye'de 
kanuni müeyyidelere rağmen, komünizm faaliyet 
ve propagandasının mevcudolup olmadığı husu
sunu tetkik ederek Büyük Meclise bildirmek 
üzere, Anayasamızın 88 nci maddesinin 2 nci 
fıkrası gereğince, bu konuda bir (Meclis Araş
tırma Komisyonu) kurulması hususunun oya su
nulmasını saygı ile arz ederim. 

Ordu 
Sadi Pehlivanoğlu 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşımızın tekli
fini okuttum. Önerge Anayasa hükmüne göre 
gündemin sunuşlar kısmına alındı. Evvelce alı
nan karar gereğince sunuşlar kısmındaki işler 
kanun tasarı ve tekliflerinin bitimine .kadar te
hir edildiğinden şimdilik bir işlem yapılmıyaca-
ğını arz ederim. 

Başka bir sunuş vardır. Okutuyorum. 

3. — Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Hak
kı TekineVin, tzmir milletvekilleri Şinasi Osma ve 
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Nihad Kürşad'ın, Basın suçlarının affına dair 
kanun teklifinin diğer işlere takdimen görüşül
mesi hakkındaki önergesi. (2/683) 

Yüksek Başkanlığa 

Halen gündemin 45 sıra numarasında tü
zük gereğince bir defa görüşülecek işler bölü
münde yer alan İzmir milletvekilleri Şinasi Os
ma ve Nihat Kürşad'm, Basın suçlarının affına 
dair kanun teklifinin dağıtma tarihi 3 . 9 . 1964 
tür. 

Düşünce, basın ve haber alma hürriyetleri ile 
ilgili bu teklifin Genel Kurulda daha evvel de 
Komisyonumuzca talebedilmesine rağmen bugü
ne kadar görüşülmesi imkânı hâsıl olamamıştır. 

Teklifin, gerekçesi ve mahiyeti, düşünce, ba
sın ve haber alma hürriyetleri ile ilgili oluşu 
göz önünde tutularak Başkanlık Divanının tes
bit edeceği bir sırada ve meclislerin tatile gir
mesinden evvel diğer işlere takdimen görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
İstanbul 

İsmail Hakkı Tekinel 

BAŞKAN — Efendim Adalet Komisyonun
ca sunulan raporu okuttuk. Rapor, Divanca müs
pet mütalâa edilmiştir. Oylarınıza sunacağım. 
Bu rapor komisyonca reddedilmiştir. Kabul bu
yurursanız tekrar komisyonu çağırırız, komis
yonca reddedilen raporun müzakeresine gideriz. 
Oylarınıza sunuyorum. Raporu kabul edenler... 
Etmiyenler... Ellerinizi yukarda tutmanızı bil
hassa istirham ederim, saymada kolaylık sağlan
sın. önerge kabul edilmemiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerin Diyanet İşleri Başkanlığı kısmında de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı. 
(1/875) (S. Sayısı: 1044) 

2. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
İdare âmirlerinin 1965 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifleri. (2/879, 
2/881) (S. Sayısı: 1045) 

3. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel ka
nunu tasarısı. (1/805) (S. Sayısı: 1031) 

BAŞKAN — Dünkü birleşimde nisap temin 
edilemediği için bugün bu tasarı ve teklifler tek
rar açık oylarınıza sunulacaktır. Yuvarlaklar sı
ralar arasında dolaştırılacaktır. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi 
Suphi Batur, 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetle
ri Içhizmet Kanununun 43 ncü maddesinin 2 nci 

— 433 — 



M. Meclisi B : 146 
fıkrasına (a) fıkrası olmak üzere yeni bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu. (2/816) (S. Sayısı: 
943) (1) 

BAŞKAN — Dünkü Birleşimde Millî Savun
ma Komisyonu bulunmadığından dolayı bırak
mıştık. Millî Savunma Komisyonu?.. Burada. 
Millî Savunma Bakanının Temsilcisi var mı? 
(«Var, var» sesleri.) 

Tümü üzerindeki görüşmeler Fahir Giritli-
oğlu arkadaşımızın konuşmasiyle sona ermişti. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi teklifi vardır. İvedi
likle görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri içhizmet 
Kanununun 43 ncü maddesinin 2 nci fıkrasına 

ek kanun teklifi 

Madde 1. — 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvet
leri İçhizmet Kanununun 43 ncü maddesinin 
2 nci fıkrasına aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Profesyonel sporcular hafta ve resmî tatil 
günleri ile izinli bulundukları zaman sivil ku
lüplerde her çeşit müsabaka ve antrenmanlara 
katılırlar.» 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen.?.. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Teklifin tümü hakkında lehte, aleyhte ko
nuşacak yok. Teklifin tümünü oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Tek
lif Meclisimizce kabul edilmiştir. 

(1) 943 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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5. — Senirkent kazasının Yassıviran köyü 

halkından Mehmet oğlu Emine'den doğma 1322 
doğumlu Ahmet Ateş'in mahkûm olduğu cezası
nın affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komis
yonu raporu (1/512) (S. Sayısı : 1005) (1) 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu ve Bakan?.. 
Buradalar. 

Bunun üzerinde görüşmelere başlamıştık. Söz 
istiyen ?.. Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İvedilik teklifini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi okutuyorum. 

Senirkent kazasının Yassıviran köyü halkından 
Mehmetoğlu Emine'den doğma 1322 doğumlu 
Ahmet Ateş'in cezasının affı hakkında Kanun 

MADDE 1. — İsparta Ağır Ceza Mahkeme
sinin; 5 .12.1957 gün ve esas 1957/3, karar 
1957/91 sayılı ve Yargıtay Birinci Ceza Daire
sinin 19 . 6 . 1958 gün ve 225 esas, 1579 karar 
sayılı ilâmı ile tasdik olunup kesinleşen hükmü 
ile neticeten, 24 sene ağır hapis ve fer'i ceza
lara mahkûm edilmiş bulunan Senirkent kaza
sının Yassıviran köyünden Mehmetoğlu Emine'
den doğma, 1322 doğumlu Ahmet Ateş'in bu ce
zasından arta kalan kısmı affedilmiştir. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Bi
rinci madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. —• Bu kanun yayınlandığı tarih
te yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... 2 nci madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun tatbikine Adalet 
Bakanlığı memurdur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 3 ncü madde kabul edil
miştir. 

Tümü hakkında söz istiyen var mı efendim? 
ALİ İHSAN BALIM (İsparta) — Söz isti

yorum Sayın Başkan. 

(1) 1005 S. Sayılı basmayazı 9.7.1965 ta
rihli 143 ncü Birleşim tutanağı sonuna eklidir. 
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BAŞKAN — Buyuran. Lehte mi, aleyhte mi 

efendim ? 
ALI İHSAN BALIM (İsparta) — Aleyhte. 
Muhterem arkadaşlarım, ne gariptir ki, ba

sın suçlularının affını tasvibetmiyen Yüksek 
Meclisiniz 24 seneye mahkûm bir evlât katilini 
affetmektedir. Bu tezadı hürmetlerimle arz ede
rim. 

FAHlR GÎRlTLlOĞLU (Edirne) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Lehinde mi Sayın Giritlioğlu? 
FAHlR GÎRlTLlOĞLU (Edirne) — Lehin

de efendim. 
BAŞKAN — Lehinde buyurun. 
FAHÎR GÎRlTLlOĞLU (Edirne) — Âdi bir 

katili affetmek gibi, Meclis hata içerisinde de
ğildir. Müsaade ederseniz, bu kanunun gerek
çesinde de etraflı bir surette yazılı olduğu gibi, 
ayrıca da merak ettim. Hakikaten 24 sene ağır 
hapse mahkûm edilen bir evlât katilinin affı 
hususunda niçin böyle bir tasarı hazırlanmış 
dedim. Dosya üzerinde tetkikat yaptım. 

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu, böyle ariz 
ve amik değil, kısaca. 

FAHlR GİRİTLİOĞLU (Devamla) — Evlâ
dını öldürmek mecburiyetinde kalan baba ağır 
tahrik neticesinde son derece kötü olarak tanı
nan iffet düşkünü ve cana kasıt üzerinde kötü 
temayülleri olan bir evlâdı, babaya tecavüz 
ederken babası tarafından maalesef öldürülmüş 
bulunmaktadır. Mahkeme ağır tahriki kabul 
ederek 24 seneye mahkûm etmiştir. Şeklî huku
kun içerisinde kalmak zorunda kalan adliye 
müesseselerimiz jüri gibi değildir. Tamamen 
affedemez. Bu zatın, Ahmet Ateş ismindeki 
zatın çeşitli af kanunlariyle cezası bir hayli 
düşmüştür. Zannıma göre geride üç senesi kal
mıştır. Yüksek Meclisin bir atıfeti kabilinden 
elinden böyle bir kaza çıkan, i'stemiyerek katil 
olan bir baba affedilmiş olacaktır. Bendeniz ka
nunun lehindeyim. 

BAŞKAN — Sayın Apaydın... 
BURHAN APAYDIN (Ankara) — Aley

hinde. 
BAŞKAN — Sayın Apaydın rica ederim, 

dinlerseniz vâkıf olacaksınız. Kanunun madde
leri görüşüldü ve kabul edildi, bitti. Tümü hak
kında da iki kişiye söz verdim, konuştular. Bu 
bakımdan özür dilerim, içtüzük mânidir. 
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Adalet Komisyonunun raporunu oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

6. — Rize ilinin Canlıhemşin kazası, Murat 
köyünden Ahmetoğlu Hatice'den doğma 1932 do
ğumlu Mustafa Demirci'nin bakiye cezasının affı 
hakkında kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu (1/790) (S. Sayısı: 1006) (1) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz 
İstiyen arkadaşımız var mı? Buyurun Sayın 
Apaydın. 

BURHAN APAYDIN (Ankara) — Muhte
rem arkadaşlar, özel af kararlarının gelmiş bu
lunması karşısında bunların da adedlerinin de 
yüksek olması dolayısiyle bu dosyaları bendeniz 
de tetkik etmek lüzumunu duydum. Evvelemir
de bir esas noktayı arz etmek isterim. Komisyon 
raporunda diğer af kararlarında olduğu gibi 
bunda da mahkeme kararı münakaşa edilmekte
dir. Yani mahkemenin bir hata neticesinde ka
rar verdiği, tahrik mevzuunda yanlış hareket 
ettiği ve binnetice hâdiseye kanun maddesinin 
sureti tatbikindeki hatayı tazammun eder ma
hiyette bir mütalâa ile bu af kararları huzuru
nuza getirilmiş bulunmaktadır. 

Arkadaşlar, hâdisede, hatırımda kaldığına 
göre burada bir şahitin suçu işliyen kimse aley
hine daha evvel yalancı şahadette bulunması , 
dolayısiyle ona olan iğbirarı tahtında bu suçu 
işlediği dikkate alınarak komisyonca affına lü
zumlu görüldüğü sonucuna varılmıştır. 

Arkadaşlar, dosyayı tetkik ettim. Bu mü
dafaa mahkemede yapılmış bulunuyor. Temyiz 
Mahkemesine gidiyor. Temyiz Mahkemesi de 
tahrik noktasından bunu tetkik ediyor. Tahriki 
de nazarı itibara alıyorlar ve ona göre bir suçla 
ilgili bir ceza terettübediyor. Şimdi Yüksek 
Meclisin Anayasaya göre af yetkisi geniştir. 
Meclis atıfet olaraktan falan şahsı affedebilir. 
Buna hiçbir şekilde mâni bir kanun hükmü ve 
Anayasa hükmü yoktur. Meclisin takdirine mu
allâktır. Fakat mahkemelerden verilmiş olan 
kararları kanun maddesi yanbş tatbik edilmiş
tir, şu şekilde haksızlık meydana gelmiştir, diye 
bu tarzda bir af yoluna gitmeye, Meclisin yet-

(1) 1006 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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kişi, Anayasa mucibince kararları münakaşa 
bakımından olmaması sebebiyle bu yönden af 
sonucuna varacak bir karara gidilmesi mümkün 
değildir arkadaşlar. Bu takdirde bağımsız mah
kemelerden verilmiş olan kararların münakaşa 
yapılmak suretiyle, haklılığı, haksızlığı müna
kaşa edilmek suretiyle bir sonuca varır ki, bu 
da Meclisin yetkilerinin kaza organına uzan
ması sonucunu hâsıl eder. Tehlikeli bir yoldur. 
Yani Anayasa hukuku bakımından tervicedil-
miyecek bir tarzı harekettir. Bundan evvelki 
kararlar verilmiş bulunuyor. Fakat arkadaşlar 
işin mahiyeti budur. Bu tarzda bir affa varmak 
mümkün değildir. Ancak, denebilir ki, bu şah
sın şu sebeplerle, şahsi sebeplerle, hastalık ba
kımından filân filân durumları bakımından bu
nun affına gidildi denebilir. Ama, mahkeme ka
rarının münakaşası yapılmak suretiyle affına 
gidilmesine Komisyonun da, Meclisin de yetkisi 
yoktur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde buyurun Ko
misyon. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NACÎ 
GÜRAY (Elâzığ) — Çok muhterem arkadaşla
rım, Burhan Apaydın arkadaşımız konuşmamış 
olsaydı komisyon adına söz alıp huzurunuza 
gelmiyecektim. Adalet Komisyonunun hukuk
çulardan müteşekkil, önüne gelen dosyaları in
ceden inceye tetkik eden, Anayasaya göre salâ
hiyet ve hududunu bilen bir komisyon olduğu
nu evvelâ tebarüz ettirmek isterim. 

Adalet Komisyonunun esbabı mucibesi tet
kik edilecek olursa mahkeme kararma sureti 
katiyede temas edilmediği, delillerin münakaşa
sının yapılmadığı kendiliğinden meydana çıka
caktır. Yüksek Heyetinizi aydınlatma babında 
çok kısa olan bu komisyon raporuna bir göz at
mak isterim. Komisyon raporu aynen şöyledir : 

«18 . 8 . 1950 tarihinde Halil Karagöz is
minde bir şahıs öldürülmüştür. Maktul Ali Sez
gin Halil Karagöz'ün af talebinde bulunan Mus
tafa Demirci'nin öldürüldüğünü iddia etmiş ve 
aleyhinde yalan şahadette bulunmuştur. Bu yüz
den af talebinde bulunan Mustafa Demirci 7 se-" 
ne mevkuf kaldıktan sonra beraet etmiştir. 

Mahkûm Mustafa Demirci tahliye edildikten 
sonra maktul Ali Sezginle karşılaşmış ve ara- > 
la.rmda çıkan münakaşa neticesinde Ali Sezgin'i 
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öldürüp neticeten 13 sene 4 ay ağır hapse 
mahkûm edilmiştir. 

Mahkûmiyet cezasının 6 senesi infaz edilmiş, 
geri kalan kısmı için de af talebinde bulunmuş
tur. Dilekçe sahibinin iddiaları mahkeme ilâm
ları ile teyidedilmiş olup 7 sene fiilen uzun bir 
süre ceza evinde yatmak suretiyle maddi, mâ
nevi mağduriyetinin telâfisi imkânsız derecede 
büyük olması ve bu kere işlemiş olduğu cinaye
tin, birinci hâdisenin tesiri altında kalınmasının 
bir neticesi olduğu anlaşılmakla bugüne kadar 
çektiği hapis cezası kâfi görülerek dilekçe af ve 
atıfete lâyık görüldüğüne oybirliğiyle karar ve
rilmiştir.» 

Görüyorsunuz ki burada hiçbir surette mah
keme kararı münakaşa edilmemiştir. Deliller 
üzerinde durulmamıştır. Ancak, Anayasanın 
Yüksek Heyetinize vermiş olduğu salâhiyete is
tinaden af ve atıfet talebinde bulunulmuştur. 
Bu bakımdan Burhan Apaydın arkadaşımın ile
ri sürdüğü fikirler tamamen esbabı mucibemize 
aykırı ve yersizdir ve af talebinde bulunanın da 
af talebi Komisyonumuzca bu uygun görülmüş
tür. Atıfete lâyıktır. Bu bakımdan kabulünü is
tirham ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Apaydın. 

BURHAN APAYDIN (Ankara) — Arkadaş
larım, Komisyon raporunu Sayın Sözcü okudu
lar. Sonuç kısmında diyor ki : «Birinci hâdise
nin yani yalan şahadet hâdisesinin tesiri altın
da kalmış 'bulunması dolayısiyle bu suçu işlemiş 
bulunması.» Arkadaşlarım, bu mahkeme kararı
nı münakaşa etmek demektir. Mahkeme bunu 
nazarı itibara almış, Türk Ceza Kanununun 
mahsus maddesine göre indirme yapmış bulunu
yor. Mahkeme bunu daha ileriye de götürüp tah
rikin çok ağır ve haksız olması karşısında bu 
hâdisede, çünkü üzerine hücum etti tarzında bir
çok şeyler var dosya içerisinde, bunu meşru mü
dafaaya sokabilirdi, şunu buna sokabilirdi. Ama 
komisyon raporunda temas edilmek mecburiye
tinde kalınmıştır. Daha aşikâr olarak mahkeme 
kararının dayanmış olduğu mucip sebebi reddet
mek daha başka türlü olamaz. Birinci hâdisenin 
tesiri altında kalmak suretiyle deniyor. Nedir o? 
Yalancı şahitlik. Mahkeme bunu nazarı itibara 
almış. Tahrik dolayısiyle cezada indirim yapmış. 
Şimdi buna göre mahkeme kararının bu indiri
mini kabul etmemek demektir. O hâdisenin tesi-



M. Meclisi B : 146 
ri altında kalmasını kabul eden mahkemenin bu 
cezayı terettübettirmiş olması hak ve adaletin te
celli ettiğini göstermektedir. Şimdi Komisyonun 
bu sebebe sonuç olarak dayanmış olması affın 
gerekçesi olamaz ve bu dolayısiyle mahkeme ka
rarının açık münakaşasından başka ve o sebebin 
reddinden başka bir şey değildir. 

İkinci sebep; geri kalan cezasının, şimdiye 
kadar çekmiş olduğu ceza maddi ve mânevi pe
rişanlığı mucibolduğundan affı. Arkadaşlar ce
za evlerinde bulunan ve cezalarını çekmekte 
olanların hepsi maddi ve mânevi perişanlık için
dedir. Böyle bir genel sebep tahtında bir şahsın 
özel olarak affı cihetine gidilemez. Maddi ve 
mânevi perişanlık bütün mahkûmlar için umu
midir. Bunun aksi düşünülemez. Bu şahıs hak
kında özel bir sebep gösterilememiş bulunmak
tadır. Haksiz şahadet meselesi, yalancı şahitlik 
meselesi raporda istinadedilmiştir. Bu mahkeme- ı 
nin kararında nazarı itibara alınmış bulunuyor. 
Diğeri genel sebeptir, özel sebep yoktur ve diğer 
af teklifleri de bu esbabı mucibe altında getiril
miştir. Fakat maalesef Mecliste münakaşası ya
pılamadan geçirilmiş bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Dilekçe Karma Komisyonu adı
na buyurun Sayın Özarda. 

DİLEKÇE KARMA KOMİSYONU BAŞ-
KANVEKlLt REŞAT ÖZARDA (Aydın) — 
Muhterem arkadaşlar, Anayasamız her hangi bir 
suçtan dolayı mahkûm edilen vatandaşa özel af 
talebinde bulunma yetkisini vermiş, Anayasaya 
geçirmiştir. Yüksek Meclisiniz 140 sayılı bir Ka
nun hazırlamış. 140 sayılı Kanunla gerek Cum
huriyet Senatosu Başkanlığına, gerek Millet 
Meclisi Başkanlığına ve gerekse Türkiye Büyük 
Millet Meclisi başkanlıklarına yapılacak olan 
özel af taleplerinin Yüksek Meclisiniz namına 
tetkikini ve affa lâyık olanlar için bir af kanu
nu hazırlanmasını Dilekçe Karma Komisyonu
na vazife olarak verdiniz. Bugünlerde Meclise 
Dilekçe Karma Komisyonundan 7 - 8 tane af ka
nunu gelmişse bunun sebebi şudur : Biraz evvel 
kabul ettiğiniz af, 1959 senesinde eski Büyük 
Millet Meclisine yapılan bir müracaattır. 1959 
senesinde, 1960 senesinde 27 Mayıstan sonra Mil
lî Birlik Komitesine, daha sonra Kurucu Mec
lise ve 1961 den sonra da Türkiye Büyük Mil
let Meclisine dört devre içersinde yapılan bütün I 
müracaatlar 1963 senesinden beri Dilekçe Kar- I 

15 . 7 . 1965 O : 1 
ma Komisyonunca tetkik edilmiştir. Binlerce ta
lep reddedilmiş, bunların içerisinden ancak in
sani his ve düşüncelerle beş, altı tanesi affa lâ
yık görülmüştür. Bunların af tasarıları hazırlan
mıştır. Yalnız uzun bir süre iki - üç sene üstüste 
beklediği için hepsi bir araya gelmiştir, sebep 
budur. Bu hâdisede, gerek Dilekçe Karma Ko
misyonunun raporunda, gerekse Adalet Komis
yonunun raporunda mahkemenin kararı asla mü
nakaşa edilmemiş, mahkeme hatalı karar verdi 
diye bir şey ifade edilmemiştir. Sayın Burhan 
Apaydın arkadaşım buraya çıkarken raporu oku
madan çıkmışlardır. Yalnız hâdise şudur : 
11 . 9 . 1950 tarihinde Halil Karagöz namında 
bir şahıs Öldürülüyor. Birkaç gün sonra kalkı
yor bir şahıs, Ali Sezgin isminde bir şahıs, ihbar
da bulunuyor. Mustafa öldürdü onu, diyor. O 
şahsın ihbarı üzerine Mustafa Demirci tevkif 
ediliyor, hapishaneye götürülüyor. Yedi sene ha
pishanede mevkuf kalıyor. Dâvası devam ediyor. 
Yedi sene sonra delil kifayetsizliğinden değil, 
yalnız bu suçun failinin bu şahıs olmadığı te-
beyyün ederek ve kendisini ihbar eden şahsın hi
lafı hakikat, yalan şahadette bulunmak suretiyle 
bu ihbarı yaptığı anlaşılarak yedi sene sonra bu 
adam ceza evinden çıkıyor. Düşündük, bu adam 
hiçbir suç işlememiş, hiçbir kusur ve kabahati 
yoktur. Yalnız hasmının ihbarı, iftirası üzerine 
tevkif ediliyor genç yaşında. Yedi sene hapisha
nede yatıyor. En genç ve en kıymetli senelerini 
hapishanede geçiriyor. Yedi sene sonra masumi
yeti tebeyyün ederek tahliye ediliyor, dışarı çı
kıyor. Bir gün kendisini ihbar eden ve yedi sene 
hapishanede kalmasına sebebolan bu şahısla, Ali 
Sezgin'le karşılaşıyor. Sen şöyle yapmıştın, böy
le yapmıştın derken aralarındaki ağız münaka
şası ^avgaya inkılâbediyor ve nihayet Mustafa, 
Ali'yi öldürüyor. Mahkeme ağır ve şiddetli tah
riki ve diğer hususları kabul ediyor ve bütün 
bunları nazarı itibara alarak cezayı 13 küsur se
neye indiriyor. Mahkemenin kanun muvacehesin
de yapabileceği ancak budur. Meşru müdafaa 
değil. Şimdi bu zat 7 sene hapishanede yattık
tan sonra Büyük Millet Meclisine müracaat edi
yor. Ben böyle böyle falan şahsın bir iftirasiyle 
7 sene nahak yere hapishanede yattım. En genç 
çağlarımı burada çürüttüm. 7 senemi doldurdum. 
Daha 6 sene küsurum kaldı. Hiç olmazsa benim 
nahak yere yattığım 7 seneyi buradan mahsube-
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din, diyor. Elbette ki cezalarda bu mahsup mua
melesi olmuyor. Çünkü öteki dâvadan beraet et
tikten sonra bu suç işlendiği için mahsup mua-
amelesi olmuyor. Şayet öteki dâva neticelenme
den evvel bu suçu işlemiş olsaydı ilk yattığı 
müddet bundan mahsubedilecek, şimdiye kadar 
da çıkmış olacaktı. Mahsubedilemiyor. O halde 
biz bunu insani hislerle düşündük ve dedik ki, 
bu zat, bu adam nahak yere 7 sene hapishanede 
yattı, suçsuz olarak. Yedi^ sene de şimdi işlediği 
diğer suçtan dolayı yatmış. Artık vicdan, bunun 
çektiği cezayı kâfi görüyor. Bu aldığı 13 sene 
dört aylık cezanın yedi senesini yattı ama bun
dan evvelki hâdiseden dolayı yedi sene yattı, bi
naenaleyh, insani hislerle düşünerek bunu affa 
lâyık gördük ve bir rapor halinde bunu Yüce 
Meclise intikal ettirdik. Raporumuzda mahkeme 
kararının kabul ettiği esbabı mucibe zikredilmek 
suretiyle mahkeme kararının münakaşası burada 
yapılmamıştır. Biz bunu bu şekilde düşün
dük ve getirdik. Takdir Yüce Heyetinizindir. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti-
yen"? Buyurun Sayın Sarıibrahimoğlu. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım; hapishanelerimizde on
binlerce insan yatmaktadır ve adliyeci ve infazla 
ilgili arkadaşlar gayet iyi bilirler, her mahkûm 
yüce meclislerin lûtfunu, atıfetini her an bek-, 
lerler ve bu onbinlerce mahkûm yüce meclisler
den lütuf, atıfet beklemektedir. Bunların için
den velev ki son derece hissi ve insani sebeplerle 
cımbızla çeker gibi birisini çekip çıkarıp, bu af
fa lâyıktır, bunu affedin deyip, lütuf ve atıfet 
beklemekte olan onbinlerce mahkûmu yüzüstü 
bırakmak hakkaniyet ve adalet esaslariyle telif 
edilmese gerektir. Bir af lâzım mıdır, değil mi
dir? Bilhassa fikir suçları, siyasi suçlar dışın
daki suçları işliyenlere af caiz midir, değil mi
dir suali haklı olarak sorulabilir, tartışılabilir ve 
bu tartışma suçlular lehinde bir affın lüzumunu 
gösterir ve bu lüzuma Yüce Meclisi inandırırsa 
o takdirde topyekûn bir affa gitmek iktiza eder. 
Kanaatimce, hükümetlerin, millet temsilcisi olan 
milletvekillerinin genellik taşıyan kanunlar, ni
zamlar ve tasarruflar üzerine eğilmeleri iktiza 
eder. Önbinlerin seyyanen faydalanacağı bir affı, 
bunun lüzumunu, faydasını arz ve izahla genel 
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bir affı mümkün kılacak teklif veya tasarıyı 
memnuniyetle münakaşaya hazır bulunmaktayım. 
Ama, bunlar içinden bir şahsın mahkeme tara
fından bütün özellikler, sübjektif durumların, şa
hit beyanları, şahsan nedamet edip etmediği hu
susları, velhasıl ancak hâkim tarafından tesbit 
ve takdir edilebilecek durumlar hesabedildikten 
sonra verilmiş bulunan bir hükmün kaldırılması, 
af yolu ile adamın serbest bırakılması caiz ol
masa gerektir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir hukukçu olmam 
ve bilhassa 11 nci devre milletvekilliğim sıra
sında matbuat suçlarının affı münasebetiyle suç, 
suçluluk ve suçların affı mevzuunda uzun gece
ler çalıştım. Af her zaman faydalı değildir. Af 
muayyen şartlar gerçekleştiği takdirde, muay
yen ihtilâller, inkılaplar, büyük cemiyet sarsın
tıları ve âdeta cemiyetin dönüm noktalarından 
sonra lütfedilen ve cemiyetin nef'ine olarak lüt
fedilen bir tasarruftur ve hattâ buna teşriî or
ganın lûtfu da diyemeyiz, atıfeti de diyemeyiz. 
Cemiyetin sıhhate kavuşması için, cemiyeti, mil
leti temsil eden organların, teşriî organın âdeta 
bir doktor titizliği ile isabetli teşhisini koyup 
ameliyeyi yapması demektir. Yoksa, filân zat fa
lan zaman iftiraya uğramıştır. Falan zaman onu 
öldürmüştür, yani bir kısas yapmıştır âdeta. On
dan sonra bu iki cezayı birleştirelim, nasıl olsa 
çekmişti bu cezayı, biz burada bunu affedelim. 
Eğer bu mantık hâkim olur ise, her suçluda, ta
rafı diğerin ve cemiyetin büyük kusuru ve gü
nahı tesbit edilebilir ve şu suçluda görülen du
rumdan çok daha heyecanla müdafaası yapılabi
lir. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, tasarı
mızdaki mevzuubahis mahkûm hakkında, affedi
lip edilmemesi hakkındaki kıymetli fikirlerinizi 
beyan etmenizi, mevzuu dağıtmamanızı rica ede
ceğim. Bunun için müdahale ettim. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Teşekkür ederim Sayın Reis. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Reisin arzusuna 
da uyarak kısaca arz etmek isterim ki, Hükü
met ve sayın milletvekilleri inanıyorlarsa, cemi
yet birtakım sarsıntılar geçirmiştir, matbuat suç
ları, siyasi suçlar başta olmak üzere diğer âdi 
suçların da affı lâzımdır. Cemiyetin sıhhat ka
zanması için topyekûn bu suçluluk durumunun 
ortadan kaldırılması elzemdir. O zaman umumi 
bir af tasarısı veya teklifi getirirler, münakaşa 
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ederiz ve belki de şimdi bu teklif veya tasarının 
aleyhinde konuşan arkadaşlarım da lehinde ko
nuşurlar. Bunu yapmayıp cımbızla çeker gibi 
onbinleree mustarip insanın içinden bir kişi af
fedilmek istenirse, hele bu Meclisin artık bezgin 
hale geldiği, saym reislerimizin bile hatiplerin 
konuşmalarına tahammül edemiyecek bir ruh ha
letine girdikleri bir zamanda getirilirse ve bu 
atıfet istenirse, bunda açık söyliyeyim, arkadaş
larımı tenzih etmekle beraber bunda özel maksat 
arıyanları da kınamamak icabeder. Onun için 
ben teklifin reddini istirham ediyorum. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Sarıibrahimoğlu arkadaşımız beyanları sırasında 
sayın reislerin de artık tahammülü kalmadığını 
beyan buyurdular. Halbuki biz her zaman mu
ayyen müddetler içinde arkadaşlarımızın kıy
metli mütalâalarını Yüksek Heyetimize dinlettir
mek vazifesiyle muvazzaf olduğumuzu müdrikiz 
ve katiyen de bezginlik getirmeyiz. 

Kanunun tümü üzerinde başka söz istiyen j 
arkadaşımız yok. Maddelere geçilmesini oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Biz de söz istemiştik. Bize de halen 
vermediniz efendim. 

BAŞKAN — Siz de söz mü istediniz efen
dim? 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Henüz oylamanın neticesine 
geçmedik. Buyurun efendim. Sayın Yılanlıoğlu 
yalnız bir dakikanızı istirham ediyorum. Meclisi
mizin kapanmasına pek yakın günlerde şu hu
susu arz edeyim. 

Anayasa hükmüne göre, kürsüyü işgal eden 
arkadaşlar bitaraftırlar. Arkadaşlarımızın bura
da konuşmalarını temin etmekle mükelleftir
ler. Ama İçtüzük hükümlerine göre bir arkada
şımız söz ister, muttali olamazsa bunda Başkanın 
bir günahı yoktur. Biz memnuniyetle konuşturu
ruz. Bir kişi konuşturacağız veyahut da şunu ya
pacağız, bunu yapacağız diye müzakerelerin sey
rini bozarsak bittabiî Başkan müdahale edecek
tir, konuşturmıyacaktır. 

Buyurun Sayın Yılanlıoğlu. 
SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Biz de 

grup adına söz istemiştik. 
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BAŞKAN — Usul hakkında Emin Paksüt de 

söz istedi. Usullük bir şey görmedim ondan. 
Usulle alâkalı bir şey yoktur. Müsaade buyuru
nuz da o takdirimizi kullanalım. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Muhterem arkadaşlarım, mezkûr ra
porda mezkûr şahsın durumu hakikaten incelen
dikten sonra Saym Özarda'ya hak vermemek 
mümkün değildir. Eğer Saym Sarıibrahimoğlu 
bu konuşmayı yapmasalardı bendeniz huzurunu
zu işgal etmiyecektim. 

Muhterem arkadaşlarım, bir insan bir iftira
ya uğruyor ve 7 yıl bu iftiranın tesiriyle hür
riyetinden mahrum kalıyor. Ondan sonra iftira
ya uğradığı, 7 yıl sonra bir iftiraya uğradığı 
meydana çıkıyor ve serbest bırakılıyor ve adam 
bu 7 yıl uğradığı azabın intikamını alıyor. Kim 
zorluyor bunu? Bu adamı 7 yıl hürriyetinden 
mahrum etmeye zorlıyan kim? Bu adamın hürri
yetini kısıtlamayı 7 yıl gibi bir süreyle uzatmak 
istiyen insan kim? Muhakkak adliye de haklıdır, 
şahit bulamamıştır, bu yüzden de uzamıştır. Bu
nun üzerinde durmuyorum. Ama şurada icra or
ganının, teşri organının üzerinde hassasiyetle 
durması, düşünmesi icabeden, gereken bir özel, 
müstesna durum vardır. Sayın Sarıibrahimoğlu 
dediler ki, onbinleree mahkûmun içerisinden bi
risini mi çıkaralım? Acaba onbinleree mahkû
mun içerisinde böyle beş yıl, yedi yıl, on yıl 
iftiraya uğrıyan, suçsuz yere hapishanelerde 
yatan kaç kişi vardır? Şayet varsa hepsini affet
mek lâzımdır. Hattâ bu bir af değil, bir yanlış
lığın tashih edilmesidir. (C. H. P. sıralarından 
«öyle değil» sesleri.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim, 
arkadaşımızın kanaati öyledir. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Devam
la) — Af tır ama, şahsın hususi durumunu na
zarı itibara almak lâzımdır. İnsan bir suç işler, 
10 sene, 15 sene, 30 sene yatar. Hattâ idam da 
olur. Ama suçsuz yere böyle yedi yıl gibi uzun 
bir zaman hapishanede bulunmak kolay bir şey 
değildir. Hakikaten bu şahsın, yani zamanımızı 
israf etmemek için düşüncelerimi geniş olarak 
izah etmekten inhiraf ediyorum, anladığınıza 
kaani bulunuyorum, hakikaten bu adamın duru
mu istisnai bir durum teşkil etmektedir. Bunun 
için raporun lehinde oy vermenizi bilhassa istir
ham ederim. Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Başka tümü üzerinde söz isti-

yen arkadaşımız?.. Yok. Maddelere geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifi vardır. İvedilikle görüşülmesi 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

Rize İlinin Çamlıhemşin Kazası, Murat Köyün
den Ahmetoğlu Hatice'den doğma 1932 doğum
lu Mustafa Demirci'nin bakiye cezasının affı 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Rize Ağır Ceza Mahkemesinin 
20 . 12 . 1961 tarih ve 959/77 esas, 961/178 ka
rar sayılı ve Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 
27 . 6 . 1962 gün ve 389/1809 sayılı ilâmı ile 
tasdik olunup kesinleşen hükmü ile neticeten on-
üç sene dört ay ağır hapis ve fer'î cezalara 
mahkûm edilmiş olan Çamlıhemşin kazası, Murat 
köyünden Ahmetoğlu Hatice'den doğma 1932 
doğumlu Mustafa Demirci'nin cezasından arta 
kalan kısım affedilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabili etmiyenler... 2 nci madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... 3 ncü mad
de kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte aleyhte ko
nuşmak istiyen? Yok. Tasarının tümünü oyları-
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Tasarı Meclisimizce kabul edilmiştir. 

7. — Askerî Tıp Fakültesi kurulması hak
kında kanun tasarısı ve Geçici Komisyon rapo
ru (1/866) (S. Sayısı 1032) (1) 

(1) 1032 sıra sayılı basmayazı tutanağın 
sonuna eklidir. 
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BAŞKAN — • Tümü hakkında Sayın Özbey 

buyurunuz. Bir dakika Sayın Özbey. Şimdiye 
kadar bizde mevcut söz istemiş arkadaşların sı
rasını okuyorum Sayın Özbey, Saym Baydur, 
Sayın Giritlioğlu, Sayın Özoğul, Sayın Gokay, 
Sayın Binay Başka söz istiyen var mı arkadaş
lar ? Yok. Buyurunuz Sayın Özbey. 

MEHMET ÖZBEY (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar; 70 yıldan fazla Gülhanc Askerî 
Hastahanesi memlekete çok hizmet etmiştir. 
Gülhanc doktorları bir taraftan askerî Doktor
luğun inceliklerini öğrenirken aynı zamanda; 
Fakültelerin kuruluşunda da büyük yardımcı 
olmuşlardır. Ve bugün de yüze yakın Profesör; 
doçent, assitan memleket hizmetinde çalışmak

ladır lar . 

Yine bugün memleketimizde ve her yerde 
doktor sıkıntısı çekilmektedir. Sağlık merkezle
rimiz ve hastanelerimizde doktor adedi çok 
noksandır. 

Memleketimizde 12 bin doktorun (1/3) 
üçte biri dışarda; Amerika, Avrupaya gitmiş
tir. Vatanımızda büyük hekim sıkıntısı mev
cuttur. Bugünkü sivil tıp fakültelerinden me
zun olan doktorlarımızın birçoğu da askerî mü
esseselerde doktorluk yapmaktadırlar. 

Diğer taraftan; Üniversite dışında kalan 
yüzlerce lise mezunu ela; Yüksek bir okula de
vam edememenin acısı içerisinde kıvranmakta
dırlar. 

Hakikaten; bunlardan lâyık olanları; aske
rî hekim yetiştirmek izere açılacak bir askerî 
Tıp Fakültesinde okutarak doktor yetişmeleri 
çok yerinde ve isabetli olacaktır. 

Bina işine gelince: Bugün ve halen Gülha
nc askerî Tıp Akademisi: Tatbikat için müsait
tir. Askerî Mevki Hastahanesi tesislerinden de 
faydalanılacaktır. Bilhassa Gülhane için yapıl
makta olan yeni binadan da faydalnmak müm
kün olacaktır. Şu halde Askerî Tıp Fakültesi 
için bütün şartlar hazır. Binaları var. Hocaları 
var. Bol malzemeleri var. Okumak istiyen yüz
lerce lise mezunları da var. Noksan olan nedir1? 
Askerî Tıp Fakültesinin açılması. Onu da siz 
bu kanunla lütfederek; memlekete büyük hiz
meti sağlamış olacaksınız. 
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Yalnız şuracıkta küçük bir temenni ola

caktır. O da yedinci bölümde geçici hükümler
de komisyonun kabul ettiği hükmü kabul bu
yurmanız olacaktır. Yani; hakkı müktesebi 
olan arkadaşlarında bu haktan faydalanmala
rı icabeder. 

Takdir sizindir. Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Baydur. 
HİLMİ BAYDUR (Muğla) — Muhterem ar

kadaşlar. büyük bir ilim adamı meşhur bir he
kimin gayet veciz bir şekilde ifade ettiği gibi 
tababet «sağlığı korumak, hastalığını iyileştir
mek» gibi asıl ve insani gaye ve prensip üze
rinde dayanır. 

Bizde hekimlik Garp dünyası memleketle
rinde olduğu gibi iptidai ve ilkel durumdan 
başlıyarak ve birtakım safhalar geçirerek bu
günkü ileri ve ilmî ve iftihar edebileceğimiz va
ziyeti almıştır. Askerlik ve hekimlik memleketi
mizde diğer müesseselerimizden evvel yenileş
meyi kabul etmişlerdir. Buna rağmen hekim
liğimiz ve sağlık teşkilâtımız otuz milyon nü
fusumuzun bugünkü mânasiyle sağlık ihtiyacını 
karşılıyacak durumda değildir. Bu sebepledir 
ki, plân mütehassısları beş Tıp Fakültesinin 
tedrici şekilde açılmasını öngörmüştür. Diğer 
taraftan da askerî teşkilâtımızın da askerî he
kime ihtiyacı olduğu görülüyor. Bu sebeple 
vaktiyle asker ve sivil hekimlerin pratik ve 
stajını yapması için Gülhane tesis edilmiştir. 
1898 yılmdanberi birçok asker ve sivil tabip
ler, eczacılar ve diş tabipleri ihtisas ve pra
tiklerini burada yaparlardı. Eski tabiriyle 
mektebi tıbbiyenin sınıflarında yüzün üstünde 
öğrenciler bulunur. Gülhanede de stajını yap
tıktan sonra orduda hizmet alırlardı. Sonradan 
bu şekil değiştirilmiş askerî tabipler, sivil tıp 
fakültesinden yetiştirilmeye başlamıştır. Fa
kat bugün anlaşılmıştır ki, bu yetişenlerin ade
di orduya kâfi gelmemektedir. Tababet, hekim
lik tecrübî bir ilim olması ve fazla vasıtaya 
ihtiyacı dolayısiyle fazla öğrenci de alama
maktadır. Bu sebeple açılacak beş Tıp Fakülte
sinin birisinin askerî tabipler olması hem ihti
yacı karşılayacak ve hem Tıp Fakültesinde 
daha fazla sivil hekim yetişmesi için yer açıla
caktır. 

Memleketimizde bâzı ilmî kuruluşlar vardır 
ki, kolayca ve fazla tahsisata ihtiyaç göster-
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meksizin Fakülte haline geçebilmek durumun
dadır. Meselâ yüksek Teknik Öğretmen Okulu 
öğrendiğimize göre Teknik Fakülte olabildiği 
gibi Askerî Tıp Akademisi de az masrafla 
ve kolayca Fakülte haline gelebilecektir. Ta
sarı gerekçesinde ifade edildiği gibi Askerî Tıp 
Akademisinin potansı, varlığı, kudreti ve öğ
retim üyeleri mevcudiyeti dolayısiyle Fakülte 
olmaya çok elverişlidir. Gerekçenin kanuni te
ferruatına girmeye lüzum görmiyerek bu tekli
fin yerinde olduğunu ve kanunlaştığı takdirde 
memleket için çok hayırlı hizmet yapacağı ve 
bir ihtiyacı karşılıyacağı kanaatinde olduğumu 
ve reyimin müspet olacağını da ifade etmek is
terim. Hürmetler ederim. 

BAŞKAN — Sayın Girdtlioğlu. 

FAHİR GIRİTLİOĞLU (Edirne) — Pek 
muhterem arkadaşlarım, Askerî Tıp Fakültesi 
kurulması hakkındaki konuşulmakta bulunan 
kanun tasarısına muhalif olduğumu söyliyerek 
sözlerime başlıyacağım. Kanun tasarısı bir 
ihtiyaç karşılığı olarak karşımıza getirilmiş de
ğildir. Fakat bir zorlamanın eseri olarak Mec
lise ve hem de devrenin bu son gününde geti
rilmiş bulunmaktadır. Son günü tâbiri biraz uy
madı fakat Meçisin son gününde alelacele tet
kike tabi tutulmuştur. Bu şekilde tasrih ede
yim. 

Muhterem arkadaşlar, biz bâzı özentilerin 
tesiri altında, esas müesseseleri zedeleyici ta
sarruflar yapıyoruz. Yaptığımız bu tasarrufları 
tathiş suretiyle pahalı müesseseler elde ediyo
ruz. Bana öyle geliyor ki, bu kanunun yapılma
sının büyük sebebi, Ankara'da ikinci Tıp Fa
kültesinin açılışı konusudur. 

Hacettepe hastanesini bir Tıp Fakültesi ha
line getirmek için sun'i gayret içine girdik. 
Çeşitli yönlerden çeşitli imkânlar alan Hacet
tepe hastanesini bir kimsenin mutlak eseri, da
hiyane buluşu şeklinde tasvir ettik. Ve sanki 
onun hizmetlerine bir mükâfat olmak üzere al 
emrinde bir fakülte, ona göre çalış der gibi 
bir kanun çıkarttık ve bir fakülte kurduk. Ye
nilerini davet eden konu budur. Askerî Tıp Fa
kültesi böyle bir tasarrufumuzdan sonra karşı
mıza bir emrivaki halinde geliyor. 

Şimdi Ankara da üçüncü bir Tıp Fakültesi 
açılmış oluyor. Bir iddiaya göre bir fakülteye 
yetecek imkânlara sahip değiliz. Ama üçüncü 
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bir Tıp Fakültesi açılıyor. Devlet Plânlaması
na göre fakültelerimizin adedi azdır. Azdır ama 
benden evvel konuşan arkadaşlarınım fikrine 
iştirak etmiyorum. Açılacak bu fakültenin mer
kezi Ankara değildir. Açılacak bu fakültenin 
merkezi Devlet Plânlama Dairesine göre Di
yarbakır'dır. Bu vaziyet karşısında ben As
kerî Tıp Fakültesi açılması konusunu biraz da 
Gülhane Akademisindeki hocaların kendileri
ni diğer Tıp Fakültesi erbabı derecesinde gör
mek istemelerinin, politika yoluyla kanunlaş
tırılması, siyasetçilerimiz veya Hükümet yoluy
la kanunlaştırılması gayretinde bulmaktayım. 
Geçici 3 ncü maddede dahi biz bunun alâme
tini görmekteyiz. Der ki : «Gülhane Tıp Aka
demisinde öğretim üyesi bulunanların hepsi de 
profesör unvanı ile açılacak Tıp Fakültesi öğ
retim üyeliğine atanırlar» Kanun yapılırken 
sübjektif unsurlar hangi noktada, varsa o tasa
rıdan şüphelenmemiz lâzımgelir. Demek ki, id
diaya göre binamız var deniliyor. İddiaya göre, 
hoca imkânımız da var, deniliyor. Şu halde ta
belâ değiştirilecek. Evet, Ankara'da bir Mevki 
Hastanesi ve bir Gülhane Tıp Akademisi var
dır. Bunların tabelâları değiştirilecek, adına 
fakülde denecek. Bunun pratik ve amelî sonu
cu bundan ibarettir. Sadece tabelâ değişecek. 
Tıp Fakültesi binası istenmiyor. Ayrıca bir 
hoca istemiyor, tabelâyı değiştireceğiz fakültesi' 
yapacağız. Faydası ne? 

Muhterem arkadaşlarım, ben meselenin bi
raz daha derinine ineceğim. Beni 1898 tarihi 
ilgilendirmez. 1898 tarihini terk edeli 70 sene 
oldu. 1898 tarihinde Askerî Tıp Fakültesi vardı 
ve adı «Gülhane» idi. Tamam. Ama «Mühendis-
hanei Berrii Hümayun» da vardı. Bugün Orta -
Doğu Teknik Üniversitesi vardır. Bugün İstan
bul'da Teknik Üniversitesi vardır. Devirler de
ğişiyor. Meseleleri okul zaviyesinde inceleme-
meye mecburuz. 

Şimdi, Yüksek Heyetinize bir sual sormak 
isterim: Okul mu açacağız, Fakülte mi açaca
ğız? Zannediyorum, ittifakla vereceğimiz cevap 
Fakülte açacağız olacaktır. Tasarının dahi adı 
Fakülte. Hangi üniversiteye bağlıyacağız? 

Üniversiteler Kanunu içerisinde bir askerî 
titri yoktur. Üniversiteler Kanununu bir bütün 
olaraJk mütalâa edelim. Bu bütün olarak mütalâa 
ettiğimiz üniversiteler Kanunu içerisinde haki
katen üniversitelerin cüzilerini teşkil eden fakül-
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iteler vardır. Biz şimdi bir özellik veriyoruz. As
kerî Fakülte diyoruz. Zannıma göre eğitim mü
esseselerimiz içerisinde fakülte isminde bir as
kerî müessese yoktur. Askerî lise var, kabul edi
yorum. Hattâ ona dahi Tevhidi tedrisat Kanunu 
muvacehesinde itiraz ediyorum. Ona dahi, bunu 
tekrar ediyorum, inkılâp kanunu diye mahfuz 
tutanız, Anayasaya dahi koyarız, ama o kanu
nun metninin farkında değiliz, biz askerî lise 
deriz. Millî Eğitim Bakanlığından alırız başka 
bir müesseseye veririz. Bunun gibi, çeşitli mües
seselere verdiğimiz okullar vardır. Şimdi, yük
sek öğretimde de bir hata yapıyoruz. Üniversi
teye bağlı olmıyan bir fakülte. Her hangi bir 
üniversitesi yok, her hangi bir bağlı olduğu kül 
camia yok. Fakat adına fakülte diyoruz. Suni 
gayretler .içerisinde suni bir kanun yapıldığı ka
naatindeyim 

Muhterem arkadaşlarım, gerekçe şu; belirli 
gerekçe olarak ifade ediyorum. «Ordunun ihti
yacı için talbip yetiştirecek müessesemiz yoktur.» 
Gerekçe budur. Tek ciddî noktası bundan ibaret. 
Ordunun artan doktor ihtiyacını yetiştirmek için 
Türikiyede fakülte yoktur. Bu itibarla müstakil 
bir falküle açmak zorundayız. Bunu tasrih edi
yorum, Ordunun talbip ihtiyacını sağlıyacak mev
cut tıp fakültelerine talebeler imtihanla alınmak
tadır; gerekçe öyle diyor. İmtihanla alman tale
belerin fakültelere girememeleri karşısında kâfi 
derecede askerî talbilbin yetiştirilemediği iddia 
'edilmektedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, evvelâ bir 
noktayı tebarüz ettireyim. Riyazi bir katiyetle 
konuşacak şekilde tebarüz ettireyim. Ordunun 
belirii bir ihtiyacı vardır. Bu rakam X ile ifade 
edilsin. X rakamı derecesinde talebe almak ısti-
yen ordu, imtihanda kazananlar içinden bu X 
rakamını doldurur. Çünkü askerî talebeler için 
anlaşmalara müstenit belirli kontenjanlar var
dır. 10 dur, 20 dir, 30 dur. Namütenahi uıiüra-
caat vardır. Aihmet kazanamaz, Mehmet kanana-
maz ama Aptullalh kazanır. Matlup Ahmed'in as
kerî talebe olması değil. Matlup kazanan şahsın 
askerî talebe olmasıdır. Binaenaleyh imtihanda 
ister filân, ister falan kazansın rakamı ve objek
tif kıstası değiştiren bir konu yoktur. Bu bir. 

Ordunun tabibe ayrılan kontenjanı az ise bu-
ıgüne kadar ordunun fakültelerden kendisine ta
lebe yetişmediğinle dair tek bir şikâyet dnıamış-
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tır. Benim mazim yok. Eski Meclisleri' bilmiyo
rum. Ama dört senedir bütçe müzakerelerinde 
Millî Savunma adına konuşanlardan bir tanesi 
çıkmamıştır ki, Tabibe ihtiyacımız var, burs ve
riyoruz, talebe yetiştireceğiz, fakat tıp fakülte
sinde bize az kontenjan ayrıldı şeklinde bir ten-
kid ileri sürülmemiştir. Bu olmadığına göre ev
velemirde buradaki mütalâayı gayriciddî kabul 
ediyorum. Biran için buradaki mütalâanın ciddî 
olduğunu farz edelim. MMî Eğitim camiası Hü
kümetle hasımane münasebette değildir. Hükümet 
kendi inlhisarı altında bulunan, - Çünkü üniver
siteler Devlet tarafından işletilir, hükmü vardır 
Anayasamızda - kendi inhisarı altında bulunan 
öğretim kadrosuna belirli miktarda askerî tale
beler için bir kontenjan ayırabilir. Bu tamajmiy-
le içrai bir tasarruftur. Binaenaleyh, gerekçenin 
bu tarafını da gayriciddî bulmaktayım. Kendi
sine talebe yetiştirmek konusundaki mütalâayı. 
sureti katiyede kabul etmiyorum. Ne olursa ol
sun, askerî talebelerin adedi mahdut kalacaktır. 
Ne olursa olsun ordu' bünyesinde istihdam edile
cek tabibin miktarı da mahdut kalacaktır. Bu 
mahdut miktardaki tabibi yetiştirmek için bir 
üniilversite isimi altında .müessesenin kurulmasını 
izab^a imkân yoktur. Şimdi biraz daha mantık 
ölçülerine kendimizi sokalım. Bir üniversite ola
cak. Ama yalnız askerî tabib yetiştirmiyecek. 
Ya?.. Dışardan da kimse gelecek. îster Türk va
tandaşı olsun, ister gayridevlet uyruklu vatan
daşlar gelecek. Fakültelerin kapısı herkese açık 
olduğu gibi bunun kapısı da herkese açık olacak
tır. Gerekçede biraz da bu mâna vardır. Deni
liyor ki: Türkiye'nin bekim ihtiyacı çoktur. Mev
cut hekimler de dışarıya gitmektedir. Bu mevcut 
hekimlerimizi madem ki, dışarıya gönderiyoruz 
şu halde ihtiyacımıza yetecek hekimleri yetiştir
mek için yemi bir fakülte açalım diyorlar. Bun
dan çıkan mâna, Askerî Tıp Fakültesine dışar
dan da sivil kimselerin alınması kabil olacaktır. 
Bundan çıkan mâna budur. O zaman bir tezadın 
içindeyiz. Askerî bir müessesedir, sivil müesse
seler için çalışıyor. Icapsız bir gayret. Bunun va
zifesi askerî makamlara ait değildir. Sivil sek
törde lâzım olan talbibleri yetiştirmenin gayreti 
ve vazifesine askerî makamların kendisini sok
masına lüzum yoktııır. Bunlar için ayrı bütçele
rimiz vardır, bunlar için ayrı müesıseselerd'miz 
vardır. Ve ben bunu, Millî Eğitim Bakanlığının, 

15 . 7 . 1965 0 : 1 
ıS ağlık Bakanlığının dahi vazifesi dışında görü
yorum. Üniversitelere aittir. Bu bakımdan bu da 
tatminkâr değildir arkadaşlar. 

Bir üçüncü nokta daha var. Malûm olan bir 
şey, 11 bin tabibimiz vardır. Yine malûm olan bir 
şey, Türkiye'de bu 11 bin tabipten 7 bini memle
ketimizde vazife görmektedir, 4 bin tanesi dış 
memleketlerdedir. Birleşmiş Milletler Anayasası
nı kabul etmiş bir Devlet olarak dış memleketler
de çalışmak istiyen doktora mâni olamayız. Bu 
bir. 

İkincisi bugün, bütçe müzakerelerinde de de
faten yetkililerin ifade ettiğine göre Devlete İs
tanbul Tıp Fakültesinde bir doktor, 1 milyon li
raya mal olmaktadır, Ankara Tıp Fakültesinde 
bir doktor 950 bin liraya mal olmaktadır. Devle
te çok pahalıya mal olan tıp tahsili yapan genç
lerimizi Türkiye'de muhafaza çarelerini aramak 
mecburiyetindeyiz. Bu çareleri bulamadığımız 
takdirde askerî tıp fakültesi gibi veya diğer si
vil tıp fakülteleri aç.sak Türkiye'de maaş rejimi 
karşısında tatmin edilmiyecek bir doktor dışarıda 
eğer daha tatminkâr bir iş bulursa gidecektir. Bu
na mâni olunamaz. Gerekçenin bu tarafını da bu 
yönden zayıf buluyorum. 

Netice itibariyle gerekçe bize şunu ifade et
mektedir. Ne istiyorsunuz ey Meclis, ey Türk 
Milleti? Hazır binamız var, hazır profesörümüz 
var, milyonlar sarf etseniz bir fakültenin kurul
ması kabil değilken işte bir fakülte daha kazan
dırıyoruz gibi bir cömertlik içinde gerekçe tanzim 
edilmiştir. Sözümü başladığım noktaya getiriyo
rum. Hacettepe Hastanesinin şaşaalı binaları, 
çalışkan başhekimi ve yeter derecedeki doktor 
sayısı bundan birbuçuk sene evvel bize cazip gel
mişti. Hadi bunun da adını tıp fakültesi koya
lım demiştik. Kötü misal oldu. Misaller misal
leri kovalıyor. Şimdiki misal ise hukuk rejimimiz 
içinde dahi izahı kolay kabul edilemiyecek bir mi
sal oluyor; üniversitenin dışında bir tıp fakül
tesi. Bunun da geçmişte bir misalini görmüştük. 
Filvaki Ankara Tıp Fakültesinin menşei yine 
Gülhane Tıp Akademisidir. İstanbul'daki Gül-
hane Askerî Hastahanesi Ankara'ya Cebeci'ye 
nakledildikten sonra bir kanunla bunun adı Tıp 
Fakültesi oldu. Fena mı oldu? Gayet iyi oldu. 
Ama gayritabiî bir oluştur. 20 sene evvel olmuş
tur. 20 seneden beri bir hayli mesafe aldık. Şim
di, eğer hakikaten bir fakülte açılacaksa, bunun 
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adına, askerî bağlığını koymadan açalım ve Üni
versiteye de raptedelim. Plânın da emrettiği şe
killer içinde, plânın tâyin ettiği yerde açalım. 
Aksi takdirde muayyen doktorlara, hattâ hoca 
mertebesine yükselmiş muayyen hekimlerimize 
bir titr kazandırmaktan öteye gitmiyeceğiz ve bir 
fakülte açtık diye kendimizi aldatacağız, kendi
mizi avutacağız. Ondan sonra bu fakültenin ya
rım yamalak yapısını, yarım yamalak temel üze
rine kurulmuş bu yapısını telâfi edebilmek için 
bundan sonraki Meclisler çeşitli külfetlerin, bil
hassa malî külfetlerin yükü altına kendini soka
caktır. Gayritabiî bir zorlama karşısında olduğu
muz kanaatiyle tasarının aleyhinde olduğumu arz 
eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Özoğul. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Muhterem ar
kadaşlar, askerî tıp fakültesi kurulması hakkında 
aleyhte konuşan arkadaşımızın, fikrimi arz etme
den evvel, bir peşin hükümle konuştuğu kanaatin
deyim. Ve fikirlerimi şöyle arz etmek isterim. Bu 
fakülte bir ihtiyaca karşılık olarak getirilmemiş 
ve bir zorlama tesiriyle bu kanun alelacele hazır
lanmış ve Millet Meclisine sevk edilmiş. Muhte
rem Millî Savunma Bakanları burada ordunun 
tabip ihtiyacı olduğunu ve bugün askerî birlik
lerde tabip bulunmadığını bu yüzden sıkıntı çekil
diğini söyledikleri - eğer zabıtları tetkik edersek -
meydana çıkar. Binaenaleyh Türk Ordusunun ih
tiyacının, tabip ihtiyacının ve âcil olarak fazla 
miktarda ihtiyacının olup olmadığını her halde 
bu kanunu hazırlıyan şahıslar tesbit etmiştir ve 
bu ihtiyacı karşılamak için bir hazırlıkta buluna
rak buraya sevk etmiştir. Kanaatime göre bir 
zorlamayla buraya bu kanun getirilmemiştir. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'nin yalnız as
kerî tabibe değil bütün Türkiye'nin doktor ihti
yacını halihazır fakültelerin temin edemediğini 
bugün elimizdeki plân tesbit etmiştir. Plânda 
Türkiye'de asgari 5 fakültenin daha açılması ih
tiyacı plânca istenmektedir. 

Yine aleyhte konuşan arkadaşlarımızın ifade
sinden1 şunu çıkarmış bulunuyorum. Bu askerî 
tıp akademisi açılmasın, tıp fakültesi açılmasın 
deniyor; bunun neticesi olarak ilmin rütbesi ol
duğunu tesbit etmiş bulunuyoruz. Halbuki ilmin 
rütbesi yoktur. İlim ilimdir. Asker olmakla ilim 
ortadan kalkacak, askerî bir okul açılmakla ilim 
ortadan kalkacak değildir. Arkadaşlar, bir fakül-
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tenin açılması için beş tane unsurun bulunması 
şarttır. 

Birinci unsur ihtiyaçtır ve öğrencidir. Bugün 
ordunun askerî tabibe ihtiyacı vardır. Muhterem 
arkadaşlarımız diğer tıp fakültelerinde bu ihti
yacın karşılayabileceğini ifade etmektedirler. Di
ğer fakültelerde bu öğrencilerin yerine Türkiye'
nin ihtiyacını yetiştirme imkânları bu fakülte 
açılmakla temin edilmiş olur. 

İkinci unsur öğretmen ihtiyacıdır. Halihazır
da Grülhane Tıp Akademisinde 19 profesör, 9 do
çent, 27 müşavir mütehassıs ve 43 asistan olmak 
üzere 89 öğretim üyesi olarak bugün halihazırda 
hazır bulunmaktadır. 

Üçüncü unsur bir fakültenin açılabilmesi için 
lâboratuvara ihtiyaç vardır. Bu lâboratuvar, bu
gün halen Gülhane Hastahanesinde ve yeni yapı
lan tesislerde, bu lâboratuvar] ar halen hazır bu
lunmaktadır. Binaenaleyh, bundan şunu çıkart
mak istiyorum. Bir fakültenin açılabilmesi için 
ayrıca bir yatırıma daha evvelden yatırım yap
maya, şimdiden yatırım yapmaya ihtiyaç yoktur. 
Evvelce yatırım yapılmış, lâboratuvarlar hazır, 
öğretmenler hazır, ordunun da bir ihtiyacı var. 
Binaenaleyh, üç unsurun bugün tamam olduğunu 
görmüş bulunuyoruz. 

Yine biraz evvel lehte konuşan arkadaşımız 
da ifade ettiler. Fakültenin açılabilmesi için hai
li hazırda GrüUhane Hastanesi olarak hazırlanan 
büyük bir bina vardır. Pek yakında bu bina da 
teslim edilmiş olacaktır. Binaenaleylh dört un
suru 'bugün hazır bulunmaktadır. 

Netlice itiibariyiLe arkadaşlar, askerî tıp fa
kültesinin açılması içdın getirilen kanun kanaati
me göıre bir ihtiyacın karşılığıdır ve bu fakülte 
kurulmalıdır. Bu bakımdan lehinde rey kullaına-
cağımı arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Öökay. 
FAHRETTİN KERİM GÖKAY (İstanbul) 

— Sayın Bıaışfcan, mıulhterem arkadaşlar; nazik 
bir konu üzerinde söz almış bulunuyorum. Fa
kat memleketin üniversite hayatında ömrünün 
büyük bir kısmını geçirmiş bir arkadaşınız ve 
birçok tecrübeleri: yakından görmüş bir arkada
şınız olarak müsaade ederseniz kanaatlerimi arz 
edeyim. Evvelâ bir tıp fakültesi, askerî tıp fa
kültesi kurulması isteniiyar. Bu askerî tıp fakül
tesi Güillhane Askerî Tıp Akademisinin yerine 
kafim olacaktır. Gülhanerikı tarihini tetkik etti-
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ğimliz zaman bu memlekete çok müspet hiızımet-
ler etmiş bir tarihî müessesemizdir. Binaenaleyh, 
bugün bunu askerî tııp fakültesine çevirmek su
retiyle ordunun büyük'bir müesseseden mahrum 
kalacağı ve orduda formasyon profesyonel, mes
lekî formasyonumu, askerî terbiyeyi verecek olan 
bir .müesseseyi yalnız tıp fakültesi haline çevir
mek suretiyle hakikî hedeften uzaklaştırmış ola
caktır. Binaenaleyh, GüUhane Tıp Akademisinin 
ıhismetleri bundan sonra bir kenara kalacak. Bu 
ıbudür. Vaktiyle bu memlekette Meşrutiyetten ev
vel bir Tıbbiyei Şahane ve bir de Tılblbüyei Mül
kiye vardı. Bunlar 1326 senesinde yani 1910 yı
lında birleşirilmiş ve tıp f akültesi kurulmuş. Bu
nun yanıbaşında Askerî Tıp Okulu, bir nevi pan
siyon halinde, yatalkftıane halinde, askerî talebe
leri muhafaza etmek üzere muhafaza edilmiştir. 
Demek ki 1326 da, 1910 da yapılmış tetkikleri 
üzerinde, Rider Paşa, Mitink Paşa daha bunlar I 
.gilbi salâhiyeti Alman profesörleri getirilmiş, 
bu mesele incelenmiş, ayrıca bir askerî tıp fa
kültesine lüzum olmadığı neticesine varılmış, 
bunlar birleştirilmek suretiyle tıp fakültesi ku
rulmuştur. Fakat, bunun yanıbaşında Saraybur-
nu'nda bir GüUhane Akademisi devam etmiştir. 
Ve oradan memleketin seçkin hocaları yetişmiş
tir. Ve orada Tıp Fakültesini bitiren askerî dok
torlar bir sene staj yapmak, askerî tababetin esas 
rulhunu kavramak için ayrı bir müessese vücu
da getirmişlerdir. Bu müessese bilâhara Anka
ra'ya nakledilmiş ve adına Askerî Tıp Akademi
si GüUhane Tıp Akademisi gibi yüksek bir unvan 
verilmiş ve hocalarına da profesör unvanı veril
miştir. Binaenaleyh, bugün şu veya bu maksat
la burasını biır askerî Tıp Fakültesine çevirmek 
suretiyle tababeti askeriyenin esasını teşkil et
miş olan Gülhame Askerî Tıp Akademisi yıkı
yorsunuz arkadaşlar. Bunun başka bir ifadesi 
yoktur. Çünkü günlük hocalık hayatına giren
ler, ben hocalık yapmış adamım, staj gibi ayn 
bir formasyon istıyen ayrı bir hususiyet istiyen 
bir .müesseseyi ihmal edeceklerdir. Beş sene oku
yacak. Ama diyecek ki, biz askeriz. Hayır arka
daşlar bu cihetten evvelâ bu memlekette bir ta
rih yapmış olan tıp tarMmizde şerefli bir mev
ki temin etmiş olan GüUhane Tıp Akademisinin 
devam etmesi bir zarurettir. Ve bu tarihlimizin 
en kıymetli bir hediyesidir. Bu müesseseye el 
uzatmak olmaz. Bu bir. 
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İkinci meseleye gelince: Şurada bir şey görü

yorum. Bana arkadaşlar derler ki, efendim plân
lama Dairesi, birisi insaflı olarak söyledi, tedri
ci olarak... Müsaade buyurursanız, Ankara'da Tıp 
Fakültesi kurulduğu zaman bunun müdafaasını 
yapmış bir insanım. Cumhuriyet Gazetesinde 
yazı yazdım. Hacettepe kurulalı daha iki sene 
oldu. Bu kadar sürate ne hacet. Şimdi ordunun, 
taibilb ihtiyacı varmış. Ordunun talbib ihtiyacını 
karşılamak için Heyeti Âliyemiz bundan daha on, 
onbeş gün evvel askerî tabiplere tazminat verir
ken aynı tez müdafaa edildi. Şu halde bunu tat
bik ediniz bakalım. Şu halde arkadaşlar üniver
site kurmak bu kadar kolay bir şey değildir. Bu 
arkadaşlar kıymetlidir, hürmet ederim. İhtiyacı
mız olduğu zaman Güllhaneye müracaat ederiz. 
Minnettarız. Hepisi de iyi. Fakat üniversite mef
humu tamamiyle başka bir şeydir. Bir üniversi
te açıyorsunuz, ondan sonra üniversiteyi askerî 
birtakım kayıtlarla bağlıyorsunuz ve ondan son
ra üniversitenin muhtariyıeti vardır, böyledir fa
lan. Bir kere böyle bir kanun geldiği zaman bu
nun Millî Eğitim Komisyonundan geçmesi lâ
zımdı. 

Bir Askerî Tıbbiye Okulu yapmıyoruz, o 
devri geçirdik. Şimdi okuldan fakülteye gel
dik. Onun için bu tarzda Millî Eğitim Komis
yonundan geçmemiş ve üniversite diyoruz, ki 
son geçici madde de : «Üniversite hocalarının 
bütün yetkilerini haizdir.» Bu böyle olduğu hal
de, bir üniversitelerarası kurulu vardır. Bu üni-
vcrsitelererası kurulunun fikri alınıp buraya 
getirilmiş midir? Hayır. Geçici bir komisyon 
teşkil edilmiş, beş arkadaşımızdan vücuda ge
tirilmiş. Bu arkadaşlar bu işin bir kere hiçbirisi 
mütehassısı değildir, üniversite durumu yönün
den. Müsaade ederseniz bu işler de, üniversite 
kurarken, ona fakülte unvanı verirken acele et-
miyelim. Bu arkadaşlar, profesör unvanını haiz. 
Askerî Gülhane Akademisi memlekete faydalı, 
askerî hekimlerimizin formasyonunu tekâmü
lünü temin eden bir müessese. Arkadaşlar bu
gün İzmir'de bir Tıp Fakültemiz var, daha bo
calıyor. Ankara'da bir Hacettepe ve Cebeci var. 
Demin arkadaşımızın izah ettiği gibi, Cebeci 
Gülhaneniıı bir nevi tekâmülü oldu. Acele et
meye mâna yok. Millî Eğitim Bakanlığiyle an
laşılır. Bugün olduğu gibi askerî talebenin mik
tarı artırılır. Ümidederim ki, tazminat ve saire 
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ile rağbet daha da artacaktır. Bunun için İz
mir'e de gönderilir. Şu halde memlekette bir 
ünive'rsite olur ve Üniversiteler Kanununa bağlı 
bir üniversite olur. Diyorlar ki, şurada Millî 
Eğitim Bakanlığının haiz olduğu salâhiyet Millî 
Savunma Bakanlığının olur. Olmaz böyle şey. 
Dünyanın hiçbir yerinde yok. Yok böyle bir şey. 
Askerî tıbbiye yaparsınız. Böyle bir şey olur. 
Jandarma okulunda falan olduğu gibi askeri
yeye bağlanmaz. Hayır. Ti]) fakültesi olur ol
maz üniversite camiasına dâhildir, üniversite
nin haklarına maliktir, üniversitenin muhtari
yetine maliktir, üniversite kanunları dairesinde 
cereyan eder. Onun için iki noktai nazardan 
ben huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Yoksa bu 
arkadaşlara çok hürmetim var, çoğu talebem-
dir, hepsini scve'rim. Iüvvelâ Gülhane Tıp Aka
demisinin onlardan ziyade müdafaiiyim, onlar
dan iyi Gülhaneniıı nasıl çalıştığını ben bilirim. 
Vaktiniz varsa size bütün Gülhane jeneratörü
nü uzun uzun anlatayım. Asaf Derviş'ler, Ziya 
Nebi'ler, Raşit Tahsin'ler, Refik Saydam'lar, 
hepsi oradan yetişmiş insanlardır. Şu halde 
(lülhaneye dokunmıyahm arkadaşlar. Bu Gül
hane, Tıp Fakültesi olduktan sonra o Gülhane-
lik mefhumunu kaybeder. Bunu bir kere bile
siniz. 

İkinci bir nokta vardır; üniversite ise adı 
ile şanı ile Üniversiteler Kanununa- bağlı ola
rak bir üniversite meydana getirilir. Ancak şu 
şekilde bir üniversite teşekkül eder. Huzurunu
zu işgal ettim. Özür dilerim. Ve bunun, müsaa
de buyururlarsa, Millî Eğitim. Komisyonunda, 
Üniversitelerarası Kurulda incelendikten sonra 
Yüksek Huzurunuza getirilmesini temenni eder, 
hepinizi hürmetle selâm!arım. 

BAŞKAN — Sayın Binay. 
SADİ BİNAY (Bilecik) — Muhterem arka

daşlar, bendeniz Ürgüplü Hükümetinin getirmiş 
olduğu bu tasarının lehinde konuşacağım. Oün-
kü, tasarının esasen gayesi Silâhlı Kuvvetlerimi
zin ihtiyacı bulunan askerî hekimleri geniş bir 
şekilde ihtiyaca yetecek şekilde temin etmeye 
matuftur. Bugün biliyorsunuz ki, arkadaşlar 
Türkiye'de; dört bin kişiye bir doktor düşmekte
dir. Yunanistan'da, hYansa'da, İtalya'da bin ki
şiye bir doktor, Birleşik Amerika'da 84G kişiye 
bir doktor düşüyor. Yine biliyorsunuz ki Tür
kiye'de ortalama insan ömrü 55 senedir. Nor

veç'te, İsrail'de 72 - 75 yıl, Eran'sa'da 71, Hin
distan'da 32 yıldır. Yine biliyorsunuz ki, dok
torlarımızın üçte biri muhtelif sebeplerle dış 
memleketlerde çalışmaktadırlar ve muvaffak da 
olmaktadırlar. 

Şimdi bir nevi üniversite mahiyetini kaza
nıyor. Fakat buna rağmen bir bakanlığa bağlı
dır. Millî Eğitim. Bakanının haiz olduğu salâ
hiyetleri Millî Savunum Bakanı bu konuda, haiz 
olacaktır. Bu. hususta ve sair mütalâaları da 
dinlemiş bulunuyoruz. Elbetteki bunlar bilhas
sa kendi mesleklerinde isim yapmış arkadaşla
rımızın, tatbikattan ve ilimden getirdikleri kıy
metli fikirlerdir. Ancak, bendeniz bu hususları 
şöyle mütalâa ediyorum. Tarihte de bâzı fakül
teler bir zamanlar ihtiyaç neticesi olarak vekâ
letlere bağlı bir şekilde yürütülmüşlerdir. Bilâ-
hara üniversiteye girmişlerdir. Binaenaleyh ma
demki bugün için: hekim ihtiyacı bizi zorlamak
ta, askerî hekim ihtiyacı bizi zorlamakta ve 
mademki askerî hekimlerimiz sivil tıp fakülte
lerinden yetişmekte ve sivil doktor olarak yeti
şecek doktorların yerini işgal etmektedir ve 
böylece bir kısım liseyi bitiren gençlerimiz okul
suz, üniversitesiz kalmaktadırlar, hem bunlara 
yer açmak ve hem de Silâhlı Kuvvetlerimizin 
hekim ihtiyacını temin etmek için yerinde bir 
tasarıdır. Bu tasarı ancak ilerde, bugün bunu 
çıkaralım, ilerde üniversiteye intibakını sağlı-
yabiliriz. Bunu şimdi Millî Eğitini. Komisyonu
na1 veyahutta başka bir komisyona gönderirsek 
bu devrede bunun, çıkmamasını ve gelecek dev
rede de başka mülâhazalarla bunun çıkması ih
timalini zayıflatmış olacağımızdan bu devrede 
bunun çıkarılmasını uygun buluyorum. Ye müs
pet oy kullanacağımı arz ederim. 

BAŞKAN Savın Kırca. 

COŞKUN KIRCA. (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlarım, bendeniz bu tasarıyı biraz da 
Anayasanın 120 nci maddesi yönünden incele
meye gayret edeceğim. Daha önce gerek üni
versite konusunda, gerek tıp konusunda, büyük 
ihtisas sahibi arkadaşlarımız, ezcümle Sayın 
Ordinaryüs Profesör Kahrettin Kerim Gökay 
konuştular. Onların sözlerine ilâve edecek bir 
şeyim yoktur. Yalnız bu tasarıyı tümü itibariyle 
cidden Anayasanın 120 nci maddesine aykırı 
görmekteyim. Gerçi 194G dan kalmış olan ve ha-
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leıı Üniversiteler Kanununda yer alan bu hük
me göre hiçbir üniversiteye bağlı olmaksızın 
muhtar fakülteler kurulabilir, denmekte ise de, 
Anayasamızın 120 nci maddesinin meriyette1 bu
lunduğu §ıı şifada böyle bir hükmün tatbik edi-
lebi] cceğine in an m anlaktayım. Anaya sn mı zm 
120 nci maddesi, «Üniversiteler ancak Devlet 
eliyle ve kanunla kurulur, üniversiteler, bilim
sel ve idari özerkliğe sahip kamu tüzel kişile
ridir1» diyor. Bilimsel ve idari özerkliğe sahip 
kamu tüzel kişileri hangileridir? Üniversiteler
dir. Fakülteler, ilmî ve idari özerkliğe ancak 
bir üniversitenin içinde yer almakla kavuşabi
lirler. Anayasamızın 120 nci maddesinin ille fık
rasındaki bu sarahat muvacehesinde 194(5 dan 
kalmış bir hükme imtisalen muhtar bir fakülte 
kurmak külliyen Anayasanın esprisine aykırı 
bir husus olur. 

İlenim ayrıca bu kanunda yine üniversite 
mefhumu bakımından ve ayrıca askerî otorite 
mefhumu bakımından endişelerim vardır. Ba
kınız yine Anayasamızın 120 nci maddesi ne di
yor : «üniversite organları, öğretim üyeleri ve 
yardımcıları, üniversite dışındaki makamlar
ca her ne suretle olursa olsun, görevlerinden 
uzaklaştırılamazlar.» Şimdi İç Hizmet Kanunu
na ve iç Hizmet Kanununa istinaden yürürlüğe 
girmiş olan ve her birisi askerî üniforma taşı
yan kişilerin askerî disiplin içerisinde kalmala
rını sağlıyan birtakım mevzuat var. Demek ki, 
askerî üniforma altında çalışan bu üniversite
deki askerî otoriteler, profesörlere askeri disip
lini ithal ettikleri halde de karışamıyacaklar-
dır. Kim karışacaktır? Üniversite makamları 
karışacaklardır. Askerî üniforma taşıyan kişi
lerin Silâhlı Kuvvetler camiası içerisinde askerî 
disiplin dışında muhtar hüviyete büründürül
mesi askerî disiplin ve askerlik mefhumuna ay
kırı bir keyfiyettir. Bunu kabul etmeye imkân 
yoktur. 

NAZMİ ÖZOÛUL (Edirne) — Askerî hâ
kimler de var. 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — Askerî hâ
kim kaza yetkisini güden bir salâhiyete sahip
tir. Askerî hâkimin salâhiyetleri, Muhterem 
özoğul, Anayasada ayrıca düzenlenmiştir. Ama 
askerî profesörlerin salâhiyetlerini düzenliyen 
bir hükme ne bizim Anayasamızda ve ne de 
başka bir anayasada raslıyamazsınız. 
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Kaza yetkisini kullanan insanların ünifor

ma taşıdıkları zaman dahi hususi bir statüye 
sahip kılınmaları bu Anayasalım getirdiği en 
ileri hükümlerden bir tanesidir. Ama millet 
adına kaza yetkisini kullanmak vasfını haiz ol
madıkları zaman üniforma taşıyacaklar, ama için
de bulundukları camianın otoritesine değil o ca
mianın dışındaki belki de sivil otoritelere, ezcüm
le üniversitelerarası kurula tabi olacaklar. Bu
nu askerî disiplin mefhumu ile bağdaştırmaya im
kân yoktur. Veyahut da aksi olacak, üniversite 
profesörlerinin haklarına sahibolacaklar; ama İe-
hizmet Kanunu ve talimatnamelerinin hükümle
ri bunlar hakkında mahfuz tutulacak, o zaman 
böyle bir heyeti özerk, idari özerklik ve üniversi
te olarak kabul etmeye imkân yoktur. Ya biri ter
cih edilecek, ya da diğeri tercih edilecek. Birinci 
şık tercih edilirse askerî otorite baltalanacak, 
ikinci şık tercih edilirse üniversite mefhumu bal
talanacak. İkisi de Anayasaya aykırı netice do
ğurmak demektir. 

Devam edelim yine: «Üniversite öğretim üye
leri ve yardımcıları serbestçe araştırma ve yayın
da bulunabilirler.» diyor. Bu o kadar mutlak bir 
hükümdür ki, muhterem arkadaşlarım, bir tıp fa
kültesi profesörü kendi fakültesinin eğitim çalış
malarını tenkid eder, yayınları serbestçe yapabi
lir ve ayrıca birtakım suçlar işlememişse ve ya
hut edep ve ahlâka aykırı hareketler yapmamış-
sa bu hiçbir zaman üniversite camiasında disip
lin tasarruflarını da gerektirecek bir fiil sayıl
maz. Şimdi biran için askerî tıp fakültesindeki 
bir profesörün Silâhlı Kuvvetlerimizde tıp hiz
metleri iyi yerine getirilmiyor diye bir yazı yaz
mış olduğunu kabul edelim. Ve hattâ bu yazının 
çok haklı olduğunu kabul edelim. Hep biliriz ki, 
askerî disiplinin icapları, Silâhlı Kuvvetler cami
asına mensup kişilerin, Silâhlı Kuvvetler hizmet
leri hakkında fikir serd ederken birtakım kayıt
lamalara tabi tutulmalarını gerektirir. Bu dere
ce bir serbestlik üniforma taşıyan profesörlere, 
askerî disiplin bakımından tanınırsa o zaman as
kerî disiplin ihlâl edilmiş olur. Tanınmadığı tak
dirde ise o zaman üniversite vasfını böyle bir he
yet iktisabedemez. 

Şimdi yine bakınız Anayasamızın 120 nci 
maddesinin son fıkrası çok sarih hüküm ifade 
ediyor. «Siyasî partilere üye olma yasağı, üni
versite öğretim üyeleri ve yardımcıları hakkında 
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uygulanmaz. Ancak, bunlar partilerin genel mer
kezleri dışında yönetim görevi alamazlar.» Şim
di bu bir üniversite midir? Üniversitedir. 
Üniversite ise Anayasamızın 120 nci mad
desinin son fıkrası gereğince üniforma ta
şıyan bu eşhasın siyasi partilere üye ol
ma hakkını tanımak lâzımdır. Hayır kanun 
böyle yapmıyor. Kanun böyle yapmıyor, ne 
yapıyor? Diyor ki, fakültenin asker öğretim üye
leri hakkında siyasi haklar bakımından subaylar 
hakkındaki hükümler uygulanır. O halde bu bir 
üniversite midir? Hayır, değildir. Çünkü, eğer 
bu bir üniversite ise, onun öğretim üyesi ve öğre
tim üyesi yardımcılarının siyasi partilere üye ol
ma hakkı Anayasada mutlak olarak tanınmıştır. 
Bu hüküm dahi göstermektedir ki, üniforma ta
şıyan kişilerden üniversite ihdas etmeye imkân 
yoktur. Çünkü askerî disiplinin icaplariyle, üni
versitenin bilimsel ve idari özerkliğini birbirine 
bağdaştırmaya imkân ve ihtimal yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım ayrıca şunu da Yük
sek Heyetinize belirtmek isterim: Silâhlı Kuv
vetler camiasında Anayasamızın tanıdığını ve mil
letten aldığı salâhiyete istinaden kaza hakkını 
kullananlar dışında hiçbir muhtar teşekkül bulu
namaz. Silâhlı Kuvvetler içinde kendi başına 
muhtar teşekküller yaratmak gayretinden sureti 
katiyede vazgeçmek lâzımdır. Bu rejimin icapla
rı da bunu gerektirmektedir, muhterem arkadaş
lar. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Savacı. 

' SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Muhterem arkadaşlarım; Gülhane Türk sağlık ta
rihinde büyük hizmetleri olan ve bugün de bu 
büyük hizmete devam eden tarihî bir müessese
dir. Dün de bugün de bu müesseseden Türk sağ
lık hizmetleri için gerçekten büyük değerler ye
tişmiş ve ilmî hizmetleri ile Türk sağlık tarihin
de mümtaz yerlerini almışlardır. Bu müessese
nin bugün bu tasarı ile bir fakülte haline geti
rilmesi istenmektedir. Şimdi muhterem arka
daşlarım, tasarı görüşülmeye başlanıldığında, biz 
askerî bir fakültenin kurulmasını Anayasa mu
vacehesinde tereddütle karşıladık. Ve bir takrir 
verdik. Bu takririmizde bu tasarının evvelemirde 
Anayasa Komisyonu tarafından Anayasa muva
cehesinde mümkün olup olmadığının bir karara 
bağlanmasını istedik. Benden evvel bu hususta 
değerli arkadaşımız Coşkun Kırca kâfi malûmat 
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verdi. Yalnız ben ona dokunmıyacağım. Bu ta
sarıda bir potansiyelden bahsedilmektedir. Ve bu 
potansiyel ile bir fakültenin daha Türkiye'de tıp 
fakültelerine ilâve edilmesi istenmektedir. Bu, ge
rek 5 Yıllık Plânımızda ve gerekse muhtelif mü
esseselerimizin sahibolduğu potansiyele dayanıla
rak ifade edilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım şayet bizim bugün bu 
tasarıda iddia edildiği gilbd Tıp Fakültesi açıl
mak için hazır bir potansiyelimiz varsa, çoktan
dır başladığımız Doğuda Atatürk Üniversitesin
de bir tıp fakültesini öğretim üyesi olmaması 
yani mevcut sayılan bu potansiyelin olmaması 
sebebiyle hâlâ açamamış bulunmaktayız. Eğer id
dia edildiği gilbi bu potansiyel haızır ise bu po
tansiyeli lütfedin, bunu Doğuda Atatürk Ünitver-
sitesine aktaralım. Türk sağlığının en acı safha
ları Doğuda seyretmektedir. Kışın bu kürsüde 
ifade ediilen değerli arkadaşlarımın mütalâaları 
nı hatırlayınız. Bu hâtıralar muvacehesinde mev
cutla bu"potansiyellin, bu imkânını kurulmakta 
olan kanunla kurmaklığnmız gerekli olan Doğu
daki Tıp Fakültesini teçhiz edelim. Bu imkânı, 
bu potansiyeli orada kullanalım. 

Aziz arkadaşlarım, ünliversite içerisinde fa
külteler kurmak her şeyden evvel Türkiye'de 
bilhassa öğretim üyesi meselesidir, öğretim üye
si bakımından Türkiye'nin bütün fakültelerinin 
sıkıntı içerisinde olduğunu Yüksek Heyetliniz 
bilmektedir. Tarihî Gülhanenin bu imkânlarını. 
bir temenni olarak Doğuda kullanmayı yüksek 
huzurunuza getird'i'm. Bu imkânlar Doğuda Ata
türk Üniversitesinde kullanılırsa o aeı safhalar, 
acı tablolar beüki bir nishet de tarihe karışmış 
olur. öğretim üyesinin sıkıntısını en ziyade Do
ğuda büyük Atatürk'ün ismine izafeten açmış 
olduğumuz ve el'an tamamlayamaıdığımız Ata
türk Üniversitesi çekmıektedir. Atatürk Üniver
sitesine bu tasarıda bahsedilen imkânları potan
siyeli artırmanın çaresine bakalım. Bu tasarının 
da vermiş olduğumuz takrir istikametimde Ana
yasa Komisyonuna şevkine rey vermenizi sayıgı-
lanımla arz ©derim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır. Ko
misyon ve Hükümetin söz isteği varsa söz vere
ceğim. Yok. Yeterliik önergesini okutuyorum. 
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Sayın Başkanlığa 

Mesele aydınlanmıştır. Kifayetin oylanmasını 
saygı ille arz ederim. I 

İstanbul 
Hilmi Oben 

BAŞKAN — Kifayetin aleyhinde buyurun 
Sayın önal. 

İHSAN ÖNAL (İçel) — Çok muhterem ar
kadaşlarım, konu aydınlanmamıştır. Bendeniz 
eski bir Gülhane mensubu olarak söz istemiştim. 
Ve Güllhanenlin bâzı hususiyetlerini, içinde bu
lunmuş, orada ihtisas yapmış bir insan olarak 
tebarüz ettirmek istedim. Fakat görüyorum M, 
Gülhanenin hakiki durumu, hakiki veçhesi orta
ya konmadan, kifayet takriri veriknliştir ve ko
nu aydınlanımamıştıır. Bu itübarla diğer söz almış 
arkadaşlara da ve bu meyanda istirham ediyo
rum bana da söz verilsin, konu aydınlansın. On
dan sonra karar verilsin. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Yeterlik aleyhlinde bir feniği ko
nuştu, yeterlik önergesini oyunuza sunyorum... 
Kabul edenler... Etmiyenler... Yeterlik önergesi 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA İLYAS KI
LIÇ (Samsun) — Komisyona söz vermediniz 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, oturduğunuz yer
den Komisyona söz vermediniz diyorsunuz. Bu
na karşı beyanda bulunmak mecburiyetindeyim. 
Zabıtlar tetkik edilirse görülecektir ki, yeterlik 
önergesi vardır, Komisyon ve Hükümet söz is
terse veririm dedim. Bu husus zabıtlar yarın 
okunduğu zaman açıkça görülecektir. İstemedi
ğiniz için yeterlik önergesini okuttum. Zatıâli-
niz dinlememiş olacaksınız, o balkımdan hatırlat
mak için konuştum. 

İkii önerge vardır, okutuyorum. 

(Başkanlığa 

Tasarının Anayasaya uygunluğunun tıeslbiti 
için Anayasa Komisyonuna şevkini arz ve teklif 
ederiz. 

Erzurum Gümüşane 
Turhan Bilıgin Sabahattin Savacı 

Edirne Ankara 
Fahir Giritlioğlu llyas Seçkin 
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Sayın Başkanlığa 

Üniversite ruh ve kapsamı bakımından Millî 
Eğitim Komisyonu ve Üniversitelerarası heyetçe 
tetkikini rica ederim. Saygılarımla. 

İstanbul 
Fahrettin Kerim Gökay 

FAHRETTİN KERİM GÖKAY (İstanbul) 
— önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — 1 nci önergeye katılarak öner
genizi! geri mi aldınız, Sayın Gökay?. 

önerge hakkında buyurunuz Sayın Kılıç. 
Anayasa Komisyonuna iadesi hakkında Komis
yon adına buyurunuz, efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA İLYAS KI
LIÇ (Samsun) — Komisyonun esas hakkında bir 
söz söyleme hakkı yok mu? 

BAŞKAN — Muhterem Kılıç, demin arz 
ettim. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA İLYAS KI
LIÇ (Samsun) — Duymadım. 

BAŞKAN — Duymamak bir mazeret teşkil 
etmez ki, efendim. Şimdi çıkınız, bu önerge hak
kında konuşurken konuşmanızı yapınız, söyleyi
niz. Aşağı - yukarı Anayasa Komisyonuna ha
valesini istemeyişinizin sebeplerini söyliyeceksi-
niz. Zaten başka türlü Komisyon söyliyecekieri-
ni nasıl söyler? Bittabi Anayasa Komisyonuna 
havale edilmemesini, bunun mucip sebeplerini 
söyliyeceksiniz. Buyurun efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA İLYAS KI
LIÇ (Samsun) — Muhterem arkadaşlarım, bir 
zaruretin ifadesi olarak Hükümet olarak bir fa
külte kurmak için hazırlanmış olan tasarıyla 
önünüzdeyiz. Arkadaşlarımın dediği gibi üniver
sitelerin de mütalâası alınmamış değildir, tasarı
da. Tasarı hazırlanırken Millî Eğitim Bakanlığı
nın mütalâası meyanmda, üniversitelerin de mü
talâası alınmış ve mahzur yoktur diye. Milli 
Eğitim Bakanlığından sorduğumuz yazıya aldı
ğımız cevapta mütalâa müspettir. Ama içerisin
den bir arkadaşımızın menfi olduğu da mkütalâa 
edilebilir. Burada da kanunlar görüşülürken 
Heyeti Umumiyeden bir tanesinin fazlası müs
pet olduğu takdirde o kanun olarak çıkıyor. Bu
na muhalifim diyemiyor, öbür taraf. Sayın Fah
rettin Kerim Hocam burada eski bir Gülhane 
mensubu olarak fikirlerini açıkça söylediler ve 
bu fikirlerinden istifade ettik. Ama elimizdeki 
Üniivensiteler Kanunu bütün değişiklükleri havi 
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olarak 1961 senesinde çıkmıştır. Bu 'kanunun 
2 uci maddesinde ve 73 neü maddesinde müsta-
ıkil fakülteler kurulabilir, diye bükümler vardır. 
Biz bunu bu bakımdan Anayasaya mugayir gör-
ımüyoruz. Sonra climfizde Plân var. Plânın 306 
n.eı sayfalsında Askerî Tıp Akademisi kurulur 
diye hüküm var. Bn, mutlaka hissi seviyeden 
hareket edilerek hazırlanmış bir tasarı değildir. 
Hepiniz takdir edersinliz ki, Ankara Tıp Fakül
tesi kurulduğu günlerde bu fakültenin de hoca-
sız ve imkânsız olduğu beyan edilmiş fakaıt bu
lgun bu fakülte, Ankara Tıp Fakültesi İstanbul 
Tıp Fakültesini de geçmiştir. Ama itiraf etmek 
vo iftiharla söylemek lâzımdır ki, bugün Anka
ra Üniversitesine mensup hocaların % 50 sinden 
f azil ası demin hocamın iftiharla bahsettiği Gfül-
hane Tıp Akademisinden gelmiştir. 

Elbette bu fakültenin de kuruluşunda bâzı 
noksanları olacaktır. Ve vardır da. Ama üzerin
den. 20 isene geçtikten sonra bu da iftihar edece
ğimiz bir fakülte halline gelecektir. Onun için 
(bunun Anayasa ile bir ilgisi yoktur. Anayasa 
üniversiteden bahsetmektedir, bu bir üniversite 
değil bir fakültedir vo müstakil hüviyete haiz bir 
fakültedir. Bu bakımdan bunu Anayasa Komis
yonuna havale etmek suretiyle bu kanunun çık
masını geciktirmekte hiçbir fayda yoktur. Lüt
fediniz, buna yardım ediniz, kadük olanaktan 
kurtulsun. Senatoya gittiği zaman oradan Ana
yasa Komisyonuna havalesi mümkündür. Büyük 
ıbir ihtiyacı karşılayacak olan bu kanunun çık
masını bu şekilde bir hareketle önlemek hem Gü'l-
ıhane Askerî Tıp Akşaderhisi kurulmasını önü-
yeeek hem de ordunun doktor ihtiyacının karşı
lanmasında menbaları kurutacak ve ayrıca mem
lekette biran evvel bir tıp fakültesinin kurulma
sı suretiyle doktor ihtliyacının karşılanması için 
hâsıl olan zemini de daha şimdiden kurutmuş 
olacaksınız. Muhterem arkadaşlarım güzel fikir
lerinizden çok istifade ettik. Komisyon ve Hü
kümet olarak Hükümetin kanaatlerinden, Hükü
metlin getirmiş olduğu bu tasarıda Hükümete 
yardımcı olmalarını istirham ediyoruz. Tasarı
mız Anayasaya aykırı değildir. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç yani katılıyor mu
sunuz? Katılmıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADİNA İLYAS KI
LIÇ (Devamla) — Bu önergeye katılmıyoruz, 
efendim. Hükümet olarak Hükümet kanatların
dan yardım bekliyoruK;. Saygılarımla. 
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BAŞKAN — Komisyon . önergeye katılmı

yor. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Komisyon 
nasıl konuşuyor efendim? 

BAŞKAN — Komisyona sorduk, kalbu! etme 
diğini bildirdi, Komisyon katılmamak sebebini 
izaih etmek için buraya geldi. 

Komisyon önergeye katılamıyor. Naaara alın
masını oylarınıza sunuyorum... Kalbu! edenler... 
Etmiy enler... Anayasa Komisyonuna gitmesini 
istiyen önerge kabul edilmiştir. 

önergenin kabul edilmiş olması dolayısiyle 
bu tasarı Anayasa Komisyonuna gönderilecek
tir. 

8. — Erzurum Milletvekili Cevat Dursun-
oğlu ile Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, Kur
tuluş Savaşında aldığı yara dolayısiyle halen 
malûl bulunan Yedek Süvari Yüzbaşısı İsken
der Kırmacı'ya vatani hizmet tertibinden maaş 
bağlanması hakkında kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları. (2/802) (S. Sa
yısı: 1042) (1) 

BAŞKAN — Komisyon burada. Tümü üze
rinde söz istiyen arkadaşlarımız var mı?... Yok. 
Maddelere ıgeçilımesinli oylarınıza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Kabul etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

İvedilik teklifi vardır. İvedilik hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kaibul edenler... Kabul et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

Kurtuluş Savaşına iştirak eden Yedek Süvari 
Yüzbaşı îskender Kırmacı'ya vatani hizmet 

tertibinden nnaaş tahsisine dair Kanun 

MADDE 1. — Kurtuluş Savaşına iştirak 
eden vo emsallerine göre üstün başarı gösteren 
ve halen yardıma muhtaeolan iskender Kırma
cı'ya hayatta bulunduğu müddetçe ayda 500 lira 
maaş bağlanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi kalbul edenler... Etmiyenleır... Bi
rinci madde kalbul edilmiştir. 

(1) 1042 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihimde 

yürürlüğe ıgiirer. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 

Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... İkin
ci .madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyienler... Mad
de kabul edilmişıtlir. 

Tekliftin tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
istiyeni. Buyurun Sayın Sarıibrahiımoğlu. 

KEMAL SARIİBRAHÎMOĞLU (Adana) 
— Muhterem arkadaşlarım, cemiyetin düşkünlıe-
rine ve bilhassa vatan uğruna malûl olmuş kim
selere yardım elini uzatması en asfi.1 bir vazife-
dir. Münferit kanunlarla bu vazifeyi Yüce Mec
lis zaman zaman yerine getirmektedir. Elbette 
yangını ve yarayı nerede görürsek orada tashih 
ve tedavi etmek yerindedir. Ancak istiklâl Har
binde, Gihan Harbinde, Balkan Harbinde yurt 
uğruna gazi olmuş, muhtelif uzuvlarını kaybet 
miış veyahut bugün yaşlılık sebebiyle yardıma 
muhtaç duruma düşımüş vatan evlâtlarını tesbit 
edip bunu topyekün bir kanunla ha l i mesele 
etmek en doğru yoldur. 

Sayın Cevat Duraunoğlu gifbi saygı değer 
bir dostu veya tanıdığı bulunnuyan, isimsiz ni
ce kahramanlarımız var 'M... 

CEVAT DURSUNOĞLU (Erzurum) — Ben 
de tanımıyorum. 

KEMAL SARIİBRAHÎMOĞLU (Devamla) 
— Her ne işe. Vesikalarını görmek imkânına sa-
Mbölamıyan, her hangi bir dostu yoksa, Yüce 
Meclise getirilip bir vazifenin ifası imkân dâhi
line sokulmuyor demektir. Bilhassa Anadolu köy
lüsü.... 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahiımoğlu, konuş
malarınız lehinde mi efendim? 

KEMAL SARIİBRAHIMO&LU (Devamla) 
Sayın Başkanım lehinde konuşuyoruz efendim. 

BAŞKAN — Cevat Dursunoğlu gibi tanıdığı 
olmıyanlar dediniz de. 

KEMAL SARllBRAHİMO&LU (Devamla) 
— Lehinde dedik diye bir şey söylemâyeeek inli
yiz? Kerem ediniz de biz de temennilerimizi iz
har edelim. 

BAŞKAN — Ben sizli lehte konuşmak için 
kürsüye davet efctiım. Ne siz ne ben kürsüyü faz
la işgal etmiyelim, buyurunuz. 
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KEMAL SARIÎBRAHİMOĞLU (Devamla) 

— Sayın arkadaşlar, gelecek hükümetlerden ve 
(gelecek meclislerden temennim, sayıları az ve 
asil bir tevazu içinde Yüce Meclise müracaati 
dahi yaptıkları hizmetin büyüklüğüne gölıge dü
şüreceği endişesini taşıyan fakat muhtaç durum
da bulunan gazilere topyekün faydalı olacak 
bir esasın, bir nizamın hazırlanıp Yüce Meclis
lerden geçirilmesini temenni etmekteyim. Bu 
kanun teklilfini de memnuniyetle karşılamakta
yım. Allah uğurlu etsin. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teklifi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenl'er... Teklif meclisimiz
ce kabul edilmiştir. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi 
Ali Aksoy'un, Amasya - Gümüşhacıköy ilçesi 
Hacıyahya mahallesi 92/5 hanede mukim Mus-
tafaoğlu 1314 doğumlu AU Rıza. Alıcı'ya vatani 
hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (2/557) (S. Sayısı: 1043) (1) 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
mliştia'. 

ivedilik teklifi de vardır. Oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Amasya t Gümüşhacıköy ilçesi Hacıyahya ma
hallesi 92/5 hanede mukim Mustafaoğlu 1314 
doğumlu AHİ Rıza Alıcı'ya vatani hizmet terti
binden maaş bağlanması hakkında kanun 

teklifi 

MADDE 1. — Büyük Harb ve İstiklâl Har-
bine iştirak ederek emsaline nisbeten Olağan
üstü hizmet ve yararlık gösteren ve İstiklâl Ma-
dalyasiyle taltlüf olunan Mustafaoğlu 1314 do
ğumlu Ali Rıza Alıcı'ya, hayatta bulunduğu 
müddetçe her ay 350 lira aylık bağlanmıştır. 

(1) 1043 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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•BAŞKAN — Madde hakkımda söz istiyenı?.. 

Tok. Kaibul edenler... Etaıiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımını takilbe-
den aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isitayenler... 
Yok. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul ©dii-
rnıiştiir. 

MADDE 3. — Bu kanun hülsümlerini Mali-
le Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Oylarınıza sunuyorum. Kaibul edenler... Et-
miyenler... Kaibul edilmiştir. 

Tümünün lehinde ve aleyhinde söz istiyen 
var mı?.. Yok. Tümünü oylarınıza sunuyorum. 
KaJbul edenler... Etmiyenl'er... Teklif Meclisimiz
ce kaibul edilmiştir. 

10. — îş kanunu tasarısı ile Bolu Milletve
kili Kâmil İnal ve 10 arkadaşının, malûllerin işe 
yerleştirilmeleri halikında kanun teklifi ve Ge
çici Komisyon raporu. (1/693, 2/623) (S. Sa
yısı: 1030) (1) 

11. — Deniz iş kanunu tasarısı ile İzmir Mil
letvekili Saim Kaygan ve 11' arkadaşının, Deniz 
iş kanunu teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
(1/562, 2/314) (8. Sayısı: 1029) (2) 

BAŞKAN — Deniz iş kanununun görüşülme
sine başlıyoruz. 

Komisyon ve Bakan yenlerini alsınlar. 
Sayın Komisyon buyurunuz. 
GEÇÎOÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 

BAKIŞIK (îzmir) — Sayım Arkadaşlarım, hu
zurunuzda görüşülecek olan Deniz iş kanunum
dan sonra îş kanun tasarısı da gündemdedir. Her 
iki tasarı sistem itibariyle birebirine uygunluk 
arz etmektedir. Ve bilhassa Deniz iş kanunu ta
sarısında îş kanunu tasarısının bâzı hükümleri
ne atıflar yapılmaktadır. İki tasarı da bu nokta
da birbiriyle irtibatlıdır. Birilikte müzakere edil-
mesli lâzımdır. 

Ayrıca iki tasarının da önemi meydandadır. 
Meclisimizin tatile girmesi durumu da mevcut
tur. Bu sebeple önergemde arz ettiğim üzere tü
mü üzerinde görüşülürken sayın milletvekdllerti 

(1, 2) 1030 ve 1029 8. Sayılı basmayazılar 
tutanağın sonuna eklidir. x 
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I nin değişiklik önergeleri vermesini ve maddeler 

üzerinde ayrı ayrı müzakere yapılmasını, sade
ce üzerinde değişiklik yapılması istenen madde
ler üzerinde, değişiklik önergesi verilmiş olan 
maddeler üzerinde müzakere yapılmasını, bu su
retle müzakerelerin hMamdırılmasını rica ediyo
rum. önergemin kabulünü istlirlham ederim. 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsünün önerge
sini okutuyorum. Üzerinde söz istiyen varsa ve
receğim. 

| Yüksek Başkanlığa 
îş kanunu ile Deniz iş kanunu taşanları sis

tem itibariyle birbiriyle ilgili tasarılardır. Ve 
Demiz iş kanunu tasarısının bâzı hükümleri îş 
kanunu tasarısının bâzı hükümlerine atıfta bu
lunmaktadır. Ayrıca tasarılar önemlidir ve Mil
let Meclisinin çalışma süresi ise çok kısaimıştır. 

Bu sebeple; 
A) îş kanunu ile Denliz iş kanunu tasarı

larının birlikte görüşülmesinin, 
B) Yine her iki tasarının tümünün üzerin

deki görüşmelerin sonuna kadar sayın milletve- . 
killerince Başkanlığa sunulacak önergelerin Ko
misyonumuza havale edilmesinin ve sadece üze
rimde önerge verilımiş maddelerin müzakere edil
mesinin, 

Yüce Meclisçe kararlaştırılmasını saygı ile 
rica ederim. 

'Geçici Komisyon Sözcüsü 
TiTrmjfT* 

Şeref Bakşıfc 
BAŞKAN — Sayın Bakşık, tş Kanununun, 

Deniz îş Kanunu ile birlikte görüşmenizden 
maksat nedir? Evvelâ Deniz İş Kanununu gün
deme aldık. 

GEÇlCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 
BAKŞIK (İzmir) — Önergemde arz ettim. 

BAŞKAN — Benim sorum şudur : Deniz İş 
Kanununun müzakeresine başlıyacağız. İş Ka
nunu ile birlikte müzakeresinden maksat ne
dir? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 
BAKŞIK (İzmir) — önce İş Kanunu arkasın
dan Deniz İş Kanununun müzakeresidir. 

BAŞKAN — Komisyon teklifinde arka ar
kaya bulunan 6 ve 7 sıra numaralarında kayıtlı 
iş Kanunu ve Deniz İş Kanununun müzakeresi
ni istiyor. Deniz İş Kanunu daha evvel alın
mış, İş Kanununa bağlı olduğu için 7 numara-
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da yazdığım İş Kanununun evvel gürüsülmesi
ni talebetmckte. Öyle mi efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 
BAKŞIK (İzmir) — Evet efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ
LAT ANGİL (Cumhuriyet Senatosu Bursa üye
si) — Efendim. Deniz İş Kanununun önce gö
rüşülmesini, vakit ve zaman kaldığı takdirde 
bu kanuna atıflar yapan İş Kanununa geçilme
sini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Şimdi Komisyondan ayrıldı
nız. Komisyon sözcüsü diyorlar ki, evvelâ İş 
Kanununu görüşelim. Biz de halen - Deniz İş 
Kanununu müzakereye aldık. 

ÇALIŞMA BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ-
LAYANGİL (Devamla) — Sayın Başkan, bu 
tezkereden sonra bendeniz Hükümet sözcüsü 
olarak ayrı bir önçrge vererek Deniz İş Kanu
nunun müstakillen görüşülmesi talebinde bu
lundum. Ve ona istinaden alman öncelik ve ive
dilik kararı ile gündeme intikal etmiş bulunu-

• yorum. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, Sayın Ba
kan önce Deniz İş Kanununun görüşülmesini is
tiyor, ondan sonra da İş Kanunun görüşülmesi
ni istiyor. Komisyonla Hükümet arası nda bu
rada görüş ayrılığı vardır. Komisyon önerge
sini geri almazsa okutup oylıyacağım. 

Mutabakat hâsıl oldu mu efendim'? Ben 
halen Deniz İş Kanununu müzakereye, aldım. 
Komisyon, buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 
BAKŞIK (İzmir) — Sayın Bakan ile. Komis
yonun ayrı düşünmesine sebep yoktur. Maksa
dımızı belki anlatamadık. Sayın Bakanın görüşü 
gayet halisane, derler ki, iş Kanunu ve Deniz 
iş Kanunu birlikte çıkarılmak istenirse Deniz 
İş Kanununun çıkarılmaması ihtimali vardır. 
İyi niyete dayanan bir istek. Ben de derim ki; 
bu iki kanun birlikte hazırlanmıştır. Gerekçe
sinde ve maddelerinde birbirlerine atıf vardır. 
Meselâ sakatların belirli bir oranda, eski hü
kümlülerin iş yerlerinde mecburi çalışmaya 
tabi tutulmalariyle; meselâ asgari ücretlerin 
tesbitine ait hükümler, Deniz İş Kanunu tasa
rısında, İş Kanununu tasarısının buna ait hü
kümlerine atıf yapmıştır. Eğer biz şimdi De
niz İş Kanunu tasarısını çıkarır da, İş Kanunu 
tasarısını bırakırsak, henüz çıkmamış bir tasa-

15 . 7 . 1965 0 : 1 
riya atıf yapan bir kanun hükmünü, maddesi
ni, Deniz İş Kanunu tasarısını çıkarmak müm
kün olmaz. Yani aslında Sayın Bakan tamamen 
halisane hareket ederek Deniz İş Kanunun da
ha çabuk çıkması için hareket etmekle beraber 
bu arz ettiğim teknik zaruret sebebiyle aksine, 
arzuları dışında çıkarılmamak durumunu hâsıl 
olacaktır. Ben bu iki kanunu birlikte çıkarmayı 
Yüksek Heyetinizden rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim her iki kanunu bir
likte çıkaracağımız hakkında bir tefekkülde 
bulunamayız, çalışırız. Siz ona göre vaziyetinizi 
ayarlayınız. Her iki kanunu çıkarmadan dağıl-
mıyacağız, diye bir iddiamız yok. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 
BAKŞIK (Devamla) — Ben komisyon olarak 
arzumuzu ifade ediyorum. Yüksek Heyet ister 
tensibeder, ister etmez. 

BAŞKAN — Önergenizi reye koyacağım. 
BÜLENT ECEVİT (Ankara) — Önergenin 

lehinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ecevit. 
BÜLENT ECEVİT (Ankara) — Sayın ar

kadaşlarım, İş Kanunu ve Deniz İş Kanunu ta
sarıları geçen yıl Meclise sevk edilmiş idi. Fa
kat bugüne kadar kanunlaşması mümkün ol
madı. Halbuki Yüksek Meclis sosyal mevzulara, 
çalışma hayatiyle ilgili kanunlara büyük önem 
vermiş idi. Bu iki kanun tasarısının gecikmesi, 

bu mevzuat değişikliğinde büyük çaptaki mev
zuat değişikliğinde büyük iki boşluk bırakmak
tadır. Onun için bu iki kanun tasarısının hiç 
olmazsa kaclük olmasının önlenmesi için değerli 
arkadaşımızın verdiği teklifin kabul edilmesin
de zaruret vardır kanaatindeyim. Aksi halde 
iki kanun ayrı ayrı ve maddeleriyle birlikte 
görüşüldüğü takdirde bu meclisin bu kanunlar 
kadük olmadan tatile girmesi mümkün olmıya-
caktır kanaatindeyim. Bu iki tasarının biran 
önce kanunlaşmalarına gayret sarf etmemizin 
şimdi bir âcil sebebi daha ortaya çıkmıştır. Bil
diğiniz gibi geçen gün ceza infaz sisteminde bir 
değişiklik yapan bir kanun yürürlüğe girmiş
tir. Bu kanunu yürürlüğe girmesiyle büyük-
sayıda mahkûmlar hapisanelerin dışına çıka
caklar, serbest bırakılacaklardır. Fakat bu bü
yük sayıdaki eski hükümlüleri şimdiye kadar 
benzeri durumda kimseleri beklemiş olan akı
bet beklemektedir. Yani bunlar işsiz kalacak-
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hırdır. Dolayısiyle topluma intibak etmekte bü
yük güçlüklerle karşılaşacaklardır. Tekrar bü
yük bir kısmı kötü yola sapma durumunda ka
lacaklardır. Halbuki her iki kanunun da için
de sakatlarla birlikte; eski mahkûmlara da bü
yük iş yerlerinin iş vermelerini öngören gerek
li kılan hükümler yer almaktadır. Bu kanunla
rın, bu hükümlerin de biran önce kanunlaşma
sı bu eski hükümlülerin, eski mahkûmların bir 
işe kavuşturulmalarını, kurtarılmalarını da 
mümkün kılacaktır. Bu gerekçelerle arkadaşı
mızın önergesinin kabulünü rica ederim. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü Sayın Bak-
şık önergelerinde her iki kanun tasarının bir
birleriyle irtibatları dolayısiyle evvelâ İş Ka
nunundaki değişikliklerin müzakeresi bil âhara 
Deniz İş Kanunu tasarısının görüşülmesini ve 
İver iki kanundaki, bu görüşmelerin tümü üze
rinde, maddelerde olan görüşmelerine tümü 
üzerinde görüşülürken bildirip önergeler veril
mesi, önergeler verildikten sonra maddeler üze
rinde görüşme açılmaması talebinden ibarettir. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... E tm iyeni er... Bir dakika sayalım, arkadaş
lar önergeyi tekrar oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiycnler.. önerge kabul edil
miştir. 

KEMAL SAEIİBRAHİMOtfLU (Adana) — 
Tümü üzerinde söz istiyorum. 

BÜLENT ECEVİT (Ankara) 
na tümü hakkında söz istiyorum. 

Grup adı-

BAŞKAN — Efendim şu arkadaşlar not et
tim, daha istiyeıı varsa söylesin-. Sayın Ülker, 
Sayın-Eccvit, Sayın Sarıibrahimoğlu ve Sa
yın Özarda. Başka var mı? Şimdilik bu kadar. 

Grup adına Saylıı Eecvit buyurun. 
O. II. P. GRUPU ADINA BÜLENT ECEVİT 

(Ankara) — Sayın arkadaşlarım, Yüksek He
yetiniz her iki kanun tasarısının birden görü
şülmesini kabul ettiğine göre fazla vaktinizi 
almamak üzere iki kanun üzerindeki C.H.P. nin 
görüşlerini bir arada kısaca arz ederek huzu
runuzdan ayrılacağı m. 

C.H.P. olarak her iki kanun tasarısının da 
lehindeyiz. Ve biran önce kanunlaşması temen
nisindeyiz. Deniz İş Kanunu taasrısmm biran 
(ince kanunlaşmasında özellikle şu fayda var
dır. Şimdiye kadar hepsi işçi oldukları halde 

iş kanunları kapsamına giren işçilerle İş Kanu
nu kapsamına giren işçilerin çalışma şartları 
arasında belirli bâzı farklar ve büyük farklar 
ve çelişgenlikler vardır. Yeni Deniz İş Kanun 
tasarısı bu çelişkenliği geniş ölçüde kaldırmak
tadır. Ayrıca bir çok demokratik memleketler-
dekinden farklı olarak bizdeki gemi adamları, 
deniz işçileri kara işçilerine nazaran çok ağır 
bâzı iş şartlarına tabi tutulmaktaydılar. Yeni 
tasarı kanunlaştığı takdirde bu durum da ge
niş ölçüde düzeltilmiş olacaktır. 

BAŞKAN - - Bir dakika Sayın Eccvit. Muh
terem arkadaşlar, her iki kanunu birlikte gö
rüşüyoruz. Öyle kabul buyurdunuz. Maddeler 
üzerinde değişiklik önergeleri hazırlıyacaksa-
nız, bunu ihmal buyurmayınız. Maddelere geçil
diği zaman maddeler üzerinde söz vermiyece-
ğim. Ancak değişiklik önergesi olan madde
ler üzerinde görüşme açacağız. Hatırlatmak için 
konuştum. 

Saat 37.00 ye gelmiştir. Sözlü sorular sıra
sı. Fakat kanun tasarı ve tekliflerinin görüşül
mesi teklifi vardır. Okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Bu devrede; çıkması gerken birçok kanun 

teklif ve tasrihin olduğundan soruların başka 
bir oturuma bırakılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Erzurum 
Cevat Dursunoğlu 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiycnler... Kabul edil
miştir. 

Buyurun Sayın Bülent Eccvit. 
C.H.P. GRUPU ADINA BÜLENT ECEVİT 

(Devamla) — Yeni Deniz İş Kanununun getir
diği başlıca özellikler ve yenilikler arasında 
şunlar sıralanabilir. 

Bir kere çok daha geniş gemi adamı toplulu
ğu yani kanunun kapsamına girmektedir. Beş 
işçi çalıştıran, müesseselere kadar, gemilere ka
dar bu kanunun kapsamına giriyorlar. Denizci
lerin deneme süresi bir aya indirilmektedir. De
niz işçilerine çalışma ve kimlik karnesi veril
mek suretiyle ve işten ayrılanlara da çalışma 
belgesi verme mecburiyeti konulmak suretiyle 
deniz işçilerinin meslek hayatlarında istikrar ve 
güven sağlanmaktadır. Daha önceki konuşmam
da da arz ettiğim gibi büyük işyerleri, büyük 
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gemilerde çalışan, büyük işyerleri ve gemiler 
için belirli oranlarda eski mahkûmlara ve sakat
lara iş vermek mecburiyeti getirilmektedir. Kı
dem tazminatı bakımından deniz işçileri, kara . 
işçilerine göre mağdur durumda idiler. Bu mağ
duriyet bu tasarı ile ortdan kalkmaktadır. Es
kiden âzami 60 günlük ücret tutarlarına kadar 
kıdem tazminatı alabilirlerdi. Bu tasarıya göre 
her yıl için yarım aylıkları tutarında tazminat 
alabileceklerdir. 

îş bağıtmın çözülmesinde bildirim süreleri 
de işçilerin yararına uzatılmaktadır. Gene tasa
rıya göre yurt dışında iken iş bağıtı feshedilen, 
işten çıkarılan deniz işçilerinin büyük bir derdi 
hallolmaktadır. Bu gemi adamlarının dönüş 
masraflarını işverence karşılaması kanun tasa
rısında hükme bağlanıyor. 

Bilhassa iş süreleri bakımından kanun tasa^-
rısı büyük yenilikler getirmektedir. Genel ola
rak iş saatleri günde 8 saat, haftada 48 saat ola
rak sınırlanmaktadır. Ayrıca eskisinden farklı 
olarak gemi kâtipleriylc ambar memurları da 
iş saati süresi tahdidine tabi tutulmaktadırlar. 

Asgari ücret bakımından da bu tasarıya gö
re deniz işçilerinin asgari ücretlerinin iş Kanu
nuna daha doğrusu yeni îş kanunu tasarısına 
konmuş olan hükümler de eşit hükümlerle dü
zenlenmesi sağlanmaktadır. Ayrıca yine yeni 
bir müessese olarak gemi adamları için ücretli 
hafta tatili, ücretli bayram tatili ve. ücretli ge
nel tatil hakları deniz işçilerine tanınmaktadır, 
İşin zarureti icabı seferde iken» bu tatillerini 
kullanamasalar bile ücretini alacaklardır. Deniz 
iş Kanununun önemli yenilik ve özellikleri bun
lardır. 

tş Kanununa gelince : Bu kanunun bir an 
önce çıkması girmiş bulunduğumuz toplu söz
leşme düzeni ile bir zaruret haline gelmiştir. 
Toplu sözleşme sahasında toplu sözleşme konusu 
olması lâzımgelen hususlar yeni iş Kanunu ta
sarısının dışında bırakılmıştır. 1936 da çıkarıl
mış olan 3008 sayılı iş Kanunu kanaatimize 
göre o zamanın ölçüleriyle çok ileri bâzı hüküm
ler, haklar getiren bir kanundu, bugüne kadar 
büyük, bir boşluğu doldurmuştur. Büyük görev
ler görmüştür. Fakat artık süresi de sona ermiş
tir. Onun için bir an önce bu yeni tasarının eski 
İş Kanununun yerini alması gerektiği kanısın
dayız. Bu kanunun getirdiği özelliklerin başın-
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da tek işçi çalıştıran müesseselerdeki işçiye ka
dar bütün şiçilerin kanun kapsamı içerisine 
alınması gelmektedir. Ayrıca şimdiye kadar 
cari olan beden işçisi, fikir işçisi ayrılığı, bir 
nevi işçiler arasında sınıf farkı yaratan ayrılık 
ortadan kaldırılmakta ve fikir işçileri de beden 
işçilerinin bütün teminatına bu tasarı ile kavuş
turulmaktadır. Yine Deniz iş kanunu tasarı
sında olduğu gibi işçilere çalışma ve kimlik 
karnesi verme esası kabul edilmektedir. 

Bu karne verilmekle özellikle mevsimlik iş
çilerin şimdiye kadar zayi olan birçok hakları
nın daha iyi korunması temin edilebilecektir. 
özellikle mevsimlik işlerde, inşaat ve saire gibi 
mevsimlik işlerde bordroların tanziminde işçi 
haklarının daha sarih olarak belirtilmesi bu ça
lışma ve kimlik karnesiyle mümkün olacaktır. 
Yine bu tasanda da sakatlara ve eski mahkûm
lara belirli olanlarda iş vermek mecburiyeti 
çok sayıda işçi çalıştıran müesseselere yüklen
miş olmaktadır. Bu suretle şimdiye kadar çalış
mak istedikleri halde çalışarak hayatlarını ka
zanmak istedikleri halde buna imkân bulamı-
yan vatandaşlarımız da bu imkâna kavuşturul
muş olacaklardır. Asgari ücre't sistemini yeni 
tasarı yepyeni bir şe'kle ve sisteme bağlıyor. 
Bilindiği gibi şimdiye kadar her ilde her iş ko
lunda ayrı ayrı asgari ücretler tesbit edilmekte 
idi. Bu da yurt ölçüsünde asgari ücretlerin tes-
bitini âdil ve dengeli bir şekilde tesbitini, hele 
zamanı geldikçe yenilenmesini çok güçleştiri
yordu. özellikle bir ilde bir iş kolu için tesbit 
edilen şu veya bu istikamette gayriâdil bir üc
rete zamanı içerisinde itiraz edilmezse bu as
gari ücret bir emrivaki olarak yürürlüğe giri
yordu. Yeni tasarı ise, bu illere göre ve iş kol
larına göre ayrı ayrı heyetler tarafından as
gari ücret tesbiti esası yerine merkezde kurula
cak bir karma kurul tarafından bütün Türkiye 
için ve bütün iş kolları için asgari ücretler tes
biti esasını kabul etmektedir. Birçok yetkili 
kimselerin yer alacağı bu kurulda işveren ve 
işçi temsilcileri de yer alacaktır. Bilhassa mem
leketimizde büyük bir kısım işçiler köylerde de 
bağlantılarını devam ettirmektedir. Bu gibi iş
çilerin bir büyük derdi de yıllık izinlerini böle-
memeleri idi. Halbuki hasat mevsimine göre yıl
lık izini bölme ihtiyacı çok işçiler tarafından 
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duyulmakta idi. Yeni tasarı bu derdi de hallet
mekte ve yıllık iznin işçi isterse ve işin icabına 
uygunsa ikiye bölünmesi imkân dâhiline gir
mektedir. 

Yine bu tasarıyla haftada 48 saatlik (..'alış
ma süresi doldurulmak şartiyle hafta tatilinin 
iki güne çıkarılması da sağlanmaktadır. Bu ta
sarının bilhassa faydalı olacağı bir zümre de 
yüzde usulüne göre ücret alan işçilerdir. Bu iş
çiler bildiğiniz gibi özellikle otel, lokanta ve 
benzeri iş yerlerinde çalışan işçilerdir. Bu işçi
lerin yüzde esasına göre biriken istihkaklarmı 
eksiksiz alabilmeleri tasarıda bâzı sıkı ve sağ
lam teminata bağlanmıştır. Ayrıca, ilk defa ola
rak bu yüzde sistemine göre çalışan işçilere üc
retli yıllık izin. ve hafta tatili verilmesi esası da 
yine ilk defa bu kanunla kabul edilmiş olmak
tadır. Ayrıca, ücretlerin zamanında ve eksiksiz 
olarak ödenmesi tasarıda daha sağlam teminata 
bağlanmıştır, özellikle inşaat iş kolunda dev
letle iş yapan büyük mütaahhitlerden bir kısmı 
bildiğiniz gibi işçilerin ücretlerini ya geç veya 
eksik olarak verirlerdi. Kanunda bu gibi du
rumları kesin olarak önleyici hükümler yeral-
maktadır. Cumhuriyet Halk Partisi esasen ken
di kurmuş olduğu hükümetler zamanında hazır
lanmış olan bu tasarıları taınamiyle destekle
mekte ve Yüksek Meclisin oylariyle bir an önce 
kanunlaşmasını temenni etmektedir. 

Hepinize saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 

Sayın Turhan Bilgin. 
A. P. GRUPU ADINA TURHAN BİLGİN 

(Erzurum) — Muhterem arkadaşlar, Türkiye'
de iş kanunlarının bir oluş ve bugüne kadar ge
liş şekli vardır. Benden evvel konuşan muhte
rem arkadaşım Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına görüşlerini ifade ettiler. Bu arada şunu 
da kabul etmek lâzımdır ki, Deniz iş Kanunu 
evvelâ, 1954 yılında yürürlüğe girmiş 6379 sa
yılı Kanundur. Geçen zaman içerisinde bunun 
boşlukları olduğu gibi, 1961 yeni Anayasamızla 
bâzı hükümler yeniden revizyona tabi tutul
mak. ve yeni doğan ihtiyaçların karşılamasını 
göz önünde tutmak lâzımdır. Gene bu Yüce 
Meclisin çıkarmış bulunduğu Toplu Is Sözleş
mesi,' Grev Kanunu gibi kanunlara göre bugün 
elimizde bulunan tasarı ile ilgili bâzı değişik
likler zaruret halini almıştı. Her iki kanunun 
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Meclise' sevk tarihlerini ve bugünkü tarihi na
zarı itibara alacak olursak Dördüncü Koalis
yon hükümetlerinin bu çok sıkışık zamanda 
dahi bu tasarıların kanunlaşabilmesi için, haki
katen en hayati dakikaları olan bu Meclisin, 
kıymetli dakikalarını en iyi şekilde istifade et
tirilebilecek bir gayret içinde bulunmuştur. 
Millet Meclisi Başkanlığına bilhassa Deniz iş 
Kanunu teklifini izmir Milletvekili Saim Kay
gan, Şükrü Akkan, Muzaffer Döşemeci, Mehmet 
Ali Aytaş ve 11 arkadaşının verdiği 12 . 10 . 1962 
tarihli Deniz iş Kanunu teklifinin Hükümet ta
sarısı olarak ancak bugün görüşülebilmesini ve 
inşallah kadük olmadan çıkmak imkânına ka
vuşmasını Dördüncü Koalisyon Hükümetinin 
hakikaten bir başarısı ve bu başarıya da bütün 
parti farkı gözetmeksizin bu parlâmento üyele
rinin müşterek gayretlerinin bir sonucu olarak 
addetmekteyiz. Nitekim tetkik edecek olursak 
görürüz ki, bu kanun, bu tasarı daha önceden 
Kurucu Meclis zamanında dahi gelmiş fakat 
seçime gidilmesi, bahis konusu olduğundan ka
dük olmuştur. Şurasını samimiyetle ifade ede
lim ki, şayet Dördüncü Koalisyon hükümetleri 
ve ona bağlı partiler bu gayreti göstermemiş 
olsalardı bu ağır tempo içerisinde bu kanunun 
da kadük olması ihtimali bahis konusu idi. 
Sosyal haklara geniş fakat inşallah gelişen za
man içerisinde daha geniş imkânlar sağlıyacak 
olan bu tasarıların çıkmasından, kanunlaşma
sından Adalet Partisi Grupu olarak memnun
luk duymaktayız. Bu tasarının kanunlaşmasının 
şerefi T. B. M. M. nin olacaktır. Fakat, bu ara
da bu çok dar zaman içinde 3,5 aylık bir Hükü-

• met süresi içerisinde bu tasarının Mecliste gö
rüşülmesinde büyük gayretleri olan Dördüncü 
Koalisyon hükümetlerine de Grupumuz adına 
teşekkürü, bir borç biliriz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Açık oylamalara oylarını kul-
lanmıyaıı arkadaşlarımız varsa' lütfen oylarını 
kullansınlar. Buyurun Sayın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlar, hakikaten sosyal hayatımızın bir kıs
mını teşkil eden işçi hayatının deniz kısmiyle, 
bunun dışında kalan kısmını içine alan iki büyük, 
iki önemli kanun tasarısının görüşmesini yap
maktayız. Bana bu görüşmeler bir hayal gibi 
geliyor. İşçilerin yıllarca peşimde oldukları ge
rek toplantılarında, gerek Hükümetle yaptıkları 
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toplantılarda, gerek yazı hayatında ortaya koy
dukları belli başlı istekleri bu iki kanun çerçeve
sinde tamamiyle yerine getirilmiş oluyor. Şüp
hesiz bu kanunların getirilmesinde altında im
zası bulunan İnönü hükümetlerine teşekkürü bir 
vazife saymak icabeder. Gerçekten tasarılardan 
bir tanesi 7 . 10 . 1963 tarihinde Meclise, Hü
kümet tarafından sevk edilmiş. Diğeri 4 . 5 . 1964 
tarihinde Meclise sevk edilmiş iki tasarıdır. Bil
hassa İş Kanunu üzerinde Çalışma Bakanlığın
da ve Çalışma Meclisinde, -ki güzel bir kuru
luştur, işçiye bu önemi veren, işçiyi lâyık olduğu 
noktaya getirmiş olan bu Mecliste- konuşulan 
esaslar nazara alınmış ve bir öntasarı hazırlan
mıştır. İşçi ve işveren temsilcileri de bu toplan
tılara katılmışlardır. Karşılıklı münakaşalardan 
sonra anlaşarak esaslar tesbit edilmiştir. Bunu 
takiben ikinci bir öntasarı hazırlanmış, bakan
lıklara ve işçi ve işveren teşkilâtına gönderil
mek suretiyle tasarıya son şekil verilmiştir. Bu
nu söylemekten, kastım, bu tasarılar hazırlanır
ken gerek Türk işçisine, gerek Türk işverenine 
bu tasarılar hakkında fikir söylemek imkânı ve
rilmiştir. Komisyondaki müzakerelerde de aynı 
ruh, aynı gelenek, kurulmuş olan gelenek taki-
bedilmiş ve komisyonda, işveren ve işçi temsilci
leri bulunmuşlar, fikirlerini sonuna kadar mü
dafaa etmişler, en küçük ayrıntılarına kadar bu 
komisyonda fikirlerini müdafaa etmek imkânla
rına sahibolmuşlardır. Muhterem arkadaşlarım, 
Deniz İş Kanunu 1954 te yapılan bir kanundur. 
Bundan sonra gerek uluslararası denizcilik ha
yatında, gerekse iç denizcilik hayatındaki büyük 
inkişafları karşılıyanıaz hale gelmiştir. Bu yüz
den de bu tasarı madde tadili suretiyle değil, 
maddeleri değiştirmek suretiyle değil, yenibaş-
tan, baştan aşağı kanunun tedvini suretiyle ya
pılmıştır. Bu yenilikler kısaca şunlardır : Eski 
kanunda «ticaret gemisi» tâbiri mevcut bulun
makta idi. «Ticaret gemisi» tâbiri bu kanunun 
şümulünü daraltmaktadır. Çünkü gemiler tica
ret gemilerinden ibaret değildir, özel gemilerde 
de, bu tâbirin dışında olan gemilerde de çalışan
ları kanunun şümulüne alabilmek için «ticaret» 
tâbiri kaldırılmış, sadece «gemi» tâbiri bırakıl
mıştır. Bu saha bakımından büyük ve mühim bir 
yeniliktir ve gemi adamı sayısı kanun tasarısın
da 8 iken, komisyonda yapılan demin arz etti
ğim müzakerelerde 5 e indirilmiştir, işçilerin le
hine olarak. 

150 grostonilâto sınırı, 100 grostonilâtoya in
dirilmiştir ve ayrıca Bakanlar Kuruluna daha 
küçük gemilere de teşmil yetkisi tanınmıştır. İş 
Kanununda olduğu gibi deneme süresi deniz iş 
hayatında da kabul edilmiştir. Karne, bonservis 
vermek mükellefiyetleri haklı olarak ihdas edil
miştir. En mühim maddelerden birisi de İş Ka
nunundaki gibi sakatlara ve mahkûmlara bir nis-
bet dâhilinde çalışma hakkı tanınmıştır ki, yal
nız bu bahis üzerinde uzun uzun konuşmak 
mümkündür. Ama kanuna zarar vereceğimi dü
şünerek girmiyorum. Hakikaten memleketimizde 
fevkalâde ileri, fevkalâde sosyal, fevkalâde insan
cıl bir esas getirilmiş ye mahkûm olmuş, sakat 
olmuş insanlar, cemiyetin nazarında ve ortada 
bırakılmış bir durumdan kurtarılmışlar ve insan 
haysiyetine yükseltilmişlerdir. Müddetler bakı
mından komisyon getirilen tasarıdan da daha 
ileri gitmiş, genel olarak 8 saat esasını bütün 
tefrikler - ki bu tefrikler ağır işte çalışan ma-
kina sınıflarının çalışma süresi 48 saat oluyor 
da, güverte ve kamarada haftada 63 - 70 saat ka
bul ediliyordu- bu husus tasarıda mevcudoldu-
ğu halde komisyonda yapılan müzakereler neti
cesinde işçi temsilcilerinin, sendikacılarının ha
kikaten bilgili, kıymetli, değerli, yerinde ve mâ
kul izahları karşısında bu şekli almıştır. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, komisyonda misi-_ 
nız? Yani takdimi komisyon gibi yapıyorsunuz 
da. Vaktin uzayıp uzamaması bakımından söylü
yorum. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Sayın Balkan, 
bitiyor, mühim bir kanundur da, müsaade bu
yurursanız bitireyim. 

BAŞKAN — Tabiî tabiî efendim, istediğiniz 
kadar konuşabilirsiniz. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bitiriyorum 
zaten, bir tane Sayın Başkan. 

Anayasanın 44 ncü maddesindeki ücretli haf
ta tatili esası bu kanunun içerisinde getirilmiş 
ve iki iş hayatı sahasındaki eşitsizlik ortadan 
kaldırılmıştır. Bir de liman mahkemesi kaydı 
vardı, liman mahkemesi diye karışık bir siste
min içerisinde idi. Bu liman mahkemesi kaydı 
bugünkü kanundaki bu kayıt kaldırılarak iş 
mahkemesinde deniz iş dâvalarının görülmesi te
min edilmiştir. Bunların her birisi ve bunlardan 
başka birçok teferruatlarla kanun hakikaten fev
kalâde güzel bir kanundur bugün için. 
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İş -Kanununa gelince; kısaca onu da arz et

mek isterim. 1936 senesinde çıkarılan İş Kanu
nu iş hayatımızda büyük bir merhale olmuştur. 
Bugünkü kanunun özelliği, -teferruatına gir
meksizin belirtmek istiyorum - çeşitli kanunlarla 
dağılmış olan birtakım hükümler bir kanun içe
risinde toplanmıştır. Ulusal bayram, hafta ve 
genel tatil günleri ücretleri, yıllık ücretli izin, 
otel, lokanta gibi benzeri muhtelif yerlere ait 
dağılmış hükümler toplamıştır. Bir kodeks, bir 
külliyat halini almıştır. 

Fikir işçilerimiz de kanunun şümulü içerisi
ne sokulmuştur. Gerçi bunun münakaşası vardır. 
Ayrı kanunda mı olsun, olmasın mı diye. Fakat 
biz Batıdaki örneklerine uygun olarak Türkiye'
de fikir işçilerini de bu kanunun şümulüne dâ
hil ettik ve en mühim bir esas da, Türk işçisinin 
yıllardan beri haklı olarak istediği, bir işçiye ka
dar İş Kanununun teşmili olmuştur. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, burada şunu 
ifade etmek isterim ki, bu iki büyük eseri her ne 
kadar Sayın A. P. Sözcüsü arkadaşım, hükü
metlerin enerjik tutumlarından bahsetmişlerse 
de, Meclise aksetmiş ve komisyonda bulunan bir 
kanunun eğer enerjik bir tarafı varsa, o komis
yonun başkanı, sözcüsü ve üyelerinin enerjik tu
tumunu yani Meclisin enerjik tutumu olarak ka
bul etmek icabeder. Hakikaten bunun dışında 
Hükümetin enerjik tutumunun ne olduğunu ben
deniz anlamış değilim. Eğer Hükümetin enerjik 
tutumundan şunu kastediyorlarsa, Petrol Komis
yonunda olduğu gibi, bu kanunu o komisyonda 
uzatırız, uzatırdık, çıkarmazdık mânasında alı
yorlarsa o zaman kendilerine bir diyeceğim ol-
mıyacaktır. Yalnız şunu da ifade etmek isterim : 
Bugün özel teşebbüs parolası ile hareket eden 
bir iktidarın bu kanunda getirilen hakları ne de
recede samimiyetle istediğini bendeniz pek tesbit 
edemedim. Petrol... 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Tokat ye
din bu yüzden, dayak yedin, yine bu petrol mev
zuunda n bahsediyorsun... 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Terbiyenizi 
lütfen takının. Tecavüze uğradım fakat... 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Bazan dayak yemek insana şeref kazandırır, şe
ref. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Ne Büyü
yeceğini de şaşırdm. 
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REŞİT ÜLKER (Devamla) — Şaşırmam be

yefendi, ben söyliyeceğimi söyliyeceğim. 
BAŞKAN — Sayın Ülker, siz lütfen mevzuun 

içinde kalınız. Petrol mevzuu başka bir konudur. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Türk işçisine 

kimin daha fazla yârolduğunu, kimin işçinin en 
ufak bir hareketinden iş açtırdığını bu millet el
bette ki seçim sırasında takdir edecektir. Siz to
kattan bahsedin hâlâ. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, işçile
rini ize ait gayet güzel gerek İş Kanunu üzerin
de, gerekse Deniz İş Kanunu üzerinde konuşu
yoruz. 

SADRETTİN GANGA (Bursa) — Sayın Bil
gin, konuşurken ihtar etseydiniz bu münakaşa
lar olmazdı. 

BAŞKAN — Sayın Ganga, siz de dinleyiniz 
lütfen, rica ediyorum. Ben bir konuşayım, bir 
şey söyliyeceğim. Bu mevzular hiç elektriklen
meyi icabettirecek mevzular değildir. 

SADRETTİN GANGA (Bursa) — Turhan 
Bilgin'e söyle. 

BAŞKAN — Hepinize söylüyorum. Lütfedin 
bu mevzular üzerinde birbirimizi tahrik edici, 
incitecek hallerde, sözlerde bulunmıyalım, şun-
larm da müzakeresini tamamlıyalım. Bunu rica 
ediyorum arkadaşlar. 

SADRETTİN GANGA (Bursa) — Sayın 
Turhan Bilgin'e bunu kürsüden yapsa idiniz 
bunların hiçbiri olmazdı. 

BAŞKAN — Bunun ihtar edilecek ne tarafı 
var efendim. Bâzı arkadaşlarımız Hükümetin ge
tirmesinden bahseder, diğer arkadaşlarımız da 
G. H. P. hükümetlerinin bunu getirdiğini söy
ler. Diğer arkadaşım da bunun kendi iktidarla
rı zamanında hazırlanıp geldiğini söylerse ben 
ne yapayım Sayın Ganga? Ötekileri de kendi ik
tidarları hakkında birşeyler söyliyecek. Müdaha
le edilecek ne tarafı var Sayın Çanga? 

Buyurun Sayın Sarıibrahimoğlu... Gayet sa
kin. Şunları çıkaralım, çok kabarık tasarılardır 
bunlar. Arkadaşlarımızdan kısa olarak konuşma
larını rica edeceğim. Çıkarmaya gayret edeceğiz 
her iki tasarıyı da.. 

KEMAL SAliRiİBRAHİMOĞLU (Adana) 
— Muhterem arkadaşlarım, Anayasamızın de
mokratik sosyal Devlet anlayışına ve ilkelerine 
uygun esasları muhtevi Hükümet tasarısı ve Ge
çici Komisyon raporuna burada teşekkürle an-
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mak isterim. Geç kaldığı şüphesiz. Geniş vakit
ler içerisinde rahat rahat münakaşa edilerek ka
bul edilmesinde elbette ki, pekçok faydalar mev
cuttu, melhuzdu. Ama geç de olsa bugün bu me
selenin ele alınmış olması mucibi memnuniyettir. 

Muhterem arkadaşlarım, işçilerin sosyal hak
ları ve çeşitli sosyal güvenlik tedbirlerinden fay
dalandırılması bilhassa 1961 Anayasasından son
ra gelen koalisyon hükümetleri tarafından ele 
alınmış ve Sayın İnönü'nün damgasını ve büyük 
şahsiyetinin izini taşıyan bu Koalisyon Hükü
metlerinin hazırlamış bulunduğu tasarılar Dör
düncü Koalisyon Hükümeti tarafından da takibe-
dilmiştir. 4 ncü Koalisyon Hükümetinin velevki 
seçimin yaklaşmış olması hasebiyle baskı grupla
rının tesiri ile de olsa umumi prensiplerine ve 
doktrinlerine uymayan bu derece ileri ve modern 
bir kanunu benimsemiş olmalarını şükranla kar
şılamaktayız. Ve hattâ komisyon çalışmalarına 
yüksek şahsiyetleri ve değerlli bilgileri ile istika
met vermek ve komisyon üyelerini şereflendirmek 
için bir kere dahi uğramamış bulunan Sayın Ça
lışma Bakanının kanunun görüşülmesi için Yüce 
Meclise teşrif etmiş bulunmalarını yine şükranla 
karşılamaktayım. 

Muhterem arkadaşlarım, tenkid kadar teşvik 
de lâzımdır ve vazifemizdir. Sayın Çalışma Ba
kanının politik seçim faaliyetleriyle son derece 
meşbu olmaları lâzımgelen bu zamanda değerli 
vakitlerini bu kanunun görüşülmesine hasretmiş I 
olmalarını teşekkürle, şükranla karşılamaktayım. 

Muhterem arkadaşlarım, hepinizce de malûm
dur ki, işçi hakları, uzun asırlar, bugün medeni 
dediğimiz modern Devlet yapısına sahip milletler
de kanlı mücadelelerle elde edilmiştir. Türkiye'
mizde tek parti idaresi devirlerinde çıkarılmış bu
lunan iş kanunları o devrin icaplarına göre mo
dern diyebileceğimiz ileri anlayışlara örnek teşkil 
edecek hükümleri muhtevi bulunmuş olmakla be
raber Sayın Ecevit'in de dediği gibi bugün artık 
fonksiyonunu göremez hale gelmişlerdir. 1961 den 
sonra çıkarılan Sosyal Sigortalar, Toplu İş Söz
leşmeleri kanunları, İnönü Hükümetlerinin ve 
Yüce Meclisin şeref sayfasına yazılacak büyük 
eserlerdir. İş Kanunu biraz da bu bakımdan 
gecikmiş ve tamamlayıcısı durumunda olduğu, 
adı geçen bu kanunları tatbikte bâzı müşkülleri 
davet etmiştir. İşte şimdi bu noksanlıklar da 
ikmal edilmektedir. Ve bu suretle iş hayatımız 
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pek az noksanları ile Anayasamızın demokratik 
sosyal Devlet ve hürriyet nizamına uygun esaslar 
içinde tedvin ediliyor demektir. 

Muhterem arkardaşlarım, bir noktaya işaret 
edip sözlerime son. vermek istiyorum. Hükümet
lerimizin meşruiyetini Anayasamızdan alan par
tilerimizin, ve parti meclis gruplarının küt
lelerin faydasına olan teklifleri ve tasarıları be
nimsemeleri iktiza eder. 

Anayasamız ve sair bilcümle kanunlar lâfziy-
le olduğu kadar bilhassa ruhiyle de meridirler. 
Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi Grupu 
Deniz İş Kanununun, İş Kanununun ve zirai 
âletlerle ilgili Kanunun bu devrede kanunlaşma
sı için karar almış tebliğ neşredilmiş ve gayret 
sarf edegelmiştir. Diğer grupların da buna, bu 
gayrete yardımcı olmaları Anayasamızın yani 
Meclisin meşruiyetinin temeli olan anakanunun 
emri ve icabıdır. Baskı gruplarının tatmin edil
diği ve bilhassa şu 1,5 aydan beri yüz milyon
ların çeşitli adlar altında tahsis edildiği bir Mec
liste 20 milyon Türk köylüsünün hayatiyle, be-
kasiyle ilgili zirai aletlerle ilgili kanunun görüşül
memekte inat ve ısrar edilmesi ibretle kaydedi
lecek bir husustur. Ama Türk köylüsü de bir gün 
teşkilâtlanacak, Türk köylüsü de bir gün sesini 
yükseltecek ve o sesin uğultusu, o faydalara karşı 
duranları titretecektir arkadaşlar. 

ALİ İHSAN BALIM (İsparta) — Sayın Baş
kanım, orası seçim kürsüsü mü, yoksa Meclis kür
süsü mü? Ne ilgisi var. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— İlgisi mi? Bu sosyal meselelerle ilgili bir ka
nun, kütlelerle ilgili bir kanun. Onun için sırası 
geldi... 

BAŞKAN — Sadet dışına çıkmamanızı rica 
ediyorum Sayın Sarıibrahimoğlu. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlarım, gocunuyorsanız pe
kâlâ kürsüye getirirdiniz, görüşür konuşurduk 
ve 20 milyon Türk köylüsü de birtakım istisma
rın ve soygunun mevzuu olmaktan kurtarılırdı. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın lütfen. 
Tasarının tümü üzerinde, her iki tasarının tümü 
üzerinde görüşüyoruz Sayın Sarıibrahimoğlu. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
-— Siz de sevaba girerdiniz, millet hayatı da fe
raha. kavuşurdu, el bel 1e konuşacağız. («Burası. 
Meclis kürsüsü mü yoksa seçim meydanı mı1» 
sesleri) 
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BAŞKAN —- Muhterem arkadaşlarım, karşı

lıklı konuşmayınız lütfen. Sayın Sarıihrahimoğ-
lu siz de demin benim söylediğimi duydunuz, 
tasarı hakkında kıymetli fikirlerinizi söyleyi
niz de bitirelim, şu kanun çıksın. 

KEMAL S ARTİ 1 ÎR AHlM( )G LU (Dev amla) 
—• Siz orada lâf atanları susturunuz evvelâ. 

BAŞKAN - — Siz de onların cevabını davet 
edecek beyanda bulunmayınız. Siz bu şekilde 
konuşursanız ben onları nasıl sustururum. Siz 
derseniz ki, binlerce köylümüz, falan... 

KEMAL SARllBRAIllM<)ĞLU (Devamla) 
— Ne ise Sayın Reisimizin de mesuliyet hissesi 
olduğu için. tabiî o da müdafaa etmek durumun
dadır. Kanun cidden ileri esasları muhtevidir. 
inönü hükümeti e linin, komisyonun ve 

BAŞKAN —- Bir dakika Sayın Sarıibrahim-
oğlu. Bir şey soracağını. 

Sayın Reisin de mesuliyet hissesi var, dedi
niz. Ne mesuliyet hissem var benim? 

KEMAL SARllBRAHÎMOĞLU (Devamla) 
- i la anlatayım. 

Muhterem arkadaşlarım bundan aylarca ev
vel zirai alet ve zirai maddelerle ilgili kanun 
teklifimiz komisyonda ittifakla kabul edilerek 
çıkmış ve Yüce Meclis tarafından öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi kararı verilmiştir. Ve 
buna, Başkanlık Divanı da iştirak etmiştir. Ve 
gündeme alınmıştır. Aylardan beri önündeki 
maddeler görüşülür, görüşülür ikinci oturumda 
önüne yine 10 larca madde getirilir, bir türlü 
sıra getirilmez, işte Başkanlık Divanın m ve 
Sayın Başkanvekilinin büyük vebali buradadır. 

BAŞKAN — Şimdi de beni dinleyin lütfen. 
Muhteremi arkadaşlarım, gündemin tanzimi 

Yüce Heyetinizin aldığı kararlarla yapılır. Sa
yın Sanibrahimoğlu'nun teklifinin kanunlaşma
sını candan, istiyenlerden biri de şahsına hücum 
etliği. Başkan benim, gülüşülmesini pek arzu 
ederdim. Ama, neler, hangi tasarılar ve teklifler 
gündemin neresine ne şekilde! sokulacak, bu 
Yüce Heyetinizin tasvip ve karariyle olmuştur. 
Senatodan gelenler, aktarmalar, hepsi; bunlar 
her şeye takdimen görüşülür. Bunlar bir pro
tokolle ve Yüce Heyete arz edilmiş şekliyle ya
pıl inaktadır. lo Divan âzası hiçbir şekilde bu 
Yüce Meclisin, kararını bozmadan hareket et
mektedir. Bu bakımdan başkanların ve Riyaset 
Divanı üyelerinin, Sayın Sarıibrahimoğiu arka

daşımızın tekliflerinin gecikmesinde en ufak 
rolleri yoktur. Şahsan bu celseyi idare eden 
Başkan Sayın Sarıibrahimoğlu'nun bahsettiği 
tekliflerinin, görüşülmesini çok arzu ederdi. Bu
yurunuz şimdi. 

K E MA h S ARİ İ BRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlarım, Sayın Reisimizin 
şahsan, bahis konusu olan kanunun, görüşülme
sine taraftar olmalarını ifade buyurmalarına 
müteşekkirim. Ancak, dün Komisyon Sözcüsü 
Sayın Ahmet Üstün arkadaşımız tarafından bu 
celse takdimen görüşülmesi için verilmiş bulu
nan takrir Başkanlık Divanı tarafından benim
senip Millet Meclisinde okutulmamış ve teklifi
miz en geri sıralara alılmış, konuşulma imkânı 
selbedilmiştir. I>u hususu da burada tesbit edi
yorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Ben Meclisin aldığı kararları 
bozama m. Sizin şahsi önergenizi okutup diğer
lerine takdim etin (ye hakkım yoktur. Meclis bu 
sıra tanzimini kabul etmiştir. Ama gönül ister, 
arkadaşımıza da hak veriyorum. Teklifinin ka
bul edilmesini istiyecek ve bu meyanda tabiî 
taan edecektir. Keşke kabul edilse de memnun 
olsaydık. Binlerce köylünün memnuniyeti bizi 
katmerli memnun edecekti. 

Buyurun Sayın Tosbi. 

O. K. M. P. ÜRUPU ADİNA SABRETTİN 
TOSBİ (Kütahya) — Muhterem arkadaşlar, 
son günlerde memleketimizde gözle görülür bir 
fikir ilerlemesine şahidoluyoruz. Bunu şükran
la karşılamamak, memleketin fikir gelişmesi ba
kımından mümkün değildir. Muhakkak ki, iyi 
ve olumlu, bir durumdayız. Filhakika bundan. 
_l() - 15 sene evvel yüksek mektepler kürsüsün 
do dahi işçi haklarından bahsetmekte profesör
ler tereddüde duçar olurlardı, acaba damgala
nacak mıyız diye. Öyle bir takip korkusu her 
nedense sinmişti. Artık bu mevzular herkes ta
rafından münakaşa, ediliyor, hattâ bir parça da 
kanaatimce sokağa da düşmüş vaziyettedir. Bi
ri diğerini sosyalistlikle teorim ediyor, o da öte
kine karşı komünist diyor. Bir kısmı da kar
şısındakine sendikalist diyor. Kanaatimce bu
nu yekdiğerine atfeden, kimselerin de, hiçbiri
nin. de bu mefhumlardan haberi yok, bir keşme-
keşlik içinde, memleketle bu olacak, nihayet 
olumlu bir neticeye yine vâsıl olacağız. 
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Bu girizgâhı yaptıktan sonra, İm kanunun 

görüşülmesinde ve biraz evvel söylendiği gibi, 
kanuniyet kesbetmesinde ben şahsını ve partim 
adına büyük faydalar mütalâa etmekteyim. Ke
za Sarrilmahimoğlu arkadaşımızın da dediği 
gibi, Türkiye Zirai sahada da sendikalar kurul
masının, ziraat işçilerine bu sendikalara mü-
teferri olarak haklar tanınmasının zamanı gel
miş ve hattâ, geçmiştir. Çünkü iş mefhumu üze
rinde duracak olursak sanayi sahasına nazaran 
zirai istihsal sahasında faaliyet sarf eden ve 
işçi vasfını iktisabetmek durumunda bulunan 
vatandaşlarımızın adedi kat bekat fazladır. 
Bunun da zamanı gelmiş ve hattâ geçmiştir. 
Yalnız benim anlıyamadığıııı nokta, .bu kadar 
ehemmiyeti haiz bulunan bu kanun tasarısının 
bu derece geciktirilmiş ve Meclisin tatil günle
rine takaddüm eden hattâ tatiline takaddüm 
eden son ana bırakılmış olmasındadır. Memle
kette bu hareketin alemdarı olduğunu iddia 
eden siyasi teşekküllerin «kimseye tariz ıııcv-
zuubahis değildir» siyasi teşekküllerin madem
ki, buna sahiptirler ve bu fikrin mürevvici ola
rak efkârı umumiye nezdinde yer almakta
dırlar. Bu kanunları çok daha evvel tedvin 
edip Meclisin faaliyet devresinin intihaya, vâsıl 
olduğu, kalabalık içtimalarda münakaşasını 
uzun boylu müzakeresini temin edeck tedbirle
ri de derpiş eylemeleri ve bu kanunu şimdiye 
kadar da Meclisten de, Senatodan da geçir
tip ki, buna mâni olacak kimse içimizde yok, 
kanuniyet kesbetmesinde daha mükemmel fi
kirlerin ortaya çıkabilmesi için, zaman imkânı
nı da göz önünde tutmak suretiyle buna teves
sül etmiş olmalarım ben temenni ederdim. Geç 
kalmakla beraber bu kanun tasarısının bugün 
huzurunuzda müzakere ve karara raptın.la i:-:-ı-
bet görüyorum; ama şu noktayı da tekrar et
meden geçemiyeeeğim. 

Bu kanun o kadar mühim bir kanundur ki, 
kanunlar arasında bir tefrik yapacak olursak 
bu ümmühaktan sayılması ieabeden bir ka
nundur, Bu anakanundur. Ye buna müteferri 
olarak, Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu arkada
şımızın bahsettiği zirai sendikalar ve ziraat 
isçilerinin hukukunu siya net edecek olan kanu
nun da birlikte sevk edilmesi icabederdi. Çün
kü bunlar yekdiğerinin cüzü lâyütecezzasıdır. 
Akkuple bir heyeti mecmua teşkil ederler. Böy

le yekdiğerinden ayrı olarak kopuk olarak bu
raya gelmesi belki bir adımdır, ama, bu adı
mın da boşa atılmış olmasından ben endişe ede
rim. Üzerinde söylenecek lâyüad söz vardır. 
Ben istitraden huzurunuzu işgal etmiş bulunu
yorum. 

Hürmetlerimi arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın uzarda. 
REŞAT ÖZx\RDA (Aydın) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; Yurdumuzun, 
hepinizin malûmu olduğu veçhile, üç tarafı de
nizle çevrili bulunmaktadır. Bu itibarla vata
nımızda yaşıyan milyonlarca insan deniz sa
hillerinde hayatlarını denizden kazanmak za
ruretinde ve mecburiyetinde olan kimselerdir. 
Sonra Türk Milleti tarihte büyük denizciler 
yetiştirmiş Barbaros Hayretin, Turgut Reisler 
gibi kıymetli Türk denizcileri asırlar boyunca 
Akdenizi bütün Dünyaya bir zindan haline ge
tirmiştir. Bugün o büyük kahramanların evlât
ları, denizlerimiz de malesef büyük güçlük ve 
sıkıntılar içinde hayatlarını idame ettirmek 
için çırpınıp durmaktadırlar. Üzüntüyle ifade 
edeyim ki, Cumhuriyet devrinde denizlerden ha
yatlarını kazanan işçilerimizi lâyık oldukları 
teminat ve refaha kavuşturacak ciddî tedbir
ler bugüne kadar alınmamıştır. Binaenaleyh, 
bugün müzakere etmekte olduğumuz kanun bu 
derece önemli, millî ve memleket menfaatler 
bakımından bu derece kıymetli bir kanun olma
sına rağmen üzüntü ile ifade etmek isterim ki, 
benden evvel konuşan Sayın Sadrettin Tosbi-
den evvel konuşan arkadaşlarımız, bu millî dâ
vayı adeta bir siyasi polemik mevzuu yapma 
yoluna gittiler. Meclisin yarın tatile gireceği 
bu günde hiç, olmazsa bu son günde, bu Mec
liste tam bir işbirliği ile, elbirliği ile memle
ket meselelerini, şu veya bu. Başvekile, şu veya 
bu partiye, şu veya bu -Hükümete değil, top-
yekûn bu Meclisin şerefli çalışmalarına malet-
ıııo yolunu tutsaydık çok daha güzel hareket et
miş olurduk. 

Muhterem arkadaşlarım, bir realite vardır. 
4 seneden beri parlâmentomuz nispî temsilin 
neticesi ve icabı olarak daima koalisyon hü
kümetleri ile idare edilmektedir. 1961 Anayasa
sı sosyal Devlet sistemini kabul etmiş ve bu 
sosyal Devlet sisteminin lüzumlu ve mecburi 
kıldığı müesseseleri Anayasa maddeleri içerisine 
almış ve bunların gerçekleşmesini kurulacak 
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olan Meclislere bir vazife olarak tevdi etmiştir. 
196.1. seçimlerinden sonra Meclisler ne şekilde 
teşekkül ederse etsin, Hükümetler ne şekilde 
terekkübederse etsin buraya gelip vazife ala
cak her Hükümetin her Meclisin bu sosyal mü
esseseleri gerçekleştirmesi, noksanlarını tamam
laması vazifesi idi. 

Şunu ifade etmec isterim: Bu kanunların ger
çekleşmesinde hangi Hükümetler, hangi şahıslar 
hizmet etmişse hepsini, şükranla yadederim. An-
cak şunu da kabul etmek lâzımdır ki, ne dün, 
ne bugün hiçbir şahıs, hiçbir parti bu Meclis
ten istediği kanunu çıkaramazdı. Bu bakımdan 
bunları şu ve bu şahısa maletmekle ne o ka
kışlara bir şerci' vermiş oluruz ve ne de parti
lere bii' şey kazandırmış oluruz, Diz bunları, 
bu millî meseleleri topyekftn Millet Meclisi şu 
4 sene içinde bu kadar badireler geçirdi, birbi
rimizi anlamak için bu kadar mücadeleler yap
tı fakat bütün bunların anısında, fırsat buldu 
vakit buldu ilk mektep talebeleri gibi hergüıı 
Meclise devam etmek suretiyle şu kısa devre 
içerisinde Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gö
rülmemiş 700 adcd kanun çıkarmak imkânını 
buldu ve bunlarııı arasında memleket bakımın
dan bu derece önemli kanunlar da çıkarabildi. 
Onun bütün şerefini Meclîse mal edelim. 

Muhterem arkadaşlarım, Deniz İş Kanunu 
tasarısı üzerinde kısaca, bir iki cümle ile fikir
lerimi beyan etmek, isterim. Hükümetten gelen 
kanun tasarısı 1954 senesinde kabul edilmiş olan 
6379 sayılı Deniz İş Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesini, bâzL noksanlarının tamam
lanmasını sağlıyau bir kanundur. Topyekûn 
yeni bir kanun olarak da getirilmeden yalnız 
6."579 sayılı Kanunun, bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bâzı hükümler ilâve edilmesi hak
kında, bir kanun şeklinde de gelebilirdi. Bu ara
da Meclise nâçiz arkadaşınızın da imzasını taşı
yan. 12 kişilik bir milletvekili grupu ile bir ka
nun teklifi sunmuştuk. Dizim sunduğumuz ka
nun teklifi 126 maddeden ibaret idi. Hükümet
ten gelen kanun tasarısı. 58 madde. Geçici Ko
misyonun Yüksek Meclise getirdiği metin ise 
56 maddeden ibarettir. 

Şimdi, bunu tetkik ettiğimiz zaman Geçici 
Komisyon yalnız Hükümet tasarısını ele almış 
ve ona. göre bâzı düzeltmeler yaparak Meclise 
sevk etmiştir. Ancak 12 milletvekili arkadaşı-
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mızın. 126 maddeden ibaret olarak, ki bugünkü 
kanundan 70 madde fazladır, hazırladığımız ka
nun. teklifimiz nazarı itibara alınmış olsaydı bu 
1954 senesindeki Kanuna yalnız birkaç madde 
ve bâzı hükümler ilâve etmekle kalmayıp pek 
çok. yeni. hükümler de getirmiş olacaktı, bunu 
da sağlamış olacaktı. Bu bakımdan şahsi kanaa
timce, bu çıkaracağımız kanun da yine deniz iş
çilerimizi tanı mânasiyle tatmin edecek bir ka
nun değildir. İlerde yine bunun da değiştirilmesi 
ve daha ileri hükümlerin getirilmesi zarureti do
ğacaktır. Bununla beraber Meclisin şu son günün
de, hiçolmazsa bu devrede kanunlaşması asla. 
mümkün olmamakla beraber kadük olmaktan kur
tulmuş olacaktır düşüncesiyle bunun bu şekilde 
çıkmasını da memnuniyetle karşılamaktayım. 

İş Kanunu ise, hakikaten son çıkan sosyal ka
nunlar muvacehesinde bâzı değişiklikler yapıl
masının zaruri bulunması karşısında hazırlanmış, 
zaruri, faydalı bir kanundur. Bu bakımdan Mec
lisimizce bugün müzakeresi kolaylıkla yapılacak, 
hiç olmazsa Yüksek Meclisten çıkması imkân dâ
hiline girecek olan bu kanunun yeni seçimlerden 
sonra, »Senatoda da kabulü suretiyle ve noksan
lıkları varsa orada ikmali suretiyle kanunlaşması
nı ve ileride Türk işçilerine ve milyonlarca ha
yatlarını denizden kazanan deniz işçilerimize az, 
çok refah ve emniyet sağlamasını can ve gönülden 
temenni ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır. Hü
kümet ve Komisyon söz istiyor mu! Buyurun Sa
yın Oağlayangil. 

ÇALİŞMA BAKANİ İHSAN SABKİ 
OAĞLAYANGİL (O. Senatosu Bursa Üyesi) — 
Muhterem arkadaşlar, İş Kanunu ve Deniz İş ka
nunu tasarıları üzerinde siyasi partiler görüşleri
ni belirttiler. Bu kanunlar iş hayatımızda mü
him boşlukları dolduran tasarılardır. Türk iş
çisi bu kanunların ele alınmasından dolayı ne şu 
siyasi teşekküle, ne bu siyasi heyete, sadece mil
lî iradenin tek tecelligâhı olan Türkiye Büyük 
Millet Meclisine minnet ve şükran hisleri duya
caktır. Her politikacı için imtihan geçidi olan 
seçim sathı mailinim en nazik devrelerinde bu ka
nunun şereflini inhisar altına alma gayretine 
harcanan zamanlar boş geçmiş sayılır. Türk işçi
sinin siyasi şuuru samimiyet ve liyakatleri ayır-
dedecek seviyeye ham dol sun ulaşmıştır. 

12 — 



M. Meclisi B : 146 
Muhterem arkadaşlarım, Türk işçisi hiçbir si

yasi partinin oy makinası değildir ve hiçbir za
man da olmıyacaktır. Yüksek Heyetinize bu ka
nunları gündeme aldığı ve müzakeresini kabul et
tiği için Hükümet adına minnetlerimi arz ederim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Hükümetten sonra sıradan bir 
arkadaşımıza söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Uzuner. Açık oylamaya katıl-
mıyan arkadaşımız var mı? (Var sesleri.) Açık 
oylamaya katılmıyan arkadaşlarımız lütfen katıl
sınlar. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Muhte
rem arkadaşlar, Sayın Bakan mazur görsünler, 
kendilerinin buraya çıkışlarında kanunun teknik 
teferruatı hakkında esaslı bilgi sunacaklarını bek
lerdim. Fakat tenkid ettikleri hususa bizzat ken
dilerinin düştüğünü görmekle üzüntü duyduğu
mu belirtmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, kanunun hazırlanma
sındaki gayretleri çeşitli toplantılarda takibetmek 
imkânını bulan bir arkadaşınız olarak takdir his
lerinde bir hususu kaydetmek isterim. Benden ön
ce konuşan bir arkadaşımın, zannederim Reşit 
Ülker arkadaşımızın da belirttiği gibi Çalışma Ba
kanlığında Çalışma Meclisinde kabul edilen esas
lar göz önünde tutularak ve Türkiye'de ilk defa 
diyebileceğim bir prosedürle bir öntasarı, işçi ve 
işveren temsilcilerinden teşekkül eden bir Ko
misyon tarafından hazırlanmış ve bu tasarı üze
rindeki çalışmalar ikinci bir tasarı şeklinde ba
kanlıklara, işçi ve işveren teşkilâtına gönderil
miştir. Bu ahenkli bir çalışma olmuştur. İşveren 
ve işçi teşekküllerini bu arada emeği geçen fede
rasyon ve sendika temsilcilerini candan kutla
mak isterim. Hakikaten demokratik bir zihni
yetin, bir çalışmanın müspet eseri olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, ben kanunun bir, iki 
hususuna değineceğim. Bunlardan bir tanesi ha
kikaten çok isabetli bir görüşle yer verilen sakat 
ve eski hükümlü çalıştırma konusudur. Bu çok 
isabetli olmuştur. Ancak Türkiye'de bir işçi en
vanteri bulunmadığı ne kadarının sakat ve ne ka
dar hükümlü olduğu konusu üzerinde derinleme
sine bir inceleme yapılmadığı için burada konu
lan nisbetlerin hangi esastan hareket edilerek tes-
bit edildiğini öğrenmek isierim. Şahsi görüşüm 
odur ki, sakat tâbiri kanunun 26 ncı maddesini 
okuduğumuz zaman kısmen açıklanmış ve fakat 
Türkiye'de tabiaten sakat kalmış diyebileceğim 
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bölgenin şartları itibariyle sakat kalmış, felâket
ler dolayısiyle iş sahası bulamıyan, toprakları 
akıp giden, kararnamesi çıkıp bir başka yerde is
kânını bekliyen, yıllar yılı bekliyen işsiz kimse
ler de vardır. Bunlara hiçbir hak tanınmamış
tır. 

Bir de bulundukları yerlerde kalkınmaları 
mümkün olmıyan, kalkınma plânında da buna yer 
verilmiş, katiyen mümkün olmıyan, orman içinde 
yaşıyan, çok fakir topraklarda yaşıyan insanlara 
bir öncelik tanınması gerekirdi. Zannederim ki, 
bu isabetli olacaktır. 8 - 9 milyon nüfus vardır. 
Katiyen tabiat kaynaklariylc bunların orada kal
kınması mümkün değildir. Başka yerlerde iskân 
edilmeleri hususunda çeşitli görüşler ortaya sü
rülmüştür. Gelen birçok eksperler raporlar da 
vermişlerdir. 

Kalkınma Plânımızda da buna uygun, buna 
muvazi bâzı hükümler vardır ve fakat hiçbir su
retle 365 gün maaile çalıştığı halde yiyeceğini 
temin edemiyen, toprağı olmadığı için, fakir ol
duğu için yiyeceğini temin edemiyen insanları 
da ben şahsan sakat sayarım. Bir imkânı yok, 
bir noksanlığı var demektir. Bir felâketzededir. 
Yani kısaca münhasıran sakatlara yer verilmiş. 
Fakat tabiî âfetler dolayısiyle ve yapılan envan
terler neticesindeki bu çalışmalar da Allah'a şü
kür bir ölçüde ilerlemiştir, bulundukları yerler
de sureti katiyede geçimlerini temin edemiyen 
işçilere de öncelikle iş temini hususunda veya 
bunlara da bir kontenjan tanınması hususunda 
tasarıda hiçbir sarahat göremedim. Şahsi görü
şüme göre, memleketimiz realitelerine göre bu 
bir boşluktur. 

Diğer bir husus; İş ve İşçi Bulma Kurumu 
konusudur. Buna da kısaca değineceğim. Bu mü
essese gelişen iş hacmi dolayısiyle maalesef ve
rimli olamamakta. Bir kanunu mevcuttur. Fa
kat arzu edilen ahenkle çalışamamaktadır ve bil
hassa kalifiye elemanları bünyesinde bulundur
madığı için çeşitli bölgelerde her zaman gazete
lere kadar intikal eden aksaklıklar doğmaktadır. 
Bilhassa Sayın Bakandan istirham ediyorum, İş 
ve İşçi Bulma Kurumu müesseselerinde çalışan 
elemanları özel surette eğitime tabi tutmalıdırlar 
ve bunların bundan böyle daha kalifiye kişiler
den seçilmesi hususunda gayret sarf etmelidirler. 
Elbette ki mevcut kanunları muvacehesinde ken
dilerine ödenen ücret karşılığında bugün daha 
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iyi eleman temin etmek belki güçtür, ama bir 
taraftan teşkilât kanunlarında ıslahat yapmak, 
bir taraftan mevcutları gelişen mevzuatımız ve 
iş hacmi muvacehesinde bir eğitime tabi tutmak 
suretiyle müessesenin daha verimli çalışmasını 
sağlamak lâzımdır. 

Bu arada bir hususa da değinmek isterim. İş 
ve İşçi Bulma Kurumu ortada iken bir müşahe
demi Yüksek Meclise arz etmek isterim. Çeşitli 
Devlet müesseselerinde istihdam edilecek işçile
rin İş ve İşçi Bulma Kurumu kanaliyle bu mü
esseselere intikal ettirilmesi kararnamenin hattâ 
kanunun âmir bir hükmü. Fakat iyi ellerde ol
madığı zaman da bunun ne şekilde suiistimal 
edildiğini acı acı görmekteyiz. Bir misali, özür 
dileyerek, tekrarını temenni etmiyerek arz ede
yim. Son defa tütün piyasasının Trabzon'da 
açıldığı zaman bölgeye gelen, bu keyfî bir dav
ranıştır arkadaşlar, her devirde olabilir, özür 
dileyerek arz ediyorum, bölgeye gelen Tekel Ba
kanı, kendisine vâki müracaatları mahut bir si
yasi kanaldan geçirmek suretiyle, doğrudan doğ
ruya müessese müdürüne emir vererek bir kısım 
işçileri işe aldırmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Uzuner... 
ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Efen

dim, İş ve İşçi Bulma Kurumunun aksak çalış
tığını ifade bakımından bunları arz ediyorum. 

BAŞKAN — Anlıyorum, bu aksak çalışma
ları politik mevzulara götürmemenizi rica ede
rim. 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Kanun
da bu bakımdan bir sarahat göremediğim, daha 
doğrusu takviyeli göremediğim için Sayın Baş
kan, memleketteki tatbikatı, acı realiteleri dile 
getirmezsek bunlara karşı olan tedbirleri düşü
nemeyiz. 

BAŞKAN — Bunları bilâhara tenkid, soru, 
istihza şeklinde yapın. 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Cümle
mi bağlıyorum Sayın Başkan. Verilen emirle 
birçok işçiler işe alınmıştır. Ben de Sayın Baş
kana nezaket olsun diye Ankara'ya döner dön
mez ilk yapacağım iş, teklif İş ve İşçi Bulma 
Kurumunun lağvı istikametinde olacaktır, demiş
tim. Yani demek isterim ki, kanunları en mü
kemmel şekilde hazırlıyalım ve fakat bunu gü
venilir, ciddî kimseler tatbik etmezse maalesef 
arzu edilen neticeyi alamayız. 
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Değerli arkadaşlarım, bu kanunun getirdiği 

en ehemmiyetli hususlardan biri, şahsi görüşü
me göre, işçiler için tanınan hak ve menfaatler 
aynı ölçüde fikir işçileri için de tanınmış ve iki 
çalışanlar zümresi yaratmak yerine, ki bu. sosyal 
bünyemizde hakikaten büyük bir boşluktur, bu
nu bir araya getirmek, tek bir kanunda tevhi-
detmek de çok faydalı olmuştur. Kanunların, her 
iki kanunun da teknik teferruatı üzerinde Sayın 
Bülent Ecevit geniş izahat vermişti. Bugün de
ğil, birçok defalar gelecek kanunlar hakkında da 
komisyonlarda gerekli izahatı vermişlerdi. Bu hu
suslara can ve gönülden katılmaktayım. Bilhassa 
iş hayatımızda çeşitli iş yerlerinde uygulanan 
özel şartlar, özel birçok kanunlarla yürütülüyor
du. Bunların her biri âdeta temel haklar haline 
tevhidedilerek tek bir metin haline getirildi. 
Bu büyük bir başarıdır. Bu başarıda emeği ge
çenlere candan teşekkürlerimi arz ederim. 

Kanunun hayırlı ve uğurlu olmasını temen
ni ederim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini okutuyo
rum . 

Yüksek Başkanlığa 
Mevzu aydınlanmıştır. Kifayeti arz ede

rim. 
Yozgat 

Turgut Nizanıoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Deniz İş ve İş Kanunlarının tümü üzerin

de yapılan konuşmaların kâfi görülerek madde
lere geçilmesini arz ve teklif ederim. 

Bursa 
Sadrettin Çanga 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerindeki müzakere bit
miştir. Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kaimi etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İvedilik teklifi vardır. İvediliği kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir hususu hatırlatayım arkadaşlar. Madde
ler üzerinde bir değişiklik önoreeleri verilme
diği takdirde maddeler üzerinde konuşma ulnn-
yacaktır. Bilgilerinize tekrar sunuyorum, du
rumu. %• 

'"fi 
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Efendim, aeık oylamaya katılmıyan arka- I 

daşlarımız var mı? Yok. Aeık oylama, işlemleri 
bitmiştir. 

Halen maddeler üzerinde önergeler gelme
di. Onun için sonra birşey söylemeyin. («Geçti 
artık» sesleri.) 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

İŞ KANUNU TASARISI 

I 

BİRİNCİ HOLÜM 

Genel hükümler 

Tarifler 

MADDİ*] .1. — Lir iş bağıtına dayanarak 
her hangi bir işte ücret karşılığı çalışan kişiye 
işçi, işçi çalıştıran tüzel veya gerçek kişiye 
işveren, işin yapıldığı yeve işyeri denir. 

İşin niteliği ve yürütümü bakımından işye
rine bağlı bulunan yerlerle, dinlenme, çocuk 
emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve 
bakım, beden veya meslekî eğitim yerleri ve av
lu gibi sair eklentiler ve araçlar da, işyerinden 
sayılır. 

İşyerinde işveren atlına hareket eden ve 
işin ve işyerinin yönetiminde görev alan kimse
lere işveren vekili denir. İşveren vekilinin bu 
sıfatla işçilere karşı muamele ve yüklemlerin
den doğrudan doğruya işveren sorumludur. 

Bu kanunda işveren için öngörülen her çeşit 
sorumluluk ve zorunluluklar işveren vekilleri 
hakkında da uygulanır. İşveren vekilliği sıfatı, 
bu kanunla işçilere tanınan hak ve vecibeleri 
ortadan kaldırmaz. 

Lir işverenden belirli bir işin bir bölümün
de veya eklentilerinde iş alan ve işçilerini mün
hasıran o işyerinde veya eklentilerinde çalıştı
ran diğer bir işverenin kendi işçilerine karşı o 
işyeri ile ilgili ve bu kanundan veya is bağıtın-
dan doğan yüklemlerinden asıl işveren de bir
likte sorumludur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... 1 nei mad
de kabul edilmiştir. 

Uygulama, alanı 
MADDE 2. — Bu kanun, beşinci madde

deki ayrıcı! ıklar dışında kalan bütün işyerleri-
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ne, bu işyerlerinin işverenleri iki işveren vekil
lerine ve işçilerin faaliyet, konularına bakılmak
sızın uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ltmi
yenler... 2 nei madde kabul edilmiştir. 

İşyerini bildirme 
MADDE o. — Bu kanunun kapsamına gi

recek nitelikte bir işyerini kuran, her ne su
retle olursa olsun devralan, çalışma konusunu 
kısmen veya toptan değiştiren, yapılan işin ta
mamlanması yüzünden veya her hangi bir se
beple sürekli olarak çalışmasını bırakan işve
ren, işyerinin unvan ve adresini, çalıştırılan işçi 
sayısını, çalışma konusunu, işin başlama veya 
bitme gününü, kendi adım, soyadını ve adresi
ni, varsa işveren vekili veya vekillerinin adı, 
soyadı ve adreslerini, sürekli işlerde bir ay, sü
reksiz işlerde on gün içinde Bölge Çalışma Mü
dürlüğüne bildirmek zorundadır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler. .°> ncü mad
de kabul edilmiştir. 

" Uygulama başlangıcı 
MADDE 4. — İşyerleri, işverenler, işveren 

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

BAŞKAN — .Maddeyi'kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... 4 ncü madde kaimi edilmiştir. 

Ayrıcalıklar 
MADDE 5. — Deniz ve hava taşıma işleriy

le tarım işlerinde ve aynı çatı altında birlikte 
yaşıyan bir ailenin üyeleri veya hısımları ara
sında ve aralarına dışardan başka biri katıl
mayarak ev içinde yapılan işlerle, ev hizmetle
rine bu kanun hükümleri uygulanmaz. 

Şu kadar ki : 

a) Kıyılarda veya liman ve iskelelerde ge
milerden karaya ve karadan gemilere yapılan 
yükleme ve boşaltma işleri, 

b) Havacılığın bütün yer tesislerinde yü
rütülen işler, 

c) Tarım sanatları ile tarım alât, makina 
ve parçalarının yapıldığı ve onarıldığı atölye 
ve fabrikalarda görülen işler, tarım işletme
lerinde yapılan her çeşit yapı işleri, 
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ti) Halkm faydalanmasına açık veya işye

rinin eklentisi durumunda olan park ve bahçe 
işleri, 

Bu kanun hükümlerine tabidir. 
I i AŞK AN — Maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... 5 nci mad
de kabul edilmiştir. 

Sanayi ve ticaret işleri 
MADDE 6. — I - Bu kanunun uygulan

ması bakımından sanayide sayılacak işler şun
lardır : 

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

b) Hanı, yarı ve tam yapılmış maddelerin 
işlenmesi, temizlenmesi, şeklinin değiştirilmesi, 
süslenmesi, satış için hazırlanması işleri. 

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

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

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

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

i') Su ve gaz tesisatı, kurma ve işletmesi 
işleri, 

g) Telefon, telgraf, telsiz, radyo ve tele
vizyon kurma işleri, 

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

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

ve hayvan taşıma işleri, 
j) Eşyanın istasyon, antrepo, iskele, liman

lar ve hava alanlarında yükletilmesi, boşaltıl
ması işleri, 

k) Basımevierinde yapılan işler, 
11 - Bu kanunun uygulanması bakımından 

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

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

b) Bankacılık gibi para tedavülü ile ilgili 
işlerle, sigortacılık, komisyonculuk, depoculuk, 
ambarcılık, antrepoculuk ve benzeri işler, 

İÜ - Yukarda yazılı işler dışında kalan 
bir başka bir işin kanunun uygulanması bakı
mından sanayi veya ticaret işleri arasına kon
ması gerekip gerekmediğini belirtmeye Çalışma 
B a kanlı ğı ye t ki lidi r. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... 6 ncı madde ay
nen kabul edilmiştir. 

Bildirimin yazılı olması 
MADDE 7. — Bildirimlerin ilgiliye yazılı 

olarak ve imza karşılığında yapılması gerekir. 
Bildirim yapılan kişi bunu imzalamazsa, durum 
o yerde tutanakla tesbit edilir. Ancak 7201 
sayılı Kanun kapsamına giren tebligat anılan 
kanun hükümlerine göre yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Et
miyenler... 7 nci madde kabul edilmiştir. 

Sürekli ve süreksiz işler 

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

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

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... 8 nci madc kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

İş bağıtı 

Yazılı bağıt 

MADDE 9. — Belirli süresi bir yıl veya 
daha uzun olan sürekli iş bağıtlarının yazı ile 
sözleşmeye bağlanması gerekir. Bu sözleşmeler, 
her çeşit resim ve harcdan bağışıktır. Sözleşme 
noterlikte onanmışsa, noter ücretleri bu hüküm 
dışında tutulur. 

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

— 466 — 
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.Bu belgeler her çeşit resimden bağışıktır. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka

bul etıniyeuler... 9 neu madde kabul edilmiştir. 
Takım sözleşmesi 

MADDB 10. — Birden çok işçinin meydana 
getirdiği birtakımı temsileıı bu işçilerden biri
nin, takım kılavuzu sıfatiyle işverenle yaptığı 
sözleşmeye, takım sözleşmesi denir. 

Takım sözleşmesinin, süresi ne olursa olsun 
yazılı yapılması gerekir. 

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

9 neıı maddenin ikinci bendi hükmü takım 
sözleşmelerine de uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler.. 10 nen madde kabul edilmiş
tir. 

Vazıh bağıtm şekli 
MADDE .11. — Bu kanuna göre yapılacak 

yazılı sözleşmelerde aşağıdaki hususların bu
lunması gerekir : 

1. İşverenin ve işçinin (Takım sözleşmele
rinde her işçinin ayrı ayrı) ad ve kimlikleri, 

2. Yapılacak iş, 
'"!. İş yerlerinin adresi, 
4. Süresi belirli sözleşmelerde sözleşmenin 

süresi, 
f>. ("icret, (Takım sözleşmesinde her işçi 

için ayrı ayrı) ödenje şekli ve zamanı, 
6. Var ise tarafların ileri sürdükleri özel 

şartlar, 

7. İş bağıtlımı yapıldığı gün, 
8. Tarafların imzası. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler.. 11 nci madde 
kabul edilmiştir. 

Deneme süresi 
MADDE 12. — Sürekli iş bağıtlarında de

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

kadar uzatılabilir. 

15 . 7 . 1965 O : 1 
Bu süre içinde taraflar bağı ti bildirimsiz ve 

tazminatsız bozabilirler. Ancak işçinin çalıştığı 
günler için ücret hakkı saklıdır. 

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

Bağıtm çözülmesinde bildirim 
MADDE 13. — A) Süresi belirli olmıyan 

sürekli iş bağıtlarının çözülmesinden önce duru
mun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. 

a) İş altı aydan az sürmüş olan işçi için, 
bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlıya -
rak iki hafta sonra, 

b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sür
müş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapıl
masından bağlıyarak dört hafta sonra, 

c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sür
müş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapıl
masından başlıyarak altı hafta sonra, 

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

Bozulmuş olur. 
B) Öneller asgari olup sözleşme' ile artırı

labilir. 
\)) Bildirine şartına uymıyan taraf yukar

da yazılı önellere ilişkin ücret tutarında taz
minat ödemek zorundadır. 

İsçinin sendikaya üye olması, şikâyete baş
vurması gibi sebeplerle işinden çıkartılması hal
lerinde ve genel olarak iş bağıtlın bozma hak
kının kötüye kullanıldığını gösteren diğer du
rumlarda (A) bendinde yazılı önellere ait üc
retlerin üc katı tutarı tazminat olarak ödenir. 

Tarafların ayrıca tazminat isteme hakları 
saklıdır. 

B AŞK AN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... 13 ncü madde kabul edilmiştir. 

Kıdem tazminatı 
MADDE 14. — İş bağıtmm 17 nci madde

sinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler 
dışında işveren tarafından 16 nci maddenin 
I ve II numaralı bcndlerinde gösterilen 
sebeplerle işçi tarafından bozulması veya mu
vazzaf askerlik hizmeti dolayısiyle çözülmesi 
halinde üç yıldan fazla çalışmış olmak şartiyle 
işe başladığından itibaren her bir tam iş yılı 
için işçiye 15 günlük ücreti tutarında bir taz
minat verilir. 
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İhtiyarlık aylığı bakımından bağlı bulun

duklar] kurum veya sandıklardan aylık veya 
toptan ödeme almak amaciyle iş bağıtlın çözen 
işçiler de yukarıki fıkrada yazılı bulunan taz
minata hak kazanır. Ancak aylık veya toptan 
ödeme almak için bağıtı çözen işçiye verilecek 
tazminatın hesabında işçinin yalnız 1 Nisan 1950 
tarihinden evvelki hizmet süreleri nazara alınır. 

İeşinin bu fıkra hükmünden faydalanabil
mesi için aylık veya tontan ödemeye hak ka
zanmış bulunduğunu ve kendisine aylık bağ
lanması veya toptan (ideme yapılması için ih
tiyarlık sigortası bakımından bağlı bulunduğu 
kurum veya sandığa müracaat etmiş olduğunu 
alacağı bir- belge ile belgelemek zorundadır. 

İşçilerin kıdemleri, iş bağıtının. devam etmiş 
veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına 
bakılmaksızın aynı işverenin bir veya deği
şik iş yerlerinde çalıştıkları süreler göz önüne 
alınarak hesaplanır. İşyerinin devir veya inti
kal, yahut diğer bir suretle işverenden başka 
bir işverene geçmesi halinde işçinin kıdemi iş
yerindeki hizmetleri toplamı üzerinden hesap
lanır. Kıdem tazminatı ise, bu intikal devresin
deki işverene aittir. İşyeri intikali ile bera
ber devam ettiği takdirde kıdem tazminatı, 
hilâfına hüküm olmadıkça, yeni işverene aido-
lur. 

Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla 
kıdem tazminatı ödenmez. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... 14 ncii madde kabul edilmiş
tir. 

Yeni işverenin sorumluluğu 
MADDK1 15. — Süresi belirli olan veya. ol-

mıyan sürekli iş bağıtı ile bir işverenin işine 
girmiş olan işçi, bağıt süresinin bitmesinden 
önce yahut bildirim öneline uymaksızın işini 
bırakıp başka bir işverenin işine girerse, iş ba
ğıtının bu suretle bozulmasından ötürü eski iş
verenin zararından, işçinin sorumluluğu yanın
da, ayrıca yeni işveren dahi aşağıdaki haller
de hâkimin belirteceği derecede sorumludur : 

a) İşçinin bu davranışına, yeni işine girdi
ği işveren sebebolmuşsa, 

b) Yeni işveren, işçinin bu davranmışı bile 
bile onu işine almışsa, 
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c) Yeni işveren işçinin bu davranışını öğ

rendikten sonra dahi onu çalıştırmaya devam 
ederse. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... 15 nci madde kabul edilmiştir. 

İşçinin bildirimsiz fesih hakkı 
MADDE .10. — Süresi belirli olsun veya 

olmasın, sürekli iş bağıtlarında işçi, aşağıda 
yazılı hallerde, dilerse bağıtı sürenin bitimin
den önce veya. bildirim, önelini, beklemeksizin 
bozabilir. 

1. Sağlık sebepleri : 
a) İş bağıtının konusu olan işin yapılması 

sözleşme sırasında bilinnıiyen ve işin mahiye
tinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı ve ya
şayışı için tehlikeli olursa, 

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

İL. Ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymı-
yan haller ve benzerleri : 

a) İş bağıtı yapıldığı sırada bu bağıtın 
esaslı noktalarından biri hakkında yanlış va
sıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe 
uygun o I mı yan bilgiler vermek veya sözler söy
lemek gibi hallerle işveren, işçiyi yanıltırsa, 

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

e) İşçi, işverenin evinde oturmakta ise, 
bunların yaşayış tarzları genel ahlâk bakı
mından düzgün olmazsa, 

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

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

e) Ücretin parça başına veya iş tutarı üze
rinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren ta
rafından işçiye;, yapabileceği sayı veya tutar
dan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı 
zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik al-
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dığı ücret karşılanmazsa, yahut iş şartlan esas
lı bir tarzda değişil-, başkalaşır veya uygulan
mazsa; (Sözleşmelere bu fıkradaki haller hak
kında başka türlü kayıt konmamak şartiyle). 

I [I. Zorlayıcı sebepler : 
İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan faz

la süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı 
sebepler ortaya çıkarsa, 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

İşverenin bildirimsiz fesih hakkı 
MADDE 17. — Süresi belirli olsun veya ol

masın, sürekli iş bağıtlarında işveren aşağıda 
yazılı hallerde, dilerse iş bağıtını sürenin biti
minden önce veya, bildirim önelini beklemeksi
zin bozabilir. 

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

lu ol mı yan yaşayışından yalı ut içkiye düşkün
lüğünden doğacak bir hastalığa veya sakatlığa 
uğraması halinde, bu sebeple doğacak devamsız
lığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş 
iş gününden fazla sürmesi, 

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

(a) fıkrasında sayılan sebepler dışında 
işçinin kendi kusuruna yükletilmiyon hasta
lık, kaza, doğum ve gebelik gibi halierde işve
ren için iş bağıtını bildirimsiz bozma hakkı: 
Hastalık işçinin işyerindeki çalışma süresine 
göre ÜS ncü maddedeki bildirim {incilerini altı 
hafta aşmasından sonra doğar. Doğum ve ge
belik hallerinde bu süre 70 nci maddedeki sü
renin bitiminde başlar. Ancak işçinin işine gi
demediği süreler için ücreti işlemez. 

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

a) İş bağıtı yapıldığı sırada, bu bağılın 
esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar 
veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde 
bunların kendisinde bulunduğunu ileri süre-
rerek, yahut gerçeğe uygun olmıyau bilgiler 
vererek veya sözler söyliyerek işçinin işvereni 
yanıltması, 

b) İşçinin, işveren yahut, bunların aile 
üyelerinden birinin şerci; ve namusuna dokuna
cak veya ahlâkım bozacak sözler sari' etmesi 

' ••••onslarda bulunması, yahut işveren 
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hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar 
ve isnatlarda bulunması, 

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

ç) İşçinin, işveren yahut onun ailesi üye
lerinden birine yahut işverenin başka bir işçisi
ne sataşması veya gözdağı vermesi yahut 77 nci 
maddeye aykırı hareket etmesi, 

d) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kul
lanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek 
sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlı
lığa uy mı yan davranışlarda bulunması, 

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

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

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

h) İşçinin kendi isteği, veya savsaması yü
zünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, 
işverenin malı olan veya malı olmayıp da eli 
allında, bulunan makinaları, tesisatı veya başka 
eşya ve maddeleri on günlük ücretinin tutarı 
ile. ödiyemiyeeek derecede hasara veya kayba 
uğrat m ası, 

[II - İşyerinde işçiyi bir haftadan fazla süre 
ile çalışmaktan alıkoyan bir zorlayıcı sebebin 
ortaya çıkması. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
miyenler... 17 nci madde kabul edilmiştir. 

Bağıtı çözme hakkını kullanma, öneli 
MADDE 18. — Ki ve 17 nci maddelerde 

gösterilen ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymı-
yaıı hallere dayanarak işçi veya işveren için ta
nınmış olan bağıtı bo/.ıua yetkisi, iki taraftan 
birinin İm çeşit davranışlarda bulunduğunu 
öbür tarafın öğrendiği günden başlıyarak altı 
iş günü geçtikten sonra, kullanılamaz. 

Bu haller sebebiyle işçi yahut işverenden iş 
bağıtını yukarda ki bendin öneli içinde bozan
ların diğer taraftan tazminat hakları saklıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
miyenler... 18 nci madde kabul edilmiştir. 
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Yeni iş arama izni 

MADDE J9. — Bildirim önelleri sırasında 
işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli 
olan iş arama süresini iş saatleri içinde ve üc
ret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. Bu 
iş arama izninin süresi günde iki saatten az ola
maz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini bir
leştirerek toplu kullanabilir. Ancak iş arama 
iznini toplu kullanmak istiyen işçi, bunu işten 
ayrılacağı günden evvelki günlere raslatraak ve 
bu durumu işverene bildirmek zorundadır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
miyenler... 19 nen madde kabul edilmiştir. 

Çalışma belgesi 
MADDE 20. — İşinden ayrılan işçiye, iş

veren tarafından işinin çeşidinin ne oluğunu ve 
süresini gösteren bit* belge verilir. Bu belgeye 
işçi isterse; kendisinin durum ve davranışlariy-
le, çalışmasının ne yolda olduğu da ayrıca ya
zılır. İşverenin belgedeki imzası, işçi dilerse o 
yerdeki zabıta tarafından onaylanır. 

Genel ve katma bütçeli dairelerle mahallî 
idareler ve muhtarlıklarda veya Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinde yahut özel kanuna veya özel 
kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan 
banka, ve kuruluşlarda veya bunlara bağlı iş
yerlerinden yahut kamu yararına yardımcı 
derneklere bağlı işyerlerinden çıkan işçinin 
aldığı belgeler hakkında yukanki onama hük
mü uygulanmaz. 

İşveren, işçinin istediği belgeyi vermemekte 
direnirse veyahut belgeye işçi için doğru olnıı-
yan yazılar yazarsa, işçinin yahut yeni işine 
girdiği işverenin isteği üzerine, o yerdeki za
bıta tarafından yapılacak inceleme sonucunu 
gösteren bir belge, işçiye veya yeni işverene 
verilir. Zabıta tarafından yapılacak inceleme bir 
haftada bitirilir. Ve gerekli belge zabıtaca ve
rilir. 

Genel Ve katma bütçeli dairelerle mahallî 
idareler ve muhtarlıklarda veya Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinde yahut özel kanuna veya özel 
kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan 
banka ve kuruluşlarda veya bunlara bağlı iş
yerlerinden çıkan işçilere belge verilmek isten
mez veyahut belgeye doğru olmıyan yazılar ya
zılırsa, gerekli incelemenin yapılması için bu iş
yerlerinin bağlı oldukları makamlara başvuru
lur. 

Belgenin vaktinde verilmemesi veyahut bel
gede! olmıyan yazılar bulunmasından zarar gö
ren işçi veyahut İm işçiyi işine alan yeni iş
veren eski işverenden zarar ve ziyan istiyebilir. 

Bu belgeler her türlü resim ve haredan ba
ğışıktır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
miyenler... 20 nci madde kabul edilmiştir. 

Çalışma ve kimlik karnesi 
MADDE 21. — İşveren işe aldığı her işçi

ye en geç onbeş gün içinde «işçi çalışma ve 
kimlik karnesi» vermek zorundadır. Deneme 
süresine bağlı tutulan işçiler için bu onbeş gün
lük süre, deneme süresinin bitiminden sonra 
başlar. Bu karne ancak İş ve İşçi Bulma Kuru
mu tarafından tek tip olarak bastırılır, ve 
parası karşılığında işverenlere verilir. Sözü edi
len karnelerin şekli, içine nelerin yazılacağı ve 
nasıl alınıp verileceği ve kullanılacağı Çalışma 
Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir tüzükte 
gösterilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kantin açılması 
MADDU 22. •— 1. a) İşçilere veya bun

ların ailelerine yiyecek, içecek, giyecek ve yaka
cak gibi. gerekli maddeleri satmak üzere kan
tinler açılması; aşağıdaki şartlar içinde ilgili 
çalışma müdürlüğünün iznine bağlıdır. 

1)) Kantin açılmasının işçiler için daha fay
dalı olacağı anlaşılırsa, 

2. Şehir ve kasabalardan uzak işyerlerin
de işçiler veya bunlarla birlikte işveren tara
fından kantin açılmamışsa, 

İşverenin kantin açması mecburidir. 
;>. Bu sebeplerle açılacak kantinlerde sa

tılacak maddeleri; cinsleri, vasıfları ve masraf 
karşılıkları Çalışma ve Ticaret Bakanlıkları 
tarafından çıkarılacak bir yönetmelikte be
lirtilir. 

4. İşçiler kantinlerinden alış - veriş etme
ye zorlanamaz. 

5. Bu kanunun yürürlüğünden önce açıl
mış olan kantinler veya benzeri satış yerleri 
için, işveren kanunun yürürlük gününden baş-
lıyarak üç ay içinde Çalışma Bakanlığına baş
vurup bu satış yerlerinin ynkardaki hükümle
re. uygunluğunu tesbit ettirmek 

— 470 — 
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Bu gibi yerlerde yapılması gereken değişiklik
ler ve düzeltmeler yetkili makamca verilecek 
uygun öneller içinde işveren tarafından ta
mamlanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
mişti r. 

İşverenin ödeme sorumluluğu 
.MADDE 2:î. — İşveren, işçinin iş sebebiyle 

yok olan veya sakatlanan alet, taşıt ve hay
vanlarını ödemekle yükümlüdür. Sn kadar ki; 
işveren işçinin kendi kusur ve ihmali ile sebe-
holduğu yok olma veya sakatlanmaları öde
mekle yükümlü değildir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir'. 

Toplu işçi çıkarma 
MADDE 24. — İşverenler kanundan doğan 

ödevlerini yerine getirerek de olsa işlerini da
raltmak veya işçilerini azaltmak amaciyle iş
yerinden toplu olarak veya kısa aralıklarla 
ondan az olmamak üzere onda biri kadar ve 
daha fazla işçiyi isten çıkarmak istedikleri 
hallerde durumu, işçileri çıkarmadan, en az bir 
ay önce ilgili çalışma müdürlüğüne yazılı ola
rak bildirmek zorundadırlar. 

Yukardaki fıkra hükmüne göre toplu işçi 
çıkaran, veya bu gibi işyerlerini aynı şartlarla 
işleten veya işletmeye başlıyan işverenler, çı
karma tarihinden itibaren G ay içinde aynı iş-. 
yerlerine aynı iş için dışardan, işçi alma zorun
da kalırlarsa, durumu uygun araçlarla yayın-
lıyarak ve işçinin kayde tirdiği adresine ta
ahhütlü mektupla bildirerek daha önce işten 
çıkardıkları işçilerden çalışmak istiyenleri gü
nün şartlarına göre işe almak zorundadırlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Sakat ve eski hükümlü çalıştırma 
MADDE 25. — İşverenler işyerlerinde aşa

ğıdaki esaslar ve ölçüler içinde sakat kimse 
ile eski hükümlü kimse çalıştırmak ve bunlara 
meslek, beden ve ruh durumlarına göre iş ver
mek zorundadırlar. 

a) Yüz işçiye kadar işçi çalıştıran işyer
lerinde her tanı elli işçiye karşılık bir sakat ve 
bir eski hükümlü kimse, 
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b) İşçi sayısının yüzünden fazlası için her 

yüz işçiye karşılık iki sakat ve iki eski hüküm
lü kimse, 

Çalıştırılır. 
c) Bu maddeye göre çalıştırılacak sakat ve 

eski hükümlülerin çeşitleri ile hangi cins sakat 
ve eski hükümlülerin hangi iş kollarında ve 
işlerde çalıştırılabileceği ve bunların işyerle
rinde genel hükümler dışında bağlı olacakları 
özel ve ücret şartları ile bunların işvcrenlerce 
nasıl işe alınacakları; Çalışma, Adalet, Sanayi, 
Millî Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ulaş
tırma bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak tü
zükte gösterilir. 

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

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

Genel ve katma bütçeli dairelerle mahallî 
idareler ve muhtarlıklar veya Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri yahut özel kanuna veya özel ka
nunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan 
banka ve kuruluşlara veya bıtnlara bağlı işyer
lerinin İş Kanununa tabi olmıyan daire ve ku
rumlarında çalıştırılan kimselerin de sakat ve 
eski hükümlüler arasından ayrılması hakkın
daki gerekli usul ve şartlar ile bunun oran ve 
tutarları ve hangi işlerde çalıştırılacakları yu
karda sözü geçen tüzükte gösterilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... 25 nci madde kabul edilmiştir. 

rÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ücret 

Taril' 

MADDE 26. — Genel anlamda ücret, bir 
kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçün
cü kişiler tarafından sağlanan ve nakden öde
nen meblâğı kapsar. 
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Ancak 13 ncü maddenin (c) bendinde sözü 

geçen ücretle 14 ncü maddede sözü geçen kı
dem tazminatına esas olacak ücretin hesabın
da, birinci fıkrada yazılı -ücrete ilâveten isçiye 
sağlanmış olan para ve parayla ölçülmesi müm
kün bağıtsal ve kanundan doğan menfaatler 
ve göz önünde tutulur. 

İşçi ücreti en geç haftada bir yurtta geç
mesi zorunlu para ile ödenir. 

Toplu sözleşmeler veya iş bağıtları ile bu 
ödeme süresi en geç bir aya çıkarılabilir. 

Bir işyerinde aynı nitelikte işlerde ve eşit 
verimle çalışan kadın ve erkke işçilere sadece 
cinsiyet ayrılığı sebebiyle farklı ücret verile
mez. Toplu iş sözleşmelerine ve iş bağıtlarına 
buna aykırı hüküm konulamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
in iyenler... 2(3 ncı madde kabul edilmiştir. 

Askerlik ve kanundan doğan çalışma 

MADDE 27. — Muvazzaf askerlik ödevi dı
şında manevra veya her hangi bir sebeple silâh 
altına alınan ve yahut her hangi bir kanundan 
doğan çalışma ödevi yüzünden işinden ayrılan 
işçinin iş bağıtı, işinden ayrıldığı günden bağ
lıyarak iki ay sonra bozulmuş sayılır. 

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

İş bağıtlımı bozulmuş sayılabilmesi için 
beklenilmesi gereken süre içinde işçinin ücreti 
işlemez. Ancak özel kanunların İm husustaki 
hükümleri saklıdır. Bu süre içinde iş bağıtlımı 
kanundan doğan başka bir sebebe dayanılarak 
işveren veya işçi tarafından bozulduğu öteki 
tarafa bildirilmiş olsa bile bozulma için kanu
nun gösterdiği önel bu sürenin bitiminden son
ra işlemeye başlar. Ancak iş bağıtı esasen be
lirli bir süreyi içine alıyor da bu süre yukarıda 
yazılı önel içinde kendiliğinden bitiyorsa bu 
madde hükümleri uygulanmaz. 

İler hangi bir askerî ve kanuni ödev dola
yı si yi e işinden ayrılan işçilerden bu ödevin so
na ermesinden başlıya rak iki ay içinde işe gir
mek için başvuranları, işverenler boş yerlere 
öncelikle ise alma zorundadırlar. 
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BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-

nıiyenler... 27 nci madde kabul edilmiştir. 
Ücretin saklı kısmı 

MADDÎM 28. — İşi ücretlerinin ayda 240 li
rası haczedilemez, veya başkasına devir ve tem
lik olunamaz. Ancak işçinin bakmak zorunda 
olduğu aile üyeleri için hâkim tarafından tak
dir edilecek miktar bu paraya dâhil değildir. 
Bu kayıtlamalar nafaka borcu alacaklarının 
haklar un ka I dirin az. 

BAŞKAN - - Maddeyi kabul edenler.. Et
in iyenle r... 28 nci madde kabul edilmiştir. 
Kamu tüzel kişilerine ve bunların bâzı kuru

larına, ilişkin ödevler 
MADDE 29. — Genel ve katma bütçeli daire

lerle mahallî idareler ve muhtarlıklar veya 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri yahut özel kanuna 
veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanıla
rak kurulan banka ve kuruluşlar; mütaahhide 
verdikleri her türlü bina, köprü, hat ve yol 
inşası gibi yapım ve onarını işlerinde, mütaalı-
hitlere ödenecek her istihkaktan önce işyerin
de çalışan işçilerden mütaahhit veya taşaron-
larca ücretleri ödenmiyenlerin bulunup bulun
madığını kontrol edip, ücretleri ödenmiyen 
varsa mütaahhitten veya taşaronlardan istene
cek bordrolara göre bu ücretleri bunların is
tihkaklarından öderler. 

Bunun için istihkak ödeneceği ilgili idare 
tarafından işyerinde şantiye şefliği, İşyeri ilân 
tahtası veya işçilerin toplu bulunduğu yerler 
gibi işçilerin görebilecekleri yerlere yazılı ilân 
asılmak suretiyle duyurulur. Ücret alacağı 
olan işçilerin ücret alacaklarının üç aylık tuta
rından fazlası hakkında adı geçen idarelere her 
hangi bir sorumluluk düşmez. 

Anılan mütaahhitlerin bu idaredeki her çe
şit teminat ve istihkakları üzerinde yapılacak 
her türlü devir ve el değiştirme işlemleri veya 
haciz ve icra işlemleri bu işte çalışan işçilerin 
ücret alacaklarından fazlası hakkında hüküm 
ifade» eder. 

Bir işverenin üçüncü kişiye karşı edan borç
larından dolayı işyerinde bulunan tesisat, mal
zeme, ham, yarı işlenmiş veya tanı işlenmiş mal
lar ve başka kıymetler üzerinde yapılacak ha
ciz ve icra izlenildi, bu işyerinde çalışan işçi
lerin icra. kararının alındığı tarihten önceki üç 
aylık dönem içindeki ücret alacaklarını karşı-
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lıyacak kısım ayrıldıktan sonra kalan kısmı I 
üzerinde büküm ifade eder. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
miyenler... 29 ncu madde kabul edilmiştir. 

(Teret hesap puslası 
MADDE 30. — İşveren her ödemede işçiye 

ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin 
özel işaretini taşıyan bir pusla vermek veya 
işçinin yanında bulunan ücretle ilgili deftere 
bu hesapları yine imzası veya özel işareti al
tında kaydetmek zorundadır. 

Bu pusla veya defterde ödemenin günü ve 
ilişkin olduğu dönem ile fazla çalışma, hafta ta
tili, ulusal bayram, ve genel tatil ücretleri gibi 
asıl ücrete yapılan her çeşit eklemler tutarının 
ve vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafa
ka ve icra gibi her çeşit kesintilerin ayrı ayrı 
gösterilmesi gerekir-. 

Bu işlemler her türlü resimden bağışıktır. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Zarar Karşılığı kesinti 

MADDE 31. —- îş bağıtlarında işverenin 
tazminat karşılığı olarak işçi ücretlerinden ge
çici olarak alıkoyacağı miktar on haftada eşit 
taksitlerle kesilmek üzere işçinin on günlük 
ücreti tutarından fazla olamaz. Tazminat kar
şılığı bu kesintiler, bütün iş süresi içindir ve 
bundan bir miktar mahsubedilince yeniden aynı 
esaslar dairesinde kesinti yapılabilir. 

Tazminat kesintileri, mahsup yapılmasını 
gerektirecek bir zarar yapılmadan işten ayrıl
ma hallerinde işçiye kesintisiz olarak geri veri
lir. Tazminat karşılığı olarak geçici olarak 
alıkonulan paradan, mahsup yapılması gerek
tiği zaman işçi isterse işveren kendisine mah
subun hangi esaslara göre yapıldığını anlat
mak ve buna ait hesaplarla fatura ve başka 
belgeleri göstermek .zorundadır. 

Tazminat karşılığı olarak alıkonulan para
dan ancak o işçi tarafından yapılan zarar için 
mahsup yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Para cezası 
MADDE 32. — İşveren toplu sözleşme veya 

iş bağıtlarında gösterilmiş olan sebepler dışın
da işçiye para cezası veremez. 
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İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak ke

sintilerin işçiye hemen sebepleriyle beraber bil
dirilmesi gerekir. İşçi ücretlerinden bu yolda ya
pılacak kesintiler bir ayda üç gündelikten veya 
parça başına yahut yapılan iş miktarına göre 
verilen ücretlerde işçinin üç günlük kazancın
dan fazla olamaz. 

Bu paralar işçilerin yararına kullanılıp har
canmak üzere Çalışma Bakanlığı hesabına Ba
kanlıkça belirtilecek ulusal bankalardan birisine 
kesildiği tarihten itibaren bir ay içinde yatırılır. 
Her işveren işyerinde bu paraların ayrı bir he
sabını tutmaya mecburdur. Birikmiş bulunan 
ceza paralarının nerelere ve ne kadar verilece
ği Çalışma Bakanının başkanlık edeceği ve işçi 
temsilcilerinin de katılacağı bir kurul tarafın
dan karara bağlanır. Bu kurulun kimlerden te
şekkül edeceği, nasıl ve hangi esaslara göre ça
lışacağı çıkarılacak bir tüzükte gösterilir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum... 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Asgari ücret 
MADDE 33. — Bu kanuna göre işçi, Deniz 

İş Kanununa göre gemi adamı, 5953: sayılı Ka
nuna göre gazeteci sayılanlarla tarım ve ev hiz
metlerinde çalışanların ekonomik ve sosyal du
rumlarının düzenlenmesi için eğer varsa ilgili 
iş kolunda üst kademedeki en çok üyesi bulunan 
işçi ve işveren teşekküllerine danışıldıktan sonra 
Çalışma Bakanlığınca gerekli görülecek yerler 
ve işlerde' ücretlerin asgari hadleri tesbit edilir. 

Asgari ücret tesbit komisyonu, Çalışma Ge
nel Müdürünün Başkanlığında Çalışma Bakanlı
ğı İşçi Sağlığı Genel Müdürü, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığından gıda ve beslenme konusu 
ile ilgili olarak gönderilecek bir temsilci, Tica
ret Bakanlığı Konjonktür Müdürü, Devlet Plân
lama Dairesinden bir temsilci ile, Ankara'daki 
en çok temsil yetkisini taşıyan en üst derecede
ki işçi ve işveren teşekküllerinin seçecekleri üçer 
temsilciden kurulur. 

Asgari ücret tesbit komisyonu, üyelerinin ço
ğunluğu ile toplanır ve oyların çoğunluğu ile 
karar verir. Oyların eşitliği halinde Başkanın 
oyu kararı sağlar. 
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Kararlar Resmî Gazete ile yayınlanarak yü

rürlüğe girer. Komisyon kararları kesindir. 
Anılan komisyonun seçimle gelen üyelerinin 

seçim tarz ve usulleri ile komisyonun toplanma 
ve çalışma şekli asgari ücretlerin tesbiti sıra
sında uygulanacak esaslar göz önünde tutulacak 
hususlar, başkan, üye ve raportörlere verilecek 
huzur hakları Çalışma Bakanlığı tarafından çı
karılacak bir tüzükte gösterilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yaran ücret 
MADDE 34. — 16 ncı maddenin I I I ncü 

bendi ile 17 nci maddenin I I I ncü bendinde gös
terilen zorlayıcı sebepler dolayısiyle çalışmıyan 
veya çalıştırılmıyan işçiye bu bekleme süresi için
de bir haftaya kadar her gün için yarım ücret 
ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Fazla çalışma ücreti 
MADDE 35. — Memleketin genel yararları, 

yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gi
bi sebeplerle kanunda yazılı günlük çalışma sü
resinin 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 suretiyle 
ödenir. 

. ç) 61 nci maddede yazılı sağlık sebeplerine 
dayanan kısa veya sınırlı süreli işlerde fazla ça
lışma yapılamaz. 

d) Fazla çalışma Çalışma Bakanlığının iz
nine bağlıdır. 

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

f) Fazla saatlerle çalışmanın ne suretle uy
gulanacağı çıkarılacak bir tüzükte gösterilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... 35 nci madde kabul edilmiştir. 

Komisyonun bir önergesi vardır, onu okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
İş Kanunu ve Deniz İş kanun tasarılarının 

maddeleri üzerinde değişiklik önergesi verilmiş 
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olanlarının okunarak müzakere edilmesini, diğer 
maddeler üzerinde ise madde metinleri okun-
maksızm Komisyonumuz metninin toptan oylan
masını vaktin darlığı sebebiyle saygı ile teklif 
ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İzmir 

Şeref Bakşık 
BAŞKAN — Efendim, önergeyi oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler... Muhterem arkadaş
larım, önergeyi dinlediniz mi? Önergeyi kabul 
ediyor musunuz? («Yeniden okunsun» sesleri.) 
Yeniden okutuyorum. 

(Geçici Komisyon Sözcüsü Şeref Bakşık'm 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Öner
ge kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, gerek İş Kanunu ta
dili tasarısında ve gerekse Deniz İş Kanunu ta
sarısında maddeler üzerinde verilmiş bulunan 
değişiklik önergesi yoktur. Şu halde İş kanunu 
tasarısının 35 nci maddesini okuduk. 

Efendim, ben şu şekilde bu oylamayı yapaca
ğını; yürürlük maddesine gelinceye kadar, İş 
kanunu tasarısı ile Bolu Milletvekili Kâmil İnal 
ve 10 arkadaşının malûllerin işe yerleştirilmesi 
hakkındaki kanun teklifinin 36 ncı maddesinden 
109 ncu maddesine kadar olan maddelerini ko
misyon metinlerine göre oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Yine bu tasarıda 4 geçici madde vardır. 4 
geçici maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi yürürlük maddelerini okuyoruz. 
MADDE 110. — Bu kanun yayımı tarihin

de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —- Kabul edenler. 
Kabul edilmiştir. 

Etmiyenler... 

MADDE 1.1.1. — Bu kanunun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

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

İş kanunu tasarısı ile Deniz iş kanunu tasarı
sını birlikte konuştuğumuz için, Deniz iş kanunu 
tasarısının da maddelerini kabul edip ondan 
sonra tümlerini açık oylarınıza sunacağım. 
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İvedilik teklifi vardır; ivedilik teklifini oyla

rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
İvedilik teklifi kabul edilmiştir. 

Birinci maddeden 54 ncü maddeye kadar 
olan komisyon maddelerini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Yürürlük maddeleri kalıyor, onları okutuyo
rum. 

MADDE 55. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 56. — Bu kanunun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Her iki tasarı üzerinde lehte ve aleyhte söz 
istiyen var mı? 

Buyurun Sayın Ref et Aksoy. 
Muhterem arkadaşlar, her iki tasarının tümü 

üzerindeki görüşmeler birlikte yapılarak bitiril
mişti. Deniz iş kanunu tasarısının maddelerine 
geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

REFET AKSOY (Ordu) — Muhterem arka
daşlarım, Millet Meclisi teşriî hayatında ekspres 
kanunlar gelmiş geçmiştir. Fakat, şu kabul etti
ğimiz iki kanun bu ekspres kanunların şaheseri 
olarak meydana çıkmıştır. Maddeleriyle kabul 
edilen bu kanunun, âzami 20 kişi ile kabul edil
diğini arz ederek Türk köylüsü için mübarek ol
masını dilerim. 

BAŞKAN — Tasarının lehinde ve aleyhinde 
konuşuldu, Komisyon da fikrini beyan etmek is
tiyor, Bakan da. Ondan sonra oylayacağım. Ön
ce Komisyon adına Sayın Bakşık. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 
BAKŞIK (İzmir) — İş kanunu tasarısı ile de
niz iş kanunu tasarısının kadük olmadan derhal 
tasarının kabul edilmesi şeklindeki yüksek anla
yışınız sebebiyle Yüksek Kurulunuza teşekkürle
rimi sunmak için huzurunuza geldim. Bu vazife
yi komisyon adına ifa ediyorum. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
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ÇALIŞMA BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ-

LIYANGİL (C. Senatosu Bursa Üyesi) — Muh
terem arkadaşlar, çalışma hayatımızda çok önem
li boşlukları dolduran İş Kanunu ve deniz iş ka
nunu tasarısının Yüksek Heyetinizce pek anla
yışlı bir şekilde kabul edildiği için Türk işçisi ve 
Hükümetim adına minnet ve şükranlarımı arz 
ederim. 

BAŞKAN — İş Kanunu, ve deniz iş kanunu 
tasarılarının ikisini de ayrı ayrı açık oylarınıza 
sunuyorum, yuvarlaklar sıralar arasında dolaştı
rılacaktır. 

1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerin 
Diyanet İşleri Başkanlığı kısmında değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun tasarısının oylamasına 
(248) arkadaş katılmış, (246) kabul, (2) çekin-
ser oyla tasarı kanunlaşmıştır. 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi İda
re Âmirlerinin 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun teklifinin oylamasına 
(246) arkadaş katılmış, (242) kabul, (4) çekin-
ser oy çıkmıştır, böylece tasarı kanunlaşmıştır. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri personel kanunu ta
sarısının oylamasına (238) arkadaşımız iştirak 
etmiş, (234) kabul, (4) çekinser oy çıkmıştır. 
Böylelikle tasarı Meclisimizce kabul edilmiştir. 
Memlekete ve milletimize hayırlı olsun. 

Lütfen dolaştırılan yuvarlaklara oylarınızı 
kullanınız. 

İş kanunu tasarısına ve deniz iş kanunu ta
sarısına oy kullanmıyan arkadaşımız var mı? Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 

İş kanunu tasarısının oylamasına (20) arkada
şımız katılmış, (19) kabul, bir çekimser oy çık
mıştır. Gerekli nisap temin edilemediğinden ge
lecek birleşimde oylama tekrar edilecektir. 

Deniz iş kanunu tasarısının oylamasına 19 
arkadaşımız katılmış 18 kabul, 1 çekinser oy çık
mıştır. Gerekli nisap temin edilemediği için ge
lecek birleşimde oylama tekrarlanacaktrı. 

Açık oylamalar neticesinde de ekseriyet kal
madığı anlaşıldığından 16 Temmuz Cuma günü 
saat 15 te toplanılmak üzere birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 19 
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6. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, An
kara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine, Tarih ve 
Felsefe Uzmanı yetiştirme görevlerinin verilmek 
istenmesinde Bakanlığın etkisinin ne olduğuna 
dair soru önergesine Millî Eğitim Bakanı Cihat 
Bilgehanhn yazılı cevabı (7/723) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Sayın Millî Eğitim Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
rica ederim. 

Adana Milletvekili 
Hasan Aksay 

A. Ü. İlahiyat Fakültesi Genel Kurulunun 
1 . 2 . 1965 tarih ve 34 sayılı, İlahiyat Fakültesi
nin isminin, gayesinin ve programının değiştiril
mesi yolunda aldığı karar gerekçesinde: 

«. . . . Din dersleri ve yardımcıları için yıllar
dan beri mütehassıs öğretmen ihtiyacı içinde 
kıvranan Millî Eğitim Bakanlığının ihtiyaçları
nı gidermek de ayrıca vazifemizdir. Uzun yazış
malardan sonra Bakanlıkla tam bir anlayış birli
ğine varılmış ve bu konuda kısa bir süre içinde 
gerekli tedbirlerin alınacağı vadolunmuştur.» 
denmektedir. 

1. Muayyen bir görevi yerine getirmek üze
re kurulduğu, Kuruluş Kanununun gerekçesi, 
Meclis müzakereleri, Hükümet görüşü ve tevhidi 
Tedrisat Kanunundan açıkça anlaşılan İlahiyat 
Fakültesine Tarih ve Felsefe Uzmanı yetiştirme 
munzam ve muvazzaf görevlilerinin verilmesinde 
ve bahsedilen mutabakatta Millî Eğitim Bakanlı
ğının tesiri ne olmuştur? 

2. Bir fakültenin kendi asli konuları üze
rinde derinleşme ve ihtisaslaşmaya çalışması ilmî 
zihniyet ve ilmî teşkilâtlanmanın" zaruri bir icabı 
olduğu açıkken, Millî Eğitim Bakanlığının İlahi
yat Fakültesiyle, yardımcı derslerini de esas al
ması yolundaki mutabakatının gerekçesi nelerdir? 

3. Avrupa Üniversitesinin Klâsik Fakültele
ri: İlahiyat, Edebiyat ve Fen Fakülteleridir. 

Mevcut İlahiyat Fakültesinin yerine kurul
mak istenen ve Edebiyat Fakültelerinin tarih ve 
felsefe bölümlerini de içine alan yeni tip fakül
te, fakültelerarası iş bölümüne uygun mudur? 

Mevcut Edebiyat Fakültelerimizin bu konularda 
ehliyetli eleman yetiştirirken böyle bir yenisini 
getiren sebepler nelerdir? 

4. İstihdam bakımından bu bölümlemenin 
neticeleri neler olabilir? 

5. Dünyada başlı başına tarih ve felsefe li
sansı olan başka bir ilahiyat fakültesi var mıdır? 

T. O. 
Millî Eğitim Bakanlığı 12 . 7 . 1965 

Talim ve Terbiye Dairesi1 

Sayı: 11675 

Konu: Adana Milletvekili Ha
san Aksay'in önergesi. 

İlgi: 8 Mayıs 1965 tarih, 7/723-11163/64052 
sayılı ve Millet Meclisi Genel Sekreterlik Kanun
lar Müdürlüğü, ifadeli yazıyla, Başbakanlık, Ka
nunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi ifadeli, 11 Ma
yıs 1965 tarih ve 77/1938 sayılı yazı: 

Millet Meclisi Bakanlığına 
Adana Milletvekili Hasan Aksay tarafından, 

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hakkın
da verilen yazılı soru önergesi cevalbı ilişik ofl'a-
rak sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Cihat Billgehan 

M. Eğitim Bakamı 

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin ku
ruluş gayesi ve dünyadaki emsallerine göre, Fa
kültenin şimdiki adının değiştirilmesine mahal 
yoktur. 

2. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm çı
raklar için Sosyal Sigortalar Kanununa geçici 
bir madde ilâvesinin düşünülüp düşünülmediği
ne dair soru önergesi ve Çalışma Bakanı İhsan 
Sabri ÇağlıyangiVin yazılı cevabı (7/737) 

29 . 5 . 1965 
4 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Saym Ça

lışma Bakanı tarafından mevzuun önemine bina
en âc'ilen cevapliandırılmasınıın teminini saygıla
rımla arz ederiım. 

Bilecik Milletvekili 
Sadi Binay 
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Soru : 
17 . 7 . 1964 tarih ve 506 sayılı Sosyal Si

gortalar Kanunu ilk olarak Eskişehir ve Bilecik 
(bölgelerinde pilot bölge olarak tatbikata konmuş
tur. Ancak bu kanun iptal edilen bir madde ye
rine yeni bir madde veya geçici bir madde ikame 
etmediğinden ve Çıraklık Kanunu da henüz çık 
madığmdan bu bölgelerde çıraklık müessesesini 
yıkmış ve binlerce çırak işsiz ve açıkta kalmış iş
verenler çıraklarına yol verme zorunluğunu duy
muşlardır. Bu durumu kısa bir zamanda izale 
etmek için : 

1. Sosyal Sigortalar Kanununa geçici bir 
madde ilâvesi düşünü'llmekte inidir? 

2. Borçlar Kanunıuna bir atıf yapmak su
retiyle çırakların maluliyet, ihtiyarlık, ölüm ve 
analık (emeklilik) sigortalarından muaf tutul
masını düşünüyor musunuz? 

3. Çıraklik hizmet akdinin bir branşı mıdır? 
Branşı değil ise yazılı bir mukavele ile çırak ça
lıştıranlar evvelice olduğu gibi Sigortadan muaf 
tutulamazlar mı? 

T. C. 
Çalışma Bakanlığı 14 . 7 . 1965 

işçi Sağlığı Genel Md. 
Sayı: 915-1 -8 .5724 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Iligi: 2 . 6 . 1965 gün ve 7/737 :11429/65605 

sayılı yazınız : 

Çıraklar için Sosyal Sigortalar Kanununa ge
çici bir madde ilâvesinin düşünülüp düşünülme
diğine dair Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm 
yazılı soru önergesi dolayısiyle keyfiyet incel
tendi, 

Çırakların, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nunu muvacehesindeki durumlarını açıklıyan 
7 . 6 . 1905 tarMi, 156710 sayılı ve (928 seri 
numaralı) genelgenin bir nüshası ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Bahis konusu genelgede de belirtildiği üzere, 
işyerlerinde çırak olarak çalıştıkları tesbit edi
lenler hakkında, Sosyal Sigortalar Kanununun 
3 neü maddesinin 11 nci bendinin (B) fıkrasın
da öngörülmüş olan özel kanun çıkıncaya kadar, 
anılan kanun hükümlerinin uygulanmaması lâ-
zrmgeldiğinden, çırakların durumu ile ilgili ola-
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rak 506 sayılı Kanuna geçici bir madde ilâvesi
ne mahal olmadığı düşünülmektedir. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
î. Sabri Çağlıyangil 

Çalışma Bakanı 
Sosyal Sigortalar Kurumu 

Genel Müdürlüğü 7 . 6 . 1965 
Şube: VIII Sayı: 031/156710 

Konu: Çıraklar Hk. 
Genel No: 928 
Bâzı şulbeleriimİEJce çırakların sigortalı sayılıp 

sayıilmıyacağı hususunda tereddüde düşüldüğü 
anlaşıldığından, keyfiyetin açıklanmasına lüzum 
görülmüştür. 

Bilindiği üzere, 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 2 nci maddenin- birinci fıkrasında, 
bir hizmet akdine dayanarak, bir veya birkaç iş
veren tarafından çalıştırılanların sigortalı sayı-
liacakları, hükme bağlanmış, anılan kanunun 
3 neü maddesinin I I nci bendinin (B) fıkrasın
da da, özel kanunda tarif ve nitelikleri belirti
len çıraklar hakkında çıraklık devresi sayılan 
süre içinde Analık, Malûllük, Yaşlılık ve ölüm 
Sigortaları ile bu kanunum 35 nci maddesi hük
münün uygulanmryacağı öngörülmüş bulunmak
tadır. 

Yine bilindiği üzere, Çalışma Bakanlığınca 
müttehaz 10 . 10 . 1957 tarihli ve 1 0 2 1 - A - 1 -
19/9197 sayılı ve (18) seri numaralı genelgede 
bir sanat öğretilmek ve meslek sahibi yapılmak 
üzere esnaf tarafından işyerlerinde istihdam 
edilen çıraklarla işverenler arasındaki bağın çı
raklık mukavelesinden mütevellit olduğu, bir iş 
veya hizmet akdi mahiyetinde olmadığı, bu se
beple çırak oldukları anlaşılanlar hakkında sigor
ta kanunlarının tatbikine imkân bulunmadığı ve 
ayrıca hukukî bünye, mahiyeti ve hükümleri ta
mamen ayrı bulunan çıraklık mukavelesine isti
naden çalışan çırakları hizmet akdine istinaden 
çalışanlarla birlikte mütalâa etmeye imkân ola-
mıyacağı belirtilmekte ve mezkûr Bakanlığın 
3 . 3 . 1961 tarîMi, 1041/A - 1 -12/2450 - 4 sa
yılı ve 6 seri numaralı genelgesinde de, çıralk 
olduğu belirtilen şahıslarla işveren arasında. 
Borçlar Kanununun 318 nci maddesi hükmü ge
reğince : 

a) Akdedilen bir çıraklık mukavelesi bulu
nup bulunmadığının, 
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b) Bu mukavelenin yapılacak işin ve çırak

lığın nevi ve müddetine ve günde çalışılacak sa
atlere ve iaşe yahut diğer yapılacak, verilecek 
peylere ve kezalik tecrübe zamanına dair muk-
tazli şartları ihtiva edip etmediğinin, 

c) Çırak olduğu bildirilen şahısların, bir 
ıgünlük devre içinde işyerinde bir işçi gibi çalı
şıp çalışmadıklarının ve istihsalin meydana gel
mesine matuf bir mesai sarf edip, etmedikleri
min, aynı zamanda umumiyetle bir sanat öğren
me ile alâkalı olmıyarak muayyen çalışma saat
lerinden önce ve sonra yapılması gerekli hazır 
lama, tamamlama, yahut temizleme işlerinde ça
lıştırılıp çalıştırılamadıklarınım ve işyerlerinde 
fbir meslek veya sanat öğrenmıek dışında diğer 
işçilere veya ustalara yardımcılık veya işyeri 
nin temizliği, bakımı, ve saire gibi, esasen bir 
işçi çalıştırılmak suretiyle yapılması mümkün 
işlerde çalışıp çalışmadıklarının, 

tesbi'ti suretiyle karar verilmesi gerektiği lü
zumuna işaret edilmiş bulunmaktadır. 

Her ne kadar, yukarıda tarih ve numarası 
kayıtlı Bakanlık genelgesinde çırak olduğu bil
dirilen şahıslarla işveren arasında akdedilmiş 
fbir çıraklık mukavelesi bulunup bulunmadığının 
araştırılacağı belirtilmiş bulunmakta ise de, Borç
lar Kanununun 318 nc'i maddesinde; «Küçük

ler veya mahcurlar ile yapılan çıraklık mukave
lesi tahriri yapılmış, usta ve velayeti haiz 'kimse 
yahut sulh hâkiminin muvafakatiyle vasi tara
fından iımza edilmiş olmadıkça muteber değildir», . 
denilmekte olduğundan, küçük ve mahcurlar için 
yapılacak mukavelenin tahriri olacağı öngörül
müş, bunun dışında yapılacak çıraklık akitleri
nin yazılı olması mecburiyeti vaz'edilmemiştir. 

Bu itibarla, küçük ve mahcurlar dışında ka
lan ve çırak olduğu iddia olunan kimselerle iş
verenler arasında mutlaka yazılı bir çıraklık mu
kavelesi aranmasına mahal bulunmamakta, çırak 
olduğu iddia olunan kimselerin durumları, yu
karda belirtilen esaslara göre incelenip bir tuta
nakla tesfbit okunduktan sonra, karara bağlanma
sı ve çırak oldukları anlaşıldığı takdirde hak
larında, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
3 neti maddesinin I I ndi bendinin (B) fıkrasın
da öngörülmüş olan özel kanun çıkıncaya kadar, 
anılan kanun hükümlerinin uygulanmaması lâ-
zımgelmektedir. 
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Ancak, bahiskonusu özel kanunun çıkması ha

linde, yukardaki esaslar dairesinde, çırak olduk
ları tesbit edilen kimseler hakkında, çıraklık dev
resi sayılan süre içinde, 506 sayılı Kanunun iş 
kazalariyle meslek hastalıkları ve hastalık sigor
talarına mütaallik hükümlerinin uygulanması, 
huna mukabil Analık, Malûllük, Yaşlılık ve ölüm 
sigortalarından faydalanmamakları gerekmekte
dir. 

Bilgi edinilmesinli, buna göre işlem yapılma
sını rica ederiz. 

'Genel Müdürlük 

Dr. Fikret Pamir N. Ergun 
'Genel Müdür Sigorta işleri Md. 

3. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 1923 
yılından 1965 yılına kadar, Devlet tarafından ya
pılan köprülere dair soru önergesi ve Bayındır
lık Bakanı Orhan Alp'in yazılı cevabı (7/740) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi saygı ile arz ve rica ederim. 

izmir Milletvekili 
Mustafa Uyar 

1923 yılından 1965 yılma kadar, Devlet tara
fından hangi tarihlerde, kaçar lira sarf edilmek 
suretiyle hangi nehir veya ırmaklar üzerine ne
relerde köprüler yapılmıştır. Bu köprülerin 
uzunluğu nedir? 

T. O. 
Bayındırlık Bakanlığı 8 . 7 . 1065 

Hususi Kalem 
Sayı: 144/1163 

Konu: izmir Milletvekili Mus
tafa Uyar'm yazılı sorusu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 8 . 6 . 1965 gün ve 7/740/11490 - 65TO5 

sayılı yazınız. 

1923 yılından 1965 yılına kadar Devlet ta
rafından hangi tarihlerde ve kaçar lira sarf 
edilmek suretiyle hangi nehir ve ırmaklar üze
rinde köprüler inşa edildiği hakkında izmir Mil
letvekili Mustafa Uyar tarafından verilen yazılı 
soru önergesi ile istenilen bilgilerin ilişikte su-
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nulan köprüler listesinde (*) bulunduğunu arz 
ederim. 

Orhan Alp 
Bayındırlık Bakanı 

4. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, Bi
lecik il merkezi ve Bozüyük ilçesinin elektrik 
ihtiyacının Kuzey - Batı enterkonnekte sistemden 
beslenmesi için gecikme sebebine dair soru öner
gesi ve Enerji 've Tabiî Kaynaklar Balmnı Meh
met Turgut'un yazılı cevabı (7/777) 

29 . 6 . 1965 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayım Ener

ji ve Talbiî Kaynaklar Bakanı tarafından cevap
landırılmasının teminini saygıyle arz ve rica 
ederim. 

Bilecik Milletvekili 
ıŞadi Binay 

Bir yazılı soruma cevaben o zamanki Sana
yi Bakanı Sayın Fethi Çelikbaş imzası ile aldı
ğım 26 . 9 . 1963 tarihli cevapta: 

Bilecik il merkezi ve Bozüyük ilkesinin Ku
zey - Batı enterkonnekte sistemden beslenmesi 
işinde tesislerin 1964 yılı sonunda ikmal edil
miş ve tecrübe işletmesine açılmış olacağı, Sö
ğüt ilçesine ait tesislerin de 1964 yılı içerisinde 
ikmaline çalışılacağı bildirilmişti. 

Bu işler bugüne kadar bitirilmediğine göre, 
gecikme sebeplerinin açıklanması, kesin bitiş ta
rihlerinin işarı ve Söğüt ilçesinin hanıgi tarihte 
elektriğe kavuşabileceğinin belirtilmesif 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaymaklar 15 . 7 . 1965 

Bakanlığı 
Müsteşarlık Yazı işleri Bürosu 

Sayı rf)l-2636-65 
Konu: Bilecik Milletvekili Sadi 
Binay'ın yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İliği: 2 .7 .1965 gün ve 7/777 -11851 - 67365 

sayılı Kanunlar Müdürlüğünüz yazıları. 
Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın 29 . 6 .1965 

tarihli yazılı soru önergesinde, Bilecik il merke-

(*) Liste çok mufassal olduğu için tutana
ğa konulmamış olup soru sahibine bir suret veri
lerek özel dosyasına konulmuştur. 
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zi ve Bozüyük ilçesinin elektrik ihtiyacının Ku
zey - Batı enterkonnekte sistemden beslenmesi 
işinin gecikme sebebine dair sorulan hususların 
cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Turgut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın Bilecik il 

merkezi ve Bozüyük ilçesinin elektrik ihtiyacı
nın Kuzey - Batı enterkonnekte sistemden bes
lenmesi işlinin gecikme sebebine dair yazılı soru 
önergesinin cevabıdır : 

1. Paşalar - Bilecik - Karaköy E. N. Hattı 
ve Bilecik Transformatör Merkezi 27 . 1 . 1965 
tarihinde işletmeye açılmış bulunmaktadır. 

2. Karaköy - Bozüyük E. N. Hattı direkleri
nin proje imalât ve montaj işlerini alan mütaah-
hit taahhüdünü ifa edemediğinden sözleşmesi 
feshedilmiş, mütaahhit imal ettiği malzemeyi tes
lim etmediği için malzemeye elkoyaJbilmek mak-
sadiyle mahkemeden karar alınması yoluna gi
dilmiştir. Bu malzemeye el koyacağımız tarih
ten itibaren bir buçuk ay zarfında bu hattın ik
maline çalışılacaktır. 

3. [Bozüyük - Söğüt E. N. Hattının montaj 
işleri devam etmekte olup tahminen Ekim 1965 
te bitirilebilecektir. Söğüt kasabasının iç şebe
kesi ise iller Bankası programında bulunmakta
dır. Karaköy trafo istasyonu montajı ikmal 
edilmiştir. 

5. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, 1964 
yılı icra programında yer alan Bilecik Şerbetçi 
Otu Kurutma tesisinin yapımının geciktirilmesi 
sebebine dair soru önergesi ve Gümrük ve Te
kel Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun yazılı cevabı 
(7/780) 

29 . 6 . 1965 
Millet Meclisli Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Güm
rük ve Tekel Bakamı tarafından cevaplandırıl
masının teminini saygıyle arz ve rica ederim. 

Bilecik Milletvekili 
Sadi Binay 

1964 yılı icra programında yer alan ve 1964 
yılında başlanıp aynı yıl bitirileceği kaydedilen 
(1964 yılı programı sayfa 24) Bilecik şerbetçi 
otu kurutma tesisine bugüne kadar başlanma
mış olduğu malûmlarıdır. 
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1. Tesisin gecikmesinde ne gibi sebeplerin 

âmil olduğu, 
2. Şerbetçi otu ekimi yapan müstahsilin v? 

Tekel idaresinin bu gecikmeden mütevellit bir 
zarara uğrayıp uğramadığının, 

3. Bilecikte ne miktar ve ne fiyattan muba
yaa yapılacağınım, avans mevzuunu'n 

Açıklanması. 

T. C. 
'Gümrük ve Tekel Bakanı 15 . 7 . 1965 

Tetkik ve Murakabe Heyeti 
Reisliği 4449 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdürlüğü 

2 . 7 . 1965 tartı ve 7/780/11854-67368 sayılı 
yazmuz. 

1964 yılı İcra Pdogrammda yer alan Bilecik 
şerbetçi otu kurutma tesisi yapımının gecikmesi 
sebebime dair olarak Bilecik Milletvekili Sayın 
Sadi Binay tarafından verilmiş bulunan 
29 . 6 . 1965 günlü yazılı soru önergesine ait 
cevaplarımız ilişikte takdim edilmiştir. 

Arz ederim. 
Ahmet Topaloğlu 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

Bilecik Milletvekili Sayın Sadi Binay'ın 1964 
yılı İcra Programında yer alan şerbekçi otu 
(ıhulblon) tesisi yapımının gecikmesi sebebine 
dair yazılı soru önergesinin cevabı : 

Soru: 1. Tesisin gecikmesinde ne gibi sebep
lerin âmil olduğu? 

Cevap: 1. Bilecik hulblon (şerbetçi otu) ku
rutma tesisinin ihalesi 1 . 2 . 1965 tarihinde 
yapılmış 26 . 2 . 1965 tarihinde mukaveleye 
bağlanmıştır. Dövizi de temin edilmiştir. Kurut
ma tesisine ait binanın da plân ve projeleri ha-
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zırlanmış, ancak, 1965 yılı bütçesinin gecikmiş 
olması sebebiyle sene başında ihaleye çıkarıla
mamıştır. Bütçe çıkar çıkmaz iş derhal ilâna çı
karılmıştır. 16 . 7 . 1965 tarihinde ihalesi yapı
lacaktır. 563 062 lira keşif . bedelli bu bina 
20 . 2 . 1966 tarihinde ikmal edilmiş olacaktır. 

Soru: 2. 'Şerbetçi otu ekimi yapan müstalh-
sılm bu gecikmeden dolayı bir zarara uğrayıp 
uğramadığı? 

Cevap: 2. Halen hulblon (şerbetçi otu) plan
tasyon alanı 127 dekar olup bunun ancak 57 de
karlık kısmı ikinci dikim yılında yani bu sene 
mahsul vereceğinden ve bu sene sonuna kadar 
da tesisler ikmal edilmiş olacağından ne ekici
nin ne de Tekel İdaresinin her hangi bir zararı 
mevcut değildir ve ol'mıyacaiktır. 

Soru: 3. Bilecik'te ne miktar ve ne fiyatta 
mulbayaa yapılacağı ve avans verileceği 

Cevap: 3. Bu sene 1 000 - 1 500 kilo ku
ru hulblon elde edileceği tahmin edilmektedir. 
Mahsul Tarım Bakanlığı Bilecik Amerikan Asma 
Fidanlığının teknik sorumluluğu altında ve usu
lüne uygun olarak kurutulduktan sonra idare-
miızce kalitesi göz önünde tutulmak suretiyle ve 
değerini karşılayacak fiyatla satmalınacaktır. 
Bu bakımdan ekicinin her hangi bir endişeye 
düşmesine lüzum yoktur. 

Avans meselesine gelince; Tarım Bakanlığı 
ile Tekel Genel Müdürlüğü arasında yapılmış 
ıbuılunan 25 - 27 . 6 . 1964 tarihli protokole gö
re müstaJhsıla Bakanlığımızca avans verilmesi 
mevzuulbahsolmayıp Ziraat Bankasınca kredi ve
rilmesi mümkündür. Bu husus da Bakanlığımızı 
ilgilendirmemektedir. 

Arz ederim. 
AIb!met Topaloğlu 

Gümrük ve 'Tekel Bakanı 
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1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerin Diyanet İşleri Başkanlığı kısmında değişiklik yapıl

ması hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Teklif kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Savrun 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topal oğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHlSAR 
Veli Başaran 
Hasan Dinçeı 
Şevki Güler 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Rayif Aybar 
Nihat Berkkan 
Bülent Ecevit 
Muhlis Ete 
ismail Gence 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
ibrahim îmirzalıoğlıu 
ihsan Köknel 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
248 
246 

0 

ts: 
45 

[Kabul edenler] 
tlyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
F'erhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Nazmi Keriımoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Mithat Şükrü Çavdar 
oğlu 
Fennî Islimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BÎTLÎS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Kemal Demir 

BURDUR 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
ibrahim öktem 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 
Neemi Ökten 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
ismail Ertan 
ibrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmuz Arslan 

Hilmi Güldoğan 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Süleyman Bilger 
Ilhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlt 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
ibrahim Etem Kıhçoğln 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Neemeddin Küçüker 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Sekip inal 
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İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 
İhsan önal 

İSPARTA 
Ali ihsan Halım 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 

ibrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Cihad Baban 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Fahrettin Kerim Gökay 
Ali Coşku Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
tlhami Sancar 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekine] 
Hüsamettin Tiyansan 
Reşit Ülkeı 
Mâlik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 

KARS 

Necmettin Akan 
Lâtif ıVküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Rıza Yalçm 
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KASTAMONU 

Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
thsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
tsmail Hakkı Yılanlı-
cğlu 

KAYSERİ 

Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Güınüşpah» 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Vihat Erim 
[laldan Kısayol 

KONYA 
irfan Baran 
Ahmet (Kırkan 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 

Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Mehmet Delikaya 
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MANİSA 

Neriman Ağaoğlu 
•Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatiboğlu 

Nusret Köklü 
Hilmi Okçu 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Keraalî Bay azıt 
Ali Hüdayioğiu 
Rnver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Şevki Aysan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ali Baran Numanoğhi 

NİĞDE 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Refet Aksoy 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Gütter 

SAKARYA 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
tlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 

SltRT 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SDTOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Alt ay 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Muracuoğlu 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Nazmi Ökten 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza TTzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URPA 
Atalay Akan 
Rekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl Öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bul anal p 

VAN 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
K PIIan Esengin 
Feyzi Fırat 
Mehmet Ali Pestil oi 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

[Çekin serler] 
ADANA 

Ahmet Karamüftüoğlu 
Kemal Sarıibrahimoğiu 
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[Oya hatılmıyanlar] 
ADANA 

Yusuf Aktimur 
Mehmet Geçioğlu 
Melih Kemal Küçük-
tepepınar 
Cavit Oral 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 
AFYON KABAHISAR 
Halûk Nur Baki 
Mehmet Turgut (B.) 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman (B.) 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi (I.) 
Mustafa Kemal Erko 
van 
Mehdi Mıhçıoğlu 

ANTALYA 
Etem ^ğva 
thsan Ataöv 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 

Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
HaMt Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLÜ 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 

ÇANAKKALE 
Refet Sezerin 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 

ÇORUM 
Nuri Ahıska.lıoğlu 
Muzaffer Dündar 
thsan Tonıbuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (t.) 
Recai Iskenderoğlu (B.) 

EDİRNE 
Talât Asal 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Amer Faruk Sanaç, 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsıamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Gıyasettin Karaca 

ESKÎŞEHtR 
îbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi Öztürk (B.) 
Aziz Zeytınoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali thsan Göğüs 
Hüseyin Irceoğlu (I.) 
Mithat San (B.) 

GİRESUN 
P^zamettin Erkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Nureddin özdemir 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğatn (İ.) 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Sadettin Bilgriç 

İSTANBUL 
Suphi Bayknm 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
(B.) 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Oğuz Oran 
Sabri Vardarh 
Abdurrahman Yazgan 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem (B.) 
thsan Gürsan (B.) 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Nihad Kürşad 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasd Osma 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Kemal Kaya 
Bahtiyar Vural (1.) 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
Nurettin Aky.ırt 
Ahmet Fırat (I.) 
ismet İnönü 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten 
Vaküp Kadri Kara-
osmanoğlu 
Hur rem Kubat 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Ali An kan 
Esat Kemal Aybar 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami Öztürk 
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NEVŞEHİR 

Ramazan Demirsoy 
NİĞDE 

Mehmet Altmsoy (B.) 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Ata Topalofclu 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Aliean 
Nuri Bayar 

1 Mualihittin Gürer 
SAMSUN 

ili Fuat Alişan 
1 Mehmet Başaran 

Fevzi Ceylân 
1 Bahri Cömert 

Kâmran Evliyaoğlu 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT • 
Cevdet Aydın 

1 Süreyya öner 
SİVAS 

Rahmi Çeltekli 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Reşat Turhan 

1 Tahsin Türkay | 

[Açık ü\ 
Aydın 1 
Çanakkale 1 
Erzurum 1 
Hatay 1 
İsparta 1 
İstanbul 1 
İzmir 2 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocametmi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
*leki Yağmurdere1'' 

URFA 
Osman Ağan 

çelikler] 
Kastamonu 1 
Kocaeli 1 
Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 2 

Yekûn 15 

1 Kemal Badıllı 
Kadri Erogan 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
thsan Bedirhanoğlu 
Şüıkrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
(B.) 
tsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Celâl Sungur (t.) 

ZONGULDAK 
Raimiz Karakaşoglu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

>x *»-<< 
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Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi İdare âmirlerinin 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanuna verilen oyların so

nucu -

(Teklif kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Savrun 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet ttzbay 
AFYON KARAHÎSAR 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özean 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Raif Aybar 
Muhlis Ete 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
ibrahim îmirzalıoğlu 
ihsan Köknel 
Zühtü Pehlivanlı 
Ilyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 

Üye sayıaı : 450 
Oy verenler : 24 6 

Kabul edenler : 242 
Reddedenler : O 
Çekinserler : 4 

Oya katümıyanlar : i89 
Açık üyelikler : 15 

[Kabul edenler] 
ANTALYA 

ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Hilmi Aydınçer 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Cihat Bilgf han 

Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Fennî Islimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlıu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BÎTLÎS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Kemal Demiı 

BURDUR 
Mehmet özbey 
Nadür Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 

Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
ibrahim öktem 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
ismail Ertan 
ibrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Hilmi Güldoğan 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Ilhami Ertem 

Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ERZURUM 
Nihat Düer 
Cevat Dursunoğlu 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 
Sabahattin Savacı 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Sekip Irftl 
Saki Zorlu 

tÇEL 
Mazhar Arıkan 
Yahya Denmancı 
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Sadık Kutlay 
İhsan önal 

İSPARTA 
Ali ihsan Balıım 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altın oğlu 
Cihad Baban 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Fahrettin Kerim Göka. 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
lhami Sancar 
Selim Sarper ' 
ismail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Abdurrahman Yazgan 
Mâlik Ynlaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
Şinasi Osma 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Neonı ettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Fethi Doğançay 
thsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
\l i özdikmenli 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Masan Tahsin TTzun 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
cîâldan Kısayol 

KONYA 
İrfan Baran 
Ahmet Gürkan 
thsan Kabadayı 
Kadircan Kafh 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
II. Avni Akşit 
Mehmet Delikaya 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 

Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
l^usret Köklü 
Hilmi Okçu 
Nahit Yenişethirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
IIiLmi Bay dur 
(Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
İTalit Fikret Aka 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Refet Aksoy 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin öerito£lu 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 

Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Haşini Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Nazmi Ökten 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Celâl Öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

ADANA 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

[Çekinserler] 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 

KASTAMONU 
i.smail Hakkı Yılanlı-
oğlu 
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[Oya katılmıy anlar] 
ADANA 

Yusuf Aktimur 
Mehmet Geçioğlu 
Melih Kemal Küçükte 
pepmar 
Cavit Oral 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAE 
Halûk Nur Baki 
Mehmet Turgut (B.) 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşı oğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karar 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman (B.) 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükba§ı 
Fuat Börekçi (İ.) 
Bülent Ecevit 
Mustafa Kemal Erk o 
van 
İsmail Gence 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Raf et Eker 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Saffet Eminağaoğlıı 

AYDIN 
Oriran Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
îs>m et Sezgin 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

Halit Rıza Ünal 
BİTLİS 

Nafiz Giray 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kâmil inal 
Fuat ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BUSRA 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 

ÇORITM 
Nuri Alııskalı oğlu 
Muzaffer Dündar 
thsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sii n an Bosna 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (t.) 
Rccailskenderoğlu (B.) 

EDİRNE 
Talât Asal 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
FTürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perin çek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Gıvasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakary:; 
Seyfi Öztürk (B.) 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin İncioğlu (t.) 
Mithat San (B.) 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Nureddin özdemir 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan (î.) 
Celâl Küıç 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Suphi Baykam 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demi ray 
Ömer Zekâi Dorman 
(B.) 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Oğuz Oran 
Sabri Vardarlı 

İZMİR 
Osman Sabri Ada I 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem (B.) 
İhsan Gürsan (B.) 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Nihad Kürşad 
Necip Mirkelâmoğlu 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Kemal Kaya 
Bahtiyar Vural (i.) 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Ay tan 
Faruk Sükan (B.) 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Rauf Ki ray 
Sezai Sarpasar 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat (İ.) 
tsmet İnönü 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten 
Vakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Hurrem Kubat 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şovki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
İlhan Tekinalp 

— 487 — 



M. Meclisi B : 146 lö . 7 . 1965 0 : 1 
MUŞ 

Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

NÎĞDE 
Mehmet Altmsoy (B.) 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naiım Hazinedar 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkana 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 

Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Muslihittin Güner 

SAMSUN 
Ali Fuat A lisan 
Mehmet Başaran 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
tlyas Kılıç 
Osman Şahinoğlu 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 

StVAS 
Rahmi Çeltekli 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Reşat Turhan 

Tahsin Tür kay 
TEKİRDAĞ 

Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
EL Ali Dizim an 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Zeki Yağmurdereli 

URFA 
Osman Ağan 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 

[Açık üyelikler] 
Aydın 
Çanakkale 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
İstanbul 
izmir 
Kastamonu 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

Kocaeli 
Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

1 
1 
1 
1 
2 

Sabri Kılıç 

UŞAK 
tbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu v 

Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
(B.) 
tsmet Kapısız 
Musıtafa Kepir 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoglu 

Yekûn 15 
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Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa verilen oylann sonucu 

(Tasarı Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
AFYON KARAHISAR 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 

AMASYA 
Reşat Arpacıoglu 
tsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
tsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Bülent Ecevit 
Muhlis Ete 
ismail Gence 
ibrahim Sıtkı Ilatip-
oğlu 
ibrahim Imirzalıoğlu 
îhsan Köknel 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 238 

Kabul edenler : 234 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 4 

Oya katılmıyanlar : 497 
Açık üyelikler : 45 

[Kabul edenler] 
llyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdullah Kemal Yörük 

ANTALYA 
thsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Nazmi Kerimoğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Fennî IıslimyeH 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BOLÜ 
Kemal Demir 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Hikmet Akalın 

Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
ibrahim öktem 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 
Neemi. öktem 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
tsmail Ertan 
ibrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şenmus Arslan 
Hilmi Güldoğan 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 

ERZURUM 
Nihat Diler 

Cevat Dursunoğlu 
Şerafettin Konuray 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
Naim Tirali 

GUMUŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 
Sabahattin Savacı 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan • 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Sekip inal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 
Thsan önal 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
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Cihad Baban 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Fahrettin Kerim Gökay| 
Coşkum Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
tlhami Sancar 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Abdurrahman Yazgan 

İZMİR 

Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
Şinasi Osma 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Fethi Doğançay 
ihsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
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KAYSERİ 

Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Ali Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Hâl dan Kısayol 

KONYA 
İrfan Baran 
Ahmet Gürkan 
thsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Kerkin 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 

Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 

II. Avni Akşit 
Mehmet Delikaya 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 

15 . 7 . 1965 O : 1 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Nusret Köklü 
Hilmi Okçu 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Enver Kaplan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Bay dur 
Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Refet Aksoy 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Gün er 

SAKARYA 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp 

SttRT 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 

Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Âdil Altay 
Rahmi Günay 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Mehmet Kozava 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Nazmi ökten 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
A t al ay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Celâl Öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Mehmet Ali t-estilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

KASTAMONU 
İsmail Hakkı Yılanlı oğlu 

[Çekinserler] 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 

ADANA 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Cavit Oral 
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[Oya katılmıyanlar] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Mehmet Geçioğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 

ADIYAMAN 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 
Mehmet Turgut (B.) 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
Hüseyin Ataman (B.) 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi (î.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Mehdi Mıhçıoğlu 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Saffet Eminağaoglu 

AYDDS 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
tsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Ekrem Pafesoy 
Cevdet Perin 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 

ÇORUII 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
ihsan Torabuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (t.) 
Recai Iskenderoğlu (B.) 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen (t. Ü.) 
tlhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Gıyasettin Karaca 

Adnan Şenyurt 
ESKİŞEHİR 

ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi Öztrak (B.) 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin îneioğlu (1.) 
Mithat San (B.) 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Nureddin özdemir 

HATAY 
Abdul Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Saki Zorlu | 

İÇEL i 
Mehmet Ali Aralan 
Burhan Bozdoğan (t.) 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Suphi Baykam 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
(B.) 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Oğuz Oran 
Sabri Vardarh 
Mâlik Yolaç (t.) 
Zeki Zeren 

İZMIR 
Osman Sabri Adal 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem (B.) 
thsan Gürsan (B.) 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Nihad Kürşad 

Necip Mirkelâmoğhı 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Kemal Kaya 
Bahtiyar Vural 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
Faruk Sükan (B.) 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
Nurettin Akyurl 
Ahmet Fırat (1.) 
tsmet inönü 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Hurrem Kubat 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
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Vahap Dizdaroğlu 
Seyir Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Cevdet Oskay 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy (B.) 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Ata Topal oğlu 

M. Meclisi B : 146 
RİZE 

Fuad Sirmen (Başkatip 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç (I.) 
Osman Şahin oğlu 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 

StVAS 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 

15 . 7 . 1965 O 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal (t.) 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamerai 
Reşit önder 
Bekir Seyhoğlu (t.) 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Alım et Şener 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 

Aydın 
Çanakkale 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
istanbul 
tzmir 

[Açık üyelikler] 
Kastamonu 
Kocaeli 
Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 

1 
1 
1 
1 
2 

15 

Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
ibrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 

ismail Hakkı Akdoğan 
(B.) 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Celâl Sungur ' 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 

Ramız Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

..>... » e - « .«.. 
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M. Meclisi B : 146 15 . 7 . 1965 0 : 1 
iş Kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(yeter sayı yok) 

Üye sayısı : 45 0 
Oy verenler : 20 

Kabul edenler : 49 
Reddedenler : o 
Çekinserler : / 

Oya katılmıyanlar : 4 / 5 
Açık üyelikler : 45 

ANKARA 
Raif Aybar 

AYDIN 
Melâhat Gedik 
Reşat uzarda 

BURSA 
İsmail Yılmaz 

EDİRNE 
Nazmi özoğul 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAB 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 

[Kabul 
İSTANBUL 

Reşit Ülker 

ÎZMÎR 
Şeref Bakşık 

KARS 
Kemal Güven 

KAYSERÎ 
Mehmet Sağlam 

Hasan Dinçer (B.) 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut (B.) 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlıı 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman (B.) 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi (1.) 
Bülent Ecevit 

edenler] 
I KONYA 
I ihsan Kabadayı 
I Rüştü özal 
I Fakih özlen 

KÜTAHYA 
I Ahmet Bozbay 
I Ali Erbek 

MANİSA 
I Neriman Ağaoğlu 

Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
tsmail Gence 
tbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
tbrahim Imirzalıoğlu 
thsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı (I. Ü.) 
tlyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
A.bdülhak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
thsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

NİĞDE 
Asım Eren 

ORDU 

Refet Aksoy 

TRABZON 

Ali Şakir Ağanoğlu 
Ali Rıza Uzuner 

Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Saffet Eminağaoğlu 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydınçer 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
tsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan(B.) 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 

[Çekinser] 
İÇEL 

İhsan önal 
l Oya katılmıyanlar] 
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Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Bin ay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 
Nafiz Giray 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 
Kâmil tnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Şefik tnan 
Refet Sezerin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 

M. Meclisi B : 146 
Necmi ökten 
İhsan Tombug 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
İsmail Ertan 
ibrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu (I.) 
Hilmi Güldoğan 
Recai lskenderoğlu 
(B.) 
Vefik Pirinçcioğlu 

Alp Doğan Şen 
EDİRNE 

Talât Asa] 
Süleyman Bilgen (I. Ü.) 
Ilhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk (B.) 
Celâlettin Üzer 

15 . 7 . 1965 O : 1 
Aziz Zeytinoğlu 

( T A Z İ A J M T E P 

Osman Orhan Bilen 
Muzaffer (Janbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu (I.) 
Kudret Mavitan 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüce oğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erknıen 
İbrahim Eteni Kılıçoğlu 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GUMUŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 
JNuıeddın Ozdemır 
Sabahattin Savacı 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Cüli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip İnal (B.) 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan (I.) 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay " 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 

Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
(B.) 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
ttaci öktem 
Vahyi özarar 
Ilhami Sancar 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyansan 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
İhsan Gürsan (B.) 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Nihad Kürşad 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osm a 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Okyay 
Kemal Kaya 
Sırrı ö'ktem 
Bahtiyar Vural (I.) 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Fethi Doğançay 
ihsan Şeref Dura 
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Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Ali Özkan 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran (B.) 
Ahmet Gürkan 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin Bşk.V.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurattin Akyurt 
Mehmet Delikaya 

M. Meclisi B : 146 
Ahmet Fırat (t.) 
İsmet İnönü 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Kö'klü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 
tlhan Tefeinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy (B.) 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ata Bodur 

15 . 7 . 1965 0 : 1 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topal oğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Puad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekr«m Alican 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
îlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahin oğlu 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
tbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 

Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Salâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl Öncel (İ.) 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
tbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
îhsan Bedirhanoğlu 
Muhlis Görentaş (1. Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
(B.) 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 
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ZONGULDAK 

Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 

Aydın 
Çanakkale 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
İstanbul 
İzmir 

146 15 . 7 . 1965 0 : 1 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğiu 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebiigin 

[Açık üyelikler] 

2 

Kastamonu 1 
Kocaeli 1 
Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 2 

Yekûn 15 

« • • » -
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ANKARA 

Raif Aybar 

AYDIN 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 

BURSA 

İsmail Yılmaz 

M. Meclisi B : 146 15 . 7 . 1965 O : 1 
Deniz tş Kanunu tasan sına verilen oylann sonucu 

(Yeter sayı yoktur.) 

Üye sayısı : 4 50 
Oy verenler : 49 

Kabul edenler : 4 8 
Reddedenler : t) 
Çekinserler / 

Oya katümıyanlar : 416 
Açık üyelikler : 4 5 

[Kabul edenler] 
EDİRNE 

Nazmi özoğul 

İSTANBUL 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şeref Bakşık 

KARS 
Kemal Güven 

KONYA 
ihsan Kabadayı 
Rüştü özal 
Fakih Özlen 

KÜTAHYA 
Aihmet Bozbay 
Ali Erbek 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 

NİĞDE 

Asım Eren 

ORDU 
Refet Aksoy 

TRABZON 

Ali Şakir Ağanoğlu 
Ali Rıza Uzuner 

[Çekimser] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğhj 
Ahmet Savrun , 
tbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
(B.) 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 

İÇEL 
thsan öna L 

[Oya kahlmty anlar] 
AFYON KARAHİSAR 
lalûk Nur Baki 

^TA1İ Başaran 
Hasan Dinçer (B.) 
^evki Güler 
Mehmet Turgut (B.) 
\sım Yılımaz 
"Şükrü Yüzbaşı oğlu 

AĞRI 
Vpvzat Güngör 
Kerem özcan 
Kıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
tsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
tsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 

— 4! 

Hüseyin Ataman (B.) 
Vihat Berkkan 
Osman Bölükbaçı 
Fuat Börekçi (î.) 
Bülent Ecevit 
Mustafa Kemal Erko 
^an 
Muhlis Ete 
İsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatipoğ-
lu 
tbrahim tmirzalıoğlu 
thsan Kaknel 
Mehdi Mıhçıoğlu (1.) 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı (îl.ü) 
tlyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
AbdüınaK Kemal Yörük 

n — 

ANTALYA 
Etem Ağva 
thsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Nazmi Kerimoğlu 
Vihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata , 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminag'aoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Mustafa Şükrü Kaç 
Nedim Müren 
tam et Sezsrin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan (B.) 



Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî islimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddı'k Aydar 
Hal'it Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu (I.) 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbharim öktem 
Ekrem Paksoy 
Gevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Şefik inan 
Refet Sezsrin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi inceler 

M. Meclisi B : 146 
Şaban Keskin I 
Nurettin Ok (Bşk.V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 
thsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
ismail Ertan 
tbrahim Kocatürk 
Hüdai Oral ' 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmuz Arslan 
Yusuf Azizoğlu (I.) 
Hilmi Güldoğan 
Recai tskenderoğlu (B.) 
Vefik Pirinçeioğlu | 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen (I. Ü.) 
tlhami Ertem 
Fahir Giritlineit. 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu I 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt I 

15 . 7 . 1965 0 : 1 
Tahsin Telli I 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi Öztürk (B.) 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP I 
Osman Orhan Bilen j 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu (t.) 
Kudret Mavitan 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
tbrahim Etem Kılıçoğlu 
A1İ Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayram oğlu 
Neemeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğl 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip inal (B.) 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan (t.) 
Yahya Denmancı 
Celâl Küıç 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Lokman Başaran I 
Sadettin Bilgiç | 

İSTANBUL 

tbrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
(B.) 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oberj 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Ilhami Sancar 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekinel 
Eüsamettin Tiyanşan 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yol aç 
Zeki Zeren 

İZMİR 

Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
ihsan Gür san (B.) 
Ziya Hanhan 
Saiım Kaygan 
Nihad Kürşad 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osıma 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 



KAES 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Fethi Doğançay 
ihsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
ismail Hakkı Yılanlı 
oğlu 

KAYSERİ 
Abdiilhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran (B.) 
Ahmet Gürkan 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
(Bşk. V.) 
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Abdüssamet Kuzucu 
Fakih Özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesuv 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat (İ.) 
İsmet İnönü 
llalit Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer E Her 
Şevket Raşit Hatib-
oğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nıısret Köklü 
llurrem Kubat 
îilmi Okçu 

Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Ankan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneş tan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
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Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Tamazan Demirsoy 

Ali Baran Numanoğlu 
NİĞDE 

Mehmet Altınsoy (B.) 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
O Hırın Naim Hazinodat 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
tlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
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Adil Yaşa 
SİNOP 

Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Haşini Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Hayri Munıcuöğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy (1.) 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmi Ökten 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl Öncel (İ.) 
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UŞAK 

Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 

Muslin Görentaş (1. Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğaı 
(B.). 
ismet Kapısız 

Mustafa Kepir 
Turgut Nizam oğlu 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 

Kenan Esengin 
l'Yyzi Fırat 

Rainiz Knrakaşuğlu 
Sadık Tekin Müftüoğh 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

[Açık üyelikler] 
Aydın 1 
Çanakkale 1 
Erzurum 1 
Hatay 1 
İsparta 1 
istanbul 1 
izmir 2 
Kastamonu 1 

Kocaeli l 
Manisa ] 
Muş 1 
Trabzon 2 
Zonguldak 1 

— 
Yekûn 15 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
14C. BİRLEŞİM 

15 . 7 . 1965 Perşembe 

Saat : 

A BAŞKANLIK DİVANININ OENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - ÎKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 
X I . — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerin Diyanet İsteri Başkanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
(1/875) (S. Sayısı : 1044) 

X 2. — Cumhuriyet S3natosu ve Millet Mec
lisi İdaro Âmirlerinin 1965 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerde 
değişiklik yap:lması hakkında kanun teklifleri. 
(2/870, 2/881) (S. Sayısı : 1045) 

X 3. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısı (1/805) (S. Sayısı : 1031) 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, Bi

lecik ili İnönü bucağının Eskişehir iline bağlan
ması sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/780) 

2. — İzmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, Rum .Ortodoks Patriği Athenagoras'm dış 
memleketlere seyahate çıktığından ve Papa ile 
temaslarda ve müzakerelerde bulunduğundan 
naberdar olunup olunmadığına dair İçişleri ve 
Dışişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/824) 

3. — İzmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, İzmir'den Çeşme ilçesine giden turistik as
falt yolun yarım kalan kısmının en kısa zaman
da yapılması için ne düşünüldüğüne dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/871) 

4. — İzmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, izmir'in Çeşme ilçesi Ilıca plajlarında Tu
rizm Bankası tarafından yapımına başlanan ote
lin en kısa zamanda bitirilmesi ve işler duruma 
getirilmesi için ne düşünüldüğüne dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/872) 

5. — tzmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, Çeşme Limanında yıllarca önce inşasına baş
lanan ve yarım kalmış olan iskelenin en kısa 
zamanda bitirilmesi için ne düşünüldüğüne dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/873) 

6. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Erbaa ve Taşova ilçelerini birbirine bağlı-
yan Kaleboğazı köprüsünün ne zaman tamir 
edileceğine dair, Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6 882) 

7. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın. Almus ortaokulunun, 1964 yılı içinde, hiz
mete açılıp açılmıyacağına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/907) 

8. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'-
nm, Atatürk'ün resimlerinin posta pullarından 
kaldırılması sebebine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/920) 

9. — Edirne Milletvekili tlhami Ertem'in, 
ayçiçeğinin maliyetinden aşağı fiyatla satılması
na soya yağı ithalinin sebebolup olmadığına da
ir Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/926) 

10. — Edirne Milletvekili llhami Ertemin, 
Toprak Mahsulleri Ofisinin, Edirne ilinde çok 
düşük fiyatla buğday alımı yaptığı hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu (6/927) 

11. — Edirne Milletvekili llhami Ertem'in, 
Keşan'ın Altıntaş köyü ile Malkara'nın Teber-
rut ve Davuteli köyleri arasındaki sınır anlaş
mazlığını halleden kararnamenin uygulanmama
sı sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/928) 

12. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
ortaokulu bitirme sınavlarında bir dersten sınıf
ta kalan kaç öğrenci bulunduğuna dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/934) 

13. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
çece üniversiteleri ve gece yüksek okulları 
açılması hakkındaki plânın neden kurulamadığı-



na dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/938) 

14. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Adapazarı Belediye Meclisince, bâzı mahalle, 
bulvar ve caddelerin, 27 Mayıs Devriminden 
sonra konan adlarının değiştirildiği hakkındaki 
neşriyatın doğru olup olmadığına dair Adalet 
ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/943) 

15. — Edirne Milletvekili tlhami Ertem'in, 
1961 - 1962 yılında Cahit özden'e 170 bin li
raya kiraya verilen Enez dalyanlarının kirası
nın sene sonunda 17 bin liraya düşürülmesi se
bebine dair, Maliye Bakanından sözlü sorusu 
(6/945) 

16. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Ekim 
ve Kasım 1964 aylan içinde kaç tren kazası ol
duğuna dair Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
su. (6/993) 

17. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
yabancı memleketlere iş^i gönderilmesi işinde. 
bütün muamelelerin açık bir şekilde ilân edil
mesi gibi bir usul konulmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/994) 

18. — Edirne Milletvekili llhami Ertem'in, 
vilâyetçe işten el çektirilen, Havsa ilçesinin 
Abaylar köyü muhtarının, bu işle ilgili, müra
caat ve dilekçelerine cevap verilmediği hakkın
daki söylentilerin doğru olup olmadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/1000) 

19. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Turhal ilçesinin Pazar bucağına bağlı 
Gendigelen köyünün 5 Km. mesafelik yolunun 
yapımına başlanmaması sebebine dair Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/1011) 

20. — Edirne Milletvekili tlhami Ertem'in, 
Edirne'nin ova yollarının, rampalarla, Devlet 
yoluna bağlanmasının hangi teşkilâtın görevi 
olduğuna dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu. (6/1013) 

21. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'm, aşırı sol cereyanlarla mücadelede bu
günkü mevzuatın yeterli olup olmadığına dair 
Adalet ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/1016) 

22. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'ın, Türkiye Öğretmen Dernekleri Millî Fe
derasyonunun siyasetle uğraştığı iddiası karşı
sında Bakanlığın harekete geçip geçmediğine 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/1017) 

23. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'-
in, Aydın'ın Köşk nahiyesinin Batısından ak
makta olan Köşk Çayının ıslahının biran ev
vel ele alınması üzerinde ne düşünüldüğüne 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/1027) 

24. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Türkiye'de mevcut borsaların ıslahı konusunda 
bir tedbir alınmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/1044) 

25. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Yüksek İslâm Enstitüsünün kuruluş gayesinin 
ne olduğuna dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/1045) 

26. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Menderes Havzasının en verimli topraklarından 
olan Söke ovasının ıslahı için 1965 yılında alı
nacak tedbirlerin neler olacağına dair Köy İşle
ri ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/1071) 

27. — Konya Milletvekili Fakih özlen'in, 
Devletin gizli olması gereken bilgilerini Son Ha
vadis Gazetesine veren sorumlular hakkında her 
hangi bir işlem yapılıp yapılmadığına dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/1072) 

28. — Hatay Milletvekili Sırrı Hocaoğlu'-
nun, Millî Emniyet raporlarının istiyen herkese, 
yayınlanmak üzere verilip verilmiyeceğine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/1073) 

29. — Erzincan Milletvekili Zeynel Gündoğ-
du'nun, Erzincan Zelzelesinden harabolan şehir 
ve köylerin iman ve Fay hattı dışına çıkarıl
maları için alınacak tedbirlerin neler olduğuna 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/1074) 

30. — Ankara Milletvekili Burhan Apay-
dinin, Başbakanın hangi maksat ve gaye tah
tında ve ne gibi fayda sağlamak düşüncesiyle 
geziye çıktığına ve Başbakan Vekiline dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/1075) 

31. — Mardin Milletvekili Seyfi Güneştan'ın, 
Mardin'in Mityat ilçesinde bir lise veya sanat 
okulu açılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/1076) 

32. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İzmir Adalet Gazetesinin 14 . 6 . 1965 tarihli ve 
159 numaralı sayısında yayınlanan yazıların 
33 sayılı Kanuna aykırı olup olmadığına dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (Ç/1077) 
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33. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

genellikle turistlere satılan her çeşit ziynet ve 
hediyelik eşya üzerine ayar ve damga konul
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Sanayi 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/1078) 

34. — Ankara Milletvekili Burhan Apay
dın in, bu ayın yirmidördünde Cezayir'de topla
nacak Asya - Afrika Devletleri Konferansına iş
tirak edildiği takdirde, zirve toplantısında 
Türkiye'nin kim tarafından temsil edileceğine 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/1079) 

35. — Adana Milletvekili Ahmet Karamüf-
tüoğlu'nun, Karaisalı ilçesinin Karsantı buca
ğına bir sulh mahkemesi teşkilâtı kurulmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Adalet Baka
nından sözlü sorusu (6/1080) 

33. — Ankara Milletvekili Burhan Apaydm'-
m, Sovyet Rusya'ya yapılacak ziyaretin seçim 
sonuna bırakılması konusunda ne düşünüldü
ğüne dair Barbakandan sözlü sorusu (6/1081) 

37. — Bitlis Milletvekili Müştak Okumuş'-
un, 1965 yılı icra plânında bulunan Bitlis öğ
renci Pansiyonunun ne zaman ihale edilip yapı
mına başlanacağına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/1082) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI 

RILAN İŞLER 
1. — Senirkent kazasının Yassıviran köyü 

halkından Mehmetoğlu Emine'den doğma 1322 
doğumlu Ahmet Ateş'in mahkûm olduğu cezası
nın affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komis
yonu raporu (1/512) (S. Sayısı: 1005) [Dağıt
ma tarihi : 12 . 6 .1965] 

2. — Rize ilinin Canlıhemşin kazası, Mu
rat köyünden Ahmetoğlu Hatice'den doğma 
1932 doğumlu Mustafa Demirci'nin bakiye ce
zasının affı hakkında kanun tasansı ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/790) (S. Sayısı : 1006) 
[Dağıtma tarihi : 12 . 6 .1965] 

X 3. — Askerî Tıp Fakültesi kurulması hak
kında kanun tasansı ve Geçici Komisyon rapo
ru (1/866) (S. Sayısı : 1032) [Dağıtma tarihi : 
29 . 6 . 1965] 

4. — Erzurum Milletvekili Cevat Dursun-
oğlu ile Ordu Milletvek'li Ferda Güley'in, Kur
tuluş Savaşında aldığı yara dolayısiyle halen 
malûl bulunan Yedek Süvari Yüzbaşısı İsken
der Kırmacı'ya vatani hizmet tertibinden maaş 

bağlanması hakkında kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları. (2/802) (S. Sa
yısı : 1042) [Dağıtma tarihi: 7 . 7 . 1965] 

5. — Cumhuryiet Senatosu Çanakkale Üvesi 
Ali Aksoy'un, Amasya - Gümüşhacıköy ilçesi Ha-
cıyahya mahallesi 92/5 hanede mukim Musta-
faoğlu 1314 doğumlu Ali Rıza Alıcı'ya vatani 
hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân Komisyonları 
raporları (2/557) (S. Sayısı: 1043) [Dağıtma ta
rihi: 8.7.1965] 

X 6. — Deniz iş kanunu tasarısı ile İzmir 
Milletvekili Saim Kaygan ve 11 arkadaşının, 
Deniz iş kanunu teklifi ve Geçici Komisyon ra
poru (1/562, 2/314) (S. Sayısı : 1029) [Dağıt
ma tarihi : 26 .6 .1965] 

X 7. — İs kanunu tasarısı ile Bolu Millet
vekili Kâmil İnal ve 10 arkadaşının, malûlle
rin işe yerleştirilmeleri hakkında kanun teklifi 
ve Geçici Komisyon raporu. (1/693, 2/623) (S. 
Sayısı : 1030) [Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 1965] 

X 8. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
e 6 arkadaşının, gecekonduların düzenlenmesi 

lakkında, Konya Milletvekili İhsan Kabadayı 
le Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'ün, Gece
konduların ıslah, tasfiye ve önlenmesi hakkın-
la ve İstanbul Milletvekili Vahyi özarar ve 
î arkadaşının, 6785 sayılı İmar Kanununa ge
nci bir madde eklenmesine dair kanun teklif
leri ve Geçici Komisyon raporu (2 605. 2 620, 
V411) (S. Sayısı : 930) [Dağıtma tarihi : 
31. 3 .1965] 

9. — Niğde Milletvekili Oğuzdemir Tuzun
un 2197 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin yü
rürlükten kaldırılmasına ve Aksaray'ın tekrar 
'I haline getirilmesine dair kanun teklifi ve 
İçişleri ve Plân komisyonlan raporîan (2/697) 

10. — Devlet Hava Meydanları İsletmesi Ge
nel Müdürlüğü uçucu personeline verilecek uçuş 
tazminatı hakkında kanun tasansı ve Ulaştırma 
ve Plân komisyonlan raporîan (1/718) (S. Sa
yısı : 1004) [Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1965] 

11. — Devlet memurlan aylıklannm tevhit 
ve teadülüne dair olan 3356 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ile tadil ve eklernin Tanm 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hak
kında kanun tasansı ve Tarım ve Plân komis
yonlan raporîan (1/782) (S. Sayısı : 1001) 
[Dağıtma tarihi ; 11 . 6.1965] 



16. — Aydın Milletvekili îsmet Sezgin ve 
29 arkadaşının, Maliye Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkında 5 . 6 . 1936 tarihli ve 
2996 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (2/859) (S. Sayısı : 1011) 
[Dağıtma tarihi : 15 . 6 .1965] 

17. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal 
ve 13 arkadaşının, Dışişleri Bakanlığı kuruluş 
Kanununa bir ek ve bir geçici madde eklenme
sine dair kanun teklifi ve Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporları (2/864) (S. Sayısı : 1021) 
[Dağıtma tarihi : 18. 6.1965] 

18. — Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi 
Suphi Batur, 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetle
ri îçhizmet Kanununun 43 ncü maddesinin 
2 nci fıkrasına (a) fıkrası olmak üzere yeni bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Mil
lî Savunma Komisyonu rar>oru f2'816) (S. Sa
yısı : 943 [Dağıtma tarihi : 26.4.19651 

X 19. — Tarım kredi kooperaitflsrt Kanu
nuna bâzı maddelerin eklenmesine ve bu kanu
nun bir maddesinin kaldınlmavna dair kanun 
tamrisı ve Ticaret. Malive ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 
536) 

20. — Ordu ikramiyesi Kanununa bir mad
de eklenmesi hakkında kanun tatarsı ve Ma
liye, İçişleri, Millî Savunma ve PPn komisyon
ları raporları (1/487) (S. Sayısı : 1014) [Da
ğıtma tarihi : 17.6.1965] 

12. — Köy enstitüleri ile ilköğretmen okul
larının birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 
5 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporlan (1/717) (S. Sayısı : 1017) 
[Dağıtma tarihi : 17. 6.1965] 

13. — Bolu Milletvekili Fuat Ümit ve 4 ar
kadaşı ile Artvin Milletvekili Saffet Eminağa-
oğlu ve Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, 
Devlet hizmetlerinde iken lise veya lise mua
dili meslekî bir okuldan sonra bir yüksek okul 
veya fakülteden mezun olanlar ile yine memu
riyetleri sırasında akademik derece alanlara 
yahut ikinci bir yüksek tahsili ikmal edenlere 
bir darece kıdem verilmesi halandaki kanun 
teklifleri ve Amasya milletvekilleri Nevzat 
Şener ve İsmail Sangöz'ün, memurların tahsil 
müessesesinde talebe olmıyacaklarma dair 4007 
sayılı Kanun ile bu kanunun birinci maddesi
nin değiştirilmesi hakkındaki 4214 sayılı Kanu
nun yürürlükten kaldırılmasına dair 183 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifi ile Bolu Milletvekili 
Kâmil tnal'ın, 3656 ve 3659 sayılı kanunların 
şümulü dâhilinde vazife görmekte iken mükte
sep barem derecesini değiştirecek bir üst tahsil 
yapanların terfi ve kıdemleri hakkındaki ka
nun teklifi ve Maliye, Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporlan (2/91, 2/93, 2/104, 2/464) 
(S. Sayısı : 451) [Dağıtma tarihi : 20.9.1963] 

X 14. — Adana Milletvekili Kemal Sanib-
rahimoğlu ve iki arkadaşının. Ziraat alet ve 
makinalan ile kimyevi gübre ve ilâçların it 
halat ve memlekette satışının münhasıran Tür 
kiye Zirai Donatım Kurumu tarafından yapıl 
masına ve bu maddelerin Gümrük Vergisi, re 
ûm ve harçlardan muafiyetine dair kanun tek 
lifi ile Geçici Komisyon raporu (2/731) (S. Sa 
yısı 784) [Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1964] 

15. — Ordu Milletvekili Ferda Güley ve 
Edirne Milletvekili Nazmı özoğul'un. 657 sa 
vûı Harita Müdürü Umumiyesi Kanununur 
8 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu kanana 
3 ncü bir geçici madde eklenmesi hakkında ka 
nun teklifi ve Millî Eğitim ve Millî Savunma 
komisvonlan raporlan (2/515) (S. Sayısı : 740) 
[Dağıtma tarihi : 15 . 7 .1964] 

21. — Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 2 
No.lu Askerî Mahkemesince mahkûm edilen 67 
eski Kara Harbokulu öğrencisinin affı hakkın
da kanun tasansı (1/859) (S. Sayısı : 1035) 
[Dağıtma tarihi : 2.7.1965] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARART 

VERİLEN İSLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İSLER 
A • İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 

İSLER 
B BÎRÎNCÎ GÖRÜSÜLMESt YAPILACAK 

İŞLER 



Dönem : 1 
Toplantı :4 M l L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi Âli Aksoy'un, Amasya - Gü
müşhacıköy ilçesi Hacıyahya mahallesi 92 /5 hanede mukim Musta-
faoğlu 1314 doğumlu Ali Rıza Alıcı'ya vatani hizmet tertibinden 
maaş bağlanması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân 

komisyonları raporları (2 /557) 

Cumhuriyet Seatosu Yüksek Başkanlığına 
Am'asya - Gümüşhacıköy ilçesi Hacıyahya mahallesi 92/5 numaralı hanede mukim Mustafaoğlu 

Ali Rıza Alıcıya, vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkındaki kanun teklifim, esbabı mu-
ci'besi ve lüzumlu belgeleri ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin ifasına delâlet Duyurulmasını saygılarımla arz ederim. 
13.6.1903 

Çanakkale Senato Üyesi 
Âli Aksoy 

GEREKÇE 

Amasya vilâyetinin Güm'üşjhacıiköy ilçesinin Hacıyahya mahallesinden ölüp 1332 tarihinde 1 nci 
Cihan savaşlarına iştirak ederek Gümrü'ye kadar Ruslarla savaşmıştır. 

istiklâl Savaşının Ibaşınlda 22 Nisan 1336 tarihinde Samsun'un 3 ncü Hanlar mevkiinde bulunan 
ve Alay Komutanı Rasim, Tabur Komutanı Âmil, Bölük Komutanı (halen hayatta 'bulunan Sivas'ın 
Ece mahallesi 3 ncü sokak 5 numaralı evde ikamet eden Sayın Emekli Allbay (o zamanki Bölük Ko-
multanı Yüzbaşı) Hacı, Abdullah Şevki önder'in komuta etmiş oldukları 15 nci Fırka (Tümen) 
15 nci Sahra Topçu Alayına ilişik 5.5.1963 tarihli evrakta açık kimlikleri yazıllı arkadaşları ile er 
olarak iltihak etmiş ve 1337 yılında Garp Cephesi Komutanlığı emrinde Kurtuluş Savaşının başın
dan nihayetine kadar bütün savaşlara iştirak etmiştir. 

Fahrettin Paşa emrindeki 5 nci Süvari Kolordusu ile Susuz baskınında bulunduktan sonra Af
yon Sandıklı'da 'bulunan 6 nci Tümen emrine verilmiştir. 

6 nci Tümen emrinde Toklu Sivrisi müstahkem mevziinin zaptında düşmanın hücum çıkış mevzii
ne yaklaşmış, 6 nci Tümen piyade birliklerine şiddetli ağır makinalı tüfek atışları ile baş kaldırtmı-
yan düşman ağır makinalı tüfek yuvalarını taıhrib ederek piyade birliklerinin Toklu Sivrisi müstah
kem mevziinin zaptında topunun isabetli atışiyle büyük rol oynamıştır. 

Mumaileyh Başkomutandık (Dumlııpmar) Meydan Muharebesine ve Uşak takip savaşlarına 6 nci 
Tümen emrinde iştirak etmiş ve cephelerde de düşman topçusunun piyade (birliklerimiz üzerine ateş 
açarak zayiata mânız bırakmış bulunduğu ve sahra bataryasının atış yapmıya elverişli olmadığı bir 
zamanda cesaret ve kabiliyetini göstererek tasarladığı bir mevziden isabetli atışları neticesinde piya
delerimizi ikinci defa zayiattan ve zor durumdan kurtarmış olduğu gibi düşman topçusunu iska.t et
miş neticede bâzı düşman birliklerinin ilerliyen 5 nci Kafkas Fırkası birlikleri tarafından esir edil
melerini sağlamıştır. 

İstiklâl Savaşının başından beri göstermiş olduğu cansiperane ve üstün çalışmaları ve başarıları 
neticesi olarak (6 neı Tümen Komutanı Sayın Generali Nazmi Söltok) tarafından çavuşluk rütbesine 
yükseltilerek ve 30 Mayıs 1926 tarih ve 869 sayılı Kanuna tevfikan da kırmızı şeritli (44024) numa
ralı, 4 Haziran 1931 tarihli beratı havi İstiklâl Madalyasiyle de taltif olunmuştur. 
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Esasen sahra topçusunun İstiklâl Savaşında göstermiş ollduğu kahramanlık Harfb Tarihi ceridele

rinde kayıtlı bulunduğu gibi (Ulu önder Atatürk'ün, Ben şimdiye kadar böyle topçu görmedim) il
tifatları ile de takdire mazhar olduğu (bir hakikattir. 

A) Bu konuda yapılan rüştün başarı ve fedakârlıklar her' zaman için ihalen hayatta bulunan 
(Emeldi Sayın Albay Hacı Abdullah Şevki önder 328 - C. Top - 43) ve 5.5.1963 tarihli vesikada kim
likleri yazılı kimselerin sureti beyanları ile de tevsiki mümkündür. 

B) Çavuşluğa yükseltilmesi keyfiyeti 19 Şubat 1927 tarihli terhis vesikasiyle, 
C) îstifclâl Mıadalyasiyle taltif olunması Gümüşhacıköy Noterliğinin 8 Ocak 1963 tarihli berat 

vesiıkasiyle teyidolunmuş (bulunmaktadır. 

(lenç yaşta memleketin kurtuluşu ve istiklâl uğrunda cansiperane çalışarak emsallerinden üstün 
fedakârlık (göstererek komutanlarının teveccüh ve takdirlerine maızhar alan ve bugün için (65) yaşı
nı idrak ederek fakrü zaruret içinde bulunduğu 29.11.1962 tarihli falkrühal mazjbatasiyle, ve ça
lışamaz durumda bulunduğu ve hastalıklarını tevsike medar olan ekli Sağlık Merkezi Baştabipliği
nin l5 Mayıs 1063 tarih ve 634 sayılı raporu ile tevsik edilmiş bulunan ve ömrünün son günlerini 
yaşıyan bu feaihraman ve fedakâr memleket evlâdının malî müzayakadan kurtarılması için kendisine' 
hidematı vataniye tertibinden maaş- tahsisi için hazırladığım gerekçe saygı ile sunulur. 

Maliye Komisyonunun raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 2 . 1 . 1964 

Esas No : 2/557 
Karar No : 13 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi Âli Aksoy'un, «Amasya Gümüşhacıköy ilçesi Haeıyahya 
mahallesi 92/5 hanede mukim Mu'stafaoğlu 1314 doğumlu Ali Rıza Alıcı'ya vatani hizmet tertolbinden 
maaş bağlanması hakkında kanun teklifi» ilgili bakanlıklar temsilcilerinin iştirakiyle görüşüldü : 

Mu^tafaoğlu Ali Rıza Alıcı'nın emsalinden farklı ve üstün bir hizmetine kayden raslanma'dığuıa, 
ÎMti'klâl Madalyası bu harbe iştirak edenlerin hepsine verildiğine, İstiklâl Madalyası almış olmak 
vatani hizmet tertibinden maaş bağlanmasına bir kıstas teşkil etmediğine göre teklifin reddine, ha
valesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere, evrakın ilişikli eriyle birlikte Yüksek Baş
kanlığa takdimine fearar verildi. 

Maliye Komisyonu Başkanı 
ve bu Rapor Sözcüsü 

Muş Adana Gümüşane 
8. Mutlu Y. Aktimur N. Küçüler 

Ordu Sivas 
O. N. Hazinedar R. Çeltekli 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 1043 ) 
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Bütçe ve Plân Komisyonunun raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe ve Plân Komisyonu 3.7. 1965 

Esas No ; 2/557 
Kovar No : 91 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan, «Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi Âli Aksoy'un 
Amasya - Gümüşhacıköy ilçesi Hacıyahıya mahallesi 92/5 hanede mukim Mustafaoğlu 1314 doğumlu 
Ali Rıza Alıcıya vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkında kanun teklifi» ilgili Hükümet 
temsilcilerinin do iştirakiyle incelendi ve ıgörüşülldü : 

Tafsilâtı gerekçesinde mufassalan belirtildiği üzere Mustafaoğlu Ali Rıza Alıcı İstiklâl Savaşında 
Samsun'un 3 ncü HanHar mevkiinde savaşa katılmıştır. Fahrettin Paşa emrindeki '5 nci Süvari Kol
ordumu ile Susuz baskınında buhmımuş, Sandıklı'daki 6 nci Tümen emrinde Toklu Sivrisi müstah
kem mevziinin zaptında ağır makinalı yuvalarını şahsi gayreti ille maikinalı tüfekle dağıtmııştır. Baş
kumandanlık Meydan Muharebesinde topçu atışlariyle düşman topçusunu yoketmiştir. Çavuşluğa 
yükseltilerek ve Harb MaJdalyası verilerek: taltif edilmiştir. 

Maliye Komisyonu teklifi yeteri kadar vesika olmadığından reddetmiştir; ancak bilâhare ilgili
ler tarafından vesikaları getirmişlerdir. Şimdi dosyada bulunan vesikalara ıgöre adı geçen şahsın 
Kütahya'da, Garb Cephesinde ve Başkumandanlık Meydan Muharebesinlde üstün gayretler gösterdi
ğini beyan eden o zamanın Bölük iKumandanı halen hayatta bulunan Emekli Allbay Hacı Şevki 
önder'in yazılı ifadesi vardır. Silâh arkadaşlarından bu gayretlerinin üstünlüğünü anlatan arka
daşının yazılı beyanlları dosyada mevcuttur. Keza çavuşluğa yükseldiğine dair vesika ile İstiklâl 
Madalyası beratı da dosyadadır. 15 nci Tümenin üstün fedakârlıkları topçu bataryasının cansiperane 
savaşları, 15 nci Tümenin Harb ceridesinde yazılı olduğu belirtilmektedir. Bu bataryada mezkûr şah
sın ön safta savaştığı da silâh arkadaşları tarafından yazıüı olarak teyyid edilmektedir. Bu komuta
nın istenilirse şifahi olarak da durumun arz edileceği bildirilmektedir. 

Halen 65 yaşın üstünde olan ve müzmin romatizmadan sırtüstü yatmakta bulunan ve hiçbir 
yerden geliri bulunmıyan bu kahraman Vatandaşa aylık bağlanması uygun 'görülmüş, sosyal durumu 
da dikkate alman »mezkûr şahsa ayda 350 'lira bağlanması kabul edilerek 1 nci madde bu şekilde 
değiştirilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

/. Sezgin 
Ankara 

/. Seçkin 
Balıkesir 

A. A. Bolak 

Diyarbakır 
II. Güldoğan 

İmzada bulunamadı 
Kars 

K. Okyay 

Başkan V. 
Gûmüşane 

İV. Küçüker 
Anikara 
M. Ete 
Bilecik 

Ş. Binay 
İmzada bulunamadı 

Erzincan 
H. Atabeyli 

Maraş 
E. Kaplan 

İmzada bulunamadı 

Sözcü 
Sakarya 

N. Bayar, 
Aydın 

0. Apaydın 
Çanakkale 

Ş. İnan 

Erzurum 
A. Şenyurt 

Trabzon 
A. $• Ağanoğlu 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 1043 ) 
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Çanakkale Milletvekili Âli Aksoy'un teklifi 

Amasya - Gümüşhacıköy ilçesi llacıyahya mahal
lesi 92/5 hanede mukim Mustafaoğlu 1314 do
ğumlu Ali Rıza Alıcı'ya vatani hizmet tertibin

den maaş bağlanması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Büyük Harb ve İstiklâl Har
bine iştirak ederek emsaline nisbeten olağan
üstü hizmet ve yararlık gösteren ve İstiklâl Ma-
dalyasiyle taltif olunan Mustafaoğlu 1314 do
ğumlu Ali Rıza Alıcı'ya, hayatta bulunduğu 
müddetçe her ay (500) lira aylık bağlanmış
tır. 

MADDE-2.— Bu kanun yayımını takibeden 
aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDK 3. — Bu kanun hükümlerini Mali
ye Bakam yürütür. 

• -•> — « - 9 

Millet Meclisi Bütçe Plân Komisyonunun 
değiştirişi 

Amasya - Gümüşhacıköy ilçesi llacıyahya mahal
lesi 92/5 hanede mukim Mustafaoğlu 1314 do
ğumlu Ali Rıza Alıcı'ya vatani hizmet tertibin

den maaş bağlanması hakkında kanun teklifi 

MADDE I. — Büyük Harb ve İstiklâl Har
bine iştirak ederek emsaline nisbeten olağan
üstü hizmet ve yararlık gösteren ve İstiklâl Ma-
dalyasiyle taltif olunan Mustafaoğlu 1314 do
ğumlu Ali Rıza Alıcı'ya, hayatta bulunduğu 
müddetçe her ay (350) lira aylık bağlanmış
tır. 

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

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

M. Meclisi ( S. Sayısı : 1043 ) 



Donem : 1 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ & Sayısı : 
Erzurum Milletvekili Cevat Dursunoğlu ile Ordu Milletvekili Ferda 
Güley'in, Kurtuluş Savaşında aldığı yara dolayısiyle halen malûl 
bulunan yedek süvari yüzbaşısı İskender Kırmacı'ya vatani hizmet 
tertibinden maaş bağlanması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 

Plân komisyonları raporları (2 /802) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Kurtuluş Savaşımızda aldığı yara dolayısiyle bugün bakım ve tedaviyle muhtaç durumda 
bulunan yedek Süvari Yüzbaşı İskender Kırmacı'ya vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması 
hakkındaki kanun teklifimiz gerekçesi ile birlikte sunulmuştur. 

G'ereğini emirlerinize arz ederiz. 

30 . 1 . 1965 
Erzurum Milletvekili Ordu Milletvekili 

C. Dursunoğlu F. Oüley 

GEREKÇE 

Kendisine vatani hizmet tertibinden maaş tahsisini istediğimiz iskender Kırmacı, Cihan ta
rihinin müstesna şecaat ve fedakârlık örneğini teşkil eden Kurtuluş Savaşımızın başından sonuna 
kadar, kutsal gaye uğruna kahramanca teşebbüsleri, sevk olunduğu her güç ve tehlikeli vazifeyi 
değerli sonuçlar almak suretiyle başarmış, komuta kademelerini işgal eden bütün komutanlarının v<e 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin belgelere dayanan takdirlerini kazanmıştır. 

Gerek belgeler ve gerekse hizmetlerinin mâna ve değerini ifade «eden resmî takdirnameler ge
rekçemize eklidir. 

Memleketin bu değerli evlâdı bugün, vatanın kurtuluşu yolunda fedakârca katıldığı savaş
larla aldığı yara dolayısiyle, çalışarak hayatını kazanamıyacak derecede bakıma ve tedaviye muhtaç 
hastr. bir ihtiyardır. 

Kadirşinas Türk Milletinin, gençliğini1 yurdunun istiklâli uğruna harcamış olan bu kahraman 
evlâdına yardım elini haz ve gururla uzatacağına emin olarak teklifimizi takdim etmiş bulunu
yoruz. 

Maliye Komisyonunun raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 30 . 4 . 1965 
Esas No. 2/802 
Karar No. 59 

Yükek Başkanlığa 

Erzurum Milletvekili Cevat Dursunoğlu ile Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, Kurtuluş Sava
şında aldığı yara dolayısiyle halen malûl bulunan Yedek Süvari Yüzbaşı iskender Kırmacı'ya vata
ni hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkında kanun teklifi, ilgili bakanlık temsilcilerinin iştira
kiyle Komisyonumuzda görüşüldü : 
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Komisyonumuzca aynı mahiyetteki teklif 84 sayılı Kararla reddolunmuştu. 
Fakat, bu defa elde yeni deliller karşısında iskender Kırmacı'nın Kurtuluş Savaşında değerli 

hizmetler yaptığı inancına varan Komisyonumuz, iskender Kırmacı'ya vatani hizmet tertibinden 
maaş bağlanmasını yerinde bulmuş, bu maksatla teklifin başlığını ve 1 nci maddesini değiştirip 
2 vo 3 maddelerini aynen kabul etmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Maliyo Komisyonu Başkanı Sözcü 
Edirno Erzurum Adana Ordu 

î. Ertem O. Karaca T. Akiimur O. N. Hazinedar 

Sivas Gaziantep 
R. Çeltekli S. Ünlü 

tmzada bulunamadı 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 3 . 7 , 1965 

Esas No. 2/802 
Karar No. 89 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan, «Erzurum Milletvokili Cevat Dursunoğlu ve Ordu Mil 
letvekili Ferda Güley'in Kurtuluş Savaşında aldığı yara dolayısiyle halen malûl bulunan Yeddk Sü
vari Yüzbaşısı İskender Kırmacı'ya vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkında kanun tek
lifi», ilgili Hükümet temsilcisinin de iştirakiyle incelendi ve görüşüldü : 

Kanun teklifi ile kendisinin maaş tahsisi îstenen iskender Kırmacı istiklâl Savaşımızda iftiharı 
medar kahramanlıklarda bulunmuştur. 

Dosya münderecatmda mevcut 8 aded tasdikli vesikalardan mezkûr şahsın emsaline nazaran üs
tün hizmette bulunduğu görülmektedir. Şöyle ki; 1 numaralı vesikada iskender Kırmacı 'nın istik
lâl Savaşında Ertuğrul Grupunun Millî Grupunn katılması ile ve vatanperverane hizmetlerde bu
lunmuş olması dolayısiyle eski Ertuğrul Grupu Kumandanı Emekli Orgeneral Kâzım Özalp tara
fından takdir vo taltif edilmektedir. 

2 numaralı vesika 5705 numaralı istiklâl Madalyasına aittir. 3 numaralı vesika istiklâl Muhare 
belerinde bilfiil ateş altında fevkalâde yararlık gösterenlere mahsus T. B. M. Meclisinin verdiği 
takdirnamedir. 4 numaralı vesika 4 ncü alay 3 mü Bölük Kumandanı Binbaşı iskender Beye hita
ben yazılmış, «Bu vatan sizin gibi namuslu, Co3ur vatanperverler sayesinde kurtarılmıştır, bu 
hizmetleriniz kolorduca şayanı takdirdir. Terhisiniz dolayısiyle müteessiriz...» gibi pasajları ihtiva 
eden noterce tasdik edilmiş Kolordu Kumandanı Fahrettin imzalı bir mektuptur. 5, 6 ve 7 numa
ralı vesikalar 2 nci Süvari Fırkası Kumandanı Mirliva Ahmet Zeki, 21 nci Fırka Kumandanı Re
şat, Süvari 4 Kumandanı Kaymakam Ali Reşat imzalı noterden tasdikli çok sitayişkâr yazılmış 
mektuplardır. 8 numaralı evrak Sel yayınlarından olan «30 Ağustos Hatıraları» isimli bir kitap 
olup kitabın 80 nci sayfasında iskender Beyden ve faaliyet sahasından bahsedilmektedir. 

Zikredilen güvenilir evraklardan anlaşıldığına göre mezkûr şahıs emsaline nazaran üstün gayret
lerde bulunmuş daima iftihar edilecek bir kahramandır. Bu sebeple kanun teklifi uygun görülmüş. 
daha iyi tedvin edildiğinden Maliye Komisyonunun metni müzakereye esas alınarak aynen kabul 
edilmiştir. 
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öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan

lığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

1. Sezgin 

Ankara 
M. Ete 

Çanakkalo 
§. İnan 

Kara 
K. Okyay 

Başkanvekili Sözcü 
Gümüşano Sakarya 

N. Küçüker N. Bayar 

Aydın Balıkesir 
0. Apaydın A. A. Bolak 

Diyarbakır Erzincan 
H. Güldoğan 11. Atabeyli 

Maraı 
E. Kaplan 

İmzada bulunamadı 

Anlkara 
/. Seçkin 

Bilecik 
Ş. Binay 

imzada bulunamadı 

Erzurum 
A. Şenyurt 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Erzurum Milletvekili Cevat 
Dursunoğlu ve Ordu Milletve

kili Ferda Güley'in teklifi 

Kurtuluş Savaşında aldığı yara 
dolayısiyle halen malûl bulunan 
Yedek Süvari Yüzbaşı İskender 
Kırmacı'ya vatani hizmet terti
binden maaş bağlanması hak

kında Kanun 

MADDE 1. — Kurtuluş Sa
vaşında aldığı yara dolayısiyle 
halen malûl bulunan Yedek Sü
vari Yüzbaşı iskender Kırma
cı'ya vatani hizmet tertibinden 
ayda (500) lira maaş bağlan
mıştır. 

MADDE 2. — Bu kanım ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Maliye Bakanı yürütür. 

Maliye Komisyonunun 
değiştirişi 

Kurtuluş Savaşına iştirak eden 
Yedek Süvari Yüzbaşı İskender 
Kırmacı'ya vatani hizmet terti

binden maaş tahsisine dair 
Karnın 

MADDE 1. — Kurtuluş Sa
vaşma iştirak eden ve emsalle
rine göre üstün başarı gösteren 
ve halen yardıma muhtacolan 
İskender Kırmacı'ya hayatta 
bulunduğu müddetçe ayda 500 
lira maaş bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

Bütçe Plân Komisyonunun 
değiştirişi 

Kurtuluş Savaşına iştirak eden 
Yedek Süvari Yüzbaşı İskender 
Kırmacı'ya vatani hizmet terti

binden maaş tahsisine dair 
kanun teklifi 

MADDE 1. — Maliye Komis
yonunun 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

»&<\ 
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Dönem : 1 
Toplantı : 4 M i L L E T M E C L I S I S, Sayısı : 

Askerî Tıp Fakültesi Kurulması hakkında kanun ta
sarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/866) 

T. a. 
Başbakanlık 9 . 6 . 1965 

Kanunlar ve Kararlar ,• 
- Tetkik Dairesi' 

' Sayı ; 71 - 113/2464 

Millöt Meclisi Başkanlığına 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve T ".ırkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku
rulunca 28 . '5 . 1965 tarihinde kararlaştırılan «Askerî Tıp Fakültesi kurulması hakkında kânun 
tasarısı» vo gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Suad Hayri Ürgüplü 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Genel gerekçe : 
Gülhane-1898 de Türkiye'de o zamanki tıp eğitiminin yetersizliği dolayısiyle tıp eğitimine yar

dımcı olmak maksadiyle kurulmuş - olup tıbbiye yi - bitiren her hekimin diploma alabilmesi için ' 
bir senelik gülhane stajında başarı sağlaması esası üzerinde fakülte mezunlarını eğiten bir mües
sese olarak çalışmaya başlamıştır. 

Gülhanede ilk defa Alman profesörler görev almıştır. Bilâhara Almanya'da yetiştirilen Türk 
öğretim üyeleri tarafından Gülhane yönetilme/e başlanmış ve 1908 den itibaren bütün öğretim 
görevi Türk öğretim üyeleri tarafından yerine getirilmeye başlanmıştır. 

Gülhane öğretim üyeleri bir taraftan askerî tababetin özelliklerini öğretirken diğer taraf
tan fakültelerin kuruluşunda büyük ölçüde yar lımcı oluyorlardı. Gülhane darülfünun devre
sinden bugüne kadar fakültelere (94) öğretim üyesi vermiştir. Bunlardan halen İstanbul Tıp 
Fakültesinde (48) Ankara Tıp Fakültesinde (42) ve izmir Tıp Fakültesinde ise (4) öğretim üye
si profesör ve doçent hizmet görmektedir. 

ilk Beş Yıllık Plânda: Tıp eğitimi konusunda yapılan araştırmalar neticesinde hekim ihti
yacının karşılanması için beş yeni tıp fakültesinin açılmasının zaruri olduğu 'belirtilerek bu 
beş tıp fakültesinden biri olarak yukarıda kısaca tarihçesi açıklanan verimli ve yetiştirici bü
yük bir potens taşıyan Gülhanenin bu potensin len faydalanılmak suretiyle bir askerî tıp fakülte
si açılması öngörülmüştür. ı ' . . • ' • ' 

Tabibe özellikle Türk Silâhlı Kuvvetlerinde askerî tabibe duyulan ihtiyaç ve 'bugünkü askerî 
tabip mevcudunun kadronun çok altında bulunma :ı bir askerî tıp fakültesinin açılmasını zorunlu 
kılmaktadır. Askerî hekimlerin bugünkü membağı mevcut tıp fakülteleridir. Tıp fakülteleri muayyen 
bir ölçüde 'talebe almak durumundadırlar. Tıp fakültelerine normal ölçünün üstünde öğrenci 
alınması tıp öğretiminin özelliği bakımından imkânsız bulunmaktadır. Diğer taraftan tıp fakül
telerinin giriş imtihanını kazanan öğrencilerden istekli olanlar askerî tabip olarak yetiştirilmek-
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tedir. Bu duruma göre Türk Silâhlı Kuvvetlerinin askerî tabibe olan ihtiyacı bu ihtiyacın kar
şılanması için miktar yeterli bir membağ ibu lunmadığmdan devam etmekte, dolayısiyle bu 
ihtiyacın karşılanması için membağın artırılması gerekmektedir. Açılacak bir askerî tıp ftkültesi 
ile askerî tabip kaynağı' ihtiyacı karşılıyacak seviyeye çıkarılmış olacağı gibi mevcut tıp fakülte
leri de askerî öğrencilerin yerine askerî öğrencilerin miktarı kadar fazla sivil tıp öğrencile
rini yetiştirme imkânına kavuşmuş olacaktır. 

öğretim heyeti potensi: Halen Gülhane Tıp Akademisinde 19 profesör, 9 doçent, 27 müşavir 
mütehassıs, 43 başasistan ve mütehassıs eleman olarak ceman 89 öğretim üyesi ve öğretim yardım
cısı bulunmaktadır. 

Yer ve malzeme imkânları: Gülhane Askerî Tıp Akademisinin halen bulunduğu bina tatbikat 
için elverişlidir. Zira hasta mataryali çok geniştir. Ayrıca fakülte Mevki Hastanesi tesislerinden 
de faydalanabilecektir. Gülhane için yapılmakta olan yeni binanın bitmesi halinde açılacak 
tıp fakültesinin bu binadan faydalanması da imkân dâhiline girmiş olacaktır. Fakültenin temel 
bilimleri için Ordu Sağlık Araştıma ve Biyoloji Enstitüsünün küçük tadillerle <bir enstitü ha
line getirilmesi de imkân dâhilinde bulunmaktadır. Ayrıca açılacak Askerî Tıp Fakültesi Gülha-
nedeki malzemelerden de istifade edecektir. 

Bütün bu hususlar göz önünde tutulduğund an Beş Yıllık Kalkınma Plânında açılması öngö
rülen beş tıp fakültesinden biri olan Askerî Tıp Fakültesinin kuruluşunun öğretim üyeleri bi
na ve malzeme imkânları bakımından Gülhane Askerî Tıp Akademisinin mevcut potensinden 
faydalanılmak suretiyle olacağı göz önünde tutularak Askerî Tıp Fakültesinin açılması hakkındaki 
bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Maddelerin gerekçesi: Tasarının 1 nci maddesi kuruluşa aittir. Gülhanenin tarihî ismi göz 
önünde tutularak açılacaık fakülteye «Gülhane Askerî Tıp Fakültesi» adı verilmiştir. Bir üniver
siteye bağlı olmıyarak kurulan fakülte 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 2 nci maddesine is
tinaden açılmaktadır. 

Tasarının 2 nci maddesi ile fakültenin yönetimi düzenlenmiştir. 4936 sayılı Üniversiteler Ka
nununun 2 nci maddesine istinaden açılacak fakültenin tasarıdaki hükümler saklı kalmak üzere 
4936 sayılı Üniversiteler Kanunu ve değişiklikle Hne a-öre yönetileceği belirtilmiştir. 

"Tasarının 3 ncü maddesi Askerî Tıp Fakültesi Gülhane Askerî Tıp Akademisinin fakülte haline 
getirilmesi suretiyle kurulmaktadır. Gülhane Askerî Tıp Akademisi 6996 sayılı Kanun hükümlerine gö
re görevine devam edecektir. Askerî Tıp Fakültesi Gülhane Askerî Tıp Akademisinin mevcut potansi
yelinden faydanıimak suretiyle açılacaktır. Bu itibarla tasarının 3 neü maddesi ile fakültenin ve 
fakülteye bağlı kurumların Gülhane Askerî Tıp Akademisi tatbikat hastanesi ile diğer askerî 
hastaneler ve sağlık tesislerinden faydalanmasının usul ve şartlarını bir tüzükte belirtileceği açık
lanmıştır. 

Tasarının 4 ncü maddesi ile fakültenin görevleri belirtilmiştir. Bu görevlerin tesbitinde genel 
olarak Üniversiteler Kanununun 3 ncü maddesinde açıklanan genel görevlere fakültenin kuruluş 
gayesine uygun görevler eklenmiştir. 

Tasarının 5 nci maddesinde askerî tıp fakültesinin asker öğretim üyelerinin Gülhane Askerî 
Tıp Akademesinde ek görevli olarak çalışma şekilleri ve görevlerinin tüzükte belirtileceği ve fa
kültenin gülhanenin mevcut potansiyelinden istifade ile kurulması cihetine gidilmiş olduğundan 
fakültenin asker profesörlerine gülhanedeki görevlerinden dolayı ek görev ödeneği verilmiyece-
ği, ancak her iki görevi birlikte yapan öğretim üyelerine Gülhane Askerî Tıp Akademesi Kanunu 
ile tesbit edilen tazminatın yarısının Üniversiteler Kanunu gereğince alacakları tazminata ilâve 
olarak verileceği belirtilmiştir. 

Tasarının 6 nci maddesinde fakültenin asker öğretim üyeleri hakkında siyasi haklar bakımından 
subaylar hakkındaki hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir. 

Anayasamızın 120 nci maddesinde siyasi partilere üye olma yasağının üniversite öğretim üye
leri ve yardımcıları hakkında uygulanamayacağı belirtilmiştir. An(«ak fakültenin asker öğretim 
üyelerinin askerlik sıfatları sebebiyle siyasi partilere üye olamıyacaklarından Anayasanın bu hu-
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sustaki 119 nctt maddesine istinadedilmek üzere asker öğretim üyelerinin siyasi hakları düzenlen
miştir. 

Tasarının 7 noi maddesinde asker öğretim üyelerinin emekliye ayrılmalarının prensibolarak su
baylar hakkındaki genel hükümlere tabi olduğu belirtilmiş, ancak öğretim üyelerinin ilmî çalışma
larının muhtariyeti göz önünde tutularak fakülte profesörler kurulunun uygun mütalâası alın
madan re'sen emekliye sevk işleminin yapılamıyacağı ve öğretim üyelerinin diğer fakülte öğre
tim üyelerine tanınmış yaş haddine kadar öğretim görevlerine devamlarını sağhyacak istisnalar 
konmuştur. 

Tasarının 8 nei maddesinde asker öğretim üyelerinden istekleri ile muvazzaf hizmetten ayrılan
ların fakülte öğretim üyeliğinden de ayrılmış sayılacakları ve bunların Üniversiteler Kanununa 
istinaden askerî tıp fakültesine tekrar seçilmeleri halinde askerlik sıfatlarını kazanamıyacakla-
rı belirtilmiştir. 

Tasarının 9 ncu maddesinde askerî tıp fakültesi olarak açılacak fakültenin asker öğrencilerin di
ğer askerî öğrencilerle ilgili genel -hükümlere tabi olmaları ve bu suretle muhtelif fakültelerde 
okumakta olan askerî öğrenciler ile diğer askerî öğrenciler hakkındaki hükümlerden ayrı bir sta
tüye tabi olmamaları sağlanmak istenmiştir. Aynı maddede sivil öğrencilerin askerî öğrencilere 
tanınan haklardan faydalanamıyacakları açıklanmıştır. 

Tasarının 10 ncu maddesi fakülte bütçesinin Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi içinde kendi 
hizmetlerini ifa yönünden ayrı olarak gösterileceği ve fakülte dekanının ikinci derece ita âmiri 
yetkisini haiz olduğu belirtilmiştir. 

Tasarının 11 nci maddesinde fakültenin döner sermayesinin gelir kaynakları belirtilmiştir. 
Tasarının 12 nci maddesinde döner sermaye alım satım işleri, döner sermaye ile yapılan işler

den doğan gelir ve giderler hakkındaki işlemlerin nasıl yapılacağı belirtilmiştir. 
Tasarının 13 ncü maddesinde döner sermayenin gelir kaynakları ile hangi işlerde ve ne şekilde 

kullanılacağının yönetmelikte tesbit edileceği belirtilmiştir. 
Tasarının 14 ncü maddesinde döner sermaye saymanının atanması şekilleri ile aylık, ücretli 

kadrolarının Millî Savunma Bakanlığı fiilî kadroları arasında gösterileceği açıklanmıştır. 
Tasarının 15 nci maddesi Askerî Tıp Fakültesinin kuruluş gayesi nazara alınarak 15 nci madde 

ile «4936 sayılı Üniversiteler Kanunda Millî Eğitim Bakanlığına tanınan görev ve yetkilerin> As
kerî Tıp Fakültesinde Millî Savunma Bakanlığına aidolduğu belirtilmiş ve yine aynı maddede Mil
lî Eğitim Bakanlığının mütalâasının da gerektiğinde alınabileceği açıklanmıştır. 

Geçici 1 nci maddede Askerî Tıp Fakültesinin Gülhane Askerî Tıp Akademisinin mevcut potan
siyelinden faydalanılmak suretiyle açılacağı göz önünde tutularak fakültede ilk olarak görevlen
dirilecek öğretim üyelerinin Gülhane Askerî Tıp Akademesi öğretim üyeleri arasından seçileceği 
belirtilmiştir. 

Geçici 2 nci madde ile fakülte öğretim üyeliği ıc seçilecek Gülhane Askerî Tıp Adademisi profe
sörlerinin unvan ve yetkilerinin saklı olduğu belirtilmiştir. 

Geçici 3 ncü maddede bu kanun gereğince çıkarılması gereken tüzüklerin (ve döner sermaye
nin isletilmesi hakkındaki yönetmenliğin kanunun yayımı tarihinden itibaren) 6 ay içinde çıkarılaca
ğı belirtilmiştir. 

Tasarının 16 ve 17 nci maddeleri yayım ve yürürlükle ilgilidir. 

Geçici Komisyonun rapora 
Millet Meclisi 

Geçici Komisyonu 28 . 6 . 1965 
Esas No. 1/866 

Karar No. 7 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Millî Savunma Bakanlığmoa hazırlanıp, Bakanlar Kurulunca tetkik ve Başbakanlığın 
9 . 6 . 1965 gün ve Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 71 - 113/2464 sayılı yazılariyle M İlet 
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Meclisine sevk edilen (Askerî Tıp Fakültesi kurulması hakkında kanun tasarısı) Milî Savunma, 
Maliye, Bütçe ve Plân Komisyonlarından seçilen (5) er üyeden kurula Geçici Komisyonumuza 
havale edilmekle ilgili Bakanlık ve Daire tem \\ ederinin iştirak'yle müzakere edildi. 

Tasarının hazır'anmasına âmil olan gerekçede açıklanan sebepler Komisyonumuzca da uygun 
görüldüğünden tümü kabul edilmiş ye maddelerinin tetkikine geçilmiştir. 

I BÎRÎNCÎ BÖLÜM 
i r » - • . - . 

Kuruluş 

Madde T. — Hükümet tasarısının birinci maddesi aynen kabul edi'miş'ir. 
- Madde 2, — Hükümet tanarısmm ikinci maddesi, cümle tekniğine uydurulmak ve imlâ işaret

leri noksanı ikmal edilmek suretiyle ik nci moddr olarak kabul edi'miştir. 
Madde 3. — Hükümet tasarısının üçüncü maıİddesi imlâ işaretleri noksanı ikmal edilmek suretiyle 

ügüncü madde olarak kabul edilmiştir. 

İKÎNCÎ BÖLÜM 

Gayeler 

Madde 4. — Hükümet tasarısının 4 ncü maddesi imlâ işaretleri noksanı ikmal edilmek sure
tiyle dördüncü madde olarak kabul edilmştr. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

öğretim Üyeleri 

Madde 5. — Hükümet tasarısının bu maldeıi fakülte öğrstim üyelerinin Gülhane As'.:erî Tıp 
Akademisinde görev almaları halinde 69D3 sayı'ı Kanuna göre ahmakta olduk'arı tazminatın yarı
sının Üniversite kanununa göre alacakları tazminata ilâveten verilmesini öngörmekte ise de 
her iki görevin ağır .ve-yıpratıcı .olduğu ve bunların muvazzaf askerî tabiplere verilec3k tazminat 
kanunu uyarınca muayenehane d3 açamıyacakları göz önüne alınarak Akademi tazminatının ya
rısını değil tamamını almaları uygun görülmüş ve ayrıca 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
bunlar hakkında uygulanmaması kabul edild ğinden madde buna göre yeniden düzenlenmiş ve 
5 nci madde olarak kabul ed lmiştir. 

Madde 6. — Hükümet tasarısmın bu maddesi imlâ işaretleri noksanı ikmal edilmek suretiyle 
6 nci madde olarak kabul edilm'ştir. 

Madde 7. — Hükümet tasarısının bu mad delinde fakülte öğretim üyelerinin eşidi . rütbelerde 
bulunan subaylar hakkındaki yaş haddine tabi tutulmayacakları kabul edilmiş bulunmakta ise 
de askerî statüde en son yaş haddinin 65 olması hasebiyle öğretim üyelerinin 65 yaşndan sonra 
hizmete devamları asekrî gereklere uygun görülmediğinden kendilerinin 65 yaşma kadar hizmete 
devam etmesi yerinde görülmekle madded3 bu sebepten gsrekli değişiklik yapılmş ve re'sen emek
liye sevk edilecekler hakkında Profsörler Kurulunun uygun şokilde mütalâasının a ınması yönü > 
deki hüküm komisyonumuzca uygun görülmediğin len sadece Profesörler Kurulunun mütalâasının 
alınacağı kaydı konulmak suretiyle madde 7 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Hükümet tasar sının bu maddesi dil tekniği yönünden gerekli düzeltmeler yap lmak 
ve. imlâ işaretleri noksanı ikmâl edilmek suretiyle 8 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

öğrenciler 

.• Madde 9. — Hükümet tasarısının 9 ncu maddesi imlâ işaretleri noksanı ikmal edilmek suretiyle 
9 ncu madde olarak kabul edilmiştir. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

Malî hükümler . . 

Madde 10. — Hükümet tasarısının 10 neu mad leşi imlâ işaretleri yönünden ıkm«l edilmek sure
tiyle aynen kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Hükümet tasarısının 11 nci ma İdeai imlâ işaretleri noksanları ikmal edilmek sure
tiyle 11 nci madde olarak kabul ed'ilmiştir. 

Madde 12. — Hükümel tasarısının 12 nci ma İdesi imlâ işaretleri noksanları ikmal edilmek su-
retiy'e 12 n?i madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 13. — Hükümet tasarısının 13 ncü mad bsi 13 ncü madde olarak aynen kabul ed'ilmiştir. 
Madde 14. — Hükümet tasarısının 14 ncü.mad leşi imlâ işaretleri noksanı ikmal edilmek suretiyle 

14 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Diğer hükümler 

Madde 15 — Hükümet tasarısının 15 nci madlesi imlâ işaretleri noksanı ikmal edilmek suretiy
le 15 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Geçici hükümler 

Geçici madde 1 — Hükümet tasarısının bu mad leşinde Askerî Tıp Fakültesinde ilk olarak görev
lendirilecek öğretim üyelerinin üniversite doçentliği imtihanını kazanmış Gülhane Askerî Tıp Aka
demisi öğretim üyeleri arasından üniversiteler ara ı kurul tarafından seçilmesi.öngörülmekte ise de 
1996 sayılı kanun uyarınca müktesep hakları teşek Ti! etmiş kişileri de bu haktan istifade ettirmek 
için üniversite doçenti imtihanını kazanmış tabi i yerine kariyer müntesibi denmek suretiyle mad
de değiştirilmiş ve geçici 1 nci madde olarak kabil edilmiştir. 

Geçici madde 2. — Bu madde ile öğretim üyesi iç i len Akademi profesörlerinin üniversite profe
sörlerinin bütün unvan, hak ve yetkilerine sahibo'ıcakları kabul edilmiş ise de bunların muayeneha
ne açamamaları için muvazzaf askerî tabiplere tazninat verilmesi hakkındaki Kanun hükümleritıin 
saklı olduğu hususu maddeye ilâve edilmek sure ivle geçici 2 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Geçici madde 3. — Hükümet tasarısının, geçici 3 ncü maddesi imlâ işaretleri noksanı ikmal edil
mek suretiyle geçici 3 ncü madde olarak kabul edil niştir. 

Madde 16, 17. — Hükümet tasarısının 16 nci ve 17 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzere Yüksek Reisliğe 

arz olunur. 
Başkan Sözcü 
Edirne Amasya Konya Edirne 
T. Asal î. Sarıgöz C. Yılmaz N.özoğul 

Samsun Diyarbakır 
/ . Kılıç H. Güldoğan 
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HÜKÜMETÎN TEKLÎFÎ 

Askerî Tıp Fakültesi kurulması hakkında kanun tasarısı 

BÎRÎNCÎ BÖLÜM 

Kuruluş 

MADDE 1. — Ankara'da Gülhane Askerî Tıp Fakültesi adiyle bir Tıp Fakültesi kurulmuştur. 

MADDE 2. — Askerî Tıp Fakültesi bu kanuna ve 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu ile tadillerin
de bulunan, bu kanuna aykırı olmıyan hükümlerine göre yönetilir. 

MADDE 3. — Askerî Tıp Fakültesi ile bu fakülteye bağlı olarak açılacak enstitü, bilim, araş
tırma, öğrenim ve yayım kurumlarının, Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve Tatbikat Hastanesi ile 
diğer askerî hastaneler ve sağlık tesislerinden faydalanma usul ve şartları bir tüzükle belirtilir. 

ÎKÎNCİ BÖLÜM 

Gayeler 

MADDE 4. — Fakültenin görevleri şunlardır: 
a) Üniversiteler Kanununun 3 ncü maddesinde açıklanan genel görevlerin ışığı altında, Silâhlı 

Kuvvetler hekim ihtiyacını karşılıyacak askerî tıp öğrencilerini ve Fakülte Profesörler Kurulunca 
tesbit edilecek kontenjanın elverişliliği nisbetinde, sivil öğrencileri ve yapılacak andlaşmalar gereğince 
tâyin olunan miktarlarda yabancı askerî öğrencilerini tıp doktoru olarak yetiştirmek, 

b) Memleketi ve Silâhlı Kuvvetleri ilgilendirenler başta gelmek üzere, tıp ve tıpla ilgili bütün 
bilim ve teknik meseleleri çözmek için bilimleri genişletip derinleştirecek inceleme ve araştırmaları 
yapmak, bu çalışmalarda ilgili bilim ve araştırma kurumlariyle yabancı uluslararası benzer kurum
larla işbirliği etmek, 

c) Memleketin ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinin sağlık yönünden ilerleme ve gelişmesini ilgilendi
ren bütün meseleleri, Hükümet ve kurumlarla da işbirliği etmek suretiyle öğretim ve inceleme konu
su yaparak, sonuçlarını umumun faydasına sunmak ve Hükümetçe Millî Savunma Bakanı aracılığı 
ile istenecek incelemeleri yaparak düşüncelerini bildirmek, 

d) Araştırma ve incelemelerin sonuçlarım gösteren bilim ve tekniğin ilerlemesini sağlıyan her 
türlü yayınları yapmak, yardımcılara ve öğrencilere yaptırmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

öğretim üyeleri 

MADDE 5. — Askerî Tıp Fakültesinin asker öğretim üyelerinin Gülhane Askerî Tıp Akademisin
de çalışma şekilleri ve görevleri tüzükte belirtilir. Fakülte öğretim üyelerine, Gülhane Tıp Akademisin-
deki görevlerine karşılık ek görev ödeneği verilmez. Ancak, her iki görevi birlikte yapan öğretim üye
lerine Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanuniyle tesbit edilen tazminatın yarısı Üniversiteler Kanu
nuna göre aldıkları tazminata ilâveten verilir. 

MADDE 6. — Fakültenin asker öğretim üyeleri hakkında, siyasi haklar bakımından subaylar 
hakkındaki hükümler uygulanır. 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİRİŞt 

Askerî Tıp Fakültesi kurulması hakkında kanun tasarın 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş 

MADDE 1. — Hükümet tasarısının birinci maddesi, birinci madde olarak kabul edilmiştir. 
MADDE 2. — Askerî Tıp Fakültesi bu kanuna ve 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu ile tadille

rinde bulunan, bu kanuna aykırı olmıyan hüküf lere göre yönetilir. 

MADDE 3. — Askerî Tıp Fakültesi ile bu fakülteye bağlı olarak açılacak Enstitü, Bilim, Araş
tırma, öğrenim ve Yayım kurumlarının, Gülhane Askerî Tıp Akademesi ve tatbikat hastanesiyle 
diğer askerî hastaneler ve sağlık tesislerinden faydalanma usul ve şartlan bir tüzükle belirtilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Gayeler 

MADDE 4. — Fakültenin görevleri şunlardır : 
a) Üniversiteler Kanununun 3 ncü maddesinde açıklanan genel görevlerin ışığı altnda, Silâhlı 

Kuvvetler hekim ihtiyacını karşılıyacak askerî tıp öğrencilerini ve fakülte Profesörler Kurulun
ca tesbit edilecek kontenjanın elverişliliği nisbetinde, sivil öğrencileri ve yapılacak andlaşmalar 
gereğince tâyin olunan miktarlarda yabancı askerî öğrencilerini tıp doktoru olarak yetiştirmek, 

b) Memleketi ve Silâhlı Kuvvetleri ilgilendirenler başta gelmek üzere, tıp ve tıpla ilgili bütün 
bilim ve teknik meseleleri çözmek için bilimleri genişletip derinleştirecek inceleme ve araştırma
ları yapmak, bu çalışmalarda ilgili bilim ve araştırma kurumlariyle yabancı uluslararası benzer 
kurumlarla işbiliği etmek, 

c) Memleketin ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinin sağlık yönünden ilerleme ve gelişmesini ilgilen
diren bütün meseleleri, Hükümet ve kurumlarla da işbirliği etmek suretiyle öğretim ve inceleme 
konusu yaparak, sonuçlannı umumun faydasına sunmak ve Hükümetçe Millî Savunma Bakanı aracılığı 
ile istenecek incelemeleri yaparak düşüncelerini bildirmek, 

d) Araştırma ve incelemelerin sonuçlarını gösteren bilim ve tekniğin ilerlemesini sağlıyan 
her türlü yayınları yapmak, yardımcılara ve öğrencilere yaptırmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

öğretim üyeleri 

MADDE 5. — Askerî Tıp Fakültesinin asker öğretim üyelerinin Gülhane Askerî Tıp Akada-
misinde çalışma şekilleri ve görevleri tüzükte belirtilir. Fakülte öğretim üyelerine, Gülhane Tıp 
Akademesindeki görevlerine karşılık ek görev öde ıeği verilmez. Ancak, her iki görevi birlikte ya
pan öğretim üyelerine Gülhane Askerî Tıp Akadem'si Kanunu ile tesbit edilen tazminat, Üniversiteler 
Kanununa göre aldıkları tazminata ilâveten verilir. 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi tatbik 
olunmaz. 

MADDE 6. — Fakültenin asker öğretim üye'-ri hakkında, siyasi haklar bakımından subaylar 
hakkındaki hükümler uygulanır. 
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Hükümetin teklifi 

MADDE 7. — Fakültenin asker öğretim üyelerinin, emekliye ayrılmaları diğer sınıf subayları 
hakkındaki genel hükümlere tabidir. Ancak, Profesörler Kurulunun uygun mütalâası alınmadan 
re'sen emekliye sevk edilemezler. 

Eşit rütbelerde bulunan subaylar hakkındaki emeklilik yaş haddi hükümleri asker profesörler hak
kında uygulanmaz. 

MADDE 8. — Asker öğretim üyelerinin istekleri ile muvazzaf hizmetten ayrılanlar, fakülte öğ
retim üyeliğinden de ayrılmış sayılırlar. Bunların Gülhane Askerî Tıp Fakültesine yeniden seçilme
leri halinde, askerî sıfatları tekrar kazanamazlar. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

öğrenciler 

MADDE 9. — Fakülte askerî öğrencileri hakkında, askerî öğrencilerle ilgili genel hükümler uy
gulanır. Sivil öğrenciler, askerî öğrencilere tanınan aylıV, harçlık ve diğer özlük haklardan f aydala-
r.amazlar. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Malî hükümler 

MADDE 10. — Personel ye diğer hizmetlerin imkânları nisbetinde fakülte müstakil bütçe ile yö
netilecek hale 'getirilinceye kadar, Fakülte Dekanlığı ikinci derece ita amirliği yetkisini haiz olup 
bütçesi Millî Savunma Bakanlığının bütçesi içinde, kendi hizmetlerini ifa yönünden ayrı olarak gös
terilir. 

MADDE-.-11. —^4936 sayılı Kanunun 115 sayılı Kanunla değiştirilen 58 nci maddesi gereğince 
fakülteye 200 000 liralık döner sermaye verilebilir. Bu sermaye : 

a) Genel veya katma bütçeye konulacak ödeneklerden, 
*b) Döner sermayeye devredilecek genel veya katma bütçeye ait her çeşit taşınır ve taşınmaz 

malların bedellerinden, 
c) Döner sermaye ile yapılacak işlerden elde olunacak safi kârlardan, 
d) Her çeşit yardım ve bağışlardan, 
Meydana gelir. 
Sermaye, yukarda belirtilen limite ulaştıktan sonra, kârlar genel veya katma bütçeye gelir kay 

dedilir. Bağış ve yardımlar limite bakılmaksızın sermayeye eklenir. 

MADDE 12. — Döner sermaye alım ve satım işlemleri, -1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanu
nu ile 2490 sayılı Artırma, eksiltme ve ihale Kanunu hükümlerine ve sarftan önce Sayıştayın vi
zesine tabi değildir. Ancak, döner sermaye ile yapılan işlerden doğan gelir ve giderler için düzen
lenecek bilanço ve ekleri ile gelir ve gider belgeleri her sene malî yılın bitiminden itibaren 4 ay 
içinde tetkik ve vize edilmek üzere Sayıştaya gönlerilir. Bilanço ve müstenidatı tutanak ve cetvel
lerin onaylı birer örnekleri de, aynı süre içinde Maliyo Bakanlığına verilir . 

- MAADE 13. —•.Döner sermayenin gelir kaynak1 arı ile hangi işlerde ve ne sakilde kullanılacağı, sarf 
yerleri, alım - satım ve hesap usulleri Millî Savunma ve Maliyo Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir 
yönetmelikte belirtilir. 

MADDE 14. — Döner sermayeye ait aylıklı ve ücretli kadrolar, Millî Savunma Bakanlığının fiilî 
kadroları arasında yer alır. 
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Geçici Komisyonun değiştirişi 

MADDE 7. — Fakültenin asker öğretim üyelerinin, emekliye ayrılmaları diğer sınıf subayları 
hakkındaki genel hükümlere tabidir. Bunların yaş hadleri üniversite profesörlerininki gibidir. 
Ancak, 65 yaşından sonra hizmete devam edemezler. Re'sen emekliye sev edilecekler hakkında, 
Profesörler Kurulunun mütalâası alınır. 

MADDE 8. — Asker öğretim üyelerinden istekleri ile muvazzaf hizmetten ayrılanlar, fakülte 
«iğretim üyeliğinden de ayrılmış sayılırlar. Bunların Güllıane Askerî Tıp Fakültesine yeniden seçil
meleri halinde askerî sıfatları tekrar kazanamazlar. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

öğrenciler 

MADDE 9. — Fakülte askerî öğrencileri hakkında, askerî öğrencilerle ilgili genel hükümler 
uygulanır. Sivil öğrenciler, askerî öğrencilere tanınan aylık, harçlık ve diğer özlük haklardan fayda
lanamazlar. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Malî hükümler 

MADDE 10. — Personel ve diğer hizmetlerin imkânları nisbetinde fakülte müstakil bütçe ile 
yönetilecek hale gelinceye kadar, fakülte dekanlığı ikinci derece itâ amirliği yetkisini haiz olup 
bütçesi Millî Savunma Bakanlığının bütçesi içinde, kendi hizmetlerini ifa yönünden ayrı olarak 
gösterilir. 

MADDE 11. — 4936 sayılı Kanunun 115 sayılı Kanunla değiştirilen 58 nci maddesi gereğince 
fakülteye 200 000 liralık döner sermaye verilebilir. Bu sermaye : 

a) Genel veya katma bütçeye konulacak ödeneklerden, 
•b) Döner sermayeye devredilecek genel veya katma bütçeye ait her çeşit taşınır ve taşınmaz 

malların bedellerinden, 
c) Döner sermaye ile yapılacak işlerden elde alınacak safi kârlardan, 
d) Her çeşit yardım ve bağışlardan meydana gelir. 
Sermaye, yukarıda belirtilen limite ulaştıktan sonra, kârlar genel veya katma bütçeye gelir 

kaydedilir. Bağış ve yardımlar limiti bakılmaksızın sermayeye eklenir. 

MADDE 12. — Döner sermaye alım ve satım işlemleri, 1050 sayılı Muhaselbei Umumiye Ka
nunu ile 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale kanunu hükümlerine ve sarftan önce Sayıştaym 
vizesine tabi değildir. Ancak döner sermaye ile yapılan işlerden doğan gelir ve giderler için dü-
zelenecek blânço ve ekleri ile gelir ve gider belgeleri her sene malî yılın bitiminden itibaren dört 
ay cinde tetkik ve vize edilmek üzere Sayıştaya gönderilir. Blânço ve müstenidat tutanak ve 
cetvellerin onayla birer örnekleri de, aynı süre içinde Maliye Bakanlığına verilir. 

MADDE 13. — Hükümet tasarısının .1.3 ncü maddesi, 13 ncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 14. — Döner sermayeye ait aylıklı ve ücretli kadrolar, Millî Savunma Bakanlığının 
fiilî kadroları arasında yer alır. 
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Hükümetin teklifi 

Döner sermaye sorumlu saymam, Millî Savunma Bakanlığımın teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca 
atanır. 

ADTINCI BÖLÜM 

Diğer Hükümler 

MADDE 15. — Üniversiteler Kanununda gösterilen Millî Eğitim Bakanının görev ve yetkileri, 
Askerî Tıp Fakültesinde Mülî Savunma Bakanına aittir. Millî Savunma Bakanı, bu görev ve yetki
lerini kullanırken Millî Eğitim Bakanının mütalâasına da başvurabilir. 

YEDİNİÖÎ BÖLÜM 

Geçici hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Askerî Tıp Fakültesinde ilk olarak görevlendirilecek öğretim üyeleri 
Üniversitelerarası Kurul tarafından üniversite doçentliği i'mtKhanım kazanmış Gülhane Asrkerî Tıp 
Akademisi öğretim üyeleri 'arasından seçilir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Askerî Tıp Fakültesi öğretim üyeliğine seçilmiş bulunan Güllhane As
kerî Tıp Akademisi profesörlerinin, Akademide iktisabettikleri profesörlük unvanı saklı olup, 
üniversite profesörlerinin bütün (hak ve yetkilerine sahiptirler. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanun gereğince hazırlanması gereken tüzüklerle, döner sermayenin 
işletilme şekli hakkındaki yönetmelik, bu kanunun yayımı taırihinden itibaren altı ay içinde ho-
zırlanarak yürürlüğe konulur. 

MADDE 16. — Bu taamın yayımı tarilhinde yürürlüğe girer. 

MADDE 17. — Bu 'bamoKnuaii Ihükıülmleırinti Bakamlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
8. II. Ürgüplü 

Devlet Bakam 
#. İnal 

Dışişleri Bakanı 
//. I§ık 

Ticaret Bakanı 
M. Zeren 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

Sf. Demirel 

Adalet Bakanı 
/ . Baran 

Maliye Bakam 
1. Gürsan 

Devlet Bakanı 
/ / . Ataman 

Millî Savunma Bakanı 
H. Dinçer 

Millî Eğitim Bakanı 
C. Bilgehan 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı 
F. Sükan A. Tcpaloğlu 

Ulaştırma Bakanı 
M. San 

Çalışma Bakanı 
/. 8. Çağlayangil 

Trz. ve Tanıtma Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
ö. Z. Dorman R. tskenderoğlu 

Sanayi Bakanı 
A. N. Erdem 

28 . 5 . 1965 

Devlet Bakanı 
M. Alftnsoy 

İçişleri Bakanı 
/ . H. Akdoğan 

Bayındırlık Bakam 
O. Alp 

Tarım Bakam 
T. Kapatnh 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
M. Turgut 

Köy İşleri Bakanı 
8. öztürk 
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Geçici Komisyonun değigtirişi 

Döner sermaye sorumlu saymanı, Millî Savunma Bakanlığının teklifi üzerine Mâliye Bakanlı
ğınca atanır. 

ALTINCI BÖLÜM 

Diğer hükümler 

MADDE 15. — Üniversiteler Kanununda gösterilen Millî Eğitim Bakanının görev ve yetkileri, 
Askerî Tıp Fakültesinde Millî Savunma Bakanına aittir. Millî Savunma Bakanı, bu görev ve yetkile
rini kullanırken Millî Eğitim Bakanının mütâlâasına başvurabilir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Geçici hükümler 

GEÇlCÎ MADDE 1. — Askerî Tıp Fakültesinde ilk olarak görevlendirilecek öğretim üyeleri, Üni
versitelerarası Kurul tarafından kariyer müntesibi Gülhane Askerî Tıp Akademisi öğretim üyeleri 
arasından seçilir. 

GEÇtCÎ MADDE 2. — Askerî Tıp Fakültesi öğretim üyeliğine seçilmiş bulunan Gülhane As
kerî Tıp Akademisi profesörlerinin Akademide iktisabettikleri profesörlük unvanı saklı olup, üni
versite profesörlerinin bütün unvan, hak ve yetkilerine sahiptir. Şukadar ki, muvazzaf askerî tabiplere 
tazminat verilmesine dair kanun hükümleri saklıdır. 

GEÇtCÎ MADDE 3. — Bu kanun gereğince hazırlanması gereken tüzüklerle, döner sermayenin 
işletilme şekli hakkındaki yönetmelik bu kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde hazırlana
rak yürürlüğe konur. 

MADDE 16. — Hükümet tasarısının 16 ncı maddesi 16 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Hükümet tasarısının 17 nci maddesi, 17 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Dönem : 1 
Toplantı :4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

*3 kanunu tasarısı ile Bolu Milletvekili Kâmil inal ve 10 arkadaşının 
Malûllerin işe yerleştirilmeleri hakkındaki kanun teklifi ve Geçici 

Komisyon raporu (1 /693, 2 /623) 

T. C. 
Başbakanlık 4 . 5 . 1964 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-2039/1509 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Çalışma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
21 . 4 . 1964 tarihinde kararlaştırılan «îş kanunu tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet İnönü 

Başbakan 

GEREKÇE 
GENEL DÜŞÜNCELER 

A) Bilindiği üzere, halen yürürlükte bulunan 3008 sayılı îş Kanunu, uygulandığı devre içinde 
yurdun ekonomik ve sosyal bünyesinde karşılaşılan gelişmeler göz önünde tutularak zaman zaman 
tadil ve eklerle tamamlanmaya çalışılmıştır. 

Bu arada bu kanunun uygulandığı işyerlerinde işçi sıfatiyle çalışanlara tatbiki uygun görülen 
ulusal bayram, hafta ve genel tatil ücreti; yıllık ücretli izin, otel lokanta ve benzeri yerlerde çalı
şanlara uygulanacak özel şartlar îş Kanunundan tamamen ayrı kanunlarla sağlanmış ve bu suret
le çalışanların hak ve menfaatleri çeşitli kanunlara dağılmış bulunmaktadır. 

Bu itibarla yukarda sözü geçen ve çeşitli kanunlara dayanılarak yürütülen uzun bir tatbikat 
sonucunda kesinleşen, iş ve çalışma hayatımızın çalışanlar bakımından temel hakları addedilen bu 
hususlarla, bunların uygulanmasına ilişkin hükümlerinin ; çalışanlar ve çalıştıranlar arasındaki mü
nasebetlerin tek bir metin halinde toplanması uygun görülmüştür. 

Bu suretle îş Kanununun kapsadığı alandaki çalışan ve çalıştırılanların aralarındaki münase
betleri bakımından karşı karşıya bulundukları hak, vecibe ve salâhiyetlerin bir arada ve kolayca 
görmek ve tesbit etmek imkânının sağlanmasına çalışılmıştır. 

B) Çalışanlar ve çalıştırılanlar arasındaki hukukî münasebetlerin düzenlenmesi bakımından îş 
Kanunu yönünden diğer bir boşluk da, bu kanunun uygulandığı işyerlerinde işçi tarifi dışında 
kalarak fikren çalışanların durumu idi. 

Gerçekten işçi tarifine girmeksizin çalışanlardan; gemi adamları ve basın mensuplarının işveren
leri ile bir olan hukukî münasebetleri özel kanunları ile bir düzen altına alındığı halde yukarda 
sözü geçen fikir işçilerinin durumu boşlukta kalmış veya sadece Borçlar Kanununun bugünkü sosyal 
anlayışa adım uyduramıyan hükümlerinin dar çerçevesi içinde bırakılmıştır. 

Bu tasarının tedvini esnasında bu gibiler de aynı kanun şümulüne alınmak suretiyle bu boşluk da 
doldurulmuştur. 

Filvaki uzun yıllardan beri sözü geçen fikir işçileri için de ayrı bir kanun düzenlenmesi söz ko-
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nusu olmuş ve bu düşünce altında çeşitli tasanlar hazırlanmış ise de, bu tasanlar bugüne kadar ka-
nunlaşmamıştır. Bu düşüncenin dayandığı hareket noktası, fikir işçilerinin iş ve çalışma şartlarının 
diğer işçilere nazaran ayrılığı ve bu şartların her halde ayn bir kanunda derpiş edilmesi fikri ol
muştur. 

Bakanlığımızca bu konuda yapılan etütler birçok ileri Batı ülkelerinde her iki zümrenin aynı ka
nun çerçevesi içinde mütalâa olunduğunu göstermiştir. Diğer taraftan aynı çatı altında aynı işveren 
bağlı olarak çalışmakta olan bu iki zümre arasında hak ve menfaatler salkımı bakımından birtakım 
ayrıcalıklar gözetmek ve bu suretle birbirlerinden suni yollarla ayrılan iki çalışanlar zümresi yarat
mak sosyal bünyeyi zedelemek bakımından uygun görülmemiştir. Çünkü, îş Kanununun da işçiler 
için tanınan hak ve menfaatlerin fikir işçileri için daha az veya daha çok tanınması hususunda bir 
sebep yoktur. 

Bunların yukardaki mülâhaza ile biribirinin aynı olması esas olduğuna göre, aynı şartların ayrı 
ayrı kanunlarla derpiş edilmesi uygun görülmemiştir. 

Bu fikir işçileri zümresini teşkil edenlerin, işin mahiyetinden ileri gelen özelliklerinin gerektirdi
ği hususi şartların ise toplu sözleşmelerle tesbiti her zaman mümkün görülmektedir. 

C) Halen yürürlükte bulunan îş Kanununun diğer aksak bir yönü de, kanunun uygulama sa
hasının işçi miktarı bakımından bir sınırlamaya bağlanmasıdır. Gerçekten îş Kanununun, 10 veya 
daha fazla işçi çalıştıran işyerlerine veya çeşitli Bakanlar Kurulu kararlan ile nüfusu elli binden 
fazla olan illerdeki belediye hudutları içinde belli iş kollarında 4,9 işçi çalıştıran iş yerlerine uygulan
ması, bu uygulama alam dışında kalan işverenleri kanuni bâzı mükellefiyetler bakımından diğerleri
ne nazaran daha avantajlı bir duruma getirmekte idi. 

Diğer taraftan uygulama alanı dışında kalan işçiler de uygulama alanı içindeki işçilere nazaran 
İıak ve menfaatler bakımından daha geri durumda idiler. 

Çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki münasebetleri kanunla düzenlerken, sosyal adaleti ve bu dü
zenin getireceği hak ve menfaatlerle vecibeleri bir bütün olarak kabul etmek ve kanun karşısında 
bütün vatandaşlan eşit muamele altına almak esas olacağından bu kanunla bu ayncalık da kaldırıl
mış bulunmaktadır. 

D) Bu tasarının düzenlenmesi sırasında daha önce hazırlanmış bulunan (Toplu Sözleşme, Grev 
ve Lokavt Kanunu) tasarısının derpiş etmiş olduğu yeni nizam ile îş Kanununun bağdaşması müm
kün olmıyan hükümleri, bu arada toplulukla iş ihtilâflarına ve işçi temsilciliklerine ve grev ve lo
kavt yasağına ilişkin kısımlan kaldırılmıştır. 

Bu suretle iş ve çalışma hayatımızın çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki münasebetler bakımından 
gelecekte gerektirdiği yeni düzeni, her iki tarafın toplu müzakere ve sözleşme yoliyle demokratik bir 
nizam içinde karşılıklı olarak tesbit etmeleri imkânı sağlanmıştır. 

E) Bu tasarının getirdiği diğer yenilikler ve bu arada sakat ve eski hükümlü işçi çalıştırma, iş
çilerin çalışma karnesine bağlanması ve sair hususlara ait gerekçeler, bu konulara ilişkin maddeler
de sırasiyle arz olunmuştur. 

Bu gerekçenin düzenlenmesi sırsmda kaldırılan kanunlarda esasen mevcut bulunan ve bu 
tasarıya da aktarılan hükümler için ayrıca bir gerekçe gösterilmesi yoluna gidilmemiştir. 

F) îş Kanununda ayrıca bir bölüm halinde yer alan (Sosyal Yardımlar) a ilişkin mevzuat 
(Sosyal sigorta kanunu tasarısı) ile ayrıca düzenlendiğinden bu konuya ait hükümler de tasarıya 
alınmamıştır. w 

G) Bu tasarının hazırlanması sırasında son defa Çalışma Bakanlığında toplanan Çalışma 
Meclisinde kabul olunan esaslar göz önünde tutulmuş ve ilk defa hazırlanan bir ön tasarı işçi 
ve işveren temsilcileri ile Bakanlığımız temsilcilerinin teşkil ettiği üçlü bir kurulda karşılıklı 
olarak müzakere ve münakaşa edilmiş ve alman sonuçlara göre hazırlanan ikinci öntasarı bakan
lıklara ve işçi ve işveren teşkilâtına da gönderilmek suretiyle tasanya son şekli verilirken bü
tün bu membalardan gelen fikir ve tekliflerden faydâlaınlmışt*r. 

H) Bu tasarının hazırlanmasında Anayasada ve bugünkü dilimizde kökleşmiş öz Türkçe de
yimlere yer verilmesine çalışılmıştır. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 1030) 



— 3 — 
BÎBÎNCÎ BÖLÜM 

Genel hükümler 
Bu bölümde îş Kanununun uygulanması ile ilgili ana hükümler ve kurallar yer almış bulun

maktadır. 
Madde 1. — Bu maddede 3008 sayılı îş Kanununun birinci maddesinde yer alan ana tariflere 

yer verilmiş bulunmaktadır. 
Genel düşünceler bölümünde açıklandığı gibi işçinin tarifine yeni bir şekil verilmiş ve işyer

lerinde fikren çalışanlar da tarifin içine alınmıştır. Bu arada yürürlükte olan metinde aracı 
ile asıl işveren arasındaki müteselsil sorumluğun konusunu teşkil eden işçi haklarında asıl 
sorumluluk (bu kanun bir işçi çalıştıran işverenlere ve bunların işçilerine de uygulanacağı göz 
önünde tutularak) işçi ile iş bağı tını yapmış olan araıcıya yükletilmiş ve bunun yanında işverenin 
müteselsil sorumluluğu esası kabul olunmuştur. Ancak metindeki aracı tâbirinin tatbikatta do
ğurduğu karışıklık göz önünde tutularak bu tâbir tasarıya alınmamıştır. 

Bu suretle işçilerin haklarını teminat altına almak bakımından yürürlükteki kanunun pren
sibi esas itibariyle muhafaza olunmuştur. 

Madde 2. — Genel düşünceler kısmında açıklandığı gibi kanunun uygulama alanı bir işçi 
çalıştıran işyerlerine kadar genişletilmiştir. 

Madde 3. — Aşağıdaki maddede açıklandığı gibi, işverene idarece yapılan tebligat müessesesi kal
dırılmış olmakla beraber, işyerlerinin bu kanunun tatbikatı bakımından teftiş ve murakabesinin ya
pılabilmesi için, Çalışma Bakanlığı teşkilâtı tarafından bir işyeri kayıt sisteminin tesisine eskiden 
olduğu gibi devam edilmesi gerekmektedir. 

Bu bakımdan işverenler işyerlerini çalışma teşkilâtına bildirmeye mecbur kılınmıştır. Bildirim
de istenilen bilgiler, işin özelliğinin tabiî bir sonucudur. 

Madde 4. — Bu maddede yürürlükteki îş Kanununun ikinci maddesindeki (işyerlerinin îş Ka
nunu şümulünde bulunduğunun işverene tebliği usulü) kaldırılmış bulunmaktadır. Bu kanunda iş
çiler için tanınan hak ve menfaatlerin iş bağıtınm doğduğu günden başlaması sosyal adaletin ger
çek bir sonucudur. Bu bakımdan çeşitli sebeplerle işverenin işyerini istiyerek veya istemiyerek yet
kili makama geç bildirmesi veya hiç bildirmemesi sebebiyle çalışanların hak ve menfaatlerinin doğ
masının gecikmesi önlenmiş bulunmaktadır. 

Madde 5. — Bu maddede istisnalar yer almış bulunmaktadır. Yürürlükteki îş Kanununun 2 nci 
maddesinin (Ç) fıkrasındaki prensipler esas itibariyle aynen muhafaza olunmuştur. Sadece bu ta
sarıdaki (D) fıkrasiyle tarım işine benzemekle beraber bünyesi, özellikleri itibariyle îş Kanununa 
tabi işlerin veya işyerlerinin devamı veya eklenthi durumunda bulunan park ve bahçe işleriyle ta
nm işyerlerine nazaran tamamen müstakil ve ayrı özellikler gösteren belediye ve sair kamu teşek
küllerinin halka açık park ve bahçe işleri de, kontrol ve denetleme ve bu kanunun bu işyerlerine 
de uygulanmasındaki kolaylık gözönünde tutularak, kanun buralarda çalışanlara da teşmil edilmiş 
ve bu suretle bu çalışanlar da sosyal teminat altına alınmıştır. 

Madde 6. — îş bağıtı münasebetlerine dayanarak işyerlerinden çalışanlarla statü hukukuna ve
ya Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına tabi olanlar bakımından yürürlükteki îş Kanununda 
ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 12 nci maddesinin (c) fıkrasında derpiş olu
nan esaslara bağlı kalınmak suretiyle halen tatbikatta mevcudolan bâzı tereddütler bu madde hük
müyle tamamen ortadan kaldırılmış ve bu iki zümre arasında tedahüllere mâni olunmuştur. 

Madde 7. — Bu kanunda sanayiden sayılan işlerde, kadın ve çocuk işçiler ve sair bakımlardan 
sanayi işleri için derpiş olunan özel tedbirlerin uvgulanması ve teftiş ve murakabesini kolaylaştır
mak bakımından yürürlükteki îş Kanununda sanayi işlerinin ayarlanması bakımından konulan esa
sa bu tasarıda da yer verilmiştir. 

Ancak yine tatbikattaki tedahülleri karşılamak bakımından bu kanuna göre ticaretten sayılan ve 
bu kanuna tabi olması gereken işler de ayrıca gosterilmigtir. 
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Madde 8. — Yürürlükteki îş Kanununun 6 ncı maddesindeki esas aynen bırakılmıştır. 
Madde 9. — Yürürlükteki îş Kanununun 8 nci maddesindeki ana prensip esas itibariyle aynen 

bırakılmıştır. 

ÎKÎNCI BÖLÜM 

îş bağıh 

Yürürlükteki iş Kanununun iş bağıtına ilişkin hükümleri ile aynı konuda bu tasarı ile getirilen 
yeni hükümler bu bölümde bir araya derlenmiştir. 

Madde 10. — Bu maddede yürürlükteki İş Kanununun 9 ve 10 ncu maddelerindeki hususlar 
esas itibariyle muhafaza edilmiştir. 

Madde 11. — Bu madde ile yürürlükteki iş Kanununun 11 nci maddesindeki hususlar esas 
itibariyle bu maddeye aktarılmıştır. 

Madde 12. — işçi ve işveren münasebetleri bakımından karşılıklı haklar ve vecibeler salkımına 
ilişkin sonuçlar getiren yazılı iş bağıtlarının ileri ie birtakım anlaşmazlıkları önlemek bakımından 
belirli şekle bağlanması uygun görülmüştür. 

Madde 13. — Yürürlükteki iş Kanununun 12 nci maddesindeki hüküm esas itibariyle aynen bı
rakılmıştır. Ancak tasarının birinci maddesindeki işçi tarifi göz önünde tutularak tecrübe müddeti 
bakımından (fikren çalışması bedenen çalışmasına müsavi veya galibolan işçiler için) gözetilen fark 
bu madde ile kaldırılmıştır. 

Madde 14. — Yürürlükteki iş Kanununun 13 ncü maddesinin ihbara ilişkin hükümleri esas iti
bariyle muhafaza edilmiştir. 

Madde 15. — Yürürlükteki iş Kanununun 13 ncü maddesindeki kıdem tazminatına ilişkin hü
kümler müktesep hakların korunması bakımından, esas itibariyle aynen bırakılmıştır. 

Ancak bu tasarının hazırlanması sırasında kıdem tazminatı müessesesinin iş hayatına ilişkin 
sakıncaları yönünden yapılan çeşitli itirazlar göz önünde tutulmakla beraber, bu hakkın kaldırıl
masının kazanılmış haklar bakımından sakıncaları düşünülerek ve henüz işsizlik sigortasının da ku
rulmadığı göz önünde tutularak bu konunun sözü geçen sigortanın kuruluşu sırasında tekrar ele 
alınması uygun görülmüştür. 

Madde 16. — Yürürlükteki iş Kanununun 14 ncü maddesindeki hüküm esas itibariyle muhafa
za edilmiştir. 

Madde 17. — Yürürlükteki iş Kanununun 15 nci maddesindeki hükümler esasa müessir bir 
değişiklik yapılmaksızın muhafaza edilmiştir. 

Madde 18. — Yürürlükteki iş Kanununun 16 ncı maddesindeki prensipler esas itibariyle mu* 
hafaza olunmuştur. Ancak yürürlükteki 16 ncı maddenin birinci fıkrasında sözü geçen önellerin bir 
tüzükle tesbiti yerine tasarının 1 nci fıkrasının sonuna ilâve olunan hükümle hastalık halinde işçi
nin i§ akdinin feshi belirli bir esasa bağlanmıştır. 

Madde 19. — Yürürlükteki iş Kanununun 17 nci maddesindeki hususlar esas itibariyle bu 
maddeye aktarılmıştır. 

Madde 20. — Yürürlükteki iş Kanununun 18 nci maddesindeki: esaslar bu maddede muhafaza 
edilmiştir. 

Madde 21. — Yürürlükteki- iş Kanununun 31 nci maddesindeki esaslar, bu belgenin özellikleri
ne uygun değişikliklerle muhafaza edilmiştir. 

Madde 22. — Işyelerine giren işçilere, işveren tarafından (işçi Çalışma ve Kimlik Karnesi) 
verilmek suretiyle memleketimizde de işçiliğin bir karneye ve ehliyete bağlanması ve zamanla bu 
vesikaların işçilerin her türlü haklarını ve durumlarını tâyin edecek belge haline gelmesi bakımın
dan başlangıç olmak üzere tasarıda görüldüğü şekilde yeni bir usul getirilmiş bulunulmakta
dır. 
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Bu usulün uygulanmasına ilişkin usullerin bir tüzük ile belirtilmesi, bu tatbikata zamanın ge
rektirdiği akıcılığın verilmesi bakımından uygun görülmüştür. 

Madde 23. — Yürürlükteki iş Kanununun 27 nci maddesindeki ekonomaya ait hükümler esas 
itibariyle bu maddede yer almış ve işin özelliğinden ileri gelen ve esasa tesir etmiyen bâzı değişik
likler yapılmıştır. 

Madde 24. — Yürülükteki iş Kanununun 28 nci maddesindeki hususlar esas itibariyle muhafa
za edilmiştir. 

Madde 25. — 5518 sayılı Kanunun 3 ncü maddesindeki hükümler esas itibariyle aynen muha
faza olunmuştur. 

Madde 26. -— Sakat insanların da kendilerine göre bâzı işlerde çalışabilecekleri ve özellikle 
bunlara verilecek işler arızaları göz önünde tutularak iyi seçilirse bu gibilerden de sağlam insanlar 
kadar veya onlara yakın bir randıman alınabileceği birçok Garp memleketlerinde yapılan tecrübe
lerle anlaşılmış ve Garp mevzuatında buna benzer hükümler yer almıştır. 

Buna karşılık en ufak külfetlerden kaçınılarak sakat işçilere iş verilmediği ve bu suretle en basit 
işlerde bile zaruret olmadığı halde sağlam insan kullanıldığı ve bu suretle iş gücünün israf edildiği 
de bir vakıadır. 

Bu anlayış altında memleketimizdeki sakatların biricik geçim yolu olarak dilencilik veya diğer 
insanların veya bâzı hayır derneklerinin merhamet ve himayesine sığınmak gibi insanlık şeref ve 
haysiyetiyle bağdaşamıyan bir tutum günden güne kökleşmektedir. Bu durum karşısında memleke
timizde işgücünü her bakımdan verimli kılmak ve tam çalıştırmayı sağlamak ve diğer taraftan 
çalışmaya istekli bu insanları bugünkü haysiyet kinci durumlarından sıyırmak ve memlekete 
veya başkalarına bir yük olmaktan kurtarmak, onları da ve kârlı ve verimli bir insan haline ge
tirmek topluluğun ödevleri arasında kabul edilmelidir. 

Tasarının bu maddesi bu anlam ve anlayış altında düzenlenmiş bulunmaktadır. 
Ayrıca topluluğumuzda diğer bir konu da eski hükümlü kimselerin durumudur, işvelerimizde 

bunlara karşı da bir tepki mevcuttur. Halbuki tesadüfen bir suç işlemiş hattâ bâzı ahvalde bu 
duruma düşmüş yuttaşlardan da çalışma dilek ve istidadında olanlara da bu imkânı sağlamak yine 
toplumun ödevleri arasında sayılabileceği gibi, aynı zamanda toplumun menfaat ve huzuru ica
bıdır. 

Diğer taraftan her ne şekilde olursa olsun suç işlemiş ve mahkûm olmuş bulunanların bu 
mahkûmiyetlerini çektikten sonra kefaretlerini ödemiş ve suçluluk hallerinin kalmamış olduğu
nu ve kendilerine çalışma imkânı verilerek topluma yararlı bir insan haline gelmeleri şansının 
tanınmasına faydalı olacağını kabul etmek icabeder. 

Yukarıda açıklanan iki hale ait sair şartların ve usullerin ve buna ait esasların bir tüzükle 
tesbiti uygun görülmüştür. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ücret 

Bu bölümde ücret hakkındaki ana hükümlerle işçilerin ücrete ilişkin haklan ve çeşitli kanun
larımızda işçilere tanınan sair ücret hakları bir araya derlenmiş bulunmaktadır. 

Madde 27. — Bu maddede ücret, bu konudaki mahkeme içtihatları da gözönünde tutula
rak hudut ve şümul bakımından tarif edilmektedir. Ancak bâzı ücret haklarının tediyesinde üc
retin eklentilerinin hesabında karşılanacak zorluklar gözönünde tutularak 14 ve 15 nci mad
delerde sözü geçen ücret tâbirinden anlaşılacak husus da ayrıca açıklanmış bulunmaktadır. 

Diğer taraftan iş hayatımızın özellikleri gereğince lokanta, otel ve saire gibi- yerlerde müşteri
lerden alman (yüzde) lerden işçilere işveren tarafından ödenen paraların ücret mahiyetinde 
olup olamıyacağı yolunda tatbikatta rastlanan tereddütleri kaldırmak bakımından ücretin tari
finde bu konuda açıklanmıştır. 
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Maddenin sonundaki kadın ve erkek işçilerin eşit ücret prensibi ile ücretin ödeme süresine 

ilişkin hükümlerde yürürlükteki iş kanunundaki esaslar muhafaza edilmiştir. 
Madde 28. — Yürürlükteki îş Kanununun 24 ncü maddesi hükümleri esas itibariyle aynen 

muhafaza edilmiştir. 
Madde 29. — Yürürlükteki iş Kanununun 23 ncü maddesindeki esas gaye muhafaza edilmiş

tir. Ancak işçi ücretinden haczedilemiyecek miktar, bugünkü şartların gerektirdiği seviyeye ge
tirilmiş ve işçinin bakmak ve geçindirmek görevinde olduğu kimseler hakkındaki fıkra daha 
anlaşılır bir hale getirilmiştir. 

Madde 30. — Kesmi veya yarı resmi kurumlar tarafından müteahhide verilen inşaat veya 
onarım işlerinde çalışan işçilerin ücretlerinin bâzı hallerde mütaahhitler tarafından çeşitli sebep
lerle ödenmemekte ve bu yüzden işçiler günlerce beklemek veya adlî mercilere başvurmak zorun
da kalmaktadırlar. Bu gibi hallerde bir taraftan idareye bir murakabe hakkı tanımak ve aynı 
zamanda ihale makamına bu ücretlerin ödenmesini sağlamak bakımından bir sorumluluk yükle
mek ve bu suretle bâzan istiyerek bâzan istemiyerek tehlikeye düşen işçi ücret haklarını koru
mak için bu madde ile yeni bâzı hükümler getirilmiştir. 

Bu maddedeki hükümler esas itibariyle (Üçüncü Çalışma Meclisi)nde de müzakere ve kabul 
edilmiş bulunmaktadır. Halen uygulanan Bayındırlık Genel Şartnamesinin bu konudaki hüküm
lerinden de mülhem olan bu maddenin bir hususiyeti do şümulüne yalnız arttırma ve eksiltme 
kanununa tabi olan kamu tüzel kişilerini değil, sair iktisadi Devlet Teşekküllerini ve ortaklık
ları da almış olmasıdır. 

Maddenin son fıkrası ise resmi işyerleri dışında özel işyerlerinde çalışan işçilerin birikmiş ve
ya ödenmiyen ücret haklarını da, işverenin üçüncü şahıslara karşı olan borçları veya bâzı müda
haleler sebebiyle korumak gayesini gütmektedir. 

Madde 31. — Bu maddede yürürlükteki îş Kanununun 21 nci maddesindeki ana fikir mu
hafaza edilmiş ve sadece ileride işçi ile işveren arasında çıkacak anlaşmazlıkları önlemek üzere 
ücret pusulalarında ne gibi kayıtların bulunacağı açıklanmıştır. 

Madde 32. — Bu madde esas itibariyle yürürlükteki iş Kanununun 22 nci maddesindeki hu
susları içine almaktadır. Konulan yeni hükümler konunun özelliği ile yakından ilgilidir. 

Madde 33. — Bu madde yürürlükteki iş Kanununun 30 ncu maddesindeki fikri esas itiba
riyle muhafaza etmektedir. Ancak işçilerden kesilen para cezalarından toplanacak paraların da
ha verimli ve belirli alanlara harcanmasını sağlamak gayesiyle yeni hükümler ilâve edilmiştir. 

Madde 34. — Bilindiği üzere 3008 sayılı iş Kanununun 32 nci maddesine göre mahalli ko
misyonlarca verilen asgari ücret kararlarına bir itiraz olursa, karar ikinci derecede, Çalışma Ba
kanlığında toplanan (Asgarî Ücret itiraz Tetkik Kurulu) nda incelenmekte ve nihaî karara bağ
lanmaktadır. 

Bu suretle itiraz Tetkik Kuruluna gelen mahalli komisyonlar kararları arasında bir yekna-
saklık veya mahalli veya iş kolu şartlarına göre bir denge sağlanabilmektedir. 

Fakat bâzı hallerde mahalli komisyon kararlarına, işçi veya işverenlerce itiraz edilmemiş 
olursa, tesbit edilen asgarî ücretlerin zaman zaman çok düşük veya çok yüksek miktarlar üze
rinden kesinleştiği görülmektedir. 

Diğer taraftan mahalli komisyonların seçimleri ve toplanmaları çok gecikmekte ve asgarî üc
retlerin zamanla değişen şartları yakından takip etmesi imkânsız hale gelmektedir. 

Ayrıca, asgari ücret tesbiti, birçok mehaz ve etütlere dayanmak zorundadır. Mahallî ko
misyonlar, bilhassa küçük yerlerde bu imkânlardan mahrum bulunmaktadır. 

Bu sebepler ve asgarî ücretler hakkındaki diğer memleketlerdeki tatbikat ve memleketimiz
deki son on senelik tecrübeler göz önünde tutularak, asgari ücretin tesbiti, yürürlükteki kanun
daki ana fikirler muhafaza edilmekle beraber, merkezî ve her bakımdan yetkili bir heyete ve
rilmiştir. 
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Yeknesaklığı sağlamak bakımından diğer taraftan Gemi Adamları ile Gazetecilerin de asğa 
ri ücretlerinin tesbiti işi de aynı kurula verilmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca Çalışma Bakanlığında bu iş için özel bir büro kurulması sağlanmış, bu durumdaki he
yetlerde mûtat olduğu üzere başkan, üye ve raportörlere huzur ücreti hakkı tanınmıştır. 

Madde 35. — Bu maddede 3008 sayılı İş Kanununun 15 ve 16 ncı maddelerinin III ncü fık
raları hükümleri muhafaza edilmiştir. 

Madde 36. — 3008 sayılı İş Kanununun 37 nci maddesindeki esaslar bu maddede muhafaza 
edilmiştir. 

Madde 37. — 3008 sayılı İş Kanununun 38 nci maddesindeki ana fikir muhafaza edilmiş, ancak 
bu türlü fazla çalışmalar da fazla çalışma ücretine bağlanmıştır. 

Madde 38. — Bu madde, yürürlükteki İş Kanununun 39 ncu maddesindeki ana fikir ve zaruret 
hali, bugünkü şartlara uydurulmuş ve bu halde de işçinin ücret hakkı tanınmıştır. 

Madde 39. — Bu maddeden 3008 sayılı İş Kanununun 45 nci maddesinin dayandığı ana fikir 
muhafaza edilmiş, maddeye uygulama bakımından açıklık verilmiştir. 

Madde 40. — Bu madde, 3008 sayılı İş Kanununun 46 ncı maddesinin 3 ncü fıkrasındaki ana 
hükmü muhafaza etmektedir. 

Madde 41. — İşçilerin hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ait ücretlerini saklı 
tutan hüküm bu maddede yer almış bulunmaktadır. 

Madde 42. — Esas itibariyle, 5837 sayılı Kanunla tanınan hafta tatili ücretinin, bu tasarıya 
aktaran hükümleri bu maddeye konulmuştur. 

Madde 43. — Bu madde, esas itibariyle 5837 sayılı Kanunun 3 ncü maddesiyle tanınan genel 
tatil ücreti konusundaki hükümleri bu tasarıya nakletmektedir. 

Madde 44. — Çeşitli kanun 'hükümlerine dayanılarak Pazar günü çalıştırılan işçilere hafta 
arasında bir tatil verilmesi umumi bir hüküm haline getirilmiş ve bu gibilere hafta tatil ücreti 
haklarının o gün için ödeneceği açıklanmıştır. Aynı esas 5837 sayılı Kanunun 5 nci maddesinde 
de vardır. 

Madde 45. — 5837 sayılı Kanunun 6 ncı maddesindeki ana fikri muhafaza etmektedir. An
cak, İşçi Sigortaları Kurumundan gayrı sandıklar da buraya eklenmek yolu ile mevcut bir 
boşluk doldurulmuştur. 

Madde 46. — Çeşitli ücret ödeme şekillerine göre işçilere ödenecek tatil ücretlerinin ne yolda 
Ihesa'bedileceğini açıklamakta ve bu konuda mevcut tereddütleri önlemeyi gütmektedir. 

Madde 47. — Bu madde 5837 sayılı Kanunun 9 ncu maddesindeki ana fikri esas itibariyle 
muhafaza etmektedir. 

Madde 48. — 6032 sayılı Kanunla tanınan bir hakkı bu tasarıya geçiren hükümleri kapsamak
tadır. Mezkûr kanunun birinci maddesinde sözü geçen (bahşiş) tâbiri (bahşiş kanuni bir hak 
veya mükellefiyet olamıyacağından) kanundan çıkarılmıştır. 

Diğer taraftan bugüne kadar bu yüzdelerden toplanan paraların dağıtılma şekillerinin ileride 
gireceğimiz yeni nizam içinde, tüzük yerine toplu sözleşmelerle tesbiti uygun görülmüştür. Bu 
sebeple bu husus aynı maddenin sonunda açıklanmıştır. Toplu sözleşmeler yapılıncaya kadar 
bu yüzdelerin ne şekilde uygulanacağını ise, 6032 sayılı Kanun ve bu konudaki tüzüğün uzun 
yıllardan 'beri uygulanması sonucu teessüs eden örf ve teamül tâyin edecek, ancak bunlardan ay
rı bir tatbikat taraflarca kabul edilmezse, bu husus toplu sözleşmelerde yer alacaktır. 

Madde 49. — Bu madde esas itibariyle 6032 sayılı Kanunun 2 nci maddesindeki hükümleri 
bu tasarıya aktarmaktadır. 

Ancak, bu maddeye işçinin talebi halinde işverenin hesap puslalarmm yekûnunu gösteren 
bir belge vermesi usulü getirilerek işçinin kendi hakkını ve alacağını takip ve kontrol imkânı 
sağlanmış, bununla beraber bu usulün modern hesap makinası sistemlerinin kurulduğu yerlerde 
tatbik güçlüğü göz önünde tutularak bu yerlerin bu külfetten istisnası düşünülmüştür. Yapılan 
incelemelere göre bu mahiyetteki makina sistemi ile çalışan işyerlerinde işçinin % 10 haklarının 
zıyaı bahis konusu olmamaktadır. 
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Madde 50. — 7467 sayılı Kanunla tanınan yıllık ücretli izin hakkını ve bunun sürelerini bu 

tasarıya aktaran maddedir. 
Madde 5.1. — 7467 sayılı Kanunun 3 ncü maddesindeki esasları bu tasarıya aktaran madde

dir. Ancak aynı Bakanlığa bağlı işyerlerinde geçen hizmetlerin birleştirilerek resmî işyerlerinde 
çalışan işçilerin izin haklarına vuzuh verilmiştir. 

Madde 52. — Bu maddede 7467 sayılı Kanunun 4 ncü maddesindeki esasları bu tasarıya ak
taran hükümleri ihtiva etmektedir. 

Madde 53. — Bu madde 7467 sayılı Kanunun 6 nci maddesindeki esasları bu tasarıya aktar
maktadır. 

Madde 54. — 7467 sayılı Kanunun 8 nci maddesindeki esasları bu tasarıya aktaran bir mad
dedir. 

Madde 55. — Yıllık ücretli izin Kanununun 9 ncu maddesindeki hükümleri bu tasarıya ak
tarmaktadır. Ancak yıllık ücretli izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel 
tatil ücretlerinin ödenmesi konusunda bir terüddüdü önlemek bakımından maddenin sonundaki 
açıklama yapılmıştır. 

Madde 56. — Yıllık izinden beklenen dinlenme gayesini sağlamak bakımından 7467 sayılı Ka
nunun 10 ncu maddesindeki esası bu tasarıya aktaran bir maddedir. 

Madde 57. — 7467 sayılı Kanunun 11 nci maddesindeki hususları esas itibariyle bu tasarıya 
aktaran bir maddedir. 

Madde 58. — 7467 sayılı Kanunun 12 nci maddesindeki husuları bu tasarıya aktamakta-
dır. 

Madde 59. — 7467 sayılı Kanunun 13 ncü maddesindeki husuları bu tasarıya aktamakta-
dır. 

Madde 60. — 7467 sayılı Kanunun 14 ncü maddesindeki husuları bu tasarıya aktamakta-
dır. 

Madde 61. — 3008 sayılı îş Kanununun 53 ve 106 nci maddeleri ile 5837 sayılı Kanunun 12 nci 
ve 6032 sayılı Kanunun 8 nci maddesindeki hükümleri tek bir hüküm olarak bu tasarıya aktaran 
bir maddedir. 

DORDÖNCÜ BÖLÜM 

İşin Düzenlenmesi 

Bu bölüm işin tanzimi ile ilgili olarak çeşitli hükümleri bir araya derlemektedir. 
Madde 62. — Bu Madde 3008 sayılı îş Kanununun 35 ve 36 nci maddelerindeki ana hüküm

leri bu tasarıya aktarmaktadır. Ancak bugünkü 35 nci madde Cumartesi öğleden sonra kapalı 
işyerleri hakkında hüküm ihtiva etmektedir. 

Halbuki zamanımızda birçok medeni memleketler hafta tatilini iki güne çıkarma yolundadırlar. 
Yurdumuzda da hafta sonu tatilini iki güne çıkarmak fakat buna karşılık Cumartesi gününe 

ait iş müddetini haftanın diğer günlerine bölebilme bakımından maddeye bir seyyaliyet verilmiş
tir. 

Bu yenilik maddenin (a) fıkrasının 2 nci bendi ile getirilmiştir. 
Ancak hafta tatilinin iki güne çıkarılması halinde günlük iş müddeti 48 -r- 5 dokuz saat otuz 

altı dakika etmekte ve mer'i kanundaki günlük âzami dokuz saatlik süre aşılmakta ise de, ta
rafların toplu sözleşme yolu ile bunu indirmeleri yolu açık bulunmaktadır. 

Madde 63. — Bu madde yürürlükteki iş Kanununun 40 nci maddesindeki esasları ve fikirleri bu 
tasarıya aktaran hükümleri ihtiva etmektedir. 

Ancak yürürlükteki 40 nci maddenin (b) fıkrası, işçilerin evlerinden veya ikamet mahallerinden 
işyerlerine kolayca gidip gelmelerini sağlamak bakımından işverenlerin tahsis ettikleri nakil va
sıtalarında geçen müddetlerin de iş müddetinden sayılması anlamına gelecek şekilde düzenlenmiş 
olduğundan halen birçok işverenler işçilerine böyle bir kolaylık sağlanmaktan kaçınmaktadırlar. 
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Bu tereddüdü önlemek bakımından tasarının 40 ncı maddesinin (b) fıkrasına bir açıklık verü-
nıiştir. 

Madde 64. — 3008 sayılı iş Kanununun 41 ııci maddesindeki esas fikrî bu tasarıya aktarmakta
dır. 

Madde 65. — Esas itibariyle aynı kanunun 42 nci maddesindeki hususları bu tasarıya aktaran 
hükümleri ihtiva etmektedir. 

Madde 66. — Bu maddede esas itibariyle yürürlükteki îş Kanununun 42 nci maddesindeki 
temel hükümleri bu tasarıya aktarmaktadır. 

Madde 67. — 3008 sayılı î§ Kanununun muaddel 42 nci maddesi hükmünü bu tasarıya aktar
maktadır. 

Madde 68. — Aynı kanunun 48 nci maddesindeki yasağı bu tasarıya aktarmaktadır. 
Madde 69. — Aynı kanunun 49 ncu maddesindeki yasaklan bu tasarıya aktarmaktadır. 
Madde 70. — Bu madde esas itibariyle yürürlükteki îş Kanununun 50 nci maddesinde çocuk 

ve kadın işçiler hakkındaki yasağı bu tasarıya aktarmaktadır. 
Şu kadar ki; 18 yaşını doldurmamış erkek işçilerle her yaştaki kadın işçilerin sanayie ait 

işlerde gece çalıştırılmasını yasak eden bu kesin hüküm, hnlen memleketimizde kadın ve ço
cuk işçi çalıştırılması işin özellikleri bakımından zaruri olan ve gece ve gündüz postalan olarak 
iki veya üç posta halinde çalışan işyerlerinde tatbik sahası bulamamakta veya bu sanayii taz
yik etmektedir. r'*^' 

Gece ve gündüz postalarının muayyen devrelerde tasarının 66 ncı maddesinin IV numaralı 
fıkrası ve yürürlükteki îş Kanununun 43 ncü maddesinin IV ncü fıkrası gereğince münavebe
ye tabi tutulmaları yani gece ve gündüz postaları arasında yer değiştirmeleri mecburiyeti, sa
dece kadın ve çocuklardan müteşekkil gündüz postalarının tertibine de imkân vermemektedir. 
Çünkü bir devre sonra bu postanın gece devresine ve gece postasının da gündüz devresine alın
ması gerekir. 

Bu durum karşısında tasarının bu maddesinin sonuna eklenen fıkrada sözü geçen tüzük ile 
bu konuya bir seyyaliyet verilmesi düşünülmüştür. 

Yürürlükteki îş Kanununun aynı konuya ilişkin 50 nci maddesinin II nci fıkrasındaki tüzüğün 
süresi esasen dolmuş olduğundan III ncü fıkrasındaki mücbir sebep hali tasarıdan çıkarılmış
tır. Çünkü kadın ve çocuk işçilerin gece çalıştırılmalarını mecburi kılan bir zorlayıcı halin vu
kuunda işveren tarafından bu yasağın ihlâlinin bir suç mahiyetinde olup olmadığını adlî merci
ler tâyin edebilirler. 

Madde 71. — Bu madde yürürlükteki İş Kanununun 25 nci maddesinin 1 nci fıkrasını karşıla 
maktadır. 

Ancak, bu maddeden (Doğumun vukubulması muhtemel görülen) gibi katiyet ifade etmiyen 
husus tasarıya alınmamış ve yasak devrede (12) haftaya çıkarılmıştır. 

Yürürlükteki maddenin diğer fıkraları ise esasen bugün sosyal sigortalarla sağlandığından 
tasarıya alınmamıştır. 

Madde 72. — Bu madde işyerlerinde çalışan işçilerin kayıtlarının tutulması hakkında yürür
lükteki îş Kanununun 51 nci maddesinde yer alan hususu bu tasarıya aktarmaktadır. 

Ancak tasanda her doğum yılındaki işçilerin aynı çizelgeye yazılması gibi tatbiki kolay bir 
yol tutulmuş ve çeşitli yönlerden çizelgelerde bulundurulması gereken işçilere ait bilgiler açık
lanmıştır. 

Madde 73. — Esas itibariyle yürürlükteki îş Kanununun 52 nci maddesindeki hususları bu 
tasarıya aktarmaktadır. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

l§çi sağlığı ve tj güvenliği 

Bu bölüm yürürlükteki iş Kanununun «İşçilerin sağlığını koruma ve iş emniyeti» faslını kar
şılamaktadır. 

Madde 74. — 3008 sayılı İş Kanununun 54 ncü maddesini bu tasarıya aktarmaktadır. 
Madde 75. — Esas itibariyle yürürlükteki İş Kanununun 55 nci maddesindeki hükümleri bu 

tasarıya aktarmaktadır. Ancak yürürlükteki 56 ncı madde bu kanuna tabi bütün işyerlerinin 
açılmasından önce Çalışma Bakanlığından kurma ve işletme belgesi alınması mecburiyetini 
koymuş bulunmaktaydı. Sözü geçen İş Kanunu ise 10 veya daha fazla sayıda işçi çalıştıran 
işyerlerine uygulandığından ve bu işyerleri de genel olarak merkezî yerlerde bulunduğundan 
böylesine bir tatbikatın yürütülmesi güç olmamıştır. 

Fakat bu tasarı da kanunun bir işçi çalışan işyerlerine kadar uygulanması güdüldüğüne 
göre meselâ : Bir köyde kurulacak ve 2 - 3 işçi çalıştıracak bir değirmen için bu formalitelere 
uymak çok güç olacaktır. 

Bu bakımdan tasarının bu maddesinin sonuna eklenen bir fıkra ile hangi çeşit işler için 
Çalışma Bakanlığından kurma izni alınacağını ve işletme belgesi verileceği hususlarının bir 
tüzükle tesbiti uygun görülmüştür. 

Madde 76. — Bu madde halen yürürlükte bulunan İş Kanununun 56 ncı maddesi hükümlerin
den bir kısmını esas itibariyle tasarıya aktarmış bulunmaktadır. 

Ancak, bir kimsenin bir işyeri açmadan ve işletmeye başlamadan Çalışma Bakanlığından kur
ma ve işletme belgesi olması hakkındaki istisnasız umumi hüküm tasarının 75 nci maddesindeki ge
rekçe ve değişiklikle o maddeye bir fıkra olarak aktarılmıştır. Ayrıca bu maddeye eklenen son fık
ra ile, durdurulan tesisat, tertibat ve makinaların işsiz kalan işçilerinin, noksanlar tamamlanıncaya 
kadar geçen müddet için ücretsiz veya işsiz kalmamaları için hüküm konulmuştur. Bu hükmün ge
rekçesi ; işverenin ihmal, teseyyüp veya kasıt ve kusurundan dolayı işin veya makinaların durdurul
masının, işçiyi ücretsiz bırakma neticesine varması, adalet, hak ve nasafet kaideleriyle bağdaşamı-
yacağı düşüncesi olmuştur. 

Madde 77. — Tasarının bu maddesi sözü geçen tüzükte gözetilecek esaslar çerçevesinde işyerle
rinde bir (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği) kurulu, kurulmasını güden yeni bir hüküm getirmekte
dir. 

Birçolk ileri Garp memleketlerinde de mevcudolan bu teşekküller işyerinde çalışan işçilerin se
çecekleri kimseler de işveren veya onun tâyin ede3eği kimselerden terekkübetmektedir. Bunların gö
revi kendi çalıştıkları ve işverenin de ilgili bulunduğu işyerini işçi sağlığı ve iş güvenliği bakımın
dan daimi bir kontrol ve murakabe altında bulundurmak ve bu konuda alınmasında fayda olan ted
birler bakımından işverene istişari telkinlerde bulunmaktır. İşyerlerinde çalışanların sağlık ve gü
venliğini oleiuğu kadar işverenin de menfaatlerini ve millî serveti koruyucu bir faaliyet gösteren 
bu çeşit kurumların çalışmaları tatbikatta çok iyi neticeler vermektedir. 

Bu usulün memleketimize de sokulması uygun görülmüş ve bu konu 3 ncü Çalışma Meclisinde 
de taraflarca kabul edilmiştir. 

Madde 78. — Bu madde esas itibariyle yürürlükteki İş Kanununun 57 nci maddesinin hükmü
nü tasarıya aktarmaktadır. 

Madde 79. — Bu madde aynı kanunun 58 nci maddesi hükmüne bu tasarıda da yer verilmekte
dir. 

Madde 80. — Bu madde aynı kanunun 59 ncu maddesi ve bu konudaki konvansiyonda derpiş 
olunan hususları bu tasarıya aktarmaktadır. 

Madde 81. — Bu madde esas bakımından aynı kanunun 60 ncı maddesindeki husus ve bu konu
daki konvansiyondaki esasları bu tasarıya aktarmaktadır. 

Madde 82. — Bu madde aynı kanunun 61 nci maddesindeki hususları bu tasarıya aktarmak
tadır. 
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Madde 83. — Bu maddede esas bakımından yürürlükteki îş Kanununun 62 nci maddesindeki 

hususları bu tasarıya aktarmaktadır. 

ALTINCI BÖLÜM 

îş ve îşçi Bulma 

Bu bölümde, 3008 sayılı îş Kanununun îş vo îşçi Bulmaya ilişkin hükümleri bugünkü dorum
lar da nazarı itibara alınarak bir araya derlenmiştir. 

Madde 84. — Tasarının bu maddesi esas bakımdan yürürlükteki îş Kanununun 63 ncü mad
desindeki hususları tasarıya aktarmış bulunmakladır. 

Madde 85. — Tasarının bu maddesi yukarda sözü geçen kanunun 64 ncü maddesi hükümlerini 
esas bakımdan tasarıya aktarmış bulunmaktadır. 

Madde 86. — Tasarının bu maddesi yürürlükteki îş Kanununun iş bulma aracılığı için özel bü
ro açılması yasağı hakkındaki yerini muhafaza etmektedir. 

Bu itibarla sözü geçen îş Kanununun yürürlüğe girmesinden önceki devrede açılmış bulunan bü
rolar hakkındaki hüküm kaldırılmıştır. 

Bu meyanda yürürlükteki kanunun 66, 67, 70 nci maddeleri hükümlerine de tasanda yer ve
rilmiş bulunmaktadır. 

Tasarının bu maddesi son fıkrası yürürlükteki îş Kanununun 68 nci maddesindeki hususları 
esas bakımından bu tasarıya aktarmış bulunmaktadır. Ayrıca bu maddenin ikinci bendi ile 
tarım işlerinde iş bulma aracılığı için hususi bir bir hüküm sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Madde 87. — Tasarının bu maddesi, yukarı maddelerde verilen izahat dairesindeki esas 
prensipler saklı kalmak üzere yürürlükteki îş Kanununun 69 ncu maddesindeki hususları bu 
tasarıya aktarmış bulunmaktadır. 

Madde 88. — îş ve îşçi Bulma Kurumunun aracılığı ile iş bulmuş olan işçilerin, (bir yerden 
bir yere kolayca gidebilmelerini ve bu suretle iş pazarında mevcut iş ve işçi arz ve talebinin akı
cı bir hale getirilmesini sağlamak bakımından bu gibilere Devlet taşıma araçlarında para bakı
mından bir kolaylık sağlanması uygun görülmüştür. 

YEDÎNCÎ BÖLÜM 

îş hayatının denetim ve teftişi ' " • • . ' 

Bu bölümde iş hayatının denetim ve teftişine ilişkin hususlar bir araya derlenmiştir. 
Madde 89. — Bu madde yürürlükteki îş Kanununun 91 nci maddesindeki ana prensip mu

hafaza edilerek iş hayatının denetim ve teftiş yetkisi Devlete tanınmış ve bu görevin Çalışma Ba
kanlığına bağlı yetkili memurlar tarafından yapılacağı açıklanmıştır. 

Madde 90. — Tasarının bu maddesi esas itibariyle yürürlükteki îş Kanununun 92 nci mad
desi hükümlerini bu tasarıya aktarmış bulunmaktadır. 

Ayrıca maddenin sonuna eklenen bir fıkra ile iş hayatının denetim ve teftişine yetkili memur
lar tarafından tutulacak zabıtlara hukukî bir veçhe verilmiş ve bu suretle ıbu zabıtların tanın
ması sağlanmıştır. 

Madde 91. — Tasarının bu maddesi esas itibariyle yürürlükteki îş Kanununun 93 ncü mad
desindeki hususları tasarıya aktarmış bulunmaktadır. 

Bu arada yürürlükteki kanunun 94 ncü maddesine tasarıda yer verilmemiştir. 
Çünkü, i§ denetim ve teftişi bir bütündür. Bu görevin bu maksatla özel bir şekilde yetişti

rilmiş yetkili memurlar tarafından yapılması işin niteliği icabıdır. Bu şekilde iş hayatını Devlet 
namına teftiş ve denetliyecek olan memurların alınmaları sırasında, kendilerinde her çeşit vas
fın aranması tabiî bir gerçektir. Bu nitelikteki memurların işyerlerinin gizliliğine sadece Devle
te bağlı veya askerî işyerlerinde değil, özel işyerlerinde de aynı titizlik ve kıskançlığa riayet et-
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meleri şarttır. Bu bakımdan yürürlükteki iş Kanununun 94 ncü maddesinde derpiş oluö4uğu 
üzere, Devlet, vilâyet veya belediyelerce işletilen işyerleri ile -özel işyerleri arasında bir ayrılık 
güdülmesi demokratik esaslara aykırı görüldüğünden tasarıdaki sözü geqen maddedeki hususlara 
yer verilmemiş bulunmaktadır. 

Madde 92. — Tasarının bu maddesi yürürlükteki tş Kanununun 95 nci maddesindeki prensibe 
sadık kalarak aynı 'hususu tasarıya aktarmış bulunmaktadır. 

Madde 93. — Tasarının 91 nci maddesi hakkındaki gerekçenin sonunda açıklandığı Ü2ere iş 
hayatının denetim ve teftişi 'bir bütün olduğuna göre Çalışma Bakanlığından gayrı yetkili ma
kamların iş yerlerinde yapacakları teftişler sonuçlarının da Çalışma Bakanlığına bildirilmesi uy
gun görülmüş ve bu suretle yürürlükteki İş Kanununun 96 nci maddesindeki hususlar bu mad
de ile esas bacımından tasarıya aktarılmıştır. 

Madde 94. — Bu madde ile yürürlükteki İş Kanununun 97 nci maddesindeki esaslar bu ta
sarıya aktarılmış bulunmaktadır. 

Madde 96. — Yürürlükteki iş Kanununun 98 nci maddesindeki esaslar bu madde ile tasarıya 
aktarılmaktır. 

Madde 96. — Yürürlükteki iş Kanununun 99 ncu maddesindeki esaslar 'bu madde ile tasarıya 
aktarılmıştır. 

SEKlZÎNCl BÖLÜM 

Sosyal sigortalar 

Madde 97. — Malûm olduğu üzere çeşrtli sosyal sigorta kanunları yürürlüğe girmeden önce 
tedvin edilmiş olan 3008 sayılı iş Kanunundaki bu konular sosyal yardımlar başlığı altında 7 nci 
fasılda yer almış bulunmaktaydı. 

Halen mezkûr kanunun 100 ncü maddesinde derpiş olunan sosyal sigorta kolları «işsizlik 
sigortası hariç» çeşitli özel kanunlarla düzenlenmiş ve bunun için de kanunla kurulan -bir kamu 
müessesesi olan (işçi Sigortaları Kurumu) bu ödevi üzerine almış bulunmaktadır. 

Diğer taraftan Anayasanın (48) nci maddesi esasen çalışanların sosyal sigortalarının Devlet 
tarafından ve kanunla düzenleneceğini hükme bağlamış bulunmaktadır. 

Bu bakımdan yürürlükteki iş Kanununun 7 nci faslındaki sosyal yardımlar bölümü bu tasa
rıya aktarılmamış sadece tasarının bu maddesinde sosyal sigortaların Devlet tarafından düzenle
neceği hükmü konulmakla yetinilmiştir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Ceza hükümleri 

Bu bölümde yer alan çeşitli maddelerde ve her maddede gösterilen çeşitli fıkralarda bu tasa
rının muhtelif maddelerinde konulmuş olan mükellefiyetlere uymıyanlar hakkında bu mükelle
fiyetin sosyal adalet ve iş hukuku bakımından önemi göz önünde tutularak çeşitli müeyyidelere 
bağlanmış bulunmaktadır. 

Bu suretle âmme nizamının bir bölümünü teşkil eden iş ve çalışma hayatının düzenlenmesi 
ile ilgili bir kanuna vatandaşların uyması ve 'bu hükümler karşısında suiniyetle hareket eden 
kimselerin çeşitli cezalara çarptırılması derpiş edilmiştir. 

Ceza müeyyid el erinin tâyini sırasında 'bilhassa ücret ve ona ilişkin haklar konusunda akdi 
ve kanuni vecibelerine uymıyanların müeyyideleri mer'i iş Kanununa nazaran gerek cezanın 
nev'i gerek miktarı bakımından yüksek tutulmuş ve bu suretle çalışanlar zümresinin ve âmmenin 
vicdanının ve toplum düzenine karşı inancını geniş ölçüde rencide ve rahn^dar edici nitelikte olan 
konular üzerinde önemle durulmuş ve müeyyideler kanuna uymayı sağlıyacak müesseseler haline 
getirilmiştir. 
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ONUNCU BÖLÜM 

Son hükümler 

Tasasını» bu beîümüntte yürürlükte bulunan kanunlardan bu tasarının getirdiği nizama geçiş 
sırasında açık kalan bâzı konuların kapatılmasına veya ikmal edilmesine çalışılmıştır. 

Bfaa&fe 109. — Malûm ofcfuğu üzere bu tasarının 15 nci maddesiyle mer'i iş Kanununun 13 ncü 
n**<$elesi«€feki« kıdem tazminatına ilişkin hüküm aynen bırakılmış- bulunmaktadır. 

Ancak gerek 1 neİ maddedeki işçi tarifi sebebiyle bugüne kadar işyerlerinde kendilerine bu 
hak tanınmamış olan büyük bir fikir işçileri kütlesi ve gerek bu tasarıda kanun hükümlerinin bir 
işei çafeştora» iyşerierine kadar teşmili sebebiyle yeniden büyük bir çalışanlar zümresinin kanun 
çojttttHitte âüanoıaat karşısında, kıdem tazminatı bakımmdan yemden iki büyük zümre bu tasarının 
şümulüne^ girmiş buhramalrtaîdır. 

Tasamın 15 nci maddesi hakkındaki gerekçede de izah olunduğu üzere kıdem tazminatı bakı
mından kazanılan hakların ihlâl edilmemesi düşünülmüş ise de, yeniden ve geriye doğru hak ih
das» sosyal adalet bakımından ve çalışanlarla çalıştıranların karşılıklı hakları gözetilerek ve 
aym zamanda beklenmedik bir zamanda ve geçmişe dP*rru karşılaşılacak bir ödeme zorunluluğunun 
iç hayatını v* teşebbüs sahasına yapılabileceği menfi etkiler düşünülerek uygun görülmemiştir. 

Esasen mezkûr kıdem tazminatı müessesesi,, henüz- memleketimizde sosyal sigortaların kurulma
dığı bir tarihte tanınmış bir haktır. 

Bugün ise çeşitli sosyal sigortalar kurulmuş ve işsizlik sigortasının da ileride inzrmamiyle sos
yal sigortalar salkımımız tamamlanmış olacaktır. Bu bakımdan da geriye doğru kıdem haklarının 
tanınması kabili müdafaa bulunmamıştır. 

Bu itibarla tasarının bu maddesinde görüleceği üzere bunların hakları kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten başlıvacaktır. Pek tabiîdir ki, tasarının 15 nci maddesi hakkında verilen gerekçe 
çerçevesinde işsizlik sigortası söz konusu olduğunda bu cihet de tekrar ele alınacaktır. 

Madde 110. — Baştaki genel düşünceler bölümünde de belirtildiği üzere işçi ve işveren münase
betlerine ilişkin mevzuat ve hükümler bu tasanda bir araya derlendiğinden buna taallûk eden ko
nular bu madde ile kaldırılmıştır. 

Geçici madde 1. — Bu tasarının kanunlaşma tarihinde yürürlükteki iş Kanununa dayanılarak 
çıkarılmış olan çeşitli tüzüklerde düzenlenmiş olan konularda bir tereddüt kalmaması bakı
mından bu tasarının çeşitli maddelerinde derpiş olunan tüzükler çıkarılıncaya kadar halen yü
rürlükteki tüzüklere bir hayatiyet vermek bakı nından bu maddenin (A) fıkrasındaki hüküm 
sevk olunmuştur. 

Diğer taraftan bu tasarının 34 ncü maddesinle derpiş olunan ve tamamen tadil olunan meri 
asgari ücret tesbit sisteminin derhal harekete geçebilmesi bakımından da aynı maddenin (B) 
fıkrası ilâve olunmuştur. 

Geçici madde 2. — Bu maddenin 1 nci bendin le vürürlükteki tş Kanununun esasen şümulüne 
alınmış ve Çalışma Bakanlığı teşkilâtı tarafın fan halen tescil edilmiş bulunan işyerlerinin iş
verenlerini, bu tasarı kanunlaştıktan sonra tek »ar bir beyanname vermek külfetinden kurtar
mak gayesi güdülmüştür. 

Maddenin 2 nci bendiyle de kanun yürürlüğe girdiği sırada çalışan ve yürürlükteki îş Kanu
nu şümulüne alınmış bulunan işyerleri için t a ^ r ı r n 3 ncü maddesinde derpiş olunan bir ay
lık süre, bir geçiş devresi için ve işverenlere kolavlık olmak üzere iki aya çıkarılmıştır. 

Geçici madde 3, 4. — Malûm olduğu üzere vürürlükteki tş Kanununun 2 nci maddesinin 
(F) fıkrası, işyerlerinin kanun şümulüne alın nasmı, Çalışma Bakanlığı tarafından işverene 
yapılacak tebligata bağlamıştır. 

Çeşitli sosyal sigortaları kanunlarında ise. bu kanunların işyerlerinde Çalışma Bakanlığı 
teşkilâtı tarafından yukarda açıklanan şekilde tebligatı mütaakıp uygulanacağı derpiş olunmak
tadır. » * V 
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Bu tasan ise yürürlükteki İş Kanununun esasından aynlarak uygulama alanını bir işçi ça

lıştıran işyerlerine kadar genişletmiştir. 
Halbuki sosyal sigortalar kanunlarının uygulanmasına (Sosyal sigortalar konusunu yeniden 

düzenliyen bir Sosyal sigortalar kanun tasarısı yürürlüğe girinceye kadar) 3008 sayılı İş Kanu
nundaki esaslar dairesinde devam etmek gerekir. 

Bu bakımdan bu tasarınmn kanunlaşması ile Sosyal sigortalar kanunu tasarısının kanunlaş
ması arasında geçecek devre içinde, yürürlükteki iş Kanunu şümulüne girecek nitelikte olup, 
yeniden açılan işyerlerine Sosyal sigortaları kanunlarının, uygulanabilmesini sağlamak bakı
mından tasarıya bu maddeler konulmuş bulunmaktadır. 

Geçici madde 5. — Bu tasarı kanunlaştıktan sonra 3008 sayılı iş Kanunu yürürlükten kalkaca
ğına göre, o kanunun içyönetmelik ve iş ihtilâfları müesseselerine dayanarak işyerlerinde yerleşmiş 
bulunan mer'i iş şartlanna bir hayatiyet vermek ve bu bakımdan işçilerle işverenler arasında bir 
huzur ve istikrar sağlamak ve müktesep hakları korumak bakımından tasarıya geçici 5 nci madde 
sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Geçici madde 6. — Malûm olduğu üzere 5521 sayılı Kanuna göre kurulan iş mahkemelerine 
katrian işçi üyeler İş Kanununun 78 nci maddesino göre seçilen işçi temsilcileri arasından seçilmek
tedir. Halbuki bu tasarının kanunlaşması halinde işçi temsilciliği müessesesi de ortadan kalktığına 
göre iş mahfcemelerindeki işçi üyelerden süresi d3lanların yerine yeni bir seçim usulü ihdas etmek 
bakımından tasanya bu geçici madde ilâve olmuştur. 

Madde 111. — Bu madde kanunun yürürlük tarihini göstermektedir. 
Madde 112. — Bu madde kanunun yürütülmesini sağlıyacak organı göstermektedir. 
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Bolu Milletvekili Kâmil tnal ve 10 arkadaşının, Malûllerin işe yerleştirilmeleri hakkında 

kanun teklifi (2/623) 

18 . 12 . 1968 

Mîllet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Ekli kanun tasarısının ilgili komisyonlara havalesini arz ederiz. 

Bolu Milletvekili Nevşehir Milletvekili Konya Milletvekili Kırşehir Milletvekili 
K. İnal H. F. Aka ö. Kart H. özmen 

Konya Milletvekili istanbul Milletvekili Kırşehir Milletvekili İsparta Milletvekili 
K. Ataman ö. Z. Dorman A. Bilgin L. Başaran 

Balıkesir Senatörü Afyon K. Milletvekili Manisa Milletvekili 
H. A. Türker §. Yüzbaşıoğlu M. Erten 

MâOûllerin işe yerleştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

GEREKÇESİ 

1955 yılı istatistiklerine göre memleketimizde gözle görülür sakatlıklarla malûl 201 693 ü erkek 
ve 122 294 ü kadın olmak üzere 323 987 malûl vatandaşın mevcudiyeti ve bunlar arasında çalışma 
çağında bulunanların sayısı ise 212 478 bulunduğu görülmektedir. 

Bunlardan bir kısmı her ne kadar özel eğitime tabi tutulmakta ise de gerek özel eğitim sonunda 
iş bulmalarını mümkün kılacak hukuki ve kanuni tedbirlerin bulunmaması, gerekse mevcut malûlle
rin mühim bir yekûnunun esasen özel eğitim dışında kalması ve bunlarla meşgul olacak bir teşkilâtın 
bulunmaması sebebiyle önemli bir sosyal mesele karşısında kalınmaktadır. 

Diğer taraftan müteamil usullerle mer'i mevzuat birçok bakımlardan mâlûlllerin işe alınmaları 
hususunda menedici kayıtlar bulunduğundan bu mâlûlllerle devamlı surette meşgul bulunmamakta 
ve dolayısiyle kendi kaderiyle başbaşa bırakılmaktadırlar. 

Halbuki bugün ileri Garp memleketlerinde cari usuller ve ameliyatlar sonunda malûllerin işe 
alıştırıldıktan ve bunların alıştırıldıklan işlere yerleştirilerek bir müddet durumlarının takip ve 
kontrol edildiği ve bu suretle müstahsil hale getirilerek hem millî servetin artmasına, hem de malûl 
şahısların verimli hale getirilerek ekonomik ve psikolojik kaidelerin sağlandığı görülmektedir. 

Amerika Birleşik Devletlerinde işe alıştırılan malûller için, yapılan masrafların bilâhara malûl 
şahıslar müstahsil hale getirildikten sonra beş misli fazlasiyle ödedikleri tesbit edilmiş bulunmak
tadır. 

Memleketimizde gerek özel eğitim müesseseleri, gerekse işe alıştırma (rehabilitasyon) servisleri 
henüz gayet mahdut sayıda bulunmakta olduğu gibi mâlûllleri işe yerleştirme mecburiyeti de bu
lunmaktadır. 

Tasarının birinci maddesi kanunun hangi çeşit malûllerle meşjgul olacağını ve bunların işe yer
leştirilmelerini kolaylaştıracak tedbirlerin alınması bir âmme hizmeti olarak Devletin vazifesi meya-
nmda sayılacağını göstermekte, ikinci maddesi kanunun tatbik sahasını sınırlamakta, üçüncü mad
desi çalışma gücüne sahip mâlûlllerin tesbit ve tescilinin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca ya
pılacağını belirtmekte, dördüncü maddesi malûllerin işe yerleştirilmesi için aranacak şartları göster
mekte, beşinci maddesi kanunun himayesi altına alman mâlûlllerin elverişli oldukları işlere alınma-
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lan mecburiyetini koymakta ve bu mecburiyete taM olacak işyerlerini teöbit etmekte; altıncı maddesi 
malûllerin çalışmaları için gerekli özel alet ve ede «it ve malzemenin istihdam eden işyerlerince te
min olunacağı hüümünü koymakta, yedinci mad êsi mâlûT.er için lüzumlu araç ve gereçlerin yurda 
ithalinde Gümrük R3n;mi alınmıyacağmı belirtmekte, sekizinci maddesi işe yerleştirme konusunda 
çıkacak ihtilâfların hallinde karine sayılacak husus1 arını tesbit etmekte, dokuzuncu maddesi kanunun 
uygulanmasını mümkün kı!mak için çeşitli mevzuatta mevcut mâni hükümlerin tatbik edilmiyeceğini 
âmir bulunmakta, 10 ncu maddesi cezai müeyyide'?ri göstermekte, 11 nci maddesi kanun tatbik tar
zını gösteren bir yönetmelik tanzimini hükme bağ'amakta, 12 nci maddesi kanunun yürürlük tarihini 
13 n^ü maddesi ise kanunun hükümlerinin Bakan'ar Kurulunca yürütüleceğini derpiş etmektedir. 

BOLU MİLLETVEKİLİ KAMİL İNAL VE 10 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Malûllerin işe yerleştirilmeleri hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Çalışma gücüne sahip veya sonradan çalışma gücünü kazanan malûllerin işe yer
leştirilmelerini kolaylaştıracak tedbirleri almak I>3vletin vazifesidir. Bu vazife, İş ve İşçi Bulma 
Kurumunun aracılığı ile sağlaşır. 

MADDE 2. — Bu kanun hükümleri yetkili genel veya özel eğitim müesseseleri ile meslekî ve 
teknik öğrotim müesseselerinden, yahut işe alıştırma (Rehabilitasyon) merkezleri tarafından çalış
ma gücüne sahip bulundukları tevsik edilen ve yapacakları iş belirtilmiş bulunan malûller hakkında 
uygulanır. 

MADDE 3. — Çalışma gücüne sahip malûllerin tesbit ve tescili Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığınca yapılır. 

MADDE 4. — Malûllerin iş3 yerleştirilmeleri için : 
a) Yetkili gönel veya özel öğretim, yahut rrr"lekî ve teknik öğretim müesseselerinden diploma 

almaları veya işe c&Tıştırılma merkezlerinde özel eğitime tabi olanların bu merkezlerden verilmiş ve 
yapacakları işleri belirten sertifikayı haiz bulunmaları, 

b) Türkiye Cumhuriyeti tâbiyetinde olmaları, 
c)' TImumi Hıfzıssıhha ve kanunları hükümlerince tesbit ve tâyin edilen yaş haddinden aşağı 

bulunmaları, 
d) İşe yerleştirme zamanında maluliyet durumlarını ve tıbban elverişli bulundukları işleri be

lirten hastane ve s-ağlık kurulundan bir rapor getirmeleri, 
e) tşverîerinin iç yönetmeliklerinde belirtilen veya maluliyete mütaallik bulunmıyan işe alın

ma vasıflarını haiz bulunmaları. 

MADDE 5. — Devlet, vilâyet ve belediyeler tarafından işletilen, işyerleri ile İktisadi Devlet 
Teşekkülleri, özel kanunlarla kurulmuş banka ve kurumlar, İş Kanununa tabi 50 işçiden fazla iş
çi çalıştıran işyerleri kadrolarında mevcut her tam 50 kişiye en az bir kişi hesabiyle İş ve İşçi Bul
ma Kurumu tarafından gönderilecek malûl şahikan elverişli oldukları işe almaya mecburdurlar. 

MADDE 6. — Mümkün olan hal ve yerlerde malûllerin çalışmaları için gerekli özel alet ve eda-
vat ve malzeme (protezler ve ortopedik malzeme) hariç bunları istihdam eden işyerlerince temin 
olunur. 

MADDE 7. — Malûllerin çalışmaları ve rahat bir sekilide hareket edebilmeleri için lüzumlu in
san ve motor kuvvetleriyle hareket eden araç ve gereçlerin veya yerli sanayie lüzumln ham ve yan 
mamul maddelerin yurda ithalinde Gümrük Resmi alınmaz. 
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MADDE 8. -T- îşe yerleştirme konusunda çıkacak ihtilâfların hallinde malûl şahısların yerleşti

rileceği işe özel metot ve teinin edilmiş araçlardan faydalanmak suretiyle yapması hali, o işi yapa
bileceğinde karine sayılır. 

MADDE 9. — Çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerde malûllerin işe almamıyacağı hakkında
ki hükümler ve bu kanunun 4 ncü maddesindeki şartları haiz bulunan malûllere münhasır olmak. 
üzere uygulanmaz. Ağır ve tehlikeli işler nizamnamesinde yazılı momnuiyet hükümleri mahfuz
dur. 

MADDE 10. — Bu kanunun 5 nci maddesi hükmüne aykırı hareket edenler hakkında 500 lira
dan 1 000 liraya kadar ağır para cezası ve tekerrür halinde bunun iki misli para cezasına hükmo-
lunur. 

MADDE 11. — Bu kanun tatbik tarzını gösteren yönetmelik, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Çalış
ma Bakanlıklarınca müşterek tanzim olunur. 

MADDE 12. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MAJ)DE 13. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Geçici Komisyonun raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 21 . 6 . 1965 

Esas No : 1/693-2/625 
Karar No : 2 

Yüksek Başkanlığa 

îş Kanunu tasarısı ile Bolu Milletvekili Kâmil tnal ve 10 arkadaşının malûllerin işe yerleştiril
meleri hakkındaki kanun teklifi, Komisyonumuzda, Çalışma Bakanlığı, Devlet Personel Dairesi, 
Türk - îş Konfederasyonu, İşveren Konfederasyonu temsilcilerinin iştirakiyle yapılan toplantılarda 
incelenmiştir. 

îş Kanunu tasarısı, halen yürürlükte bulunan 3008 sayılı îş Kanunu yerine yürürlüğe konulmak 
üzere hazırlanmış olan bir tasarıdır. Bundan baş\a ayrı ayn kanımlard'a düzenlenmiş olan ulusa! 
bayram, hafta ve genel tatil ücreti, yıllık ücretli izin, otel, lokanta vo benzeri yerlerde çalışanlara 
uvgulanacftk Özel .şartlarla ilgili hükümler îş Kanunu tasarısına aktarılmış bulunulmaktadır. Böy
lece bu dağınık kanuni metin1 er, tek bîr metinde toplanmış olacaktır. 

Tasarıda, îş Kanununun tek işçili işverlerine kadar uygulanması öngörülmekte «fikir işçisi - be
den işçisi» ayırımı ortadan kaldırılarak 5953 sayılı Kanun dışında kalnvş olan bütün fikir işçileri
nin de îs Kanunu kapsamına alınmaları sağlanmış olmaktadır Bövlece hem dar ölçülerle bâzı isçi
lerin iş hukuku nimetlerinden mahrum edilmeleri şeklindeki bir haksızlık son bulmuş, hem de îş Ka
nununun tanıdığı sosyal hakları kanunen uygulamaya meobur tutulmuş olan işyerleri aleyhindeki 
haksız rakabet sebebi ortadan kaldırılmış olacaktır. 

275 sayılı Toplu îş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun yürürlüğe konulması üzerine, grev ve 
lokavt yasaklarına ilişkin hükümlerin de İş Kanunundan çıkarılması gerekmektedir. Yine aynı se
beple 3008 sayılı îş Kanunundaki topluluklar iş ihtilâflarına ve işçi temsilciliklerine ilişkin hü
kümleri de yeni toplu iş sözleşmesi düzeni ile bağlaştırmak mümkün değildir. Bunun için 3008 sa
yılı Kanunun bu konularla ilgili hükümlerinin de kanundan çıkarılması zorunluluğu vardır. 

Tasan gerekçesinde belirtilen yeni bâzı imkânlar ve haklar da tanınmış bulunmaktadır. 
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Bolu Milletvekili Kâmil înal ve 10 arkadaşının Malûllerin işe yerleştirilmesi hakkındaki kanun 

teklifinde ıg-üdülen amaç, esasen tasarının 26 ncı (Geçici Komisyon metninde 25 nci) maddesmd'e 
gerçekleşmiş bulunmaktadır. Ancak kanun teklifinden farklı olarak Komisyonumuzca da uytgun gö
rülen tasarı metninde, bu konu, detaylı tesbit edilmemiş, teferruatın düzenlenmesi, ilgili bakanlık
ların birlikte hazırlayacakları tüzüğe bırakılmıştır. Böylece pratiğe daha yatlan bir usulde karar kı
lınmıştır. 

Tasarı maddelerinde yapılan değişiklikler aşağıda gerekçeleri il'e birlikte sunulmuştur. 
Madde 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. Bağıtm yapısı bakımımdan bu ka

nundaki «îş bağıtı» ile Borçlar Kanunundaki «Hizmet akdi» arasında hiçbir .ayrılık yoktur. 
8008 sayılı 'Kanunun «îş akdi» deyimindeki amacını araştırırken, Danıştaym, 1.12.1949 tarilh ve 

E. 49/202, K. 49/273 sayılı tevhidi içtihat kanarında isabetle vardığı «Borçlar Kanunundaki (hizmet 
akdi) ile îş Kanunundaki (İş akdi) arasındaki farkın sadece terim farkından ibaret olduğu» 
«Hüküm ayrılığına müntehi bulunmaması gerektiği» görüşünü, Komisyonumuz, tasarmm 1 nci 
maddesi vesilesiyle benimsenmiştir. 

İşveren vekili isayısmı işverenin arzuladığı miktarda suni olarak artırabilmesi imkânının açık 
bulunmaJsı, işçi sendikacılığı hareketine olumsuz etkiler yapabileceği ihtimali ile sakmoalı görülmüş 
ise der bu konuda kanuni bir sınırlama koymanın güç olacağı ve ayrıca bu sakıncanın toplu iş söz
leşmeleri ile giderilebileceği düşünülmüştür. 

Madde 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 3, 4 — Taisarıınm 3 ve 4 ncü maddeleri, yapılan imlâ düzeltmeleri dışında aynen kabul 

edillmâştir. 
Madde 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 6. — Tasarının 1 nci maddesi, bir iş bağıtma (hizmet akdine) dayanarak çalışanları, 

kanunun kapsamına almaktadır. Statü hukukuna tabi kamu görevlileri, işyerlerine iş bağıtı ile bağlı 
olmadıkları için îş Kanunu kapsamı dışında tutulmuşlardır. Şu halde bir kimsenin îş Kanunu kap
samına girip girmiiyeceği araştırılırken, kullanılacak ölçü, o kişinin işyeraie iş bağıtı ile bağlı olup 
olmadığı, çalışma ilişkisinin iş bağıtmdan doğup doğmadığıdır. Bu ölçü açık, yeter ve sılhihatli bir 
ölçü olma niteliğinde iken, bir de tasarının 6 ncı maddesinde kaydedilen ve ösaısen iş bağıtı ile 
bağlı olımıyan ve bu s'ebeple de îş Kanunu kapsamı dışında kalacak olan kişileri ayrıca sayarak, 
bunlara îş Kanunu hükümlerinin uygulanmıyacağını belirtmenin, haşiv olacağı görüşünde birleşil-
mİştir. Bu düşünce ile de 6 ncı madde kaldırılmıştır. 

Ancak uygulamada Devlet personel rejiminıizdeki aksaklıklar sebebiyle sosyolojik bakımdan ta
mamen işçi niteliğini taşıyan bâzı kişilerin iş bağıtı yerine statü hukukuna tabi kılındıkları, İş 
Kanunu kapsamının da böylece suni bir şekilde daraltılmış olduğu görülmektedir. Bu durumun, 
"Devlet personel rejimimizle ilgili tasarıların kanunlaşmaları il'e düzelebileceği anlaşılmaktadır. Ancak 
bu düzeltmenin çabuklaştırılması önemle temenni olunur. 

Kaldırılan 6 ncı maddenin son cümlesindeki «Ancak bu durumda bulunanlardan işveren vekili 
niteliğinde olanlar için bu kanunun işverenlere yüklediği yükümlülük kalır» hükmü de kaldırılmış 
bulunmaktadır. Tasannm 1 nci maddesinin 4 ncü bendindeki «Bu kanunda işveren için öngörülen 
her çeşit sorumluluk ve zorunluluklar işveren vekilleri hakkında da uygulanır» hükmü, kaldırılan 
6 ncı maddenin son cümlesinde güdülen amacı esasen gerçekleştirebilmektedir. Haşivi önlemek bakı
mından bu hluku.ni de 6 ncı .madde ile birlikte kaldırılmış ve tasarının 7 nci maddesi 6 ncı madde 
olarak aynen kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Madde 7. — Taisarının 8 nci maddesi yapılan imlâ düzeltmeleri dışında 7 nci madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Tasarının 9 nen maddesi, 8 ei madde olarak yer almış, .ancak tasarının 6 ncı 
maddesinin kaldırılması sebebiyle bundan sonraki bütün madde numaralarımda yapılması zorunlu 
numara değişikliklerine uyularak taisarının 9 nen 'maddesi metnindeki süreksiz işlere uygulanmıyacak 
maddelerin numaralarının değiştirilmesiyle yetinilmiştİr. 
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Madde 9. — Tasarının 10 ncu maddesi, yapılan imlâ düzeltmesi dışında 9 ncu madde olarak ay

nen kabul edilmiştir. 
Madde 10. — Tasarının. 11 nci maddesi, 10 ncu maddede olarak yer almış, ancak tasarının 6 ncı 

maddesinin kaldırılması sebebiyle bundan sonraki bütün madde numaralarımda yapılması zorunlu 
numara değişikliklerine uyularak tasarının 11 nci maddesinin son bendindeki (10 ncu madde), (9 ncu 
madde) olarak değiştirilmiştir. 

Madde 11, 12. — Tasarının 12 nci maddesi, 11 nci madde olarak, 13 ncü madde de 12 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 13. — Tasarının 14 ncü maddesi, yapılan imlâ düzeltmeleri dışında 13 ncü madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

Madde 14. — Tasarının 15 nci maddesi, 14 neü madde olarak yer almış, ancak tasarının 6 ncı 
maddesinin kaldırılması sebebiyle bundan sonraki Ibütün madde numaralarında yapılması zorunlu 
numara değişikliklerine uyularak tasarının 15 nci maddesinin blirinei cümlesinde atıf yapılan 18 nci 
madde (17 nci madde) olarak, ikinci cümlesindeki 17 nci madde (16 ncı madde) olarak değiştiril
miş, ayrıca söz kbnulsu 17 ve 18 nci maddelerin bend numaraları romen harfleriyle yazılmıştır. 

Madde 15. — Tasarının 16 ncı maddesi, yapılan imlâ düzeltmesi dışında 15 nci madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 16. — Tasarının 17 nci maddesi 16 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 17. — Tasarının 18 nci maddeci 17 nci madde olarak yer almış, ancak tasarının 6 ncı 

maddesinin kaldırılması sebebiyle bundan .sonraki bütün madde numaralarında yapılması zorunlu 
numara değişikliklerine uyularak tasarının 18 nci inci maddesinde atıf yapılan maddelerin numara
ları değiştirilmiş, ayrıca bu maddenin (sağlık sebepleri) başlığı altındaki 1 nci bendin son parag
rafının ilk cümlesindeki «(:a) bendi» ndeki «bend» kelimesi yerine, «fıkra», kelimesi yazılmıştır. 

. Madde 18. — Tasarının 19 ncu maddesi 18 nci madde olarak yer almış, tasarının 6 ncı madde
sinin kaldırılması sebebiyle bundan sonraki bütün madde numaralarında yapılması zorunlu numara. 
değişikliklerine uyularak metinde atıf yapılan madde numaraları değiştirilmiş, maddenin ikinci pa
ragrafındaki «fıkra» kelimesi yerine «bend» kelimesi ile «mahfuzdur».kelimesi yerine de «saklıdır» 
kelimesi yazılmıştır. 

Madde 19. — Tasarının 20 nci maddesi 19 ncu madde olarak.aynen kabul. edilmiştir. . - . . - . 
Madde 20. — Tasarının 21 nci maddesi, 20 nei madde olarak yer almış, ancak 21 nci maddede 

atıf yapılan tasarının 6 ncı maddesi kaldırılmış bulunduğundan, bu maddede sözü geçen, idareler 
ayrıca belirtilmiştir. Bundan.başka ikinci bendindeki «tasdik» -kelimesi yerine «onama» kelimesi, ya
zılmıştır. 

Madde 21, 22, 23. — Tasarının 22 nci maddesi 21 nci madde, 2.3 ncü maddasi 22 nci madde, 
24 ncü maddesi de 23 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. . 

Madde 24. — Tasarının 25 nci maddesi 24 ncü madde olarak yer almış, ayrıca toplu işçi çıka- . 
ran işverenin çıkarma tarihinden itibaren altı ay içinde aynı işyerlerine aynı iş için dışardan işçi 
almak zorunda kaldığında, durumu uygun araçlarla yayınlamaktan başka «işçinin kaydettirdiği ad
resine taahhütlü mektupla bildirmek» yükümlülüğü de işverene yükletilmiştir. . 

Madde 25. — Tasarının 26 ncı maddeci 25 nci madde olanak yer almış, 1 nci bendin (ç) fıkra
sında düzenleneceği bildirilen tüzüğün hazırlayıcı bakanlıkları arasına Ulaştırma Bakanlığı da konul- . 
muştur. Bundan başka, maddenin son paragrafında belirtilen daireler, daha açık biçimde anlatıl
mıştır. . . . . . . . . 

Madde 26. — Tasarının 27 nci maddesi 26 ncı madde olarak yer almış, tasarının 6 ncı maddesi
nin kaldırılması sebebiyle bundan sonraki bütün madde numaralarında yapılması zorunlu numara 
değişikliklerine uyularak metinde atıf yapılan madde numaraları değiştirilmiş, maddenin, ikinci 
bendindeki «(c) fıkrasında» yerine «bendinde»; yine maddenin son bendinin ikinci satırındaki 
«toplu sözleşmeler» yerine «toplu iş sözleşmeleri» yazılmıştır. 
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Madd& 27, 28. — Taisanı^n 28 nci maddesi 27 nci, 29 ncumaddesi ise 28 nci madde olarak ay

nen kabul edilmiştir. 
Madde 29. -— Tasarının 30 ncu maddesi 29 nm madde olarak yer almış, ancak maddede belir

tilen daireler dp.ha açık biçimde anlatılmıştır. 
Madde 30, 31, 32. — Tasarının 31 nci maddesi 30, 32 nci maddesi 31 ve 33 ncü maddesi 32 nci 

madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 33. — Tasarının 34 ncü maddesi 33 ncü madde olarak yer almış ve genellikle hüküm ay

nen alınmıştır. Bu madde ile, bu kanuna göre işçi, Deniz İş Kanununa göre gemi adamı, 5953 sayılı 
Kanuna göre gazeteci sayılanların asgari ücretleri tesbit edilecektir. Asgari ücretler belli edilirken 
kullanılacak ölçü, asgari ücretlerin tesbit edildiği zamanın yaşama şartlarıdır. Asgari ücret, işçiye, 
gemi adamına veya gazeteciye mâkul standarttaki ailesiyle birlikte geçinebilmesini sağlıyabilecek bir 
asgari gelirin seviye3inde olacaktır. 

Toplu iş sözleşmeleri ve iş bağıtları, bu alt sınırın üstünü serbestçe düzenliyebilecek, fakat asga
ri ücretin altında bir ücret tesbitine gidemiyecek, eğer top1^ iş sözleşmeliyle önce üzerinde anlaşmaya 
varılmış ücretlerin üstünde bir asgari ücret toplu iş sözleşmesinin yapılmasından sonra tesbit edilmiş 
ise, sonradan kararlaştırılmış olan bu asgari ücretferin ıvvgulanacnğı tabiidir. 

Madde 34. — Tasarının 35 nci maddesi 34 nrâi madde olarak yer almış, ancak tasarının 6 nci 
maddesinin kaldırılması sebebiyle bundan sonraki bütün madde numaralarında yapılması zorunlu 
numara derişikliklerine uyularak metinde atıf yapılan madde- numaraları değiştirilmiştir. 

Madde 35. —- Tasarının 36 nci maddesi 35 nci madde olarak yer almış, ancak tasarının 6 nci 
maddesinin kaldırılması sebebiyle bundan- sonraki bütün madde numaralarında yapılması zorunlu 
numara derişikliklerine uyularak metinde atıf yapılan madde numaralan değiştirilmiştir. 

Madde 36. —. Tasarının 37 nci maddesi 36 nci madde olarak yer almış, ancak tasarının 6 nçı 
maddesinin kaldırılması sebebiyle bundan sonraki bütün madde numaralarında yapılması zorunlu 
numara derişikliklerine uyularak metinde atıf yapılan madde numaraları değiştirilmiş, ayrıca mad
denin birinci bendinin son cümlesindeki «(c) fıkrası» yerine «(c) bendi» yazılmıştır. 

Madde 37. — Tasarının 38 nei maddesi 37 nci madde olarak yer almış, ancak tasarının 6 nci 
maddesm'n kaldırılması sebebiyle bundan sonraki bütün madde numaralarında yapılması zorunlu 
numara de*is'kli>lerine uvularak metinde atıf yanılan madde numaralan değiştirilmiş, aynca mad
denin 2 nci bendindeki «fc) fıkrası» yerine «(c) bendi» yazılmıştır. 

Madde 38. — Tasannın 39 ncu maddesi 38 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 39. — Tasannın 40 nci maddesi 39 mu madde olarak yer almış, ancak tasannın 6 nci 

maddesinin kaldırılması sebebiyle bundan sonraki bütün madde numaralarında yapılması zoranlu 
numara derişikliklerine uyularak metinde atıf yapılan (43 ncü madde) nin numarası (42) nci ola
rak değiştirilmiştir. 

Madde 40. — Tasarının 41 nci maddesi, imlâ düzeltmesi dışında 40 nci madde olarak aynen ka
bul edi1 mistir. 

Madde 41. — Tasannın 42 nci maddesi 11 n?i madde olarak yer almış, ancak tasannın 6 nci 
maddesinin kaldmlması sebebiyle bundan sonraki bütün madde numaralarında yapılması zorunlu 
numara derişikliklerine uyularak madde metninde atıf yapılan madde numaraları değiştirilmiştir. 

Madde 42. — Tasarının 43. ncü maddesi, imli5, düzeltmesi dışında 42 nci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 43, 44. — Tasarihın 44 ncü maddesi 43 ncü, 45 nci maddesi de 44 ncü madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 45. — Tasarının 46 nci maddesi 45 nci madde olarak yer almış, ancak tasannın 6 nci 
maddesinin kaldıdılması sebebiyle bundan sonraki bütün madde numaralarında yapılması zorunlu 
numara değişikliklerine uyularak madde metninde atıf yapılan madde numaraları değiştirilmiştir. 

Madde 46. — Tasarının 47 nci maddesi, 46 nci madde olarak, imlâ düzeltmesi dışında aynan 
kabul edilmiştir. 
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Maiîde 4?. — TâSarıhiû 48 nci maddesi, imlâ düzeltmesi dişinda 47 nei madde olarak aynen kabul 

edilmiştir. 
Madde 48. — Tasarmin 49 ncu maddesi, 48 n^i madde olacak âylıeft kâbtû edilmiştir. 
Madde 49. — Tasarının 50 nci maddesi, imlâ düzeltmesi dışında 49 ncu madde olarak aynen fca-

bul edilmiştir. 
Madde 50. — Tasarının 51 nci maddesi 50 nei madda olarak yer almış, ayrıca, imlâ düzeltmeleri 

yapılmış, tasarının 6 nci maddesinin kaldırılması sebebiyle bundan sonraki bütün madde numarala
rında yapılması zorunlu numara değişikliklerine uyularak madde methinde atıf yapılan madde nu
maraları değiştirilmiş, maddenin son paragrafında belirtilen dâireler daha açık biçimde anlatıl
mıştır. 

Madde 51. — Tasarının 52 nci maddesi 51 nci madde olarak yer almış, ancak tasarının 6 nci 
maddesinin kaldırılması sebebiyle bundan sonraki bütün madde numaralarında yapılması zorunlu 
numara değişikliklerine uyularak madde metninde atıf yapılan madde numaraları değiştirilmiştir. 

Madde 52. — Tasarının 53 ncü maddesi 52 nci madde olarak yer almış, ancak tasarının 6 nci 
maddesinin kaldırılması sebebiyle bundan sonraki bütün madde numaralarında yapılması zorunlu 
numara değişikliklerine uyularak madde metninde atıf yapılan madde numaraları değiştirilmiş, im
lâ düzeltmeleri yapılmış ve «mecburidir» kelimesi «zorunludur» kelimesiyle Türkçeleştirilmiştir. 

Madde 53. — Tasarının 54 ncü maddesi, imlâ düzeltmeleri dışında 53 ncü madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 54. — Tasarının 55 nci maddesi 54 ncü madde olarak yer almış, ancak tasarının 6 nci 
maddesinin kaldırılması sebebiyle bundan sonraki bütün maddelerde yapılması zorunlu değişiklik
lere uyularak bu madde metninde atıf yapılan madde numaraları değiştirilmiştir. 

Madde 55. — Tasarının 56 nci maddesi 55 nci madde olarak aynen kabul edilmıştM'. 
Madde 56. — Tasarının 57 nci maddesi 56 nci madde olarak yer almış, ancak tas&rttün 6 nci 

maddesinin kaldırılması sebebiyle bundan sonraki bütün maddelerde yapılması zorunla değişiklik
lere uyularak bu madde metninde atıf yapılan madde numaralan değiştirilmiştir. 

Madde 57. — Tasarının 58 nci maddesi, imlâ düzeltmesi dişinda hl nci madde öi*i»ak İynea 
kabul edilmiştir. 

Madde 58. — Tasarının 59 ncu maddesi 58 nci riiadde olarak yer almiş, ane'ak tââannıfi 6 iiöı 
maddesinin kaldırılması sebebiyle bundan sonraki bütün Maddelerde yapılması zorunlu değişiklik
lere uyularak bu madde metninde atıf yapılan (58 nci madde) yerine (57" nci madde) yazılmıştH». 

Madde 59, 60 — Tasarının 60 nci maddesi 59 ncu, 61 nci maddesi 60 İM* madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 61. — Tasarının 62 nci maddesi 6İ nci madde olarak kafini edilmiş, (b) bendiriÜeld 
(müştereken) kelimesi (ortaklaşa) kelimesiyle Türkçeleştirilmiştir. 

Madde 62, 63. — Tasarının 63 ncü maddesi 62 fici, 64 ncü madde <ie 68 ncü madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 64. — Tasarının 65 nci maddesi, imlâ düzeltmesi dışindâ 64 rieû madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 65, 66, 67. — Tasarının 66 nci maddesi 65, 67 nei maddesi 66, 68 nei maddesi de 67 nei 
madde olarak ve imlâ düzeltmeleri dışında aynen kabul edilmiştir. 

Madde 68, 69, 70, 71. — Tasarının 69 ncu maddesi 68, 70 nci maddesi 69, 71 nei maddesi 70, 
72 nci maddesi 71 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 72. — Tasarının 73 ncü maddesi 72 nci madde olarak yer almiş, ânöâk tâsârınin 6 nci 
maddesinin kaldırılması sebebiyle bundan sonraki bütün maddelerde yapılması zorunlu değişiklik
lere uyularak bu madde metninde atıf yapılan maddo numaraları değiştirilmiştir. 

Madde 73. — Tasarının 74 ncü maddesi 73 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 74. — Tasarının 75 nci maddesi, imlâ düzeltmeleri dışında 74 ncü madde olarak aynen 

kabul edilmiştir. 
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Madde 75. — Tasarının 76 ncı maddesi 75 nci madde olarak yer almış, ancak tasarının 6 ncı 

maddesinin kaldırılması sebebiyle bundan sonraki bütün maddelerde yapılması zorunlu değişiklik
lere uyularak bu madde metninde atıf yapılan (75 nci madde) (74 ncü madde) olarak değiştiril
miş, ayrıca .gerekli Türkçeleştirme yapılmıştır. 

Madde 76, 77, 78. — Tasarının 77 nci maddesi 76, 78 nci maddesi 77, 79 ncu maddesi 78 ncı 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 79, 80. — Tasarının 80 nci maddesi 79, 81 nci maddesi 80 nci madde olarak yer almış, 
ancak her iki madde metnindeki (tşçi Sigortaları Kurumu), 506 sayılı Kanuna uygun şekilde (Sos
yal Sigortalar Kurumu) olarak değiştirilmiştir. 

Madde 81, 82. — Tasarının 82 nci maddesi 81, 83 ncü maddesi 82 nci madde olarak ve imlâ dü
zeltmeleri dışında aynen kabul edilmiştir. 

Madde 83. — Tasarının 84 ncü maddesi 83 ncü madde olarak yer almış, sadece maddedeki (îş 
ve tşçi Bulma) başlığı (îş ve İşçi Bulma Görevi) başlığı ile değiştirilmiştir. 

Madde 84. — Tasarının 85 nci maddesi, imlâ düzeltmesi dışında 84 ncü madde olarak aynen 
kabul, edilmiştir. 

Madde 85, 86, 87, 88. — Tasarının 86 ncı maddesi 85, 87 nci maddesi 86, 88 nci maddesi 87, 
89 ncu maddesi 88 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 89. — Tasarının 90 ncı maddesi 89 ncu madde olarak yer almış, ancak tasarının 6 ncı 
maddesinin kaldırılması sebebiyle bundan sonraki bütün maddelerde yapılması zorunlu değişiklik
lere uyularak bu madde metninde atıf yapılan madde numaraları değiştirilmiş, ayrıca bâzı kelime
ler türkçeleştirilmiştir. 

Madde 90, 91. — Tasarının 91 nci maddesi 90, 92 nci maddesi de 91 nci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 92. — Tasarının 93 ncü maddesi 92 nci madde olarak kabul edilmiş, türkçeleştirme ama-
ciyle (emniyet) kelimesi (ıgüvenlik) kelimesiyle değiştirilmiştir. 

Madde 93, 94, 95, 96, 97. — Tasarının 94 ncü maddesi 93, 95, nci maddesi 94, 96 ncı maddesi 95, 
97 nci maddesi 96, 98 nci maddesi de 97 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104. — Tasarının 99 ncu maddesi 98, 100 ncü maddesi 99, 
101 nci maddesi 100, 102 nci maddesi 101, 103 ncü maddesi 102, 104 ncü madde 103, 105 nci mad
de 104 ncü madde olarak yer almış, ancak tasarının 6 ncı maddesinin kaldırılması sebebiyle bun
dan sonraki bütün maddelerde yapılması zorunlu değişikliklere uyularak bu maddeler metinlerinde 
atıf yapılan madde numaraları ve Türkçeleştirme amacı ile bâzı kelimeler değiştirilmiş, ayrıca yine 
atıf yapılan bâzı maddelerin (fıkraları) kelimeleri yerine (ıbendleri) kelimeleri yazılmıştır. Bundan 
başka, 104 ncü maddenin son cümlesindeki tekerrür halindeki ceza, diğer maddelerdeki esasa uygun 
hale getirilmiştir. 

Madde 105. — Tasarının 106 ncı maddesinin yerine 105 nci madde yer almıştır. Ancak bu mad
denin koyduğu ceza yeter görülmediğinden ceza bir miktar artırılmıştır. Ayrıca tasarının 6 ncı mad
desinin kaldırılması sebebiyle bundan, sonraki bütün maddelerde yapılması zorunlu değişikliklere 
uyularak bu madde metninde atıf yapılan madde numaraları değiştirilmiş, yine atıf yapılan bâzı 
maddelerde (fıkra) kelimesi yerine (bend) kelimesi yazılmıştır. 

Madde 106. — Tasarının 107 nci maddesi 106 ncı madde olarak yer almış, tasarının 6 ncı mad 
desinin kaldırılması sebebiyle bundan sonraki bütün maddelerde yapılması zorunlu değişikliklere 
uyularak bu madde metninde atıf yapılan madde numaralan değiştirilmiş, (vazifelerinin ifası) ke
limeleri, Türkçeleştirme amaciyle (görevlerinin yerine getirilmesi) kelimelerine yerini bırakmış, ay
rıca maidde metninde atıf yapılan maddelerde (fıkraları) yerine (ibendfleri) yazılmıştır. 

Madde 107. — Tasarının 108 nci maddesi 107 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 108. — Tasarının 109 ncu maddesi, imlâ düzeltmeleri dışında 108 nci mladde olarak ay^ 

nen kabul edilmiştir. 
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Madde 109. — Tasarının 110 ncu maddesi 109 ncu madde olarak kalbul edilmiş, sadece (tadil 

eden) kelimeleri (değiştiren) kelimesi şeklinde Türkçeleştirme amacı ile değiştirilmiştir. 
Geçici madde 1. — Tasarmın geçici 1 nci maddesi kabul edilmiş, ancak tasarının 6 ncı maddesi

nin kaldırılması sebebiyle bundan sonraki bütün maddelerde yapılması zorunlu madde numaraliarm-
daki değişikliğe uyularak bu madde metninde atıf yapıHan madde numaraları değiştirilmiştir. 

Geçici madde 2. — Tasarımın geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Geçici madde 3. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun yürürlüğe girmesi üzerine tadarı

nın geçici 3 ve 4 ncü maddelerine lüzum kalmadığından bu maddeler kaldırılmış ve bu sebeple de 
tasarının geçici 5 nci madidesi geçici 3 ncü madde olarak ve bâzı kelimelerin Türkçeleştirilmesi dı
şında aynen kabul edilmiştir. 

Geçici madde 4. — Tasarımın geçici 6 ncı ımıaddesi, geçici 4 ncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Madde 110, 111. — Tasaraının 111 nci maddesi 110, 112 nci maddesi 111 nci madde odarcak aynen 
kalbul edilmiştir. 

Komisyonumuz, raporun öncelik ve ivedlMe görüşülmesini teklif eder. 
Genel Kurula sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyle takdim okunur. 

(leçici Komisyon Başkanı 
Zonguldak 

8. T. Müftüoğlu 

Balıkesir 
A. î. Kırımlı 

Diyarbakır 
Söz hakkı -mahfuzdur 

A. Aral 

İzmir 
N. Kürşad 

İmzada bulunamadı 

Mardin 
E. K. Ayibar 

İmzada bulunamadı 

Sözcü 
izmir 

$. Bakşık 

Bilecik 
O. Tuğrul 

Eskişehir 
/. Cemâlctlar 

Kırklareli 
A. Altuğ 

Immda bulunamadı 

Ordu 
A. Topaloğlu 

İmzada bulunamadı 

Tekirdağ 
F. Maihramlı 

imzada bulunamadı 

Kâtip 
Artvin Ankara 
N. Ata î. Gence 

tmzada bulunamadı 

Burdur Bursa 
N. Yavuzkan Af. Tayyar 

tmzada bulunamadı 
Gümüşane İstanbul 

H. Bayramoğlu R. Ülker 

Malatya Manisa 
H. Z. Özkan S. Çağlar 

Samsun Sivas 
I. Kılıç T. Türkay 

tmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 

Van 
1. Bedirhanoğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

ÎŞ KANUNU TASARISI 

I 

BÎRÎNCl BÖLÜM 

Genel (hükümler 

Tarifler 

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

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

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

Bu kanunda işveren için öngörülen her çeşit sorumluluk ve zorunluluklar işveren vekilleri 
hakkında da uygulanır, işveren vekilliği sıfatı, bu kanunla işçilere tanınan hak ve vecibeleri orta
dan kaldırmaz. 

Bir işverenden belirli bir işin bir bölümünde veya eklentilerinde iş alan ve işçilerini münhası
ran o işyerinde veya eklentilerinde çalıştıran diler bir işverenin kendi işçilerine karşı o işyeri 
ile ilgili ve bu kanundan veya iş bağıtından doğan yüklemlerinden asıl işveren de birlikte sorum
ludur. 

Uygulama alanı 

MADDE 2. — Bu kanun, beşinci maddedeki ayrıcalıklar dışında kalan bütün işyerlerine, bu 
işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet konularına bakılmaksızın uy
gulanır. 

İşyerini bildirme 

MADDE 3. — Bu kanunun kapsamına girecek nitelikte bir işyerini kuran, her ne suretle 
olursa, olsun devralan, çalışma konusunu kısmen veya toptan değiştiren, yapılan işin tamamlan
ması yüzünden veya her hangi bir sebeple süreMi olarak çalışmasını bırakan işveren işyerinin 
unvan vo adresini, çalıştırılan işçi sayısını, çalışma konusunu, işin başlama veya bitme, gününü, 
kendi adını, soyadını ve adresini, varsa işveren vekili veya vekillerinin adı, soyadı ve adresleri
ni, sürekli işlerde bir ay, süreksiz işlerde on gün içinde Bölge Çalışma Müdürlüğüne bildirmek 
zorundadır. 

Uygulama başlangıcı 

MADDE 4. — işyerleri, işverenler, işveren vekilleri ve işçiler üçüncü maddedeki bildirim 
gününo bakılmaksızın, ikinci maddede gösterilen niteliğin edinildiği günden başlıyarak bu kanun 
hükümlerine bağlı olurlar. 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİIUŞİ 

tŞ KANUNU TASARISI 

I 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel hükümler 

Tarifler 
MADDE 1. — Tasarının 1 noi maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Uygulama alanı 
MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

sa olsun devralan, çalışma konusunu kısmen veya toptan değiştiren, yapılan işin tamamlanması 
yüzünden veya her hangi bir sebeple sürekli olarak çalışmasını bırakan işveren, işyerinin unvan 
ve adresini, çalıştırılan işçi sayısını, çalışma konusunu, işin başlama veya bitme gününü, kendi 
adını, soyadını ve adresini, varsa işveren vekili veya vekillerinin adı, soyadı ve adreslerini, sü
rekli işlerde bir ay, süreksiz işlerde on gün içinde bölge çalışma müdürlüğüne bildirmek zorun
dadır. 

Uygulama başlangm 
MADDE 4. — İşyerleri, işverenler, işveren vekilleri ve işçiler, üçüncü maddedeki bildirim gü

nüne bakılmaksızın, ikinci maddede gösterilen niteliğin edinildiği günden başlıyârak bu kanun 
hükümlerine bağlı olurlar. 
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Hükümetin teklifi 

Ayrıcalıklar 

MADDE 5. — Deniz ve hava taşıma işleriyletanm işlerinde ve aynı çatı altında birlikte ya-
şıyan bir ailenin üyeleri vejya hısımlan arasında ve aralanna dışardan başka biri katılmıyarak 
ev içinde yapılan işlerle, ev hizmetlerine bu kanun hükümleri uygulanmaz. 

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

leme ve boşaltma işleri, 
b) Havacılığın bütün yer tesislerinde yürütülen işler, 
c) Tarım sanattan ile (taran alât, makina ve parçalarının yapıldığı ve onarıldığı atölye ve 

fabrikalarda görülen işler, taran işletmelerinde yapılan her çeşit yapı işleri, 
d) Halkın faydalanmasına açık veya işyerinin eklentisi durumunda olan park ve bahçe işleri, 
Bu kanun hükümlerine tabidir. 

Kamu hizmetinde çalışanlar 

MADDE 6. — Genel, katma ve özel bütçelerle belediye bütçelerinden veya 3460 ve 3659 sa
yılı kanunlara bağlı banka, kurum, müessese ve ortaklıklardan, yahut sermayelerinin yarısın
dan fazlası Devlete ilişkin şirket veya (müesseselerden veya bunlara bağlı işyerlerinden kadro 
karşılığı maaş veya ücret almakta olup, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilgilendirilmiş 
bulunanlara bu kanun hükümleri uygulanmaz. Ancak bu durumda bulunanlardan işveren vekili 
niteliğinde olanlar için bu kanunun işverenlere yüklediği yükümlülük kalır. 

Sanayi ve ticaret işleri 

MADDE 7. — I - Bu kanunun uygulanması bakımından sanayiden sayılacak işler şunlardır : 
a) Her türlü madenleri arama ve topraktan çıkarma işleriyle taş, kum ve kireç ocaklan gibi 

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

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

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

lâğım ve kuyulann yapılması ve onaranı, bataklanri çıkanlması ve bataklık kurutma gilbi işler, 
e) Elektrik ve her çeşit muharrik kuvvetlerin elde edilmesi, değiştirilmesi, taşınması, kur

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

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

ve satımı işleri, 
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Ayrıcalıklar 

MADE 5. — Tasannm 5 noi maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Sanayi ve ticaret işleri 

MADDE 6. — Tasarının 7 nci maddesi 6 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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b) Bankacılık gibi para tedavülü ile ilgili işlerle, sigortacılık, komisyonculuk, depoculuk, am
barcılık, antrepoculuk ve benzeri işler, 

III - Yukarda yazılı işler dışında kalan baskı bir işin kanunun uygulanması bakımından sa
nayi veya ticaret işleri arasına konması gerekip gerekmediğini belirtmeye Çalışma Bakanlığı 
yetkilidir. 

[ Bildirimin yazılı olması 

MADDE 8. — Bildirimlerin ilgiliye yazılı olarak ve imza karşılığında yapılması gerekir. Bil
dirim yapılan kişi buna imzalamazsa, durum o yerde tutanakla tesbit edilir. Ancak 7201 sayılı 
Kanun kapsamına giren tebligat anılan kanun hükümlerine göre yapılır. 

Sürekli ve süreksiz işler 

MADDE 9. — Nitelikleri bakımından en çok 30 iş günü süren işlere süreksiz iş, bundan fazla 
süren işlere sürekli iş denir. 

Bu kanunun 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 58, 59, 60, 72, 77 ve 94 ncü maddeleri süreksiz işlere uygulanmaz. Süreksiz işlerde bu 
maddelerin konusu olan uyuşmazlıklarda borçlar kanununda yer alan hükümler uygulanır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

iş (bağıtı 

Yazılı bağıt 

MADDE 10. — Belirli süresi bir yıl veya daha uzun olan sürekli iş bağıtlarının yazı ile söz
leşmeye bağlanması gerekir. Bu sözleşmeler, her çeşit resim ve harçtan bağışıktır. Sözleşme noter
likte onanmışsa, noter ücretleri bu hüküm dışında tutulur. 

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

Bu belgeler her çeşit resimden bağışıktır. 

Takım sözleşmesi 

MADDE 11. — Birden çok işçinin meydana getirdiği birtakımı temsilen bu işçilerden birinin, 
takım kılavuzu sıfatiyle işverenle yaptığı sözleşnsyo, takım sözleşmesi denir. 

Takım sözleşmesinin, süresi ne olursa olsun yazıl1, yapılması gerekir. 
Takım sözleşmesinde isimleri yazılı işçilerden herbirinin işe başlamasiyle, bu sözleşme o işçi 

ilö işveren arasında doğrudan doğruya yapılmış sayılır. Ancak, takım sözleşmesi hakkında Borç
lar Kanununun 110 ncu maddesi hükmü de yürür. Takım sözleşmesine girmiş olan işçilerin üc
retlerini işveren veya işveren vekili herbirine ayrı ayrı ödemek sorundadır. 

10 ncu maddenin 2 nci bendi hükmü takım sözleşmelerine de uygulanır. 

Yazılı bağıtın şekli 

MADDE 12. — Bu kanuna göre yapılacak yasılı sözleşmelerde aşağıdaki hususların bulunması 
gerekir : 

1. İşverenin ve işçinin (Takım sözleşmelerin do her işçinin ayrı ayrı) ad ve kimlikleri, 
2. Yapılacak iş, 
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Bildirimin yazılı olması 
MADDE 7. — Bildirimlerin ilgiliye yazılı olarak ve imza karşılığında yapılması gerekir. Bil

dirim yapılan kişi bunu imzalamazsa, durum o yerde tutanakla tesbit edilir. Ancak 7201 sayılı 
Kanun kapsamına giren tebligat anılan kanun hükümlerine göre yapılır. 

Sürekli ve süreksiz işler 

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

Bu kanunun 9, İ l , 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56, 57, 58, 59, 71, 76 ve £3 ncü maddeleri süreksiz işlere uygulanmaz. Süreksiz işlerde bu 
maddelerin konusu olan uyuşmazlıklarda Borçlar Kanununda yer alan hükümler uygulanır. 

ÎKİNCÎ BÖLÜM 

îş bağıtı 

Yazılı bağıt 

MADDE 9. — Belirli süresi bir yıl veya daha uzun olan sürekli iş bağıtlarının yazı ile söz
leşmeye bağlanması gerekir. Bu sözleşmeler, her çeşit resim ve harcdan bağışıktır. Sözleşme no
terlikte onanmışsa, noter ücretleri bu hüküm dışında tutulur. 

Yazılı sözleşme yapılmayan durumlarda işversn, işçinin isteği üzerine^ kendisine genel ve özel 
iş şartlarrm gösteren ve imzanmı tabyan bir belge vermekle yükümlüdür. 

Bu belgeler her çeşit resimden bağışıktır. 

Talanı sözleşmesi 

MADDE 10. — Birden çok işçinin meydana getirdiği birtakımı temsİIen bu işçilerden birinin, 
takım kılavuzu sıfatiyle işverenle yaptığı sözleşmeye, takım sözleşmesi denir. 

Takım sözleşmesinin, süresi ne olur.m olsun yapılı yapılmadı gerekir. 
Takım sözleşmesinde isimleri yazılı işçilerden her birinin işe başlamasiyle, bu sözleşme o işçi 

İle işveren araımda doğrudan doğruya yakılmış sayılır. Ancak, takım sözleşmesi hakkında Borç
lar Kanununun 110 ncu maddesi hükmü de yürür. Takım sözleşmesine girmiş olan işçilerin üc
retlerini işveren veya işveren vekili her birine ayrı ayrı ödemek zorundadır. 

9 ncu maddenin ikinci bendi hükmü takım sözleşmelerine de uygulanır. 

Yazılı bağılın şekli 

MADDE 11. — Tasarının 12 nci maddesi 11 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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3. tş yerlerinin adresi , 
4. Süresi belirli sözleşmelerde sözleşmenin süresi, 
5. Ücret, (Takım sözleşmesinde her işçi için ayrı ayrı) ödeme seldi ve flamanı, 
6. Var ise tarafların ileri .sürdükleri özel şartlar, 
7. tş bağıtının yapıldığı gün, 
8. Tarafların imzası. 

Deneme süresi 

MADDE 13. — Sürekli iş bağıtlarında deneme süresi en çok bir aydır. 
Ancak bu süre toplu sözleşmelerle üç aya k dar uzatılabilir. 
Bu süre içinde taraflar bağıtı bildirimsiz ve tazminatsız bozabilirler. Ancak işçinin çalıştığı 

günler için ücret hakkı saklıdır. 

Bağttm çözülmesinde bildirim 

MADDE 14. — A) Süresi belirli olmıyan sürekli iş bağıtlarının çözülmesinden önce duru
mun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. 

tş bağıtı : 
a) işi altı aydan ıaz sürmüş olan işçi için bildirimin diğer tarafa yapılmasından bağlıya

rak iki hafta sonra, 
b) tşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapıl

masından başlıyarak dört hafta sonra, 
c) tşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapıl

masından başlıyarak altı hafta sonra, 
ç) tşi üç yıldan fazla sürmüş olan işçi İçin, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlıya

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

ödemek zorundadır. 
tşçinin sendikaya tfiye olması, şikâyete başvurması gibi sebeplerle işinden çıkartılması hallerinde 

ve genel olarak iş bağıtını bozma hakkının kötüye kullanıldığını gösteren diğer durumlarda (A) 
fıkrasında yazdı önellere |ait ücretlerin üç katı tutarı tazminat olarak ödenir. 

Tarafların ayrıca tazminat İsteme hakları saklıdır. 

Kıdem tazminatı 

MADDE 15. — tş bağıtının 18 nci maddesinin 2 numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında 
işveren tarafından, 17 nci maddenin I ve 2 numaralı bendlerinde gösterilen sebeblerle işçi ta
rafından bozulması veya muvazzaf askerlik hizmeti dolayısiyle çözülmesi halinde üç yıldan faz
la çalışmış olmak şartiyle işe başladığından itibaren her bir tam iş yılı İçin işçiye 15 günlük üc
reti tutarında bir tazminat verilir. 

ihtiyarlık aylığı bakımından bağlı bulundukları kurum veya sandıklardan aylık veya topdan 
ödeme almak amacıyle iş bağıtını çözen işçiler de yukarki fıkrada yazılı bulunan tazminata hak 
kazanır. Ancak aylık veya topdan ödeme almak için bağıtı çözen işçiye verilecek tazminatın he
sabına işçinin yalnız 1 Nisan 1950 tarihinden evvelki hizmet süreleri nazara alınır. 

tşçinin bu fıkra hükmünden faydalanabilmesi için aylık veya toptan ödemeye hak kazanmış 
bulunduğunu ve kendisine aylık bağlanması veya toptan ödeme yapılması için ihtiyarlık sigorta-
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Deneme süresi 

MADDE 12. — Tasarının 13 ncü maddesi 12 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Bağthn çözülmesinde bildirim 

MADDE 13. — A) Süresi belirli olmıyan sürekli iş bağıtlarının çözülmesinden önce durumun 
diğer tarafa bildirilmesi gerekir. 

tş bağıtı : 
a) İş altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlıyarak iki 

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

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

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

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

ödemek zorundadır. 
İşçinin sendikaya üye olması, şikâyete başvurması gibi sebeplerle işinden çıkartılması hallerin

de ve genel olarak iş bağıtını bozma hakkının kötüye kullanıldığını gösteren diğer durumlarda 
(A) bendinde yazılı önellere ait ücretlerin üç katı tutarı tazminat olarak ödenir. 

Tarafların ayrıca tazminat isteme hakları saklıdır. 

Kıdem tazminatı 

MADDE 14. — İş bağıtının 17 nci maddesinin II numaralı bendinde gösteriden sebepler dışın
da işveren tarafından 16 ncı maddenin I ve II numaralı bendlerinde gösterilen sebeplerle işçi 
tarafından bozulması veya muvazzaf askerlik hizmeti dolayısiyle çözülmesi halinde üç yıldan fazla 
çalışmış olmak şartiyfle işe başladığından itibaren her bir tam iş yılı için işçiye 15 günlük ücreti 
tutarında bir tazminat verilir. 

İhtiyarlık aylığı bakımından bağlı bulundukları kurum veya sandıklardan aylık veya toptan 
ödeme almak amaciyle iş bağıtını çözen işçiler de yukanki fıkrada yazılı bullunan tazminata hak 
kazanır. Ancak aylık veya toptan ödeme almak için bağıtı çözen işçiye verilecek tazminatın hesa
bında işçinin yalnız 1 Nisan 1950 tarihinden evvelki hizmet süreleri nazara alınır. 

İşçinin bu fıkra hükmünden faydalanabilmesi için aylık veya toptan ödemeye hak kazanmış bu
lunduğunu ve kendisine aylık bağlanması veya toptan ödeme yapılması için ihtiyarlık sigortası ba-
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sı bakımından bağlı bulunduğu kurum veya sandığa müracaat etmiş olduğunu alacağı bir bel
ge ile belgelemek zorundadır. 

İşçilerin kıdemleri, iş bağıtınm devam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına ba
kılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinda çalıştıkları süreler göz önüne alınarak 
hesaplanır. İşyerinin devir veya intikali, yahut dğer bir suretle işverenden başka bir işverene 
geçmesi halinde işçinin kıdemi işyerindeki hizmetleri toplamı üzerinden hesaplanır. Kıdem tazmi
natı ise bu intikal devresindeki işverene aittir. İşyeri intikali ile beraber devam ettiği takdirde 
kıdem tazminatı hilafına hüküm olmadıkça yeni işverene aidolur. 

Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem tazminatı ödenmez. 

Yeni işverenin sorumluluğu 
MADDE 16. — Süresi belirli olan veya almıyan sürekli iş bağıtı ile bir işverenin işine girmiş 

olan işçi bağıt süresinin bitmesinden önce yahut bildirim öneline uymaksızın işini bırakıp başka 
bir işverenin işine girerse iş bağıtmın bu suretle bozulmasından ötürü eski işverenin zararından, 
işçinin sorumluluğu yanında, aynca yeni işveren dahi aşağıdaki hallerde hâkimin belirteceği de
recede sorumludur : 

a) İşçinin bu davranışına, yeni işine girdiği işveren sebep olmuşsa, 
b) Yeni işveren, işçinin bu davranışını bile bile onu işine almışsa, 
c) Yeni işveren işçinin bu davranışını öğrendikten sonra dahi onu çalıştırmıya devam ederse, 

işçinin bildirimsiz fesih hakkı 
MADDE 17. — Süresi belirli olsun veya olmasın, sürekli iş bağıtlarında işçi, aşağıda yazılı 

hallerde, dilerse bağıtı sürenin bitiminden önce veya bildirim önelini beklemeksizin bozabilir* 
I. Sağlık sebepleri : 
a) İş bağıtının konusu olan işin yapılması sözleşme sırasında bilinmiyen ve işin mahiyetin. 

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

başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağda",amıyan bir hastalığa tutulursa, 
II. Ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymıyan haller ve benzerleri : 
a) İş bağıtı yapıldığı sırada bu bağıtm esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar ve

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

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

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

ç) İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse, 
yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, 
yahut işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hak
kında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnat veya ithamlarda bulunursa, 

d) İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya iş sözleşmesi şartlan gereğince 
hesap edilmez veya ödenmezse, 

e) Ücretin parça başına veya iş tutan üzerinden ödenmesi kararlaştmlıp da işveren tarafın. 
dan işçiye, yapabileceği sayı veya tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman 
esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa, yahut iş şartlan esaslı bir tarzda 
değişir, başkalaşır veya uygulanmazsa; (Sözleşmelere bu fıkradaki haller hakkında başka tür
lü kayıt konmamak şartiyle.) 
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lamından bağdı bulunduğu kurum veya sandığa müracaat etmiş olduğunu alacağı bir belge ile 
belgelemek zorundadır. 

işçilerin kıdemleri, iş bağıtının devam etmiş veya fasılalarla yen" den akdedilmiş olmasına ba
kılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik iş yerlerinde çalıştıkları süreler göz Önüne alınarak 
hesaplanır. İşyerinin devir veya intikali, yahut diğer bir suretle işverenden başka bir işverene 
geçmesi halinde işçinin kıdemi işyerindeki hizmetleri toplamı üzerinden hesaplanır. Kıdem tazmi
natı ise, bu intikal devresindeki işverene aittir. İşyeri intikali ile beraber devam ettiği takdirde 
kıdem tazminatı, hilâfına hüküm olmadıkça yeni işverene aidolur. 

Aynı kıdem süresi için bir defadan f azfla kıdem tazminatı Ödenmez. 

Yeni işverenin sorumluluğu 

MADDE 15. — Süresi belirli olan veya olmıyın sürekli iş bağıtı ile bir işverenin işine girmiş 
olan işçi, bağıt süresinin bitmesinden önce yahut bildirim öneline uymaksızın işini bırakıp başka 
bir işverenin işine girerse iş bağıtının bu suretle bozulmasından ötürü eski işverenin zararından, 
işçinin sorumluluğu yanında, ayrıca yeni işveren dahi aşağıdaki hallerde hâkimin belirteceği dere
cede sorumludur : 

a) İşçinin bu davranşına, yeni işine girdiği işveren sebebolmuşsa, 
b) Yeni işveren, işçinin bu davranışını bile bile onu işine almışsa, 
c) Yeni işveren işçinin bu ravranışını öğrendikten sonra dahi onu çalıştırmaya devam ederse. 

İşçinin bildirimsiz fesih hakkı 

MADDE 16. — Tasarının 17 nci maddesi 16 ncı madde olarak aynen kabud edilmiştir. 
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III. Zorlayıcı sebepler : 
işçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı se

bepler ortaya çıkarsa, 

işverenin bildirimsiz fesih hakkı : 

MADDE 18. — Süresi belirli olsun veya olmasın, sürekli iş bağıtlarında işveren aşağıda ya
zılı hallerde, dilerse iş bağıtını sürenin bitiminden önce veya bildirim önelini beklemeksizin boza
bilir. 

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

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

b) işçinin bulaşıcı veya işi ile bağdaşamıyacak derecede tiksinti verici bir hastalığa tutul
duğunun anlaşılmlası, * s 

(a) bendinde sayılan sebepler dışında işçinin kendi kusuruna yükletilmiyen hastalık, kaza, 
doğum ve gebelik gibi haillerde işveren için iş bağıtmı bildirimsizi bozma hakkı : Hastalık iş
çinin işylenindeki çalışma süresine göre 14 ncü maddedeki bildirim önellerini altı hafta aşma
sından sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 71 nci maddedeki sürenin bitiminde 
başlar. Ancak işçinin işine gidemediği süreler için ücret işlemez. 

II - Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymıyan haller : 
a) iş bağıtı yapıldığı sırada bu bağıtm esaslı noktalarından biri için gierekli vasıflar veya 

şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut 
gerçeğe uygun otaııyan bilgiler vfenerek veya sözler söyliyerek işçinin işvereni yanıltması, 

b) işçinin, işveren yahu* bunların aüe üyelerinden birinin $eref ve namusuna dokunacak 
veya ahlâkını bozacak sözler sarf etmlesi veyta davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkın
da şeref ve haysiyet knrıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması, 

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

ç) işçinin, işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin balşka bir işçisine 
sataşması veya gözdağı vermesi yahlut 78 nci maddey/e aykırı hareket etmesi, 

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

\e) işçinin işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmiyen bir suç 
işlemesi, 

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

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

verenin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makinaları, tesisatı veya başka eşya 
ve maddeleri on günlük ücretinin tutan ile ödeyemiyfeclek derecede hasara veya kayba uğrat-
ması, 

III - işyerinde işçiyi bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alakoyan bir zorlayıcı sebebin 
ortaya çıkması. 
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İşverenin bildirimsiz fesih hakkı 

MADDE 17. — Süresi belirli olsun veya olmasın, sürekli iş bağıtlarında işveren aşağıda yazılı 
hallerde, dilerse iş bağıtmı sürenin bitiminden önce veya bildirim önelini beklemeksizin bozabilir. 

I - Sağlık sebepleri : 
a) İşçinin kendi kasdmdan veya derli toplu olmıyan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğün

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

b) İşçinin bulaşıcı veya işi ile bağdaşamıyacak derecede tiksinti verici bir hastalığa tutuldu
ğunun anlaşılması, 

(a) fıkrasında sayılan sebepler dışında işçinin kendi kusuruna yükfletilmiyen hastalık, kaza, do
ğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş bağıtmı bildirimsiz bozma hakkı: Hastalık işçinin iş
yerindeki çalışma süresine göre 13 ncü maddedeki bildirim önellerini altı hafta aşmasından sonra 
doğar. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 70 nci maddedeki sürenin bitiminde baslar. Ancak 
işçinin işine gidemediği süreler için ücreti işlemez. 

II - Ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymıyan h a ı ı e r : 
a) tş bağıtı yapıldığı sırada bu bağıtın esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şart

lar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe 
uygun olmıyan bilgiler vererek veya sözler söyliyerek işçinin işvereni yanıltması, 

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

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

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

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

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

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

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

nin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makinalan, tesisatı veya başka eşya ve 
maddeleri on günlük ücretinin tutan ile ödiyemiyecek derecede hasara veya kayba uğratması, 

III - İşyerinde işçiyi bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan bir zorlayıcı sebebin or
taya çıkması. 
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Bağıtı çözme hakkını kullanma öneli 

MADDE 19. — 17 ve 18 nci maddelerde gösterilen ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymıyan 
hallere dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan bağıtı bozma yetkisi, iki taraftan birinin 
bu çeşit davranışlarda bulunduğunu öbür tarafın öğrendiği günden başlıyarak altı iş günü geç
tikten sonra kullanılamaz. 

Bu haller sebebiyle işçi yahut işverenden iş bağıtını yukardaki fıkranın öneli içinde bo
zanların diğer taraftan tazminat haklan mahfuzdur. 

Yeni iş arama izni 

MADDE 20. — Bildirim önelleri sırasında işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan 
iş arama süresini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. Bu iş ara
ma izmnin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek 
toplu kullanabilir. Ancak iş arama iznini toplu kullanmak istiyen işçi, bunu işten ayrılacağı 
günden evvelki günlere raslatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorundadır. 

Çalışma belgesi 

MADDE 21. — İşinden ayrılan işçiye, iş veren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve 
süresini gösteren bir belge verilir. Bu belgeye işçi isterse; kendisinin durum ve davramşlariyle, 
çalışmasının ne yolda olduğu da ayrıca yazılır. İşverenin belgedeki imzası, işçi dilerse o yerde
ki zabıta tarafından onaylanır. 

6 ncı maddede sözü geçen idarelere yahut kamu yararına yardımcı derneklere bağlı işyerle
rinden çıkan işçinin aldığı belgeler hakkında yııkanki tasdik hükmü uygulanmaz. 

İşveren, işçinin istediği belgeyi vermekte direnirse veyahut belgeye işçi için doğru olmıyan 
yazılar yazarsa, işçinin yahut yeni işine girdiği işverenin isteği üzerine, o yerdeki zabıta tarafın
dan yapılacak inceleme sonucunu gösteren bir belge, işçiye veya yeni işverene verilir. Zabıta 
tarafından yanılacak inceleme bir haftada bitirilir. Ve gerekli belge zabıtaca verilir. 

6 ncı maddede sözü geçen idarelere bağlı işyerlerinden çıkan işçilere belge verilmek istenmez 
veyahut belgeve doğru olmıyan yazılar yazılırsa, gerekli incelemenin yapılması için bu işyerle
rinin bağlı oldukları makamlara başvurulur. 

Belgenin vaktinde verilmemesi veyahut belgede doğru olmıyan yazılar bulunmasından zarar 
gören işçi vevahut bu isçiyi işine alan yeni işveren eski işverenden zarar ve ziyan istiyebilir. 

Bu belgeler her türlü resim ve harçtan bağışıktır. 

Çalışma ve kimlik karnesi 

MADDE 22. — İşveren işe aldığı her işçiye en geç onbeş gün içinde «işçi çalışma ve kimlik 
karnesi» vermek zorundadır. Deneme süresine bağlı tutulan işçiler için bu onbeş günlük süre, de
neme süresinin bitiminden sonra başlar. Bu karne ancak İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından 
tek tip olarak bastırılır, ve parası karşılığında işverenlere verilir. Sözü edilen karnelerin şekli, 
içine nelerin yazılacağı ve nasıl alınıp verileceği ve kullanılacağı Çalışma Bakanlığı tarafından 
çıkarılacak bir tüzükte gösterilir. 
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Bağıtı çözme hakkını kullanma öneli 

MADDE 18. — 16 ve 17 nci maddelerde gösterilen ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymıyan hal
lere dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan bağıtı bozma yetkisi, iki taraftan birinin bu 
çeşit davranışlarda bulunduğunu öbür tarafın öğrendiği günden başlıyarak altı iş gönü geçtikten 
sonra kullanılamaz. 

Bu haller sebebiyle işçi yahut işverenden iş bağıtmı yukardaki bendin öneli içinde bozanların 
diğer taraftan tazminat hakları saklıdır. 

Yeni iş arama izni 

MADDE 19. — Tasarının 20 nci maddesi 19 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Çalışma belgesi 

MADDE 20. — İşinden ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süre
sini gösteren bir belge verilir. Bu belgeye işçi isterse; kendisinin durum ve davranışlariyle, çalış
masının »e yolda olduğu da aynca yazılır. İşverenin belgedeki imzası, işçi dilerse o yerdeki zabıta 
tarafından onaylanır. 

Genel ve katma bütçeli dairelerle mahallî idameler ve muhtarlıklarda veya Kamu İktisadi Te
şebbüslerinde yahut özel kanuna veya özel kanun1 a verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve 
kuruluşlarda veya bunlara bağlı iş yerlerinden yahut kamu yararına yardımcı derneklere bağlı 
işyerlerinden çıkan işçinin aldığı belgeler hakkında yukarıki onama hükmü uygulanmaz. 

İşveren, işçinin istediği belgeyi vermemekte direnirse veyahut belgeye işçi için doğru olmıyan 
yazılar yazarsa, işçinin yahut yeni işine girdiği işverenin isteği üzerine, o yerdeki zabıta tarafın
dan yapılacak inceleme sonucunu gösteren bir belje, işçiye veya yeni işverene verilir. Zabıta tara
fından yapılacak inceleme bir haftada bitirilir. Ve gerekli belge zabıtaca verilir. 

Genel ve katma bütçeli dairelerle mahallî idareler ve muhtarlıklarda veya Kamu İktisadi Te
şebbüslerinde yahut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka 
ve kuruluşlarda veya bunlara bağlı işyerlerinden çıkan işçilere belge verilmek istenmez veyahut 
belgeye doğru olmıyan yazılar yazılırsa, gerekli incelemenin yapılması için bu işyerlerinin bağlı 
oldukları makamlara başvurulur. 

Belgenin vaktinde verilmemesi veyahut belgede doğru olmıyan yazılar bulunmasından zarar 
gören işçi veyahut bu işçiyi işine alan yeni işveran eski işverenden zarar ve ziyan istiyebilir 

Bu belgeler her türlü resim ve harçtan bağışıktır. 

Çalışma ve kimlik karnesi 

MADDE 21. — Tasarının 22 nci maddesi 21 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 1030 ) 



- 38 — 
Hükümetin teklifi 

Kantin açılması 

MADDE 23. — 1. a) İşçilere veya bunların ailelerine yiyecek, içecek, giyecek ve yakacak 
gibi grekli maddeleri satmak üzere kantinler açılması; aşağıdaki şartlar içinde ilgili çalışma 
müdürlüğünün iznine bağlıdır. 

b) Kantin açılmasının işçiler için daha faydalı olacağı anlaşılırsa, 
2. Şehir ve kasabalardan uzak işyerlerinde işçiler veya bunlarla birlikte işveren tarafından 

kantin açılmamışsa, 
işverenin kantin açması mecburidir. 
3. Bu sebeplerle açılacak kantinlerde satılacak maddeleri; cinsleri, vasıfları ve masraf kar

şılıkları Çalışma ve Ticaret 'Bakanlıkları tarafından çıkarılacak bir yönetmelikte belirtilir. 
4. işçiler kantinlerinden alış - veriş etmeye zorlanamaz. 
5. Bu kantunun yürürlüğünden önce açılmış olan kantinler veya benzeri satış yerleri için, 

işveren kanunun yürürlük gününden başlıyarak üç ay içinde Çalışma Bakanlığına başvurup bu 
satış yerlerinin yukardaki hükümlere uygunluğunu tesbit ettirmek zorunjdadır. Bu gibi yer
lerde yapılması gereken değişiklikler ve düzeltmeler yetkilS makamca verilecek uygun öneller 
içinde işveren tarafındon tamamlanır. , -~ - ,~ -

İsverenin ödeme sorumluluğu 

MADDE 24. — İşveren, işçinin iş sebebiyle yok olan veya sakatlanan alet, taşıt ve hayvanla
rını ödemekle yükümlüdür. Şu kadar İd; işveren işçinin kendi kusur ve ihmali ile sebeboldu-
ğu yok olma veya sakatlanmaları ödemekle yükümlü değildir. 

Toplu işçi çıkarma 

MADDE 25. — İşverenler konundan doğan ödevlerini yerine getirerek de olsa işlerini da
raltmak veya işçilerini azaltmak lamaciyle işyerinden toplu olarak veya kısa aralıklarla ondan 
az olmamak üzene omda biri kadar ve daha fazla işçiyi işten çıkarmak istedikleri hallerde duru
mu, işçileri çıkarmaldan en az bir ay önce ilgili çalışma müdürlüğüne yazılı olarak bildirmek 
zorundadırlar. 

Yukardaki fıkra; hükmüne göre toplu işçi çıkaran, veya bu gibi işyerlerini aynı şartlarla 
işleten veya1 işletmeyle başlıyan işverenler, çıkarma tarihinden itibaren 6 ay içinde aynı işyerle
rine aynı iş için dışardan işçi alma zorunda kalırlarsa, durumu uygun araçlarla yayınlryarak 
daha önce işten çıkardıkları işçilerden çalışmak istiyenleri günün şartlarına göre işe almak zo
rundadırlar. 

Sakat ve eski hükümlü çalıştırma 

MADDE 26. — İşverenler işyerlerinde aşağıdaki esaslar ve ölçüler içinde sakat kimse ile 
esM hükümlü kimse çalıştırmak ve bunlara meslek, beden ve ruh durumlarına göre iş vermek 
zorundadırlar. 

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

b) İşçi sayısının yüzden fazlası için her yüz işçiye karşılık iki sakat ve İM eski hükümlü 
kimse, 
çalıştırılır. 

ç) Bu maddeye göre çalıştırılacak sakat ve eski hükümlülerin çeşitleriyle hangi cins sakat 
ve eski hükümlülerin hangi işkollarında ve hangi işlerde çalıştırılabileceği ve bunların işyerle
rinde genel hükümler dışında bağlı olacakları özel vte ücret şartları ile bunların işverenlere* 
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Kantin açılması 

MADDE 22. — Tasarının 23 ncü maddesi 22 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir, 

İşverenin ödeme sorumluluğu 

MADDE 23. — Tasarının 24 ncü maddesi 23 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Toplu işçi çıkarma 

MADDE 24. — İşverenler kanundan doğan ödevlerini yerine getirerek de olsa işlerini daralt
mak veya işçilerini azaltmak amaciyle işyerinden toplu olarak veya kısa aralıklarla ondan az ol
mamak üzere onda biri kadar ve daha fazla işçiyi işten çıkarmak istedikleri hallerde durumu, iş
çileri çıkarmadan en az bir ay önce ilgili çalışma müdürlüğüne yazılı olarak bildirmek zorunda
dırlar. 

Yukardaki fıkra hükmüne göre toplu işçi çıkaran, veya bu gibi işyerlerini aynı şartlarla işleten 
veya işletmeye başlıyan işverenler, çıkarma tarihinden itibaren 6 ay içinde aynı işyerlerine aynı 
iş için dışardan işçi alma zorunda kalırlarsa, durumu uygun araçlarla yayınlıyarak ve işçinin 
kaydettirdiği adresine taahhütlü mektupla bildirerek daha önce işten çıkardıkları işçilerden çalış
mak istiyenleri günün şartlarına göre işe almak zorundadırlar. 

Sakat ve eski hükümlü çalıştırma 

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

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

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

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

ve eski hükümlülerin hangi iş kollarında ve hangi işlerde çalıştırılabileceği ve bunların işyerle
rinde genel hükümler dışında bağlı olacakları özel ve ücret şartlar ile bunların işverenlerce nasıl 
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nasıl işe alınacakları; Çalışma, Adalet, Sanayi, Millî Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım bakan
lıklarınca birlikbs hazırlanacak tüzükte gösterilir. 

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

Bir işyerinden mâlûUen ayrılmak zorunda kalıp da sonradan maluliyeti ortadan kalkan işçi
ler -eski işyerlerine alınmalarını istedikleri takdirde, işveren bunları, boş yer varsa derhal, yok-
oaı yer boşaldığında, o andaki şartlarla eski işyerlerine veyahut »eski işlerine uygun diğer bir 
işe, sair isteklilere tercih ederek almaya mecburdur. 

Genel, katma ve özel bütçeli idarelerle, belediyeler ve 3659 sayılı Kanuna bağlı İktisadi Dev
let Teşekkülleri sermayesinin yansından fazlası Devlete ilişkin müesseselerin îş Kanununa tabi 
olmıyan daire ve kurumlarında çalıştırılan kimilerinde sakat ve eski hükümlüler arasından 
ayrılması hakkındaki gerekli usul ve şartlar ile bunun oran ve tutarları ve hangi işlerde çalış
tırılacakları yukarda sözü geçen tüzükte gösterilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ücret 

Tarife 

MADDE 27. — Genel anlamda ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler 
tarafından sağlanan, ve nakten ödenen meblağı kapsar. 

Ancak 14 ncü maddenin (c) fıkrasında sözü geçen ücretle 15 nci maddede sözü geçen kıdem 
tazminatına esas olacak ücretin hesabında, birinci fıkrada yazılı ücrete ilâveten işçiye sağlanmış 
olan para ve parayla ölçülmesi mümkün bağıtsal ve kanundan doğan menfaatlerde göz önünde 
tutulur. 

tşçi ücreti en geç haftada bir yurtta geçmesi zorunlu para ile ödenir. 
Toplu sözleşmeler veya iş bağıtları ile bu ödeme süresi en geç bir aya çıkarılabilir. 
Bir işyerinde aynı nitelikte işlerde ve eşit verimle çalışan kadın ve erkek işçilere sadece cin

siyet ayrılığı sebebiyle farklı ücret verilemez. Toplu sözleşmelere ve iş bağıtlarına buna aykırı hü
küm konulamaz. 

Askerlik ve kanundan doğan çalışma 

MADDE 28. — Muvazzaf askerlik ödevi dışında manevra veya her hangi bir sebeple silah altına 
alınan ve yahut her hangi bir kanundan doğan çalışma ödevi yüzünden işinden aynlan işçinin 
iş bağıtı, işinden ayrıldığı günden başlıyarak iki ay sonra bozulmuş sayılır. 

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

İş bağıtmın bozulmuş sayılabilmesi için beklenilmesi gereken süre içinde işçinin ücreti işlemez. 
Ancak özel kanunların bu husutaki hükümleri saklıdır. Bu süre içinde iş bağıtmın kanundan 
doğan başka bir sebebe dayanılarak işveren veya işçi tarafından bozulduğu öteki tarafa bildirilmiş 
olsa bile, bozulma için kanunun göstediği önel bu sürenin bitiminden sonra işlemeye başlar. An
cak iş bağıtı esasen belirli bir süreyi içine alıyor da bu süre yukanda yazılı önel içinde kendiliğin
den bitiyorsa bu madde hükümleri uygulanmaz. 

Her hangi bir askerî ve kanuni ödev dolayısiyle işinden aynlan işçilerden bu Ödevin sona erme
sinden başlıyarak iki ay içinde işe girmek için başvuranlan, işverenler boş yerlere öncelikle işe 
alma zorundadırlar. 
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işe alınacakları; Çalışma, Adalet, Sanayi, Millî Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ulaştırma 
bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak tüzükte gösterilir. 

Sakatların işyerlerine alınmalarında o işyerinin işçisi iken sakatlanmış olanlara öncelik hakla 
tanınır. 

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

Genel ve katma bütçeli dairelerle mahallî idareler ve muhtarlıklar veya Kamu İktisadi Te
şebbüsleri yahut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve 
kuruluşlara veya bunlara bağlı işyerlerinin iş Kanununa tabi olmıyan daire ve kurumlarında ça
lıştırılan kimselerin de sakat ve eski hükümlüler arasından ayrılması hakkındaki gerekli usul ve 
şartlar ile bunun oran ve tutarları ve hangi işlerde çalıştırılacakları yukarda sözü geçen tüzükte 
göıterilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM4 

ücret 

Tarif 

MADDE 26. — Genel anlamda ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü ki
şiler tarafından sağlanan ve nakden ödenen meblağı kapsar. 

Ancak 13 ncü maddenin (c) bendinde sözü geçen ücretle 14 ncü maddede sözü geçen kıdem 
tazminatına esas olacak ücretin hesabında, birinci fıkrada yazılı ücrete ilâveten işçiye sağlanmış 
olan para ve parayla ölçülmesi mümkün bağıtsal ve kanundan doğan menfaatler ve göz önünde 
tutulur. 

İsçi ücreti en geç haftada bir yurtta geçmesi zorunlu para ile. ödenir. 
Toplu sözleşmeler veya iş bağıtlan ile bu ödeme süresi en geç bir aya çıkarılabilir. 
Bîr işyerinde aynı nitelikte işlerde ve eşit verimle çalışan kadın ve erkek işçilere sadece 

cinsiyet ayrılığı sebebiyle farklı ücret verilemez. Toplu iş sözleşmelerine ve iş bağıtlarına buna 
aykırı hüküm konulamaz. 

AskerUk ve kanundan doğan çalışma 

MADDE 27. — Tasarının 28 nci maddesi 27 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Ücretin saklı kısmı 

MADDE 29. — işçi ücretlerinin ayda 240 lirası haczedilemez, veya başkasına devir ve temlik 
olunamaz. Ancak işçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hâkim tarafından takdir edi
lecek miktar bu paraya dâhil değildir. Bu kayıtlamalar nafaka borcu alacaklarının haklarını kal
dırmaz. 

Kamu tüzel kişilerine ve bunların bâzı kuruluşlarına ilişkin ödevler 

MADDE 30. — Genel, katma ve özel bütçeli dairelerle, döner sermayeli müesseseler, serma
yesinin yansından fazlası Devletin olan şirket ve kurumlarla, belediyeler ve bunlara bağlı teşek
küller, 3460 ve 3659 sayılı kanunların kapsamına giren İktisadi Devlet Teşekkülleriyle, kurum, 
banka ve ortaklıklar; mütaahhide verdikleri hertürlü bina, köprü, hat ve yol inşaası gibi yapım 
ve onanm işlerinde, mütaahhitlere ödenecek her istihkaktan önce işyerinde çalışan işçilerden mü
teahhit veya taşaronlarca ücretleri ödenmiyenlerin bulunup bulunmadığını kontrol edip, ücret
leri ödenmiyen varsa mütaahhitten veya taşaronlardan istenecek bordrolara göre bu ücretleri bun-
lann istihkaklarından öderler. 

Bunun için istihkak ödeneceği ilgili idare tarafından işyerinde şantiye şefliği, işyeri ilân 
tahtası veya işçilerin toplu bulunduğu yerler gibi işçilerin görebilecekleri yerlere yazılı ilân asıl
mak suretiyle duyurulur. Ücret alacağı olan işçilerin ücret alacaklarının üç aylık tutanndan faz
lası hakkında adı geçen idarelere her hangi bir sorumluluk düşmez. 

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

Bir işverenin üçüncü kişiye karşı olan borçlarından dolayı işyerinde bulunan tesisat, malzeme, 
ham, yarı işlenmiş veya tam işlenmiş mallar ve başka kıymetler üzerinde yapılacak haciz ve icra 
izlemleri, bu işyerinde çalışan işçilerin icra karannm alındığı tarihten önceki üç ayhk dönem 
içindeki ücret alacaklarını karşılayacak kısım aynldıktan sonra kalan kısmı üzerinde hüküm ifa
de eder. 

Ücret hesap puslası 

MADDE 31. — İşveren her ödemede işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel 
işaretini taşıyan bir pusla vermek veya işçinin yanında bulunan ücretle ilgili deftere bu hesap
lan yine imzası veya özel işareti altında kaydetmek zorundadır. 

Bu pusla veya defterde ödemenin günü ve ilişkin olduğu dönem ile fazla çalışma, hafta ta
tili, ulusal bayram, ve genel taltil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her çeşit eklemler tutannın ve 
vergi, sigorta pirimi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeşit kesintilerin ayn ayn göste
rilmesi gerekir. 

Bu işlemler her türlü resimden bağışıktır. 

Zarar Karşılığı kesinti 

MADDE 32. — İş bağıtlarında işverenin tazminat karşılığı olarak işçi ücretlerinden geçici 
olarak alıkoyacağı miktar on haftada eşit taksitlerle kesilmek üzere işçinin on günlük ücreti 
tutarından fazla olamaz. Tazminat karşılığı bu kesintiler, bütün iş süresi içindir ve bundan bir 
miktar mahsubedilince yeniden aynı esaslar dairesinde kesinti yapılabilir. 

Tazminat kesintileri, mahsup yapılmasını gerektirecek bir zarar yapılmadan işten aynlma hal
lerinde işçiye kesintisiz olarak geri verilir. Tazminat karşılığı olarak geçici olarak alıkonulan pa 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 1030) 



- 4 3 -
Geçici Komisyonun değiştirişi 

Ücretin saklı kısmı 

MADDE 28. — Tasarının 29 ncu madesi 28 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Kamu tüzel kişilerine ve bunların bâzı kuruluşlarına ilişkin ödevler 
MADDE 29. — Genel ve katma bütçeli dairelerle mahallî idareler ve muhtarlıklar veya Ka

mu İktisadi Teşebbüsleri yahut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak ku
rulan banka ve kuruluşlar; mütaahhide verdikleri her türlü bina, köprü, hat ve yol inşası gibi 
yapım ve onarım işlerinde, mütaahhitlere ödenecek her istihkaktan önce işyerinde çalışsan işçiler
den mütaahhit veya taşaronlarca ücretleri ödenmiyenlerin bulunup bulunmadığını kontrol edip, 
ücretleri ödenmiyen varsa mütaahhitten veya taşaronlardan istenecek bordrolara göre bu ücret
leri bunların istihkaklarından öderler. 

Bunun için istihkak ödeneceği ilgili idare tarafından işyerinde şantiye şefliği, işyeri ilân tah
tası veya işçilerin toplu bulunduğu yerler gibi işçilerin görebilecekleri yerlere yazılı ilân asılmak 
suretiyle duyurulur. Ücret alacağı olan işçilerin ücret alacaklarının üç aylık tutarından fazlası 
hakkında adı geçen idarelere her hangi bir sorumluluk düşmez. 

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

Bir işverenin üçüncü kişiye karşı olan borçlarından dolayı işyerinde bulunan tesisat, malzeme, 
ham, yarı işlenmiş veya tam işlenmiş mallar ve başka kıymetler üzerinde yapılacak haciz ve icra 
izlemleri, bu işyerinde çalışan işçilerin icra kararının alındığı tarihten önceki üç aylık dönem 
içindeki ücret alacaklanm karsılıyacak kısım ayrıldıktan sonra kalan kısmı üzerinde hüküm 
ifade eder 

Ücret hesap puslası 

MADDE 30. — Tasarının 31 nci maddesi 30 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Zarar karşılığı kesinti 

MADDE 31. — Tasarının 32 nci maddesi 31 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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radan, mahsup yapılması gerektiği zaman işçi is';erse işveren kendisine mahsubun hangi esaslara 
göre yr.flildıgını anlatmak ve buna ait hesaplarla fatura ve başka belgeleri göstermek zorunda
dır. 

Tazminat karşılığı olarak alıkonulan paradan ancak o işçi tarafından yapılan zarar için mah
sup yapılır. 

Para cezası 

MADDE 33. — İşveren toplu sözleşme veya iş bağıtlarında gösterilmiş olan sebepler dışında 
işçiye para cezası veremez. 

İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye hemen sebepleriyle beraber bil
dirilmesi gerekir. İşçi ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler bir ayda üç gündelikten veya 
parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin üç günlük kazancın
dan fazla olamaz. 

Bu paralar işçilerin yararına kullanılıp harcanmak üaere Çalışma Bakanlığı hesabına Ba
kanlıkça belirtilecek ulusal bankalardan birine kesildiği tarihten itibaren bir ay içinde yatırı-
lir. Her işveren işyerinde bu paraların ayrı bir hesabını tutmaya mecburdur. Birikmiş bulunan 
oeza paralarının nerelere ve ne kadar verileceği Çalışma Bakanının başkanlık edeceği ve işçi 
temsilcilerinin de katılacağı bir kurul tarafmd in karara bağlanır. Bu kurulun kimlerden teşek
kül edeceği, nasıl ve hangi esaslara göre çalışa ?.ağı çıkarılacak bir tüzükte gösterilir. 

Şu kadar ki; bu konuda 274 sayılı Sendika1 a:- Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci bendi 
hükmü uygulanmaz. 

Asgari ücret 

MADDE 34. — Ekonomik ve sosyal durumlardan ötürü gerek bu kanuna göre işçi gerekse 
5953 sayılı Kanuna göre basın meslekinde çalış ınların ve 6379 sayılı Kanuna göre gemiadaanı 
sayılanlarla tarım ve ev hizmetlerinde çalmanla rır. ücretlerinin düzenlenmesi için Çalışma Ba
kanlığınca gerekli görülecek yerler ve işlerde işçi ücretlerinin asgari hadîeri tesbit edilir. 
(Asgari Ücret Tesbit Komisyonu) Çalışma Gtanl Müdürünün başkanlığında, Çalışma Bakan
lığı îşçi Sağlığı Genel Müdürü, Sağlık ve So3yal Yardım Bakanlığından gıda ve beslenme konusu 
ile ilgili olarak gönderilecek bir temsilci, Ticaret Bakanlığı Konjoktür Müdürü, Devlet Plân
lama Dairesinden bir temsilci ile, Ankara'daki en çok temsil salâhiyetini haiz en üst derece
deki işçi ve işveren teşekküllerinin Ankara'dan seçecekleri üçer temsilciden kurulur. 

Asgari Ücret Tesbit Komisyonunun çalışmalını sağlamak ve kolaylaştırmak için Çalışma 
Bakanlığı içinde ayrıca bir büro kurulur. 

Asgari Ücret Tesbit Komisyonunun kararları kesindir. Anılan komisyonun seçimle gelen üye
lerinin seçim tarz ve usulleri ile komisyonun toplanma ve çalışma şekli asgari ücretlerin tes-
biti sırasında uygulanacak esaslar ve göz önün ie tutulacak hususlar başkan, üye ve raportör
lere verilecek huzur hakları Çalışma Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir tüzükte gösterilir. 

Yarım ücret 

MADDE 35. — 17 nci maddenin III ncü ben di ile 18 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. 
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Para cezası 

MADDE 32. — Tasarının 33 ncü maddesi 32 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Asgari ücret 
MADDE 33. — Bu kanuna göre işçi, Deniz İT Kanununa gere gemi adamı, 5053 sayılı Kanu

na göre gazeteci sayılanlarla, tarım ve ev hizmetlerinde çalısatfarm ekonomik ve sosyal durum
larının düzenlenmesi için eğer varsa ilgili iş kolanda ü-,t kademedeki en çok üvesi bulunan işçi 
ve işveren teşekküllerine danışıldıktan sonra Ça'ışma Bakanlığınca gerekli görülecek yerler ve 
işlerde ücretlerin asgari hadleri tesbit edilir. 

Asgari ücret tesbit komisyon Çalışma Genel Müdürünün Başkanlığına. Çalışma Bakanlığı Itci 
Sağlığı Genel Müdürü. Saflık ve Sosyal Yardım Bakanlığından mfla re Veslenme konusu ile il
gili olarak gönderilecek bir temsilci, Ticaret Bakanlığı Konionktür Müdürü, Devlet Planlama 
Dairesinden bir temsilci ile, Ankara'daki en çok temsil yetkisini tabyan en üst derecedeki işçi 
ve işveren teşekküllerinin seçecekleri üçer temsilciden kurulur. 

Asgari ücret tesbit komisyonu, üyelerinin çoğunluğu ile toplanır ve oyların çoğunluğu ile ka
rar verir. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu kararı sağlar. 

Kararlar Resmî Gazete ile yayınlanarak yürürlüğe girer. Konryon kararlan kesindir. 
Anılan komisyonun seçimle gelen üyelerinin seçim tarz ve usulleri ile komisyonun toplanma 

ve çalışma sekli asgari ücretlerin tesbiti sırasında uygulanacak fi^lar ve g'̂ z önünde tutulacak 
hususlar, balkan, üye ve raportörlere verilecek huzur haklan Çalışma Bakanlığı tarafından çı-
kanlacak bir tüzükte gösterilir. 

Yarım ücret 

MADDE 34. — 16 ncı maddenin III ncü benli ile 17 nci madden'n III ncü bendinde gösteri
len zorlayıcı sebepler dolayısiyle çalışmıyan veya çalıştırılmıyan rçiye bu bekleme süresi içinde 
bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir. 
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Fazla çalışma ücreti 

MADDE 36. — Memleketin genel yararlan, yahut işin niteliği veya üretimin aHtırjiması 
gibi sebeplerle kanunda yazılı günlük çalışına süresinin dışında fazla çalışma yapılabilir. 

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

şen miktarlının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir. 
ç) 62 nci maddedıe yazılı sağlık sebeplerine diayanan kısa veya sınırlı süreli işlerde fazla 

çalışma yapılamaz. 
d) Fazla çalışma Çalışma Bakanlığının iznine bağlıdır. 
e) Fazla saatlerde çalışma için işçinin muvafakati alınması gerekir. 
f) Fazla saatlerle çalışmanın ne suretle uygulanacağı çıkarılacak bir tüzükte göetierilir. 

Zorunlu sebeple fazla çalışma 

MADDE 37. — Gerek bir arıza sırasında gerek bir arızanın mümkün görülmesi halinde, yahut 
makinalar veya alât ve edavat için hemen yapılması gerekli acele işlerde, yahut zorlayıcı sebep
lerin ortaya çıkmasında, ancak işyerinin normal çalışmasını sağlıyacak dereceyi aşmamak kaydiy-
le işçilerin hepsi veya bir kısmı 62 nci madde gereğince belirli olan günlük çalışma sürelerinden 
fazla çalıştırılabilir. Şu kadar ki bu olağan dışı çalışma saatleri için 36 ncı maddenin (c) fıkrası 
gereğince ücret ödenir. 

Bu gibi hallerde işveren işin niteliğini ve başladığı gün ve saati işin bitiminden başlıyarak 
24 saat içinde ilgili Çalışma Müdürlüğüne bildirmek zorundadır. 

Olağan üstü hallerde fazla çalışma 

MADDE 38. — Seferberlik sırasında ve bu süreyi aşmamak şartiyle memleket (savunmasının ih
tiyaçlarını temin eden işyerlerinde fazla çalışmaya lüzum görülürse işlerin cinsine ve ihtiyacın 
şiddetine göre günlük iş müddetini, Bakanlar Kurulu, işçinin en çok çalışma kabiliyetine çıka
rabilir. 

Bu suretle fazla çalıştırılan işçilere her bir fazla saat için verilecek ücret hakkında 36 ncı mad
denin (c) fıkrası hükmü uygulanır. 

Cumartesi günü ücret 

MADDE 39. — Cumartesi günleri tamamen veya saat 13 ten sonra çalışmanın duracağı söz
leşmelerde tesbit edilen veya örf, âdet ve iklime göre bu türlü çalışmayı gerektiren işyerlerinde, 
gündelik ücretle çalışan işçilerin, Cumartesi gününe ilişkin ücretleri haftanın öteki günlerinde 
olduğu gibi tam olarak ödenir. 

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

Bayram, genel tatil günlerinde kapanma 

MADDE 40. — 2739 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde gösterilen genel tatil günleri ile 1 nci mad
desinde sözü geçen 28 ve 30 Ekim günlerinde işyerlerinde çalışıp çalışılmıyacağı toplu sözleşme 
veya iş bağıtlarında gösterilir. 

Bu günlere ait ücretler 43 ncü maddeye göre ödenir. 
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Fazla çalışma ücreti 

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

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

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

lışma yapılamaz. 
d) Fazla çalışma Çalışma Bakanlığının iznine bağlıdır. 
e) Fazla saatlerle çalışma için işçinin muvafakatinin alınması gerekir. 
f) Fazla saatlerle çalışmanın ne suretle uygulanacağı çıkarılacak bir tüzükte gösterilir. 

Zorunlu sebeple fazla çalışma 

MADDE 36. — Gerek bir arıza sırasında, gerek bir arızanın mümkün görülmesi halinde, ya
hut makinalar veya alât ve edevat için hemen yapılması gerekli acele işlerde, yahut zorlayıcı 
sebeplerin ortaya çıkmasında, ancak işyerinin normal çalışmasını sağlıyacak dereceyi aşmamak 
kaydiyle işçilerin hepsi veya bir kısmı 61 nci madde gereğince belirli olan günlük çalışma süre
lerinden fazla çalıştırılabilir. Şu kadar 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 başlıyarak 
24 saat içinde Çalışma Müdürlüğüne bildirmek zorundadır. 

Olağanüstü hallerde fazla çalışma 

MADDE 37. — Seferberlik sırasında ve bu süreyi aşmamak şartiyle memleket savunmasının 
ihtiyaçlarını temin eden işyerlerinde fazla çalışmaya lüzum görülürse işlerin emsine ve ihtiya
cın şiddetine göre günlük iş müddetini, Bakanlar Kurulu, işçinin en çok çalışma kabiliyetine 
çıkarabilir. 

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

Cumartesi günü ücret 

MADDE 38. — Tasarının 39 ncu maddesi 38 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Bayram, genel tatil günlerinde hapanma 
MADDE 39. — 2739 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde gösterilen genel tatil günleri ile 1 nci 

maddesinde sözü geçen 28 ve 30 Ekim günlerinde işyerlerinde çalışıp çalışılmıyacağı toplu söz
leşme veya iş bağıtlarında gösterilir. 

Bu günlere ait ücretler 42 nci maddeye göre ödenir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 1030) 



— 48 — 
Hükümetin teklifi 

Sakh haklar 
MADDE 41. — Toplu tş Sözleşmesi veya iş bağıtlarına hafta tatili ulusal bayram ve genel ta

tillerde işçilere tanınan haklarla ücretli izinlere ve (yüzde) usulü ile çalışan işçilerin bu kanunla 
tanınan haklarına aykırı hükümler konulmaz. 

Bu husularda işçilere daha elverişli hak ve faydalar sağlıyan kanun, Toplu tş Sözleşmesi, iş ba-
ğıtı veya gelenekten doğan kazanılmış haklar saklıdır. 

Hafta tatili ücreti 
MADDE 42. — Bu kanun kapsamına giren işyerlerinde haftanın tatilden önceki 6 iş gününde 

bu kanunun günlük iş sürelerine uygun olarak çalışmış olan işçilere çalışılmıyan hafta tatili günü için 
işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksazm bir yevmiye tutarında ücret ödenir. Şu kadar ki : 

a) Çalışılmadığı halde kanunen iş süresinden sayılan zamanlarla günlük ücret ödenen veya 
ödenmiyen kanuni veya bağıtsal tatil günleri ve 39 ve 63 ncü maddere göre kısmen veya tamamen 
çalışılmıyan Cumartesi günleri, 

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

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

Çalışılmış günler gibi hesaba katılır. 
ç) Zorlayıcı ve ekonomik bir sebebolmadan işyerindeki çalışmanın haftanın bir veya birkaç 

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

d) Bir işyerinde işin bir haftadan fazla bir süre ile tatil edilmesini gerektiren zorlayıcı se
bepler ortaya çıktığı zaman, bu kanunun 17 ve 18 nci maddelerinin III ncü fıkralarında gösteri
len zorlayıcı sebeplerden ötürü çalışılmıyan günler için işçilere ödenen yarım ücret hafta tatili 
günü içinde ödenir. 

Yüzde usulünün uygulandığa yerlerde bu ücret yüzdelerden toplanan para dışında işveren ta
rafından ödenir. 

Genel tatil ücreti 
MADDE 43. — Bu kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere 2739 sayılı Ulusal Bay

ram ve Genel Tatiller Kanunu ile anılan kanuna ek 3466 sayılı kanunda yazılı bulunan Ulusal 
Bayram ve Genel tatil günlerinde çalışmazlarsa bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam 
olarak, tatil yapmıyarak çalışırlarsa çalıştıkları günlerin ücretleri ücret ödeme şekline bakılmak
sızın bir kat f azlasiyle ödenir. 

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

Hafta arasında hafta tatili 
MADDE 44. — 394 sayılı hafta tatili kanununun 1,4,5,6 ncı maddeleri veya 16 . 9 . 1960 gün 

ve 79 sayılı kanunun 6 ncı maddesi gereğince hafta tatilinden istisna olunan işyerlerinde çalışan 
işçilere haftanın diğer bir gününde hafta tatili verilmesi mecburi olup o güne ait gündelikleri 
aynı esaslara göre ve bir iş karşılığı olmaksızın ödenir. 
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Saklı haklar 

MADDE 40. — Toplu iş sözleşmesi veya iş bağıtlarına hafta tatili, ulusal bayram ve genel 
taülhrde işçilere tanınan haklarla ücretli ızhıh.o ve (yüzde) usulü ila çalışan işçilerin bu ka
nunla tanınan haklama aykırı hükümler konulmaz. 

Bu hususlarda işçilere daha elverişli hak ve faydala? sa*lıyan kanun, toplu iş sözleşmesi, iş 
bağıtı veya gebnektsn doğan kaşanılmış haklar saklıdır. 

Hafta tatili ücreti 

MADDE 41. — Bu kanun kapsamana giren iş erlerinde haftanın tatilden önceki 6 îş gününde 
bu kanunun günlük iş sürelerine uygun olarak çalışmış olan işçilere çalışılmıyan hafta tatili 
günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın bir yevmiye tutarında ücret ödenir. 
Şu kadar ki : 

a) Çalışılmadığı halde kanunen iş süre3İnd n sayılan zamanlarla günlük ücret ödenen veya 
ödenmüyen kanuni veya bağıtsal tatil günleri ve 38 ve 62 nci maddelere göre kısmen veya tama
men çalışılmıyan Cumartesi günleri, 

b) Evlenmelerde üç güne kadar, ana veya abanın, kan ve kocanın, kardeş veya çocuk
ların Ölümünde iki güne kadar verilmesi gereken izir. süreleri, 

c) Bir haftalık süre içinde kalmak üzere işveren tarafından verilen diğer izinlerle hekim 
raporiyle veı'llen hastalık ve dinlenme izinleri, 

Çalışılmış günler gibi hesaba katılır. 
ç) Zorlayıcı ve ekonomik bir sebebolmadan işyerindeki çalışmanın haftanın bir veya birkaç 

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

d) Bir işyerinde işin bir haftadan fasla., bir nüre ile tatil edilmelini gerektiren zorlayıcı se-
bephr ortaya çıktımı zaman, bu kanunun 16 ve 17 nci maddelerinin III ncü bendlerinde srösteri-
bn zorlayıcı sebeplerden ötürü çalışılmıyan günbr için işçilere ödenen yanm ücret hafta tatili 
günü içinde ödenir. 

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

Genel tatil ücreti 

MADDE 42. — Bu kanun kapsamına giren iş/orlerinde çalışan işçilere 2739 sayılı Ulusal Bay
ram ve Genel Tatiller Kanunu ile anılın Kanuna ok 3463 sayılı Kanunda yazılı bulunan Ulusal 
Bayram ve genel tatil günlerinde çalışır aslarsa bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam 
olarak, tatil yar>mıyarak çalışırlar:a çalıştıklan günbrin ücretleri ücret ödeme şekline bakılmak
sızın bir kat fazlanyb ödenir. 

Yihdo usulünün uygulandığı işyerlerinde işçibrin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri, yüz-
delerdon toplanan para dışında işveran tarafından ödenir. 

Hafta arasında hafta tatili 

MADDE 43. — Ta:armın 44 ncü maddesi 43 ncü madde olara aynen kabul edilmiştir. 
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Geçici işgöremezlik 

MADDE 45. — işçilere geçici işgöremezlik ödeneği verilmesi gerektiği zamanlarda geçici iş
göremezlik süresine rastlıyan Ulusal Bayram, Genel Tatil ve Hafta Tatilleri, ödeme yapan Kurum 
veya sandıklar tarafından geçici işgöremezlik ölçüsü üzerinden ödenir. 

Ücret şekillerine göre tatil ücreti 

MADDE 46. — işçinin tatil günü ücreti çalıştığı günlere göre bir güne düşen yevmiyesidir. 
Parça başına, akort, götürü veya yüzde usulü ile çalışan işçilerin tatil yevmiyesi, bir ödeme 

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

lık ücretli işçilere 42,43,44 ncü madde hükümleri uygulanmaz. Ancak bunlardan Ulusal Bay
ram ve Genel Tatil günleri çalışanlara ayrıca o gün için bir tatil yevmiyesi ödenir. 

Tatil ücretine girmiyen kısımlar 

MADDE 47. — Fazla çalışma karşılığı olarak alman ücretlerin, primler, işyerinin temelli işçi
si olarak normal çalışma saatleri dışında hazırlama, tamamlama, temizleme işlerinde çalışan işçi
lerin bu işler için aldıkları ücretler ve sosyal yardımlar Ulusal Bayram hafta tatili ve genel tatil 
günleri için verilen ücretlerin tesbitinde hesaba katılmaz. 

Yüzdelerin ödenmesi *! 

MADDE 48. — Otel, pansiyon, lokanta, kahvehane, gazino, açık hava lokanta ve gazinosu, 
çalgılı eğlence yeri, dans salonu, kulüp, oyun salonu, birahane, içki salonu ve benzeri yerlerle, iç
ki verilen ve hemen orada yenilip içilmesi için çeşitli yiyecek satan yerlerden (yüzde) usulünün uy
gulandığı müesseselerde; işveren tarafından servis karşılığı veya başka isimlerle müşterilerin 
hesap pusulalarına (yüzde) eklenerek veya ayrı şekillerde alınan paralarla kendi isteği ile müş
teri tarafından işverene bırakılan yahut da onun kontrolü altında bir araya toplanan bütün pa
raları işveren servisde çalışan işçilere eksiksiz olarak ödemek zorundadır. 

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

Yüzdelerden toplanan paraların haksahibi işçiler arasında hangi esaslar ve orantılar çerçeve
sinde dağıtılacağı toplu sözleşmelerde veya iş bağıtlarında gösterilir. 

Yüzdelerin belgelenmesi 

MADDE 49. — Hesap pusulalarına yüzde eklenmesi suretiyle müşterilerden alınan paraları, 
işveren ilgili Çalışma Müdürlüğü tarafından sayfaları mühürlenmiş ve numaralanmış, son sayfa
sına tasdik şerhi konmuş bulunan bir deftere günü gününe işlemekle ödevlidir: 

Bu defterlerin dolmasından veya kapanmasından sonra beş yıllık süre ile saklanması gerek
lidir. 

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

Bu defter, işyerinden dışarıya çıkarılamaz, işçilerin kendi aralarında seçecekleri bir temsilci 
her iş günü sonunda, hesap sonuçlarının kendisine bildirilmesini istiyebilir. işverenle anlaş
mak şartiyle hesapların bildirilmesini isteme daha uzun bir zaman bırakılabilir. 
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Geçici iş göremezlik 

MADDE 44. — Tasarnıın 45 nci maddesi 44 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Ücret şekillerine göre tatil ücreti 

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

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

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

Tatil ücretine girmiyen kısımlar 

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

Sj Yüzdelerin ödenmesi 

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

İşveren veya işveren vekili, yukardaki fıkrada sözü edilen paraların kendisi tarafından alındı
ğını, eksiksiz olarak işçilere dağıtıldığını belgelemekle yükümlüdür. 

Yüzdelerden toplanan paraların hak sahibi işçiler arasında hangi esaslar ve orantılar çerçe
vesinde dağıtılacağı toplu iş sözleşmelerinde veya iş bağıtlarında gösterilir. 

Yüzdelerin belgelenmesi 

MADDE 48. — Tasarnıın 49 ncu maddesi 48 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 1030 ) 
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Ancak bu süre hiçbir zaman 15 günden fazla olamaz. Her ödeme dönemiyle ilgili hesap pus-
laları o döneme ilişkin paraların işçilere ödenmesinden başlıyarak bir ay süre ile işveren tara
fından saklanır. 

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işveren, işçi isterse, her hesap puslasınm genel top
lamını gösteren bir belgeyi işçilerin kendi aralarında seçecekleri bir temsilciye vermeye "mec
burdur. Bu belgenin seldi ve uygulama usulleri iş bağıtlarında veya toplu iş sözleşmelerinde 
gösterilir. 

Yüzde usulünü uygulıyan müesseseler, o yerdeki belediyelerce soğuk damga ile damgalan
mış ve cilt ve sayfa numaralan birbirini takibe den en az üç kopyalı hesap puslası kullanmak 
ve müşterinin her ödemesinde bunlardan bir kopyasını servis yapan işçide bırakmak zorunda
dır. 

Ancak özel hesap mak-'nalanrın kullanıldığı işyerlerinde, işverenin müracaatı üzerine bu şek
lin uygulanmamasına Çalrma Bakanlığınca karar verilebilir. 

Ücretli izin 

MADDE 50. — Bn kar^n ka™a*nma giren islerlerinde çalıdan ilcilerden isverine girdiği 
günden başlıyarak, deneme süresi de içinde ol mak üzene en az bir yıl çalışmış olanlara, ilerde
ki maddelerde gösterilen esaslara göre hesaplanmak üzere aşağıdaki süreler kadar ücretli 
izin verilir. 

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

İzin hakkının belirtilmesi 

MADDE 51. — Ücretli yıllık izne hak kazanmak için gıarekli sürenin hesabında işçilerin, aynı 
işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıklan süreler birleştirilerek göz önüne alınır. Şu 
kadar ki; bir işverenin bu kanun kapsamına giren işyerinde çalışmakta olan işçilerin aynı işve
renin işyerlerinde bu kanun kapsamına girmeksizin geçirmiş bulunduklan süreler de hesaba ka
tılır. 

Bir yıllık süre içinde 52 nci maddtede sayılan haller dışındaki sebeplerle işçinin devamının ke
silmesi halindi bu boşluklan karşılıyacak kadar hizmet sünesi eklenir ve bu sıuretlje işçinin izin 
hakkını elde etmesi için gereken bir yıllık hizmet süresinin bitiş tarihi gelecek hizmet yılına 
alktanlır. 

İşçinin gelecek izin haklan için geçmesi gereken bir yılık hizmıet süresi, bir önceki izin hak
kının doğduğu günden başlıyarak galecek hizmet yılına doğru ve yukanki fıkra ve 52 nci 
madde hükümleri gereğince hesaplanır. 

îşçi yukan fıkralar ve 52 nci madde hükümlerine göre hesaplanacak her hizmet yılına kar
şılık, yıllık iznini, geüacok hizmet yılı içinde kullanır. 

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

Aynı bakanlığa bağlı işyerleri ile, aynı bakanlığa bağlı tüzelkişiliklerin işyerlerinde ge
çen süreler ve 3659 ve 3460 sayılı kanunlara tabi banka, ortaklık ve müesseselerden her birinin 
kendisine bağlı işyerlerinde geçsn süreler işçinin yıllık ücretli izin hakkının hesaplanmasında 
göz önünde bulundurulur. 
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Yıllık ücretli izin 

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

Hizmet, süresi : 
aj 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 veribcek yıllık ücretli izin 18 günden az olamaz. 
Bu süreler toplu iş sözleşmeleri ve iş bağıtları ile artırılabilir. 
Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. 

Yıllık ücretli izin hakkının belirtilmesi 

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

Bir yıllık süre içinde 51 nci maddede sayılan haller dışındaki sebeplerle işçinin devamının ke
silmesi halinde bu boşlukları karşılıyacak kadar hizmet süresi eklenir ve bu suretle işçinin izin 
hakkını elde etmesi için gereken bir yıllık hizmet süresinin bitiş tarihi gelecek hizmet yılına ak
tarılır. 

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

İşçi yukarı fıkralar ve 51 nci madde hükümlerine göre hesaplanacak her hizmofc- yılına kar
şılık, yıllık iznini, gelecek hizmet yılı içinde kullanır. 

Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsim veya kampanya işlerinde çalışanlara bu ka
nunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uyjulanmaz. 

Aynı bakanlığa bağlı, işyerleri ile, aynı bakanlığa bağlı tüzel kişiliklerin işyerlerinde geçen sü
reler ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri yahut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye daya
nılarak kurulan banka ve kuruluşlar veya bunla??* bağlı işyerlerinde geçen süreler işçinin yıllık 
ücretli izin hakkının hesaplanmasında göz önünde bulundurulur. 
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Çalışılmış gibi sayılan haller 

MADDE 52. — Aşağıdaki süreler yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sa
yılır : 

a) işçinin uğradığı kaza veya tutulduğu haftalıktan ötürü işine gidemediği günler, (yıl
da 30 günden çoğu sayılmaz) 

b) Kadın işçilerin 71 nci madde gereğince doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadıkları gün
ler, 

c) İşçinin muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra veya her hangi bir kainundan dolayı 
ödevlendirilmesi sırasında işinle gidemediği günler, (bu sürenin yılda 90 günden fazlası sayıl
maz) 

ç) Çalışmakta olduğu işyerinde, zorlayıcı sebepler yüzünden işin aralıksız bir haftadan 
çok tatil edilmesi sonucu olarak işçinin çalışmadan geçirdiği zamanın 15 günü, (işçinin yeniden 
işe başlaması şartiyle) 

d) 63 ncü maddede sözü gfeçen zamanlar, 
e) Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri, 
f) 5153 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğe göre röntgen muayenehanelerinde çalı

şanlara pazardan başlka verilmesi gereken yarım günlük izinler, 
g) işçilerin uzlaştırma toplantılarına katlim alan hakem kurullarında bulunmaları, bu ku

rullarda veya iş mahkemelerinde işçi temsilciliği görevlerini yapmaları, çalışma hayatı ile ilgili 
mevzuata* göre kurulan meclis, kurul, komisyon ve toplantılara yahut işiçlik konuları ile il
gili milletlerarası teşekkülerin konferans, kongre veya komitelerine işçi veya sendika temsilcisi 
olarak katılmaları sebebiyle işlerine devam edemedikleri günler, 

h) işçilerin evlenmelerinde üç güne kadar, ana ve babalarının, eşlerinin, kardeş veya çocukları
nın ölümünde iki güne kadar verilecek izinler, 

i) işveren tarafından verilen öbür izinler, 
ı) Bu kanunun uygulanması sonucu olarak işçiye verilmiş bulunan ücretli yıllık izin süresi, 

Yıllık ücretti iznin uygulanması 

MADDE 53. — Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez. 
Bu iznin 50 nci maddede gösterilen süreler içinde işveren tarafından devamlı bir şekilde veril

mesi mecburidir. 
Ancak 50 nci maddenin (b), (c) fıkralarında gösterilen izin süreleri tarafların rızası ile, bir 

bölüme 12 günden aşağı olmamak üzere ikiye bölünebilir. Bu takdirde işveren işçiye 7 günden 
fazla ücretsiz yol izni vermeye mecbur tutulamaz. 

işveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan başka ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme 
ve hastalık izinleri yıllık izne mahsubedilemez. 

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

Yıllık ücretli izinlerini işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara 
eğer isterlerse, gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren 7 güne ka
dar gereken ücretsiz izni vermek zorundadır. 

İşverenin değişmesi 

MADDE 54. — işyerinin eldeğiştirmesi veya başkasına geçmesi bu işyerinde çalışan işçilerin yıl-
lık ücretli izin haklarının ortadan kalkmasına sebebolamaz. 

Aksine bir sözleşme olsa bile yıllık ücretli izin süresine ilişkin ücretler yine işveren tarafından 
ödenir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 1030 ) 
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Çalışılmış gibi sayılan haller 

MADDE 51. — Aşağıdaki süreler yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılır : 
a) işçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemedeği günler, (yılda 60 

günden çoğu sayılmaz) 
b) Kadın işçilerin 70 nci madde gereğince doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadıkları gün

ler, 
c) işçinin muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra veya her hangi bir kanundan dolayı 

ödevlendirilmesi sırasında işine gidemediği günler, (bu sürenin yılda 90 günden fazlası sayıl
maz.) 

ç) Çalışmakta olduğu işyerinde, zorlayıcı sebepler yüzünden işin aralıksız bir haftadan çok 
tatil edilmesi sonucu olarak işçinin çalışmadan geçirdiği zamanın 15 günü. (işçinin yeniden işe 
başlaması şartiyle) 

d) 62 nci maddede sözü geçen zamanlar, 
e) Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri, 
f) 5153 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğe göre röntgen muayenehanelerinde çalı

şanlara Pazardan başka verilmesi gereken yanm günlük izinler, 
g) işçilerin uzlaştırma toplantılarına katılmaları, hakem kurullarında bulunmaları, bu kurul

larda veya iş mahkemelerinde işçi temsilciliği görevlerini yapmaları, çalışma hayatı ile ilgili mev
zuata göre kurulan meclis, kurul, komisyon, ve toplantılara yahut işçilik konuları ile ilgili mil
letlerarası teşekküllerin konferans, kongre veya komitelerine işçi veya sendika temsilcisi olarak 
katılmaları sebebiyle işlerine devam edemedikleri günler, 

h) işçilerin evlenmelerinde üç güne kadar, ana ve babalarının, eşlerinin, kardeş veya çocuk
larının ölümünde iki güne kadar verilecek izinler, 

i) işveren tarafından verilen öbür izinler, 
ı) Bu kanunun uygulanması sonucu olarak işçiye verilmiş bulunan yıllık ücretli izin süresi. 

Yıllık ücretli iznin uygulanması 

MADDE 52. — Yılık ücretli izin işveren tarafından bölünemez. 
Bu iznin 49 ncu maddede gösterilen süreler içinde işveren tarafından devamlı bir şekilde ve

rilmesi zorunludur. 
Ancak 49 nou maddenin (b), (c) fıkralarında gösterilen izin süreleri tarafların rızası ile, bir 

bölümü 12 günden aşağı olmamak üzere ikiye bölünebilir. Bu takdirde işveren işçiye 7 günden faz
la ücretsiz yol izni vermeye mecbur tutulamaz. 

işveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan başka ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve 
hastalık izinleri yıllık izne mahsubedilemez. 

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

Yıllık ücretli izinlerini işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara 
eğer isterlerse, gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren 7 güne ka
dar gereken ücretsiz izni vermek zorundadır. 

İşverenin değişmesi 

MADDE 53. — işyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi bu işyerinde çalışan işçilerin 
yıllık ücretli izin haklarının ortadan kalkmasına sebebolamaz. 

Aksine bir sözleşme olsa bile yıllık ücretli izin süresine ilişkin ücretler yeni işveren tarafın
dan ödenir. 

* 
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İzin ücreti 

MADDE 55. — İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin 
ücretini; ilgili işçinin izne banlamasından önce peşin, olarak ödemek veya avans olarak vermek 
zorundadır. 

Bu ücretin hesabında 47 nci madde hükmü uygulanır. 
Günlük, haftalık veya aylık olarak belirli bir ücrete dayanmayıp da akort, komisyon ücreti, 

kava katılma ve yalnız servis karşılığı (yüzde) gibi belirli olmıyan süre ve tutar üzerinden ücret 
alan işçinin izin süresi için verilecek ücreti, son bir yıllık süre içinde kazandığı ücretin eylemli ola
rak çalıştığı günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama üzerinden hesaplanır. 

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

Yıllık ücretli izin süresine raslıyan hafta tatili; ulusal bayram ve genel tatil ücretleri ayrıca 
ödenir. 

İzinde çalışma yasağı 

MADDE 56. — Yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin süresi içinde ücret karşılığı bir 
işte çalıştığı anlaşılırsa, bu izin süresi için kendisine ödenen ücret işveren tarafından geri alma-
bilir. 

Bağıtın bozulmasında izin ücreti 

MADDE 57. — İşçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin süresi için ödenecek olan ücreti, 
i§ bağıtınm işveren veya işçi tarafından bozulması halinde kendisine ödenir. 

Şu kadar ki, 18 nci maddenin 2 numaralı bendindeki durumlar sebebiyle iş bağıtınm işveren 
tarafmdan bozulması halinde bu hüküm uygulanmaz. İşveren tarafından iş bağıtınm bozulması 
halinde 14 ncü maddede belirtilen bildirim süresiyle, 20 nci madde gereğince işçiye verilmesi 
mecburi yeni iş arama izinleri yıllık ücretli izin süreleri ile iç içe giremez. 

Yönetmelik 

MADDE 58. — Yıllık ücretli izinlerin, yürü Valen işbrin niteliğine göre yılın hangi dönemle
rinde kullanılacağı izinlerin ne suretle ve kimler tarafından verileceği veya sıralaşmaya bağlı tu
tulacağı yıllık iznin faydalı olması için işveren tarafmdan alınması gereken tetbirler ve izinle
rin kullanılması konusuna ilişkin olmak üzere boliriibcek olan usuller ve şartlar Çalışma Ba
kanlığı tarafmdan hazırlanacak bir yönetmelikd) gösterilir. 

İzin defteri 

MADDE 59. — Her işveren, işyerinde çalışa ı işçibrin yıllık ücretli, izinlerini gösterir bir ka
yıt tutmak zorundadır. Bu kayıtların şekli 58 nci maddede sösü gaçen yönetmelikte belirtilir. 

Sigorta primi 

MADDE 60. — a) Sigortalılara yıllık ücret" l izin süresi için ödenecek ücretler üzerinden iş 
kazaları ile meslek hastalıkları primleri hariç, diler sigorta primlerinin, 

b) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollar-, işçi Emekli Sandığı ile Askerî Fabrikalar Tek<v 
üt ve Muavenet Sandığına tfağlı işçilerin yıllık ücretli izin süresi için ödenecek ücretler üzerin
den gerekli keseneğin, 

Kendi kanunlarındaki esaslar çevresinde işçi ve işverenler yönünden ödenmesine devam olu
nur. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 1030 ) 
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t&in ücreti. 

I&ADD& 54, -*«. îşyjeren, yıllık ücretli, iznini kullana», her işcjye,r yıllık, izin dpnemjflfi ilişkin 
Ücre#nj;, il^U ig^inju im başlamasından önce. pe§ins oJaraJç öişmjlç veya.avam olarak, vermek 
zorundadır* 

Bu üprkeüns nejafcınjia. 46, ncı madde hükmü uygulanır,, 
Günlük, haftalık veya aylık olarak belirA bir ücrete dayanmayıp da akort, kpmisyon üc

reti, kâra katılma ve yalnız servis karşılığı (yüzie) gibi belirli olmıyan süre ve tutar üzeı'mden 
ücret alan işçinin izin süresi için verilecek ücreii, son bir yıllık süre içinde kazandığı ücretin 
eylemli olarak çalıştığı günlere bölünmesi sure Ayle bulunacak ortalama üzerinden hesaplanır. 

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

Yıllık ücretli izin süresine rastlıyan hafta tatili; ulusal mayram ve genel tatil ücretleri ay
rıca ödenir. 

İzinde çalışma yasağı* 

MADDE 55. — Tasarının ö6 ncı maddesi 55 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Bağıtın bozulmasında izin ücreti 

MADDE 5,6. — îşçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin süresi içinde ödenecek olan 
ücreti iş bağıtının işveren veya i]çi tarafından bozulması halinde kendisine ödenir. 

Şu kadar ki, 17 nci maddenin 2 numaralı bendindeki durumlar sebebiyle iş bağıtının işveren 
tarafından bozulması halinde bu hüküm uygulan naj. işveren tarafından Üş bağıtının bozulması 
halinde 13 ncü maddede belirtilen bildirim sürosiyle, 19 ncu madde gereğince işçiye verilmesi 
msçfcyaîİL yeni & ajsam izjaîerJL yıjlık üoretli i&n; sereleri ije içige gidemez. 

Yönetmelik 

MADDE 57. — Yılhk ücretli izinlerin, yürü "ular. işlerin niteliğine göre yılın hangi dönem
lerinde kullanılacağı, izinlerin ne suretle ve kimbr tarafından verileceği veya sıralaşmaya bağlı 
tutulacağı, yıllık iznin faydalı olması için işveren tarafından alınması gereken tedbirler ve 
izinlerin kullanılması konusuna i£şkin olmak üz3re belirtilecek olun usuller ve şartlar Çalış
ma Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir. 

İzin defteri 

MADDE 58. — Her işveren, işyerinde çalışan işçüsria yıllık- ücretli izinlerimi, gösterir b«j ka
vli tutmak zorundadır. Bu kayıtların şekli 57 nci maddede sözü geçen yönetmelikte belirtilir. 

Sigorta primi 

MAPttE, 59, ~* Tasarına® 60 acı maddesi 59 ncu madde olarak ay&en kabul ^dilm^ir .. 
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Ücretten indirme yaptlamıyacağt 

MADDE 61. — Her türlü işlerde uygulanmakta olan günlük veya haftalık çalışma süreleri
nin kanunen daha aşağı sınırlara indirilmesi ve bu kanunun hükümleri gereğince işverene dü
şen her hangi bir yükümlülüğün yerine getirilmesi sebebiyle veyahut bu kanun hükümlerinden her 
hangi birinin uygulanması sonucuna dayanılarak işçi ücretlerinden herne şekilde olursa olsun ek
siltme yapılamaz. 

DÖRDÜNCÜ ©ÖLÜM 

işin düızenılenmetsi 

îş süresi 

MADDE 62. — a) Genel bakımdan iş süresi haftada en çok 48 saattir. 
Bu süre, haftada 6 iş günü çalışılan işlerde günde 8 saati geçmemek üzere ve Cumartesi 

günleri kısmen veya tamamen tatil eden işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bö
lünerek uygulanır. 

iş müddetlerinin yukardaki esaslar çevresinde, uygulama şekilleri Çalışma Bakanlığınca çıka
rılacak iş süreleri tüzüğünde belirtilir. 

b) Sağlık kuralları bakımından günde ancak 8 saat veya daha az çalışılması gereken işler, 
Çalışma Bakanhğı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının müştereken hazırlıyacaklan bir 
tüzükte belirtilir. 

f ' *' " ' ' - . .--:-«?•••- j^ süresinden sayılan haller 

MADDE 63. — a) Madenlerde, taş ocaklarında, yahut her ne çeşit olursa olsun yaraltında 
veya su altında çalışacak işlerde işçilerin kuyulara, dehlizlere veya asıl çalışma yerlerine inme
leri veya girmeleri ve bu yerlerden çıkmaları için gereken süreler, 

b) işçilerin işveren tarafından işyerlerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere gönderilme
leri halinde yolda geçen süreler, 

c) işçinin, işinde ve işverenin her an buyruğuna hazır bir halde bulunmakla beraber çalıştı-
rılmaksızm ve çıkacak işi bekliyerek boş geçirdiği süreler, 

ç) işçinin, işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işveren evinde veya büro
sunda yahut işverenle ilgili her hangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın 
geçirdiği süreler, 

d) Emzikli kadın işçilerin çocuklarına süt verme için belirtilecek süreler, 
işçinin günlük kanuni iş sürelerinden sayılır. 

Saat ayan 

MADDE 64. — Çalışma saatleri, «Memleket saat ayarı» na göre düzenlenir. 
işin başlayış ve bitiş saatleri ile dinlenme saatleri işyerlerine asılacak levhalarda gösterilir, 

' ' Ara dinlenmesi 

MADDE 65. — 1. Çalışma süresinin ortalama bir zamanda o yerin âdet ve işin gereğine gö
re ayarlanmak suretiyle işçilere: 

a) 4 saat veya daha kısa süreli işlerde 15 dakika, 
b) 4 saatten fazla ve 8 saatten az süreli işlerde yarım saat, 
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Ücretten indirme yapılamıyacağı 

MADDE 60. — Tasarının 61 nci maddesi 60 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

' T ! DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
îşin düzenlenmesi 

îş süresi 

MADDE 61. — a) Genel bakımdan iş süresi haftada en çok 48 saattir. 
Bu süre, haftada 6 iş günü çalışılan işlerde günde 8 saati geçmemek üzere ve Cumartesi 

günleri kısmen veya tamamen tatil eden işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde 
bölünerek uygulanır. 

İş müddetlerinin yukardaki esaslar çevresinde, uygulama şekilleri Çalışma Bakanlığınca 
çıkarılacak İş süreleri tüzüğünde belirtilir. 

b) Sağlık kurulları bakımından günde ancak 8 saat veya daha az çalışılması gereken işler, 
Çalışma Bakanlığı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının ortaklaşa hazırlıyacaklan bir tü
zükte belirtilir. 

'! İş süresinden sayılan haller 

MADDE 62. — Tasarının 63 ncü maddesi 62 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Saat dyarl 

MADDE 63. — Tasarının 64 ncü maddesi 63 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Ara dinlenmesi 

MADDE 64. — I - Çalışma süresinin ortalama bir zamanda o yerin âdet ve işin gereğine göre 
ayarlanmak suretiyle işçilere : 

a) 4 saat veya daha kısa süreli işlerde 15 dakika, 
b) 4 saatten fazla ve 8 saatten az süreli işlerde yarım saat, 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 1030) 



- 60 -
Hükümetin teklifi 

c) 8 saat veya daha fazla süreli işlerde bir saat, dinlenme verilir. 
Bu dinlenme süreleri en az olup aralıksız veilir. 
Ancak bu süreler, iklim, mevsim, o yerdeki ör! ve gelenekler veya işin niteliği göz önünde tu 

tularak toplu sözleşme veya iş bağıtları ile aralı olarak kul1 anılabilir. 
II - Dinlenmeler, bir işyerinin aynı kısmmd Vıi bütün işçilerine önceden belirtilmiş olan ayni 

saa/tto uygulanır. Şu kadar M; işin gereğine giro nöbetleşe dinlenme yapılması toplu sözleş
meler veya iş bağıtlan ile düzenlenebilir. 

III - Yukarda yazılı dinlenmeler çalışma sürerinden sayılmaz. 

Gece süresi 

MADDE 66. — îş hayatında (gece) en geç saat 20 de başlıyarak en erken sabah 6 ya ka
dar geçen ve her halde en fazla 11 saat süren gün dönemidir. 

II - Bâzı işlerin niteliğine ve gereğine göre yahut yurdun bâzı bölgelerinin iklim ve aded 
ayrılıkları bakımından, iş hayatına ilişkin (gece) başlangıcının daha geriye ahnması veya yaz 
ve kış saatlerinin aynlması, yahut çeşitli işler için erkek, kadın ve çocuk işçiler hakkında 
(gece) değiminden anlaşılacak gün döneminin başlama ve bitme saatlerinin belirtilmesi sure* 
tiyle bir numaralı fıkradaki genel hükmün uy Talana tekillerini tesbit etmek yahut bâzı gece 
çalışmalarına her hangi bir oranda fazla ücret ödonmsGİ usulünü koymak veyahut gece işletil
melerinde ekonomik bir zorunluluk bulunmıyan r.brcto işçilerin geoo çalıştmlmalannı yasak et
mek üzer© Çalışma Bakanlığınca tüzükler çıkarılabilir. 

III - İşçilerin gece çalışmalan 8 saati geçemez. 
IV - Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postalan kullanılan işlerde, en fazla iki 

iş haftası gece çalıştınlan işçilerin, ondan son:a golen ikinci iş haftası gündüz çalıştırılmalan 
suretiyle postalar sıraya konur. 

Çalışma Bakanlığı, gece ve gündüz postaları ıda birer aylık nöbetleşmeye de izin verebilir 

Hazırlama, tamamlama, temizleme işleri 

MADDE 67. — Genel olarak bir işyerinde belirli çalışma saatlerinden önce veya sonra yapıl-
ması gerekli olan hazırlama veya tamamlama yahut temizleme işlerinde çalışan işçiler için işin 
düzenlenmesi ile ilgili hükümlerden hangilerinin uygulammıyacağı yahut ne gibi değişik şart
lar ve usullerle uygulanacağı Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir tüzükle gösterilir. 

Çocukları çalıştırma yasağı 

MADDE 68. — 16 yaşını doldurmamış çocuk'tan, her hangi işte olursa olsun günde 8 sa
atten fazla çalıştmlması yasaktır. Bunlardan ilkokula gidenlerin iş saatleri okul saatlerine 
engel olmıyacak şekilde düzenlenir ve ders saatleri 8 saatlik çalışma süresinin içinde sayılır. 

Yer ve su altında çalıştırma yasağı 

MADDE 69. — Maden ocaklan ile kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer
altında veya sualtında çalışılacak işlerde 18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadın
ların çalıştırılmaları yasaktır. 

Gece çalıştırma yasağı 

MADDE 70. — Sanayie ait işlerde 18 yaşını doldurmamış erkek çocuklarla her yaştaki ka
dınların gece çalıştmlmalan esas itibariyle yasaktır. 
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1$) U '8adt veya daha fazla süreli işlerde bir saat, dinlennie verilir. 
*6ü dîhle*Hm3 süreleri en az olup aralıksız verilir. 
Âneak bu süreler, iklim, mevsim, o yerdeki örf Ve gelenekler veya işin niteliği göz önünde tutu

larak toplu iş sözleşmesi veya iş bağıtları ile aralı olarak kullanılabilir. 
II - Dinlenmeler, bir işyerinin aynı kısmındaki bütün işçilerine önceden belirtilmiş olan aynı 

saatte uygulanır. Şu kadar ki; işin gereğine göre nöbetleşe dinlenme yapılması toplu iş sözleşmele
ri veya iş bağıtları ile düzenlenir. 

III - Yukarıda yazılı dinlenmeler çalışma süresinden sayamaz. 

Gece süresi 

MADDE 65. — I - tş hayatında (gece) en geç saat 20 de başlıyarak en erken sabah 6 ya ka
dar geçen ve her halde en fazla 11 saat süren gün dönemidir. 

II - Bâzı işlerin niteliğine ve gereğine göre yahut yurdun bâzı bölgelerinin iklim ve âdet* ay
rılıkları bakımından, iş hayatına ilişkin (gece) başlangıcının daha gsriye alınması veya yaz ve kış 
saatlerinin ayrılması, yahut çeşitli işler için erkek, kadın ve çocuk işçiler hakkında (gece) deyi
minden anlaşılacak gün döneminin başlama ve bitme saatlerinin belirtilmesi suretiyle bir numaralı 
fıkradaki genel hükmün uygulama şekillerini tesbit etmek yahut bâzı gece çakışmalarına'her han
gi bir oranda fazla ücret ödenmesi usulünü koymak veyahut gece işletilmelerinde ekonomik bir 
zorunluluk bulunmıyan islerde işçilerin gece çalıştırılmalarını yasak etmek üzere Çalışma Bakan
lığınca, tüzükler çıkarılabilir. 

III - İşçilerin gece çalışmaları 8 saati geçemem. 
IV - Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları kullanılan işlerde, en fazla iki iş haf

tası gece çalıştınlan işçilerin, sonra gslen ikinci iş haftası gündüz çalıştırılmaları suretiyle posta
lar sıraya konur. 

Çalışma Bakanlığı, çsce ve gündüz postalarında birer aylık nöbetleşmeye de izin verebilir. 

Hazırlama, tamamlama, temizleme işleri 

MADDE 66. — Genel olarak bir işyerinde belirli çalışma saatlerinden Önce veya soöı?a yapılma
sı gerekli olan hazırlama veya tamamlama yahut temizleme islerinde çalışan isçiler için işin düzen
lenmesi il* ilgili hükümlerden harelerinin uygulannuvacağı yahut ne gibi değişik şartlar ve «atili
lerle uygulanacağı Çalışma Bakanlığı tarafmdar hazırlanacak bir Tüzükte gösterilir. 

Çocukları çalıştırma yasağı 

MADDE 67. — 16 yasını doldurmamış çocukların, hangi işte olursa olsun günde 8 saatten fazla 
çalıştırılması yasaktır. Bunlardan ilkokula giden ^rir. h saatleri okul saatlerine engel olmıyacak 
şekilde d'Azenlenir ve ders saatleri 8 saatlik çalış ir, süresinin içinde sayılır. 

Yer ve su altında çalıştırma yasağı 

MADDE 68. — Tasarının 69 ncu maddesi 68 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. . 

Gece çalıştırma yasağı 

MADDE 69. — Tasarının 70 nci maddesi 69 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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ŞVL kadar M; işin özelliği icabı kadın işçi çalıştırılması gereken işlerde 18 yaşını doldurmuş 
kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılmalarına, Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yardım bakan
lıkları ile Sanayi Bakanlığının müştereken hazırlıyacakları bir tüzükte gösterilecek şartlar çev
resinde izin verilebilir. 

Analık halinde çalıştırma ymağı 

MADDE 71. — Kadın işçilerin doğumdan önoe 6 ve doğumdan sonra 6 hafta olanak üzere 
12 haftalık süre içinde çalıştırılmaları yasaktır. 

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

Bu süreler hekim raporu ile belirtilir. 

İşçi çizelgeleri 

MADDE 72. — Her işveren çalıştırdığı işçilerin doğum yıllan itibariyle kadın ve erkek ola
rak ayrı ayrı çizelgelerini düzenlemek ve işyerine giren her işçiyi ilgili çizelgeye kaydetmek ve 
işyerinden ayrılan işçinin karşısına gerekli açıklamayı yapmak, bu çizelgelerin 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) Tâbiiyeti, 
e) Sigorta sicil numarası, 
f) İşyerine giriş tarihi, 
g) İşyerine giriş ücreti, 
h) Ücretindeki değişiklikler, 
i) İşyerinden çıkış tarihi, 
ı) Gittiği işyeri (biliniyorsa) 
nin yazılması gereklidir. 

Tüzükler 

MADDE 73. — a) 62 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 şekilde ve 
fakat o döneme ayrılacak topyekûn sürenin her bir iş haftasına düşen ortalaması kanuni çalışma 
süresini aşmıyacak şekilde, uygulanmasını sağlıyacak olan usuller, 

b) Nitelikleri dolayısiyle devamlı çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına işçi postaları 
çalıştırılarak işletilen yahut nöbetleşe işçi postalariyle yapılan işlerde, çalışma sürelerine, hafta 
tatillerine ve gece çalışmalarına ve çalışma ortasındaki zorunlu dinlenmelere dair özel usul ve 
kurallar. 

Çalışma Bakanlığınca çıkarılacak tüzüklerde gösterilir. 
Bu tüzükler çıkarılıncaya kadar 62 nci maddedeki haftalık iş süresi aşılmamak kaydiyle, bu 

işlerde çalışma sürelerine ilişkin uygulama tarz ve usullerine devam olunur. 
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Analık halinde çalıştırma yasaği 

MADDE 70. — Tasarının 71 nci maddesi 70 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

î§çi çizelgeleri 

MADDE 71. — Tasarının 72 nci maddesi 71 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Tüzükler 
MADDE 72. — a) 61 nci madde gereğince belirli çalışma süresinin bir haftanın iş günlerine 

bölüşmesi suretiyle yürütülmesine nitelikleri bakımından imkân bulunmıyan işlere uygulanmak 
kaydiyle, çalışma süresini, haftadan daha uzun bir döneme göre düzenliyecek şekilde ve fakat o 
döneme ayrılacak topyekûn sürenin her bir iş haftasına düşen ortalaması kanuni çalışma süresini 
aşmıyacak şekilde, uygulanmasını sağhyacak olan usuller, 

b) Nitelikleri dolayısiyle devamlı çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına işçi postaları ça
lıştırılarak işletilen yahut nöbetleşe işçi postalan ile yapılan işlerde, çalışma sürelerine, hafta ta
tillerine ve gece çalışmalarına ve çalışma ortasındaki zorunlu dinlenmelere dair özel usul ve ku
rallar. 

Çalışma Bakanlığınca çıkarılacak tüzüklerde gösterilir. 
Bu tüzükler çıkanlıncaya kadar 61 nci maddedeki haftalık iş süresi aşılmamak kaydiyle, bu 

işlerde çalışma sürelerine ilişkin uygulama tarz ve usullerine devam olunur, 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

İşçi sağlığı ve güvenliği 

Sağlık ve güvenlik şartları 

MADDE 74. — Her işveren, işyerinde işçilerinin sağlığını ve iş gevenliğini sağlamak için ge
rekli olanı.yapmak ve bu husustaki şartları ve araçları noksansız bulundurmakla yükümlüdür. 

İşçiler de bu yoldaki usuller ve şartlara uymak zorundadırlar. 

Sağlık ve güvenlik tüzükleri 

MADDE 75. — Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 179 ncu maddesinde yazıldığı gibi işyarlerin. 
de ve işçilere ait yatıp kalkma yerlerinde ve di Ter eklentilerinde bulunması gereken sağlık şart. 
lannın ve işyerlerinde kullanılan alet, edevat, morinalar ve ham maddeler yüzünden çıkabilecek 
hastalıklara engel olacak tetbir ve araçların, işyerlerinde i? kazalarını önlemek üzere bulundu
rulması lüzumlu olan araçların ve alınacak güvenil-: terlerinin neler olduğunu belirtmek üzera 
Çalışma Bakanlığı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı beraberce bir veya ayrı tüzükler çıka
rabilir. 

Ayrıca bu kanuna tabi işyerlerinden, rçi şansı, genişlik, yapılan iş, işin özellikleri, ağırlık 
ve tehlikesi bakımından hangi i lerleri için kurulmaya başlamadan evvel plânların Çalışma Ba
kanlığının. yetkili teşkilâtına gösterilerek kurma izni alınacağı bu işyerleri kurulduktan sonra 
yino aynı makama başvurularak işletme belgesi alınması m3cburiyeti, Çalışma ve Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir tüzük ile tesbit olunabilir. 

İşin durdurulması 

MADDE 76. — Yetkili makamın verdimi izin üzerine bir işyeri kurularak işlemeye başladık
tan sonra o işyerinde başkaca tesisat yapılmış ol ıadıkça iş durdurulamaz. Ancak her hangi bir 
işyerinin tesis ve tertiplerinde, çalışma metot ve şekillerinde, makina ve cihazlarında işçiler için 
tehlikeli olan bir husus tesbit edilirse bu tehlike giderilinceye kadar o tesisat ve tertibat veya 
makina ve cihaz «teftişe yetkili memur» tarafından durdurulabilir. 

Şu kadar ki, bir işyerinde mevcut makina, cihaz veya tesisatta görülen her hangi bir eksik
lik o işyerinde isçilerin sağlığını veya güvenlisini ve civarını tehdidedici bir durum gösterdiği 
hallerde işyeri ilgili Çalışma Müdürünün teklifi üzerine o yerin en büyük mülkiye âmiri tarafın
dan kapatılabilir ve işverene noksanların tamamlanması için gereken önel verilir. 

Bir işyerinde çalışan işçilerin yaş ve cinsiyet ve sağlık durumları böyle bir işyerinde çalış
malarına engal bir sebep teşkil ediyorsa bunlar dahi çalışmaktan alıkonulabilir. 

Yukardaki fıkralar mucibince işyerlerinde işliler için tehlikeli olan tesis ve tetbirlerin veya 
makina ve cihazların hangi vasıftaki, «teftişe yeMrili memurlara» ve ne şekilde işletilmekten alı
konulacağı ve bunların ne şekilde yeniden işletilmelerine izin verilebileceği Çalışma Bakanlığınca 
çıkarılacak bir tüzükte gösterilir. 

Bir işyerinin kurulmasına ve işletilmesine izin verilmiş olması, 75 nci maddede yazılı tüzük hü
kümlerinin uygulanmasına hiçbir zaman engel olamaz. 

Şn kadar ki, bu maddenin 1 ve 2 nci fıkraları gereğince makina, tesisat ve tertibatın durdu
rulması v«ya işyerinin kapatılması sebebiyle işs'z kalan işçilere işveren, ücretlerini ödemeye ve
ya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermeye 
mecburdur. 
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BEŞÎNCÎ BÖLÜM 

îşçi sağlığı ve güvenliği 

Sağlık ve güvenlik şartları 

MADDE 73. — Tasarının 74 ncü maddesi 73 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir, 

Sağlık ve güvenlik tüzükleri 

MADDE 74. — Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 179 ncu maddesinde yazıldığı gibi iş yerlerin
de ve işçilere ait yatıp kalkma yerlerinde ve diğer eklentilerinde bulunması gereken sağlık şart
larının ve işyerlerinde kullanılan alet, edevat, makinalar ve hammaddeler yüzünden çıkabilecek 
hastalıklara engel olacak tedbir ve araçların, işyerlerinde iş kazalarını önlemek üzere bulundu
rulması lüzumlu olan araçların ve alınacak güvenlik tedbirlerinin neler olduğunu belirtmek üzere 
Çalışma Bakanlığı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı beraberce bir veya ayrı tüzükler çıka
rabilir. 

Ayrıca bu kanuna tabi işyerlerinde, işçi sayısı, genişlik, yapılan iş, işin özellikleri, ağırlık ve 
tehlikesi bakımından hangi işyerleri için kurulmaya başlamadan evvel plânların Çalışma Bakanlı
ğının yetkili teşkilâtına gösterilerek kurma izni alınacağı bu işyerleri kurulduktan sonra yine 
aynı makama başvurularak işletme belgesi alınması gerekeceği, Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım bakanlıkları tarafından çıkarılacak bir tüzükte tesbit olunabilir. 

î§in durdurulması 

MADDE 75. — Yetkili makamın verdiği izin üzerine bir işyeri kurularak işlemeye başladıktan 
sonra o işyerinde başkaca tesisat yapılmış olmadıkça iş durdurulamaz. Ancak her hangi bir iş ye
rinin tesis ve tertiplerinde, çalışma metot, ve şekillerinde, makina ve cihazlarında işçiler için teh
likeli olan bir husus tesbit edilirse bu tehlike giderilinceye kadar o tesisat ve tertibat veya maki
na ve cihaz «teftişe yetkili memur» tarafından durdurulabilir. 

Şu kadar ki, bir iş yerinde mevcut makina, cihaz veya tesisatta görülen her hangi bir eksik
lik o iş yerinde işçilerin sağlığını veya güvenliğini ve civarını tehdidedici bir durum gösterdiği 
hallerde işyeri ilgili çalışma müdürünün teklifi üzerine o yerin en büyük mülkiye âmiri tarafın
dan kapatılabilir ve işverene noksanların tamamlanması için gerekli önel verilir. 

Bir işyerinde çalışan işçilerin yaş ve cinsiyet ve sağlık durumları böyle bir işyerinde çalışmala
rına engel bir sebep teşkil ediyorsa bunlar dahi çalışmaktan alıkonulabilir. 

Yukardaki bendler gereğince işyerlerinde işçiler için tehlikeli olan tesis ve tedbirlerin veya 
makina ve cihazların hangi vasıftaki, (teftişe yetkili memurlara) ve ne şekilde işletilmekten alıko
nulacağı ve bunları ne şekilde yeniden işletilmelerine izin verilebileceği Çalışma Bakanlığınca 
çıkarılacak bir tüzükte gösterilir. 

Bir işyerinin kurulmasına ve işletilmesine izin verilmiş olması, 74 ncü maddede yazılı tüzük 
hükümlerinin uygulanmasına hiçbir zaman engel olamas. 

Şu kadar ki, bu maddenin 1 ve 2 nci bendleri gereğince makina, tesisat ve tertibatın durdu
rulması veya işyerinin kapatılması sebebiyle işsiz kalan işçilere işveren, ücretlerini ödemeye veya 
ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermeye zo
runludur. 
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tşci sağhğı ve iş güvenliği kurulu 

MADDE 77. — Çalışma Bakanlığınca lüzum görülecek işyerlerinde işçi sağlığı ve iş güven 
ligi ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere birer «îşçi Sağlığı ve iş Güvenliği Kurulu» kurulur. 
Bu kurulların hangi işyerlerinde kurulacağı, teşekkül tarzları, çalışma usulleri, ödev ve yetkileri 
Çalışma Bakanlığınca çıkarılacak bir tüzükte tesbit edilir. 

İçki yasağı 

MADDE 78. — işyerine sarhoş olarak gelmek ve işyerinde içki kullanmak esas itibariyle 
yasaktır. 

Ancak işyeri müştemilâtından sayılan kısımlarda ne gibi hallerde ve zamanlarda hangi şart
larla içki içilebileceği işveren tarafından tâyin ve tesbit olunabilir. 

Şu kadar ki, birinci fıkra gereğince işyerlerinde ispirtolu içki bulundurulması yasak olması 
hükmü, ispirtolu içki yapılan yerlerde, nitelikleri dolayısiyle müşterilerine kapalı kablarda veya 
açık olarak yahut kadehle içki satmak üzere izin almış olmak suretiyle işletilmekte bulunan veya 
içerisinde müşteriler veya işin niteliği icabı belirli işçiler tarafından ispirtolu içki içilmesi mün* 
kün olan işyerlerinde uygulanmaz. 

Ağır ve tehlikeli işler 

MADDE 79. — 16 yaşını doldurmamış çocuk^r ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz. 
Hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağı kadınlarla 16 yaşını doldurmuş fakat 18 ya

şını bitirmemiş çocukların hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilecekleri, Çalışma ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca hazırlanacak bir tüzükte gösterilir. 

Rapor 

MADDE 80. — Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin işe giriş ve işin devamı süresinde be
dence bu işlere elverişli ve dayanıklı oldukları; işçi Sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı 
yerlerde sırası ile en yakın işçi Sigortaları Kurumu, Sağlık Ocağı, Hükümet veya belediye tabip
leri tarafından verilmiş, işe giriş ve işin devamı müddetince yapılacak periyodik muayene rapor
ları olmadıkça; bu gibilerin işe alınmaları veya i şte çalıştırılmaları yasaktır. 

Yetkili memurlar isteyince bu raporları işveren kendilerine göstermek zorundadır. 
Bu raporlar her türlü resim ve harçtan bağışıktır. 

Rapor 

MADDE 81. — 12 den 18 yaşma kadar (18 dâhil) çocukların her hangi bir işe alınmalarından 
önce; işçi Sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırası ile en yakın İşçi Sigortaları 
Kurumu, Sağlık Ocağı, Hükümet veya belediye tabiplerine muayene ettirilerek, işin niteliğine 
ve şartlarına göre yapılarının dayanıklı olduğunun raporla belirtilmesi ve bunların 18 yaşı doldurun
caya kadar en az her altı ayda bir aynı şekilde doktor muayenesinden geçirilerek bu işte çalış
maya devamlarında bir sakınca olup olmadığının kontrol ettirilmesi ve bütün bu raporların işyerin
de muhafaza ettirilerek yetkili memurların isteği üzerine kendilerine gösterilmesi zorunludur. 

Bu raporlar her çeşit resim ve harçtan bağışıktır. 
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— 67 — 
Geçici Komisyonun değiştirişi 

î$çi sağlığı ve iş güvenliği kurulu 

MADE 76. — Tasarının 77 nci maddesi 76 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

îçki yasağı 

MADDE 77. — Tasarının 78 nci maddesi 77 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Ağır ve tehlikeli işler 

MADDE 78. — Tasarının 79 ncu maddesi 78 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Rapor 

MADDE 79. — Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin işe giriş ve işin devamı süresinde 
bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı oldukları; işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadı
ğı yerlerde sırası ile en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, Hüküvet veya belediye 
doktorları tarafından verilmiş işe giriş ve işin devamı müddetince yapılacak periyodik muayene 
raporları olmadıkça; bu gibilerin işe alınmaları veya işte çalıştırılmaları yasaktır. 

Yetkili memurlar isteyince, bu raporları işveren kendilerine göstermek zorundadır. 
Bu raporlar her türlü resim ve harçtan bağışıktır. 

Rapor 

MADDE 80. — 12 den 18 yaşına kadar (18 dâhil) çocukların her hangi bir işe alınmaların
dan önce; işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırası ile en yakın Sosyal Si
gortalar Kurumu, sağlık ocağı, Hükümet veya belediye tabiplerine muayene ettirilerek işin nite
liğine ve şartlarına göre yapılarının dayanıklı olduğunun raporla belirtilmesi ve bunların 18 ya
şı dolduruncaya kadar en az her altı ayda bir aynı şekilde doktor muayenesinden geçirilerek bu 
işte çalışmaya devamlarında bir sakınca olup olmadığının kontrol ettirilmesi ve bütün bu rapor
ların işyerinde muhafaza ettirilerek yetkili memurların isteği üzerine kendilerine gösterilmesi zo
runludur. 

Bu raporlar her çeşit resim ve harçtan bağışıktır. 
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Tüzük 

MADDE 82. — Gebe veya emzikli kadınların hangi dönemlerde ne gibi işlerde çalıştırılmaları
nın yasak olduğu ve bunların çalışmalarında sakınca olmıyan işlerde hangi şartlar ve usullere 
uyacakları ne suretle emzirme odaları veya çocuk bakım yurdu (kreş) kurulması gerektiği Çalış
ma ve Sağlık ve Sosyal Yardım bakanlıkları tarafından birlikte düzenlenecek bir tüzükle gösteri
lir. 

Çeşitli tüzükler 

MADDE 83. — Çalışma veya Sağlık ve Sosyal Yardım bakanlıklarından birinin göstereceği 
lüzum üzerine, bu bakanlıklar tarafından beraberce hazırlanmak suretiyle, 

a) Ağır ve tehlikeli olarak gösterilmiş işlerden başka işler için de işçilerin ilk önce doktora 
gösterilmelerini, 

b) Bâzı işlerde çalışan işçilerin belirli sürelerde genel olarak sağlık muayenesinden geçirilme
lerini, 

c) Çeşitli veya bir kısım işlerde çalışan işçilerin sağlık durumlarının aksaması yaptıkları 
işin ürünlerine ve genel sağlığa yahut birlikte çalıştıklan Öteki işçilere zararlı olursa bu gibilerin 
o işlerden çıkarılmalarını, 

ç) Ne durumda ve ne gibi şartlan haiz olan işlerlerinde banyo, uyku, dinlenme ve yemek 
yerleri ile işçi evleri ve işçi eğitimi yerleri yapılmasını, 

Tesbit eden tüzükler çıkarılabilir. 

ALTINCI BÖLÜM 

tş ve işçi bulma 

îş ve işçi bulma 

MADDE 84. — İşçilerin elverişli oldukları işlere yerleşmelerine ve çeşitli işler için elverişli işçi
ler bulunmasına aracılık etme hususlannm düzenlenmesi, kamu görevi olarak Devletçe yapılır. 

Bu görev 4837 sayılı Kanunla kurulan îş ve îşçi Bulma Kurumunca yapılır. 

İş ve îşçi Bulma Kurumunun görevi 

MADDE 85. — îş ve îşçi Bulma Kurumu, her çeşit ekonomik işletmelerle serbest sanat niteli
ğinde olan öbür işler için bilgi toplamak, işçi isteme ve iş aramanın düzene bağlanması yolunda, 
gerekli çalışraıalan yapmak ve işçi ücretlerinin iniş çıkışlarını izleyip, geçim şartlarandaki yük
seklikle karşılaştırılarak sosyal sıkıntıların önüne geçmek için bütün yurtta yahut bir bölgede 
veya belediye çevresinde alınması gereken tedbirleri tesbit ve bunlann uygulanmasına yardım 
etmek, çeşitli iş kollanndaki işverenlerle işçileri gösteren cetvelleri yayınlamak, meslek© yö
neltmek, işçilerin meslekî eğitimlerinin yükselmesi ve usta (kalifiye) işçi yetiştirilmesi için ge
rekli olan tedbirler üzerinde çalışmak ve iş bağıtlarının yapılmasına aracılık etmek ödevlerini 
bir ücret karşılığı olmaksızın yapmakla yükümlüdür. 

Bu ödevlerin yapılış şekilleri bir tüzükle belirtilir. 
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Tüzük 

MADDE 81. — Gebe veya emzikli kadınların hangi dönemlerde ne gibi işlerde çalıştırılmaları
nın yasak olduğu ve bunların çalışmalarında sakınca olımyan işlerde hangi şartlar ve usullere 
uyacaklan ne suretle emzirme odaları veya çocuk bakma yurdu (kreş) kurulması gerektiği Çalış
ma, Sağlık ve Sosyal Yardım bakanlıkları tarafından birlikte düzenlenecek bir tüzükte gös
terilir. 

Çeşitli tüzükler 

MADDE 82. — Çalışma veya Sağlık ve Sosyal Yardım bakanlıklarından birinin göstereceği lü
zum üzerine, bu bakanlıklar tarafından beraberce hazırlanmak suretiyle, 

a) Ağır ve tehlikeli olarak gösterilmiş işlerden başka işler için de işçilerin ilk önce doktora 
gösterilmelerini, 

b) Bâzı işlerde çalışan işçilerin belirli sürelerde genel olarak sağlık muayenesinden geçiril
melerini, 

c) Çeşitli veya bir kısım işlerde çalışan işçilerin sağlık durumlarının aksaması, yaptıkları işin 
ürünlerine ve genel sağlığa yahut birlikte çalıştıkları öteki işçilere zararh olursa, bu gibilerin o 
işlerden çıkarılmalarını, 

ç) Ne durumda ve ne gibi şartlan haiz olan işyerlerinde banyo, uyku, dinlenme ve yemek 
yerleri ile işçi evleri ve işçi eğitimi yerleri yapılmasını, 

-Tesbit eden tüzükler çıkarılabilir. 

ALTINCI BÖLÜM 

îş ve işçi bulma 

îş ve işçi bulma görevi 

MADDE 83. — işçilerin elverişli oldukları işlere yerleşmelerine ve çeşitli işler için elverişli 
işçiler bulunmasına aracılık etme hususlarının düzenlenmesi; kamu görevi olarak Devletçe ya
pılır. 

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

İş ve İşçi Bulma Kurumunun görevi 

MADDE 84. — iş ve İşçi Bulma Kurumu, her çeşit ekonomik işletmelerle serbest sanat niteli
ğinde olan öbür işler için bilgi toplamak, işçi isteme ve iş aramanın düzene bağlanması yolunda 
gerekli çalışmaları yapmak ve işçi ücretlerinin iniş çıkışlarını izleyip, geçim şartlarındaki yük
seklikle karşılaştırılarak sosyal sıkıntıların önüne geçmek için bütün yurtta yahut bir bölgede ve
ya belediye çevresinde alınması gereken tedbirleri tesbit ve bunların uygulanmasına yardım et
mek, çeşitli iş kollarındaki işverenlerle işçileri gösteren cetvelleri yayınlamak, mesleke yönelt
mek, işçilerin meslekî eğitimlerinin yükselmesi ve usta (kalifiye) işçi yetiştirilmesi için gerekli 
olan tedbirler üzerinde çalışmak ve iş bağıtlarının yapılmasına aracılık etmek ödevlerini bir üc
ret karşılığı olmaksızın yapmakla yükümlüdür. 

Bu ödevlerin yapılış şekilleri bir tüzükte belirtilir. 
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Yasaklar 

MADDE 86. — İşçilere iş ve işlere işçi bulmak için kazanç amacıyla çalışılması veya özel 
büro açılması yasaktır. 

AaıcaJk, tarım işlerimde ücretli iş vte işçi bulma aracılığına îş ve tşçi Bulma Kurumu izin 
verebilir. 

Çeşitli iş ve sanat kollarındaki işverenlerin veya işçilerin kendi aralarında yahut çeşitli te
şekküllerince ve yahut kamu yararına yardımcı »lan ve böyle olmayıp da yalnız hayır işleriyle 
uğraşan dernekleroe, iş ve işçi bulma işleriyle uğraşılması ve bunun için kendi çevreleri için
de kuracakları teşkilâtım çalışması ancak îş ve îşçi Bulma Kurumlundan izin almak ve bu ku
rumca her zaman dJenetlenmek kaydiyle mümkündür. Şu kadar ki; bu yolda açılacak bürola
rın yapacakları işlere karşılık, işçilerden her hangi bir ücret almaları yasaktır. 

Tüzük 

MADDE 87. — îş ve îşçi Bulma Kurumunca belirtilecek lüzum ve ihtiyaca göre, işveren
lerin işçi isteklerini ve bâzı özel vasıfları bulunan işçilerin her halde îş ve îşçi Bulma Kurumu
na bildirmeleri ve genel olarak veya bâzı özel vasıflan bulunan bir kısım işçilerin her han
gi bir işe alınmazdan önce mutlaka îş ve îşçi Bulma Kurumuna başvurarak kendilerini kay
dettirmeleri ve «îşçi karneleri» almaları usulleriyle tarımda aracılığın işçi ve işveren teşekkül
lerinin yahut dernıeMlerin yaptıkları iş ve işçi bulma işlerinde, îş ve îşçi Bulma Kurumunca 
muntazam surette rapor vermeleri zorunluluğu çıkarılacak tüzüklerde gösterilir. 

Taşımada önceUk 

MADDE 88. — îş ve îşçi Bulma Kurumunun aracılığı ile iş bulmuş olan işçilerin çalışa
cakları yerlere topluca gidişleri sırasında mümkün olan kolaylıkları öncelikle ele alınır. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

îş hayatının denetim ve teftişi 

Devletin yetkisi 

MADDE 89. — Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını Devlet izler, denetler ve 
teftiş eder. 

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

Yetkili makam ve memurlar 

MADDE 90. — 89 ncu madde hükmünün uygulanması için iş hayatının izlenmesi, denetlen
mesi ve teftişiyle ödevli olan makamlar veya yetkili memurlar, işyerlerini işin yürütülmesi tar
zını ve ilgili defter, evrak ve hesapları, alet, edevat, cihaz ve makinaları ham ve işlenmiş mad
delerle, iş için gerekli olan malzeme ve eklentilerini, 91 nci maddede yazılı esaslara uyularak, 
gerektiği zamanlarda ve işçilerin hayatına, sağlığına, güvenliğine, ilerleyip yetişmesine, dinlen
mesine veya oturup yatmasına ilişkin tesis ve tertipleri her zaman görmek, araştırmak, ve in
celemek ve bu kanunla suç sayılan eylemlere rasladığı zaman bu hususda Çalışma Bakanlığı ta
rafından çıkarılacak «îş Teftişi Tüzüğü» nde açıklanan şekillerde yalnız bu halleri men etmek 
yetkisine haizdirler. 
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YasoMar 

MADDE 85. — Tasarının 86 ncı maddesi 85 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Tüzük 

MADDE 86. — Tasarının 87 nci maddesi 86 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Taşımada öncelik 

MADDE 87. — Tasarının 88 nci maddesi 87 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

İs hayatının denetim ve teftişi 

Devletin yetkisi 

MADDE 88. — Tasarının 89 ncu maddesi 88 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Yetkili makam ve memurlar 

MADDE 89. — 88 nci madde hükmünün uygulanması için iş hayatının izlenmesi, denetlen
mesi ve teftişiyle ödevli olan makamlar veya yetkili memurlar, işyerlerini işin yürütülmesi tarzı
nı ve ilgili defter, evrak ve hesapları, âlet, edevat, cihaz ve makinaları ham ve işlenmiş mad
delerle, iş için gerekli olan malzeme ve eklentilerini, 90 ncı maddede yazılı esaslara uyularak, 
gerektiği zamanlara ve işçilerin hayatınna, sağlığına, güvenliğine, ilerleyip yetişmesine, dinlenme
sine veya oturup yatmasına ilişkin tesis ve tertipleri her zaman görmek, araştırmak, ve incelemek 
ve bu kanunla suç sayılan eylemlere rasladığı zaman bu hususta Çalışma Bakanlığı tarafından 
çıkarılacak «îş Teftişi Tüzüğü» nde açıklanan şekillerde yalnız bu halleri önlemek yetkisine sa
hiptirler. 
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Teftiş ve denetleme sırasında işverenler, işçiler ve bu işle ilgili görülen başka kişiler izleme, 
denetleme ve teftişle ödevli makamlar veya memurlar tarafından çağırıldıkları zaman gelmek, 
ifade ve bilgi vermek, gerekli olan belge ve kanıtları getirip göstermek ve vermek ve 1 nci 
fıkrada yazılı yetkileri içinde görevlerini yapmak için kendilerine karşı her çeşit kolaylığı gös
termek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmekle ödevlidirler. 

iş hayatını izleme, denetleme ve teftişe yetkili memurlar tarafından tutulan tutanaklar, aksi 
sabit oluncaya kadar muteberdir. 

Yetkili memurların ödevi 

MADDE 91. — tş hayatını izleme, denetleme ve teftiş yetkisi olan makamlar veya memurlar 
bu görevlerini yaparlarken işin normal, gidişini ve işyerinin işlemesini, inceledikleri konunun 
niteliğine göre mümkün olduğu kadar, sekteye uğratmamak, durdurmamak ve güçleştirmemekle 
ve resmî işlemlerin yürütülüp sonuçlandırılması için, açıklanması gerekmedikçe, işverenin ve iş
yerinin meslek sırları ve şartları, ekonomik ve ticari hal ve durumları hakkında gördükleri ve 
öğrendikleri hususları tamamen gizli tutmak ve kendileri tarafından bilgileri ve ifadeleri alınan 
yahut kendilerine başvuran veya ihbarda bulunan işçilerin ve başka kişilerin isimlerini ve kim
liklerini açıklamamakla yükümlüdürler. 

Resim bağışıklığı 

MADDE 92. — îşçi ve işverenlerle bunların meslek kuruluşları tarafından kendilerini ilgilen-
diren ve iş hayatına ilişkin işlerde Çalışma Bakanlığına yazı ile başvurmaları halinde bu dilekçe-
ler ve bunlarla ilgili tutanak, evrak, defter ve işlemler her çeşit resimden bağışıktır. 

Sair merciler tarafından yapılan teftişler 

MADDE 93. — Devlet, il yahut belediye teşkilâtı, işyerlerinde yapacakları, işçi sağlığı ve iş 
emniyeti ile ilgili teftiş ve denetlemelerin sonuçlarını ve bu yolda yapacakları işlemleri o yer için 
yetkili çalışma müdürlüğüne bildirir. 

İşyerinin kurulup açılmasına izin vermeye yetkili belediyelerle diğer ilgili makamlar her ay 
bu hususta izin verdikleri, işveren ve işyerinin isim ve adresini ve yapılan işin çeşidini gösterir 
listeleri gelecek ayın 15 ine kadar o yerin bağlı bulunduğu çalışma müdürlüğüne bildirirler. 

Teftiş defteri 

MADDE 94. — İşverenler, işlettikleri işyerlerinde ve bunların ilgili kollarında yetkili makamlar
ca yapılan teftişlerin sonuçlarının yazılması için özel bir defter bulundurmakla yükümlüdürler. 
Bu defterlerin şekli, ne yolda doldurulacağı ve bununla ilgili işlemlerin usulleri «iş teftişi tüzüğü» 
nde gösterilir. 

İş denetimi ve teftişine yetkili mercilerin bu kanunun uygulanması ile ilgili olarak gönderdik
leri belgeleri işverenler süresi içinde cevaplandırıp geri çevirmek zorundadırlar. 

Bu konu ile ilgili diğer hususlar yukarıda sözü geçen tüzükte belirtilir. 

İşçi ve işverenin sorumluluğu 

MADDE 95. — İş denetimi ve teftişine yetkili makamlar veya memurlar tarafından ifade ve 
bilgilerine başvurulan işçilere, işverenlerin gerek doğrudan doğruya ve gerek dolayısiyle telkinler
de bulunma.lfl.ri, işçileri gerçeği saklamava w».hnt değiştirmeye sevk veya her hangi bir suretle zor-
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Teftiş ve denetleme sırasında işverenler, işçiler ve bu işle ilgili görülen başka kişiler izleme, 
denetleme ve teftişle ödevli makamlar veya memurlar tarafından çağırıldıkları zaman gelmek, ifa
de ve bilgi vermek, gerekli olan belge ve kanıtlan getirip göstermek ve vermek ve 1 nci bendde 
yazılı yetkilerin içinde görevlerini yapmak için kendilerine karşı her çeşit kolaylığı göstermek 
ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmekle ödevlidirler. 

tş hayatını izleme, denetleme ve teftişe yetkili memurlar tarafından tutulan tutanaklar, aksi 
sabit oluncaya kadar muteberdir. 

Yetkili memurların ödevi T "* 

MADDE 90. — Tasannın 91 nci maddesi 90 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Resim bağışıklığı 

MADDE 91. — Tasannın 92 nci maddesi 91 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Sair merciler tarafından yapılan teftişler 

MADDE 92. — Devlet, il yahut belediye teşkilâtı, işyerlerinde yapacaklan, işçi sağlığı ve iş 
güvenliği ile ilgili teftiş ve denetlemelerin sonuçlannı ve bu yolda yapacaklan işlemleri o yer 
için yetkili çalışma müdürlüğüne bildirir. 

İşyerinin kurulup çalışmasına izin vermeye yetkili belediyelerle diğer ilgili makamlar heç ay 
bu hususta izin verdikleri, işveren ve işverenin isim ve adresini ve yapılan işin çeşidini gösterir 
listeleri gelecek ayın 15 ine kadar o yerin bağlı bulunduğu çalışma müdürlüğüne bildirirler. 

Teftiş deften 

MADDE 93. — Tasarının 94 ncü maddesi 93 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

İşçi ve işverenin sorumluluğu 

MADDE 94. — Tasarının 95 nci maddesi 94 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 1030 ) 



— 74 — 
Hükümetin teklifi 

lamalan veyahut işçilerin ilgili makamlara başvurmaları haber ve ifade vermeleri üzerine, bunlara 
karşı kötü davranışlarda bulunmaları yasaktır. 

işçilerin çalıştıkları veya ayrıldıkları işyerleriyle işverenleri hakkında ilgili makamlar ve memur-
lara gerçeğe uygun olmıyan haberler vererek ilgili makam ve memurları lüzumsuz işlemlerle 
uğraştırmaları veya işverenleri haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları ve ilgili makam
larca kendilerinden sorulan hususlar için doğru olmıyan cevaplar vererek denetim ve teftişin ya
pılmasını güçleştirmek veya yanlış bir sonuca vardırmak gibi kötü niyetli davranışlarda bulunma
ları yasaktır. 

Malnianm yanlına 

MADDE 96. — Bu kanun rükümlerinin tam ve gerektiği gibi uygulanabilmesi için işyerlerini 
teftiş ve denetlemeye yetkili makamlar veya memurların gerekli görmeleri ve istemeleri halinde, 
zabıta kuvvetleri, bu makamlar veya memurların görevlerini iyi bir şekilde yapabilmelerini sağla
mak üzere kendilerine her türlü yardımda bulunmakla yükümlüdürler. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Sosyal sigortalar 

Devletin fonksiyonu 

MADDE 97. — Sosyal Sigortalar Devlet tarafından kanunla düzenlenir ve denetlenir. 

DOKUZUNDU BÖLÜM 

Ceza hükümleri ; 

Genel hükümlere ilişkin cezalar 

MADDE 98. — Bu kanunun 3 ncü maddesine aykırı hareket edenler hakkında 500 liradan az 
olmamak üzere ağır para cezası, tekerrürü halinde evvelce hükmedilen para cezasının iki katı ile 
birlikte bir hafta müddetle hafif hapis cezası hükmolunur. 

îş bağılına ilişkin cezalar 

MADDE 99. — I - 10 ncu maddenin 1 nci fıkrasında belirtilen iş bağıtmı yazılı yapmıyan ve 
2 nci fıkrada anılan belgeyi vermiyen, 

11-11 nci maddede anılan takım sözleşmesini yazılı yapmıyan, 
III - 14 ncü maddenin (A) fıkrasında belirtilen bildirim şartına uymadığı halde, bildirim öne

line ilişkin ücreti ödemiyen, 15 nci maddede yazılı hallerde işçinin kıdem tazminatını ödemi-
yen, 

IV - 20 nci maddede belirtilen bildirim önelleri içinde işçiye yeni iş arama izni vermiyen, 
V - 21 nci maddede yazılı bulunduğu üzere işçiye belge vermiyen veya bu belgede hakikate 

aykırı bilgi veren veya 22 nci maddede yazılı (işçi çalışma ve kimlik karnesi) ni vermiyen, 
VI - 23 ncü maddede yazılı şartlara uymadan ve gerekli izni almadan. kantin açan ve aynı 

maddedeki hükümlere aykırı hareket eden, 
işveren veya işveren vekili hakkında 500 liradan az olmamak üzere hafif para cezası ve teker-
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Zabıtanın yardımı 

MADDE 95. — Tasarının 96 ncı maddesi 95 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Sosyal sigortalar 

Devletin fonksiyonu 

MADDE 96. — Tasarının 97 nci maddesi 96 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Ceza hükümleri 

Genel hükümlere ilişkin cezalar 

MADDE 97 . —Tasarının 98 nci maddesi 97 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

îş bağıtına ilişkin cezalar 

MADDE 98 . — 1-9 ncu maddenin 1 nci bendinde belirtilen iş bağıtını yazılı yapmıyan ve 
2 nci bendde anılan belgeyi vermiyen, 

11-10 ncu maddede anılan takım sözelşemesini yazılı yapmıyan, 
m - 13 ncü maddenin (A) bendinde belirtilen bildirim şartına uymadığı halde, bildirim öne

line ilişkin ücreti ödemiyen, 14 ncü maddede yazılı hallerde işçinin kıdem tazminatını ödemiyen, 
IV - 19 ncu maddede belirtilen bildirim önelleri içinde işçiye yeni iş arama izni vermiyen, 
V - 20 nci maddede yazılı bulunduğu üzere işçiye belge vermiyen veya bu belgede gerçeğe 

aykırı bilgi veren veya 21 nci maddede yazılı (işçi çalışma ve kimlik karnesi) ni vermiyen, 
VI - 22 nci maddede yazılı şartlara uymadan ve gerekli izni almadan kantin açan ve aynı 

maddedeki hükümlere aykrı hareket eden, 
İşveren veya vekili hakkında 500 liradan az olmamak üzere hafif para cezası ve tekerrürü ha

linde evvelce hükmolunan para cezasının iki katı ile birlikte beş gün süre ile hafif hapis cezasına, 
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rürü halinde evvelce hükmolunan para cezasının iki katı ile birlikte beş gün süre ile hafif hapis 
cezasına, 

VII - İşçilerini 25 nci maddedeki hükümlere aykın olarak Çalışma Müdürlüğüne haber ver
meden çıkaran veya aynı maddenin 2 nci fıkrasındaki zorunluluklara uymıyan işveren veya iş. 
veren vekili hakkında 1 000 liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasına ve tekerrürü halin
de evvelce hükmolunan para cezasının iki katı ile birlikte bir hafta süre ile hafif hapis cezası-
na hükmolunur. 

Ücrete ilişkin cezalar 

MADDE 100. — 1. İşçinin bu kanundan veya toplu sözleşmeden yahut işbağıtmdan doğan 
ve 27 nci maddede tarif edilen ücretini süresi içinde tam olarak ödemiyen veya noksan ödiyen 
işveren veya işveren vekili hakkında, bu durumda olan her işçiye karşılık 50 liradan az olmamak 
üzere nispî para cezası ile birlikte bir aydan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. 

Fiilin tekerrürü halinde bir evvelki verilmiş olan cezalar bir kat fazlasiyle hükmolunur. 
II - 31 nci maddede yazılı ücrete ilişkin hesap pusulalarını işçilere vermiyen, 32 nci madde

de gösterilen tutardan fazla olarak işçi ücretlerinden zarar karşılığı kesinti yapan veya zarar 
yapmaksızın işten çıkan işçiye tazminatı iade etmiyen veya mahsup yaptığı halde isitek üzerine 
hesap ve belgeleri göstermiyen, 33 ncü maddede anılan sebepler dışında işçiye para cezası uygu
layan veya aynı maddenin 2 nci fıkrasındaki tutardan fazla para cezası kesen yahut bu parala
rı aynı fıkranın gösterdiği müddette bu hesaba yatımııyan işveren veya işveren vekili hakkın
da 250 liradan az olmamak üzere hafif para cezası, 

III - 34 ncü maddede anılan komisyonun tesbit ettiği asgari ücretleri işçiye noksan ödiyen 
veya ödemiyen, 35 noi maddede işaret edilen sebepler dolayısiyle çalışmıyan işçiye yarım ücret 
ödemiyen, 36 nci maddede yazılı şartlar dışında fazla çalışma yapan veya aynı maddede gösteri
len fazla çalışma ücretini ödemiyen veya noksan ödiyen, 37 ve 38 nci maddelerdeki hükümlere 
aykırı olarak fazla çalışma yaptıran veya fazla çalışmaya ait ücretleri ödemiyen veya noksan 
ödiyen, 39, 42, 43, 44, 48 ve 55 nci maddelerdeki şart ve usullere uymıyarak bu maddelerde gös-. 
terilen ücretleri noksan ödiyen veya ödemiyen, işveren veya işveren vekili hakkında birinci fık
rada sözü geçen cezalar, 

IV - 49 ncu maddede gösterilen yüzdelerin hesabına ait usullere uymıyan, 53 ncü maddenin 
son fıkrasında anılan ücretsiz ilâve izni vermiyen ve ücretli izin kullanan işçiye peşin olarak 
bu izne ait ücretini ödemiyen veya 57 nci maddedeki hak edilmiş izni kullanmadan iş bağıtınm 
çözülmesi halinde bu izne ait ücreti ödemiyen, 58 nci maddeye dayanılarak çıkarılacak olan yö
netmelik hükümlerine aykın hareket eden veya 61 nci maddede anılan sebepler dolayısiyle işçi 
ücreıtinden indirme yapan işveren veya işveren vekili hakkında 1 000 liradan az olmamak üzere 
ağır para cezası, 

Hükmolunur. 

îşin düzenlenmesine ilişkin cezalar 

MADDE 101. — Bu kanunun 62 nci maddesinde ve bu maddeye göre çıkanlacak tüzükte 
tesbit olunan iş müddetlerine aykırı olarak işçilerini çalıştıran veya 65 nci maddedeki ara din-
lanmelerini bu maddeye göre uygulamıyan veya işçileri 66 nci maddeye aykın olarak geceleri 
sekiz saatten fazla çalıştıran, gece ve gündüz postalanın değiştirmiyen, 6S nci madde hükmüne 
aykırı olarak onaltı yaşından küçük çocuklan günde sekiz saattten fazla çalıştıran veya okul za
manını bu madde hükmüne göre uygulamıyan, 63 ncu madde hükmüne aykırı olarak bu madde
de zikredilen yerlerde onsekiz yaşını doldurmamış erkek çocuklan ve her yaştaki kadınları çalış
tıran, 70 nci maddede anılan tüzük hükümlerine aykın olarak hareket eden ve aynı maddenin 
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VII - işçilerini 24 ncü maddedeki hükümlere aykırı olarak çalışma müdürlüğüne haber ver
meden çıkaran veya aynı maddenin 2 nci bendindeki zorunluklara uymıyan işveren veya işveren 
vekili hakkında 1 000 liradan aşağı olmamak üzore ağır para cezasına ve tekerrürü halinde ev
velce hükmolunan para cezasının iki kata ile birlikte bir hafta süre ile hafif hapis cezasına hük-
molunur. 

Ücrete ilişkin cezalar 

MADDE 99. — I - İşçinin bu kanundan veya toplu iş sözleşmesinden yahut iş bağıtından do
ğan ve 28 nci maddede tarif edilen ücretini süreıi içinde tam olarak ödemiyen veya noksan ödi
yen işveren veya işveren vekili hakkında, bu dur omda olan her işçiye karşılık 50 liradan az olma
mak üzere nispî para cezası ile birlikte bir aydan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. 

Fiilin tekerrürü halinde bir evvelki verilmiş olan cezalar bir kat fazlasiyle hükmolunur. 
II - 30 ncu maddede yazılı ücrete ilişkin hesap puslalarmı işçilere vermiyen, 31 nci maddede gös

terilen tutardan fazla olarak işçi ücretlerinden zarar karşılığı kesinti yapan veya zarar yapmak
sızın işten çıkan işçiye tazminat iade etmiyen veya mahsup yaptığı halde istek üzerine hesap ve 
belgeleri göstermiyen, 32 nci maddede anılan sebepller dışında işçiye para cezası uygulıyan veya 
aynı maddenin 2 nci bendindeki tutardan fazla para cezası kesen yahut bu paralan aynı bendin 
gösterdiği müddette bu hesaba yatırmıyan işveren veya işveren vekili hakkında 250 liradan az ol
mamak üzere hafif para cezası. 

III - 33 ncü maddede anılan komisyonun tesbit ettiği asgari ücretleri işçiye noksan ödiyen 
veya ödemiyen, 34 ncü maddede işaret edilen sebepler dolayısiyle çalışmıyan işçiye yarım ücret 
ödemiyen, 35 nci maddede yazılı şartlar dışında fazla çalışma yapan veya aynı maddede göste
rilen fazla çalışma ücretini ödemiyen veya noksan ödiyen, 36 ve 37 nci maddelerdeki hükümlere 
aykırı olarak çalışma yaptıran veya fazla çalışmaya ait ücretleri ödemiyen veya noksan ödiyen, 38, 
41, 42, 43, 47 ve 54 ncü maddelerdeki şart ve usullere uymıyarak bu maddelerde gösterilen ücretle
ri noksan ödiyen veya ödemiyen işveren veya işveren vekili hakkında birinci bendde sözü geçen 
cezalar. 

IV - 48 nci maddede gösterilen yüzdelerin hesabına ait usullere uymıyan, 52 nci maddenin son 
bendinde anılan ücretsiz ilâve izni vermiyen ve ücretli izin kullanan işçiye peşin olarak bu izne ait 
ücretini ödemiyen veya 56 nci maddedeki hak edillmiş izni kullanmadan iş bağıtınm çözülmesi ha
linde bu izne ait ücreti ödemiyen, 57 nci maddeye dayanılarak çıkarılacak olan yönetmelik hüküle-
rine aykırı hareket eden veya 60 nci maddede anılan sebepler dolayısiyle işçi ücretinden indirme 
yapan işveren veya işveren vekili hakkında 1 000 liradan az olmamak üzere ağır para cezası. 

Hükmolunur. 

îşin düzenlenmesine ilişkin cezalar 

MADDE 100. — Bu kanunun 61 nci maddesinde ve bu maddeye göre çıkarılacak tüzükte tesbit 
olunan iş müddetlerine aykırı olarak işçilerini çalıştıran veya 64 ncü maddedeki ara dinlenmeleri
ni bu maddeye göre uygulamıyan veya işçilere 65 nci maddeye aykırı olarak geceleri sekiz saatten 
fazla çaJlıştıran, gece ve gündüz postalarını değiştirmiyen, 67 nci madde hükmüne aykırı olarak 
onaltı yaşından küçük çocukları günde sekiz saatten fazla çalıştıran veya okul zamanını bu mad
de hükmüne göre uygulamıyan, 68 nci madde hükmüne aykırı olarak bu maddede zikredilen yer
lerde onsekiz yaşını doldurmamış erkek çocukları ve her yaştaki kadınları çalıştıran, 69 ncu mad
dede anılan tüzük hükümlerine aykırı olarak hareket eden ve aynı maddenin I nci bendindeki ya-
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I nci fıkrasındaki yazılı yasağa uymıyan, 71 nci maddedeki hükme aykırı olarak doğumdan ev-
vel ve sonraki müddetlerde gebe veya doğum yapmış kadınları çalıştıran, 73 ncü maddeye istina-
den çıkarılacak tüzük hükümlerine uymıyan, işveren veya işveren vekili hakkında 1 500 liradan 
az olmamak üzere ağır para cezası, 

Hükmolunur. 

îşci sağlığı ve güvenliğine ilişkin cezalar 

MADDE 102. — I - Bu kanunun 75 nci maddesinin son fıkrasında anılan yetkili teşkilâttan 
kurma veya işletme belgesi almadan bir işyerini açan, 

II - 75 nci maddenin 1 nci fıkrasındaki hükme dayanılarak çıkarılacak tüzüklerdeki hüküm
lere uymıyan, 

işveren veya işveren vekili hakkında 1 000 liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasına 
hükmolunur. 

III - I ve II nci fıkralardaki fiillerin tekerrürü halinde evvelce hükmolunan para cezasının 
iki katı hükmolunur. 

MADDE 103. — Bu kanunun 76 ncı maddesinin 1 nci fıkrası mucibince çalışmaktan alakonu-
lan tesisat, tertibat, makina veya cihazın noksanlarını ikmal etmeden ve gerekli izni almadan iş
leten, aynı maddenin 2 nci fıkrası gereğince kapatılan işyerindeki noksanları tamamlamadan ve 
gerekli izni almadan açan, aynı maddenin 3 ncü fıkrası gereğince çalışmaktan menolunan kişile
ri çalıştıran ve 4 ncü fıkrada sözü geçen sebeplerle işsiz kalan işçilere ücretlerini ödemiyen iş
veren veya işveren vekili hakkında 1 000 liradan az olmamak üzere ağır para cezasına hükmo
lunur. 

Fiilin tekerrürü halinde evvelce hükmolunan para cezasının iki katı ile birlikte ayrıca bir 
hafta hapis cezası hükmolunur. 

MADDE 104. — 77 nci madde hükmü gereğince çıkarılacak tüzükte kurulması hükme bağla
nan, «işçi Sağlığı ve iş Güvenliği Kurulu» nu işyerinde kurmaktan kaçman veya kurup da çalış
masına engel olan işveren veya işveren vekili hakkında 1 000 liradan az olmamak üzere ağır pa
ra cezası ve tekerrürü halinde ilk defa hükmolunan para cezasının iki katı ile birlikte bir hafta 
süre ile hafif hapis cezasına hükmolunur. 

MADDE 105. — Bu kanunun 78 nci maddesi hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 
250 liradan az olmamak üzere hafif para cezasına, ağır ve tehlikeli işlerde onaltı yaştan küçük
leri çalıştıran veya 79 ncu maddede anılan tüzükte gösterilen yaş kayıtlarına aykırı işçi çalıştıran 
işveren veya işveren vekili hakkında 1 500 liradan az olmamak üzere ağır para cezasına, 80 nci 
madde hükmü gereğince işçilere doktor raporu almıyan veya istek halinde ilgili memura göster-
miyen, 81 nci madde gereğince alınması gereken raporu almıyan veya bu raporları istek halinde 
yetkili memurlara göstermiyen işveren veya işveden vekili hakkında 500 liradan az olmamak üze
re ağır para cezası,. 82 nci maddeye dayanılarak çıkarılacak tüzükte gösterilen şartlara uymıyan, 
83 ncü maddede anılan tüzük hükümlerini yerine getirmiyen işveren veya işveren vekili hakkın
da 1 500 liradan az olmamak üzere ağır para cezası, 

Hükmolunur. 
Yukarda sayılan fiillerin tekerrürü halinde para cezası ile birlikte bir hafta müddetle hapis 

cezasına da hükmolunur. 
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zıh yasağa uymıyan, 70 nci maddedeki hükme aykırı olarak doğumdan evvel ve sonraki müddetler
de gebe veya doğum yapmış kadınları çalıştıran, 72 nci maddeye istinaden çıkarılacak tüzük hü
kümlerine uymıyan, işveren veya işveren vekili hakkında 1 500 liradan az olmamak üzere ağır pa
ra cezası, 

Hükmolunur. 

isçi sağlığı ve güvenliğine ilişkin cezalar 

MADDE 101. — I - Bu kanunun 74 ncü maddesinin son bendinde anılan yetkili teşkilâttan 
kurma veya işletme belgesi almadan bir işyerini açan, 

II - 74 ncü maddenin 1 nci bendindeki hükme dayanılarak çıkarılacak tüzüklerdeki hüküm
lere uymıyan, 

îşveren veya işveren vekili hakkında 1 000 liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasına 
hükmolunur. 

III - I ve II nci bendlerdeki fiillerin tekerrürü hailinde evvelce hükmolunan para cezasının 
iki katı hükmolunur. 

MADDE 102. — Bu kanunun 75 nci maddesinin 1 nci bendi gereğince çalışmaktan alıkonulan 
tesisat, tertibat, makina veya cihazın noksanlarını tamamlamadan ve gerekli izni almadan işle
ten, aynı maddenin 2 nci bendi gereğince kapatılan işyerindeki noksanları tamamlamadan ve ge
rekli izni almadan açan, aynı maddenin 3 ncü bendi gereğince çalışmaktan menolunan kişileri ça
lıştıran ve 4 ncü bendde sözü geçen sebeplerle işsiz kalan işçilere ücretlerini ödemiyen işveren ve
ya işveren vekili hakkında 1 000 liradan az olmamak üzere ağır para cezasına hükmolunur. 

Fiilin tekerrürü halinde evvelce hükmolunan para cezasının iki katı ile birlikte ayrıca bir haf
ta hapis cezası hükmolunur. 

MADDE 103. — 76 nci madde hükmü gereğince çıkarılacak tüzükte kurulması hükme bağlanan, 
«işçi Sağlığı ve îş Güvenliği Kurulu» nu işlerinde kurmaktan kaçınan veya kurup da çalışmasına 
ongel olan işveren veya işveren vekili hakkında 1 000 liradan az olmamak üzere ağır para cezası 
ve tekerrürü halinde ilk defa hükmolunan para cezasının iki katı ile birlikte bir hafta süre ile 
hafif hapis cezasına hükmolunur. 

MADDE 104. — Bu kanunun 77 nci maddesi hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 
250 liradan az olmamak üzere hafif para cezasına, ağır ve tehlikeli işlerde onaltı yaştan küçükleri 
çalıştıran veya 78 nci maddede anılan tüzükte gösterilen yaş kayıtlarına aykırı işçi çalıştıran 
işveren veya işveren vekili hakkında 1 500 liradan az olmamak üzere ağır para cezasına, 79 ncu 
madde hükmü gereğince işçilere doktor raporu almıyan veya istek halinde ilgili memura göster-
miyen, 80 nci madde gereğince alınması gereken raporu almıyan veya bu raporları istek halinde 
yetkili, memurlara göstermiyen işveren veya işveren vekili hakkında 500 liradan az olmamak üzere 
ağır para cezasına, 81 nci maddeye dayanılarak çıkarılacak tüzükte gösterilen şartlara uymıyan, 
82 nci maddede anılan tüzük hükümlerini yerine getirmiyen işveren veya işveren vekili hakkında 
1 500 liradan az olmamak üzere ağır para cezası, 

Hükmolunur. 
Yukarıda sayılan fiillerin tekerrürü halinde iki katı para cezası ile birlikte bir hafta müddet

le hapis cezasına da hükmolunur. 
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İş ve işçi bulma ile ilişkin cezalar 

MADDE 106. — Bu kanunun 86 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında yazılı şartlarla izin almadan, 
aynı maddenin 1 nci fıkrası hükmüne aykırı olarak kazanç amaciyle özel büro açan, veya 1 nci 
ve 2 nci fıkra 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 iş
lerde fiilen çalışanlar hakkında 1 000 liradan az olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur. 

Tekerrürü halinde ilk defa hükmolunan para cezasının iki katı ile birlikte beş günden az ol
mamak üzere hafif hapis cezasına da hükmolunur. 

îş hayatının denetleme ve teftişine ilişkin cezalar 

MADDE 107. — I - Bu kanunun 90 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında sayılan ödevleri yerine 
getiraıiyen ve aynı maddenin I nci fıkrasında kendilerine yetki verilen memurlara karşı gere
ken kolaylığı göstermiyen işveren veya işveren vekilleri 95 nci madde gereğince çıkarılacak tü
zük hükümlerine ve aynı maddenin 2 nci fıkrasındaki bildiri şartına uymıyan işveren veya işve
ren vekilleri, 95 nci maddenin I nci fıkrasındaki yasaklara riayet etmiyen işveren veya işveren 
vekilleri, hakkında 2 500 liradan az olmamak üzere ağır para cezasına, 95 nci maddenin 2 nci 
fıkrasındaki yazılı yasaklara riayet etmiyen işçiler hakkında 50 liradan az olmamak üzere hafif 
para cezasına, 

Hükmolunur. 
Yukardaki fıkralardaki fiillerin tekerrürü halinde cezalar iki kat artırılır ve para cezası ile 

on günden aşağı olmamak üzere hafif hapis cezasınada, 
Hükmolunur. 
II - Yukarda sözü geçen ilgili memurların bu kanundan veya diğer kanunlardan doğan her 

çeşit teftiş ve denetleme yetki ve görevleri gereğince vazifelerinin ifası sırasında istedikleri bil
gileri vermiyen veya görevlerini yapmaya veya sonuçlandırmaya engel olan kimseler hakkında 
bir aydan az olmamak üzere hapis cezası ile birlikte 2 500 liradan az olmamak üzere ağır para 
cezası hükmolunur. 

Fiilin^ tekerrürü halinde bir evvelki hükmedilen cezalar bir kat artırılarak uygulanır. 

MADDE 108. — Bu kanunun ceza bölümünde cezası ayrıca yazılmamış olan yasaklara karşı 
gelen veya zorunluklara uymıyan işveren ve işveren vekilleri hakkında, 100 liradan az olmamak 
üzere hafif para cezası hükmolunur. 

ONUNCU BÖLÜM 

Son hüfoümler 

MADDE 109. — Yürürlükten kaldırılan 3008 sayılı iş Kanununun 13 ncü maddesi hükümleri 
haklarında uygulanmayanlar için kanunun 15 nci maddesinde sözü geçen kıdem tazminatı hak
kı bu kanunun yürürlüğe giriş tarihinden itibaren başlar. 

MADDE 110. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği günden başlıyarak: 
A) 3008 sayılı Kanun ve bu kanunu tadil eden; 3516, 3612 5518, 5842, 5868, 6298, 7284, 7285 

sayılı kanunlar, 
B) 5837 sayılı Kanun ve bu kanunu tadil eden 6734 sayılı Kanun, 
0) 6032 sayılı Kanun, 
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İş ve işçi bulma ile ilişkin cezalar 

MADDE 105. — Bu kanunun 85 nci maddesinin 2 nci bendinde yazılı şartlarla izin almadan, 
aynı maddenin 1 nci bendi hükmüne aykırı olarak kazanç amaciyle özel büro açan, veya 1 nci 
ve 2 nci bendi hükümlerine riayet etmekle beraber, aynı maddenin son bendi hükmüne aykırı 
olarak işçilerden ücret alan, özel ve tüzel kişilerin bu işle ilgili büroları kapatıldığı gibi bu 
işlerde .fiilen çalışanlar hakkında 1 000 liradan az olmamak üzere ağır para cezası ve bir aydan 
az olmamak üzere hapis cezası hükmolunur. 

Tekerrürü halinde ilk defa hükmolunan para cezasının iki katı ile birlikte üç aydan az olmamak 
üzere hapis cezasına da hükmolunur. 

tş hayatının denetleme ve teftişine ilişkin cezalar 

MADDE 106. — I - Bu kanunun 89 ncu maddesinin 2 nci bendinde sayılan ödevleri yerine ge-
tirmiyen ve aynı maddenin 1 nci bendinde kendilerine yetki verilen memurlara karşı gereken ko
laylığı göstermiyen işveren veya işveren vekilleri, 94 ncü madde gereğince çıkarılacak tüzük hü
kümlerine ve aynı maddenin 2 nci bendindeki bildiri şartına uymıyan işveren veya işveren vekil
leri, 94 ncü maddenin 1 nci bendindeki yasaklara riayet etmiyen işveren veya işveren vekilleri, 
hakkında 2 500 liradan az olmamak üzere ağır para cezasına, 94 ncü maddenin 2 nci bendindeki 
yasaklara riayet etmiyen işçiler hakkında 50 liradan az olmamak üzere hafif para cezasına, 

Hükmolunur. 
Yukardaki bendlerdeki fiillerin tekerrürü halinde cezalar iki kat artırılır ve para cezası ile on 

günden aşağı olmamak üzere hafif hapis cezasına da, 
Hükmolunur. 
H - Yukarda sözü geçen ilgili memurların bu kanundan veya diğer kanunlardan doğan her çe

şit teftiş ve denetleme yetki ve görevleri gereğince görevlerinin yerine getirilmesi sırasında iste
dikleri bilgileri vermiyen veya görevlerini yapmaya veya sonuçlandırmaya engel olan kimseler 
hakkında bir aydan az olmamak üzere hapis cezası ile birlikte 2 500 liradan az olmamak üzere ağır 
para cezası hükmolunur. 

Fiilin tekerrürü halinde bir evvelki hükmedilen cezalar bir kat artırılarak uygulanır. 

MADDE 107. — Tasarının 108 nci maddesi 107 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

ONUNCU BÖLÜM 

Son hükümler 

MADDE 108. — Yürürlükten kaldırılan 3008 Sayılı îş Kanununun 13 ncü maddesi hükümleri 
haklarında uygulanmıyanlar için, kanunun 14 ncü maddesinde sözü geçen kıdem tazminatı hakkı, 
T>u kanunun yürürlüğe giriş tarihinden itibaren başlar. 

MADDE 109. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği günden başlıyarak : 
A) 3008 sayılı Kanun ve bu kanunu değiştiren; 3516, 3612, 5518, 5842, 5868, 6298, 7284, 7285 

«ayılı kanunlar, 
B) 5837 sayılı Kanun ve bu kanunu değiştiren 6734 sayılı Kanun, 
G) 6032 sayılı Kanun, 
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Ç) 7467 sayılı Kanun, 
D) 5953 sayılı Kanunu tadil eden 6253 sayılı Kanunun ek 2 noi maddesi, 
E) 6379 sayılı Kanunun 41 nci maddesi, 
Yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. A) Bu kanunun 36, 62 67, 75, 79, 82, 83 ve 85 nci maddelerinde sözü 
geçen tüzükler çıkarılıncaya kadar yürürlükten kaldırılan 3008 sayılı iş Kanununun 35, 36, 37, 
47, 55, 58, 61 ve 64 ncü maddelerine dayanılarak çıkarılan tüzüklerin aynı konulara ilişkin hü
kümleri yürürlükte kalır. 

B) Bu kanunun 34 ncü maddesinde sözü geçen tüzük çıkarılıncaya kadar bu kanunun anı
lan maddesine göre kurulacak olan, «Asgari Ücret Tesbit Komisyonu», yürürlükten kaldınlan 
3008 sayılı iş Kanununun 32 nci maddesine dayanılarak çıkarılmış bulunan yönetmelik esaslan 
çevresinde çalışır. 

Bu komisyonun başkan, üye ve raportörlerine ödenecek huzur ücretleri, Çalışma Bakanlığı 
bütçesinin bu konuya ilişkin kusanımdan Çalışma Bakanı tarafından belirtilecek tutarlar üzerin
den ödenir. 

C) Bu kanunda sözü geçen tüzük ve yönetmelikler kanunun yürürlük tarihinden başlıya-
raJk iki yıl içinde çıkanlır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, yürürlükten kaldınlan 3005 
sayılı iş Kanununa göre iş Kanunu kapsamına alınmış olan( işyerleri işverenleri bu kanunun 
3 ncü maddesine göre aynca işyerlerini bildirmek zorunda değildirler. 

Ancak bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte çalışmakta olan işyerlerinden, yürürlükten kal
dırılan 3008 sayılı iş Kanununun kapsamına alınmamış olan işyerlerinin işveren veya işveren 
vekilleri bu kanunun 3 ncü maddesindeki bildirme mecburiyetini kanun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren iki ay içinde yerine getirmeye mecburdurlar. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, kaldınlan 3008 sayılı iş Ka
nunu şümulünde bulunan işyerlerinde çeşitli sosyal sigorta kanunlannın uygulanmasına işçi 
Sigortalan Kurumunca aynı esaslar çevresinde1 devam olunur. 

Sosyal sigortalara ilişkin hükümlerin ayn bir kanunla düzenlenmlesi halinde bu madde 
yürürlükten kalkar. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra kaldınlan 3008 sayılı iş Kanunu
nun 2 nci maddesinin (A) fıkrası veya aynı maiddenin (C) fıkrasına dayanılarak çıkarılmış 
bulunan Bakanlar Kurulu kararlan şümulüne girecek nitelikte yeniden açılacak işyerlerinde; 
4772, 5502, 6900 sayılı kanunlann veya tadillerinin uygulanmasına, İşçi Sigortalan Kurumu ta
rafından aynı esaslar çevresinde yapılacak tesbitler veya bu işyerleri işveren yahut işveren 
vekilleri tarafından işçi Sigortalan Kurumunla yapılacak bildirimlere dayanılarak devam 
olunur. 

Sosyal sigortalara ilişkin hükümlerin ayn bir kanıunlaı düzenlenmesi halinde bu madde 
yürürlükten kalkar. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanun yürürlüğe girmeden önce 3008 sayılı iş Kanunu şümulün
de olan işyerlerinde, anılan kanunun değişik 29 ncu maddesine uyularak yapılmış olan iç yö
netmeliklerde yer alan veya iş ihtilâfları yahut hakem heyetleri karan ile veya sair şekiller
de kesinleşmiş olup mer'i bulunan iş şartları ile, iş düzemi ve sosyal yardımlara! uygulanma
sına toplu sözleşme veya iş bağıtlan ile yeni iş şartlan kuruluncaya kadar devam olunur. 
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Ç) 7467 sayılı Kanun, 
D) 5953 sayılı Kanunu değiştiren 6253 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi, 
E) 6379 sayılı Kanunun 41 nci maddesi, 
Yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — A) Bu kanunun 35, 61, 66, 74, 78, 81, 82 ve 84 ncü maddelerinde sö
zü geçen tüzükler çıkarılıncaya kadar yürürlükten kaldırılan 3008 sayılı İş Kanununun 35, 36, 
37, 47, 55, 58, 61 ve 64 ncü maddelerine dayanılarak çıkarılan tüzüklerin aynı konulara ilişkin 
hükümleri yürürlükte kalır. 

B) Bu kanunun 33 ncü maddesinde sözü geçen tüzük çıkarılıncaya kadar bu kanunun anılan 
maddesine göre kurulacak olan, «Asgari ücret tesbit Komisyonu», yürürlükten kaldırılan 3008 sa
yılı İş Kanununun 32 nci maddesine dayanılarak çıkarılmış bulunan yönetmelik esasları çevresin
de çalışır. 

Bu komisyonun başkan, üye ve raportörlerine ödenecek huzur ücretleri, Çalışma Bakanlığı büt
çesinin bu konuya ilişkin kısmından Çalışma Bakanı tarafından belirtilecek tutarlar üzerinden 
ödenir. 

C) Bu kanunda sözü geçen tüzük ve yönetmelikler kanunun yürürlük tarihinden başlıyarak 
iki yıl içinde çıkarılır. 

GEÇİCİ MADDE .2 — Tasannın geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanun yürürlüğe girmeden önce 3008 sayılı İş Kanunu kapsamında 
olan işyerlerinde, anılan kanunun değişik 29 ncu maddesine uyularak yapılmış olan içyönetmelik-
lerde yer alan veya iş ihtilâfları yahut hakem heyetleri kararı ile veya sair şekillerde kesinleşmiş 
olup yürürlükte bulunan iş şartları ile iş düzeni ve sosyal yardımların uygulanmasına toplu iş söz
leşmesi veya iş bağıtları ile yeni iş şartları kuruluncaya kadar devam olunur. 
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G-EÇÎCÎ MADDE 6. — 5521 sayılı iş Mahkemeleri Kanununun 2 nci maddesi uyarınca bu 
mahkemelere işçi üye olarak seçilmiş olan, işçi temsilcilerinin görev sürelerinin sona ermesi ha
linde, bu mahkemelere katılacak işçi üyeler, ilgili iş mahkemelerinin kaza çevresi içinde kurulu 
sendikaların idare heyetleri bir araya gelmek suretiyle seçilecek 12 aday arasından bir asıl ve üç 
yedek olmak üzere Adalet ve Çalışma bakanlıklarınca tâyin olunur. 

tşçi üyelerin ve yedeklerinin seçim usulü Adalet ve Çalışma bakanlıklarınca tesbit olunur. 

MADDE 111. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 112. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
îsmet İnönü 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

K. Satır 

21 . 4 . 1964 

Devlet Bakanı 
/. S. Omay 

Devlet Bakanı 
M. Yolaç 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Devlet Bakanı 
İV. Yetkin 

içişleri Bakanı 
O. öztrak 

Adalet Bakanı 
S. Çumralt 

Dışişleri Bakanı V. 
K. Satır 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Millî Eğitim Bakanı 
/. öktem 

Bayındırlık Bakanı 
A. H. Onat 

Ticaret Bakanı 
F. Islimyeli 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
K. Demir 

Güm. ve Tekel Bakanı 
M. Yüceler 

Tarım Bakanı 
T. Şahin 

Ulaştırma Bakanı 
F. Alpiskender 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Sanayi Bakanı 
M. Erten 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
H. Oral 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
A. î. Göğüs 

tmar ve İskân Bakanı 
C. Üzer 

Köy İşleri Bakanı 
L. Yurdoğlu 
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Geçici Komisyonun değiştirişi 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 2 nci maddesi uyarınca bu mah
kemelere işçi üye olarak seçilmiş olan, işçi temsilcilerinin görev sürelerinin sona ermesi halinde, 
bu mahkemelere katılacak işçi üyeler, ilgili iş mahkemelerinin kaza çevresi içinde kurulu sendika
ların idare heyetleri bir araya gelmek suretiyle seçilecek 12 aday arasından bir asıl ve üç yedek 
olmak üzere Adalet ve Çalışma bakanlıklarınca tâyin olunur. 

tşçi üyelerin ve yedeklerinin seçim usulü Adalet ve Çalışma bakanlıklarınca tesbit olunur. 

MADDE 110. — Tasarının 111 nci maddesi 110 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 111. — Tasarının 112 nci maddesi 111 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

»e« 
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Dönem : 1 
Toplantı :4 M İ L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 

Deniz iş kanunu tasarısı ile izmir Milletvekili Saim Kaygan ve 11 
arkadaşının Deniz iş kanunu teklifi ve Geçici Komisyon raporu 

(1/562, 2/314) 

T. C. 
Başbakanlık T . 10 . 1963 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayt : 71-1533/4600 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Çalışma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
25 . 9 . 1963 tarihinde kararlaştırılan «Deniz iş kanunu 'tasarısı* ve gerekçesi ilişik olarak sunul
muştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
îsmet İnönü 

Başbakan 

GEREKÇE 

1954 yılında kabul edilerek yürürlüğe giren 6379 sayılı Deniz îş Kanununun bu süre içinde 
uygulanması sonucunda bâzı hükümlerinin tatbikatta aksaklık gösterdiği, bâzı hükümlerin müey-
yidesizlik veya müeyyidelerinin etkisizliğinden ötürü tam ve kâmil bir şekilde uygulanamadığı gö
rülmüştür. 

Ayrıca bu süre içinde gemi adamlariyle bunların işverenleri arasındaki münasebetleri arasında
ki münasebetlerde de bir yanda büyük gelişme ve değişiklikler meydana gelmiş ve bu durum deniz 
iş alanındaki konvansiyonlarda meveut uluslararası normların da Deniz îş Kanununa ithalini müm
kün kılmıştır. 

Yukardaki esaslar göz önünde tutularak yapılacak değişiklikler ve kanuna ithal olunan yeni 
hak ve hükümlerin, kanunun veçhesini yukardan aşağı değiştirici mahiyette olduğu görülerek bir 
tadil tasarısı yerine, yeni bir kanun hazırlanması uygun görülmüş ve bu suretle yürürlükteki ka
nunun kaldırılması yoluna gidilmiştir. 

Aşağıda her maddenin gerekçesi ayrıca gösterilmiş ve yürürlükteki metinde esasen mevcudolan 
hükümler için sadece bu duruma işaret olunarak yeni hükümlerin ve değişikliklerin gerekçeleri
nin belirtilmesiyle yetinilmiştir. 

1 nci madde hakkında : 
Yürürlükteki kanunun birinci fıkrasındaki (ticaret gemisi) deyiminden ticaa ^â^iri kaldırıla

rak bu nitelikte olmıyan özel gemilerde çalışanlar da sosyal güvenlik altına alınmış İl ^ ^ ^ 
Diğer taraftan akar sulardaki gemilerde çalışanların da bu kanuna tabi kılınmalarına imkân 

verilmiştir. 
Ayrıca, 150 grostonu ât o 100 tonilâtoya indir! erek bu konudaki 22 sayılı Sözleşmeye uyulmuş 

ve Bakanlar Kuruluna kanunu daitoa küçük gemilere de teşmil yetkisi tanınmış ve resmî işyerlerin
de çalışanların durumlarına açıklık verilmiştir. 
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Bu maddenin diğer hükümleri yürürlükteki kanundan aktarılmıştır. 
2 nci madde hakkında : 
Maddede işveren, işveren vekili, kaptan ve gemi adamlarının tariflerine vuzuh verilmiştir. 
3 ncü madde hakkında : 
Bu madde yürürlükteki kanunun 12 nci maddesinden sırası itibariyle buraya aktarılmıştır. 
4 ncü madde hakkında : 
Yürürlükteki kanunun 3 ncü maddesini karşılamaktadır. 
5 nci madde hakkında : 
Yürürlükteki kanunun 4 ncü maddesine tekabül etmektedir. 
Ancak, iş bağıtlarının Bölge Çalışma Müdürlüğüne gönderilmesi fuzuli bir formaliteye sebebol-

duğundan kaldırılmıştır. 
6 nci madde hakkında : 
Yürürlükteki kanunun 5 nci maddesi esas bakımdan aynen bırakılmış ancak 12 nci fıkra ek

lenerek, 7292 sayılı Kanunla onanmış bulunan sözleşmenin gerektirdiği^husu's yerine getirilmiştir. 
7 nci madde hakkında : 
Yürürlükteki kanunun 6 nci maddesine tekabül etmektedir. 
8 nci madde hakkında : 
Yürürlükteki kanunun 7 nci maddesine tekabül etmektedir. 
9 neu madde hakkında : 
Yürürlükteki kanunun 8 nci maddesine tekabül etmektedir. 
10 ncu madde hakkında : 
iş kanununda olduğu gibi burada da bir deneme süresinin kabulü uygun görülmüştür. 
11 nci madde hakkında : 
iş kanunu tasarısında olduğu gibi bu tasarıda da gemi adamlarının kimlik ve niteliklerini tâyine 

yanyacak bir karne usulünün ihdası gemi adamı hak Ve menfaatleri, işveren münasebetleri ve res
mî muameleler bakımından uygun görülmüştür. 

12 nci madde hakkında : 
tş kanununda olduğu gibi, bu alanda da gemi adamlarına işverenlerinden (bonservis) istemek 

hakkı tanınmış, bu suretle gemi adamına ve yeni işverene bir kolaylık sağlanmıştır. 
13 ncü madde hakkında : 
Malûm olduğu üzere memleketimizde sakatların çalıştırılması ve bunlara durumlarına göre iş 

verilmesi yolunda son zamanlarda yeni fikirler belirmeye başlamıştır. Bu insanları diğer insanların 
veya yakınlarının merhamet hislerine terk etmek ve bunları cemiyetin üzerinde bir yükmüş gibi bir dü
şüncenin esiri kılmak, bunları ve eski mahkûmları âtıl bırakmak medeni topluluklarda tecviz edil
memekte ve memleket (gücünü tam verimli kılmak prensibiyle de bağdaşmamaktadır. 

Bu bakımlardan iş kanunu tasarısında olduğu gibi gemilerde de iş kanunundaki ölçüler ve esas
lar dairesinde sakat ve eski hükümlü çalıştırılması uygun görülmüştür. 

14 ncü madde hakkında : 
Yürürlükteki kanunun 9 ncu maddesindeki akdin feshine ait hükümler bu maddeyle daha tasnif

li ve uygulanması kolay hale getirilmiş ve fesihle ilgili yeni esaslar konmuştur. 
15 nci madde hakkında : 
Yürürlükteki kanunun 10 ncu maddesi esas itibariyle muhafaza edilmiştir. 
16 nci madde hakkında : 
Yürürlükteki kanunun II nci maddesi esas itibariyle aynan muhafaza edilmiştir. 
17^fcı madde hakkında : 
Yürürlükteki kanunun 13 ncü maddesine tekabül etmektedir. 
18 nci madde hakkında : 
Yürürlükteki kanunun 14 ncü maddesini karşılamaktadır. 
Ancak, 4 ncü maddeye paralel olarak feshin çalışma müdürlüğüne bildirilmesi hususu kaldı

rılmış ve 'bildirimin imkânsızlığı hali derpiş edilmiştir. 
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19 ncu madde hakkında : 
Yürürlükteki kanunun 15 nci maddesini karşılamaktadır. 
20 nci madde hakkında : 
Esas itibariyle yürürlükteki kanunun 16 nci maddesine tekabül etmektedir. 
21 nci madde hakkında : 
Esas itibariyle yürürlükteki kanunun 17 nci maddesine tekabül etmekte olup ayrıca iade için 

göz önünde tutulacak masrafların sınır ve niteliği bakımından bâzı esaslar konmuştur. 
22 nci madde hakkında : 

Yürürlükteki kanunun 18 nci maddesini karşılamaktadır. 
23 ncü madde hakkında : 
Esas itibariyle yürürlükteki kanunun 20 nci maddesini karşılamaktadır. 
24 ncü madde hakkında : 
Bilhassa yurt dışında işten çıkarılan gemi adamlarının bu yüzden çaresizlik içinde kaldıkları, 

bâzı hâdiseler sebebiyle görüldüğünden bu durumda kalan gemi adamlarına yaptığı masrafları 
talebetmek hakkı tanınmış ayrıca bir tazminat hükmü de konularak işverenlerin bu meşruluğa 
uymaları sağlanmıştır. 

25 nci madde hakkında : 
Bu madde esas itibariyle yürürlükteki kanunun 21 nci maddesini karşılamaktadır. 
26 nci madde hakkında : 
Yürürlükteki kanunun 22 nci maddesinde kabul edilen iş süreleri günün icatlarına göre yeni

den düzenlenmiş, ağır işte çalışan makina sınırının her hal ve kârda günde 8 saatlik mesaiye ta
bi kılınması derpiş olunmuştur.Kısmen aralıklı çalışılan ve kısmen de hafif işlerden madut bu
lunan güverte ve kamara sınıfları için ise haftada 63 ve 70 saatlik mesai kabul edilmiş, fakat 
bunların günlük iş süreleri 9 zar ve 10 ar saat olarak gösterilmekle beraber, işin mahiyeti göz 
önünde tutularak, tarafların toplu iş sözleşmeleriyle günlük çalışma saatlerinde haftalık 63 ve 
70 saatlik sınırlar içerisinde kalmak şartiyle değişiklik yapabilmelerine imkân bırakılmıştır. 

27 nci madde hakkında : 
Gemilerde çalışan bâzı personelin iş nevileri ve işlerinin niteliği bakımından daha hafif bir 

çalışma tarzına tabi kılındığı ve bunların kısmen do âmir durumunda bulundukları göz önünde tu
tularak yürürlükteki kanunun 23 ncü maddesi aynen muhafaza edilmiş ancak çalışma tarzları sürek
li ve daimî ibeden hareketini icalbettiren gcmıi kâtipleriyle ambar memurları istisnalar arasından 
çıkarılmıştır. 

28 nci madde hakkında : 
Yürürlükteki kanunun 24 ncü maddesi hükümleri esas itibariyle muhafaza edilmiştir. Ancak 

% 25 ilâ 50 olan zam nisbetinin sadece aşağı haddi bırakılarak taraflara kolektif sözleşmelerle 
diledikleri miktar üzerinden anlaşma yolu açılmıştır! 

29 ncu madde hakkında : 
Yürürlükteki kanunun 25 nci maddesindeki esaslar muhafaza edilmiş, aneak ihtilâfları önlemek 

bakımından ücretin tarifi yapılmıştır. Bu suretle diğer maddelerde bahis konusu edilen ücret 
deyiminin sınırı belirtilmiştir. 

30 ncu madde hakkında : 
Yürürlükteki kanunun 26 nci maddesini karşılamaktadır. 
31 nci madde hakkında : 
Mer'i metin aynen intikal ettirildi. 
32 nci madde hakkında : 
Yürürlkteki kanunun 28 nci maddesi hükmü esas bakımından muhafaza edilmiş, ancak bugün

kü şartlara göre haczi kabil olmıyacak kısmın yükseltilmiştir. Bu miktar tesbit edilirken gemi ada
mının iaşe ve yatma yerinin işveren tarafından sağlandığı da dikkate alınmıştır. 
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33 ncü madde hakkında : 
Esas itibariyle yürürlükteki kanunun 29 ncu maddesini karşılamaktadır. Ancak 91 sayılı 

Sözleşmenin 5 nci maddesiyle uygunluğun sağlanması bakımından : 
(işbu hüküm mezuniyetini gemi dışında kullanan gemi adamları hakkında tatbik edilmez) 

hükmü metinden çıkarılmıştır. 
34 ncü madde hakkında : 
Esas itibariyle yürürlükteki kanunun 30 ncu maddesini karşılamaktadır. 
35 nci madde hakkında : 
Yürürlükteki kanunun 31 nci maddesiyle ilgilidir. Ancak bu konuyla ilgili nizamnameye 

mevzuun hususiyetiyle ilgili olarak diğer bâzı hükümlerin konulması uygun görülmüş, ayrıca 
iaşenin gerekli şartları haiz olması halinde gemi adamına bir talep hakkı tanınmıştır. 

Bu usul, işverenleri kanuni vecibeye uydurmak bakımından faydalı görülmüştür. 
36 nci madde hakkında : 
Yürürlükteki kanunun 32 nci maddesini karşılamaktadır. 
37 nci madde hakkında : 
Prensip itibariyle yürürlükteki kanunun 41 nci maddesiyle ilgilidir. Ancak gemi adamları-

nin asgari ücretlerinin tesbiti sırasında mahallî komisyonların işleyişindeki aksaklıklar göz Önün
de tutularak ve îş kanunu tasarısında aynı konuda kurulan merkezî tek heyet sisteminin birçok 
memleketlerde iyi işlediği noktasından hareket, edilerek, mahallî asgari ücret komisyonları kaldırıl
mış ve merkezî tek komisyonun terekküp tarzı işin özelliğine göre ayarlanmıştır. 

38 nci madde hakkında : 
Yürürlükteki kanunun 33 ncü maddesine, bu metinde yer verildiği için, para cezası bakımın

dan bu madde tanzim edilmiş ve İş Kanununun aynı konudaki hükümlerine atıf yapılmıştır. 
39 ncu madde hakkında : 
Yürürlükteki kanunda mevcudolmıyan zarar karşılığı kesinti usulü bu konuda vâki müracaat 

ve teklifler nazara alınarak tasarıya konulmuştur. 
Bu suretle gemi adamlarının işlerine daha basiretle hareket etmeleri ve millî servetin korun

ması öngörülmüştür. 
40 nci mıadde hakkında : 
Bu maddede yürürlükteki kanumuaı 34 mcii maddesi hülkümleri esas itibariyle mulhafaza edil

miştir. 
Ancak îş Kamunu safhasında yılhik ücretlli izinle ilgili ve bu müessesenin mahiyetine uygun 

bâzı hükümler maddeye ilâve edilmiştir. 
41 nci madde (hakkında : 
Denizlerde yüzer ve seyyar durumda 'Oİam gemilerde 304 sayıflı Hafta Tatili Kanunumun 

uygulanması, gerekip ıgerekmıiyeceği ık/onusumdaki anlaşımazllııkları önlemek bakı/mımdan bu mad
de ile duıruım, limanlarda çakışan ıgenuiler bakımından açıklanmıştır. Çünkü bu gemilerin gemi 
adamları umumiyetle o limanda muıkim 'kimselerdir. Ancak, yafcın, orta veya uzak sefer yapan 
gemıi mürettebatı hafta tatillerinde seferde veya ailelerinden u/zak olaeaıklanna göre, bunlar 
hakkımda kanuni bir medburiyıet konulmamıştır. Bununla beraber taraflarımı bu konuyu kolektif 
sözleşmelerle düzenlemeleri her zaman mümkündür. 

4ı2 nci madde hakkında : 
Anayasamııızın 44 mcü maddesi, ücretli 'hafta tatilimin kanunla düzenleneceğimi öngördüğüne gö

re, bu madde ile çalışılmıyan hafta tatili için gemi adaım/Lanma bir iş karşılığı olmaksızın ücret verilme
si uygun görülmüştür. Bu suretle İş Kanunu sahasında çalışanlarla gemi adamları arasımda mev
cut adaletsizlik de ortadan 'kaldırılmıştır. 

Madde tasarısunda bu konuda kabul edilen esaslar İş Kanunu tatbikatına da uygundur, 
43 m'eü madde (hakkında : 
Bu madde de Anayasamızın 44 neü maddesiyle konulan ana prensiple ilgilidir, 

TVL Meclisi ( S. Sayısı : 1029 ) 



- 3 — 
44 mcü madde (hakkında : 
Hafta tatili ve ,genel tatil ücreti olarak ödenecek miktarım normal ücret olması esas olduğuna 

göre, bu maddeyle 'ek ödemeler anılan ücretlerin duşunda bırakılmıştır. Bu usul î ş Kanunu saha
sında da aynıdır. 

45 nıci anıadde Ihakkımda : 
Gemi adamlarımın geçici i§ görem'&zlik sünesinde işverenlerden ücret almadıklariina ıgöre tatil 

ücretlerinin de ıgeçici iş ıgöremeızlâık ödeneğini tediye ©den kurumlar tarafından verilmesi uyigum 
görülımü§.tür. Bu « a s İş Kanuınu tatbikatına da paraleldir. 

46 ncı madde HıakkınJda : 
yürürlükteki kanıunun 36 oıcı mııaddesiyle ilgili 'Olup âymı prensibi muhafaza eltmişjtir. 
47 nci madde hakkında : 
Yürürlükteki kanunun 38 nıci maddesinde yetkili malhkeme ollarak gösterilen (Liman Mah

kemesi) nin tâyininde karşılaşılan güçlükler ve iş dâvalarımda yurdumuzda peyderpey ıgeliişem 
özel mahkemeler ve muihakeme usulleri ıgöz önünde tutularak gemi adam'larııyla bunlarım işve
renleri 'arasımda çıkacak dâvalarım da iş mıafokemıederinde ıgörülmesi uygun mütalâa edikniş ve 
bu konuda öteden beri sürüp ıgelem. (birçok talepler yerine ıgetirillmişıtdir. 

48 nci madde hakkımda : 
Yürürlükteki ıkanunun 40 ııcı maddesiyle ilgili olup aymı esası muhafaza etmisjtir 
49 mcu mıadde haıkkında : > 
Yürürlükteki kanunun 33 mcü maddesiyle îş Kanumunuaı i6 m'cı maddesine yapılan-atıf müs

takil bir madde haline 'getirilmiştir. 
50 nci madde hakkımda : 
Yürürlükteki kamunun 35 inci maddesi hükmü tasarımım tümıüıniü kapsamak üzere stona alım-

rruıştır. 
51 m'ci mıadde hakkında : 
Yürürlükteki kanunun 37 nci maddesinde önıgtörüien t«flt% ve (murakalbe yetkisi tasarının 

tümünü kapsamak üzere sona alımmıştır. 
52 ı58, 54 ncü maddeler Ihakkmjcta : 
Tasarıda yeır alan vecibelere ve hükümlere ilgililerin uymasıını sağlamak üzere cem müey

yideleri yürürlükteki kamuna göre müessir bir hale getirilmiştir. 
55 nci madde hakkında : 
Bu madde tasarının kamunlaşmıası halimde yürürlükten 'balkıması gereken kamumiarii göster

mektedir. 
56 nıcı madde hakkımda : 
Yuikarıki madde gereğince Demiz tş Kamıa'nunufi yıürüHükteaı kalkması halin.de tasarımım 

35 mci madd'esinde sözü /geçen tüzük çıkarılıncaya kadar, hu kamuda bir taıtibikat (boşluğu kal-
masını önlemek balkımıından sevk edilmiştir. 

57 mci madde hakkında : 
Yürürlük maddesidir. 
58 nci madde Ihakkımda : 
Yetki maddesidir. 
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İzmir Milletvekili Saim Kaygan ye 11 arkadaşının, Deniz İş Kanunu teklifi (2/314) 

MİLLET MECLİSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

(Deniz İş Kanunu) teklifimiz gerekçesiyle birlikte ve ilişikte sunulmuştur. 
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Deniz iş kanunu tasarısı 

i. 

GENEL GEREKÇE 
BiMmdıği üzere, 1954 yılımda yürürlüğe girmiş buluımam 6379 sayuh Deniz iş Kanunu, esasen 

hazırlamasında kısır (hükümlere dayandırılması, 3008 sayılı iş Karaunuınlda olduğu gSibi geniş öl
çüler içimde düzenlenmemiş olması bakımımdan, denizcilik hayaltumızida telâfisi kabil olmıyam 
köklü ve yaygım aksaklıklar ve mağduriyetler yaratmış bulunmaktadır. 

Demiz Işı Kanununun, modern denizciliğin gerçek ve gereklerime muvaızi olanak tadili yo
lunda buıgüme kadar çeşittli teşebbüs ve hazırlıklara girişilimiş bu yömde gerek işveren kuruluş
ları ve gerekse deniz iş kolumda kurulagelmiş denizci sendikallara ve sair meslek 'teşekküllerin
den dokümanlar toplanmıştır. 

Bunldan bir süre önıce ise, Deniz I§ Kanununun Hükümet tarafımdan halzırlamıam ve kanu
num bâzı maddelerindi yeniliyen ve bâzı yeni hükümler düzenlyem tasarı Türkiye Cumhuriyeti 
Kurucu Meclisime kadar intikal etıtirilmiş, kanun Meclis Çalışma Komisyonunda müzakere olu* 
marak karara bağlandıktan somra, Meclis Adalet Komisyonuma gerekçesiyle birlikte sevkı sıra
sında Meclisin «ona ermesi sebebiyle, sözü geçen kamum tasarısı kadük oltana durumumda kal-
nııışıtır. 

Hal böyle iken, her türlü münakaşa ve mülâhazamın üstümde Türk Deniz Ticareti fflljosu 
gemilerinde çalışan gemi adamlıanımıza uygulanmakta olan Demiz iş Kamumu, denizcilik haya
tımızın ihtiyaıç ve zaruretlerine, denizciâik hizmetlerinim gereklerime cevap vermekten', tahmin-
llerin çok ötesinde alarak uzak bulunmaktadır. 

Kamumun uıygulammuaya başladığı 1954 yılından bu yama kamumun boşlukları ve aksaklıkları, 
keza tatminkâr olmıaıması sebebiyle gemi adamlarımın hıak ve menfaatleri yönümden olagelen 
maddi ve mânevi zararlar, telâfisi kabil olmıyacak oramda büyüktür. 

Bu itfmrikdur ki, işbu kamum tasarısının hazırlamışımda, hailem uygulanmakta olam Deniz iş 
Kamunumum boşluklarımın, doldurulması, aksak ve noksanlıklarımın hukuki yömden telâfisi ve 
takviyesi fikri hâkim faktörler arasımda bulunmuşitur. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 1029 ) 



Â) Kanunun hazıirlanmasında, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası hükümleri, 3008 sayılı Ka
nunda yer alıp da 6379 sayılı Kanunda düzenlenmemiş olması 'bakımından hukuki boşluklar ya
ratan hükümler, Üçüncü Çalısmıa Meclisinde Deniz î ş Kanununun da revizyonu yönünde alınmış 
bulunan 'gerekçeli kararlar, Toplu Sözleşme ve Grev kanunu tasıarılarınıdaki hükümler, Sendi
kalar kanunu tasarısındaki hükümler ve nihayet, uluslararası denizcilik konvansiyonları ve norm
ları da nazıarı itibara alınmış [bulunmaktadır. c 3 •: ç " " V " ',• "\ • , >. 

B) Kanunıun hazırlanmasında, halen yürürlükte ıbulunımıyaın ve fakat 3008 sayılı Kanunda 
yer alam gayet ileri hükümlerden gerekenleri Deniz îş Kainunun'a da aktarılmış bulunmakta
dır. Böylelikle de, eski Deniz iş Kanunumda bugüne kadar olagelen kanuni boşlukların dol
durulması amıacı güdülmıüşıtür. 

C) Kanunun hazırlanmasında, Deniz İş Kanununda bulunan bâzı hükümler, 3008 sayılı Ka
nunda bulunan hükümlerle birleştirilerek pekiştirilmiş ve bâzı hükümlerin de kapsam sahası ge
nişletilmiştir. 

Ç} Kanunun hazırlanmasında, gerek 6379 sayılı Deniz İş Kanununda ve gerekse kanunumuza 
aktarılmak üzere 3008 sayılı İş Kanununda bulunmıyan ve düzenlenmesi şart olan bâzı yeni hü
kümler de tertiplenmiş bulunmaktadır. 

Bilindiği üzere, yüksek özelliklere sahip gemi adamlarımızın lâyık oldukları çalışma düzenine, 
hak ettikleri kültür ve refaha kavuşamadıkları, denizciliğimizin çağdaş denizcilik seviyesine 
göre çok geri kalmış olduğu unutulmasına veya savsaklanmasına imkân olmıyan acı 
bir gerçektir. Denizcilik alanında Batı mera cketlcrinin bugün ulaşmış oldukları seviye
den yıllarca geri kalmış bulunmaktayız. Denizciliğin tekniğinde,' çalışma şartlarında ve ne de de
nizciliğin sosyal konularında, bilimin ve tekniğin gerektirdiği şartlar memleketimizde henüz yara
tı lamaımaıştır. Denizciliğin birçok alanlarında geri kalışımız, denizci dâvalarının çözülmesinde en 
başta 'gelen sebeplerdendir. Denizciliğimizin gelişme temposu, özellikle çürüğe çıkan gemilerimizin 
karşısında Ticaret Fiiomozun tonaj artımı o derece yavaştır ki, bugünkü gidiş devam edecek olur
sa, gemi adamlarımızın özlediği ve hak ettiği huzur ve refah seviyesine ulaşabilmeleri için, daha 
birçok denizci kuşaklarının acılara ve yoksulluklara katlanması gerekecektir. 

Batı denizciliğinin ortak malı haline gelmiş prensip ve metodlardan faydalanılarak, denizcili
ğimizde ilmin ve aklın ışığında doğru ve gerçek yolda ilerlenilmediği takdirde, Batı memleketleri 
denizciliği ile 'aramızdaki mesafenin daha korkunç bir hızla açılacağı unutulmamalıdır, öyleki, 
bu geride kalış, zamanla denizci toplumunun varlığı için dahi bir tehlike teşkil edebilecektir. 
Bugün, Yüksek Denizcilik Okulunu bitiren, münevver denizcilerin denizcilik hayatından peyder
pey çekilmeleri, yukarda belirtmeye çalıştığımız tehlikelerin 'belirtileri arasında mütalâa oluna
bilir. 

Denizciliğimizin içinde bulunduğu kötü durum, kafasiyle ve bedeniyle çalışan fedakâr ve fe-
ragatkâr 'Türk gemi adamları için çok daha üzücü, daha ibret verici ve çok haksız bir manzara 
göstermektedir. Denizcilik hayatımızda Devletin desteğine rağmen, lider bir kuruluş olan Deniz
cilik Bankasının durum ve tutumu gün ışığındadır. Bu kuruluş, kurulduğu günden bu yana bir 
istikrarsızlık ve dolayısiyle her bakımdan gerileme ve bocalama içinde bulunmaktadır. 

Armatörlere gelince, bunların büyük bir çoğunluğu, gemi adamlarını Atom çağını idrak eden 
bir dünyada halâ Kadırga devri zihniyeti ile çalıştırmaya devam etmektedirler. Bugün, halen 

. uygulanmakta ol'an 6379 sayılı Deniz İş Kanununun kısırlığı ve boşlukları sebebiyle, büyük bir 
çoğunluktaki 'armatör gemilerine Deniz îş Kanununun ve denizcilik mevzuatının giremediği, bu
ralarda çalışan gemi 'adamlarına kanun hükümlerinin uygulanamadığı rahatlıkla söylenebilir. 

6379 sayılı Deniz îş Kanununun birinci maddesi uyarınca, kanunun kapsam sahası çok dar tu
tulmuş, gros, tonaj ve 10 gemi adamı çalıştıran gemilerde kanunun uygulanmasına derpiş olun-
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duğundan, on îbirlerce gemi adamı, sosyal güvenlik ve 'kanuni teminattan kelimenin tam mânası 
ile yoksun bırakılmıştır. Bu sebepledir ki, bugün Deniz I§ Kanununun kapsamına alınarak, kısmen 
de olsa, bir hukuk düzeni ve kanun teminatı altında çalışan 15 bini mütecaviz gemi adamının ya
nı sıra, yüzbine yaklaşan ve Deniz Kütüğüne kayıtlı denizde çalışan gemi adamı toplumunun hiç
bir kanuni teminata bağlanmamış olmaları bakımından el'an Kadırga devrini yaşamaktadırlar. 

Her alanda ilerlemenin ve 'başarıya ulaşmanın ilk şartı olan biLgi ve kültür, memleketimizde geniş 
denizci taibakalarına mal edilememiştir. Deniz işçilerimizin <büyük bir çoğunluğu, okuma ve yazma 
nimetinden yoksundurlar. Denizcilik hayatında öncülük yapmak durumunda olan okumuşlar da, eği
timin maddi imkânlarına sahiıbölân dar bir çevreden çıkmışlar veya denizcilik dâvalarına ilgi ve has
sasiyetle eğilemiiyecek derecede tatmin olmalarından dolayı 'bir atalet içinde 'bulunmaktadırlar. Bu du
rum, hem deniz işçilerimizin arasında bulunan birçok kabiliyetin kendilerini göstermelerine, gelişme
lerine ve hem de denizci dâvalarına yapıcı ibir görüş getirilmesine enıgel teşkil etmektedir. Deniz işçile
rinin büyük ibir çoğunluğunu meydana getiren fikir ve Ibeden işçilerinin maddi ve mânevi yoksulluğu, 
hattâ sefaleti karşısında, Batı memleketlerindeki gemiadamlarımn pek mübalâğalı bir refah içinde ya
şamaları, uzun seferlerde 'bunları izliyen gemi adamlarının kendi şartlarmda'ki acılığı daha şiddetle 
duymalarına selbeholmaktadır. Bu görüştür ki, denizci toplum hayatında huzurun (gerçekleşmesini za
ruri kılmaktadır. Bugün, (bir ateş cehennemi halinde ıbulunan makina dairesinde ve kazan önünde ça
lışan bir gemi adamının eline 28Ö-300 lİTâ gedmesi» ırgat başındaki kış kıyamette hayatını harcıyan 
bİT güverte personelinin aynı parayı ûlinasi, gemi adamlarının hayat şartlarını gösteren ibret ve
rici tablolardır. 

înkâr edilemez ki, demokrasinin en sağlam teminatı olması gereken, insan haysiyetine yaraşır bir 
yaşamanın asgari şartları, denizci kütlelerine indirilemedikçe, deniz işçilerinin maddi ve mânevi hu
zursuzluğu hütün acılığı ve şiddeti ile süregidecektir. Ciddî ve ağır hayat ve »geçim kaygısı içinde 'bu
lunan ve yarınından emin olmıyan, on (binleri aşan deniz işçilerinin yaşadığı bir memlekette, denizci
liğimizin yarınından çok haklı olarak endişe duyulur. Bu arada, gemi adamlarımızın tek tek çalışma 
ve fedakârlığı, hangi dereceye yükselirse yükselsin, denizci toplumunun muhtaeoİdüğu hamleleri ger
çekleştirmeye kâfi gelmediği ve ıgelemiyeceği aşikârdır. Bunun içindir ki, gemi adamlarını refah ve hu
zura ulaştıracak şart ve imkânları hir hukuk düzeni içinde toplıyacak olan mükemmel ve ileri ibir De
niz İş Kanununda aramak zorundayız. Gemi adamlarımızın sıkıntılarını yamama (birtakım tedbirlerle 
azaltmak, acıları geçici olarak ibifaz dlndirşe de, uzun vadeli ibir görüş açısından hiçbir değer taşıya
maz. Denizcilikte huzur ve refah, ancak denizci toplum ıhâyâtmm ihef alanını kapsayan bir hukuk sis
teminin ve kanun teminatının metotlu hir şekilde uyğül&timasi «sayesinde sağlanabilir. 

Bu sebepledir ki, gemi adamlarının topyekûn refahını, gerçek kalkınmasını amaç tutan kanun ta
sarısı denizde çalışanların insanca ve Cumhuriyet Anayasasında (belirtilen şartlara uygun olarak ya
şamalarını sağlıyacak birtakım yeni ve ileri hükümler getirmek üzere düzenlenmiştir. Bu amaca ulaş
makta, yeni bir Deniz î§ Kanunu sisteminin uygulanmasını Ibaşlica vasıta sayıyoruz. Bu kanun anla
yışı, gemi adamlarını ezmiyen ve sosyal dengesizlikleri yaratmadan, gemi adamlarının ıgücünü seferber 
ederek, deniz - iş verimini artıracak ve denizcilik hayatinin tesirli 'bir surette plânlamasını Bağlıyacak
tır. 

Denizci toplum hayatının vasıtası ile değil, bizzat gayesi olan ve bütün denizci meselelerinin hal
linde en (başta gelen unsuru teşkil edeiı gemi adamlarının, insanca yaşamalarında kanunla öncelik ta
nımaktayız. Bu münasebetle, Deniz tş Kanunundan 'bütün deniz işçilerinin faydalandırılmasının ha
yati önem ve zaruretine inanmaktayız. Kaldı ki, gerek 3ÖÖ8 sayılı Kara iş Kânununda yapılan yeni
likler ve 'gerekse üçüncü çalışma meclisinde her iki kanun yönünden alınan kararlar, iş kanunlarının 
tek işçi veya gemi adamı çalıştıran iş yörlerine kadar indirilmesi istikametindedir. 

Kanun tasarımızda, (batılı anlamda gerçek denizciliğin ve hukuk düzeni içinde çalışmanın, devamlı 
olarak kurulmasının ıbütün şart ve imkânlarının sağlanmasına çalışılmıştır. Sosyal adalet ve sosyal 
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güvenlik idealinin benimsenmediği ibir denizcilik toplumunda, ne gerçek denizciliğin ve ne de denizci
likte ciddi ve süratli 'bir kalkınmanın nihayet refaih ve huzurun asla gerçekleşemiyeceğine inanılmalı-
dır. 

Hazırlanmış bulunum kanun tasarısında özellikle aşağıda belirtilen hususların sağlanması 
için gerekli hassasiyet gösterilmiştir. 

Kanun tasarısında; çalışmayı denizci toplumunun en üstün değerlerinden biri haline ge
tirmek; hayatlarım denizden emekleriyle kazananlara insan haysiyetine uygun bir yaşayış 
sağlamak; demokrasi; sosyal adalet ve sosyal güvenlik içkide denizciliğimizin kalkındırılması 
amacını güden hükümler düzenlenmiştir. 

Kanun tasarısında; Cumhuriyet Anayasasından ve özellikle Anayasadaki (sosyal ve ikti
sadi haklar) dan kuvvet alınmış; kanun; tüm halinde Yeni Anayasamızın ışığı altında dü
zenlenmiştir. 

Kanun tasarısında; denizci toplum hayatının; adalet; tam çalışma; bütün gemi adamları 
ve deniz işçileri için insanlık haysiyetine yaraşır bir hayat seviyesi sağlama amacıyla gerekli 
hükümler tertiplenmiştir. 

Kanuni tasarısında; yapılan işe uygun ve insanlık haysiyetine yaraşır bir hayat seviyesi 
sağlamaya elverişli âdil ücret imkânları denizde çalışanların beden ve ruh sağlığını koruya
cak; gelişmelerini sağlıyacak ve denizde çalışanların hakları bakımındam Jıer türlü istismarı 
önliyecek kanuni teminat; bütün denizde çalışanların geleceğe güvenle bakmalarını sağlıya
cak sosyal sigorta sistemi; denizde çalışanlar için; kemdi iktisadi ve sosyal durumlarını koru
ma ve düzeltmede söz ve mütalâa sahibi olma halkları sağlanmasına .çalışılmıştır. 

Kanun tasarısında; çalışma haysiyeti ile çok yakından (ilgili olan (Asgari ücret) konusu 
üzerinde önemle durulmuş; bunun geçim şart v/e imkânlarına göre kendiliğinden ayarlanma
sına imkân veren bir ücret mekanizmasının kurulmasını hazırlyacak hükümler tertiplenmiştir. 

Kanun tasarısı; adıl ücret anlayışı; aynı zamanda eşit işe eşit ücret kurlarınım mümkün 
olduğu nisbette denizciliğin her alanında uygulanmasını genekli kılacak bir düzen içinde ha
zırlanmıştır. Denizci toplumun çeşitli kesimlerinde çalışanların; gördükleri işin ağırlığına 
ve gerektirdiği niteliklere göre eşit bir karşılık alabilmeleri; sosyal adaleti sağlamanın şart
larından biridir. Aynı çalışma şartları içandıe eşit iş gördükleri halde denizcilik hayatının 
ayrı kesimlerinde veya ayrı iiş verenler için çalıştıklarından dolayı değişik ücret alanların bu
lunması yalınız adalete aykırı olmaMa kalmaz; aynı zamanda toplum hayatı balkımından da sü
rekli huzursuzluk kaynağıdır. Kanun tasarımız; kendi aralarında görülebilecek bu gibi eşit
sizliklerin; ücret ayarlanmaları; toplu sözleşmeler; özel tüzük ve yönetmeliklerle giderilme
sine imkân verecek hükümler tertiplemiştir. 

Denizde çalışmanın üstün değer olarak kabul edilmesi; iş yerlerinin ve gemilerin sağlık ve 
güvenlik şartlarına uygun olmasını gerektirmektedir. Mahiyeti ne olursa olsun hiçbir deniz 
işimin; gemi adamlarını ve deniz işçilerini insan haysiyetine yakışmıyaCak çalışma şartları 
içinde bırakmaması için kanun tasarısında gerekli sağlık ve güvenlik hükümleri de düzenlen
miştir. 

Denizde çalışanlar; kendilerimi çalıştıran iş veremler başta olmak üzere; henkesten say
gılı muamele görmeğe lâyıktırlar. Kanun tasarımız; gemi adamlarının ve deniz işçilerinin; ka
nunsuz; haksız veya saygısız işlemlere tabi tutulmasını önleyici tedbirlerin alınması amacını 
güden hükümler de tertiplemiştir. 

Cumhuriyet Anayasası ile teminat altına alman; dinlenme; ücretli izin; ve bugüne kadar 
maalesef gemi adanlarma 6379 sayılı Deniz İş Kanununda düzenlenmemiş olması bakımın
dan hafta tatili; Ulusal Bayram ve Genel tatil hakları da Kanun tasarısında yer almış bulun
maktadır. 

Analık, Ölüm, kaza, hastalık, malûllük, ihtiyarlık gibi çeşitli sosyal sigorta kollarını, bütün 
Denizda çalışanları kapsıyacak hale getirmek, hayatlarını emekleriyle Benizden kazananları istik
bal endişesinden kurtarmak amacıyla, kanun tasarımızda gereken hükümler tertiplenmiştir. 
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Denizda çalışan kadının durumunu korumak için alınacak her tedbiri, Türk toplumunun ve ai

lesini sağlam temellere dayandırmak bakımından önemli bir adım sayılmalıdır. Analık ve Hastalık 
sigortalarından başka, kadının özel durumunu göz önünde tutarak, gebelik ve doğum hallerinde ko
ruyucu tedbirler alınmasını sağlıyaeak olan hkümler de kanun tasarımızda yer almıştır. 

Gemi adamları ve deniz işçileri sağlığı meselelerinin çözülmesini, yalnız gemi adamı ve de
niz işçilerinin sosyal güvenliği bakımından değil, aynı zamanda seyyal olan gemi adamlarımızın 
yabancı diyarlardan hastalık da taşımaları ihtimaline karşı, halkımızın da sağlık durumlarının 
teminat altına alınması bakımından da büyük ve insani bir dâva olarak ele almak ve bu amaca 
ulaşmak için, gemilerde sağlık hizmetlerinin ıslahı ve geliştirilmesi, yabancı memleket limanla
rında hastalanan gemi adamlarının, bakım, tedavi vo ilâç imkânlarının sağlanması, işsiz, yersiz 
gemi adamlarına ileri batı memleketlerinde olduğu üzere (Denizci 'barındırma yurt ve lokalleri) 
kurulmasını gerektiren hükümtar, tasarımızda yer almış bulunmaktadır. 

Bu arada halen memleketimizde uygulanmakta olan Deniz îş Kanununun ve deniz mevzuatının, 
bunlara muvazi olarak çıkarılan denizcilikle ilgili Tüzük, Yönetmelik ve Kararnamefcrin kifayet
sizliği aşikârdır. Bu münasebetledir ki, yürürlükteki Deniz îş Kanunu ile birlikte, Tüzük, Yönet
melik, Kararnamelerin modern denizciliğin gerçek ve gereklerine, eksiklerinin yenilenmesine, Ana
yasamızın ve işbu kanun tasarısının ışığı altında tekrardan düzenlenmesini sağlıyaeak, hükümler 
de kanun tasarımızda tertiplenmiş bulunmaktadır. 

Türk denizciliğinin en büyük teminatını, Barbaros'un torunları olan fedakâr ve feragatimi-
Türk Gemi adamlarının vardığında, huzur ve refahında görmekteyiz. Bu bakımdan, Türk gemi 
adamlarının çalışma gücünü daima yüksek tutmak ve bu gücü sağlam bir iktisadi ve sosyal bün-
yaye, teminatlarını işbu kanunun hükümlerinden alan bir hukuk düzeninden kurulu temele dayan
dırmanın şart ve zaruretine inanmaktayız. Bu kanun, yukarıda belirtilmeye çalışılan genel gerek
çenin ışığı altında hazırlanmıştır. 

Deniz iş kanunu tasarısı 
I I 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde, halen yürürlükte ibulunan 6379 sayılı Deniz Kanununun 1 nci mad
desinin, Anaıyasanın ışığı altında ve Üçüncü Çalışma Meclisinde, kanunun bir .gemi adamı çalış
tıran iş yerlerine de uygulanması yönünde alman karara muvazi olarak tadilen düzenlenmiştir. 
Malûm olduğu üzere, 4922 sayılı Denizde can ve mal korunması hakkındaki Kanunun kapsamı
na giren gemilerle, şat, mavna ve benzerleri ve bilûmum araçlar ve bilhassa liman içi sefer ya
pan kabatör sınıfı teknelerin, tonaj baJhis konusu olmaksızın, Deniz îş Kanununun koruyucu hü
kümleri altına alınmaları, bugüne kadarki tatlb kattan 'doğan aksaklık ve mağduriyetler de na
zarı itibara alınacak olursa sisyal güvenlik ve sosyal adalet prensiplerine uygun bir zaruretin ifa
desidir. 

Halen yürürlükte bulunan Deniz îş Kanunu, (150) gros tonu eısas kabul ederek, bumun dışın
da kalan yaygın bir gemi adamı kütlesinin hak ve menfaatleri taraflı olarak iış verenlerin ' tak
dir ve insafına 'bırakmış bulunmaktadır. Ayrıca 10 gemi adamı gibi kısıtlayıcı Ibir hükmün de es
ki kanunda yer almış bulunması onbinleri 'aşan gemi adamını her bakımdan perişan eylemiş bu
lunmaktadır. 

Yeniden düzenlenmekte olan 3008 sayılı Kara İş Kanunumuzda iş verenler emrinde ücretle 
çalışan bir işçinin dalhi, kanunun şümulü içine alınması ve işçi tarifine bir elâstikiiyet verilmesi 
yoluna 'gidilirken, Deniz îş Kanununda da, Kara îş Kanununa muvazi bir hakkaniyetle, tasarı
mızdaki maddenin teklif edilen şekilde kabulü Anayasamızın eşitlik prensibine ve dolayısiyle hak
kaniyet kurallarına uygun düşecektir. , . . . , • 
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Madde 2. — Bu madde, yukarda izahına, çalışıldığı üzere, ve kanunun uygulama alanını bir 

gemi adamı çalışan iş yerlerine kadar genişletmektedir. 3008 sayılı îş Kanunundan aynen kanun 
tasarımıza aktarılmıştır. 6379 sayılı Deniz î§ Kanununda 'bulunmamaktadır. 

Madde 3. — Bu madde, halen yürürlükte bulunan Deniz 1§ Kanununda mevcut değildir. 3008 
sayılı îg Kanunundan fayda mülâhaza edilerek, kanun tasarımıza aktarılmıştır. Bu madde ile, iş 
yerlerinin (bu kanunun tatbikatı bakımından teftiş ve denetiminin yapılabilmesi için, Çalışma Ba
kanlığı Teşkilâtı tarafından bir iş yerleri kayıt sisteminin kurulmasına, eskiden olduğu gilbi de
vam edilmesi gerekmektedir. Bu bakımdan, iş verenler, işlerini çalışma teşkilâtına bildirmeye zo
runlu kılınmıştır. Bildirimde istenilen bilgiler, işin özelliğinin tabiî bir sonucudur. 

Madde 4. — Bu madde, halen yürürlükte bulunan Deniz îş Kanununda mevcut değildir. 3008 
sayılı îş kanunu tasarlısından fayda mülâhaza edilerek aynen kanun tasarımıza aktarılmıştır. Bu 
madde, işbu kanunda gemi adamları için tanınan hak ve menfaatlerin iş bağıtmın doğduğu gün
den başlaması sosyal adaletin gerçek bir sonucu olması bakımından hükümlendirilmiştir. Böyle
ce, çeşitli sebeplerle, iş verenlerin iş yerlerini istiyerek veya istemiyerek yetkili makama geç bil
dirmesi veya ıhiç bildirmemesi sebebiyle çalışanların hak ve menfaatlerinin doğmasının gecikme
si önlenmiş bulunmaktadır. 

Madde 5. — Bu madde, halen yürürlükte bulunan Deniz îş Kanunundan işbu kanun tıasa-
rımmaa aynen alktaTalmıştır. Ancak, kanunun muhtelif maddelerimde işveren vekilli tâbiri kul
lanılmakta, buna mukabil 'eski kamunda her hangi bir mıaddestilnde bu tâbirin sınır ve kapsa
mı tâyin ve teSbit edilmemiş bulunmakta idi. Bu sebepledir ki, 6379 sayılı Deniz îş Kanunun
dan! tasanımııza aktarılan maddede, işveren vekilli açıkça tarif edilmiş ve kaptanım da iş veren 
vekilliğine açıklık verilmiştir. 

Bu arada tasanjmıızdalki1 maddeye, 6379 sayılı Deniz îş Kanunundaki maddede bulunmıyan, 
(Gemi adanılan işbu kamumda belirtilen ve uluslararası denizcilik sıfatları dışında çalıştınıla-
mazlar.) fıikraisı eklenmiştir. Bu fıkramın eklenmesinde görülen zaruret, şu şekilde özetlenıebî-
Mr : Bâzı iş yerlerimde, uıkıslararası denizcilik normlarımla aykım, hattâ Demiz îş1 Kanununa 
karşı bâzı hissi sebeplerle (Yardımcı zabitlik) T*eya Ibenızeröj düzmece meslek sııfiatılarD ihdas olun
makta, bu hal ise denizciler ve denizcilerin meslek sınıflan arasımda birtakım karşılıklı çatış-
madıara selbep teşkil etimektedir. Bu itibarla eklediğimiz fıkra ile, bu malhzurlaran da kalkacağı-
na veya önleneceğime inamıknışltıır. 

Madde 6. — Bu madde, hailem yürürlükte bulunan 6379 sayılı Demiz îş Kanumıumdam fayda 
mülâhaza edilerek aynen kanun tıasarımiKza aktarıl'maıştıır. 

Madde 7, — Bu tmıadde, halem yürürlükte bulunan 6379 sayılı îş Kanununda mevcut değildir. 
3008 sayılı kamum tasarlısından fayda mülâhaza edilerek, kamum taşanımıza aynen ve tamaimen 
aktarılmıştır. 

Madde 8. — Bu madde, halen yürürlüktıe bulunan 6379 sıayık Deniz îş Kaınumumda mevcut 
değildir. 3008 sayılı îş kanunu taaarmsmdan fayda mülâhaza edilerek kamun taşanımıza akta
rılmıştır. Bu madde ile süreksiz ve sürekli işlerin mahiyeti tarif edillmtilş bulumımaktadır. 

Madde 9. — Bu madde, denizciliik meslekinin de öaeM'ği mazarıı itibara alımarak işbu kamum 
taşanınızda zaruretime dayanılarak hükümiendir'ilmıiştıiir. îşbu madde hailen yürü'iiüikte bulunan 
6379 sıayılı Demiz îş Kaınumumda mevcut değildir. Tarafımızdan yeni bir madde olarak düzen-
lenımişftir. 

Malûm olduğu üzere, gemi adaımlarınım deniz hizmetlerimde çalışabilmeleri lisçim ilgili ve yet
kili liman başkamlııklanmdan bir gemi adamı cüzdanı almıalan şarttır. Hal böyle iken bâzı iş yer-
lerdmde gemi adamlan oüzdamsıız olarak çalışmakta veya bâzı Üş verenler bâzı gemi' adamlarını 
gemilerde veya karada çalıştırdıkları holde gemi adamı cüzdanlannım bulunup bulummııamjasımja 
bakmamaktadırlar. 

Emsal, bugün Denizcilik Bankası Şebir Hatları îşletmıesi gemilerinde fiilen ve hukukan ge
mi adamı olarak çalışan, gemi kontrol memurlan gemi adamı cüzdana olmadan çaihştınlmakta-
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dırlar. Hal böyle iken, aynı hizmetlerin benzeriıni Denizyolları gemilerinde uygulayanı gemi 
kâtipleri ve kâtip yardımcıları gemi adamı cüzdanıma saıhip bulunımaiktadırflar. Bu münasebetle
dir ki, her hal ve kârda denizde çalışan her gemi adamınım bir gemi adamı cüzdanına sahip 
bulunmasında büyük zaruret ve fayda vardır. Gerek gemi adamlarının gemi adamı cüzdansız 
çalışmalarım önlemek ve gerekse, iş verenlerin gemi adamı cüzdanı bulunmıyan ehliyetsiz kişi
leri gemi adamı cüzdansız çalıştıraibilmelerini önlemek nıalksadiyle, kanun tasarımızda böyle 
bir maddenin konımasından fayda umulmaktadır. 

Madde 10. — Bu madde, denizcilik meslekinin de özıelliık'leri nazarı itibara alınarak işbu 
kanun taşanımızda zaruretine dayanılarak hüJİcümlendiri'lftniştlir. Işjbu madde halen yürürlükte 
bulunan 6379 sayılı Deniz îş Kanununda mevcut değildir. Tarafımızdan yeni bir madde olarak 
düzenlenmiştir. 

Malûm olduğu üzere, gemi adamlarının deniz hizmetlerinde çalışabilmeleri, halen yürürlükte 
bulunan (gemi adamlarının yeterliği ve sayısı hakkında nizamname) ile düzenlenmektedir. 
Ancak, bu nizamnamenin modern denizciliğin gerçek ve gerekleri karşısında kısır olduğu ve tat
minkâr bulunmadığı tatbikattan anlaşılmış bulunmaktadır. Kaldı ki bu nizamnamede denizde ve 
gemilerde çalışan bâzı meslek sınıflan tadat ve tescile edilmemiş, bu arada bâzı meslek sınıfları, 
meslek kademeleri arasında hissi tefrikler yaratılmıştır. Türk deniz ticaret filosu gemilerinde 
çalışan mektepli ve ameli kaptan ve makinistler bu arada çeşitli gemi adamları arasında derin 
uçuıumlarm açılmasına sebep teşkil eden madde ve hükümler nizamnamede yer almıştır. 

Ayrıca, nizamnamede derpiş olunan yeterlik ve sayılar sağlam hükümlere bağlanmamış, yine 
aynı yeterlik ve sayılar Hükümetimizin de imza koyduğu uluslararası konvansiyonlara ve ulus
lararası normlara aykırı düzenlenmişti. 

Bu itibarladır ki; kanun tasarımızda; işbu tüzüğün, uluslararası denizcilik normlarına uygun ola
rak, Çalışma ve Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanmasını, bu arada tüzüğün hazırlanışında iş ko
lunda toplu sözleşmeye yetkili iş veren ve Gemi Adamlan Sendikasının da mütalâasının alınma
sından fayda umulmuştur. 

Madde 11. — Bu madde, denizcilik meslekinin de özellikleri nazan itibara alınarak, işbu kanun 
tasarımızda zaruretine dayandırılarak hükümlendirilmiştir. işbu maddemiz, halen yürürlükte bu
lunan 6379 sayılı Deniz îş Kanununda mevcut değildir. Tarafımızdan yeni bir madde olarak dü
zenlenmiştir. 

Malûm olduğu üzere, Türk deniz ticaret filosu gemilerinde çalışmakta bulunan gemi adam
larına uygulanmakta olan (Denizcilere mahsus kıyafet ve işaret yönetmeliği) mevcuttur. Ancak, 
bu yönetmelik, modern denizciliğin gerçek ve gerekleri karşısında kısır olduğu, ve tatminkâr bu
lunmadığı uzun yıllardan beri süregelen uygulanışı sırasında anlaşılmış bulunmaktadır. 

Kaldı ki bu yönetmelikte, denizde ve gemilerde çalışan bâzı meslek grapları, meslek sınıfları 
ve meslek kademelerinin kıyafet ve işaretlerinde birtakım hissi sebeplerle tefrikler yapılmış, bu 
arada uluslararası işaret ve kıyafet kodlarında ayrılarak uydurma ve gülünç birtakım kıyafet 
ve işareter ihdas olunmuştur ki, bu tefrik ve uydurma işaret ve kıyafetler, yıllardan beri Türk 
deniz ticaret filosu gemilerinde çalışan denizciler arasında derin uçuramlar açmış ve birtakım ça
tışmalara ve huzursuzluklara sebep teşkil edegelmiştir. 

Ayrıca, Yönetmelikte derpiş olunan kıyafet ve işaretler, de Türk deniz ticaret filosu kıyafet ve 
işaretlerinin adapte olunduğu ingiliz ticaret filosunun (Britsh Merchant Navy Sleeve Marking) 
kıyafet ve işaret okdalarmdan bâzı meslek sınıflan adına kasıtlı olarak ayrılınmıştır. Bu hal ise, 
Hükümetimizin imza koyduğu uluslararası denizcilik konsansiyonlarma ve yine uluslararası deniz
cilik normlarına aykın düşmektedir. 

Bu itibarladır ki, kanun tasanmızda, işbu yönetmeliğin uluslararası denizcilik normlarına uy
gun olarak Çalışma ve Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanmasını, bu arada yönetmeliğin hazırlanı
şında iş kolunda toplu sözleşmeye yetkili iş veren ve Gemi Adamlan Sendikasının da mütalâa
sının alınmasından fayda umulmuştur. Böylece, yabancı sularda sefer yapan gemi adamlarımızın 
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kıyafet ve işaretlerinde bir vahdet ve mükemmeliyet sağlanması, denizcilerimizin, Batı memleket
leri denizcilerinden kıyafet ve işaret 'bakımından geri kalmamalarının önlenmesi düşünülmüştür, 

Madde 12. — Bu madde, halen yürürlükte bulunan 6379 sayılı Deniz îş Kanununda mevcut de
ğildir. Zaruret ve faydasına inanılarak, 3008 sayılı îş Kanunumun 9 ve 10 ncu maddelerinden -ay
nen kanun tasarımıza aktarılmıştır. Bu madde ile, 'belirli süresi bir yıl veya daha uzun olan sü
reli İş Bağıtlarının yazılı olarak yapılması, bağıt yapılmıyan durumlara da gemi adamlarım işj 
verence yazılı ve imzalı bir belge verilmesi hükümlendirilmiştir. 

Madde 13. — Bu madde, halen yürürlükte bulunan 6379 sayılı Deniz iş Kanunundan zaruret ve1 

faydasına inanılarak, aynen işbu kanun tasarımıza aktarılmıştır. 
Ancak kanun tasarımızda, eski kanundaki metine ilâveten, (gemi adamının meslek ve ehliyeti 

dışında çalıştırılamıyacağı), (fazla fiyatlarla çalışma ücretinin ınisbeti), keza (gemi adamının se
ferde (bulunduğu süre içinde hak ettiği ücretten bakmakla yükümlü olduğu kimselere iş veren ve
ya vekilinin tarafından ödenecek miktar ve bunların kimler olduğu ve adresleri) gibi fıkralar 
eklenmesinden fayda umulmuştur. 

Madde 14. — Bu madde, halen yürürlükte bulunan 6379 sayılı Deniz iş Kanunundan zaruret v& 
faydasına inanılarak, ayrıca da günün şartlarına muvazi bir tadile tabi tutularak, işbu kanun ta
sarımıza aktarılmıştır. 

Kanunun 6379 sayılı iş Kanunundaki metnine ilâveten, aşağıdaki fıkraların da eklenmesinden 
fayda umulmuştur. 

Malûm olduğu üzere, özellikle, bâzı armatörler, gemi adamları ile iş bağıtı yapmadan çalış
tırmakta, sefer üzerine yapt ıklar şifahi anlaşmalarla gemi adamlarını sefer dönüşlerinde atıver-
mekte, bu arada gemi adamı ihtiyaçlarını birtakım simsarlar aracılığı ile temin etmektedirler. 
Hal böyle olunca da özel sektörde çalışan veya çalışmak istiyen gemi adamlarının ne kadar hazin 
durumda oldukları ve kanuni teminattan nasıl yoksun 'bulundukları kendiliğinden tebellür etmek
tedir. Bunun içindir ki, gerek gemi adamlarını ve gerekse iş verenleri iş bağıtı yapmak ve bu
nun kontrolünü sağlamalk amacı ile, teklifini yaptığımız kanun maddesinde, eski metinden ayrı 
olarak, 3, 4, 5 ve 6 ncı fıkralardaki hükümler bir tedbir olarak düzenlenmiştir. Bu dört fıkranın 
kanun metninde bulunmasından büyük faydalar mülâhaza eylenmektedir. 

Madde 15. — B u madde, halen yürürlükte bulunan 6379 sayılı Deniz iş Kanununda mevcut de
ğildir. Zaruret ve faydasına dayanılarak, 3008 sayılı iş Kanunu tasarısından aynen, işbu kanım 
tasarımıza aktarılmıştır. 

Malûm olduğu üzere, gemi adamlarının işe almışlarında, deneme süreleri çeşitli iş verenlere 
göre değişik sürelere tâbi tutulmaktadır. Hal böyle olnca da, iış verenler gemi adamlarını 3 aylık, 
6 aylık gi'bi denemelere tâbi tutmakla, gemi adamlarını istismar etmektedirler. Kanun tasarı
mıza aldığımız ve bir aylık süre ile dondurduğumuz deneme süreleri, yukarda belirtmeye çalış
tığımız mahzurları ve istismarları ortadan kısmen de olsa kaldırmaya yarıyacaktır. 

Madde 16. — Bu madde, halen yürürlüke bulunan 6379 sayılı Deniz iş Kanunundan zaruret ve 
faydasına inanılarak günün şart ve imkânları da nazarı itibara alınarak kısmen tadile tâbi tutul
muş olarak, işbu kanun tasarımıza aktarılmıştır. 

Madde 17. — Bu madde, halen yürürlükte bulunan 6379 sayılı Deniz iş Kanununda kelimenin 
tam mânası ile kısır bir şekilde düzenlenmiş olması nazarı itibara alınarak, eski metinden sarfı 
nazar edilip, daha mazbut ve daha ileri hir hüküm getiren, 3008 sayılı îş Kanunu tasarısından 
kısımen tadil edilerek, işbu kanun tasarımıza aktarılmıştır. 

Bu maddenin hazırlanışında, yürürlükteki 3008 sayılı iş Kanununun 13 ncü maddesinin ihbara 
ilişkin hükümleri esas itibariyle muhafaza olunmuştur. Ancak, yürürlükteki hüküm, ihbar zorunlu
luğunu, süresi belirli olmıyan sürekli iş bağıtlarına tanımış iken, tatbikattaki adaletsizlikler ve ba
ğıt çözüm hakkını kötüye kullanmalar göz önünde tutularak, bu usul her iki taraf için, her çeşit 
iş bağıtlarına teşmil edilmiştir. 
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Madde 18. — Bu madde, halen yürürlükte bulunan 6379 sayılı Deniz îş Kanunundan, zaruretine 

dayanılarak aynen ve tamamen, işbu kanun tasarımıza aktarılmıştır. 
Madde 19. — Bu madde, halen yürürlükte olan 6379 sayılı Deniz îş Kanununda mevcut değil

dir. Zaruret ve faydasına inanılarak, halen yürürlükte bulunan 3008 sayılı iş Kanununun 17 nci 
maddesindeki hususlar, esas itibariyle, işbu kanun tasarımızdaki bu maddeye aktarılmıştır. 

Madde 20. — Bu madde, halen yürürlükte bulunan 6379 sayılı Deniz İş Kanununda mevcut de
ğildir. Denizcilik meslekinin karakteri de nazarı itibara alınarak, tarafımızdan yeni bir madde ola
rak, düzenlenmiştir. 

Malûm olduğu üzere, uzak seferlere çıkan gemilerde, gemi adamlarının iş bağıtlarının çözül
mesini gerektirecek durumların zuhuru her zaman için olagelen hâdiselerdendir. Bu durumlarda ge
nel olarak gemi adamlarının iş bağıtları bazan sudan sebep ve gerekçelerle çözülebildiği gibi, eski 
kanunda her hangi bir teminat hükümüne bağlanmamış olması sebebiyle, iş bağıtları yabancı sular
da veya yabancı limanlarda çözülen gemi adamlarının ağır yoksulluk ve sefalet içinde kendi kader
leriyle başbaşa bırakıldıkları, yurda döndükten sonra ise, bağıtım çözümüne mütaallik kendilerini 
savunabilecek imkân ve belgelerden yoksun kaldıkları her zaman için kabili ispat ve tevsiktir. Hal 
böyle olunca da, gemi adamlarının yabancı seferlerde ve özellikle kendilerini hukukan koruyamı-
yacak bir durumda bulundukları bir sırada, bağıt çözüm işinin tarafsız bir kurula verilmesinde, ke
za bağıtı çözülen, gemi adamına savunma hakkı tanınmasında ve ayrıca yabancı bir limanda Türk 
konsolosluğuna başvurabilmesinde yardımcı bir hükmün düzenlenmesinden fayda umulmuştur. Ya
bancı limanlarda, böyle bir maddenin veya hükmün bulunmaması sebebiyle, aç, yersiz ve bakımsız 
kalmış gemi adamlarının maceraları, denizcilik hayatımızda geniş bir yer tutmaktadır. Bu itibarla, 
düzenlenmiş olan bu hükmün kabulünde büyük isabet ve yararlılık görülmektedir. 

Madde 21. — Bu madde, halen yürürlükte bulunan 6379 sayılı Deniz iş Kanunu ve 3008 sayılı 
İş Kanunundan zaruret ve faydasına inanılarak, ve tadil edilmiş olarak, işbu kanun tasarısına ak
tarılmasında fayda umulmuştur. 

Madde 22. — Bu madde, halen yürürlükte bulunan 6379 sayılı Deniz iş Kanunundan ve 3008 
sayılı iş Kanununun 15 nci maddesinden, esasen müessir bir değişiklik yapılmaksızın, birleştiril
mek ve günün gerçek ve gereklerine adapte edilmek suretiyle, işbu kanun tasarısına aktarılmıştır. 

Madde 23. — Bu madde, halen yürürlükte bulunan 6379 sayılı Deniz iş Kanunundan ve 3008 sa
yılı Kanunun 16 nci maddesinden esasta müessir bir değişiklik yapılmaksızın, birleştirilmek, gü
nün gerçek ve gereklerine adapte edilmek suretiyle, ileri bir hüküm olarak işbu kanun tasarılarına 
aktarılmıştır. 

Şöyle ki, yürürlükteki 3008 sayılı İş Kanununun 16 nci maddesindeki prensipler esas itibariyle 
muhafaza olunmuştur. Ancak, yürürlükteki 16 nci maddenin birinci fıkrasındaki sözü geçen önerge
lerin bir tüzükle tesbiti yerine, bunun belirli ve eşit bir süreye bağlanması uygun görülmüş ve 
bunun için de, altı haftalık süre kabul edilmiştir. 

Diğer taraftan yürürlükteki 16 nci maddenin (6) fıkrası işyerinde işlenen bir suçtan dolayı 
bağıtın feshi için 7 günlük bir hapis cezasını yeter görmesine karşılık, (7) nci fıkrasında derpiş olu
nan devamsızlık sebebiyle gemi adamının iş yeri dışında işlediği bir suçtan dolayı ardı ardına iki 
gün tutuklu kalması dahi bağıtın itibarsız ve tazminatsız bozulması için, tatbikatta kâfi bir sebep 
olmakta idi. Halbuki, iş yerinde işlenen bir suç sebebiyle şartların gemi adamı bakımından da
ha ağır düşünülmesi gerekir. Bu bakımdan tasarının 23 ncü maddesinin (6) nci fıkrası buna göre 
düzenlenmiştir. 

Madde 24. — Bu madde, halen yürürlükte bulunan 6379 sayılı Deniz İş Kanunundan ve 3008 
sayılı iş Kanunundaki ilgili hükümlerin birleştirilmek, günün gerçek ve gereklerine adapte edilmek 
suretiyle işbu kanun tasarısına aktarılmıştır. 

Madde 25. — Bu madde, halen yürürlükte bulunan 6379 sayılı Deniz iş Kanununun aynı maddesi 
zaruretine inanılarak, aynen İş kanun tasarısına aktarılmıştır. 
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Madde 26. — Bu madde, halen yürürlükte bulunan 6379 sayılı Deniz îş Kanununda mevcut de

ğildir. Zaruret ve faydasına inanılarak, halen yürürlükte bulunan 3008 sayılı îş Kanununun 14 ncü 
maddesindeki hüküm esas itibariyle muhafaza edilerek, iş bu kanun tasarısına aktarılmıştır. 

Madde 27. — Buu madde, halen yürürlükte bulunan 6379 sayılı Deniz îş Kanununda mevcut 
değihiir. Denizcilik meslekinin karakteri ve denizciliğin muhtemel şartları da nazarı itibara alına
rak, işbu kanun tasarısında yeni bir hükmün düzenlenmesinden fayda umulmuştur. 

Malûm olduğu üzere, gemi adamlarının ellerinde olmıyan sebeplerle her zaman için denizlerde, 
müsademe, yangın, gemiyi terk etme, karaya oturma, su alma ve batma gibi olayların zuhuru her 
an için mümkündür. Bu gibi hallerde, ileri memleketlerin denizcilik statükolarında olduğu gibi, 
işbu kanunla, gemi adamlarının zâti eşya kayıplarını karşılamak üzere bir hüküm tertiplenmesi uy
gun görülmüştür. 

Filhakika, bundan birkaç yıl önce, İskenderun'da yanan Mirador Tankeri kurtarmasında çalışan, 
denizcilik Bankası Gemi Kurtarma Personelinin zâti eşya kayıpları kısmen ödenmesine rağmen, ka
nunlarımızda kesin ve sıhhatli bir hükmün bulunmaması sebebiyle, yine bundan birkaç yıl önce, ba
tan îzmir Gemisi personelinin ve yanan Tarsus gemisi personelinin zâti eşyalarının karşılıkları iş ve
ren tarafından ödenmemiştir. Bu yöndeki misaller çoğaltılabilir. Yukardaki izahatin ışığı altında, 
yeni kanun tasarımıza, böyle bir hükmün konması, gemi adamları açısından faydalı olacağına ina
nılmaktadır. 

Madde 28. — Bu madde, halen yürürlükte bulunan 6379 sayılı Deniz îş Kanununun aynı mad
desi olarak, zaruret ve faydasına inanılarak, işbu kanun tasarısına aktarılmıştır. 

Madde 2f9. — Bu madde, halen yürürlükte bulunan 0379 sayılı Deniş îş Kanununda mevcut de
ğildir. Bu madde, halen yürürlükte bulunan 3008 sayılı îş Kanununun 31 nci maddesindeki esas
lar, bu belgenin özelliklerine uygun değişikliklerle, işbu kanun tasarısına da aktarılmış bulunmak
tadır. 

Madde 30. — Bu madde, halen yürürlükte bulunan 6379 sayılı Deniz îş Kanununda mevcut de
ğildir. Maddenin zaruret ve faydasına inannlarak, 3008 sayılı îş (Kanunu tasarısının 22 nci madde
sinden, işbu kanun tasarısına aktarılmasında fayda umulmuştur. Şöyle k i ; iş yerlerine 'giren gemi 
adamlarına iş veren tarafından (gemi adamı çalışma ve kimlik karnesi) verilmek suretiyle, mem
leketimizde de, gemi adamlığının bir karneye ve ehliyete bağlanması, ve zamanla bu belcelerin 
gemi adamlarının her türlü haklarını ve durumlarını belirtecek bir belge haline gelmesi bakımın
dan başlangıç olmak üzere, tasarıda görüldüğü üzere yeni bir usul getirilmiş bulunmaktadır. Ay
rıca bu usulün uygulanmasına ilişkin usullerin bir tüzük ile belirtilmesi, bu tatbikata zamanın 
gerektirdiği akıcılığın verilmesi bakımından uygun görülmüştür. 

Filvaki, halen Türk Deniz Ticaret Filosu gemilerinde ve benzeri araçlarda çalışan gemi adam
larına bir gemi adamı cüzdanı verilmektedir. Ancak, bu cüzdan ile, işbu tasarıda «sözü geçen ça
lışma. ve kimlik karnesi arasında, muhteva bakımından fark bulunmaktadır. Bu itibarla, uygulan
masına başlanacak olan çalışma ve kimlik karnelerinde, tüzük gereğince, gemi adamilarmın bü
tün meslekî durum ve kapasitelerinin işlenmesinde deniz - iş hayatının geleceği açısından fay
da mülâhaza olunmaktadır. 

Madde 31. — Bu madde, halen yürürlükte bulunan 63'79 sayılı Deniz î ş Kanununda mevcut 
değildir. Bu madde, halen yürürlükte bulunan 3008 sayılı îş Kanununun 18 nci maddesinden, 
zaruret ve faydasına inanılarak, denizcilik meslekinin karakteri 've şartları da nazları itibara alın
mak üzere gerekli değişiklik ve ilâveler yapılmak .suretiyle, işbu kanun tasarısına aktarılmasında 
fayda umulmuştur. 

Madde '32. — Bu madde, halen yürürlükte bulunan 6379 sayılı Deniz îş Kanununda mevcut de
ğildir. Bu madde, halen yürürlükte bulunan 5518 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi ve yine halen 
yürürlükte bulunan 3008 sayılı İş Kanunu tasarısının 25 nci maddesi uyarınca zaruret ve fayda
sına inanılarak, işbu kanun tasarısına aktarılmıştır. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 1029 ) 



— 16 — 
Maadde 33. — Bu madde, halen yürürlükte bulunan 6379 sayılı Deniz iş Kanununda mevcut 

değildir. Bu madde, halen yürürlükte olan 3008 sayılı İş Kanununa 26 ncı madde olarak yeni
den tasarı halinde eklenen bir madde olup, işbu kanun tasarısına aynen aktarılmasından fayda 
umulmuştur. Şöyle ki ; 

Sakat insanların da kendilerine göre bâzı işlerde çalışabilecekleri ve özellikle bunlara verile
cek işler, arızaları göz önünde tutularak, dyi seçilirse, bu gibilerden de sağlam insanlar kadar ve
ya onlara yakın bir randıman alınabileceği birçok Batı (memleketlerinde yapılan denemelerle 'anla
şılmış ve Batı mevzuatına buna benzer hükümler konulmuştur. Buna karşılık en ufak külfetlerden 
kaçınılarak, sakat gemi adamlarına iş verilmediği ve bu suretle en basit işlerde bile zaruret olma
dığı halde sağlam insan kullanıldığı ve bu suretle iş gücünün israf edildiği de bir vakıadır. 

Bu anlayış altında memleketimizdeki sakatların biricik geçim yolu olarak dilencilik veya di
ğer insanlık merhamet ve himayesine sığınmak gibi insanlık şeref ve haysiyetiyle bağdaş/mıyan 
bir tutum, günden güne gelişmektedir. Bu durum karşısında memleketimize iş gücünü her ba
kımdan verimli kılmak ve tam çalıştırmayı sağlamak ve diğer taraftan çalışmaya istekli bu 
insanları bugünkü haysiyet kırıcı durumlarından sıyırmak ve memlekete veya başkalarına 
bir yük olmaktan kurtarmak ve onları da vekarlı ve verimli bir insan haline getirmek top
luluğun ödevleri arasında kabul edilmelidir. îşbu kanun tasarısının bu maddesi bu anlam ve 
anlayış içinde düzenlenmiştir. 

Ayrıca topluluğumuzda diğer bir konuda, eski hükümlü kimselerin durumudur, tş yerleri
mizde bunlara karşı da bir tepki mevcuttur. Halbuki, tesadüfen bir suç fişlemiş hattâ bâzı 
ahvalde bu duruma düşmüş yurttaşlardan da dilek ve istidadında olanlara da bu imkânı sağla
mak yine toplumun ödevleri arasında sayılabileceği gibi, aynı zamanda toplumun menfaati 
icabıdır. 

Diğer taraftan her ne şekilde olursa olsun, suç işlemiş ve mahkûm olmuş bulunanların bu 
mahkûmiyetlerini çektikten sonra, kefaretlerini ödemiş ve suçluluk hallerinin kalmamış ol
duğunu kabul etmek gerekir. 

Yukarda açıklanan iki hale ait şartların ve usullerin ve buna ait esasların bir tüzükte 
tesbiti uygun görülmüştür. 

Madde 34. — Bu madde, halen yürürlükte bulunan 6379 sayılı Deniz iş Kanununda mevcut 
değildir. Bu madde, zaruret ve faydasını inanılyarak, halen yürrülükte bulunan 3008 sayılı 
iş Kanununun 28 nci 'maddesindeki hususlar, esas itibariyle muhafaza olunmak şartiyle, işbu 
kanun tasarısına da aynen aktarılmıştır. 

Madde 35. —• Bu madde, halen yürürlükte bulunan 6379 sayılı Deniz iş Kanununun aynı mad
desi ile, halen yürürlütke bulunan 3008 sayılı îş Kanununun tasarısına yeni bir hüküm olarak 
konan 27 nci maddesinin denizciliğin şart ve karakteri de nazarı itibara alınmak şartiyle dü
zenlenen yeni ve ileri bir madde olarak işbu kanun tasarısında yer almaktadır. 

Bu maddede ücret, bu konudaki mahkeme içtihatları da göz önünde tutularak düzenlenmiştir. 
Diğer taraftan, iş hayatımızın özellikleri gereğince, yolcu veya müşterilerden alman (yüzde
lerden) gemi adamlarına iş veren tarafından ödenen paraların ücret mahiyetinde olup olmı-
yaacğı yolunda tatbikatta raslanan tereddütleri kaldırmak bakımından da ücretin tarifi için
de bu konuda açıklanmıştır. Maddenin sonundaki ücretin ödenme süresine ilişikn hüküm de yü
rürlükteki iş Kanunundaki esas muhafaza edilmiştir. 

Madde 36. —• Bu madde, halen yürürlükte bulunan 6379 sayılı Deniz iş Kanununun konu ile 
ilgili aynı maddesi, aynen ve tamamen, işbu kanun tasarısına aktarılmıştır. 

Madde 37. — Bu madde halen yürürlükte bulunan 6379 sayılı Deniz iş Kanununun ve 
yine halen yürürlükte bulunan 3008 sayılı îş Kanununun bu konu ile ilgili maddelerinden de 
faydalanılmak suretiyle ve denizcilik meslekinin gerçek ve gereklerine uygun olarak yeniden 
bir hüküm olarak düzenlenmiş ve işbu kanun tasarısında yer almıştır. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 1029 ) 



— 17 — 
Malûm olduğu üzere, halen yürürlükte bulunan 6379 sayılı Deniz iş Kanununun fazla çalış

ına ücretine ilişkin maddesinde fazla çalışma ücretlerinin % 25 - 50 oranlar arasında ödenme
sine mütedair bir hüküm bulunmakla beraber, bu hüküm, Deniz îş Kanununun yürürlüğe g'rdiği 
1954 yılından bu yana iş verenlerce uygulanma TUŞ, fazla açlışma ücretleri gemi adamlarına daima 
% 25 zamlı olarak ödenmiştir. Bu itibarla fazla saatlerle çalışmalarda ödenecek ücrete yapılacak 
zam oranının kesin bir hükme bağlanmasında fayda umularak, maddenin birinci fıkrası 'bu yönde dü
zenlenmiştir. 

Sahillerimizde liman işletmesi bulunmayan liman ve iskelelerde, yükleme ve boşaltma işlemleri se
ferde bulunan gemilerin güverte ve makina personeli tarafından yapılmaktadır. Bu ve benzeri ekst
radan çalışmalarda, gemi adamlarına, mahallî belediyelerce tâyin ve tesbit olunan ve bundan 20 - 25 
yıl önce tonbaşı ücret rayiçleri üzerinden fazla çalışma ücreti ödenmektedir ki, tonbaşına bâzı iskeleler
de 50, 60, 100 kuruş gibi ödenen ücretler gemi adamlarını ziyadesiyle mutazarrır etmektedir. Bu müna
sebetledir ki, iş verenlere bu ödemelerin günün şart ve gerçeklerine uygun bir seviyede ödemeler sağ
lamaları yolunda maddenin ikinci fıkrasında bir hükmün düzenlenmesi uygun görülmüştür. Böylece, 
iş verenler, gemi adamlarına yaptırılacak asli görevleri ile ilgili olmıyan hizmetlerinde fazla çalışma 
ücretlerinin % 100 zamlı olarak ödenmesini sağlamış olacaklardır. 

Kanun maddesinin üçüncü fıkrasında, gemi adamlarının fazla çalışmalarına ilişkin ücretlerinin 
sıhhatli ve muntazam olarak düzenlenebilmesi için, ücret ödeme defterlerinde bir hane açılmasından 
fayda nmulmuştur. Böylelikle, yetkili makamların gerektiği takdirde, fazla çalışma ücretlerini gerek
tiği takdirde teftiş ve denetleme imkânının yaratılması hedefi güdülmüştür. 

Kanım maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği üzere, halen ticaret filomuzda özellikle Dev
lete ilişkin sektörde gemi adamı fazla çalışma karnesi usulünün uygulandığı ve fakat armatör gemi
lerinde bu işin uygulanmadığı veya gereği gibi düzenlenmediği malûm bulunmaktadır. Bu itibarla, 
gemi adamı fazla çalışma karnesi usulünün bir zaptı rapta bağlanmasını sağlamak üzere, kanunda 
bir fıkra düzenlenmesinden büyük faydalar umulmııştur. 

Kanun maddesinin be.ş;nci fıkrasında ise, gemilerde 'bugün büyük bir keşmekeş içinde bulunan, 
birtakım adaletsizlik ve ölçüsüzlüklere sebep teşkil eden fazla çalışma ücretlerinin kimler ve hangi 
şartlar altında yapılacağına mütedair bir fıkra eklenmesi, tatbikattaki bu yönde zuhur eden aksaklık
ların önlenmesini sağlıyacağı gibi, fazla çalışma işlemlerinin bir düzene sokulmasını da gerektirmesi 
bakımından faydalı görülmüştür. 

Kanun maddesinin altıncı fıkrasında ise halen uygulanmakta olan 6379 sayılı Deniz îş Kanunun
daki aynı maddenin metnine sadık kalınarak, fazla saatlerle çalışma sayılmıyan haller tadadedilmiş-
tir. 

Madde 38. — Bu madde, halen uygulanmakta olan 6379 sayılı Deniz îş Kanununda mevcut de
ğildir. Bu madde, halen uygulanmakta olan 3008 sayılı îş Kanunu ve 5837 sayılı Kanunun ilgili hü
kümlerinden faydalanılmak, denizcilik meslekinin şart ve gerçekleri de nazarı itibara alınmak üzere, 
keza üçüncü çalışma meclisinde, gemi adamlarının da hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil hakla
rına tabi tutulmaları yönünde alman karara muvazi olarak kanun tasarımızda yeniden düzenlenmiş
tir. Maddenin düzenlenmesinde bugünkü uygulanış alanındaki tatbikata sadık kalınmıştır. 

Malûm olduğu üzere 6379 sayılı Deniz iş Kanununun yürürlüğe girdiği 1954 yılmden beri deniz
lerde çalışan bilûmum gemi adamları, garip bir tecellidir ki, karada çalışan işçilerden farklı olarak 
hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil haklarından gerekçesiz olarak faydalandırılmamışlardır. 
Uluslararası Denizcilik Statükolarında yer alan ve gayet mükemmel ve hattâ biraz daha fazla avantaj 
yer alan ve gayet mükemmel ve hattâ biraz daha avantajlı olarak düzenlenen bu hakkın gemi 
adamlarına uygulanmaması konusu kabili münakaşadır. Hayatlarını, denizin binbir çeşit muhatara
ları arasında geçiren, Cumartesi, Pazarı, millî v-2 dinî bayramları hemen hiçbir zaman idrak ede-
miyen, haftalarca, aylarca ve bâzı ahvalde yıllarca memleketten ve aile yuvasından uzakta meşak
kat ve feragat içinde geçen bir hayat boyunca, gemi adamlarının her zaman için tatillerini yapmak 
imkânına sahip kara işçilerinden tefrik edilmesi gerçekten sosyal adalet prensiplerine aykırı düş
müştür. Kaldı ki, yeni Anayasanın ilgili madde v-3 hükümlerinin eşitlik prensibi ve bütün çalışma-
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lara tatil hakkı tanıyan hükümleri karşısında, gemi adamlarının da bu tatile veya yapılmıyan ta
tillerin ücretine hak kazanması, Anayasa ve sosyal adalet düzeninin en tabiî bir sonucu olmak lâ
zım gelir. Bu itibarladır ki, yukarıda belirtmeye çalışılan izahatın ışığı altında gemi adamlarına 
da hafta tatili hakkını getiren bir maddenin düzenlenmesinden fayda umulmuştur. 

Madde 39. —• Bu madde, halan yürürlükte bulunan 6379 sayılı Deniz îş Kanununda mevcut 
değildir. Bu madde de, yukarıdaki 38 nci maddenin gerekçesinde izahına çalışılan şart ve gerek
ler altında düzenlenerek, kanun tasarımızda yer almıştır. 

Madde 40. — Bu madde, halen yürürlükte bulunan. 6379 sayılı Deniz îş Kanununda mevcut de
ğildir. Bu madde, halen yürürlükte bulunan 3008 «ayılı ve 5837 sayılı kanunlardan aynen ve tama
men kanun tasarımıza, zaruret ve faydasına inanılarak aktarılmıştır. 

Madde 41. —• Bu madde, halen yürürlükte bulunan 0379 sayılı Deniz îş Kanununda mevcut de
ğildir. Bu made, halen yürürlükte bulunan 3008 sayılı ve 5$37 sayılı kanunlardan aynen ve tama
men zaruret ve faydasına inanılarak, kanun tasarımıza aktarılmıştır. 

Madde 42. — Bu madde halen yürürlükte bulunan 0379 sayılı Deniz îş Kanununda mevcut de
ğildir. Bu madde de halen, yürürlükte bulunan 3008 sayılı îş Kanunu ve 5837 sayılı Kanundan 
aynen ve tamamen fayda ve zaruretine inanılarak kanun tasarımıza aktarılmıştır. 

Madde 43. — Bu madde, halen yürürlükte bulanan 0379 sayılı Deniz îş Kanununda mevcut 
değildir. Bu madde, halen yürürlükte bulunan 6032 sayılı Kanunun 2 nci maddesindeki hükümleri 
bu tasarıya aktarmaktadır. Ancak, maddenin sonundaki hüküm, yüzde usulünün uygulandığı iş 
yerlerindeki gemi adamlarının ücret haklarını korumak bakımından yeni bir usul getirmekte ve bu 
yol ile birçok anlaşmazlıkların önüne geçileceği düşünülmektedir. 

Malûm olduğu üzere, gemilerde çalışmakta, bulunan gemi kamara personelinin, yolculardan alı
nan yüzdeleri, bâzı aksaklıklara sebep teşkil etmektedir. Bu kanun m ad esi ile bugüne kadar doğan 
tatbikattaki aksaklıklar ortadan kaldırılmış olacaktır. 

Madde 44. — Bu madde, halen yürürlükte bulunan 6379 sayılı Kanunda mevcut değildir. Bu 
madde, halen yürürlükte 'bulunan 7467 sayılı Kanunun. 3 ncü maddesindeki esasları bu tasarıya 
aktaran maddedir. Yukarıda 43 ncü maddede izah edildiği üzere, yüzde hesaplarının sıhhatli ve 
muntazam olarak tutulması bakımından tasarıda yer almasından fayda umulmuştur. 

Madde 45. — Bu madde, halen yürürlükte bulunan 6379 sayılı Deniz îş Kanununun aynı mad
desi olarak, kanun tasarımıza zaruret ve faydasına, inanılarak aktarılmıştır. 

Madde 46. — Bu madde, halen yürürlükte olan 6379 sayılı Deniz iş Kanununda mevcut de
ğildir. Bu madde, ihalen yürürlükte (bulunan 7467 sayılı Kanunun (bu yöndeki ilgili 14 ncü mad
desinin denizcilik iş yerlerinin de durumu nazarı itibara alınmak şartiylc yeniden düzenlenerek, 
tasarımızda yer almasından fayda umulmuştur. 

Madde 47. — Bu madde, İhalen yürürlükte bulunan 6379 sayılı Deniz iş Kanununda mevcut 
değildir. Bu madde, denizcilik meslekimin karakteri ve şartları ela nazarı itibara alınarak, kanun 
tasarısında yeni ve ileri 'bir hüküm olarak düzenlenmesinden fayda umulmuştur. 

Malûm olduğu üzere, yabancı sularda çalışan gemi ad aralarına, aylık ücretlerinin belirli bir 
miktarı üzerinden olmak suretiyle ve yatbancı seferlerde zaruri ilhtiyaıçlarını karşılamak üzere bir 
miktar döviz hakkı sağlanmıştır. Ancak, /bu döviz hakları, gemi adamlarının yabancı memleket
lerden alacakları her hangi hir zâti eşyayı yurda sokmalarının ayrı bir şartla kısıtlanması se
bebiyle gemi adamlarına sağlanan dövizin mânası kalmamakta, gemi adandan ise bu dövizlerimi, 
yabancı limanlarda çarçur etmek durumunda kalmaktadırlar. 

Hal iböyle iken, gemilerde seyahat eden yolculara belirli eşyalar üzerinden 'belirli miktarlarla 
gümrük muafiyeti tanınmıştır. Bu durum yabancı memleketler ticaret filolarında çalışan gemi 
adamlarına da bir hak olarak ve belirli şartlar, belirli eşyalar ve belirli miktarlar üzerinden 
gümrük muafiyeti hakkı sağlanmıştır. Bu hak ise, memleketimizde de uygulandığı takdirde, bü
yük bir problem haline gelen kaçakçılık olaylarının büyük bir çoğunluğunu önlemiş olacaktır. 
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Bu itibarladır ki, işbu kanun tasarısında, gemi adamlarının döviz hakkı ve gümrük muafi

yetlerini, düzenliıyen bir hükmün tertiplenmesinden büyük faydalar umulmuştur. iBu arada döviz 
ve gümrük muafiyeti işlemlerinin düzenlenmesi, hazırlanacak bir tüzüğe bağlanmıştır. 

Madde 48. — Bu madde, halen yürürlükte bulunan G379 sayılı Deniz îş Kanununda mevcut 
değildir. Bu madde, halen yürürlükte bulunan 3008 sayılı tş Kanununun 30 ncu maddesindeki 
fikri esas itibariyle muhafaza etmektedir. Ancak gemi adamlarından kesilen para cezalarından 
toplanacak paraların daha verimli alanlara harcanmasını sağlıyacak şekilde, işbu kanun tasarısı
na aktarılmasından fayda umulmuştur. 

Madde 49. — Bu madde, halen yürürlükte bulunan 6379 sayılı Deniz iş Kanununda mevcut 
değildir. Bu madde, halen yürürlükte bulunan 3008 sayılı îş Kanununun 22 nci maddesi ve 6032 
sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince düzenlenmiştir. Aynı maddelerin zaruret ve faydasına 
inanılarak, işbu kanun tasarısında da yer almasından büyük faydalar umulmuştur. 

Madde 50. — Bu madde, halen yürürlükte bulunan 6379 sayılı Deniz îş Kanununda mevcut 
değildir. Bu madde, zaruret ve faydasına inanılarak halen yürürlükte bulunan 3008 sayılı îş Ka
nununun 24 ncü maddesi esas itibariyle muhafaza olunarak, işbu kanun tasarısına da aktarılmış
tır. 

Madde 51. — Bu madde, halen 6379 ısayılı Deniz îş Kanununda da mevcuttur. Ancak, bu mad
de, yürürlükteki 3008 sayılı îş Kanununun 23 ncü maddesindeki esas gaye muhafaza edilmek su
retiyle, denizciliğin şart ve gerekleri de nazarı itibara alınmak şartiyle yeniden ileri bir madde ha
linde düzenlenmiştir. Şöyle ki, gemi adamı ücretinden haczedilemiyecek miktar, bugünkü şartla
rın gerektirdiği seviyeıye getirilmiş ve gemi adamının bakmak ve geçindirmek görevinde olduğu 
kimseler ıhakkındaki fıkra daha anlaşılır bir hale sokulmuştur. 

Madde 52. — Bu madde, halen yürürlükte bulunan 6379 sayılı Deuıiz îş Kanununda mevcut de
ğildir. Bu mıadde, zaruret ve faydasına inanılarak, hailen yürürlükte bulunan 3008 sayılı îş Ka
nununun 53 ve 106 nci maddeleri ile 5837 sayılı Kanunun 12 nci ve 6032 sayılı Kanunun 8 nci 
maddesindeki hüküm İlerin tek bir hüküm olarak, iş'bu kanun tasarıisuna •aktaran mıadde olarak 
dik'enilenmîşıtir. 

Madde 53. — Bu madde, halen yürürlükte bulunan 6379 sayılı Deniz îş Kanununda mevcut 
değildir. Bu 'madde, tatbikattaki alksaklıklar ve yolsuzluklar da nazarı itibara alınmak şartiyle, 
isbıı 'kanun, tasarlısında, yeniden ileri ve koruyucu bir hüküm olarak düzenlenmiştir. 

Maddede belirtildiği üzere, aynı iş verenin ilş yerlerinden bir diğerine taraflarca anlaşmaik 
suretiyle geçirilen veya meslek sınıfını değiştiren gemi adamlarınım, o iş verenin eski iş yerinde 
veya meslekinde, kıdem ve ehliyet derecelerine karşılık hak kazandığı ücrette bâzı durumlar
da indirmeler yapıldığı tatbikatta çok: görülegelmîş olaylar aırasmldadır. Bu madde ile bu ak
saklık ve yolsuzlukların önlenmeisi düşünülmüştür. 

Madde 54. — Bu madde, halen yürürlükte bulunan 6379 ısayılı Deniz îş Kanununda mevcut 
değildir. Bu madde, tatbikattaki aksaklıklar ve yolsuzluklar da nazarı itibara a tamak şıartiyle, 
işbu kanun tasarlısında yeniden ileri ve koruyucu bir hüküm olarak düzenlenmiştir. 

Bu madde ile, esasen gemü adamlarına uygulanımaıklta olan (Gtami adamlarınım yeterliği ve 
sayısı hakkındaki tüzüğün) derpiş eylediği esaslar altında yapıl'an denemelerden gayri, iş ve
renlerin de ayrıca keyfî ve indî denemelerini önlemek amacı güdülmüştür. 

Madde 55. — Bu madde, halen yürürlükte bulunan 6379 ısayılı Deniz îş Kanununda ve 3008 
sayılı îş Kanununda, mevcuttur. Bu madde zaruret ve faydasına inıanriaralk, tatbikattaki/ aksak
lık ve yolsuğluklar da nazarı itibara alınmak şartiyle, işbu kanun tasarısında, 3008 sıayılı Ka
nunun 21 nici maddesindeki ana fikir muhafazıa edilmek, sadece ilerde gemi adamı ve iş veren 
arasında çıtoacaik anlaşmazlıkları önlemek üzere ücret pusmalarında ne gibi kayıtlıannn buluna
cağı ve iş vereni tarafından tutulacafk ücret defterlerinin neleri ihtiva edeceği hususları da açık
lanmak suretiyle ileri ve koruyucu bir hüküm olarak yeniden düzenlenmiştir. 
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Madde 56. — Bu madde, halen yürürlükte bulunan 6379 sayılı Deniz îş Kanununda bulun

makla beraber, 4767 sayrlı Yıllık ücretli izin hakkını düzonılîyen Kanunun ilgili maddesi ile 
tevhidedilımiştir. 

Madde 57. — Bu madde, halen yürürlükte bulunan 6379 sayılı Deniz îş Kanununda bulun-
mıaıkla beraber, 4767 sayılı Yıllık ücretli izin Kınunıunun ilgili maddesi ile karşılaştırılarak ye
niden düzenlenmiş, günün gerçek ve şartlarına uydurul m u§ftur. 

Madde 58. — Bu madde, halen yürünükte bulunan 6379 sayılı Deniz îş Kanununda mevcut 
değildir. Bu mtadde, ileri ve koruyucu bir hükim olarak zaruret ve faydasına inanılarak, keza 
denizcilik meslekinin şart ve gereklerine de adapte edi'lmek suretiyle, halen yürürlükte bulunan 
7467 sayılı Yıllık ücretld izin Kanununun 3 ncü maddesindeki hükümler, işbu kanun tasarısına 
a/ktarıl'mışttır. 

Madde 59. — Bu madde; halen yürürlükte bulunan 6379 sayılı Deniz îş K&nununda mev
cut değildir. Bu madde; ileri ve koruyucu bir hüküm olarak; zaruret ve faydasına inanılarak: 
keza denizcilik meslekinin şart ve gereklerine de adapte edilmek suretiyle; halen yürürlükte 
bulunan 7467 sayılı Yıllık Ücretli îzin Kanununun 6 ncı maddesindeki hükümler; işbu ka
nun tasarısına aktarılmıştır. 

Madde 60. — Bu madde; halen yürürlükte bulunan 6379 sayılı Deniz îş Kanununda mev
cut değildir. Bu madde ileri ve koruyucu bir hüküm olarak; zaruret ve faydasına inanılarak; 
keza denizcilik meslekinin şart ve gereklerine de adapte edilmek suretiyle; halen yürürlükte 
bulunan 7467 sayılı Yıllık Ücretli îzin Kanununun 9 ncu maddesindeki hükümler; işbu ka
nun tasarısına da aktarılmıştır. 

Madde 61. — Bu madde; halen yürürlükte bulunan 6379 sayılı Deniz îş Kanununda mev
cut değildir. Bu madde ileri ve koruyucu bir hüküm olarak; zaruret ve faydasına inanılarak; 
keza denizcilik meslekinin şart ve gereklerine de adapte edilmek suretiyle; halen yürürlükte 
bulunan 7467 sayılı Yıllık Ücretli îzin Kanununun 4 ncü maddesindeki hükümler; işbu ka
nun tasarısına da aktarılmıştır. 

Madde 62. — Bu madde; halen yürürlükte bulunan 6379 sayılı Deniz İş Kanununda mev
cut değildir. Bu madde; ileri Ve koruyucu bir hüküm olarak; zaruret ve faydasına da inanıla
rak; halen yürürlükte bulunan 7467 sayılı Yıllık Ücretli îzin Kanununun 10 ncu maddosi hük
mü; işbu kanun tasarısına aktarılmış ve dolayısiyle; izinden beaılenen dinlenme gayesi sağ
lanmak istenmiştir. 

Madde 63. — Bu madde; halen yürürlükte bulunan 6379 sayılı Deniz îş Kanununda mev
cut değildir. Bu madde; ileri ve koruyucu bir hüküm olarak; zaruret ve faydasına inanılarak; 
keza denizcilik meslekinin şart ve gereklerine de adapte edilmek suretiyle; halen yürürlükte 
bulunan 7467 sayılı Yıllık Ücretli îzin Kanununun 11 nci maddesindeki hükümler; işbu ka
nun tasarınına aktarılmış bulunmaktadır. 

Madde 64. — Bu madde; halen yürürlükte bulunan 6379 sayılı Deniz îş Kanununda mev
cut değildir. Bu madde ileri ve koruyucu bir hüküm olarak; zaruret ve faydasına inanılarak; 
halen yürürlükte bulunan 7467 sayılı Yıllık Ücretli îzin Kanununun 8 nci maddesi hükmü; 
işbu kanun tasarısına da aktarılmıştır. 

Madde 65. — Bu madde; halen yürürlükte bulunan 6379 sayılı Deniz îş Kanununda mev
cut değildir. Bu madde; ileri bir hüküm olarak; zaruret ve faydasına inanılarak; halen yü
rürlükte bulunan 7467 sayılı Yıllık Ücretli izin Kanununun 13 ncü maddesi işbu kanun tasarı
sına da aktarılmıştır. 

Madde 6Q. — Bu madde; halen yürürlükte bulunan 6379 sayılı Deniz îş Kanununda mev
cut değildir. Bu madde; ileri bir hüküm olarak; zaruret ve faydasına inanılarak; halen yü
rürlükte bulunan 7467 sayılı Yıllık ücretli izin Kanunun 12 nci maddesi hükmü; işbu kanun 
tasarısına aktarılmıştır. 
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Madde 67. — Bu madde; halen Deniz îş Kanununda mevcuttur ve kanunun 22 nci mad

desinde hükümlenmiştir. Bu maddenin tatbikattaki büyük yaygın ve köklü aksaklık ve mağ
duriyetleri sebebiyle; gerekçemizde oldukça uzun bir şekilde durulması zarureti vardır. 

İşbu tasarımızda; bu madde; denizcilik hayatında 6379 sayılı Deniz iş Kanunun tatbika
tından doğan aksaklıklar ve mağduriyetler de nazarı itibara alınmak şartiyle; ve yeni Anayasa
mızın keza Üçüncü Çalışma Meclisinde Deniz İş Kanununda yapılması gereken revizyonlarla ilgi
li alınmış bulunan kararların ışığı altında yeni bir ileri ve yapıcı madde düzenlenmiştir. 

işbu maddenin düzenlenmesinde, 6379 sayılı Deniz îş Kanununun uygulandığı gemi adamları
nın çalışmalarını tesbit eden ve halen uygulanmakta olan 4/7932 sayılı Bakanlar Kurulu kararın
daki hükümler esas olarak alınmakla beraber, maddede, günün ve Anayasanın gereklerine uygun 
tadillerde yapılmış bulunmaktadır. 

Malûm olduğu üzere, Cumhuriyet Anayasası ve uluslararası denizcilik mevzuatı, yine Hükü
metimizin de imzalamış bulunduğu Uluslararası Denizcilik ve Çalışma konvansiyonları ile uluslar
arası normlara göre, denizde gemi adamlarının normal çalışma sürelerinin günlük 8 saatten hafta
da altı gün için 48 saat olarak tâyin ve tesbiti günümüzün şart ve gerekleri önünde kaçınılmaz 
bir zaruret haline gelmiştir. Nitekim ileri, denizci milletlerde özellikle İngiliz (The National Ma-
ri'time Board) gemi adamlarının normal çalışma sürelerini günlük 8, haftalık 48 saat olarak kabul 
etmiştir. Aynı prensipler, israil, Danimarka, Holânda, isveç, Norveç, Amerika ve hemen bütün 
Batı memleketlerince kabul edilmiş bulunmaktadır. Bu arada, Afrika'da yeni kurulmuş bulunan 
Ghana Devletinin 'birkaç parçalık gemilerinde de aynı rejimin uygulanması konusu gerçekten ca
libi dikkattir. 

Denizin yıpratıcı ve ağır mesleklerden olması, gemi adamlarının gece ve gündüzünün bulun
maması, Cumartesi, Pazar, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerini dahi memleket
ten ve aile yuvasından uzakta geçirmeleri nazarı itibara alınacak olursa, gemi adamlarımızın ne 
kadar ağır ve feragatle dolu şartlar içinde çalıştıkları kendiliğinden tebellür etmektedir. Buna 
rağmen, bugüne kadar gemi adamlarımız, güverte günlük 10, makina günlük 8, kamara personeli 
ise 12 saat çalışmaya tabi tutulmuşlar, bu arada ise 6379 sayılı Deniz iş Kanununun harukulâde 
anormal 23 ncü maddesi gereğince bir kısım gemi adamları yıllarca gerekçesiz olarak insan 'hak
larına aykırı bir davranışla, iş sürelerine tabi tutulmamakla günlük 24 saatlik çalışmaya terk edil
mişlerdir. Yukarda belirtmeye çalışıldığı üzere halen denizde haftalık çalışma süresi asgari 70 âza
mi 84 saat olarak uygulanmaktadır ki, bu durum,kara işçilerinin iş süreleri karşısında dehşet veri
cidir. 

Bu münasebetledir ki, işbu kanun tasarısında denizde, (hiçbir meslek grupu tefriki yapılmaksı
zın günlük çalışma süresi seyyanen 8 saatten haftanın 6 günü için 48 saate indirilmiş bulunmak
tadır. 

Kanunun maddesi, metinde görüleceği üzere, liman hizmeti ve şehir hattı gemilerinde çalışan 
gemi adamları ile, liman sınırını aşmak suretiyle kısa, yakın ve uzak sefer yapan gemi adamla
rının çalışma sürelerini de bir düzen altına almış 'bulunmaktadır. 

Madde 68. — Bu madde, halen yürürlükte bulunan 6379 sayılı Deniz iş Kanunununda 23 ncü 
madde halinde hükümlenmiştir. Bu maddenin 8 yıllık tatbikatta çok yaygın ve köklü aksaklık 
ve mağduriyetler yaratması bakımından gerekçemizde oldukça etraflıca durmak zarureti hâsıl 
olmuştur. 

işbu tasarımızda, bu madde denizcilik hayatında 6379 sayılı Deniz iş Kanununun tatbikatından 
doğan aksaklıklar ve mağduriyetler de nazarı itibara alınmak şartiyle ve yeni Anayasada belirti
len eşitlik prensiplerinin, insan haysiyetine yaraşır bir şekilde çalışan ve dinlenme ilkelerinin, ke
za üçüncü çalışma meclisinde Deniz iş Kanununda yapılması gereken revizyonlarla ilgili alınmış 
bulunan kararların, bu arada Türkiye Cumhuriyeti Kurucu Meclisine sevk edilmiş bulunan Deniz 
tş Kanunu tasarısında düzenlenen aynı maddenin ışığı altında, ileri ve koruyucu bir madde şek
linde düzenlenmiştir. Gerekçesi aşağıda belirtilmiştir. 
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Malûm olduğu üzere 20 Mart 1954 tarihinde yürürlüğe giren 6379 sayılı Deniz İş Kanununun 

tatbikatı ile Türk gemi adamları kısmen de olsa 'bir huzur ve refaha yönelmiş ve yine bir kısım 
gemi adamlarının çalışma şartları ve iş süreleri tâyin ve tanzim edilmiştir, işbu tasarı ile bâzı ak
saklıklar, noksanlıklar da düzeltildiği takdirde, bu kanun bünyemize en uygun şeklini alacaktır. 
Eski kanun metninde iş sürelerine tabi tutulmamaları sebebiyle insanca çalışmadan yoksun olduk
ları gibi diğer bir kısım personel gibi, fazla çalışma ücretinden de mahrum bırakılan bir kısım ge
mi personeli vardır ki, bunların durumu aşağıda incelenecektir. Kanunun yürürlüğe girdiği 1954 
yılından bu yana sekiz yıldır, ilgili mercilere yüzlerce sayfalık yazılar yazılmış, raporlar gönderil
miş, seyir jurnallleri suretleri, sefer fikstürleri, yerli ve yabancı dokümanlar sunulmuş, lâkin bu
güne kadar Deniz I§ Kanunu günün şart ve gerekleri muvacehesinde tatminkâr bir duruma ulaş
tırılamamıştır. 

Deniz îş Kanununun 23 ncü maddesi, kaptan ve başmakinistler, gemi doktoru ve sağlık memur
ları, hemşire ve hastabakıcılar, gemi kurtarma işlerinde çalışanlar, telsiz, telgraf ve telefon me
murları, gemi kâtipleri ve gemi ambar mâmurları gibi gemilerde çalışan bâzı meslek sınıfı men. 
suplarını da iş süreleri hükümlerine gerekçesiz bir şekilde tabi tutmayarak, istisnalar faslında mü
talâa eylemiş, bunların iş süreleri bir esas ve nizama bağlanmıyarak kanuni bir tefrike düşülmüş
tür. Böylelikle de, sözü geçen meslek sınıfı mensubu personel, insan takatinin dışında bir çalışma 
zorunluğunda bırakılmıştır. Kanunun uygulanmasında, bariz ve vahim aksaklıklar yaratan 23 ncü 
madde akademik olarak incelenecek olursa, iş süreleri içine alman diğer gemi personeline kısmen 
de olsa, 8 saat devamlı istirahat, 8 saat devamlı uyku hakkı tanınmış olmasına rağmen, 23 ncü 
maddenin istisnalar kapsamı içine alman sözü geçen meslek sınıfı mensupları, bu en tabiî dinlenme 
ve uyku gibi beşerî haklardan da istisna kılınmakla, insanca yaşama ve çalışma hakları, riyazi bir 
bedahatle ihlâl eylenmiş bulunmaktadır. Açıkça ifade olunabilir ki, sözü geçen personel, kanunun 
bu malûl ve malûm hükmüne göre, günün yirmidört saatinde yirmidört saat dinlenme ve uyku 
hakları olmadan çalışmak zorunda bırakılmışlardır. 

Yine sözü geçen personelin bugünkü çalışma durumlarını ağır hizmet şartlarına gerek yerli ve 
gerekse yabancı hiçbir hukuk prensibi ile bağlaştırmaya imk'tn ve ihtimal bulunmamaktadır. Bu 
personelin, aşağıda izahına devam olunacağı üzere gemilerde görevlenen ve 6379 sayılı Deniz iş Ka
nununun malûm ve malûl 23 ncü maddesi gereğince en fazla mağdur olanlar, gemi kâtipleri, ge
mi ambar memurları, gemi telsiz, telgraf ve telefon memurlarıdır. Geriye kalan personeli ayrı 
bir fasılda incelemek üzere, sözü geçen personelin çalışma şartları üzerinde durmaktan fayda mü
lâhaza olunmaktadır. 

Filhakika Batı Ticaret Filolarında dahi böyle bir tefrikin yapılmadığı, her türlü dokümanlarla 
kabili ispat ve tevsiktir. 

Bu tefrik ise, gemilerde binbir meşakkat ve feragat içinde çalışan gemi adamları arasında söz 
konusu personelin •acıklı durumunu göstermektedir. Bir taraftan insan haklarına muvazi olarak 
iş sürelerine ve fazla çalışma ücretine tabi tutulmuş bir denizci topluluğu, diğer tarafta insan 
haklarına tamamen aykırı olarak insan haklarından yoksun bırakılarak iş sürelerine ve fazla ça
lışma ücretine tabi tutulmamıiş bir denizci toplumu yaratılmıştır. Bu ayrılmış toplulukların, ay
nı gemide, aynı şartlar altında çalıştıkları düşünülecek olursa, acı gerçek kendiliğinden bütün 
çıplaklığı ile tebeyyün etmektedir. Böylelikledir ki, açıkçası Ibu kabîl denizcilerin Anayasa ve en 
basit hukuk kurullarına aykırı olarak, en meşru, en tabiî hak ve menfaatleri ihlâl olunmuştur. 

Gemilerde kendi meslekî branşlarında sorumlu birer otorite olarak çalışan, Türk denizciliği ve 
dolayısiyle memleketimize sağladıkları menfaatler bakımından, iç sürelerine tabi tutulan ve do-
layısiyle fazla çalışma ücreti alabilen, gemi personelinden çalışma konusunda hiçbir hususta geri 
kalmıyan ve ekseri ahvalde onlardan çok daha fazla çalışan bu kaJbîl personelin hiçbir hukuki 
gerekçe serd edilmeksizin i§ süreleri ve fazla çalışma ücretinden vareste tutulmaları, bugüne ka
dar deniz hizmetlerinin tatbikatında kaçınılmaz büyük aksaklıklar ve dolayısiyle türlü ağır mağ
duriyetler tevlit eylemiş bulunmaktadır. 
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îş süreleri ve fazla çalışma konusunda belirtilen tefriki yapabilmek için, gemilerdeki fonksiyo

nu da iş sürelerine ve dolayısiyle fazla çalışmaya müstahak veya gayrimüstahak olarak kesin hat
larla ayırmak gerekir ki, îbu ise, sözü geçen personelin çalışma şartları nazarı itibara alınacak 
olursa, gerek mantık ve gerekse teknik ve nihayet hukuk bakımından imkânsızdır. Çünkü çeşit
li iş ünitelerinden meydana gelen gemi hizmetlerini bir bütün halinde mütalâa etmek zarureti 
vardır. Açıkçası, gemi bir işletme bütünüdür. Bu itibarla, gemilerde her meslek sınıfının görev
leri gerek idari, gerek teknik ve gerekse hukuki bakımdan bölümlere ayrılmakla beraber, bütün 
gemi işleri birbirinin mütemmimidir. Yukarda açıkladığımız üzere, çeşitli ve irili ufaklı çarkların 
bir saati meydana getirmesi gibi, gemilerde de muhtelif meslek sınıfları halinde çalışan personel 
de geminin hizmet bütününü meydana getirmektedirler. Yerinde kullanılmış bir denizci darbıme
seli vardır. (Her gemi adamı, gemi pervanesinin dönmesine çalışır). Bu itibarla da 23 ncü madde 
ile gemi adamları arasında yapılmış olan tefrik hayalidir ve antidemokratiktir. 

Bu tefrik, ayrıca, gemilerde maalesef iş süreleri ve fazla çalışma ücreti hakkının kapsamı 
dışında bırakılan bu mağdur personel üzerinde psikolojik bakımdan icra eylediği tesirler sebe
biyle de bir avuç denizci grupunun çalışma heves ve şevklerini de kırmakta, dolayısiyle iş kapa
sitelerini kısırlaştırmaktadır. Bu hal ise, memleketimiz için hayati bir ehemmiyet arz eden deniz 
işletmeciliğimiz için, hayırlı bir yol olarak mütalâa olunmaması gerekir. 

Kaldı ki, gemilerde aynı şartlar, aynı mahrumiyetler, aynı feragat ve fedakârlıklarla çalışan 
kimseler arasında yapılan bu tefrik hakkaniyete de asla uygun düşmemektedir. Gemilerde medeni 
âlemden uzakta, günlerce, haftalarca ve aylarca çalışan, aile ocağından, memleket havasından 
uzakta bulunan, 23 ncü maddenin üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konu haline getir
miştir. Gemilerde, psikolojik durumun çalışma ve randıman konusunda en mühim faktör olduğu 
unutulmamalıdır. 

Yukarda arz ve izah eylendiği üzere sözü geçen personel, gemilerde iş sürelerine ve fazla çalış
maya müstahak olan personelle omuzomuza çalışmakta, hayat ve iş güçlerini onlarla paylaşmakta
dırlar. Aynı şartlar ve aynı saatlerde çalışarak iş süresine ve fazla çalışma ücretine tabi tutulan 
bir (Ambarcı) ile iş süresine tabi kılmmıyan bir gemi kâtibinin veya ambar memurunun görevinin 
pek cüzi bir kısmına iştirak eden ambarcının ve kamara memurunun iş süresine ve fazla çalışmaya 
tabi tutulmaları bakımından fazla çalışma ücreti alabilmeleri bu dâvanın en tipik misalinin teşkil 
etmesi bakımından gerçekten calibi dikkat bulunmaktadır. 

Sözü geçen 23 ncü madde, aşağıda izah olunacağı üzere, hukuki bakımdan da hiçbir esasa da
yanmaması sebebiyle de üzerinde durulmaya değer bir vasıf taşımaktadır. Böylece gerekçemizin en 
kuvvetli mesnetlerinden birisi de hakkaniyet ve meşruiyet meselesidir. 23 neü maddenin bâzı fık
raları karakter bakımından kanuniyet ve meşruiyet prensibine de açıkça aykırı düşmektedir. İcra 
organı olarak, kanun maddesi şeklinde hükümlerin tasarıları hazırlanırken, hukuka bihakkin ria
yet olunması, kanuniyet ve meşruiyet prensiplerine aykırı veya ihlâl edici mahiyette hükümler ko
nulmaması, hukuk mevzuatımızda temel prensibolarak mevcuttur. Kanun maddelerinde gerek muhte
va ve gerekse şekil bakımından meşruiyet şartlarına tabi oldukları düşünülecek olursa, 23 ncü mad
denin bâzı fıkralarında olduğu gibi, meşruiyet şartlarının ihlâl eylendiği ahvalde, hükümler de 
gayrimeşru olup, tabiatiyle hukuki kıymetten de mahrum bulunması gerekmektedir. 

Bu arada kanunlarımızın Anayasa karşısında da meşruiyeti şarttır. Hal böyle iken, 23 ncü 
madde, Cumhuriyet Anayasasının 41, 43, 44 ncü maddelerinin ruhuna da aykırı olduğu bir ger
çektir. 

Bu arada, 23 ncü maddenin gerekçemize mesnet hükümleri, yine kanunlarımızla müesses ve bu 
arada Hükümetimizin de imza koyduğu Uluslararası Denizcilik ve Çalışma Sözleşmelerine, Ulus
lararası Denizcilik normlarına da aykırı bulunmaktadır. Yerli ve yabancı bütün kanunlar, Uluslar
arası Sözleşmeler, Tüzükler ve Yönetmelikler, ve Kararnameler, gemi adamlarını bu yönde hiçbir 
tefrike tabi tutmamasına mukabil, gerekçede savunulagelen personelin kanun hükmünde bir tefrike 
tabi tutulması, hukuk, prensip ve teamülleriyle asla ve kat'a bağdaşamıyacak mahiyettedir. 
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23 ncü madde karşısında, yine iş sürelerine tabi tutulmıyan ve dolayısiyle fazla çalışma yapa-

mıyan malûm personel, denizcilik örf ve âdetleri, içtihatlar bakımından da savunulabilecek durum
da bulunmaktadırlar. Yapılan incelemelere göre Amerikan Deniz Ticareti Filosundan israil Deniz 
Ticaret Filosuna gelinceye kadar, hiçbir Batı memleketinin ticaret filosunda böyle bir tefrik yapıl
mamıştır. Kaldı ki, yabancı memleketlerin deniz iş kanunlarında da, gemi kâtipleri, gemi ambar 
memurları, gemi telsiz telgraf ve telefon memurları da iş sürelerine tabi tutulmuşlar ve fazla ça
lışma hak ve ücretine sahip kılınmışlardır. Bunlardan yalnız, gemi kaptan ve makinistleri, (Başma-
kinist), gemi doktor ve sağlık memurları, gemi hemşire ve hastabakıcıları, gemi kurtarma ameli
yesinde çalışan gemi personeli, iş sürelerine tabi tutulmakla beraber, kanuna iş verenler tarafından 
çeşitli prim ve tazminatlarla tatmin olunmaları cihetine gidilmiştir ki, bu durum her zaman için 
kabili ispat ve tevsiktir. 

Gemi kâtipleri ve gemi ambar memurlarının durumu : 

Gemilerde 23 ncü madde hükmü dolayısiyle, iş süreleri ve fazla çalışma kapsamına alınmama
ları bakımından en büyük mağduriyete duçar olanlar, gemi kâtipleri ve gemi ambar memurlarıdır. 
Kaldı ki, bu görevlilerin, diğer gemi personeli gibi, vardiyaları 'bulunmadığı cihetle, uhdelerine mevdu 
hizmetleri, paylaşacak ve nübetleşecek yardımcıları da bulunmamaktadır. Seferlerde olsun, gemi per 
vanesi dönsün veya dönmesin bu görevliler, limanlarda da dâhil geminin'bilûmum yükleme ve boşalt
ma iş ve işlemleri ile, gemiye giren veya gemiden çılcan yüklerin puvantajı, ambarlara istiflenmesi, 
yerlerinin tanzimi, yine aynı şartlar altında liman ve iskelelerde 'boşaltılması ve tunlarla yakından ve
ya uzaktan 'bütün kuyudatın tutulması ile görevli ve sorumlu bulunduklarından, seferlerde ve liman
larda bu hizmetlerin de 24 saat fasılasız olarak yakılması gerektiğinden sözü geçen personel, 24 saat 
ve nöibetsiz olarak çalışma halinde ibulunmak zoruniuluğundadırlar. Bu itibarla, Deniz İş Kanununun 
22 nci maddesinde derpiş olunduğu üzere, 8 saatlik dinlenme ve 8 saatlik de uyku hakkından devamlı 
olarak mahrum bulunmaktadırlar. Bunun içindir ki, bu görevlilerin çalışmaları, hiçibir hukuk mev
zuatı ile ibağdaşamıyacak şekilde beşer takatinin dışına çıkarılmış bulunmaktadır. Buna inzimamen, 
gemi ambar memurları ise, yukarda belirtilen ağır şartlarla yapılan seferlerinin dönüşünde gemiler 
LstanıbuPda iki veya üç gün kaldıklarından, keza gemiler istanbul'da rıhtıma aborda ol
duktan sonra, hemen .boşaltma işlemleri başladığından bu personel, ister istemez sorum
lu ve zemini bulundukları yük ambarlarımı başında bilâfâsıla bulunmak ve boşalan yü
kün puvantajmı yapmak zorundadırlar. Bu boşaltma işlemleri ise geminin yüküne muvazi olarak, fa
sılasız 'bir şekilde, ,bir, iki, ilâ üç gün sürebilir. Bâzı ahvalde 'bunun günlerce sürdüğü de olağandır. 
Boşaltma ameliyesi bittiği zaman dahi gemi ambar memurları maalesef görevlerinden ayrılamamak du
rumundadırlar. Çünkü, geminin boşaltılmasını takiben, gelecek veya çıkılacak seferin yüklemesi başla
mış. Vinçler ve anı/barlar faaliyete geçmiş bulunmaktadır. Bu iti'barla, veciz ;bir şekilde ifade etmek 
gerekirse, gemide makinalar durur, vinçler paydos eder, amele gemiyi sırasında terk eder, gemilerde 
bütün personel yuvalarına döner, fakat gemi ambar memurları ve seferlerde ise gemi kâtipleri geminin 
sanki birer madenî parçası imişler gi!bi, gecenin ve gündüzün hiçbir dakika ve saatinde görevlerinden 
ayrılamazlar, dinlenemezlcr ve çok kere uyku dahi uyuyamazlar. Bu hal her zaman için kabili ispat 
ve tevsiktir. Hal 'böyle iken, uhdelerine en ağır ve yıpratıcı ve sorumlu işler 3'üklenmiş olan gemi kâ
tipleri ve ambar memurları Deniz tş Kanununun her bakımdan kapsamı içine alınmalarına ve her 
bakımdan gemi adamı sayılmalarına rağmen, iş süreleri ve fazla çalışma hak ve ücretinden mahrum 
bırakılmaları keyfiyeti, Türk Deniz Ticareti Filosunda hüzün ve ibret verici 'bir vakıa olarak süregel
mekte, denizcilik çevrelerinin bitmez tükenmez konusu olmaktadır. Bu yönde, yapılan incelemelerde 
gerek Çalışma Bakanlığı ve gerekse iş verenler dahi hakkı teslim eylemiş 'bulunmaktadır. 

Seferlerde ve limanlarda, gemi kâtipleri ve gomi ambar memurlarının genel görevleri muhtasar 
olarak aşağıda protokol sırasına göre çıkarılmış bulunmaktadır. Gemilerde ve seferlerde aşağıda belir
tilen hizmetlerin, gece veya gündüz, programlar gereğince liman ve iskelelerde, seyir durumlarına gö
re duraklaması düşünülemiyeceğine göre, bu personelin her an görevli bulundukları zikredilen işleri 
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hiçbir duraklama ve aksaklığa meydan vermeksizin yapmakla yükümlü oldukları aşikârdır. Deniz 
ticareti filosu gemilerinde, gecenin her hangi bir saatinde yerli ve yabancı seyir veya iimuiuarda 
gemi kâtipleri ve gemi ambar memurlarının büro kepenklerinin indirildiği veya kamara ışıklarının 
söndürüldüğü vâki değildir. Bu personelin hizmetleri aşağıda belirtilen şekilde özetlenebilir. 

a) Bilûmum yükleme ve boşaltma iş ve işlemleri, kayıt ve defterlerin düzenlenmesi, 
b) Bilûmum yolcu yükleme ve boşaltma işlemleri, kayıt ve bilet işleri, 
c) Bilûmum maliye ve muhasebe iş ve işlemleri, 
ç) Bilûmum gemi personeli iş ve işlemleri, 
d) Bilûmum yolcu ve yük kontrolü iş ve işlemleri, 
e) Bilûmum acentelik ve puvantörlük iş ve işlemleri, 
f) Yabancı sularda bilûmum polis ve muhaceret iş ve işlemleri, 
g) Yabancı sularda bilûmum kambiyo, döviz ve pasaport i]leri, 
h) Yabancı sularda bilûmum gümrük iş ve işlemleri (Her mahallî limanda ayrı işlemler), 
i) Bilûmum muhasebe, mutemetlik iş ve işlemleri. (Maaş, mesai, ikramiye, döviz bordrolarının 

tanzimi, ücretlerin tediyesi), 
i) Bilûmum idari ve işletme iş ve işlemleri, 
i) Bilûmum istihbarat iş ve işlemleri, 
j ) Bilûmum posta iş ve işlemleri (Gemilerde seyyar posta memurluğu gemi kâtipleri tarafın

dan yapılır), 
k) Bilûmum yolcu ve yük istatistik iş ve işlemleri, 
1) Bilûmum arşiv iş ve işlemleri, 

m) Bilûmum para değiştirme iş ve işlemleri, 
21) Bilûmum triptik iş ve işlemleri, 
o) Gemi personeli amelelik ücretleri tahakkik ve tevziatı, 
ö) Burada zikredilmesine imkân ve lüzum ol u y a n bilcümle iş ve işlemler. 
özellikle liman sınırını aşmak suretiyle sefer yapan gemilerimizde ortalama 50 - 130 kişilik 

personel kadrosu bulunduğu ve genel olarak seferlerde gidiş ve dönüş 3 - 4 bin yolcu taşındığı bü
yük gomiler'mizde ise 40 - 50 bin parça 8 - 1 0 bin ton yük ulaştırıldığı bu iş ve işlemlerin de ge
milerde münhasıran bir gemi kâtibi ve bâzan iki bâzan da üç ambar memuru tarafından vardiya-
sız olarak koordine edildiği düşünülecek olursa, sözü geçen bu personelin insan gücünü aşan iş 
kapasiteleri kendiliğinden belirmektedir. 

Gemi kâtipleri ve gemi ambar memurları, yerli ve yabancı hatlarda belirtilen bu hizmetleri 
hiçbir aksaklık ve noksanlığa meydan vermeksizin dakikası dakikasına yapmak durumundadır
lar. Bilhassa yabancı mahallî limanların geminin duruş saati içinde acentelik, polis, gümrük, kam
biyo, mevzuatının harfiyen j^apılması şarttır. Ayrıca bu işlerin sefer programlarına göre birkaç 
saatlik süre içinde yapılması, her limanın kendine göre mevcut özelliklerine uygun formalitelerin 
tekemmül ettirilmesi, bir gecede 100 kişil'k personelin G00 - 1 000 yolcunun muamelelerinin ha
zırlanması zarureti nazarı itibara alınacak olursa, bu personelin ağır, yıpratıcı ve hattâ öldürücü 
çalnma şartları kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

Bu arada, limanlarda ve seyirlerde görevlerinin karakter ve gerekleri dolayısiyle, her türlü 
hava etkilerine mâruz bulunan, hiçbir hukuki prensibe sığmıyacak derecede çeşitli meşakkat ve 
feragat içinde ağır ve sorumlu görevleıini yapmaya çalışan bu arada Türk Deniz Ticareti Filosu 
içinde çok önemli bir yer işgal etmelerine rağmen emsal zâbitan arasında hemen hemen en cüzi üc
reti alan, diğer iş sürelerine, fazla çalışma ve ücretine müstahak personele nazaran terfi imkân
ları da gayet kısır bulunan bu fedakâr denizcilerin, yıllardan beri, görülmemiş ağır şartlar al
tında çalıştırılmalarına rağmen, hiçbir hukuki gerekçe serd edilmeksizin iş sürelerine ve fazla 
çalışma hak ve ücretine tabi kılmmamaları gerçekten düşündürücüdür. 

Gemilerde, yükleme ve boşaltmalarda, sadece ambara nezaret h i ile görevlendirilmiş bulunan 
gemici (ambarcı) ya iş süresi ve fazla çalışma hak ve ücreti uygulandığı halde, sözü geçen ge
micilerle beraber gece ve gündüz aynı ambarın babında, yağmur ve kar altında, yükleme ve bo-

M. Meclisi ( S. Sayısı : 1029 ) 



— 26 — 
şaltma işleriyle bizzat uğraşan ve ayrıca her bir parça yükten sorumluluk taşıyan, hukukan 
da yüklerin zamiııi bulunan gemi ambar memurlarına, keza gemilerde çalışmalarının başlangıç 
ve sonucu bulunmıyan ve her saat görev başında bulunması gereken gemi kâtiplerinin durumu
nun ıslah edilmesi şarttır. 

Bu konuda, gerekçe daha genişletilebilir. Ancak bu kadar izahatla durumun aydınlatıldığı 
kanaati vardır. Bu itibarladır ki, halen yürürlükte bulunan 6779 «ayılı Deniz iş Kanununun 
23 ncü maddesinde iş sürelerinden ve fazla çalışma hak ve ücretinden gerekçesiz olarak se
kiz yıldır yoksun bırakılan gemi kâtipleri ve gemi ambar memurları çıkarılarak, kanun ta
sarımızda, iş sürelerine ve fazla çalışma hak ve ücretine tâbi kılınmışlardır. 

Gemi telsiz ve telgraf ve telefon memurlarınım, durumu : 

Aşağıda izah edileceği üzere, uluslararası diplomayı haiz gemi telsiz telgraf ve telefon me
murlarının da yürürlükte bulunan Deniz iş Kanununun 23 ncü maddesi ile, iş sürelerinden ve 
dolayısiyle de fazla çalışma ve ücretlerinden vareste kılınmaları, bu kabîl personelin de çalış
ma şartları nazarı itibara alındığı takdirde, büyük bir mağduriyetin yaratıldığı sonucuna va
rılmaktadır. Gemilerde, iş sürelerine ve fazla çalışma hak ve ücretine müstehak personelle aynı 
şart ve mahrumiyetler içinde çalışan telsiz telgraf ve telefon memurları, 1.947 tarihli (Atlantic 
City Uluslararası Tdekominikasyon Sözleşmesine bağlı Badyo Telekomini'kasyon Tüzüğü) gereğince, 
bir memurun çalışma süresi prensibolarak günlük 8 saattir. Bütün dünya memleketlerinin bu 
meyanda Hükümetimizin de kabul eylediği ve imza koyduğu bu Sözleşmeye göre, Türk gemi 
telsiz telgraf memurlarının da günlük 8 saat çalışma yapmaları gerekmektedir. Bugün Deniz 
Ticaret Filomuzda genel olarak tek memur çalıştırılmaktadır. Halbuki bir telsiz telgraf me
muru gemilerde aşağıdaki görevleri de yapmaktadır. Nöbetleşebilmeleri ve denizci tabiriyle 
vardiya kesebilmeleri için yardımcıları da yoktur. 

a) Uluslararası Sözleşmeye göre (600) metre ve (500) kilo saykılı 8 saat dinlenmekle yü
kümlüdür. Bu saatler dışında seyretmekte olduğu ve seyredeceği denizlerin hava raporlarını 
alıp kaptana bildirmek için saatlerce raporlar vo istasyonlarla uğraşmak zorundadır. 

b) Kaptan tarafından kullanılan (Direction Finder) kerteriz aletinde kerterizi veren 
istasyonun dalga uzunluğunu ve çağırma işaretini tâyin ve tesbit etmekle, cihazın iyi çalış
masını sağlamak için muntazaman akümülâtörüne ve motoruna bakmakla yükümlüdür. (Bu alet 
gemide can ve mal emniyeti bakımından son derece önemlidir.) 

c) Telsiz cihazının iyi çalışabilmesi için motorların akümülâtörlerine muntazaman bakar ve 
devamlı olarak kontrol eder. Sefer esnasında vukua ıgelen arızaları gidermek için çalışır. Bâzı 
a'hvalde bu arızalar fasılasız olarak 24 saat sürebilir. Telsiz memuru bu arızayı bilâkaydüşart 
düzeltmekle yükümlüdür. ı 

ç) 322 sayılı Telsiz Kanunu gereğince PTT idaresini temsil ettiğinden yolcularla gemi adam
ları tarafından, keza acentalar tarafından gönderilen telsiz telgrafları zapteder veya verir. 
Bunlar için, sahil telsiz istasyonlarının trafik saatlerini dinler. Bu iş bilhassa yabancı seferlerde 
(Ring) seferlerinde yolcu kesafeti dolayısiyle ilgili telsiz memurunun günlük normal çalışma sü
resini katbekat aşmaktadır. 

d) Kanal geçişlerinde, seyrin devamı süresince, kanal telsiz istasyonlarını daimî olarak din
lemek zorundadır. (Bu geçiş Süveyş Kanalında asgari fasılasız 12, Baltık Denizinde de asgari 
48 saattir) ki telsiz telgraf memurları bu ahvalde makinası başından ayrılamamak durumunda
dır. 

e) Ayrıca kaptan tarafından gemiye alt telgrafları verir, gemiye gelen telgrafları alarak 
defterlerine işler. 

f) Gerek kendi ıgemisini ve gerekse kazaya mâruz kalmış her (hangi bir geminin imdadına gi
dildiğinde kazanın giderileceği süre içinde bâzan günlerce, gece gündüz makinasımn başından ay
rılmamak durumundadır. Bilhassa, yabancı sularda ve büyük denizlerde olagelen fırtına ve kasır-
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galarda, gemi telsiz telgraf memurlarının günlerce, gözlerini kırpmadan yataklarına dahi gireme
den makinelerinin başından ayrılamamak durumunda kaldıkları az rastlanan olaylardan değildir. 
Ayrıca, kazalarda, mürettebat gemiyi terk ettiği halde, telsiz telgraf memuru yolcuların ve mü
rettebatın hayatlarının korunması için haberleşmenin sağlanması yolunda kendi hayatını tehlikeye 
koyarak gemi kaptanı ile beraberce gemideki görevi başından ayrılamaz. Denizcilik tarihi bu ka
bil emsalsiz olaylarla doludur. 

(g) Kaptanın direktifi ile dünyanın birçok istasyonlarından verilen ajans ve haberleri, hava 
raporlarını da almak telsiz memurlarının görevleri arasında tadadoluııabilir. 

Yukarda özet olarak mütalâa eylediğimiz telsiz telgraf ve telefon memurlarının görevleri nor
mal 8 saatlik uluslararası dinleme zamanı haricinde yapıldıkları düşünülecek olursa, bu persone
lin de Deniz iş Kanununun ruhuna uygun olarak normal iş sürelerini katbekat aştıkları ve hiç
bir zaman ıgemi kâtipleri ve gemi ambar memurları gibi, kanunda derpiş olunan ıstandart dinlen
me ve uyku saatlerine sahibolamadıkları meydandadır. Bu itibarla, bu personelin de iş süreleri
ne, fazla çalışma hak ve ücretine tabi tutulmalarım sağlamak amaciyle, halen yürürlükte bulu
nan 6379 sayılı Deniz iş Kanununun 23 neü maddesindeki istisnalar hükmünden çıkarılarak, işbu 
kanun tasarısında, iş surelerine tabi olmıyan personel arasına ithal edilmeleri uygun görülmüştür. 

Kılavuz kaptanların durumu : 

Kara sularımızda, limanlarımızda ve istanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı gibi dünyanın belli 
başlı geçit yerlerinde, ekserisi yabancı gemilerde kılavuzluk görevi gibi fevkalâde önemli bir hiz
met gören, kılavuz kaptanlarımızın gerek iş süreleri, gerekse hizmet şekillerini, ücretlerini dünya
nın diğer denizci memleketlerinde olduğu gibi, düzenlemek zamanı çoktan gelmiştir. Bilhassa 
memleketimizin ıher sahada gelişme devresinde olması dolayısiyle, yeni yapılan limanlarımız kıla
vuz kaptanlarımıza gün geçtikçe daiha çok ihtiyaç hissettirmektedir. Her memlekette denizcilik 
içinde ayrıca kendine mahsus bir ihtiyaç ve ehliyet istiyen kılavuzluk mensuplarının dâvalarını 
ele almakla, denizciliğimizin, bu meslek sınıfında da gelişmesinin sağlanmasına çalışılmalıdır. 

Kılavuz kaptanların, iş sürelerine ve dolayısiyle fazla çalışma hak ve ücretine tâbi tutulmala
rı için, mevzuatımızda bir Ihüküm mevcut değildir. Bu münasebetledir ki, halen yürürlükte bu
lunan 6379 sayılı Deniz iş Kanununun 23 ncü maddesinde diğer meslek sınıfları ile beraber kıla
vuz kaptanlarının da ele alınarak, iş sürelerine ve fazla çalışma hak ve ücretlerine tâbi tutul
maları zaruretine inanılmıştır. 

Kılavuz kaptanlarımızın çalışma şartlarında bugün birçok aksaklıklar 'bulunmaktadır. Şöyle ki; 
kılavuz kaptanların iş süreleri naniği mevzuata göre uygulanacaktır. Bu sualin cevabının bilinmemesi, 
iş sürelerini yabancı memleketlerdekine nazaran gayet anormal duruma sokmuştur. Diğer memleketler
de 24 saat çalışan kılavuz kaptanlar, 48 saat dinlenmeye hak kazanırken, Denizcilik Bankası teşkilâtı 
servislerinde liman kılavuzları 48 saat görev, 48 saat dinlenme, boğaz kılavuzları ise, Çanakkale istan
bul arasında Marmara denizinde (4 - 5 gün devamlı olarak çalışmaktadırlar. Kara personelinin haf
tada 42 saat çalışmalarına mukabil kılavuz kaptanların ıhaftada en azından tatil günleri de dâhil 96 
saat çalıştıklarını düşünürsek, çalışma şartlarının insan gücünün çok üstüne «çıktığı anlaşılmaktadır. Bu
na mukabil, aynı müessesede bulunan ıbir kara memuru haftada 42 saatin üstünde birkaç saat fazla 
çalışma yaparsa, buna karşılık fazla çalışma ücreti alırken !bu kadar, feragat meşakkat ve fedakârlık 
içinde çalışan kılavuz kaptanların emeklerinin karşılığı olan fazla çalışma ücretlerinin verilmemesi 
hukuk prensibi ile Ibağdaşamamaktadır. Bu aksaklık dolayısiyle iş süresinin tâyini, tamamiyle ve tek 
taraflı olarak iş verenin dileğinde bırakılmış olmakta, kılavuz kaptanların ise böylelikle hak ve men
faatleri çiğnenmektedir. Yukarda açıklandığı üzere, aksaklığın ıgiderilerek kılavuz kaptanların da mağ
duriyetlerinin giderilmesi zarureti vardır. 

Kılavuzluk, liman ve Marmara kılavuzluğu diye iki kısma ayrılmış olup, tâyinleri Ulaştırma Ba
kanlığı tarafından düzenlenen bir yönetmelik gereğince yapılmaktadır. Sözü geçen yönetmelikte, 
liman kılavuzu ve Marmara kılavuzu olabilme şeraitini de imtihan programında, staj süresinde, ehli-
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yet derecelerinde büyük farklar movcuttur. Yönetmelik gereğince, çalışma süresi kapasitesi bakımın
dan Marmara kılavuzluğu, liman kılavuzluğundan daha üstün evsaf istiyen bir meslek olmasına rağ
men, her iki meslek grupunun da ücret dereceleri arasında bir fark gözetilmemiş, bu teşkilât iş vere
nin keyfî takdirine bırakılmıştır. Dolayısiyle Marmara kılavuzları, livan kılavuzluğunda çalışmaya 
başlamışlardır. Vukarda, açıkladığımız sebepler muvacehesinde ve yeni yapılan birçok limanlarımızda 
gittikçe daha fazla ihtiyaç duyulan bu meslek sınıfına da, lâyık olduğu ilginin gösterilmesine ve halli 
gereken meselelerinin, normal ölçülere göre •halledilerek düzenlenmesini, Türk denizciliğinin kalkın
ması bakımından da zaruridir. Bu işin önemini belirtmek için, 1 . 1 . 1958 tarihinden 1 . 11 . 11)58 
tarihine kadar kılavuzluk servisine bağlı istasyonlarda Türk ve yabancı olarak kılavuzlanan gemile
rin adedi 8 394, tonajı ise 71 983 503 gros tondur ki, bu görev ise, 32 zabitle yapılmıştır. Bu iş ka
pasitesi ise, 1958 den bu yana katbekat artmış bulunmaktadır. 

Halen yürürlükte bulunan G379 sayılı Deniş İş Kanununun 23 ncü maddesi, gemi kaptanlarını 
(îş veren vekili) olmaları bakımından, iş sürelerine ve fazla çalışma hak ve ücretine tâbi tutmamış
tır. Aynı maddede kılavuz kaptanların da iş sürelerine ve fazla çalışma hak ve ücretine tâbi tutul -
mamaları büyük bir haksızlık yaratmıştır. Türk Deniz Ticareti Hukuku, gemi kaptanlarına g^niş yet
kiler ve sorumluluklar vermiştir. Kaptanlar, kuman la ettikleri gemideki bütün zabıtan ve müretteba
tın âmiri olduğu gibi, gemi personeline karşı da donatanı temsil etmektedir. Halbuki, biz de kılavuz 
kaptanlar ve bütün diğer yabancı memleketlerde (Pilot) diye adlandırılan personelin ne böyle bir 
yetkisi ve ne de emrinde çalıştırdığı personeli vardır. Sadece kılavıızlanacak gemilere giderek orada 
görevlenmektedirler. 

Bü görev sırasında da bulunduğu geminin kaptanına müşavirlik ve yardımcılık yapmaktadır
lar. Hiçbir zaman onun görev, yetki ve sorumluluklarını üzerine almaz ve paylaşmazlar. Hukuki 
durumları açıklanan şekilde olan kılavuz kaptanların görevi, kılavuzluk sahalarında kaptana yar
dımcılık olduğuna göre ve diğer taraftan kaptana yardım eden, güverte ve makina zabitleri de 
iş sürelerine ve dolayısiyle fazla çalışma ücretine tâbi tutulduklarına göre, kılavuz kaptanların 
da bu sistemin kapsamı içine alınmaları en basit bir mantık ve hukuk gereği olmak lâzımdır. 

Yukarda belirtilen izahatın ışığı altında, işbu kanun tasarısında, kılavuz kaptanları da, iş sü
relerine ve dolayısiyle fazla çalışma ücretine tâbi tutulmuşlardır. 

Kaptan ve b aşma kinişti erin durumu : 

Yerli ve yabancı örf ve adetlere Deniz Kanunu ve nizamlarına göre her türlü geçitler, boğazlar, 
deniz trafiğinin kesif olduğu sahalar, limanlara iniş ve kalkışlar, açık limanlarda bekleyişler sis, 
tipi, fırtına, kasırga veya seyir emniyetini tehdideden türlü hallerde gemiden birinci derecede 
sorumlu kişilerin yani kaptan ve başmakinistin ayakta ve görevleri başında bulunmaları gerek
mektedir. Bu 'hale göre de. gece ve gündüz yerine 24 saat çalışma mefhumu vardır. Ve kanu
nen tanınan ücret, bu tam gün karşılığıdır. Nitekim gemilerde tutulan ve saati saatine yazılma
sı zorunlu olan seyir jurnali bu çalışma süresini -sçıkça gösteren riyazi ve muteber bir vesikadır. 

9 . 7 . 1954 tarihinde yürürlüğe giren f>7fi2 sarılı Türk Deniz Ticareti Kanunun 978 nci mad
desinde kaptana birçok mecburiyetler yüklenmiştir. Yüklemeye başlandıktan, boşaltma bitinceye 
kadar acil sebepler olamdıkça, kaptanın ikinci kaptanla beraber aynı zamanda gemiden ayrılma
sına dahi müsaade edilmemiştir. Bilâkis, ikinci kaptan Deniz îş Kanununun normal iş 
sürelerine tabi bir gemi adamıdır. Keza belirtilen Deniz îş Kanunu ile dinlenme ve çalışma 
saatleri tâyin ve tesbit edilmiştir, ikinci kaptan serbest kaldığı halde, kaptanın mecburi çalış
ması devam etmektedir. Türk Deniz Ticareti Kanununun aynı maddesine göre kaptan görünür bir 
tehlike veya gemi seyir halinde iken, zaruret olmadıkça görevi başında hazır bulunmasını ve 
bütün işlerin yerine getirilmesinde, tedbirli bir kaptan gibi hareket etmesi de belirtilmiştir. De
nizin sürprizlerle dolu bin bir muhatarası karşısında milyonlarca lira değerindeki mal ve değeri 
ölçülmez can emniyetinin sorumluluğunu omuzlarında taşıyan kaptanın seferlerini başarı ile biti
rebilmesi için her an görevi başında bulunması şarttır. Ancak bu azim, külfet de çok haklı olarak 
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*bir nimet karşılığı olmak gerekir. Aksi halde bulunduğu şartlardan bezginlik duyan kaptanın gö
revini lâyıkı veçhiie başaramaması tehlikesi belirir. Böylece 6379 sayılı Deniz tş Kanununun 23 
ncü maddesinin dar çerçevesi kanunun şümulü ile de kabili telif bulunmamaktadır. 

Memleketimiz sahilleri arasında muntazaman yapılan posta seferlerine ait seyir jurnalleri hulâ
salarının tetkikinden kolayca anlaşılacağı üzere, sefere çıkan bir geminin kaptan ve başmakinis-
tinin seferin selâmetle sonuçlanması için ne tarzda çalışmalar yaptıkları ıher zaman için kabili is
pat ve tevsiktir. Ayrıca anormal olaylar, teknik arızalar, yardımcı unsurlardan uzak kalmalar, 
üstün tabiat kuvvetleri ile karşılaşmalar, çok defa medenî âlemin takdir nazarlarından uzakta 
yapılan bu sessiz savaş ve sarf edilen emek ve gayretler nazarı itibara alınacak olursa, Deniz îş 
Kanununun 23 ncü maddesinin çağdaş denizcilik anlayışına uymadığı bu itibarla da yeniden dü
zenlenmesinin gerekçesi meydana çıkar. 

25 . 5 . 1959 tarih ve 7283 sayılı Kanunla Deniz tş Kanununun 23 ncü maddesinin bir bendi tadil 
edilerek, göller ve liman dâhilinde tek kaptan ve makinistle sefer yapan gemilerin kaptan ve baş-
makinstlerine de fazla çalışma ücreti tanınmıştır. Bu duruma göre, kaptanın fazla çalışma ücretine 
hak kazanmasında iş veren vekili olmasının fiilen ve hukukan bir mâni teşkil cdemiyeceği keyfiyeti 
açıklıkla vücut bulmuştur. Kaldı ki, liman seferleri haricinde kabotaj seferleri yapan gemilerimizin 
kaptan ve başmakinistlerinin yapmakta oldukları çalışma şartları ve çalışma süreleri göl ve liman 
seferi yapan gemilere nazaran çok ağır ve yıpratıcı olduğu inkârı gayrikabil bir gerçektir. 

Uzun yıllardan beri yapılmakta olan bu seferlerin bâzılarına ait jurnallerden çıkarılabilecek sü
reler, cetveller halinde gösterilebilir. Bu konuda gerekçeye bir mesnet teşkil etmek üzere meselâ 
(AYANCIK) seferi yapan bir gemiyi ele alalım, kaptanın ve aynı şekilde başmakinistin normal ça
lışma durumunu inceliydim. 

Gemi 10 . 10 . 1962 Çarşamba günü saat 22.30 da Tophaneden Karadenize müteveccihen hare
ket etmiştir. Kaptan, sabah 9.00 da hizmete başlamıştır. ((îç yönetmeliğe göre) geminin Tophane'
den demir alıp, Karadeniz Boğazına çıkması, mania ağlarını geçmesi de denize açılıp normal olarak 
rota vermesi asgari (iki saat) süreceğinden yine normal olarak kaptanın o günkü mesaisi 15,5 saat 
sürmüştür. 

(lemi Zonguldak'tan hareketinden sonra gidiş ve dönüş olmak üzere kısa aralıklarla çeşitli is
kelelere uğramış birçok yerlerde yük ve yolcu alıp vermiştir. Liman ve iskeleler arasında seyir sü
resi cok kısa ve kritik olduğundan kaptanın mutlak görevi arasında normal bir uyku uyumaya da
hi imkânı bulunmadığı kolayca görülecektir. Çünkü eremiyi limana sokmak, demirlemek, gemiyi 
kaldırmak, rotaya almak ve açık limanlarda demirli bulunurken, ayakta ve bütün ihtimallere karşı 
tedbirli bulunmak kaptanın görevleri arasındadır. 

6379 sayılı Deniz tş Kanununa göre bâzı gemi adamlarına bilhassa 8 saatlik dinlenme ve uyku 
hakkı tanınmış bulunmasına rağmen, tatbikattan do^ma bâzı güçlüklerle gemi adamı bulunan kap
tan'in çalıştığı fazla saatler bir esasa bağlanmamıştır. Çok, defa. kaptanın kaptanlık ödevlerini yerine 
getirmek, can ve mal emniyetini sağlamak yoîuııda sarf ettiği gayretler bir insanın çalışma taka
tinin üstünde olarak belirmektedir. Sefer programlarını düzonliven donatan brnları tatbikle so
rumlu olan kaptanın nasıl bir çalışma zorunlm ıhımda bırakıldığını, sefer sürennec »imlerce avak-
ta uykusuz kaldığını bilir. Ancak, kanunun hazırlanışında, konuyu kavrıyarmvanlar tarafından 
kaptanın fazla çalışma saatleri dererledirilemeyip bu maftdurivet yaratılmıştır. O-emi başmakinistle-
ri için de durum bu derece ağır olmamakla beraber mağduriyet bakımından karakter aynı 
mahivettedir. 

Yukardaki izahatın ışığı altında, kaptan ve başmakinistlerin durumları da nazarı itibara alın
mak suretiyle, bu kabil personel işbu kanun tasanmzm ie sürelerinden istimnalar maddesinde tadat 
olunmakla beraber, iş sürelerine tabi olmıyan dir*ev gemi adamları mevanında, görevlerinin nitelisi
ne eröre, fazla saatlerle rabs^ınlnn hnlirr"!" is ^T-MI tarafından bir tazminata tâbi tutulmalarını 
düzenliyen bir fıkra eklenmiştir ki, birçok Batı Ticaret filolarında da aynı sistem uygulanmaktadır, 
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demi doktoru, sağhh memuru, gemi hemşiresi ve h ast ah akıcılar mm durumu : 

Gemilerde görevlenen, gemi doktorları, sağlık memurları, gemi hemşire ve hastabakıcıları da 
6379 sayılı Deniş iş Kanununun 23 ncü maddesi içinde mütalâa olunduklarından, iş sürelerine ve 
dolayısiyle de fazla çalışma ücretine tabi tutulmamışlardır. Filhakika bu personelin de diğer gemi 
personeli gibi belirli bir çalışma saati (Vardiyası) yoktur. Günün her saatinde görevlenebilirler. Ge
rek, gemi adamlarının ve gerekse yolcuların gündüz olduğu kadar, gecenin her hangi bir saatinde 
vâki müracaatları üzerine görevlenebildikleri gibi, deniz tutaması, hastalık, doğum, operasyon ve 
ölüm olaylarında, sahil sıhhiyenin pratik işlemlerinde görevlenmek durumları vardır. Fakat her 
şeye rağmen, hizmetleri diğer gemi adamları ile mukayese edilebilecek kadar ağır ve yıpratıcı oldu
ğu iddia olunamaz. Bu sebepledir ki, bu kabîl personel aynen 23 ncü maddede olduğu gibi, işbu 
kanun tasarımızda da istisnalar maddesinde tadadedilmekle beraber, kendilerine olağanüstü hiz
metlerinde bir tazminat sağlanması keyfiyeti bir fıkrada belirtilmiştir. 

Asli görevleri, can, mal ve gemi kurtarma ameliyelerine inhisar eden gemi adamlarının durumu : 

Asli görevleri, can, mal ve gemi kurtarma ameliyelerine inhisar eden gemilerde çalışan gemi 
adamlarının da iş sürelerine ve dolayısiyle fazla çalışma ücretine tabi tutulmamaları, Deniz îş Ka
nununun tatbikatında, büyük aksaklık, haksızlık ve mağduriyetler yaratmıştır. Denizcilik Bankası 
Gemi Kurtarma İşletmesinin birkaç kurtarma gemisinde çalışan ve yekûnu 100 kişiyi bulan bu 
teknik ve mütehassıs personel, gerek ihtisas, gerek meşakkat ve gerekse fedakârlık bakımından Türk 
Deniz Ticareti Filosunun gözbebeği mesabesindedir. 

istanbul'da Büyükdere'de (Kurtarma istasyonu) nda her gün gece ve gündüz, gemilerinde itfai
ye grupları gibi (Alesta) durumda bekliyen, kazalarda ve kurtarma ameliyelerinde hayatlarını cö
mertçe harcamasını bilen denizcilerdir. Bu personel, sırasında gece ve gündüz, yaz - kış demeden, 
tipi, fırtına ve kasırgalara göğüs gererek, hayatları bahasına can ve mal kurtarmaktadırlar. Bu-
kabîl personelin can ve mal kurtarma işlerine inhisar eden görevlerinde iş sürelerine tabi tutulmala
rının imkânsızlığı takdir olunmaktadır. Ancak, bu kabîl personelin de can ve mal kurtarma ameliye
lerine inhisar et m iyen görevlerinde, iş sürelerine ve dolayısiyle fazla çalışma ücretine tabi tutulma
ları hakkaniyete uygun düşecektir. Bu hizmetler nıeyamnda çeki hizmetler, tamir hizmetleri ve ben
zeri olağanüstü olmıyan durumlar belirtilebilir. Yukardaki izahatın ışığı altında, gemi kurtarma hiz
metlerinde çalışan gemi adamlarının, can, mal ve gemi kurtarma işlemleri dışındaki hizmetlerinde 
işbu kanun tasarısının iş sürelerine mütaallik hükümlerine tabi tutulmaları yolunda bir hükmün 
düzenlenmesinden gerçekten fayda uraulmuştur. 

Madde 69. — Bu madde, halen yürürlükte bulunan 6379 sayılı Deniş iş Kanununda mevcut 
değildir. Bu madde, halen yürürlükte bulunan 3008 sayılı iş Kanunu tasarısının 65 nci maddesin
den zaruret ve faydasına inanılarak, işbu kanun tasarısına aktarılmıştır. 

Madde 70. — Bu madde, halen yürürlükte bulunan 6379 sayılı Deniş tş Kanununda mevcut 
değildir. Bu madde, zaruret ve faydasına inanılarak, halen yürürlükte bulunan 3008 sayılı iş Ka
nununun yeni hazırlanan tasarısından işbu tasarıya aktarılmıştır. 

Madde 71. — Bu madde, 6379 sayılı Deniz iş Kanununda mevcut değildir, fayda ve zarure
tine inanılarak, halen yürürlükte bulunan 3008 sayılı iş Kanununun 51 nci maddesinden, işbu ta
sarımıza aktarılmıştır. Bu madde iş yerlerinde çalışan gemi adamlarının tutulması hakkındadır. 
Ancak, tasarıda, her doğum yılındaki gemi adamlarının aynı -çizelgeye yazılması gibi tatbiki ko
lay bir yol tutulmuş ve çeşitli yönlerden çizelgelerde bulundurulması gereken gemi adamlarına 
ait bilgiler açıklanmıştır. 

Madde 72. - - Bu madde, 6379 sayılı Deniz iş Kanununda mevcut değildir. Bu madde, fayda 
ve zaruretine inanılarak, halen yürürlükte bulunan 3008 sayılı iş Kanununun 52 nci maddesin
den kanun tasarımıza aktarılmıştır. Tasarıda, iş sürelerinin düzenlenmesi tüzüğe değil, toplu söz
lesin el ere bağlanmıştır. 
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Madde 73. — Bu madde, halen yürürlükte bulunan 6379 sayılı Deniz tş Kanununda mevcut 

değildir. Zaruret ve faydasına inanılarak, yeni ve ileri Ibir madde olarak işbu kanun tasarısında 
düzenlenmiştir. 

Malûoı olduğu üzere, bugün denizcilik hayatımızda lider bir kuruluş olmasına rağmen, deniz
cilik Bankasında dahi gemi adamlarına uygulanmak üzere 'bir Hizmet Yönetmeliği mevcut bulun
mamaktadır. Gemilerde, çeşitli, meslek grupları, meslek sınıfları ve meslek kademeleri mensup
ları çalışmaktadırlar. Bunların, görev, yetki, sorumluluk, çalışma tarzlarını ıbelirtmek üzere ulus
lararası denizcilik normları da nazarı itibara alınarak (Gemi adamlarına mahsus Hizmet Yönet
meliği) hazırlanması ve uygulanmaya konması kazınılmaz 'bir zaruret haline gelmiştir. Bu madde, 
bu ihtiyacın ışığı altında tertiplenmiştir. 

Madde 74. — Bu madde, halen 6379 sayılı Deniz İş Kanununda mevcut değildir. Bu madde, 
halen yürürlükte bulunan 3008 sayılı iş Kanununun 54 ncü maddesinden zaruret ve faydasına 
inanılarak, işıbu kanun tasarısına da aıynen ve tamamen aktarılmış bulunmaktadır. 

Madde 75. •— Bu mıdde, halen yürürlükte bulunan 6379 sayılı Deniz tş Kanununda mevcut 
değildir. Zaruret ve faydasına inanılarak, ihalen yürürlükte 'bulunan 3008 sayılı îş Kanunundaki 
55 nci maddesi hükümlerini bu tasarıya aktarmaktadır. 

Ancak aynı kanunun yürürlükteki 56 ncı maddesi hu kanuna tahi bütün iş yerlerinin açılma
sından önce Çalışma Bakanlığından kurma ve işletme belgesi alınması mecburiyetini koymuş bu
lunmaktaydı. Sözü geçen iş Kanununun ise 10 veya daha fazla sayıda gemi adamı çalıştıran iş 
yerlerine uygulandığından ve bu iş yerleri de genel olarak merkezî yerlerde kurulduğundan, böy
lesine bir tatbikatın yürütülmesi güç olmamıştır. Fakat bu tasarıda kanunun bir söz konusu ol
maksızın bir gemi adamı çalışan iş yerlerine kadar uygulanması güdüldüğüne göre, ve kanunun 
bâzı kesimlerde bu formalitelere uyulması güç olacağından, bu 'bakımdan tasarının hu maddesi
ne, ıbir fıkra eklenerek, 'hangi işler için Çalışma Bakanlığından kurma izini alınacağını ve işlet
me belgesi verileceği hususlarının 'bir tüzükle tâyin ve tesbiti uygun görülmüştür. 

Madde 76. •— Bu madde, 6379 sayılı Deniz tş Kanununda mevcut değildir. Zaruret ve fayda
sına inanılarak, halen yürürlükte bulunan 3008 sayılı Kanunun tadil tasarısının 77 nci maddesin
den aynen işjbu kanun tasarısına aktarılmıştır. Tasarının bu maddesi, sözü geçen tüzükte gözeti
lecek esaslar çerçevesi içinde, iş (yerlerinde bir ((remi Adamı Sağlığı ve İş Güvenliği) Kurulu ku
rulmasını güden yeni bir hüküm getirmektedir. Birçok ileri Batı memleketlerinde mevcudolan bu 
kuruluşlar, iş yerinde çalışan gemi adamlarının seçecekleri kimseler de iş veren veya onun tâ
yin edeceği kimselerden terekküp etmektedir. Bunların görevi, kendi çalıştıkları ve iş verenin "de 
ilgili bulunduğu iş yerini gemi adamları sağlığı ve iş güvenliği balkımındanulaimî bir kontrol ve dene
tim altında bulundurmak ve bu konuda alınmasında fayda olan tedbirler 'bakımından iş verene is-
tişari tavsiyelerde bulunmaktır, iş yerlerinde çalışanların, sağlık ve güvenliğini olduğu kadar 
iş verenin de menfaatlerini ve millî serveti koruyucu, bir faaliyet gösteren bu çeşit kurumların 
çalışmaları tatbikatta çok iyi sonuçlar vermektedir. Bu usulün memleketimize de sokulması uy
gun görülmüş ve bu konu üçüncü çalışma meclisinde taraflarca kabul edilmiştir. 

Madde 77. — Bu madde, 6379 sayılı Deniz iş Kanununda mevcut değildir. Bu madde, zaruret 
ve faydasına inanılarak, halen yürürlükte bulunan 3008 sayılı tş Kanununun 58 nci maddesin
den, işbu kanun tasarısına aktarılmıştır. 

Madde 78. — Bu madde, 6379 sayılı Deniz tş Ivnununda mevcut değildir. Bu madde, zaruret 
ve faydasına inanılarak, halen yürürlükte bulunan 3008 sayılı tş Kanununun 59 ncu maddesinden 
aynen işbu kanun tasarısına aktarılmıştır. 

Madde 79. — Bu madde, 6379 sayılı Deniz İş Kanununda mevcut değildir. Bu madde, zaruret 
ve faydasına inanılarak, halen yürürlükte bulunan 3008 sayılı tş Kanununun 56 ncı maddesi hü
kümlerinden bir kısmını esas itibariyle, işbu kanun tasarısına aktarmaktadır. 

Ancak, bir kimsenin bir iş yeri açmadan ve işletmeye başlamadan Çalışma Bakanlığından kur
ma ve işletme belgesi alması hakkındaki istisnasız umumi hükmü tasarının 75 nci maddesindeki 
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gerekçe ve değişiklikle o maddeye bir fıkra olarak aktarılmıştır. Ayrıca bu maddeye eklenen son 
fıkra ile, durdurulan tesisat, tertibat ve makinaların işsiz kalan g\?mi adamlarının, noksanlar ta
mamlanıncaya kadar geçen süre için ücretsiz kalmamaları sebebiyle hüküm konulmuştur. Bu hük
mün gerekçesi; iş verenin ihmal, teseyyüp veya kasıt ve kusurundan dolayı durdurulmasının, ge
mi adamını ücretsiz bırakma sonucuna varması, adalet, hak ve nasafet kaideleriyle bağdaşamıya-
cağı düşüncesi olmuştur. 

Madde 80. — Bu madde, 6379 sayılı Deniz 11 Kanununda mevcut değildir. Bu madde, halen 
yürürlükte bulunan 3008 sayılı iş Kanununun 02 nci maddesinden zaruret ve faydasına inanıla
rak, işbu kanun tasarısına aynen aktarılmıştır. 

Madde 81. — Bu madde, halen yürürlükte bulunan 0379 sayılı tş Kanununda da mevcut bulun
makla beraber, kanun maddesi, işbu kanun tasarısına, biraz daha açıklık verilmek suretiyle aktarılma
sından zaruret ve fayda mülâhaza evlenmiştir. r 

Madde 82. — Bu madde, halen yürürlükte bulunan 0379 sayılı Deniş îş Kanununda da mevcut 
bulunmakla beraber, aynı kanun maddesi, işbu tasarıya biraz daha açıklık verilmek ve genişletil
mek suretiyle aktarılmış ve bundan da zaruret ve fayda umul muştur. 

Madde 83. — Bu madde, halen yürürlükte b-ılıman 0379 sayılı Deniz tş Kanununda da gayet 
kısır bir şekilde alınmış bulunmakla beraber sözü geçen madde, işbu kanun tasarısına, biraz açık
lık ve kesinlik verilmek suretiyle aktarılmıştır. 

Madde 84. — Halen yürürlükte bulunan 0379 sayılı Deniz İş Kanununda mevcut değildir. Yu
karıda 81, 82, 83, 84 ncü maddelerin tabiî bir sonucu olarak, zarureti doîayısiyl-3 işbu tasarıda 
yeni b'r madde o^rak düz^nVnmistir. 

Madde 85. — Bu madde, halen yürürlükte bulunan 0379 sayılı Deniz tş Kanununda mevcut 
değildir. Bu madde, zaruretine inanılarak gemilerle iaşenin denetimine muvazi olarak ikamet yer
lerinin de denetiminin sağlanması amaciyle, işbu kanun tasarısında yeniden bir madde olarak 
düzenlenmesinden fayda umnlmuştur. 

Madde 86. — Bu madde, halen 6379 sayılı Deniş İş Kanununda da mevcut olmakla beraber, 
sözü geçen maddenin kifayetsizliği dolayısiyle ve tatbikattan alman ilhamla, işbu tasarımıza biraz 
açıklık ve genişlik verilerek yeni bir madde olarak tertiplenmiştir. 

Madde 87. — Bu madde halen yürürlükte bulunan 6379 sayılı Deniz tş Kanununda da mev
cuttur. Zaruret ve faydasına inanılarak, işbu tasarıya da. aynen ve tamamen aktarılmıştır. 

Madde 88. — Bu madde, halen yürürlükte bulunan 0379 sayılı Doniz tş Kanununda da mev
cuttur. Zaruret ve faydasına inanılarak aynı madde işbu tasarımıza aktarılmış, ancak maddeye, 
üçüncü fıkra olarak (gemi adamının iade dileğini elinde olmıyan sebeplerle bir hafta içinde kul
lanamadığı takdirde, mânilerin kaybolduğu tarihten itibaren kullanabilir. Bu durumda iş veren 
veya vekili gemi adamının iade talebini yerine getirmekle yükümlüdür) hükmü tatbikattan alı
nan ilhamla eklenmesinde fayda umnlmuştur. 

Madde 89. — Bu. madde, halen yürürlükte bulunan 6379 sayılı Deniz tş Kanununda da mev
cuttur. Aynı madde zaruret ve faydasına inanılarak, tatbikattan alınan ilhamla da biraz daha 
açıklık ve genişlik verilerek işbu kanun tasarısında kısmen yenileştirilmiş bir madde olarak dü
zenlenmiştir. 

Madde 90. — Bu madde, yürürlükte bulunan 0379 sayılı Deniş tş Kanununda mevcut değil
dir. Bu madde, zaruret ve faydasına inanılarak, 3008 sayılı tş Kanununun 03 ncü maddesindeki 
hususları, işbu kanun tasarısına da aktarmaktadır. 

Madde 91. — Bu madde, yürürlükte bulunan 0379 sayılı Deniz İş Kanununda mevcut değil
dir. Bu madde, halen yürürlükte bulunan 3008 savılı İş Kanununun iş bulma aracılığı için özel bü
ro açılması yasağı hakkındaki yerini muhafaza etmektedir. Bu itibarla sözü geçen îş Kanununun 
yürürlüce girmesinden önceki, devrede açılmış brlunan bürolar hakkındaki hükümler kaldırılmış
tır. Bu meyanda yürürlükteki kanunun 66, 67, 70 nci maddeleri hükümlerine de işbu tasarıda 
yer verilmesinden fayda umulmuş, bu aradada, tasarının bu maddesi son fıkrası yürürlükteki İş 
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Kanununun 68 nci maddesindeki hususları e«fos bakımından bu tasarıya aktarmış bulunmak
tadır. 

Madde 92. — Bu madde, yürürilükte bulunan 6379 sayılı Deniz iş Kanununda mevcut değildir. 
Bu madde, halen yürürlükte bulunan 3008 sayılı iş Kanununun, yukardaki maddelerde verilen 
izahat içindeki esas prensipler saklı kalmak üzere, 69 ncu maddeden zururet ve faydasına inanı
larak, işbu kanun tasarısına da aktarılmıştır. 

Madde 93. — Bu madde, 6379 sayılı Deniz iş Kanununda mevcut değildir. Bu madde, halen 
yürürlükte bulunan 3008 sayılı iş Kanununun, 71 nci maddesinden zaruret ve faydasına inanıla
rak işbu kanun tasarısına da aynen aktarılmıştır. Bu madde, îş. ve işçi Bulmu Kurumunun ara
cılığı ile iş bulmuş olan gemi adamlarının bir yerden bir yere kolayca gidebilmelerini ve bu su
retle iş pazarında mevcut iş ve gemi adamı arz ve talebinin akıcı bir hale getirilmesini sağlamak 
bakımından bu gibilere Devlet taşıma araçlarında para bakımından bir kolaylık sağlanması uygun 
görülmüştür. 

Madde 93. — Bu madde yürürlükte bulunan 6379 sayılı Deniz iş Kanununda mevcut de
ğildir. Bu kanun, halen yürürlütke bulunan, 3008 sayılı iş Kanununun ilgili hükümlerinden 
zaruret ve faydasına inanılarak ve denizcilik meslekinin de gerekleri, tatbikattan alman ilhamla 
bağdaştırılmak suretiyle, işbu madde tasarımızda düzenlenmiştir. 

Malûm olduğu üzere, çeşitli sosyal sigorta kanunları yürürlüğe girmeden önce, tedvin edil
miş olan 3008 sayılı iş Kanunundaki bu konular, sosyal yardımlar başlığı altında 3008 sayılı 
Kanunun 7 nci faslında yer almış bulunmaktaydı, helen sözü geçen kanunun 100 ncü maddesin
de derpiş olunan sosyal sigorta kolları (işsizlik sigortası) hariç, çeşitli özel kanunlarla dü
zenlenmiş ve bunun için de kanunla kurulan bir kamu müessesesi olan (işçi Sigortaları Kurumu) 
bu ödevi üzerine almış bulunmaktadır. Diğer taraftan Anayasanın (48) nci maddesi esasen ça
lışanların sosyal sigortalarının Devlet tarafından ve kanunla düzenleneceğini hükme bağlanmış 
bulunmaktadır. Bu bakımdan yürürlükteki 3008 sayılı îş Kanununun 7 nci f aslındaki sosyal yar
dımlar bölümü bu tasarıya aktarılmış sadece tasarının bu maddesindeki, sosyal sigortaların 
Devlet tarafından düzenleneceği, tasarımızda 97 nci madde olarak ayrı bir hükme bağlanmış
tır. 

Madde 94. — Bu madde, halen yürürlükte bulunan 6379 sayılı Deniz îş Kanununda mevcut 
değildir. Bu madde, Anayasanın ışığı altında ve Üçüncü Çalışma Meclisinde Deniz îş Kanu
nunun revizyonu konusunda bu yönde alınmış karara muvazi olarak ve denizcilik meslekinin 
ağır ve yıpratıcı, keza mahrumiyetlerle dolu şartları izlenerek, Batı memleketlerinin mevzuatı
na da uygun bir tarzda, işbu kanun tasarısında yeni bir madde olarak düzenlenmiştir. 

Bu madde, gemi adamlarına kademeli olarak bir yıpranma ve mahrumiyet hakkı tanımakta
dır. 

Madde 95. — Bu madde, halen yürürlükte bulunan 6379 sayılı Deniz îş Kanununda mevcut 
değildir. Bu madde, yukardaki 94 ncü maddede belirtilen gerekçe ile, denizde çalışanların 
fiilî hizmet sürelerini ve yaş hadlerini düzenlemektedir. Bu maddenin kabulü ile denizcilerin 
büyük bir problemi halledilmiş olacaktır. 

Madde 96. — Bu madde, halen yürürlükte bulunan 6379 sayılı Deniz îş Kanununda mevcut 
değildir. Bu madde, zaruret ve faydasına inanılarak kanun tasarımızda yeni bir hüküm ola
rak düzenlenmiştir. Esasen, bâzı iş yerlerinde iş verenler tarafından sağlanmakta olan giyim 
hakkının, genelleştirilmesi ve kesin bir hükme bağlanması zarureti karşısında ve Türk Deniz Ti
careti Filosundaki giyim keşmekeşliğini önlemek amaciyle, tasarıda yeni bir hüküm olarak 
tertiplenmesinden fayda umulmuştur. 

Madde 97. — Bu madde, 6379 sayılı Kanunda mevcut değildir. Bu madde halen yürürlükte 
bulunan 3008 sayılı iş Kanununun 100 ncü maddesinden tasarımıza aktarılmıştır. 

Madde 98. — Bu madde halen 6379 sayılı Deniz iş Kanununda mevcut değildir. Bu madde, 
zaruret ve faydasına inanılarak, halen yürürlükte bulunan 3008 sayılı îş Kanunundan tasarı
mıza aktarılmıştır, 
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Madde 99. — Bu madde, halen yürürlükte bulunan 6379 sayılı Deniz îş Kanununda mevcut 

değildir. Bu madde, zaruret ve faydasına anılarak halen yürürlükte bulunan 3008 sayılı iş 
Kanununun 92 nci maddesinden işbu kanun tasarımıza aktarılmıştır. Bu madde esas itibariyle, 
92 nci maddedeki karakterini muhafaza etmekle beraber, madde sonuna eklenen bir fıkra iley 

deniz iş hayatının denetim ve teftişine yetkili memurlar tarafından tutulacak tutanaklara hu
kuki bir veçhe verilmiş ve bu suretle tutanakların tanınması sağlanmıştır. 

Madde 100. — Bu madde, halen yürürlükte bulunan 6379 sayılı. Deniz İş Kanununda mevcut 
değildir. Bu madde, zaruret ve faydasına inanılarak, halen yürürlükte bulunan 3008 sayılı 
Kanunun 95 nci maddesinden taşanınıza aktarılmıştır. 

Madde 101. — Bu madde, halen yürürlükte bulunan 6379 sayılı Deniz îş Kanununda mevcut 
değildir. Bu madde, zaruret ve faydasına inanılarak halen yürürlükte bulunan 3008 sayılı Ka
nunun 96 nci maddesinden işbu tasarımıza aktarılmıştır. 

Madde 102. — Bu madde, halen yürürlükte bulunan 6379 sayılı Deniz îş Kanununda mevcut 
değildir. Bu madde, zaruret ve faydasına inanılarak, halen yürürlükte bulunan 3008 sayılı Ka-

'nunun 98 nci maddesinden tasarımıza aynen aktarılmıştır. 
Madde 103. — Bu madde, halen yürürlükte bulunan 6379 sayılı Deniz îş Kanununda mevcut 

değildir. Bu madde zaruret ve faydasına inanılarak, halen yürürlükte bulunan 3008 sayılı îş 
Kanununun 97 nci maddesinden tasarımıza aynen aktarılmıştır. 

Madde 104. — Bu madde, halen yürürlükte bulunan 6379 sayılı îş Kanununda mevcut değil
dir. Bu madde, zaruret ve faydasına inanılarak, halen yürürlükte bulunan 3008 sayılı îş Ka
nununun 99 neu maddesinden işbu tasarımıza aynen aktarılmıştır. 

Madde 105. — Bu madde, halen yürürlükte bulunan 6379 sayılı Deniz îş Kanununda mevcu-
dolmakla beraber, (îş veren veya iş veren vekilleri ile gemi adamları arasına bu "kanuna veya 
iş bağıtına dayanan her türlü hak iddialarından doğan dâvalarına) liman mahkemelerinin rü-
yete yetkili olduğu hususu, işbu kanun tasarımızda, denizcilik meslekinin de karakteri na
zarı itibara alınarak ve tatbikattaki aksaklıkları da izlenerek, bu yetkinin iş mahkemelerine 
yüklenmesini derpiş eyliyen bir hüküm halinde değiştirilmesini hayati bir zaruret haline getirmiş
tir. 

Madde 106. — Bu madde, halen 6379 sayılı Deniz îş Kanununda mevcut değildir. Bu madde, 
zaruret ve faydasına inanılarak, halen yürürlükte bulunan 3008 sayılı îş Kanununun 95 nci 
maddesinden, işbu tasarımıza aynen aktarılmıştır. 3008 sayılı Kanundan aktarılmıştır. 

Madde 107. — Bu madde, işbu kanun tasarısında genel hükümlere ilişkin ceza hükümlerini 
düzenlemektedir. 3008 sayılı kanun tasarısından aktarılmıştır. 

Madde 108. —• Bu madde, işbu kanun tasansmda, iş bağıtına ilişkin cezaları düzenlemek
tedir. 3008 sayılı îş Kanunu tasansmdan aktarılmıştır. 

Madde 109. — Bu madde, işbu kanun tasarısında, ücrete ilişkin cezaları düzenlemektedir. 
3008 sayılı îş Kanunu tasarısından aktarılmıştır. 

Madde 110. — Bu madde, işbu kanun tasarısında, işin düzenlenmesine ilişkin ceza hüküm
lerini düzenlemektedir. 3008 sayılı Kanun tasansmdan aktarılmıştır. 

Madde 111. — Bu ımadde, işbu kanun tasarısında, gemi adamı sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin 
ceza hükümlerini düzerileimek'tedir. 3008 sayılı îş Kanunu tasarısından aktarılmıştır. 

Madde 112. — Bu ımadde, iş'bu kanun tasarısında, iş verenler hesabına ilişkin iaşe ve ikametle 
ilgili ceza hükümlerini 'düzenlemektedir. Halen yürürlükte bulunan 6379 sayılı Deniz î ş Kanunun
dan tadilen aktarılmıştır. 

Madde 1'1!3. — tBu madde, iş'bu kanun tasarısında, memlekete iade yükümlülüğüne ilişkin ceza 
hükümlerini düzenlemektedir. Halen yürürlükte 'bulunan 6379 sayılı Deniş î ş Kanundan tadilen 
aktarılmıştır. 

Madde 114. — Bu madde, işbu kanun tasarısında, sosyal sigortalara ilişkin ceza hükümlerini 
düzenlemektedir. '3008 sayıilı îş Kanun n. tasarısından aktarılmıştır. 
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Madde 115. — Bu madde, işbu ıkanun tasarısında, i§ hayatının denetim ve teftişine ilişkin ceza 

hükümlerini düzenlemektedir. 3008 sayılı îş Kanunundan aktarılmıştır. 
Madde 115. — 'Bu madde, işbu kanun tasarısında, olağanüstü cezaları hükümlendirmektedir. 

3008 sayılı iş Kanunu tasarısından aktarılmıştır. 
'Madde 116. — 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 bu maddeler, işbu kanun tasarısında son hüküm

leri düzenlemektedir. Gereklerine göre, halen yürürlükte bulunan 0379 sayılı Deniz îş Kanunu 
ile halen yürürlükte bulunan 3008 sayılı îş Kanunu ve tasarısından tadilen aktarılmıştır. 

Madde 124. — Bu madde, işbu kanunun yürürlüğe girmesiyle ilgili hususları düzenlemektedir. 
Madde 125. — Bu madde, işbu kanunun yürürlüğe girmesiyle kaldırılan mevzuatı düzenle

mektedir. 

Madde 126. — Bu madde, işbu kanunun yürütülmesini düzenlemektedir. 

ÎZMÎR MİLLETVEKİLİ SAÎM KAYGAN VE 
11 ARKADAŞININ 

Deniz îş kanunu teklifi 

GENEL HÜKÜMLER 

Tarifler 

MADDE 1. — Bu kanun, denizlerde, göller
de ve nehirlerde Türk bayrağını taşıyan her tür
lü ticaret gemileri ile, bu gemilerde çalışan ge
mi adamları ve bunların iş verenleri hakkında 
uygulanır. 

1. Bu kanuna tâbi iş verenlere ait bilûmum 
sandal, mavna, şat, ve benzerleri ile buralarda 
çalışan kimseler hakkındada bu kanun uygula
nır. 

2. Bu kanunun uygulanmasında, sandal, 
mavna, şat ve benzerleride (Gemi) ve buralarda 
çalışanlar da (gemi adamı) sayılır. 

Uygulama alanı 

MADDE 2. — Bu kanun, bir veya daha çok 
gemi adamı çalıştıran iş yerlerine, bunların iş 
veren ve vekillerine ve buralarda çalışan gemi 
adamlarına uygulanır. 

İş yerinin bildirimi 

MADDE 3. — Bu kanunun kapsamına gire
cek nitelikte bir iş yerini kuran her ne suretle 
olursa olsun devralan, çalışma konusunu kısmen 
veya toptan değiştiren, yapılan işin tamamlan
ması yüzünden veya her hangi bir sebeple sü
rekli olarak çalışmasını bırakan iş veren, iş yeri

nin unvan ve adresini, çalıştırılan gemi adamı 
sayısını, çalışma konusunu, işin başlama ve bit
me gününü, kendi adını, soyadını ve adresini, 
varsa iş veren vekili veya vekillerinin adı, soya
dı ve adreslerini, sürekli işlerde bir ay, sürek
siz işlerde on gün içinde Bölge Çalışma Müdür
lüğüne bildirmek zorundadır. 

Uygulama başlangıcı 

MADDE 4. — tş yerleri, işverenler, iş veren 
vekilleri ve gemi adamları 3 ncü maddedeki bil
dirim gününe bakılmaksızın, 2 nci maddede gös
terilen niteliğin kazanıldığı günden başlıyarak 
bu kanun hükümlerine bağlanmış olurlar. 

îş veren, iş veren vekili, kaptan ve gemi adamının 
tarifi 

MADDE 5. — Bu kanunun uygulanmasında; 

1. Donatana ve kendisinin olmıyan bir ge
miyi menfaat sağlamak amaciyle, kendi nam ve 
heasbına işleten kimseye (îş veren) denir. 

2. Bir iş bağıtına dayanarak gemide çalışan 
kaptan, zabit ve tayfalarla, kendi nam ve hesa
bına çalışan diğer kimselere (gemi adamı) denir. 
Gemi adamları, işbu kanunda belirtilen ve ulus
lararası sıfatlar dışında çalıştırılamazlar. 

3. Gemiyi sevk ve idare eden kimseye veya 
zorunlu sebeple ödevi başında bulunamaması ha-
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linde ona vekâlet eden kimseye (Kaptan) denir. 

4. îş veren nam ve hesabına yetkili olan 
kimseler ve birinci kaptan (iş veren vekili) dir. 
Bunların bu sıfatla gemi adamlarına karşı mua
mele ve taahhütlerinde; doğrudan doğruya iş 
veren sorumlu tutulur. 

Yabancı gemi adamları 

MADDE 6. — Bu kanun hükümleri, müteka
biliyet esaslarına göre Türk gemi adamlarına ay
nı mahiyette haklar sağlıyan Devletlerin uyru
ğunda olup, bu kanunun kapsamına giren gemi
lerde çalıştırılan gemi adamlarına da uygulanır. 

Bildirimin yazılı olması 

MADDE 7. — Bu kanunda belritilen bildi
rimlerin, ilgiliye yazılı olarak ve imza karşılığın
da yapılması şarttır. 

Bildirim yapılan kişi bunu imzalamazsa, du
rum o yerde tutanakla tesbit olunur. p 

Süreksiz işler 
MADDE 8. — Nitelikleri bakımından, en çok 

otuz iş günü süren işlere süreksiz iş, bundan faz
la süren işlere sürekli iş denir. 

Gemi adamı cüzdanı 
MADDE 9. — Bu kanunun uygulandığı iş 

yerlerinde çalışan gemi adamlarına, meslek ve 
ehliyetlerine uygun olarak gemi adamı cüzdanı 
verilri. Gemi adamı cüzdanı olmıyan hiçbir kim
se, işbu kanunda belirtilen gemi ve deniz araç
larında çalıştırılamaz. 

Gemi adamlarının yeterlik ve sayısı 

MADDE 10. — Bu kanunun uygulandığı 
iş yerlerinde çalışan gemi adamları ve gemilere 
uygulanacak, (gemi ada/mlarmın yeterliği ve sa
yısı hakkında tüzük), uluslararası denizcilik 
normlarına uygun olarak, Ulaştırma ve Çalışma 
Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanır ve 
uygulanmaya konur. 

îşbu tüzüğün hazırlanışında, iş kolunda top
lu Sözleşmeye Yetkili îş Veren ve Gemi Adamı 
Sendikasının da mütalâasının alınması şarttır. 

Gemi adamlarının kıyafet ve işaretleri 

MADDE 11. — Bu kanunun uygulandığı iş 

yerlerinde çalışan gemi adamlarının kıyafet ve 
işaretleri, (Türk Gemi Adamlarına Mahsus Kı
yafet ve işaret Yönetmeliği) halinde Ulaştırma 
Bakanlığınca, uluslararası denizcilik kodlarına 
uygun olarak hazırlanır ve uygulanmaya ko
nur. 

îşbu yönetmeliğin hazırlanışında, şi kolunda 
Toplu Sözleşmeye Yetkili iş Veren ve Gemi Ada
mı Sendikasının da mütalâasının alınması şart
tır. 

İŞ BAĞITI 

Yazılı bağıt 

MADDE 12. -— Belirli sürasi, bir yıl veya 
daha uzun olan sürekli iş bağıtlarının yazı ile 
sözleşmeye bağlanması gerekir. Bu sözleşmeler, 
her çeşit resim ve harçtan bağışıktır. 

Sözleşme noterlikçe onanmışsa, noter harç
ları bu hüküm dışında tutulur. 

Yazılı sözleşme yapılamıyan durumlarda iş 
veren gemi adamının dileği üzerine, kendisine 
özel ve genel iş şartlarını gösteren ve mizasını 
taşıyan bir belge vermekle yükümlüdür. 

Bu belgeler, her çeşit resimden bağışıktır. 
îş bağıtı, gemi seyir halinde iken, sona er

diği takdirde, bağıt geminin ilk bağlama lima
nına varışına ve emniyet altına alınışına kadar 
sürer. 

Bağıtın muhtevası 

MADDE 13. — îş bağıtmda genel olarak 
aşağıdaki hususlar belirtilir: 

1. iş verenin adı, soyadı ile ikametgâh ad
resi. 

2. Gemi adamının adı, soyadı, doğum tarihi 
ve yeri, sicili ve ikametgâh adresi. 

3. Gemi adamının çalışacağı geminin adı, 
sicil numarası, niteliği, kaydedildiği sicil daire
si, (Gemi adamının aynı iş verenin mutelif ge
milerinde çalışması ihtimali varsa, bu husus is 
bağıtmda ayrıca belirtilir.) 

4. Bağıtm yapıldığı tarih ve mahal. 
5. Gemi adamının göreceği iş. 
6. Gemi adamının hizmete bağlıyacağı tarih 

ve mahal. 
7. îş bağıtmın belirli süre ile bağıtlanmış 

olup olmadığı, belirli süre ile bağıtlanmış ise, 
süresi. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 1029 ) 



~ 37 
8. Kararlaştırılan ücret esası ile ücret mik

tarı. 
9. Ücretin ödeme zamanı ve yeri. 

10. Avans şartları. 
11. Muhtemel iş şartlan. 
12. Gemi adamının meslek ve ehliyeti dışın

da çalıştırılamıyacağı. 
13. Fazla saatlerle çalışma ücretinin nis-

beti. 
14. Gemi adamının seferde bulunduğu süre 

içinde hak ettiği ücretten bakmakla yükümlü 
olduğu kimselere iş veren veya iş veren vekili 
tarafından ödenecek miktar ve bunların kimler 
olduğu ve adresleri. 

Bağıtın düzenlenmesi 

MADDE 14. — İş bağıtı, iş veren veya iş ve
ren vekili ile gemi adamları arasında yazılı ola
rak yapılır. 

1. iş bağıtı (5) nüsha olarak düzenlenir. 
Birer nüshası bağıtlardan her birine verilir. 

2. Üçüncü nüshası, iş veren durumunda bu
lunan kimse tarafından geminin kaydedilmiş bu
lunduğu sicil dairesini çevresine alan Bölge 
Çalışma Müdürlüğüne taahhütlü olarak gönderi
lir. 

3. Dördüncü nüshası, 2 nci fıkrada belir
tilen şartlarla, Bölge Liman ve Deniz İşleri Mü
dürlüğüne veya mahallî Liman Başkanlıklarına 
gönderilir. 

4. Beşinci nüshası da, gemi adamının üye 
bulunduğu sendikasına iş veren tarafından taah
hütlü olarak gönderilir. 

5. Gemi adamı ile, iş bağıtı yapmıyan, iş 
bağıtları mevzuata uymıyan, iş bağıtlarını işbu 
kanunda belirtilen ilgili mercilere usulüyle sun
mayan iş veren veya vekilinin gemisine sefer 
izini verilmez. 

6. îş veren, ayrıca çalıştırdığı her gemi ada
mına bir (hizmet defteri) de vermekle yüküm
lüdür. 

Deneme Süresi 

MADDE 15. — Sürekli iş bağıtlarında de
neme süresi en çok bir aydır. Bu süre içinde ta
raflar, bağıtı bildirimsiz ve tazminatsız olarak 
bozabilirler. Ancak, gemi adamının çalıştığı 
günler için ücret hakkı saklıdır. 
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Bağıtın kendiliğinden uzatılması 

MADDE 16. — Belirli süresi bir yıl veya 
daha uzun olan sürekli iş bağıtlarının bitimin
den, gemi adamı, iş veren veya vekilinin karşı
lıklı anlaşmaları ile hizmete devam eder ve ge
mide sefere çıkarsa, bağıt, bir önceki bağıtın sü
resince uzatılmış sayılır. 

Bağıtın çözüm bildirimi 

MADDE 17. — Her ne suretle olursa olsun, 
gemi adamının işinden ayrılmasından veya işin
den çıkarılmasından önce, durumun aşağıda be
lirtilen şartlarla gemi adamına bildirilmesi şart
tır. 

1. İşi altı aydan az sürmüş olan gemi ada
mı için bildirimin diğer tarafa yapılmasından 
başlıyarak iki hafta sonra. 

2. İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sür
müş olan gemi adamı için, bildirilen diğer tara
fa yapılmasından başlıyarak dört hafta sonra. 

3. İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş 
olan gemi adamı için bildirimin diğer tarafa ya
pılmasından başlıyarak altı hafta sonra. 

4. İşi üç yıldan fazla sürmüş gemi adamı 
için bildirimin diğer tarafa yapılmasından baş
lıyarak, sekiz hafta sonra bozulmuş olur. 

Bu öneller, asgari olup, sözleşme ile artırı
labilir. 

Bildirme şartlarına uymıyan taraf, yukarıda 
yazılı önellere ilişkin ücretleri ve gemi adamı
nın diğer hakları, ayrıca işin durumuna göre 
miktarı, yargıç tarafından belirtilecek tazmina
tı dahi ödemek zorundadır. 

Gemi adamının sendikaya üye olması, şikâ
yete baş vurması gibi sebeplerle işinden çıkar
tılması hallerinde ve genel olarak iş bağıtım 
kötüye kullanıldığını gösteren diğer durumlar
da ayrıca 2 nci fıkrada yazılı önellere ait ücret
lerin üç katı tutarı tazminat olarak ödenir. 

Altı aydan fazla süren, süresi belirli veya sü
resi işin bitimine bağlı olan iş bağıtlarında iş 
bağıtının sona ereceğini, sürenin veya işin biti
minden iki hafta önce gemi adamına bildirmek 
zorundadır. 

Bağıt çözümünü gerektirmiyen hal 

MADDE 18. — Gemi Türk Bayrağını taşı
mak hakkını muhafaza ettiği sürece mülkiye-
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tin kısmen veya tamamen her hangi bir kişiye 
intikali iş bağıtının çözülmesini gerektirmez. 

Bağıt çözme hakkını kullanma öneli 

MADDE 19. — 22 ve 23 ncü maddelerde be-
litilen ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymıyan 
hallere dayanarak, gemi adamı veya iş veren 
için tanınmış olan bağıtı çözme yetkisi, iki ta
raftan birinin bu çeşit davranışlarda bulundu
ğunu öbür tarafın öğrendiği günden başlıyarak 
6 iş günü geçtikten sonra kullanılamaz. 

Bu haller sebebiyle gemi adamı yahut iş ve
renden, iş bağıtını yukarıdaki fıkranın öneli 
içinde bozanlar, eğer haklı iseler, dâva açarak 
ayrıca haksız çıkan taraftan yargıcın belirtece
ği bir tazminat da alırlar. 

/.j verevi, i§ veren vekili veya kaptan tarafından 
gemi adamının iş bağıtının hali seferde çözülmesi 

MADDE 20. — Gemi adamının hali seferde 
iş bağıtmm çözülmesine gemide görevlenecek 
bir tarafsız kurul karar verebilir. 

1. Tarafsız kurul; kaptanın görevlendire
ceği bir kişi ile; gemi adamının üye bulun
duğu sendikanın temsilcisi; veya gemi adamı
nın meslek sınıfmdan tarafsız bir kişi; gemi 
adamının menltek sınıfından olmıyan tarafsız 
bir kişi olmak üzere; üç kişiden müteşekkil
dir. 

Tarafsız kurulun; gemi adamının üye bu
lunduğu sendikamın temsilcisi olmadığı tak
dirde; gemi adamının meslek sınıfımdan olan 
tarafsız üye ile; gemi adamının meslek sını
fından olmıyan tarafsız üye gemi personeli ara
sından gizli oyla ve usulü dairesinde seçilir. 

Tarafsız kurul; başkanını ve raportörünü 
kendi aralarından gizli veya açık oyla seçer. 
Kurul; inceljemesini bitirip karara bağladık
tan sonra fiilen ve hukukan dağılır. 

2. îş bağıtı çözülmeden önce; kurul ge
mi adamını ve tanıkları dinlemek; inceleme
yi her yönden derinleştirmekle yükümlüdür. 
İncelemeye mütaallik tutanaklar; kurul üye
lerine; gemi adamına ve tanıklara imzalattı
rılır. Tutanakların metni dosyada saklanır. 
Kurulun çoğunluk ve oy esasına göreceği karar; 
gemi seyir jurnalinle işlenir. Bu şekilde veril-
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miyen kararların hükmü yoktur. Tutanaklar
dan ve karar suretinden bir nüshasının gemi 
adamına verilmesi şarttır. 

3. Gemi adamı; hali seferde verilen ka
rara itiraz etmek isterse; ilk varılan liman
daki Türk konsolosluğuna yazılı olarak başvu
rabilir. Geminin bağlama limanına dönünceye 
kadar konsolosluğun kararı kesindir ve ka
bili itiraz değildir. Bağlama limanına dö
nülünce ; gemi adamı âzami üç ay içinde iş ve
rene veya ilgili mahkemeye başvurabilir. Ge
mi adamının iş veren veya mahkemece haklı 
bulunduğu; kesinleşirse; bütün müktesep hak
ları iade edilmek şartiyle iş bağıtı eski esas
lara uygun olarak yenilenir. 

4. tşbu madde hükümlerine ve bu kanu
nun 22 ve 23 ncü maddeleri hükümlerine göre; 
iş bağıtmm çözülmesinde; çözüm keyfiyeti; 
gemi seyir halinde ise; mukarrer limanda ve 
mukarrer liman değiştirildiği takdirde ilk uğ-
rıyacak limanda geminin emniyet altına alın
masına kadar talik edilmiş sayılır. 

Bağıt çözümü bildirilmesi 

MADDE 21. — iş bağıtı; her ne suretle 
olursa olsun; çözüldüğü takdirde; çözümün 
tarihi; mahallî; gerekçesi ve sübut delilleri 
açıkça belirtilmek şartiyle; iş veren veya ve
kili tarafından; geminin kaydedildiği sicil da
iresini çevresine alan ve işbu kanununun 14 
ncü maddesindeki esaslar altında; maddenin 
1, 2, 3, 4 ncü fücralarında; belirtilen %ili mer
ciler taahhütlü olarak bildirilmesi şarttır. 

Gemi adamı için sağlık, ahlâk ve iyi niyet 
kuralları 

MADDE 22. — Süresi belirli olsun veya 
olmasın; sürekli iş bağıtlarında gemi adam
ları; aşağıda yazılı hallerde dilerse; bağı
tı sürenin bitiminden önce Veya bildirim öne
lini beklemeksizin bozabilir. 

A) Sağlık sebepleri : 

1. îş bağıtmm konusu olan işin yapılma
sı; sözleşmenin bağıtı sırasında; bilinmiyen 
ve işin mahiyetinden doğan bir sebeple gjemi 
adamının sağlığı ve yaşayışı için tehlikeli olur
sa; 
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2. Gemi adamının sürekli olarak yakın

dan ve doğrudan doğruya buluşup görüştüğü 
iş veren veya vekili yahut başka bir gıemi 
adamı bulaşıcı veya işin niteliğine göre tik
sinti verici bir hastalığa tutulursa; 

B) Ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymı-
yan aşağıda yazılı ve benzeri haller : 

1. îş bağıtı yapıldığı sırada; bu bağıtın 
esaslı noktalarımdan biri hakkinda yanlış va
sıflar veya şartlar göstermek; yahut gerçeğe 
uygun olmıyan bilgiler vermek veya sözler* söy
lemek gibi hallerde iş veren gemi adamını ya
nıltırsa; 

2. iş veren veya vekili; gfemi adamının 
veya ailesi tarafından birinin şeref ve namu
suna dokunacak şekilde sözler söyler ve dav
ranışlarda bulunursa; 

3. Gemi adamı; iş veren veya iş vieren ve
kilinin evinde oturmakta ise; bulnların yaşa
yış tarzları genel ahlâk bakımından düzgün 
olmazsa; 

4. îş veren veya vekili; gemi adamı veya 
ailesi üyelerindlen birine karşı sataşmada bu
lunur veya gözdağı verirse; yahut gemi ada
mını veya ailesi üyelerinden birini kanuna 
karşı davranışa özendirir; kışkırtır veya mü
essese yahut gemi adamına veya ailesi üyele
rinden birine karşı hapis ile cezalandırılan 
bir suç işlerse; 

5. iş veren tarafından gemi adamının üc
reti; kanun hükümleri veya iş sözleşmesi şart
ları gereğince hesap edilmez veya ödenmezse; 

6. iş veren veya iş veren vekili tarafından 
gemi adamının iş şartları esaslı bir tarzda de
ğişir; başkalaşır veya uygulanmazsa; (Söz
leşmelere bu fıkradaki haller hakkında başka 
türlü kayıt bulunmamak şartiyle.) 

7. iş verem veya vekilinin; gemi adamı
na karşı kanun hükümlerine aykırı hareket 
etmesi halinde; 

8. iş veren veya vekilinin; gemi adamı
na karşı denizcilik usul ve teamüllerine; ah
lâk ve adaba aykırı fiil ika etmesi halinde; 
(iş bağıtının çözülmesini gerektirecek fiillerin 
neler olduğu; toplu sözleşmelerde açıklıkla 
belirtilecektir.) 

9. iş veren vjeya vekilinin; iş bağıtı hü
kümlerine aykırı hareket etmesi halinde; 

îş veren için sağlık, ahlak ve iyi niyet 
kurallan 

MADDE 23. — Süresi belirli olsun veya ol
masın; sürekli iş bağıtlarında iş veren; aşa
ğıda yazılı halleıide dilerse; iş bağıtını sü
renin bitiminden önce veya bildirim önelini 
beklemeksizin çözebilir. 

A) Sağlık sebepleri : 
1. Gemi adamımın kendi kastından veya 

derli toplu olmıyan yaşayışından; yahut iç
kiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa 
veya sakatlığa uğraması; takdirinde bu se
beple doğacak devamsızlığın ardı ardına 3 iş 
günü veya bir ayda 5 iş gününden fazla sür
mesi; 

2. Gemi adamının bulaşıcı veya |işi ile bağ-
daşamıyacak derecede; tiksinti verici bir 
hastalığa tutulduğunun anlaşılması; 1 nci 
bendde sayılan sebepler dışında gemi adamının 
kendi kusuruna yükletilmeyen hastalık, kaza, 
doğum ve gebelik gibi hallerde, iş veren için iş 
bağıtını bildirimsiz bozma hakkı; hastalik, ka
za, ve doğum ve gebelik gibi hallerin gemi ada
mının iş yerinde çalışma süresine göre 16 ncı 
maddedeki bildirim önellerini altı hafta aşmasın
dan sonra doğar. Ancak, sigortalı gemi adamı
nın işine gidemediği süreler için ücreti işlemez. 

B) Ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymıyan 
aşağıda yazılı ve benzeri haller : 

1. iş bağıtı yapıldığı sırada bu bağıtın esas
lı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya 
şartlarkendisinde bulunmadığı halde, bunların 
kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut ger
çeğe uygun olmıyan bilgiler vererek veya sözler 
söyliyerek gemi adamının iş vereni yanıltması, 

2. Gemi adamının, iş veren veya vekilinin, 
bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namu
suna dokunacak veya ahlâkını bozacak sözler 
sarf etmesi ve davranışlarda bulunması, 

3. iş veren veya vekilinin evinde oturan ge
mi adamının yaşayışının o evin adabına ve usul
lerine uygun veya genel ahlâk bakımından düz
gün olmaması, 

4. Gemi adamının iş veren veya vekiline 
yahut bunların aileleri üyelerinden birine veya
hut iş verenin bir işçisi olan gemi adamına sataş
ması veya gözdağı etmesi, 

5. Gemi adamının, iş verenin güvenini kötü
ye kullanmak, hırsızlık yapmak, iş verenin mes-
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lek sırlarını ortaya atmak gibi, doğruluk ve bağ
lılığa uymıyan davranışlarda bulunması, 

6. Gemi adamının, iş yerinde 7 günden faz
la hapisle cezalandırılan ve cazesı ertelenmiyen 
bir suç işlemesi veyahut iş yeri dışında işlediği 
bir suçtan dolayı üç aydan fazla tutuklu kalma
sı veya bir aydan fazla hapse mahkûm edilmesi 
ve cezasının ertelenmemesi, 

7. Gemi adamının iş yerinde izin almaksızın 
veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına 
3 gün veya bir ay içinde her hangi bir tatil gü
nünden sonraki iş günü, yahut bir ayda 3 iş gü
nü işine devam etmemesi, 

8. Gemi adamının iş bağıtı gereğince yap
makla ödevli bulunduğu görevleri, kendisine ha
tırlatıldığı halde yapmaması, 

9. Gemi adamının kendi isteği veya savsa
ması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşür
mesi, iş verenin malı olan veya malı olmayıp da 
eli altında bulunan araçları, tesisatı veya başka 
eşya ve maddeleri on günlük ücretinin tutarı ile 
ödiyemiyecek derecede hasara veya kayba uğ
ratması, (Ödeme işi gemi adamı tarafından uy-
gulandığı takdirde, bu fıkra hükmü işleyemez.) 

10. Gemi adamının, iş veren veya iş veren 
vekiline karşı kanun hükümlerine aykırı hareket 
etmesi, 

11. Gemi adamının, iş veren veya vekiline 
karşı denizcilik usul ve teamüllerine, ahlâk ve 
adaba aykırı fiil ika etmesi halinde, (iş bağıtının 
çözülmesini gerektirecek fiillerin neler olduğu 
toplu sözleşmelerde açıldıkla belirtilecektir.) 

12. Gemi adamının, iş bağıtı hükümlerine 
aykırı hareket etmesi, 

Kıdem hakkı 

MADDE 24. — iş bağıtının 23 ncü maddenin 
B fıkrasında gösterilen sebepler dışında iş ve
ren tarafından 22 nci maddenin (A) ve (B) fık
raları ve bentlerine gösterilen sebeplerle, gemi 
adamı tarafından bozulması veya askerlik hiz
meti dolayısiyle çözülmesi halinde, üç yıldan faz
la çalışmış olmak şartiyle, işe başladığından iti
baren her bir tam iş yılı için gemi adamına 15 
günlük ücret tutarında bir tazminat verilir. Sa
dece ihtiyarlık sigortasından aylık veya toptan 
ödeme almak amaciyle iş bağıtını çözen gemi 
adamı, bu fıkrada yazılı bulunan tazminata hak 
kazanır. 
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Sigortadan aylık veya toptan ödeme almak 
için bağıtı çözen gemi adamına verilecek tazmi
natın hesabında, gemi adamının yalnız 1 Nisan 
1950 tarihinden önceki hizmet süreleri nazara 
alınır. 

Gemi adamının bu fıkra hükmünden fayda
lanabilmesi için 6900 sayılı Kanuna göre, aylık 
veya toptan ödemeye hak kazanmış bulundu
ğunu ve kendisine aylık bağlanması veya top
tan ödeme yapılması için, sigorta idaresine mü
racaat etmiş olduğunu, bu idareden alacağı 
bir belge ile belgelemek zorundadır. 

Gemi adamlarının kıdemleri, iş bağıtının 
devam etmiş veya fasılalarla yeniden bağıtlan
mış olmasına bakılmaksızın, yeni iş verenin bir 
veya değişik gemilerinde çalıştıkları süreler 
göz önüne alınarak hesaplanır. 

Geminin devir veya intikâli, yahut diğer 
bir suretle diğer bir iş verene geçmesi halinde 
gemi adamının kıdemi iş yerindeki hizmetleri 
toplamı üzerinden hesaplanır. 

Kıdem tazminatı ise, bu intikâl devresindeki 
iş verene aittir. îş yeri intikâli ile beraber de
vam ettiği takdirde kıdem tazminatı hilâfına 
hüküm olmadıkça, yeni iş verene ait olur. 

Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla 
tazminat ödenemez. 

Saklı hükümler 

MADDE 25. — Ticaret Kanununun deniz ti
caretinden bahseden ikinci kitabındaki kaptan 
ile donatan arasındaki münasebetlere ait hü
kümler saklıdır. 

Yeni iş verenin sorumluluğu 

MADDE 26. — Süresi belirli olan veya ol-
mıyan, sürekli bir iş bağıtı ile bir iş verenin 
işine girmiş olan gemi adamı bağıt süresinin 
bitiminden önce yahut bildirim öneline uymak
sızın işini bırakıp başka bir iş verenin .işine gi
rerse, iş bağıtının bu suretle bozulmasından 
ötürü eski iş verenin zararından, gemi adamı
nın sorumluluğu yanında ayrıca yeni iş veren 
dahi yargıcın belirteceği derecede sorumludur. 
Şu şartla ki; 

1. Gemi adamının bu davranışına, yeni gir
diği iş veren sebep olmuşsa, 

2, Yeni iş veren, gemi adamının bu dav
ranışını bile bile onu işe almışsa, 
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3. Yeni iş veren, gemi adamının bu dav

ranışını öğrendikten sonra dahi onu çalıştır
makta direnirse, 

îş verenin ödeme yükümlülüğü 

MADDE 27. — Deniz kazaları yüzünden, 
gemi adamlarının duçar oldukları zatî eşya ka
yıpları iş verenler tarafından ödenir. Bu zatî 
eşya kayıplarına ait tazminat tutarları ve öde
me şartlan aşağıda belirtilmiştir. 

1. Müsademe, yangın, gemiyi terk etme, ka
raya oturma, su alma ve batma gibi deniz kaza
ları sebebiyle gemi adamlarının uğramış olduk
ları tam ve kısmi zatî eşya kayıplarına ait taz
minatları çizelgede gösterilen âzami miktarı aş
mamak üzere iş veren tarafından ödenir. Gemi 
adamlarının, her hangi bir kayba uğramış mes
lekleri ile ilgili araçları, teknik kitapları varsa 
kıymetleri hakkında kaptandan imzalı bir belge 
alınması ve iş verene sunulması şarttır. 

2. Tazminata hak kazanabilmek için, zara
rın gemi adamının kendi ihmal ve kusurundan 
meydana gelmemiş olduğuna dair kaptan veya 
başmakinist tarafından imzalanmış bir belge
nin sunulması gerekir. 

3. 1 nci fıkradaki şartlar altında, şayet 
gemi adamı hayatını kaybetmiş ise, gerekli taz
minat, ailesi üyelerine veya kanuni vârislerine 
verilir. 

4. Deniz kazaları sebebiyle, gemi adamları
na zatî eşya ve meslekî araçlar için ödenecek 
âzami tazminat miktarları, meslek sınıfı ve ka
demelerine muvazi olarak aşağıda belirtilmiş
tir. 

Eşya taz- Araç taz
minatı minatı 

Gemideki görevi Lira Lira 

A) 
B) 
0) 
Ç) 
D) 
E) 
F) 
G) 
H) 

Kaptan (Süvari) 
Başmakinist 
Zabitler 
Güverte lostromosu 
Makina lostromosu 
Başkamarot 
Güverte mürettebatı 
Makina mürettebatı 
Kamara mürettebatı 

5 000 
5 000 
3 500 
2 500 
2 500 
2 500 
2 000 
2 000 
2 000 

750 
750 
750 

5. îş verenler ve gemi adamları ve bunla

rın bağlı bulundukları sendikal kuruluşlar, 
karşılıklı anlaşmak suretiyle gemi adamlarının 
hayat sigortası konusunda gerekli bir sistem ku
rabilirler. Bu sistemin kuruluş ve yapısı, şart
ları ve çalışması toplu sözleşmelerde açıkça be
lirtilebilir. 

Taraflar için zorlayıcı sebepler 

MADDE 28. — tş bağıtlarının çözülmesinde 
tarafları sorumluluk yüklemiyen sebepler aşa
ğıda belirtilmiştir. 

1. Geminin zıyaa uğraması. 
2. Geminin harb ganimeti ilân edilmesi. 
3. Geminin Türk Bayrağından ayrılması. 

Çalışma belgesi 

MADDE 29. — işinden ayrılan gemi ada
mına, iş veren veya vekili tarafından işinin çe
şidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir 
belge verilir. Bu belgeye gemi adamı isterse, 
kendisinin durum ve davranışları ile, çalışma
sının ne yolda olduğu da ayrıca yazılır. 

îş verenin veya vekilinin belgedeki imzası, 
gemi adamı dilerse o mahaldeki zabıta tarafın
dan onaylanır. 

îş veren veya vekili, gemi adamının diledi
ği belgeyi vermemekte direnirse, yahut belge
ye gemi adamı için doğru olmıyan yazılar ya
zarsa, gemi adamının yahut yeni işine girdiği iş 
verenin isteği üzerine o mahaldeki zabıta tara
fından yapılacak inceleme sonucunu gösteren 
bir belge, gemi adamına veya yeni iş verene ve
ya vekiline verilir. Zabıtaca yapılacak inceleme 
bir haftada bitirilir. 

Çalışma belgesinin vaktinde verilmemesi ve
yahut belgede doğru olmıyan yazılar bulunma
sından zarar gören gemi adamı, yahut bu gemi 
adamını işine alan iş veren eski iş verenden za
rar ve ziyan istiyebilir. 

Çalışma belgeleri, her türlü resim ve harç
tan bağışıktır. 

Çalışma ve kimlik karnesi 

MADDE 30. — îş veren veya vekili, işe al
dığı her gemi adamına en geç bir hafta içinde, 
(Gemi adamı çalışma ve kimlik karnesi) ver
mek zorundadır. Deneme süresine bağlı tutulan 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 1029 ) 



— 42 — 
gemi adamları için, bu bir haftalık süre, dene
me süresinin bitiminden sonra başlar. 

Gemi adamı çalışma ve kimlik karnesi, an
cak îş ve îşçi Bulma Kurumu tarafından tek 
tip olarak bastırılır ve parası karşılığında iş 
verenlere verilir. 

Sözü geçen karnelerin şekli, içine nelerin 
yazılacağı, nasıl alınıp verileceği ve kullanıla
cağı, Çalışma Bakanlığı tarafından çıkarılacak 
bir tüzükte gösterilir. 

îşbu tüzüğün hazırlanışında, iş kolunda top
lu sözleşmeye yetkili îş veren ve 'Gemi adamı 
Sendikasının da mütalâasının alınması şarttır. 

Yeni i§ arama izni 

MADDE 31. — Bildirim önelleri sırasında, 
iş veren gemi adamına yeni bir iş bulması için, 
gerekli olan iş arama süresini iş saatleri için
de ve ücret kesintisi yapmadan vermekle zorun
ludur. Bu iş arama izinin ısüresi günde iki sa
atten az olamaz ve gemi adamı iş arama izin 
saatlerini birleştirerek toplu olarak kullanabi
lir. Ancak iş arama iznini toplu kullanmak is-
tiyen gemi adamı, bunu işten ayrılacağı gün
den evvelki günlere raslatmak ve bu durumu iş 
veren veya vekiline bildirmek zorundadır. 

Yukarda belirtilen şartlar altında iş arama 
süresini kullanma durumunda bulunan ve liman 
sınırını aşmak suretiyle sefer yapan gemilerde 
çalışan gemi adamları, iş veren tarafından ihti
yat kadroda veya limanda bağlı bulunup sefe
re çıkmayan gemilerde görevlendirilir. 

Toplu gemi adamı çıkarma 

MADDE 32. — îş verenler veya vekilleri, 
kanundan doğan ödevlerini yerine getirerek de 
olsa, gemi adamlarını toplu bir halde veya top
lu sayılacak bir şekilde kısa aralıklarla işten 
çıkarmak isterlerse, bunların işlerine son ver
meden bir ay önce, çıkarmayı gerektiren sebep
leri de belirterek durumu ilgili bölge çalışma 
müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar. 

Yukardaki fıkra hükmüne göre, toplu ge
mi adamı çıkaran veya bu iş yerlerinin aynı 
şartlarla işleten veya işletmeye başlıyan iş ve
renler, çıkarma tarihinden itibaren altı ay için
de aynı iş yerlerine aynı iş için dışarıdan ge
mi adamı alma zorunda kalırlarsa, durumu uy

gun araçlarla yayınlıyarak daha önce işten çı
kardıkları gemi adamlarından çalışmak istiyen-
leri aynı şartlarla işe almak zorundadırlar. 

Sakat ve eski hükümlü çalıştırma 

MADDE 33. — îş verenler iş yerlerinde aşa
ğıdaki esaslar ve ölçüler içinde sakat kimse ile 
eski hükümlü kimse çalıştırmak ve bunlara 
meslek, beden ve ruh durumlarına göre iş ver
mek zorundadırlar. 

A) 1. Yüz gemi adamına kadar gemi ada
mı çalıştıran iş yerlerinde her tam elli gemi 
adamına karşılık bir sakat ve bir eski hüküm
lü kimse, 

2) Gemi adamı sayısının yüzden fazlası 
için beşyüz gemi adamına kadar her yüz gemi 
adamına karşılık bir sakat ve bir eski hükümlü 
kimse, 

3. Gemi adamı sayısının beşyüzden fazlası 
için bin gemi adamına kadar karşılık bir sakat 
ve bir eski hükümlü kimse, 

4. Gemi adamı sayısının binden fazlası için, 
her yüz gemi adamına karşılık bir sakat ve bir 
eski hükümlü kimse, 

B) Bu madde ve fıkralarına göre çalıştırı
lacak sakat ve eski hükümlülerin çeşitleriyle 
hangi cins sakat ve eski hükümlülerin hangi iş
lerde çalıştırılabileceği, bunların iş yerlerinde 
genel hükümler dışında bağlı olacakları özel iş 
ve ücret şartları ile, bunların iş verenlerce na
sıl işe alınacakları, Çalışma, Adalet, Ulaştırma, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının birlikte 
hazırlayacakları tüzükte gösterilir. 

O) Sakatların, iş yerlerine alınmalarında 
o iş yerinde evvelce çalışmış olanlara öncelik 
hakkı tanınır. îktisadi Devlet Teşekkülleri ve 
sermayenin yarısından fazlası Devlete ilişkin 
müesseselerin îş Kanununa tâbi olmıyan daire 
ve kurumlarında çalıştırılan kimselerin de sa
kat ve eski hükümlüler arasından ayrılması hak
kındaki gerekli usul ve şartlar ile, bunun oran 
ve tutarları yukarda sözü geçen tüzükte gös
terilir. 

Kantin açılması 

MADDE 34. — Gemi adamlarına veya bun
ların ailelerine, yiyecek, içecek, giyecek ve ya-
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kaçak gibi gerekli (maddeleri satmak üzere kan
tinler açılması, aşağıdaki şartlar altında Ça
lışma Bakanlığının iznine bağlıdır. 

1. Yukarda yazılı gerekli maddelerin gemi 
adamları tarafından kendi başlarına tedarik 
edilmesi zor olursa, 

2. Kantin açılmasının gemi adamları için 
daha faydalı olacağı anlaşılırsa, 

3. Şehir ve ksabalarda veya buralardan 
uzak iş yerlerinde gemi adamları veya bunlar
la birlikte iş veren tarafından kantin açılma
mıza, iş verenin kantin açması mecburidir. 

4. Bu ve benzeri sebeplerle açılacak kan
tinlerde satılacak gerekli maddelerin cinsleri, 
vasıfları ve satış fiyat ve tarzları, Çalışma Ba
kanlığınca belirtilir ve denetlenir. 

5. Gemi adamları kantinlerden alış veriş 
etmeye zorlanamaz. 

6. Gemi adamının alacağı ücretten başka, 
yemesi, içmesi gibi gerekli ihtiyaçları veya yat- j 
ma yeri temin edilmek suretiyle yapılan iş ba
ğıtları bu maddenin kapsamı dışındadır. Şöy
le ki, bu takdirde gemi adamlarına verilen is
tihlâk maddeleri ve yatmalarına ayrılan yerle
rin şartları her zaman Hükümetin denetiminde 
bulunur. 

7. Bu kanunun yürürlüğünden önce açılmış 
bulunan kantinler veya benzeri satış yerleri 
için iş veren, Kanunun yürürlük gününden baş- | 
lıyarak üç ay içinde Çalışma Bakanlığına baş ! 
vurup, bu satış yerlerinin yukardaki hüküm- j 
lere uygunluğunu tesbit ettirmek zorundadır. I 
Bu gibi yerlerde yapılması gereken değişiklik
ler ve düzeltmeler yetkili makamca verilecek 
uygun öneller içinde iş veren tarafından tamam
lanır. 

ÜCRETLER 

Tarif 

MADDE 35. — Bu kanuna göre ücret, bir 
gemi adamına bir iş karşılığında iş veren veya 
iş veren vekili tarafından sağlanan, para ve 
para ile ölçülmesi mümkün olmıyan bağıtsal ve
ya kanundan doğan menfaatlerin toplamıdır. 
Ancak, 17 ve 24 ncü maddelerde sözü geçen üc
retlerin hesabında! yukardaki esaslar da göz 
önünde tutulur. Bu kanunda ayrıca açıklık 
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olmıyan yerlerde, ücret deyimi para halinde 
ödeme tutarı gösterilir. 

1. Gemi adamına ait bilûmum ücretlerin 
iş bağıtında yazılı bulunan zaman, yer ve dev
relerde iş veren veya vekili tarafından bu kim
selere tam olarak ödenmesi mecburidir. Haklı 
bir sebep olmaksızın işini yapmıyan gemi ada
mına keyfiyet gemi jurnalına kaydedilmek ve 
gemi jurnali yoksa bir tutanakla belgelenmek 
şartiyle, çalışmadığı süreye ait ücreti ödenmi-
yebilir. Bu yüzden uğradığı zararın karşılan
ması için iş verenin tazminat istemek hakkı sak
lıdır. 

2. Gemi adamı, işe başladıktan itibaren üc
reti işler. Gemi adamının, gemi adamı cüzdanı 
iş verene daha önceden verilmiş ise, ücret o ta
rihten itibaren başlar. Gemi adamı işe başka 
bir yerde başlıyacak ise, işe gitmek için hare
ket ettiği andan itibaren ücret hesaplanır. İşe 
son verildiği güne kadar ödenir. 

3. Hasta veya kazaya uğramış gemi adamı, 
hastalığının bakımı bağıt süresince iş voren ta
rafından karşılanmak zorundadır, iş bağıtı so
na erdikten itibaren altı hafta için bu sorumlu
luk iş verene aittir. Aynı şekilde gemi adamı 
bağıt süresindeki ücretini alır. Ay otuz gün 
olarak hesaplanır. Bağıt, hesap edilen süreden 
önce sona ermiş ise, gemi adamı yine hesapla
nan süre için parasına hak kazanır. 

4. Gemi adamının ücretinden, ancak kanu
nen kesilmesi gereken paralarla Toplu Sözleş
mede belirtilen para cezaları ve bir de gemi 
adamının yazık izini altında üye bulunduğu 
Sendikanın aidatı kesilir. 

5. Ücrete hakkı olan bir gemi adamının 
ölümü halinde, geride kalan eşi ile çocukları
na, hak etmiş olduğu ücret ödenir. 

6. iş veren veya vekili yahut da kaptan, 
yabancı limanda hasta veya kazaya uğrıyan ge
mi adamını Türk Konsolosluğuna veya bulun
madığı takdirde Donatanın mahallî acentelik 
veya temsilciliğine teslim etmekle yükümlüdür. 

Ayrıca, iş veren veya vekili yahutta kaptan, 
hastalık, kaza ve benzeri zaruri sebeplerle ya
bancı limanda kalması gereken gemi adamının, 
iaşe, ikamet ve yurda dönüş ve sair zorunlu mas
raflarını da karşılamakla yükümlüdür. 
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Asgari ücret 

MADDE 36. — Sosyal ve ekonomik zaruret
ler dolayısiyle, Çalışma Bakanlığınca lüzum gö
rülecek yerlerde ve işlerde, bu kanunda göste
rilen işler karşılığı olarak, gemi adamlarına öde
necek ücretlerin en aşağı hadleri aşağıda yazılı 
kişilerden teşekkül eden asgari ücret komis
yonları tarafından tâyin ve tesbit olunur. 

A) 1. Çalışma Bakanlığının kendi men
supları tarafından seçeceği iki kişi. 

2. Ulaştırma Bakanlığının kendi mensupla
rı arasından seçeceği bir kişi. 

3. îlgili iş veren tarafından gösterilecek 
bir mümessil. 

4. Asgari ücretin tâyin ve tesbit edileceği 
mahalde gemi adamları tarafından kurulmuş 
bulunan ve toplu sözleşmeye yetkili sendika ta
rafından gösterilecek iki mümessil. 

5. Asgari ücretin tâyin ve tesbit edileceği 
mahalde donatanlar tarafından kurulu teşek
küllerin kendi aralarından seçecekleri bir mü
messil. 

6. Asgari ücretin tâyin ve tesbit edileceği 
mahaldeki ticaret odasından seçilecek bir kişi. 

7. Komisyonun Çahşma Bakanlığına men
sup üyelerinden biri, Çalışma Bakanının tensibi 
ile, komisyona başkanlık yapar. 

B) Asgari ücretin tâyin ve tesbbit edilece
ği mahalde gemi adamları veya donatanlar ta
rafından kurulmuş meslek teşekkülleri yoksa, 
yukardaki fıkrada yazılı gemi adamları ve iş ve
renler, o mahalle en yakın bulunan bu meslek 
kuruluşları tarafından aynı şartlarla temsil olu
nurlar. 

C) Asgari ücret komisyonu, oyların çoğun
luğu ile karar verir ve komisyonun kararlan 
kesindir. 

Ç) Komisyonun memur üyeleri ile, iş veren
lerin temsilcilerinin yod masrafları, seyahat ve 
ikamet yevmiyeleri, iaşe masrafları kendilerine 
dairelerince ödenir. 

D) Komisyonların, çalışma ve toplanma za
man ve usulleri, bu komisyonların memur ol-
mıyan üyelerine Çalışma Bakanlığınca ödene
cek, yol, iaşe, ikamet masraflariyle huzur hak
kının miktarları, asgari ücretin tâyin ve tesbi-
tinde nazarı itibara alınacak hususlar Çahşma 
Bakanlığınca düzenlenir. 
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I Fazla saatlerle çahşma 

I MADDE 37. — Bu kanunun, iş sürelerine 
I aidolmak üzere gösterilmiş bulunan hadlerin 
I aşılması suretiyle yapılan çalışmalar, bu kanu-
I na göre (fazla saatlerle çalışma) sayılır. 
I Yapılacak her bir fazla saat çalışma karşıîı-
I ğı için verilecek ücret, normal çalışma ücreti-
I nin saat başına düşen miktarının % 50 oranın-
I da yükseltilmesiyle ödenir. 
I îşbu kanunun uygulandığı iş yerlerine bağlı 
I gemilerde ve gemiler sefer halinde veya liman-
I da iken, zaruri sebeplerle, gemi adamının nor-
I mal görevinin dışında yükleme ve boşaltma ve-
I ya benzeri işlerde çalıştırıldıkları takdirde 
I İş veren gemi adamlarının bu kabîl hizmetleri-
I ne mukabil, fazla saatlerle çalışma ücretlerini 
I % 100 zamlı olarak ödenmesini sağlıyacak ted-
I birleri almak ve bunu düzenlemekle yükümlü-
I dür. 

I Gemi adamlarının fazla çalışmalarına iliş-
I kin ücretlerin kaydı için iş veren ücret ödeme 
I defterinde ayn bir hane açmak zorundadır. Bu 
I defter ve hanelerde, her gemi adamının hesap 
I kısmında, bu ücretin kaçar saatlik fazla çalış-
I maya aidoldukları, fazla çalışma tutarları be-
I lirtilir. Fazla saatlerle çalışma ücretlerinin asıl 
I ücretler için iş bağıtmda gösterilmiş bulunan 
I zaman, yer ve devrelerde iş veren veya vekili 
I tarafından istihkak sahiplerine tamam olarak 
I ödenmesi şarttır. 

I tş veren veya vekili, her gemi adamına ve-
I rilmek üzere, fazla saatlerle çalışmanın, işlene-
I ceği, içinde fazla çalışmanın tarihi, mahalli, çe-
I şidi, saat başına tutarı, günlük tutarı belirtile-
I bilecek bir (gemi adamı fazla çalışma cüzdanı) 
I düzenlemek ve bastırmakla yükümlüdür. Bu 
I cüzdan daima gemi adamının yanında bulunur 
I ve fazla saatlerle yapılan çalışmalardan sonra, 
I cüzdan çalışmanın işlenmesi için ilgili kısım 
I âmirine gemi adamı tarafından sunulur. 
I Gemilerde güverte personelinin fazla çalış-
I ma iş ve işlemleri, gemi birinci zabiti, makina 
I personelinin çahşma iş ve işlemleri gemi ikinci 
I makinisti, kamara personelinin fazla çalışma iş 
I ve işlemleri gemi kamara memuru ve başkama-

rot, gemi kâtip ve ambar memurlarının fazla 
I saatlerle çalışma iş ve işlemleri, gemi birinci zâ-
I biti ve gemi kâtibi tarafından düzenlenir. Ma-
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kina personeline ait fazla saatlerle çalışma iş
lemleri başmakinistin de tasdikinden geçtikten 
sonra bütün gemi personelinin fazla saatlerle ça
lışma iş ve işlemleri gemi birinci kaptanı tara
fından onaylanır. 

Aşağıdaki yazılı haller fazla saatlerle çalış
malardan sayılmaz; 

1. Geminin, gemideki kişilerin veya gemi 
yükünün selâmeti için kaptanın yapılmasını zo
runlu gördüğü işler. 

2. Gümrük, karantina ve sair sağlık forma
liteleri dolayısiyle yapılmasına zorunluk hâsıl 
olan ek işler. 

3. Gemi seyir halinde veya limanda iken 
gemide yaptırılan (yangın, gemiyi terk etme, 
denizde çatışma, denizde adam kurtarma ve sa
vunma) talimleri. 

Hafta tatili ücreti 

MADDE 38. — Bu kanunun uygulanmakta 
olduğu iş yerlerinde, haftanın tatilden önceki 
günlerinde sürekli olarak çalışmış olan gemi 
adamlarına çalışılmıyan hafta tatili için iş ve
ren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın bir 
yevmiye tutarında ücret ödenir. Ücretli hafta 
tatiline hak kazanabilmek için, bu kanunun 
günlük iş sürelerine uygun olarak haftanın altı 
gününde muntazaman çalışılmış olmak şarttır. 
Yukarıki şartlar altında fazla saatlerle çalışma 
yapılan hallerde gemi adamının ücrett % 100 
zamlı olarak ödenir. 

Liman sınırını aşmak suretiyle sefer yapan 
gemilerde çalışan gemi adamlarına, yukardakı 
ücretlerine ilâveten % 50 zam yapılarak öde
nir. 

Evlenmelerde üç güne kadar, ana ve babanın 
kan veya kocanın, kardeş veya çocukların ölü
münde verilen iki güne kadar İzin süreleriyle, 
iş veren tarafından verilen diğer izinler ve he
kim raporu ile verilen dinlenme ve hastalık izin
leri, eylemli olarak çalışılmış günler gimi hesa
ba katılır. 

Zorlayıcı ve ekonomik bir sebebolmadan, iş 
yerindeki çalışmanın haftanın bir veya birkaç 
gününde iş veren tarafından tatil edilmesi ha
linde, haftanın çalışılmıyan günleri, ücretli haf
ta tatiline hak kazanmak içini çalışılması ge
reken altı günün hesaplanmasında göz önünde 
tutulur. 

Genel tatil ücreti 

MADDE 39. — Bu kanunun uygulandığı iş 
yerlerinde çalışan gemi adamlarına 2739 sayılı 
Ulusal bayram ve genel tatiller Kanunu İle, 
anılan kanuna ek 3466 sayılı Kanunda yazılı 
bulunan ulusal bayram ve genel tatil günlerin
de çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o 
günün ücretleri tam olarak, tatil yapmıyarak 
çalışılırsa, çalıştıkları bu günlerin üretleri, üc
ret ödeme şekli bakılmaksızın bir kat fazlasiy-
le ödenir. Yukarıki şartlar altında fazla saat
lerle çalışma yapılan hallerde, gemi adamının 
ücreti % 100 zamlı olarak ödenir. 

Liman sınırını aşmak suretiyle sefer yapan 
gemi adamlarına, yukardaki ücretlerine ilâve
ten % 50 zam yapılarak ödenir. 

Hafta arasında hafta tatili 

MADDE 40. — Hafta tatili Kanununun 4, 
5, 6 ncı maddeleri veya 79 sayılı Kanunun 6 
ncı maddesi gereğince, hafta tatili günü çalı
şan gemi adamlarına da hafta arasında verile
cek tatil günü için o güne ait yevmiyeleri aynı 
esaslar çevresinde ve bir iş karşılığı olmaksızın 
ödenir. 

Geçici iş göremezlik 

MADDE 41. — Gemi adamlarına, geçici iş 
göremezlik ödeneği ödenmesi gerektiği zaman
larda geçici iş göremezlik süresine raslıyan 
ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatili öde
nekleri aynı ölçülerle ödeme yapan kurum ve
ya sandıklar tarafından ödenir. 

Ücretine hafta tatiline girmiyen kısımlar 

MADDE 42. — Fazla saatlerle çalışma kar
şılığı olarak alınan ücret ve primlerle iş yeri
nin temelli gemi adamları olarak normal çalış
ma saatleri dışında, hazırlama, tamamlama, te
mizleme işlerinde çalışan gemi adamlarının bu 
işler için aldıkları ücretler, ulusal bayram, haf
ta tatili ve genel tattl günleri için verilen ücret
lerin hesabında göz önünde bulundurulmaz. 

Yüzdelerin ödenmesi 

MADDE 43. — Yüzde usulünün uygulandı
ğı gemilerde ve iş yerlerinde, iş veren veya iş 
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veren vekili tarafından servis karşılığı veya 
başka adlarla yolcu ve müşterilerin hesap pus-
lalannı (yüzde eklenerek) veya ayrı şekillerle 
alınan paraların ve kendi îsteği ile yolcu veya 
müşteri tarafından, iş veren veya iş veren ve
kili tarafından veya bu kimselerden birinin ya
nında yahut da bunlardan birisinin kontrolü 
altında bir araya toplanan bütün paralar, iş ve
ren veya İş veren vekilince serviste çalışan ge
mi adamlarına eksiksiz olarak ödenmesi şarttır. 

iş veren veya vekili, yukardaki fıkrada, sö
zü edilen paraların kendisi tarafından alındığı
nı, eksiksiz olarak gemi adamlarına dağıtıldığı
nı belgelemekle yükümlüdür. 

Yüzdelerden toplanan paraların hak sahibi 
gemi adamları arasında hangi esaslar ve oran
tılar içinde bağıtlanacağı, Toplu Sözleşmelerde 
veya iş bağıtlarında gösterilir. 

Yüzdelerin belgelenmesi 

MADDE 44. — Hesap puslalarına yüzde 
eklenmesi suretiyle yolcu ve müşterilerden alı
nan paraları, iş veren veya vekili, Çalışma Mü
dürlüğü tarafından sayfalan mühürlenmiş ve 
numaralanmış, son sayfasına tasdikli şerhi kon
muş bulunan tutacağı bir deftere, günü günü
ne işlemekle ödevlidir. Bu defterin beş yıllık 
bir süre ile saklanması gereklidir. îş veren ve
ya vekili deftere geçirdiği hesapların, asılları
na uygun olduğunu kendi sorumluluğu altında 
onaylar. Bu defter, iş yerinden dışarıya çıka
rılamaz. 

İlgili gemi adamlarının kendi aralarından 
seçecekleri bir temsilci, her iş günü sonunda 
veya sefer bitiminde hesap sonuçlarının kendi
sine bildirilmek üzere belgelenmesini istiyebilir. 

iş veren veya vekili ile anlaşmak şartiyle 
hesapların, bildirilmesini isteme daha uzun bir 
zamana bırakılabilir. Ancak bu süre, hiçbir 
zaman 30 günden fazla olamaz. Her ödeme dö 
nemi ille, ilgili hesap puslaları o döneme iliş
kin paraların gemi adamlarına ödenmesinden 
sonra, bir ay süre ile iş veren veya vekili tara
fından saklanır. 

Yüzde usulünü uygulıyan iş yerleri, o yer
deki Bölge Çalışma Müdürlüğünce soğuk dam
ga ile damgalanmış ve cilt ve sayfa numaraları 
birbirini kovuşturan en az üç kopyalı hesap 
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puslası kullanmak ve yolcuların her ödemesin
de bunlardan bir kopyasını, servis yapan ilgili 
gemi adamında bırakmak zorundadır. 

Avanslar 

MADDE 45. — iş veren veya vekili, ihtiyaç 
ve talepleri halinde, gemi adamlarına verilecek 
avansları iş bağıtında yazılı bulunan esaslar 
içinde ödemekle yükümlüdür. 

Sigorta primleri 

MADDE 46. — Kendi kanunlarındaki esas
lar içinde iş verenler ve gemi adamları yönün
den ödenmesine devam olunacak prim ve kese
nekler aşağıda belirtilmiştir. 

1. Sigortalı gemi adamlarına, yıllık ücret
li izin süresi için ödenecek ücretler üzerinden 
iş kazaları ile, meslek hastalıkları hariç, diğer 

sigorta primleri. 
2. T. C. Emekli Sandığına bağlı gemi adam

larının, yıllık ücretli izin süresi için ödenecek 
ücretler üzerinden gerekli kesenekleri. 

Gemi adamlartmn döviz hakkı ve Gümrük 
muafiyeti 

MADDE 47. — Bu kanunun uygulandığı iş 
yerlerinde çalışan ve yabancı memleketlere sefer 
yapan gemi adamlarının, yabancı limanlarda 
kaldıkları süre içinde zaruri ve mahallî ihtiyaç
larını karşılamak üzere, ücretleri tutarından 
hesaplanmak suretiyle belirli miktarda döviz 
hakları vardır. 

Döviz hakkına sahibolan gemi adamları, 
sosyal durumlarına muvazi olarak, belirli zati 
eşyalarını yurda sokabilmek bakımından, Güm
rük muafiyetine tabidirler. 

Yukarda belirtilen şartlar altında gemi 
adamlarının döviz hakları ve gümrük muafiyet
leri, Çalışma, Ulaştırma, Maliye, Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı tarafından müştereken hazır
lanacak ve uygulanmaya konacak (Türk gemi 
adamlarının döviz hakkı ve gümrük muafiyeti 
hakkında Tüzük) le düzenlenir. 

işbu tüzüğün hazırlanışında, iş kolunda top
lu sözleşmeye yetkili iş veren ve gemi adamı 
sendikasının da mütalâasının alınması şarttır. 
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Para cezaları 

MADDE 48. — îş veren, gemi adamlarına 
iş bağıtlarında veya toplu sözleşmelerde göste
rilmiş olan disiplin hükümlerinin dışında hiçbir 
şekilde para cezası veremez. 

1. Gemi adamı ücretlerinden ceza olarak 
yapılacak kesintilerin, gemi adamına yazılı ola
rak hemen bildirilmesi şarttır. Gemi adamla
rının ceza yönünden ücretlerinden yapılacak ke
sintiler. Bir ay içinde üç gündelikten fazla ola
maz. 

2. Bu paralar, gemi adamlarının yararına 
kullanılmak üzere Çalışma Bakanlığı hesabına 
Bakanlıkça belirtilecek ulusal bankalardan bi
rine yatırılır. Her iş veren bu paraların hesa
bını üç ayda bir Çalışma Bakanlığına yazılı 
olarak bildirmek zorundadır. 

3. Birikmiş bulunan ceza paralarının yu
karda gösterilen amaçlarla nerelere ve ne ka
dar verileceği, Çalışma Bakanlığından yetkili 
bir kimsenin başkanlık edeceği ve iş kolunda 
toplu, sözleşmeye yetkili gemi adamı sendikası 
temsilcilerinin de katılacağı bir kurul tarafın
dan karara bağlanır. Bu kurulun kimlerden 
teşekkül edeceği, nasıl toplanacağı, hangi esas
lara göre çalışacağı, Çalışma Bakanlığınca çı
karılacak bir tüzükte belirtilir. 

Zarar karşılığı kesenekler 

MADDE 49. — tş bağıtlarında, iş verenin 
tazminat karşılığı olarak gemi adamı ücretlerin
den belirli bir süre için alıkoyacağı miktar, on 
haftada eşit taksitlerle kesilmek üzere gemi ada
mının on günlük ücret tutarından fazla olamaz. 
Tazminat karşılığı bu kesintiler, bütün iş süresi 
içindir. Ve bundan bir miktar mahsubedilince, 
yeniden aynı esaslar için de kesinti yapılabilir. 

Tazminat kesintileri, mahsup yapılmasını 
gerektirecek bir zarar yapılmadan işten ayrıl
ma hallerinde gemi adamına kesintisiz olarak 
geri verilir. 

Tazminat karşılığı olarak belirli bir süre 
için, alıkonulan paradan mahsup yapılması ge
rektiği zaman, gemi adamı isterse iş veren ve
ya vekili, kendisine mahsubun hangi esaslara 
göre yapıldığını anlatmak ve buna ait hesap
larla fatura ve başka belgeleri göstermek zo
rundadır. 
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Tazminat karşılığı alıkonulan paradan an
cak o gemi adamı tarafından yapılan zarar için 
mahsup yapılır. 

Askerlik ve kanundan doğan çalışma 

MADDE 50. — Muvazzaf askerlik ödevi dı
şında manevra veya her hangi bir sebeple silâh 
altına alınan veyahut, her hangi bir kanundan 
doğan çalışma ödevi yüzünden işinden ayrılan 
bir gemi adamının iş bağıtı, işinden ayrıldığı 
günden başlıyarak iki ay sonra bozulmuş sayılır. 

Gemi adamının bu haktan faydalanabilmesi 
için, o işte en az bir yıl çalışmış olması şarttır. 
Bir yıldan çok çalışmış gemi adamları hakkın
da her bir ay fazla çalışmaya karşıttık ayrıca iki 
gün eklenir. Şöyle ki; bu süre doksan günü aşa
maz. 

îş bağıtmm bozulmuş sayılabilmesi için, bek
lenilmesi gereken süre içinde, gemi adamının 
ücreti işlemez. Ancak, özel kanunların bu husus
taki hükümleri saklıdır. 

Bu süre içinde, iş bağıtının başka bjr kanun
dan doğan sebebe dayanılarak iş veren veya iş
çi tarafından bozulduğu öteki tarafa bildirilmiş 
olsa bile, kanunun gösterdiği önel, bu sürenin 
bitmesinden sonra işlemeye başlar. 

Ancak iş bağıtı, esasen belirli bir süreyi içi
ne alıyor da bu süre yukarıda yazılı önel için
de kendiliğinden bitiyorsa bu madde hükümle
ri uygulanmaz. 

işbu kanunun uygulandığı iş yerlerinde top
lu sözleşmeye yetkili sendika tarafından, toplu 
sözleşme hükmü ile belirtilen kişiler bu madde
nin kapsamına girmez, ancak aynı şartlar al
tında ücret hakları kalkar. 

Her hangi bir askerî ve kanuni ödev dolayı-
siyle işinden ayrılan gemi adamlarından bu öde
vin sona ermesinden başlıyarak iki ay içinde 
işe girmek için baş vuranları, iş verenler boş 
yerlere öncelikle işe alma zorundadırlar. 

Haciz, devir ve temlik yasaklaması 

MADDE 51. — Gemi adamı ücretinin ayda 
240 lirası haczedilemez veya başkalarına devir 
veya temlik olunamaz. Ancak, gemi adamının 
bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için yargıç 
tarafından takdir edilecek miktar, bu paraya 
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dâhil değildir. Bu kısıtlamalar, nafaka alacak
larının haklarını kaldırmaz. 

Ücretten indirme yapılamıyacağı 

MADDE 52. — Her türlü işlerde uygulan
makta olan günlük veya haftalık iş sürelerinin 
kanunen daha aşağı sınırlara indirilmesi ve bu 
kanun hükümleri gereğince iş verene düşen her 
hangi bir yükümlülüğün yerine getirilmesi se
bebiyle veyahut bu kanun hükümlerinden her 
hangi birinin uygulanması sonucuna dayanıla
rak, gemi adamlarının ücretlerinden her ne şe
kilde olursa olsun indirme yapılamaz. 

îş yeri değişiminde saklı haklar 

MADDE 53. — Aynı iş verenin iş yerlerin
den bir diğerine taraflarca anlaşmak suretiyle 
geçirilen veya meslek sınıfını değiştiren gemi 
adamının, o iş verenin eski iş yerinde veya 
mesleğinde, kıdem ve ehliyet derecelerine karşı
lık hak kazandığı ücrette her hangi bir indirim 
yapılamaz. Yeni iş yerinde veya mesleğinde uy
gulanmakta olan kademe terfi süreleri aynen 
devam eder, eski süreleri nazarı itibara alınır. 

Gemi adamlarının ehliyeti ve saklı haklar 

MADDE 54. — Bir iş veren, iş yerine alacağı 
gemi adamını, ehliyet belgelerini nazarı itibara 
alarak alabileceği gibi, müracaatçılardan en li
yakatlisini, yapacağı deneme ile tercih etmek 
hakkına sahiptir. 

Ancak iş veren, iş yerlerinde çalıştırdığı ge
mi adamlarını, (gemi adamlarının yeterliği ve 
sayısı hakkında tüzük) gereğince yapılan sı
navlar dışında özel bir sınava tabi tutamaz. 

îş veren, ehliyet ve yükseltme suretiyle bir 
üst derecede çalıştırılan gemi adamına, eski al
dığı ücretin bekleme süresi düşünülmeksizin son 
ehliyet derecesi ile aldığı yeni görevin en az ilk 
kademe ücretini ödemekle yükümlüdür. 

Is veren ücret defteri ve gemi adamı 
hesap puslası 

MADDE 55. — A) iş veren ücret defteri ; 
îş verenler, gemi adamlarına ödenecek bil

cümle işleneceği bir ücret defteri tutmakla yü
kümlüdürler. 
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Bu defterlerde, ödemenin günü, ilişkin oldu -
ğu dönem, fazla çalışma, hafta tatili, ulusal 
bayram ve genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete 
yapılan her çeşit eklemler tutarının ve vergi si
gorta primi, Emekli Sandığı primi, avans mah
subu, nafaka, sendika aidatı ve icra gibi her çe
şit kesintilerin ayrı ayrı gösterilmesi şarttır. 

B) Gemi adamı ücret puslası : 
îş veren veya vekili, her çeşit ödemede gemi 

adamına ücret hesabını gösterir imzalı veya iş 
yerinin özel işaretini taşıyan bir (gemi adamı 
ücret puslası) bastırmak ve vermekle yükümlü
dür. 

Bu hesap puslasında, ödemenin günü, ilişkin 
| olduğu dönem ile, aylık ücret, fazla çalışma, 

hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücret
leri gibi asıl ücrete yapılan her çeşit eklemler 
tutarının ve vergi, sigorta primi, Emekli San
dığı primi, avans mahsubu, nafaka, sendika 

I aidatı ve icra gibi her çeşit kesintilerin ayrı ayrı 
I gösterilmesi şarttır. 

Yukarda belirtilen belgelere dayanmaksızın 
yapılan her türlü ödeme iddiaları muteber sayı
lamaz. 

Bu işlemler ve belgeler her türlü resimde en 
bağışıktır. 

Yıllık ücretli izin 

MADDE 56. — Bu kanunun uygulanmakta 
olduğu iş yerlerinde çalışan gemi adamlarının, 
iş yerine girdiği günden başlıyarak, deneme sü
resi de içinde olmak şartiyle, en az bir yıl çalış
mış olanlara, her yıl otuz günlük, yıllık ücretli 
izin hakları vardır. 

Bu süreler, toplu sözleşmeler veya iş bağıt
ları ile artırılabilir. Ücretli izin hakkından vaz
geçilemez. 

Saklı haklar 

MADDE 57. — İş bağıtlarına ve toplu söz
leşmelere, hafta tatili, ulusal bayram ve genel 
tatillerde gemi adamlarına tanınan haklarla, 
yıllık veya yıllık olmıyan ücretli izinler usuliyle 
çalışan gemi adamlarının bu kanunla sağlanan 
haklarına aykırı hükümler konulamaz. 

Bu hususlarda gemi adamlarına daha elveriş-
I li hak ve faydalar sağlıyan, kanunun, sözleşme 
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veya gelenekten doğan kazanılmış haklar saklı
dır. 

İzin hakkının belirtilmesi 

MADDE 58. — Yıllık ücretli izine hak kaza
nabilmek için, gerekli sürenin hesabında, gemi 
adamlarının aynı iş verenin bir veya çeşitli iş 
yeri ve gemilerinde çalıştıkları süreler birleştiri
lerek hesaplanır. 

Şu kadar ki, bir îş Verenin îş Kanunu kap
samına giren iş yerinde çalışmakta olan gemi 
adamlarının aynı iş verenin îş Kanunu kapsamı 
dışında bulunan iş yerlerinde geçirmiş bulun
dukları süreler de hesaba katılır. 

Yıllık ücretli iznin uygulanması 

MADDE 59. — Yıllık ücretli izin iş veren ta- i 
rafından bölünemez. Bu iznin 56, 57, 58 nci mad- | 
deler hükümleri ve süreleri içinde ve devamlı j 
olarak verilmesi şarttır. - ı 

tş verence yıl içinde verilmiş bulunan başka | 
ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve has
talık izinleri, yıllık izne mahsubedilemez. 

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

Yıllık ücretli izinlerini, iş yarinin kurulu bu
lunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olan
lara, eğer isterlerse, gidiş ve dönüşlerinde yolda 
geçecek süreleri karşılamak üzere iş veren 7 gü
ne kadar ücretsiz izin vermek zorundadır. 

İzin ücreti 

MADDE 60. — îş veren, yıllık ücretli iznini 
kullanan her gemi adamına yıllık izin dönemine 
ilişkin ücretim, gemi adamının izne başlamasın
dan önce, peşin olarak ödemek zorundadır. 

Bu ücretin hesabında, fazla çalışma ücretleri 
ile, çeşitli ikramiye ve primler ve iş yerinin te
melli gemi adamı olarak normal çalışma saatleri 
dışında, hazırlama, tamamlama, temizleme işle
rinde çalışan gemi adamlarının bu işler için al
dıkları ek ,ücretler, ve iş veren tarafından sağ
lanan sosyal yardımlar, izin ücretine katılmaz. 
Günlük, haftalık veya aylık olarak belirli bir 
ücrete dayanmayıp da, komisyon ücreti, kâra 
katılma veya yalnız servis mukabili (Yüzdelik) 
gibi belirli olmıyan süre ve tutar üzerinden üc
ret alan gemi adamlarının izin süresine karşı
lık verilecek ücreti son bir yıllık süre içinde 
kazandığı ücretin eylemli olarak çalıştığı gün
lere bölünme suretiyle bulunacak ortalama 
üzerinden hesaplanır. 

Yıllık ücretli izin süresine rastlıyan hafta 
tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri ay
rıca ödenir. 

Çalışılmış gibi sayılan haller 

MADDE 61. — Çalışılmış gibi sayılan aşa
ğıdaki haller, yıllık ücretli izin hakkının he
sabında çalışılmış gibi sayılır. 

1. Gemi adamının uğradığı kaza veya tu
tulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği 
günler. (Yılda 30 günden çoğu sayılmaz.) 

2. Kadın işçilerin, doğumdan önce ve son
ra çalıştırılmadıkları günler, gemi adamının 
muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra 
veya herhangi bir kanundan dolayı ödevlendi-
rilmesi sırasında işine gidemediği günler. (Bu 
sürenin yılda 90 günden fazlası sayılmaz.) 

3. Çalışmakta olduğu iş yerinde zorlayıcı 
sebepler yüzünden işin aralıksız bir haftadan 
çok tatil edilmesi sonucu olarak gemi adamı
nın çalışmadan geçirdiği zamanının onbeş gü-

Bu bir yıllık süre içinde 61 nci maddede sa
yılan haller dışındaki sebeplerle, gemi adamları- I 
mn devamının duraklaması halinde, bu durakla- ! 
maları karşılıyacak kadar hizmet süresi eklenir 
ve bu suretle gemi adamının izin hakkı elde et
mesi için, gereken bir yıllık hizmet süresinin bi
tiş tarihi, ikinci ve gelecek hizmet yılına akta
rılır. , | 

Gemi adamının, gelecek izin hakları için, geç
mesi gereken bir yıllık hizmet süresi, bir önceki 
izin hakkının doğduğu günden başlıyarak, gele
cek, hizmet yılma doğru ve yukanki fıkra ve 61 
nci madde çevresinde hesaplanır. | 

Gemi adamları, Yukanki fıkralar ve 61 nci j 
madde hükümlerine göre hesaplanacak her hiz- | 
met yılma karşılık ücretli iznini gelecek hizmet j 
yılı içinde kullanır. | 

3659 ve 3460 sayılı kanunlara tabi, banka, j 
ortaklık ve müesseselerden her birinin kendisine j 
bağlı iş yerlerinde geçen süreler gemi adamının \ 
yıllık ücretli izin haklanın hesaplanmasında na- \ 
zarı itibara alınır. 
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nü. (Gemi adamının yeniden işe başlaması şar 
tiyle.) 

4. Gemi adamlarının iş veren tarafından 
iş yerlerinden başka bir yerde çalıştırılmak 
üzere gönderilmeleri halinde yolda geçen sü
reler. 

5. Hafta tatili, ulusal bayram ve genel ta
til günleri. 

6. Gami adamlarının uzlaştırma toplantı
larına katılmaları, hakem kurullarında bulun
maları, bu kurullarda veya iş mahkemelerinde 
gemi adamları temsilcilik gürevini yapmaları, 
çalışma hayatı ile ilgili mevzuata göre kurulan, 
meclis, kurulu ve komisyonlara, yahut gemi 
adamları konuları ile ilgili milletlerarası kuru
luşların konferans, kongre veya komitelerine 
gemi adamı veya sendika temsilcisi olarak ka
tılmaları, sebebiyle iş yerine gidemedikleri 
günler. 

7. Gemi adamlarının evlenmelerinde üç gü
ne kadar, ana ve babalarının, eşlerinin, kardeş 
ve çocuklarının ölümünde 6 güne kadar verile
cek izinler. 

8. tş veren veya vekilince verilen öbür izin
ler. 

9. Bu kanunun uygulanması sonucu olarak 
gemi adamına verilmiş bulunan yıllık ücretli 
izin süresi. 

İzinde çalışma yasağı 

MADDE 62. — Yıllık ücretli iznini kullan
makta olan gemi adamının izin süresi içinde 
ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılır ve 
kesinleşirse, bu izin süresi için kendisine öde
nen ücret iş verence geri alınabilir. 

Bağıün çözülmesinde izin ücreti 

MADDE 63. — Gemi adamının hak kazanıp 
da kullanmadığı yıllık ücretli izin süresi için 
ödenecek olan ücreti iş bağıtını iş veren veya 
gemi adamı tarafından bozulması halinde, ken
disine ödenir. 23 ncü maddenin (B) fıkrası ve 
bentlerindeki durumlar sebebiyle iş bağıtınm 
iş veren tarafından bozulması halinde bu hü
küm uygulanmaz. 

tş veren tarafından iş bağıtının bozulması 
halinde 17 nci maddedeki yapılacak bildirim sü
resi ile 31 nci madde gereğince gemi adamına 

verilmesi zorumlu yeni iş arama izinleri, yıllık 
ücretli izin süreleri ile iç içe giremez. 

İş verenin değişmesi 

MADDE 64. —- îş verenin el değiştirmesi 
veya başkasına geçmesi, bu iş yerinde çalışan 
gemi adamlarının yıllık ücretli izin haklarının 
ortadan kalkmasına sebebolamaz. Aksine, bir 
sözleşme olsa bile, yıllık ücretli izin süresine 
ilişkin ücretler, yeni iş veren tarafından ödenir. 

İzin defteri 

MADDE 65. — İş verenler, iş yerinde ça
lışan gemi adamlarının yıllık ücretli izinlerini 
gösterir bir defter tutmak zorundadır. Bun def
terin şekli, muhtevası ve işlenişi 66 nci mad
dede belirtilen yönetmelikte gösterilir. 

İzin yönetmeliği 

MADDE 66. — Yıllık ücretli izinlerin, yü
rütülen işlerin niteliğine göre, hangi dönem
lerde kullanılacağı, izinlerin ne suretle verile
ceği ve gemi adamları tarafından nasıl kulla
nılacağı, izinlerin ne suretle ve kimler tara
fından verilebileceği, hangi sıralanmaya tâbi 
tutulacağı, yıllık ücretli izinlerin faydalı ola
bilmesi için iş verenler tarafından alınması ge
reken tedbirler ve izinlerin kullanılması konu
suna ilişkin olmak üzere belirtilecek usuller 
ve şartlar, Çalışma Bakanlığı tarafından hazır
lanacak (Gemi adamlarına mahsus yıllık ücret
li izin yönetmeliği) nde gösterilir. 

Yönetmeliğin hazırlanışında, iş kolunda ku
rulu ve toplu sözleşmeye yetkili iş veren ve 
Gemi Adamı Sendikasının mütalâasının alınması 
şarttır. 

İŞİN DÜZENLENMESİ 

İH süresi 

MADDE 67. — Genel bakımdan gemi adam
larının iş süresinin haftalık 48 saat olması esas
tır. 

A) Liman hizmeti ve şehir hattı gemilerin
de : 

Liman hizmetlerinde veya aynı limanın muh-
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telif iskeleleri arasında, taşıt yükleme ve bo
şaltma ile ilgili işlerde kullanılan romokör, mav
na, şat, duba, Sabit Vinç ve Su Gemisi ve 
benzeri gemilerle şehir hatlarında çalışan ge
milerde, güverte, maldna ve kamara sınıfının 
iş süresi günde 8 saatten 6 gün için haftada en 
çok 48 saat olabilir. 

Bu süreye, gemi adamına işin ortalama ve 
zamanında, gerekirse münavebe suretiyle ve 
rilecek bir saatlik yemek ve ara dinlenmesi 
dâhil değildir. 

Hafta Tatili Kanununun 4 ncü maddesinin 
(B) fıkrası ile Hafta tatilinden istisna edilmiş 
bulunan bu işlerde çalışan gemi adamlarının be
lirtilen maddenin son fıkrası gereğince, haf
tanın dğer bir gününde münavebe ile, Hafta 
Tatili dinlenmesine tâbi tutulması şarttır. Tu
tulmadığı takdirde, işbu kanunun 40 ncı mad
desi hükümleri uygulanır. 

B) Kısa, yakın veya uzak sefer yapan ge
milerde : 

Kısa, yakın veya uzak sefer yapan gemiler
de çalışan güverte, makina, kamara smfmın iş 
süresi günde 8 saatten 6 iş günü için haftada 
en çok 48 saat olabilir. 

O) Yukarıda (A) ve (B) fıkrasında sözü 
geçen gemi alamlanna her 24 saatlik gün dev
resi için 8 saatlik fasılasız bir dinlenme süresi 
sağlanması şarttır. 

Ç) Gemi adamlarının muhtelif meslek sınıf
larına ve sefer bölgelerine göre yukarıda tesbit 
edilmiş olan iş sürelerinin günlük ve haftalık 
âzami hadlerinin dışındaki çalışmalar, fazla sa
atlerle çalışma sayılır ve işbu kanunda belirtil
diği üzere özel bir ücrete tâbidir. 

D) Liman hizmetlerinde veya aynı limanın 
muhtelif iskeleleri arasında, (A) fıkrasının bi
rinci bendinde belirtilen şartlar altında çalışan 
gemi adamları, 8 saatlik fasılasız dinlenme sü
relerini, diledikleri takdirde gemi dışında geçi
rebilirler. 

E) Liman hizmetlerinde veya aynı limanın 
muhtelif iskeleleri arasında, (A) fıkrasında bi
rinci bentte belirtilen şartlar altında tek kap
tan ve tek makinist olarak çalışan gemi adam
ları da iş sürelerine tabidirler. 

P) Liman sınırını aşmak suretiyle sefer ya
pan 500 gros tondan aşağı olan deniz araçla
rında tek kaptan ve tek makinist olarak çalı

şan gemi adamları da iş sürelerine tabidirler. 
G) Normal iş sürelerinden artan çalışma 

süreleri, haftanın diğer günlerinde yaptırılmış 
bulunan, fazla saatlerle çalışmalara mahsup 
edilemez. 

H) işbu kanunda ve 68 nci maddede belir
tilen, iş sürelerine tabi olmıyan gemi adamla
rına, hizmetlerinin niteliğine göre, fazla saat
lerle çalışmaları halinde, iş veren tarafından 
bir tazminat verilmesi şarttır. 

îş süresine bağlı olmıyan gemi adamları 

MADDE 68. — Aşağıdaki işleri görenler bu 
Kanunun iş sürelerine ait hükümlerine tabi de
ğildirler. 

1. Birden fazla kaptanın bulunduğu gemi
lerde birinci kaptan veya bu kanunun 5 nci 
maddesi (C) fıkrasında yazılı olduğu üzere, ken
disine vekâlet eden kimse. (Kılavuz kaptanlar 
hariç.) 

2. Birden fazla makinistin bulunduğu ge
milerde başmakinist. 

3. Gemi doktorları ve sağlık memurları. 
4. Gemi hemşiresi ve hastabakıcılar. 
5. Asli ödevleri, can, mal ve gemi kurtar

ma işlemlerine inhisar eden kurtarma gemilerin
de çalışan gemi adamları. (Kurtarma gemile
rinde çalışan gemi adamları, can, mal ve gemi 
kurtarma işlemleri dışındaki hizmetlerinde işbu 
kanunun iş sürelerine mütaallîk hükümlerine 
tabidirler.) 

6. Gemide kendi nam ve hesabına çalışan
lar. 

iş süresinden sayılan haller 

MADDE 69. — Aşağıda belirtilen haller, bu 
kanuna göre iş süresinden sayılır. 

1. Gemi adamının, işinde ve iş verenin ve
ya vekilinin her an buyruğuna hazır bir halde 
bulunmakla beraber, çalıştırılmaksızın, çıkacak 
işi bekliyerek boş geçirdiği süreler. 

2. Gemi adamının, iş veren veya vekili ta
rafından bir yere gönderilmesi veya evinde ve
ya bürosunda, yahut da iş verenle ilgili her 
hangi bir yerde, meşgul edilmesi suretiyle asıl 
işini yapmaksızın geçirdiği süreler. 
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Kadınlar için çahşma yasakları 

MADDE 70. — Bu kanunun uygulandığı iş 
yerlerinde, çalışan kadın işçilerin doğum tari
hinde 6 hafta önceden başlıyarak doğumdan 6 
hafta sonraya kadar 12 haftalık devre içinde 
çalıştırılmaları yasaktır. Bu devreler, ilgililerin 
müracaatı üzerine hekim raporu ile tâyin ve 
tesbit olunur. 

Gemi adamı çizelgeleri 

MADDE 71. — îş verenler, çalıştırdıkları 
gemi adamlarının doğum yılları itibariyle kadın 
ve erkek olarak ayrı ayrı çizelgelerini düzenle
mek ve iş yerine giren her gemi adamını ilgili 
çizelgeye kaydetmek ve iş yerinden ayrılan ge
mi adamının karşısına gerekli açıklamayı yap
mak, bu çizelgelerin istendiği zaman yetkili 
memurlara göstermek veya sunmak zorundadır. 
Bu çizelgelerde aşağıda gösterilen hususlar be 
lirtilir. Gemi adamlarının; 

1. Adı ve soyadı. 
2. Varsa iş yeri sicil numarası. 
3. Doğum tarihi ve yeri. 
4. Babasının adı. 
5. Uyruğu. 
6. Sigorta sicil numarası. 
7. Emekli Sandığı sicil numarası. 
8. îş yerine giriş tarihi. 
9. îş yerine giriş ücreti. 

10. Ücretindeki değişiklikler. 
11. İş yerinden çıkış tarihi. 
12. Gittiği iş yeri (biliniyorsa) 
13. iş yerindeki görevi. 

îş surelerinin düzenlenmesi 

MADDE 72. — İşbu kanunun uygulandığı 
iş yerlerinde iş sürelerinin düzenlenmesi toplu 
sözleşmelerle yapılır. Toplu sözleşmelerde önl
ükle aşağıdaki hususlar belirtilir ve düzenlenir. 

1. Belirli çalışma süresinin bir haftanın 
günlerine bölünmesi suretiyle yürütülmesine ni
telikleri dolayısiyle imkân bulunmıyan işlerin 
özel durumları için çalışma süresini, haftadan 
daha uzun bir döneme göre düzenliyecek, fakat 
o döneme ayrılacak sürenin her bir iş haftasına 
düşen ortalamasını, kanuni çalışma süresini aş-
mıyacak şekilde uygulanmasını sağlıyacak 
usuller. 

2. Nitelikleri dolayısiyle süreli çalıştıkları 
için, durmaksızın birbiri ardına gemiadamı pos
talan çalıştırılması veya vardiye usullerinin uy
gulanması gereken işlerde, çalışma sürelerine, 
hafta tatillerine ve gece çalışmalarına ve çalış
ma ortasındaki zorunlu dinlenmelere dair özel 
usuller ve kurallar. 

Gemi adamlarının hizmet yönetmeliği 

MADDE 73. — Bu kanunun uygulandığı iş 
yerlerinde çalışan gemi adamlarının ödev ve 
görev, yetki ve sorumluluk sınırlarını, çalışma 
tarzlarını düzenlemek üzere (Gemi Adamlarına 
Mahsus Hizmet Yönetmeliği) uluslararası de
nizcilik normlarına uygun olarak Çalışma ve 
Ulaştırma Bakanlığı tarafından müştereken ha
zırlanır ve uygulanmaya konur. 

îşbu yönetmeliğin hazırlanışında, iş kolun
da toplu sözleşmeye yetkili iş veren ve gemi 
adamı sendikasının da mütalâasının alınması 
şarttır. 

GEM t ADAMI SAĞLIĞI VE GÜVENLİK 

Sağlık şartları 

MADDE 74. — îş verenler, iş yerlerinde ge
mi adamlarının sağlığını ve iş güvenliğini sağ
lamak için, gerekli olanı yapmak ve bu husus
taki şartlan ve araçlan noksansız olarak ha
zırlamakla yükümlüdür. Gemi adamları da bu 
yoldaki usul ve şartlara uymak zorandadırlar, 

Sağlık ve Güvenlik tüzükleri 

MADDE 75. — Bu kanunun uygulandığı 
iş yerlerinde gemi adamlarına ait yatıp kalk
ma yerlerinde ve diğer eklentilerinde bulun
ması gereken sağlık ve güvenlik şartlarının, 
iş yerlerinde kullanılan araç ve makineler yü
zünden çıkabilecek hastalıklara engel olabilecek 
tedbir ve araçlann, iş yerlerinde iş kazalarına 
karşı bulundurulması gerekli bakım ve tedavi 
araçlannın neler olduğunu belirtmek üzere, Ça
lışma, Ulaştırma, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı tarafından müştereken ve uluslararası 
denizcilik normlanna uygun olarak (Gemi 
Adamlarına Mahsus Sağlık ve Güvenlik Tüzü
ğü) hazırlanarak uygulanmaya konur. 

îşbu tüzüğün hazırlanmasında, iş kolunda 
kurulu toplu sözleşmeye yetkili iş veren ve ge-
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mi adamı sendkasının da mütalâasının alınma
sı şarttır. 

Ayrıca, bu kanunun uygulandığı iş yerle
rinde, gemi adamı sayısı, yapılan iş, işin özel
likleri, ağırlık ve tehlikesi bakımından, hangi 
iş yerlerinde kurulmaya başlamadan evvel plân
ların Çalışma Bakanlığının yetkili teşkilâtına 
sunularak kurma izninin alınacağı, bu iş yer
leri kurulduktan sonra yine aynı makama baş
vurularak işletme belgesi alınması zorunluluğu, 
Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
tarafından müştereken hazırlanacak bir tüzük
te belirtilir ve tüzük uygulanmaya konur. 

Sağhk ve iş güvenliği kurulu 

MADDE 76. — Çalışma Bakanlığınca, ge
rekli iş yerlerinde gemi adamlarının sağlık ve 
iş güvenliği ile ilgili çalışmalarda ve kontrol
lerde bulunmak üzere, bir (Gemi Adamı Sağ
lığı ve iş Güvenliği Kurulu) kurulur. Bu kurul
ların, hangi îş yerlerinde kurulabileceği, kuru
luş ve yapıları, ödev ve yetkileri, sorumluluk
ları, çalışma tarzları, Çalışma, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığınca, uluslararası denizci
lik normlarına uygun olarak hazırlanacak ve 
uygulanmaya konacak bir (Gemi Adamları Sağ
lığı ve Deniz îş Güvenliği Tüzüğü) nde belir
tilir. 

îşbu tüzüğün hazırlanışında, iş kolunda ku
rulu toplu sözleşmeye yetkili iş veren ve gemi 
adamı sendikasının mütalâasının alınması şart
tır. 

Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğü 

MADDE 77. — Bu kanunun uygulandığı 
iş yerlerinde, ağır ve tehlikeli işlerin hangileri 
olduğu ve hangi işlerde çalışan gemi adamları
nın hangi hastalıklarının işten doğmuş hasta
lıklardan sayılacağı, Çalışma, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığınca uluslararası denizcilik 
normlarına uygun olarak hazırlanacak ve uy
gulanmaya konacak bir (Gemi Adamlarına 
Mahsus Ağır ve Tehlikeli îşler Tüzüğü) nde 
belirtilir. 

tşbu tüzüğün hazırlanmasında, iş kolunda 
kurulu toplu sözleşmeye yetkili iş veren ve ge
mi adamı sendikasının da mütalâasının alınma
sı şarttır. 
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Ağır ve tehlikeli işler hakkında raporlar 

MADDE 78. — Bu kanunun uygulandığı 
iş yerlerinde ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak 
gemi adamlarının bedence bu işlere elverişli ve 
dayanıklı oldukları hakkında îşçi Sigortalan 
Kurumu doktorları ve bunların bulunmadığı 
yerlerde en yakın Hükümet ve belediye dok
torları tarafından verilmiş bir rapor olmadık
ça, bu gibi işlere alınmaları yasaktır. Bu rapor
lar her türlü resim ve harçtan bağışıktır, 

İşin durdurulması 

MADDE 79. — Yetkili makamın verdiği 
izin üzerine bir iş yeri kurularak işlemeye baş
ladıktan sonra, o iş yerinde başkaca tesisat ya
pılmış olmadıkça iş durdurulamaz. 

Ancak, her hangi bir iş yerinin tesis ve ter
tiplerinde çalışma metot ve şekillerinde, ma-
kina ve araçlarında, gemi adamları için tehli
keli olan bir husus tâyin ve tesbit edilirse, bu 
tehlike giderilinceye kadar, o tesisat ve terti
bat veya maMna ve araç (teftişe yetkili me
mur) tarafından durdurulabilir. 

Ayrıca o iş yerinde çalışan gemi adamları
nın, yaş ve cinsleri, ve sağlık durumları böyle 
bir iş yerinde çalışmalarına engel bir sebep teş
kil ediyorsa, bunlar dahi çalışmaktan alıkonu-
labiür. 

Yukardaki fıkralar gereğince, iş yerlerinde 
gemi adamları için, tehlikeli olan tesis ve ted
birlerin, makina ve araçların hangi vasıftaki 
(teftişe yetkili memurlar) ca ve ne şekilde iş
letilmekten alıkonulacağı ve bunların ne şekil
de işletilmelerine izin verilebileceği Çalışma Ba
kanlığınca çıkarılarak uygulanmaya konulacak 
bir ilgili tüzükte belirtilir. 

Bir iş yerinin kurulmasına ve işletilmesine 
izin verilmiş olması, bu yoldaki tüzüklerin uy
gulanmasına hiçbir zaman engel olamaz. 

Durdurulan, makina, tesisat ve tertibatın 
boş kalan gemi adamlarının ücretlerini, nok
sanlar tamamlanıp yeni işletme izini alınınca
ya kadar iş veren veya vekili ödemekle yüküm
lüdür. 

Sağlık denetimi 

MADDE 80. — Çalışma veya Sağlık ve Sos
yal Yardım bakanlıklarından birinin göstere-
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ceği lüzum üzerine, bu bakanlıklar tarafından 
müştereken aşağıdaki belirtilen konuları içine 
alan tüzükler hazırlanarak uygulanmaya kona
bilir. 

1. Ağır ve tehlikeli olarak gösterilmiş iş
lerden gayrı işler için de gemi adamlarının ilk 
doktora gösterilmeleri. 

2. Bâzı işlerde çalışan gemi adamlarının 
belirli sürelerle genel olarak doktor gözünden 
geçirilmeleri. 

3. Çeşitli ve bir kısım işlerde çalışan ge
mi adamlarının, sağlık durumlarının aksa
maması, yaptıkları işin genel sağlığa, yahut 
birlikte çalıştıkları öteki gemi adamlarına 
zararlı olursa, bu gibilerin geçici olarak tec-
ridedilmeleri veya işten çıkarılmaları. 

4. Hangi durumda ve hangi şartları haiz 
iş yerlerinde; banyo, dinlenme, uyku ve ye
mek yerleri ile; gemiadamı barındırma ve din
lendirme yurtları, lokal ve eğitim yerleri ya
pılması. 

İŞ VERENLER HESABINA İAŞE VE 
İKAMET 

İaşe hakkı 

MADDE 81. — Bu kanunun uygulandığı 
Ticaret gemilerinde iaşe servisi kurulması zo
runludur. Gemi adamları hizmete başladık
ları günden itibaren, hizmetten çıkış anına 
kadar gemide ücretsiz olarak iş veren tarafın
dan iaşe olunurlar. 

îşbu hüküm, izinini gemi dışında kullanan 
gemi adamları hakkında uygulanmaz. Ancak, 
iş veren ihtiyatta ve hizmete muntazır olarak 
tutuğu gemi adamlarına iaşe bedellerini günün 
geçim ve iaşe şartlarına uygun olarak nakden 
ödemek suretiyle yerine getirmekle yükümlü
dür. 

Limanlat içinde, şehir hatlarında, körfez, göl 
ve nehirlerde yolcu ve yük taşıyan gemilerle, 
römorkör, mavna, şat, duba, sabit vinç; 
su gemisi veya benzerleri ile, iaşe servisi ku
rulmasına imkân olmıyatn deniz araçlarında 
iş veren iaşe sağlamak yükümlülüğünü, gü
nün geçim ve iaşe şartlarına uygun olarak, 
beher gemi adamının müstahak bulunduğu 
4 700 kaloriyi karşıhyacak gıdanın tutarı 

olan parayı ödiyerek yerine getirmekle yüküm
lüdür. 

Bu suretle yapılacak nakdî ödenekler, her 
türlü vergi ve sigorta primlerinden bağışık
tır. 

Gemilerde, gemi adamlarının iaşeleri tek 
tip üzerinden düzenlenir, iaşe yönünde hiç
bir gemi adamı arasında fark gözetilemez. 

İkamet hakkı 

MADDE 82. — Gemi adamlarına; hizmete 
giriş tarihinden itibaren, hizmetten çıkış gü
nüne kadar, gemi adamının rütbeleri, sayı
ları ve geminin cesameti ile orantılı olarak ve 
yalnız kendileri ile eşyalarına münhasır bulun
mak üzere gemi dâhilinde; uluslararası de
nizcilik normları da nazarı itibara alınmak şar-
tiyle ikamet yerleri bedelsiz olarak tahsis edi
lir. 

Gemi adamlarına tahsis olunacak iş yerleri
nin öncelikle, sağlık ve güvenlik şartlarına, 
ayrıca gemi adamının işinin niteliğine göre 
görevini rahatlık ve huzur içinde yapabilme
sine elverişli olması şarttır. 

Her hangi bir kaza veya sair sebepler yü
zünden, gemi adamının gemide iskân ve iaşe
sine geçici olarak imkân olmazsa, iş veren 
veya vekili tarafından münasip bir ikamet 
mahallî ve iaşe imkânı sağlamak için gerekli 
tedbirlerin alınması şarttır. 

İaşe ve ikamet hakkında Tüzük 

MADDE 83. — Bu kanunun uygulandığı ti
caret gemilerindeki gemi adamlarına tahsis edi
len yatma, dinlenme, iaşe ve yemek yerleri ile 
çalışma yerleri, Eczahane ve revirlerin haiz 
olması gereken şartlar, gemi adamı temizlik 
yerleri, gemi adamlarına verilecek iaşe madde
lerinin miktar ve vasıfları ile, bu şart ve vasıf
lardan hangilerinin önemleri itibariyle esasa 
müta-allık ve birinci derecede ve hangilerinin 
ise ikinci derecede sayılacakları, iaşe servisi 
ve ikamet yerleri kurulamıyan gemi adamları
nın hakları ve durumları, Çalışma, Ulaştırma, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından, 
müştereken ve uluslararası denizcilik normları
na uygun olarak hazırlanacak ve uygulanmaya 
konulacak bir (gemi adamlarına mahsus iaşe 
ve ikamet Tüzüğü) nde belirtilir. 
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İşbu Tüzüğün hazırlanışında, iş kolunda 

kurulu ve toplu sözleşmeye yetkili iş veren ve 
gemi adamı sendikasının eşit sayıda temsilcile
rinin bulundurulması ve bunların da mütalâa
sının alınması şarttır. 

İaşenin denetimi 

MADDE 84. — Gemi adamına, iş veren ve
ya vekili tarafından sağlanacak iaşenin 83 ncü 
maddede belirtilen Tüzükte tâyin ve tesbit olu
nan esas ve şartlara uymaması, gemi adamları 
arasında iaşe bakımından her hangi bir tefrik 
yapılması, veya sözü geçen iaşenin hiç verilme
mesi halinde, gemi adamlarının 81 nci madde
nin ilgili fıkjra ve bentleri gereğince iaşe bede
lini iş veren veya vekilinden nakden isteme hak
ları saklıdır. 

Her gemide, iaşe düzenlemek ve denetlemek 
üzere, idlerini işveren, zabitan ve tayfalar adı
na eşit sayıda iştirak ettirilmek üzere bir iaşe 
kurulu teşkil olunur. Bu iaşe kurulunun ku
ruluş ve yapısı, ödev ve görevleri, yetki ve so
rumluluğu, çalışma tarzı, 83 ncü maddede be
lirtilen Tüzükte etraflıca gösterilir. 

İkamet yerlerinin denetimi 
MADDE 85. — işbu kanunun uygulandığı 

gemilerde, gemi adamları, ikamet, dinlenme, 
iaşe, yemek, yatak ve çalışma yerlerinin bu ka
nunda belirtilen durum ve . şartlara uymıyan 
hallerde, keyfiyeti; gerek ferden ve gerekse 
üyesi bulunduğu sendikası aracılığı ile yetkili 
ve sorumlu makamlara bildirmek ve durumun 
ıslahını talebetmek hakkına sahiptir. 

Memlekete iade hakkından mahrumiyet 
Yabancı yemi adamlarının memleketlerine iade

leri yükümlülüğü 
MADDE 87. — tş bağıtında yabancı gemi 

adamlarının, memleketlerinin bir limanına ve
ya sözleşmenin bağıtlandığı limana iade edile
ceklerine dair hüküm bulunmadığı takdirde, 
iş veren veya vekili gemi adamını, bütün za
ruri masrafları, karşılanmak şartiyle ikametgâ
hının bulunduğu memlekete veya limana ka
dar göndermek veya gemi uğradığı takdirde 
götürmekle yükümlüdür. 

İade hakkından mahrumiyet 
MADDE 88. — Yabancı bir memlekette gö

revine son verilen veya iş bağıtı yabana bir 
memlekette sona eren gemi adamı o memleket
te, denizcilik işleriyle ilgili olsun veya olma
sın, başka bir iş verenle her hangi bir işin ya
pılması için bağıt yaptığı takdirde, gemi ada
mının eski iş vereni kendisini memlekete iade 
ile yükümlü tutulamaz. 

Gemi adamı, yabancı memlekette olsun veya 
yurt içinde bağlama limanından uzakta bir 
yerde olsun, görevine son verilmesi, yahut iş 
bağıtının sona ermesi tarihinden itibaren bir 
hafta içinde memlekete veya bağlama limanı
na iade edilmesini dilemediği takdirde, bu sü
renin hitamından sonra, iş veren veya vekili ge
mi adamını iade ile yükümlü tutulamaz. 

Gemi adamı, yukarda belirtilen iade dileği
ni, elinde olmıyan sebeplerle bir hafta içinde 
kullanamadığı takdirde, mânilerin kayboldu
ğu tarihten itibaren kullanabilir. Bu durumda 
iş veren veya vekili gemi adamının iade talebi
ni yerine getirmekle yükümlüdür. 

İade halinde yol ve iaşe masrafları 
MADDE 89. — tş veren veya vekili, iş ba

ğıtının çözülmesinde veya sona ermesinden iti
baren, en geç bir hafta içinde gemi adamını 
Türkiye'ye getirecek, hal ve zamanın gerekle
rine göre seçilecek taşıt aracının biletini ve 
gemi adamının Türkiye'ye dönüşüne kadar, 
bilûmum yol, iaşe, otel ve sair zaruri masrafla
rını gemi adamına ödemekle yükümlüdür. 

îş bağıtında, gemi adamının Türkiye'nin 
hangi limanına kadar getirileceğine dair açık
lık bulunmadığı takdirde, iş veren veya vekili 

Memlekete iade yükümlüğü 
MADDE 86. — iş bağıtı, yabancı bir mem

lekette çözülür veya sona ererse, iş veren veya 
vekili, gemi adamını, seyahati süresince, bü
tün zaruri ihtiyaçları karşılanmak şartiyle 
memlekete iade etmekle yükümlüdür. 

tş bağıtının, her hangi bir Türk limanında 
çözülmesi veya sona ermesi halinde, sözleşme
de açıklık bulunmadığı takdirde ve gemi ada
mı dilerse, iş veren veya vekili gemi adamını, 
yukardaki fıkra hükümlerine uygun olarak ge
minin bağlama limanına kadar bütün zaruri ih
tiyaçları karşılanmak şartiyle getirmek veya 
göndermekle yükümlüdür. 
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gemi adamını, geminin bağlama limanına ka
dar yukardaki fıkrada yazılı esas ve şartlar 
altında iadeye mecburdur. 

îş bağıtınm çözülmesi, gemi adamının ağır 
bir kusuru yüzünden olagelmişse, bu masraf
ların gemi adamının istihkakından kesilebil-
mesi mümkün olmadığı takdirde, iş verenin 
yaptığı masraflar hususunda rücu hakkı saklı
dır. 

iade yükümlülüğünün, iş veren veya vekili 
tarafından yukardaki hükümler ve esaslar için
de ve zamanında yerine getirilmemesi halinde, 
gemi adamının yurda dönmek üzere, kendi 
imkanlariyle yapmak zorunluğunda kaldığı 
bilûmum taşıt, iaşe ve ikamet ve sair zaruri 
masrafları ile bu sebeple mahrum kaldığı üc
retler ve sair ziyanlarını iş veren veya veki
linden talebetmek hakkına sahiptir. 

Gemi adamlarının yabancı seferler esnasın
da gemide tedavi edilemiyecek derecede hasta
lanmaları, kazaya uğramaları halinde, iş ve
ren veya vekili, gemi adamının sağlığı konu
sunda gerekli her türlü tedbiri almak, gemi 
adamının bakım tedavi, ilâç, gerektiği tak
dirde hastane masraflarını sağlamakla yüküm
lüdür. 

Yukardaki fıkrada belirtilen şartlar altında 
sefere devam edemiyen gemi adamı, sonradan 
hastalığının geçtiği mahallî hekimlik veya 
hastanelerin raporu ile belgelendiği takdirde, 
iş veren veya vekili gemi adamını, işbu mad
denin birinci fıkrasında yazılı esaslar içinde 
yurda getirmekle yükümlüdür. 

Her hangi bir gemi adamının bağlama li
manı dışında ve görev esnasında ölümleri ha
linde, iş veren gemi adamının cenazesini bü
tün vecibe ve masraflariyle beraber yurda ge
tirmek ve cenazesini gemi adamının ailesine ve
ya kanuni varislerine teslim etmekle yüküm
lüdür. 

İŞ VE İŞÇİ BULMA 

İş v& işçi bulma 

MADDE 90. — Gemi adamlarının elverişli 
oldukları işlere yerleşmelerine ve çeşitli deniz iş
leri için gemi adamları bulunmasına aracılık et
me hususlarının düzenlenmesi, kamu ödevi ola

rak Devletçe yapılır. Bu ödev, iş kolunda ku
rulu ve toplu sözleşmeye yetkili gemi adamı sen
dikası ile, 4837 sayılı Kanunla kurulan iş ve 
işçi Bulma Kurumunca karşılıklı iş birliği 
yapmak suretiyle düzenlenir. 

Yasaklamalar 

MADDE 91. — 90 ncı maddede belirtilen 
yetkili makamlar dışında, iş ve işlere gemi 
adamı, gemi adamlarına iş bulmak için, ka
zanç amaciyle çalışılması veya bu yönde özel 
bir büro açılması yasaktır. 

Çeşitli iş verenlerin veya gemi adamları
nın kendi arala/nnda veyahut sendikaları ara
cılığı ile, kamu yararına yardımcı olarak iş ve 
işçi bulma işleriyle uğraşmaları ve bunun 
için kendi çevrelerinde kuracakları teşkilâtın 
çalışması, ancak iş ve işçi Bulma Kurumundan 
izin almak ve Kurumca denetlenmek şartiyle 
mümkündür. Şöyleki, bu yolda açılacak büro
ların yapacakları işlere karşılık gemi adamla
rından her hangi bir ücret almaları yasaktır. 

Taşımada indirim 

MADDE 92. — iş ve işçi Bulma Kurumunun 
aracılığı ile iş bulmuş olan gemi adamlarının 
çalışacak yere gitmelerinde, Kurum tarafın
dan verilen belgelere dayanılarak Devlet ta
şıt araçlarında % 50 indirim yapılır. 

SOSYAL SİGORTALAR 

Sosyal sigortalar 

MADDE 93. — Gemi adamlarına uygula
nacak sosyal sigortalar aşağıda belirtilmiştir. 

1. Bu kanunun kapsamına giren sigortalı 
gemi adamları, 3008 sayılı iş Kanununun 7 
nci faslı ile 4772 sayılı iş kazaları ile, meslek 
hastalıkları ve Analık Sigortası, 5417 sayılı 
ihtiyarlık Sigortası ve 5502 sayılı Hastalık ve 
Analık Sigortası kanunlarına tabidirler. 

2. Bu kanunun kapsamına giren ve 5434 
sayılı Emekli Sandığı Kanununa bağlı gemi 
adamlarına kendi kanunları uygulanır. 

3. Gemi adamlarının sosyal sigortası ile il
gili kanunlar hükümerinin işin mahiyetinin ge-
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rektireceği şartlar dâhilinde, hangi şartlar al
tında uygulanacağı ve iş veren ve gemi adamla
rına hangi usul ve kurallar altında tatbik olu
nacağı, Çalışma Bakanlığının denetimi altında, j 
tşçi Sigortaları Kurumu ve Emekli Sandığı ta- j 
rafından müştereken uluslararası denizcilik 
normlarına uygun olarak hazırlanacak ve uy
gulanmaya konacak (gemi adamlanna mahsus 
sosyal sigorta yönetmeliği) nde belirtilir. j 

îşbu yönetmeliğin hazırlanışında, iş kolunda 
kurulu ve toplu sözleşmeye yetkili iş veren ve i 
gemi adamı sendikasının mütalâasının alınması 
şarttır. 

Yıpranma hakkı 

MADDE 94. — Gemi adamlarına, meslekin 
özellik ve karakteri nazarı itibara alınarak, 
emekliliklerinde, fiilî hizmet sürelerine eklen
mek üzere, yılda iki aylık bir itibari yıpranma 
süresi tanınır. 

Liman sınırını aşmak suretiyle hizmet gö
ren gemi adamlanna, iş yerinde uygulanmakta 
olan ücret kademe terfilerinde, mahrumiyet 
hakkı olarak terfi sürelerinden yılda iki aylık 
bir indirim yapılır. 

Denizde yaş haddi 

MADDE 95. — Denizcilik meslekinin ağır ve 
yıpratıcı etkileri, nazan itibara alınarak, gemi 
adamlannın emeklilik yaş hadleri 55 ve fiilî 
hizmetleri süresi 25 yıl olarak hesaplanır. 

Giyim hakkı 

MADDE 96. — tşbu kanunun uygulandığı 
iş yerlerinde çalışan gemi adamlarına iş veren
ler, mevzuatın gerektirdiği bilûmum resmî gi
yim eşyalannı giyilecek şekilde sağlamak veya 
ücretini ödemekle yükümlüdür. 

Giyim eşyalannın, çeşitleri, vasıflan, miktar
ları ve veriliş dönemeri, kullanılış tarzlan, top
lu sözleşmelerle düzenlenir. 

Devletin fonksiyonu 

MADDE 97. — Sosyal sigortalar, Devlet ta
rafından düzenlenir ve denetlenir. 

DENÎZ İŞ HAYATININ DENETİM 

VE TEFTİŞİ 

Devletin yetkisi 

MADDE 98. — Denizde de çalışma hayatı 
ile ilgili mevzuatın uygulanmasını Devlet iz
ler, denetler ve teftiş eder. Bu ödev, Çalışma 

i Bakanlığına bağlı ihtiyaca yetecek sayı ve özel-
' likte teftiş ve denetlemeye yetkili memurlarca 

yapılır. 

Yetkili makam ve memurlar 

MADDE 99. — 98 nci madde hükmünün uy
gulanması için, deniz iş hayatının izlenmesi, de-

j netlenmesi ve teftişi ile ödevli olan makamlar 
' veya yetkili memurlar, iş yerlerini, işin yürü

tülmesi tarzını ilgili defter, evrak ve hesapları, 
ailet, edevat, araç ve makinalan, iş için gerekli 
olan malzeme ve eklentilerini, gerektiği zaman
larda ve gemi adamlannın hayatına, sağlığına, 
güvenliğine, ilerleyip yetişmelerine, dinlenme, 
oturup yatmalarına, ilişkin tesisler ve tertipleri 
her zaman görmek, araştırmak ve incelemek ve 
bu kanunla suç sayılan eylemlere rasladığı za
man, bu hususta çıkarılacak (Deniz îş Teftişi 
Tüzüğü) nde belirtilen şekillerde yalnız bu hal
leri yasaklamak yetkisini haizdir. 

Teftiş ve denetleme sırasında gerek iş ve
renler veya vekilleri yahut da kaptanlar gerek
se gemi adamlan ve bu işle ilgili görülen baş
ka kişiler, işleme, denetleme ve teftişle ödevli 
makamlar ve memurlar tarafından çağırıldıkla-
n zaman gelmek, ifade ve bilgi vermek, gerekli 
olan belge ve kanıtlan getirip göstermek ve 
vermek ve birinci fıkrada yazılı yetkileri içinde 
görevlerini yapmak için kendilerine karşı her 
çeşit kolaylığı göstermek ve bu yoldaki emir ve 
isteklerini itirazsız yerine getirmekle ödevlidir
ler. 

Deniz iş hayatını izleme, denetleme ve tefti
şe yetkili olan memurlar tarafından tutulan tu
tanaklar, aksi sabit oluncaya kadar muteber
dir. 

• Yetkili memurların ödevi 

MADDE 100. — Deniş iş hayatını izleme, de
netleme ve teftiş yetkisi olan makamlar veya 
memurlar, bu görevlerini yaparlarken işin nor-
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mal gidişini ve iş yerinin işlemesini, inceledik
leri hususun niteliğine göre, mümkün olduğu 
kadar sekteye uğratmamak, savsaklamamak, 
durdurmamak ve güçleştirmemekle ve resmî iş
lemlerin yürütülüp sonuçlandırılması için açık
lanması gerekmedikçe, iş verenin ve iş yerinin 
meslek sırları ve şartlan, ekonomik ve ticari hâl 
ve durumları hakkında gördükleri ve öğrendik
leri hususları tamamen gizli tutmak ve kendile
ri tarafından bilgileri ve ifadeleri alınan yahut 
kendilerine baş vuran veya ihbarda bulunan 
gemi adamlarının ve başka kişilerin adlarını ve 
kimliklerini açıklamamakla yükümlüdürler. 

Sair merciler tarafından yapılan teftişler 

MADDE 101. — Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı ile diğer Devlet, il yahut belediye 
teşkilâtı iş yerlerinde yapacakları teftiş ve de
netlemelerle bu teftiş ve denetlemelerin sonuçla
rını bu yolda yapacakları işlemleri o yerde bu
lunan Bölge Çalışma Müdürlüğüne teftişin bit
tiği günden başlamak üzere bir hafta içinde ya
zı ile bildirir. 

îş yerinin kurulup açılmasına izin vermeye 
yetkili makamlar her ay bu hususta izin ver
dikleri iş veren ve iş yerinin ad ve adresini ve 
yapılan işin çeşidini gösterir listeleri gelecek 
ayın onbeşine kadar, o yerin bağlı Bölge Çalış
ma Müdürlüğüne bildirirler. 

Gemi adamı ve i§ verenin sorumluluğu 

MADDE 102. — îş denetim ve teftişleriyle 
ödevli makamlar veya memurlar tarafından ifa
de ve bilgilerine baş vurulan gemi adamlarına, 
iş veren veya vekillerinin gerek doğrudan doğ
ruya veya dolayısiyle telkinlerde bulunmaları, 
gemi adamların gerçeği saklamaya yahut değiş
tirmeye sevk ve her hangi bir suretle zorlama
ları veyahut gemi adamlarının ilgili makamlara 
baş vurmaları ve haber ve ifade vermeleri üze
rine bunlara karşı kötü davranışlarda bulunma
ları yasaktır. 

Gemi adamları da, çalıştıktan veya ayrıldık
ları iş yerleriyle iş verenler hakkında ilgili ma
kamlar ve memurlara gerçeğe uygun olmıyan 
haberler vererek ilgili makam ve memurlan, lü
zumsuz işlemlerle uğraştırmaları veya iş veren
leri haksız yere kötü duruma düşürmeye kal-

kışmalan ve ilgili makamlarca kendilerinden 
sorulan hususlar için doğru olmıyan cevaplar 
vererek denetim ve teftişin yapılmasını güçleş
tirmek veya yanlış bir sonuca vardırmak gibi 
kötü niyetli davranışlarda bülunmalan yasak
tır. 

Teftiş Defteri 

MADDE 103. — îş verenler, işlettikleri iş 
yerlerinde ve bunların ilgili kollannda yetkili 
makamlarca yapılan teftişlerin sonuçlarının ya
zılması için Özel bir defter bulundurmakla yü
kümlüdürler. 

Bu defterlerin ne şekil ve yolda doldurula
cağı ve bununla ilgili işlemlerin usulleri (îş Tef
tişi Tüzüğü) nde gösterilir. 

Bundan başka, deniz iş denetim ve teftişini 
kolaylaştırmak üzere, iş verenlerin yılda kaç 
defa belirli sürelerle gerekli olan cevapları ver
meleri için ilgili makam tarafından kendilerine 
gönderilecek bildirimleri doldurup vermek yü
kümlülüğünde bulundukları da yukanda anılan 
tüzükte gösterilir. îş verenler, bu bildirileri 
gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak doldurmak 
zorundadırlar. 

Zabıtanın yardımı 

MADDE 104. — Bu kanun hükümlerinin tam 
gerektiği gibi uygulanabilmesi için, iş yerlerini 
teftiş ve denetlemeye yetkili makamlar veya 
memurlann gerekli görmeleri ve istemeleri ha
linde zabıta kuvvetleri, bu makamlar veya me
murların görevlerini iyi bir şekilde yapabilme
leri için, kendilerine her türlü yardımda bu
lunmakla yükümlüdürler. 

Merci 

MADDE 105. — îş veren veya iş veren vekil
leri ile gemi adamlan arasında bu kanuna ve
ya iş bağıtına dayanan her türlü hak iddialann-
dan doğan dâvalara taraflarca iş bağıtlannda 
yetkili bir iş mahkemesi gösterilmediği takdir
de, gemi adamının dâvasını ikame ettiği iş mah
kemesinde bakılır. 

Resim ve hare bağışıklığı 

MADDE 106. — Gemi adamları ve iş veren
lerle bunların meslek kuruluşlan tarafından 
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kendilerini ilgilendiren ve iş hayatı ile ilişkin 
işlerde Çalışma Bakanlığına yazı ile baş vurma
ları halinde bu dilekçeler ve bunlarla ilgili tu
tanak, evrak, defter ve işlemeler her çeşit re
simden bağışıktır. 

CEZA HÜKÜMLERİ 

Genel hükümlere ilişkin cezalar 

MADDE 107. — Bu kanunun 3 ncü mad
desi hükümlerine aykırı hareket edenler hak
kında, 500 liradan az olmamak üzere ağır pa
ra cezası, tekrarında, evvelce hükmedilen para 
cezasının iki katı ile beraber bir hafta süreyle 
hapis cezası hükmolunur. 

îş bağıtına ilişkin cezalar 

MADDE 108. — İş bağıtına ilişkin cezalar 
aşağıda sırasiyle belirtilmiştir. 

1. Kanunun 12 nci maddesinin 1 nci fıkra
sında belirtilen iş bağıtını yazılı yapmıyan ve 
3 ncü fıkrada anılan belgeyi vermiyen, 

2. Kanunun 14 ncü maddesinin, 1, 2, 3, 4, 
5, 6 nci fıkralarında belirtilen bildirimleri yap
mıyan ve gemi adamı hizmet defterini vermi
yen, 

3. Kanunun 17 nci maddesinin ilgili fıkra
ları hükümlerindeki bildirim şartına uymadığı 
halde, bildirim öneline ilişkin ücreti ödemiyen, 

4. Kanunun 21 nci maddesindeki bağıt çö
zümünün bildirilmesi hükmüne uymıyan, 

5. Kanunun 24 ncü maddesinde yazılı hal
lerde gemi adamı ücretini vermiyen, 

6. Kanunun 27 nci maddesinde belirtilen 
tazminatları ödemiyen, 

7. Kanunun 30 ncu maddesinde belirtilen 
çalışma ve kimlik karnesi ile, 29 ncu madde
sinde belirtilen belgeyi gemi adamına vermi
yen, 

8. Kanunun 31 nci maddesinde belirtilen 
bildirim önelleri içinde gemi adamına yeni iş 
arama izini vermiyen, 

9. Kanunun 32 nci maddesinde belirtilen 
esaslara aykırı olarak, toplu veya toplu sayı
lacak sayıda gemi adamı çıkarmak istediği hal
de, zamanında bölge çalışma müdürlüğüne bil-
dirmiyen veya toplu yahut toplu sayılacak sa
yıda gemi adamını kanuni yükümlülükleri yeri

ne getirerek de olsa bölge çalışma müdürlüğü
ne haber vermeden çıkaran işveren veya vekili 
hakkında 1 000 liradan aşağı olmamak üzere 
ağır para cezasına, hareketlerinin tekrarlanma
sında evvelce hükmolunan para cezasının İM 
katı ile beraber bir hafta süre ile hapsine hük
molunur. 

10. Kanunun 34 ncü maddesinde yazılı 
şartlara uymadan ve Çalışma Bakanlığından 
izin almadan kantin açan ve aynı maddedeki 
hükümlere aykırı hareket eden, keza işbu mad
denin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nci fıkralarında be
lirtilen hareketlere tevessül eden iş veren veya 
vekilleri hakkında, 500 liradan az olmamak üze
re hafif para cezasına, hareketlerinin tekrar
lanmasında evvelce hükmolunan para cezasının 
iki katı ile beraber, beş günlük süre ile hapsi
ne hükmolunur. 

Ücrete ilişkin cezalar 

MADDE 109. — Ücrete ilişkin cezalar aşa
ğıda sırayla belirtilmiştir. 

1. Kanunun 35 nci maddesinde ve ilgili 
fıkralarında belirtilen ücretleri süreleri içinde 
ödemiyen, ve ücrete ilişkin hesap puslalarını 
gemi adamına vermiyen, 

2. Kanunun 37 nci maddesinde belirtilen 
fazla saatlerle çalışma ücretlerini zamanında ve 
gerekli orantıları ile hesaplamıyan ve ödemi
yen, 

3. Kanunun 38 nci maddesinde belirtilen 
hafta tatili ücretlerini zamanında ve gerekli 
orantıları ile hesaplamıyan ve ödemiyen, 

4. Kanunun 39 ncu maddesinde belirtilen 
ulusal bayram ve genel tatil ücretlerini zama
nında ve gereken orantıları ile hesaplamıyan 
ve ödemiyen, 

5. Kanunun 43 ncü maddesinde belirtilen 
yüzdelerin hesaplanmasında ve ödenmesinde ge
reken usul ve şartlara uymıyan, keza kanunun 
44 ncü maddesinde belirtilen yüzdelerin belge
lenmesi hükümlerine aykırı hareket eden, 

6. Kanunun 49 ncu maddesinde belirtilen 
tutarlardan fazla gemi adamı ücretlerinden za
rar karşılığı kesinti yapan veya zararı yapmak
sızın işten çıkan gemi adamına tazminatı iade 
etmiyen veya mahsup yaptığı halde, istek üze
rine hesap ve belgeleri göstermiyen, 
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7. 48 nci maddede anılan sebepler dışında 

gemi adamına para cezası veren veya aynı mad
denin 1 nci fıkrasında belirtilen tutardan faz
la para cezası kesen, yahut da kesilen bu para
ları, 2 nci fıkrada belirtilen hesaba yatırmı-
yan iş veren veya vekili hakkında 500 liradan 
az olmamak üzere hafif para cezası hükmolu
nur. 

8. Kanunun 36 nci maddesinde anılan ko
misyonların tâyin ve tesbit ettiği asgari ücret
leri gemi adamına noksan ödiyen veya hiç öde-
miyen, iş veren veya vekili hakkında 500 lira
dan az olmamak üzere hafif para cezası hük
molunur. 

9. işbu maddenin 1, 2, 3, 4, 5, 6 nci fık
ralarında belirtilen hareketlere tevessül eden 
iş veren veya iş veren vekilleri hakkında 500 
liradan aşağı olmamak üzere hafif para cezası 
hükmolunur. 

10. Kanunun 55 nci maddesinde belirtilen 
iş veren ücret defterini düzenlemiyen, işbu ka
nunda belirtilen ücretli izinlerini vermiyen ve 
ücretli izine ilişkin ücretini peşin ödemiyen, 
hak edilmiş iznini kulanmadan iş bağıtmın çö
zülmesi halinde gemi adamına bu izine ait üc
retini ödemiyen, 65 nci madde hükümleri uya
rınca çıkarılan îziıı Yönetmeliği hükümlerine 
uymıyan veya aykırı hareket eden, kanunun 52 
nci maddesinde anılan sebepler dolayısiyle ge
mi adamı ücretlerinde indirim yapan iş veren 
ve iş veren vekili hakkında 1 000 liradan aşağı 
olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur. 

İşin düzenlenmesine ilişkin cezalar 

MADDE 110. — Kanunun 67 nci maddesin
de belirtilen esas ve usullere aykırı gemi ada
mı çalıştıran, toplu sözleşmelerde belirtilen iş 
sürelerinin düzenlenmesi hakkındaki esas ve 
usullere uymıyan 73 ncü maddede belirtilen yö
netmelik hükümlerini uygulamıyan veya yönet
melik hükümlerine aykırı hareket eden iş veren 
veya vekilleri hakkında 1 500 liradan az olma
mak üzere ağır para cezası hükmolunur. 

Gemi adamı sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin 
cezalar 

MADDE 111. — Gemi adamı sağlığı ve iş 

güvenliğine ilişkin cezalar aşaşıda sıra ile belir
tilmiştir. 

1. Kanunun 74 ncü maddesinde belirtilen 
sağlık şartlarına uymıyan, 75 nci maddede be
lirtilen Tüzük hükümlerine uygulamıyan veya 
Tüzük hükümlerine aykırı hareket eden, Çalış
ma Bakanlığı yetkili teşkilâtından kurma, işlet
me izini belgesini almadan bir iş yerini açan, 
75 nci maddede belirtilen Tüzüğün birinci de
recedeki şartlarına uymıyan iş veren veya ve
killeri hakkında 2 000 liradan aşağı olmamak 
üzere ağır para cezası hükmolunur. 

Yukarda belirtilen şartlar ve noksanlar ye
rine getirilinceye kadar ilgili Bölge Çalışma 
Müdürlüğünün teklifi ile, o yerin Mülkiye âmi
ri tarafından iş yeri kapatılabilir. 

Yukanki durumların tekrarlanması halinde, 
evvelce hükmolunan para cezasının iki katı ile 
beraber, ilgililer hakkında 10 günlük hapis ce
zasına da hükmolunur. 

2. Kanunun 76 nci maddesi uyarınca çıkarı
lacak Tüzükte, kurulması hükme bağlanan (ge
mi adamı sağlık ve iş güvenliği kurulu) nu iş 
yerinde kurmaktan kaçınan veya kurup da ça
lışmasına engel olan iş veren veya vekili hak
kında 1 000 liradan az olmamak üzere ağır pa
ra cezası, tekrarında ilk defa hükmolunan ce
zanın iki katı ile bir haftalık hafif hapis cezası 
hükmolunur. 

3. Bu kanunun 79 ncu maddesinin 4 ncü 
fıkrasındaki hüküm gereğince çıkarılan Tüzük
te gösterilen esaslar dâhilinde işlemekten alıko
nulan makina ve araçları yeniden işletme izini 
almadan çalıştıran, yaş, cins ve sağlık durum
ları itibariyle aynı maddenin üçüncü fıkrasın
da anılan şekilde çalışmaktan alıkonulan gemi 
adamlarını çalıştıran iş veren veya vekilleri 
hakkında 1 000 liradan az olmamak üzere ağır 
para cezası hükmolunur. 

4. Bu kanunun, 79 ncu maddesinde anılan 
Tüzük hükümlerine aykırı olarak gemi adamı 
çalıştıran iş veren veya vekilleri 1 500 liradan, 
78 nci madde hükmü gereğince gemi adamları
na doktor raporu almıyan ve istek halinde il
gili memura göstermiyen iş veren veya vekille
ri 500 liradan, 80 nci maddeye dayanılarak çı
karılacak tüzükte gösterilen yükümlülüğü ve 
sorumluluğu yerine getirmiyen iş veren veya 
vekilleri hakkında 1 500 liradan az olmamak 
üzere ağır para cezası hükmolunur. Yukarda 
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sayılan hallerin tekrarında para cezasından ay
rı olarak bir hafta süre ile hafif hapiste birlik
te hükmolunur. 

İş verenler hesabına iaşe ve ikamete 
ilişkin cezalar 

MADDE 112. — îş verenler hesabına iaşe ve 
ikamete ilişkin para cezalan aşağıda belirtilmiş
tir. 

1. Bıı kanunun 81 nci maddesi hükümleri 
uyarınca belirtilen ödevlerini yerine getirmiyen, 
82 nci madde hükümleri uyarınca gemi adamla
rına ikamet yerlerini sağlamıyan, her iki husu
su da kanunun belirttiği esas ve usullere uy
gun olarak düzenlemiyen, 83 ncü maddede belir
tilen tüzük hükümlerini harfiyen uygulamıyan 
veya tüzük hükümlerine aykırı hareket eden, 
84. ncü madde uyarınca, gemilerde iaşe kurul
larını kurmıyan ve kurup da çalışmasına engel 
olan, 85 nci maddede belirtilen esaslara uygun 
olarak ikamet yerlerinin denetimi konusunda 
dilek ve teşebbüste bulunan gemi adamlarına 
her hangi bir suretle etki ve baskı yapan iş ve
ren veya vekilleri hakkında 1 000 liradan az ol
mamak üzere ağır para cezası hükmolunur. 

2. Yabancı bir memlekette veya seferde yu
karda belirtilen suçları işliyen îş veren veya, ve
killeri hakkında 1 ncî fıkrada belirtilen cezalar 
iki katı üzerinden uygulanır. 

3. 1 nci fıkrada belirtilen suçların tekra
rında suç yurt içinde işlenmişse bir haftalık ha
pis cezası, yurt dışında işlenmişse 10 günlük 
hapis cezası hükmolunur. 

Memlekete iade yükümlülüğüne ilişkin 
cezalar 

MADDE 113. — Memlekete iade yükümlü
lüğüne ilişkin cezalar aşağıda sırayla belirtil
miştir. 

1. Kanunun 86 nci maddesi hükümleri uya
rınca gemi adamını, kanunda belirtilen esas ve 
usullere uygun olarak yurda iade etmiyen, 89 
ncu madde hükümleri uyarınca, gemi adamları
na iade halinde kanunda belirtilen zaruri 
masraflarını ödemiyen iş veren veya vekilleri 
hakkında 1 000 liradan az olmamak üzere ağır 
para cezası hükmolunur. 

2. 1 nci fıkrada belirtilen suçlan yabancı 
bir memlekette veya seferde işliyen iş veren 

veya vekilleri hakkında cezalar iki katı ûserüt-
den hesaplanır. 

3. 1 nci fıkrada belirtilen suçlann tekra-
nnda suç yurt içinde işlenmişse bir haftalık ha
pis cezası, suç yurt dışında işlenmişse on günlük 
hapis cezası hükmoluur. 

4. işbu maddenin 1, 2, 3 ncü fıkralannda 
belirtilen suçların zuhurunda, uygulanacak ce
zalardan gayri gemi adamının İş veren veya iş 
veren vekillerinden zarar ziyan talebinde bu
lunmak haklan saklıdır. 

Sosyal sigortalara ilişkin cezalar 

MADDE 114. — 7772, 5502 ve 6900 sayılı 
kanunlarda yazılı yükümlülükleri uygulamıyan 
iş veren veya vekillerine, o kanunlarda yazılı 
ilgili cezalar hükmolunur. 

îş hayatının denetim ve teftişine ilişkin cezalar 

MADDE 115. — Hayatının denetim ve tefti
şine ilişkin cezalar aşağıda sırayla belirtilmiş
tir : 

1. Bu kanunun 99 ncu maddesinin 2 nci 
fıkrasında sayılan ödevleri yerine getirmiyen 
ve aynı maddenin 1 nci fıkrasında kendilerine 
yetki verilen memurlara karşı gereken kolay
lığı göstermiyen iş veren veya vekilleri, 103 
ncü madde uyarınca çıkanlacak (Deniz iş 
Teftişi Tüzüğü) hükümlerine ve aynı madde
nin 3 ncü fıkrasında belirtilen bildirim şartına 
uymıyan iş veren veya vekilleri, 102 nci mad
dede belirtilen yasaklara uymıyan iş veren ve
ya vekilleri hakkında 2 500 liradan az olma
mak üzere ağır para cezası hükmolunur. 

2. Kanunun 102 nci maddesinde belirtilen 
yasaklara uymıyan gemi adamları hakkında 
50 liradan az olmamak üzere para cezası hük
molunur. 

3. Yukarda 1 ve 2 nci fıkralardaki halle
rin tekrannda, cezalar bir kat artınlır ve para 
cezası ile birlikte on günden az olmamak üzere 
hafif hapis cezası hükmolunur. 

Olağanüstü cezalar 

MADDE 116. — Bu kanunun ceza bölümün
de cezası aynca yazılmamış olan yasaklara kar
şı gelen iş veren veya vekilleri hakkında 100 li
radan az olmamak üzere hafif para cezası hük
molunur. 
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Son hükümler 

MADDE 117. — Bu kanunun hükümleri, 
gemi adamlarına daha elverişli hak ve menfa
atler sağlıyan, kanun, sözleşme, teamül ve ge
leneklerden doğan haklara halel getiremez. Bu 
kanunun uygulanması sonucu olarak, iş vere
ne düşen yükümlülükler, gemi adamlarının üc
ret ve sair müktesep haklarının daha aşağı had
lere indirilmesini gerektiremez. 

MADDE 118. — Bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte kaldırılan, 6379 sayılı Deniz îş Ka
nununun şümulünde bulunan iş yerlerinde ça
lışan gemi adamlarına uygulanan çeşitli sos
yal sigorta kanunlannın uygulanmasına tşçi 
Sigortalan Kurumu ve Emekli Sandığı tara
fından aynı esaslar çevresinde devam olunur, 

MADDE 119. — Bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihe kadar kaldırılan 6379 sayılı Deniz 
iş Kanunu hükümleri haklarında uygulanmı-
yanlar için bu kanunun 24 ncü maddesinde 
belirtilen kıdem tazminatı haklan, bu kanu
nun yürürlüğe giriş tarihinden itibaren başlar. 

MADDE 120. — Bu kanun hükümlerine gö
re, gemiler bir iş yeri sayılır. 

MADDE 121. — Bu kanunun yürürlüğe gir
mesinden itibaren iş verenler veya vekilleri 
çalıştırdıkları gemi adamlan ile, bu kanunda 
yazılı esaslar ve usullere uygun olarak iş ba-
ğıtı yapmakla yükümlüdürler. 

îş verenlerin çalıştırdıkta gemi adamlan 
ile aralarında mevcut şifahi veya yazılı bağıt
ların bu suretle yeniden düzenlenmesi, gemi 
adamlannm bu yazılı bağıtlara tekaddüm eden 
hizmetlerinden doğan haklarına halel getire
mez. 

MADDE 122. — Bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte, gemi adamı olarak çalışmakta 
olanlar, 5502 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi
nin 2 nci fıkrası ile 14, 15, 18 ve 33 ncü madde
lerinin uygulanması bakımından bu kanuna tâ
bi gemilerde çalışmış ve bu süre için Hastalık 
ve Analık Sigortası primi ödemiş sayılırlar. 

MADDE 123. — Yürürlükten kaldırılan 
6379 sayılı Deniz tş Kanununun yürürlüğe gir
diği tarihte 35 yaşını geçmiş bulunan gemi 
adamlarından sözü geçen tarihten önceki beş 

yıl içinde gemi adamı olarak veya îş Kanununa 
tabi olarak her hangi bir iş yerinde en az bin 
gün çalışmış olan ve bu hizmet sürelerini gös
termek üzere çalışmış olduklan gemi veya iş 
yerinden aldıklan belgeleri en geç 6379 sayılı 
Kanunun yürürlüğü tarihinden itibaren bir yıl 
içinde îşçi Sigortalan Kurumuna sunmuş bulu
nanlar 5417 sayılı İhtiyarlık Sigortası Kanunu
nun 5937 sayılı Kanunla değiştirilen geçici 1 nci 
maddesinde yazılı şartlarla, fakat bu madde
deki 1 Nisan 1950 kaydı aranmaksızın İhtiyar
lık Sigortasından faydalandmlmalanna mütaal-
lik haklar saklıdır. 

Yürürlüğe giriş 

MADDE 124. — Bu kanun yayımı tarihin
den itibaren üç ay sonra yürürlüğe girer. 

1. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, 
yürürlükten kaldmlan 6379 sayılı Deniz İş Ka
nununa göre İş Kanununun kapsamına alınmış 
olan iş yerlerinin iş verenleri bu kanunun 3 ncü 
maddesine göre aynca iş yerlerini bildirmek zo
runda değildirler. 

Ancak, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
te, çalışmakta olan iş yerlerinden yürürlükten 
kaldırılan 6379 sayılı Deniz İş Kanununun kap
samına alınmamış olan iş yerlerinin iş veren 
veya vekilleri bu kanunun 3 n cü mad
desindeki bildirme zorunluğuna, kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 ay içinde 
uymakla yükümlüdürler. 

2. Bu kanunun yürürlüğe girdikten sonra 
kaldmlan 6379 sayılı Deniz İş Kanunu ile ilgi
li maddelere ilişkin çıkarılmış Bakanlar Kurulu 
kararlan kapsamına girecek nitelikte yeniden 
açılacak iş yerlerinde, 4772, 5502, 6900 sayılı 
kanunların veya tadillerinin uygulanmasına, İş
çi Sigortalan Kurumu tarafından aynı esaslar 
çevresinde yapılacak tesbitler veya bu iş yerleri 
iş veren veya vekilleri tarafından İşçi Sigorta
ları Kurumuna yapılacak bildirimlere dayanıla
rak devam olunur. Sosyal sigortalann, ayrı bir 
kanunla düzenlenmesi halinde bu madde yürür
lükten kalkar. 

3. İşbu kanunda belirtilen bilcümle tüzük 
ve yönetmelikler, kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren önem ve ivedilik derecelerine gö
re asgari üç ay, âzami altı ay içinde hazırlana
rak uygulanmaya konur. 
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3. Bu kanunun yürürlüğe giriş tarihine ka

dar, 6379 sayılı Deniz îş Kanunu ve sair ilgili 
kanunlar gereğince hazırlanmış ve yürürlüğe 
konmuş tüzük ve yönetmeliklerle, aynı şartlar 
altında iş verenler tarafından hazırlanarak yü
rürlüğe konmuş bulunan yönetmeliklerin, işbu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren as
gari üç ay, âzami altı ay içinde, bu kanunun 
hükümlerince uydurmak zorundadırlar. 

Kaldırılan mevzuat 

MADDE 125. — Bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren 6379 sayılı Deniz tş Ka
nunu ile bu kanuna dayanılarak yürürlüğe kon
muş bulunan bütün tüzük ve yönetmelikler hü
kümleri yürürlükten kalkar. 

Kanunun yürütülmesi 
MADDE 126. — Bu kanunu Bakanlar Ku

rulu yürütür. 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 

Esas No. : 1/562-2/314 
Karar No. : 3 

Geçici Komisyon raporu 

21 . 6 . 1965 

Yüksek Başkanlığa 

Deniz İş kanunu tasarısı ile İzmir Milletvekili Saiın Kaygan ve 11 arkadaşının Deniz İş ka
nun teklifi, komisyonumuzda, Çalışma Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Denizcilik Bankası, Türk 
Hür - İş Konfederasyonu, Türk Ulaş - İş Federasyonu temsilcilerinin iştirakiyle yapılan toplan
tılarda incelenmiştir. Deniz İş kanunu tasarısı nm gerekçesinde belirtilen görüşlere genellikle 
katılan komisyonumuz, tasarıyı temel alarak gerekli değişiklikleri yapmıştır. 

Maddelerde yapılan değişiklikler gerekçeleriyle birlikte aşağıda sunulmuştur:. 
Madde 1. — Deniz İş Kanununun kapsamı, tasarıya nazaran gemi adamı sayısı bakımından 

biraz daha genişletilmiş ve bu amaçla tasarının 1 nci maddesinin 2 nci bendindeki gemi ada
mı sayısı «sekiz» den «beş» e indirilmiştir. 

Ayrıca, tasarının 1 nıci maddesinin 3 ncü bendinde «gemi» tarifi yapılırken eklenen «seyyar -
lık vasfı» arama şartı kaldırılmıştır. 

Her iki değişiklikte, bu kanun kapsamına girecek gemi adamı sayısını, gerçeğe ve ihtiyaca 
aykırı şekilde dar tutmama düşüncesi hâkim olmuştur. 

Yine komisyonumuzca incelenip 2 sayı ile raporu düzenlenmiş bulunan İş kanunu tasarısının 
1 nci maddesinin gerekçesinde iş Ibağıtının yapısı bakımından yapılan açıklamalar, bu tasarının 
1 nci maddesi için de benimsenmiştir. Yine aynı görüşten hareket edilerek İş kanunu tasarısının 
6 nci maddesinin kaldırılması sebebi, Deniz İş kanunu tasarısının 1 nci maddesinin 5 nci bendi 
için de yerinde görülmüş ve bu düşünce ile bu tasarının 1 nci maddesinin 5 nci bendi kaldırılmış
tır. 

Bundan başka bâzı kelimeler Türkçeleştirilm. iştir. 
Madde 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. — Tasarının bu maddelerine ait hükümler, aynen kabul edilmiş, 

sadece bâzı kelimeler Türkçeleştirilmiş veya imlâ düzeltmeleri yapılmıştır. 

Madde 10. — Tasarının 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 11, 12. — Tasarının 11 nci ve 12 nci maddeleri de bâzı kelimelerin Türkçeleştirilmesi ve 

imlâ düzeltmeleri dışında aynen kabul edilmiştir. 

Madde 13. — Tasarının 13 ncü maddesinin 2 nci bendi çıkarılmıştır. Bu hüküm, atıf yaptığı 
İş Kanununun ilgili hükmü gereğince hazırlanacak tüzükte, 4922 sayılı Kanunla buna Ibenzer 
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mevzuat ve gerekçelerin esasen dikkate alınabileceği düşünülerek «bu konuda 4922 sayılı Ka
nuna göre konulan özel hükümler saklıdır.» hükmü madde metninden çıkarılmıştır. 

Madde 14. — Tasarının 14 ncü maddesi, bâzı Türkçeleştirilen kelimeler dışında aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 15. — Tasarının 15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 16. — Tasarının 16 ncı maddesi yeni bir metin halinde düzenlenmiştir. Bu düzenle

mede, tasarının 16 ncı maddesi hükmü kabul edilmiş, ayrıca iş Kanununum «önemli fesih» hü
kümleri, !bu madeye aktarılmıştır. Kara içşisi ile gemi adamları arasında «önemli fesih» yönünde^ 
ayrılık düşünülmemesi gerektiği görüşü, böyle davranılmasmda âmil olmuştur. 

Madde 17, 18. — Tasarının 17 ve 18 nci maddeleri de bâzı kelimelerin Türkçeleştirilmeleri 
dışında aynen kabul edilmiştir. 

Madde 19. — Tasarının 19 ncu miaddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 20. — Tasarının 20 nci maddesi de yeni bir metin halinde düzenlenmiş, îş Kanununun 

«kıdem tazminatı» na ilişkin hükümleri bu maddeye aynen aktarılmıştır. Kara işçisi ile gemi adamı 
arasında «kıdem tazminatı» yönünden ayrılık düşünülmemesi gerektiği görüşü, böyle davranılma
smda âmil olmuştur. 

Madde 21. — Tasarının 21 nci maddesi, aynen kabul edilmiş, ancak atıf yapılan «fıkralar» 
kelimeleri «bendler» olarak değiştirilmiştir. 

Madde 22. — Tasarının 22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 23. — Tasarının 23 ncü maddesi aynen kabul edilmiş, ancak 2 nci bendin atıf yapılan 

«fıkrasına» kelimesi «bendine» olarak değiştirilmiştir. 
Madde 24. — Tasarının 24 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 25. — Tasarının 25 nci maddesi aynen kabul edilmiş, ancak atıf yapılan «fıkra» 

«bendi» olarak, «Ibend» de «fıkra» olarak yer değiştirmiştir. 
Madde 26. — Tasarının 26 ncı maddesi de yemi bir metin halinde düzenlenmiş. İş Kanununun 

«iş süresi» ne ilişkin hükümleri^ bu maddeye aktarılm.ştrı. Kara işçi ile gemi adamı arasında «iş 
süresi» yönünden ayrılık düşünülmemesi gerektiği görüşü, böyle davranılmasında âmil olmuştur. 

Madde 27. — Kelime düzeltmesi dışında taslarınım 27 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 28. — Tasarının 28 nci maddesi genellikle kabul edilmiş, bâzı kelimeler Türkçeleri-

rilmiş, ayrıca fazla saatlerle çalışmaları belgelemek üzere işveren veya işveren vekilinin tutacağı 
defterin «Noterden tasdikli olması» zorunluluğu eklenmiştir. 

Madde 29. — Tasarının 29 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 30. — Tasarının 30 ncu maddesinde, sadece bir imlâ düzeltmesi yapılmakla yetinil-

miştir. 
Madde 31. — Tasarının 31 nci maddesinde, sadece bâzı kelimeler Türkçeleştirilmiştir. 
Madde 32. — Gemi. adamı ücretinin ayda haczedilemiyecek olan 120 liralık miktarı 240 ürc.ya 

çıkarılmış, böylece iş Kanununun kabul ettiği meblâğ, gemi adamları için de kabul edilmiştir. 
Madde 33, 34. — Tasarının 33 ncü ve 34 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Madde 35. — Tasarının 35 nci maddesi kabul edilmiş, ayrıca imlâ düzeltmesi yapılmıştır. 
Madde 36. — Tasarının 36 ncı maddesi aynen kaıbul edilmiş, sadece madde başlığı değiştiril

miştir. 
Madde 37. — Tasarının 37 nci maddesi metni bu maddeden çıkarılmış, bunun yerine iş Kanu

nunun 33 ncü maddesine atıf yapmakla yetdnilmiş, böylece iş Kanununun asgari ücrete ilişkin hük
münün bu maddede ayrıca tekrarlanması uygun görülmemiştir. 

Madde 38. — Tasarının 38 nci maddesinde, «Toplu sözleşme» kelimeleri «Toplu iş sözleşmesi» 
olarak değiştirilmiş, bunun dışında metin aynen kabul edilmiştir. 

Madde 39. — Tasarının 39 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 40. 41, 42, 43, 44, 45 — Tasarının bu maddeleri, bâzı imlâ düzeltmeleri yapılarak ve 

bâzı kelimeler Türkçeleştirilerek kalbul edilmiştir. 
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Madde 46. — 17 . 7 . 1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu yürürlüğe girmiş 

bulunduğuna ve bu kanunun 135 nci maddesinin (B) bendinin (e) fıkrasında Sosyal Sigortalar 
Kanunun «Deniz işlerinde çalışanlara» «işin .niteliğinin gerektirdiği şartlarla» uygulanması müm
kün kılındığına göre, tasarının 46 ncı maddesine lüzum görülmemiş ve bu sebeple de anılan mad
de kaldırılmıştır. 

Tasarının 46 ncı maddesi kaldırılınca tasarının 47 nci maddesinin numarası 46 olarak değiştiril
miş, ayrıca imlâ düzeltmesi yapılmıştır. 

Ma4de 47. — .274 sayılı Kanun gemi adamları veya bunların işverenlerinin kendi aralarında 
sendika kurabilmelerini ve sendika üyesi olabilmelerini sağladığına göre, bu hakkın lüzumsuz tek
rarından ibaret olan tasarının 48 nci maddesi, bu sebeple kaldırılmıştır. 

Tasarının 48 nci maddesi kaldırılınca, tasarının 49 ncu maddesinin numarası 47 olarak değişti
rilmiş bir imlâ düzeltilmesi dışında tasarının 49 ncu maddesi 47 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 48. — Tasarının 46 ve 48 nci maddelerinin kaldırılması sebebiyle tasarının 50 nci mad
desinin numarası 48 olarak değiştirilmiş imlâ düzeltmeleri yapılmış ,ayrıca maddenin 1 nci bendin
de mânayı bozmıyacak kelime değişikliklerine gidilmiştir. 

Madde 49. — Tasarının 51 nci maddesi, 49 ncu madde olarak, bir imlâ düzeltmesi dışında ay
nen kabul edilmiştir. 

M>adde 50, 51, 52, 53, 54 — Tasarının 52 nci maddesi 50, 53 ncü maddesi 51, 54 ncü maddesi 52, 
-55 nci maddesi 53, 56 ncı maddesi 54 ncü madde olarak madde numaraları değişikliklerine tabi 
tutulmuş, ayrıca bu maddelerin metinlerinde mânayı bozmıyacak imlâ ve kelime düzeltmeleri yapıl
mıştır. 

Madde 55, 56 — Tasarının 57 nci maddesi 55, 58 nci maddesi 56 ncı madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

Komisyonumuz, raporun öncelik ve ivedilikle görüşülmesini Genel Kurula teklif eder. 
Millet Meclisi Genel Kuruluna sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile takdim olunur. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Zonguldak 

8. T. Müftüoğlu 

Balıkesir 
A. 1. Kırımlı 

Diyarbakır 
A. Aral 

izmir 
N. Kürşad 

imzada bulunamadı 
Mardin 

E. K. Ayfbar 
imzada bulunamadı 

Sozçü 
izmir 

§. Bak§ık 

Bilecik 
0. Tuğrul 

Eskişehir 
/. Cemalcûar 

Kırklareli 
A. Altuğ 

imzada bulunamadı 
Ordu 

A. Topaloğlu 
imzada bulunamadı 

Tekirdağ 
F. Mahramlı 

imzada bulunamadı 

Kâtip 
Artvin 
İN. 'Ata 

imzada bulunamadı 
Burdur 

N. Yavuzkan 
imzada bulunamadı 

Gümüşano 
H. Bayramoğlu 

Malatya 
H. Z. Özkan 

ıSamsun 
I. Kılıç 

imzada bulunamadı 
Van 

Ankara 
t. Gence 

Bursa 
• M. Tayyar 

istanbul 
R. Ülker 

İmzada bulunamadı 
Manisa 

8. Çağlar 

Sivas 
T. Türkay 

imzada bulunamadı 

/. Bedirhanoğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLlFÎ 

Deniz iş kanunu tasarısı 

Kanunun şümulü 

MADDE 1. — Bu kanun denizlerde, göllerde, ve akar sularda Türk Bayrağını taşıyan yüz ve 
daha yakan gro&tonilâtoluk gemilerle bu gemilerde bir is akdi ile çalışan gemi adamları ve bun
ların işverenleri hakkında uygulanır, 

Aynı işverene ait gemiler.'n grostonilâtoları toplamı yüz veya dıha fazla olduğu veyahut iş
verenin çalıştırdığı gemi adamı sayısı 8 veya daha fazla bulunduğu takdirde de birinci fıkra hük
mü uygulanır. 

Bu kanunun uygulanmasında sandal, mavna, şat, salapurya ve benzerleri gibi seyyarlık vasfı 
olanlar da «gemi» ve buralarda çalışanlar «gemi adamı» sayılır. 

Bakanlar Kurulu, ekonomik ve sosyal gerekler bakımından bu kanun hükümlerini yukarıdaki 
fıkraların kapsamı dışında kalan gemilerle gemi adamlarına ve bunların işverenlerine kısmen 
veya tamamen teşmile yetkilidir. 

Genel, katma ve özel bütçelerle belediye bütçelerinden kadro karşılığı maaş veya ücret alan
lara bu kanun hükümleri uygulanmaz. Ancak b:ı durumda bulunanlardan işveren vekili niteli
ğinde olanlar için bu kanunun işverenlere yüklediği yükümlülük kalır. 

Yukarıki fıkralarda yazılı gemilerin bu. kanun şümulüne alınmaları sebebiyle vâki olabilecek 
itirazlar Çalışma Bakanlığı tarafından incelenerek karara bağlanır. Yapılacak itirazlar kanunun 
uygulanmasını durduramaz. 

İşveren gemi adamı, haptan ve işveren vekilinin tarifi 

MADDE 2. — Bu kanunun uygulanmasında, 
A) Gemi sahibine veya kendisinin olmıyan bir gemiyi kendi nam ve hesabına işleten kimseye 

«işveren» denir. 
B) Bir iş bağıtına dayanarak gemide çalışan, kaptan, zabit ve tayfalarla diğer kimselere «ge

mi adamı» denir. 
C) Gemiyi sevk ve idare eden kimseye veya mücbir sebeplerle vazifesi başında bulunmaması 

halinde ona vekâlet eden kimseye «kaptan» denir. 
Ç) Kaptan ve işveren nam ve hesabına harekete yetkili olan kimselere «işveren vekili» denir. 
tş veren vekilinin bu sıfatla gemi adamlarına karşı muamele ve taahhütlerinden doğrudan doğ

ruya işveren sorumludur. 

Saldı hükümler 

MADDE 3. — Türk Ticaret Kanununun deniz tbaretinden bahseden dördüncü kitabındaki kap
tan ile iş veren arasındaki ilişkinliklere ait hükümler saklıdır. 

Yabancı gemi adamları 

MADDE 4. — Bu kanun hükümleri, mütekabiliyet esaslarına göre Türk gemi adamlarına 
aynı mahiyette haklar tanıyan devletlerin uyruğunda olup bu kanun kapsamına giren gemilerde 
çalışan gemi adamlarına da uygulanır. 
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Deniz îş Kanunu tasarısı 

Kanun kapsamı 

MADDE 1. — Bu kanun denizlerde ve akarsularda Türk Bayrağını taşıyan yüz ve daha yukarı 
grostonilatoluk gemilerde bir iş başıtı ile çalışan gomi adamları ve bunlann işverenleri hakkında 
uygulanır. 

Aynı işverene ati gemilerin grostonilâtoları toplamı yaz veya daha fazla olduğu veyahut işve
renin çalıştırdığı gemi adamı sayısı 5 veya daha fazla bulunduğu takdirde birinci bend hükmü 
uygulanır. 

Bu kanunun uygulanmasında; sandal, mavna, şat, salapurya gibi olanlar da (gemi) sayılır. 
Bakanlar Kurulu, ekonomik ve sosyal gerekler bakımından bu kanun hükümlerini yukardaki 

bendlerin kapsamı dışında kalan gemilerle gemi adamlarına ve bunlann işverenlerine kısmen ve
ya tamamen teşmite yetkilidir. 

Yukardaki bendlerde yazılı gemilerin bn kanun kapsamına alınmalan sebebiyle yapılabilecek 
itirazlar Çalışma Bakanlığı tarafından incelenerek karara bağlanır. Bu itirazlar kanunun uygulan
masını durduramaz. 

İşveren gemi adamı, kaptan ve işveren vekilinin tarifi 

MADDE 2. — Bu kanunun uygulanmasında, 
A) Gemi sahibine veya kendisinin olmıyan bir gemiyi kendi adına ve hesabına işleten kimse

ye «işveren» denir. 
B) Bir iş bağıtına dayanarak gemide çalışan kaptan, zabit ve tayfalarla diğer kimselere «ge

mi adamı» denir. 
C) Gsmiyi sevk ve idare eden kimseye veya zorunlu sebeplerle görevi başında bulunmaması 

halinda ona vekalet eden kimseye «kaptan» denir. 
Ç) Kaptan ve işveren adına ve hesabına harekste yetkili olan kimseye «işveren vekili» denir. 
işveren vekilinin bu sıfatla gemi adamlarına karşı muamsb ve taahhütlerinden doğrudan doğ

ruya işveren sorumludur. 

Saklı hükümler 

MADDE 3. — Türk Ticaret Kanununun deniz ticaretinden bahseden dördüncü kitabındaki kap
tan ile işveren arasındaki ilişkilere ait hükümler saklıdır. 

Yabancı gemi adamları 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Bağıtın şekli 

MADDE 5. tş bağıtı işveren veya işveren vekiliyle gemi adamı arasında yazılı olarak iki 
nüsha yapılır ve taraflardan her birine birer nüsha verilir. 

Bağıtın muhtevası 

MADDE 6. — îş bağıtmda, 
1. İşverenin ad ve soyadiyle ikametgâh adresi, 
2. G-emi adamının adı, soyadı, doğum tarihi ve yeri, sicil numarası ve ikametgâh adresi, 
3. Gemi adamının çalışacağı geminin ismi, sicil numarası, grostonilâtosu ve kaydedildiği sicil 

dairesi (gemi adamının aynı işverenin muhtelif gemilerinde çalışması ihtimali mevcutsa, bu iş 
akdinde ayrıca belirtilir.) 

4. Bağıtın yapıldığı yer ve tarih, 
5. Gemi adamının göreceği iş, 
6. Gemi adamının hizmete başlıyacağı tarih ve yer, 
7. îş bağıtmm belli bir süre için yapılmış olup olmadığı, belli bir süre için yapılmış ise 

süresi veya sefer üzerine ise hangi sefer olduğu, 
8. Kararlaştırılan ücret esası ile miktarı, 
9. Ücretin ödeme zamanı ve yeri, 

10. Avans şartlan, 
11. Diğer dş şartlan, 
12. Tirimciler ve ateşçiler ile yapılacak iş bağıtlarında 25 . 5 . 1959 gün ve 7292 sayılı Ka

nunla onanan sözleşmenin özeti, gösterilir. 

Belirli süre veya sefer için bağıt 
MADDE 7. — İş bağıtı belirli bir süre veya sefer için yahut süresiz olarak yapılabilir. 
1. Belirli bir süre için yapılmış iş bağıtı bu sürenin bitiminde sona erer. İş bağıtı gemi seyir 

halinde iken sona ererse bağıt geminin ilk limana varmasına ve emniyet altına alınmasına kadar 
devam eder. 

2. Belirli sefer için yapılmış iş bağıtı, sözleşmede yazılı seferin sonunda geminin vardığı liman
da yükünü boşaltmasiyle sona erer. 

Bağıtın zımnen uzatılması 

MADDE 8. — Belirli bir sefer için yapılmış olan iş bağıtmm sonunda gemi adamı işveren veya 
işveren vekilinin muvafakatiyle işe devam eder ve gemi de sefere çıkarsa, iş bağıtı bu sefer sü
resince uzatılmış sayılır. 

Belirli bir süre için yapılmış olan iş bağıtının sonunda gemi adamı işveren veya işveren ve
kilinin muvafakatiyle işe devam ederse iş bağıtı aynı süre için uzatılmış sayılır. 

Resim ve harcdan bağışıklık 

MADDE 9. — Gemi adamı ile işveren veya işveren vekili arasında iş bağıtı ile ilgili olarak 
düzenlenecek sözleşmeler her türlü resim ve harçtan bağışıktır. 

Deneme süresi 

MADDE 10. — Süresi belirli olmıyan iş bağıtlarında deneme süresi en çok bir aydır, 
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Yazılt bağıt 

MADDE 5. — tş bağıtı işveren veya işveren vekiliyle gemi adamı arasında yazılı olarak iki 
nüsha yapılır ve taraflardan her birine birer nüsha verilir. 

Yazılı bağttın şekli 

MADDE 6. — Bu kanuna göre yapılacak yazılı bağıtlarda aşağıdaki hususların bulunması 
gerekir : 

1. işverenin adı ve soyadiyle ikametgâh adresi, 
2. Gemi adamının adı, soyadı, doğum tarihi ve yeri, sicli numarası ve ikametgâh adresi, 
3. Gemi adamının çalışacağı geminin ismi, sicil numarası, grostonilâtosu ve kaydedildiği sicil 

dairesi (Gemi adamının aynı işverenin muhtelif gemilerinde çalışması ihtimali mevcutsa, bu iş ba-
ğıtında ayrıca belirtilir.) 

4. Bağıtın yapıldığı yer ve tarih, 
5. Gemi adamının göreoeği iş, 
6. Gemi adamının hizmete başlıyacağı tarih ve yer, 
7. iş bağıtının belli bir süre için yapılmış olup olmadığı, belli bir süre için yapılmış ise süresi 

veya sefer üzerine ise hangi sefer olduğu, 
8. Kararlaştırılan ücret esası ile miktarı, 
9. Ücretin ödeme zamanı ve yeri, 

10. Avans şartları, 
11. Diğer iş şartları, 
12. Tirimciler ve ateşçiler ile yapılacak iş bağıtlarında 26 . 5 . 1959 gün ve 7292 sayılı Ka

nunla onanan sözleşmenin özeti. 

Belirli süre veya sefer için bağıt 

MADDE 7. — iş bağıtı belirli bir süre veya sefer için yahut süresiz olarak yapılabilir. 
I - Belirli bir süre için yapılmış iş bağıtı bu sürenin bitiminde sona erer. iş bağıtı gemi seyir 

halinde iken sona ererse bağıt, geminin ilk limana varmasına ve güvenlik altına alınmasına ka
dar devam eder. 

II - Belirli sefer için yapılmış iş bağıtı, bağıtta yazılı seferin sonunda geminin vardığı liman
da yükünü boşaltmasiyle sona erer. 

Bağıt süresinin uzaması 

MADDE 8. — Belirli bir sefer için yapılmış olan iş bağıtının sonunda gemi adamı işveren ve
ya işveren vekilinin muvafakatiyle işe devam eder ve gemi de sefere çıkarsa, iş bağıtı bu sefer 
süresince uzatılmış sayılır. 

Belirli bir süre için yapılmış olan iş bağıtının sonunda gemi adamı işveren veya işveren vekili
nin muvafakatiyle işe devam ederse iş bağıtı, aynı süre için uzatılmış sayılır. 

Resim ve hardan bağışıklık 

MADDE 9. — Gemi adamiyle işveren veya işveren vekili arasında yapılacak iş bağıtları, her 
türlü resim ve haredan bağışıktır. 

Deneme süresi 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Bu süre içinde taraflar iş bağıtını bildirimsiz ve tazminatsız bozabilirler. Ancak gemi adamı
nın çalıştığı günler için ücret hakkı saklıdır. 

Çalışma ve kimlik karnesi 

MADDE 11. — işveren veya işveren vekili işe aldığı her gemi adamına en geç onbeş gün 
içinde gemi adamı çalışma ve kimlik karnesi vermek zorundadır. Deneme süresine bağlı tutulan 
gemi adamları için bu 15 günlük süre, deneme süresinin bitiminden sonra başlar. 

Bu karne ancak îş ve I:çi Bulma Kurumu tarafından tek tip olarak bastırılır. Ve parası kar
şılığında işverenlere verilir. 

Çalışma belgesi 

MADDE 12. — İşinden ayrılan gemi adamına işveren veya işveren vekili tarafından işinin 
çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir belge verilir. Bu belgeye gemi adamı isterse, ken
disinin durum ve davranışlariyle, çalışmasının ne yolda olduğu da ayrıca yazılır, işveren veya 
işveren vekilinin belgedeki imzası, gemi adamı dilerse bağlama limanındaki liman reisliği tarafın
dan onaylanıl*. 

Kamu hizmeti yapan idarelere yahut kamu yakarma yardımcı derneklere bağlı gemilerden çıkan 
gemi adamının aldığı belgeler hakkında yukarıki onay hükmü uygulanmaz. 

işveren veya işveren vekili gemi adamının istediği belgeyi vermemekte direnirse veyahut belge
ye gemi adamı için doğru olmıyan yazılar yazarsa, gemi adamının yahut yeni işine girdiği işverenin 
isteği üzerine, bağlama limanındaki liman reisliğİEce yapılacak inceleme sonucunu gösteren bir bel
ge gemi adamına veya yeni işverene verilir. Liman Reisliği tarafından yapılacak inceleme bir hafta
da bitirilir. 

Kamu hizmeti yapan idarelere bağlı gemilerden çıkan gemi adamına belge verilmek istenmez 
veyahut belgeye doğru olmıyan yazılar yazılırsa, gerekli incelemenin yapılmaması için bu gemile
rin bağlı oldukları makamlara başvurulur. 

Belgenin vaktinde verilmemesi veyahut belgede doğru olmıyan yazılar bulunmasından zarar gö
ren gemi adamı veyahut gemi adamını işe alan yeni işveren eski işverenden tazminat istiyebilir. 

Bu belgeler her türlü resim ve harçtan bağışıktır. 

Sakat ve eski hükümlü çalıştırma : 

MADDE 13. — Bu kanun kapsamına giren işveren veya işveren vekilleri, işyerlerinde iş Ka
nununun ve bununla ilgili tüzüğün bu konuda koyduğu hükümler, esaslar, ölçüler ve şartlara gö
re sakat ve eski hükümlü gemi adamı çalıştırmak zorundadır. 

Bu konuda 4922 sayılı Kanuna göre konulan özel hükümler saklıdır. 

önelsiz fesih ve infisah : 

MADDE 14. — Süresi belirli olan veya olmıyan yahut da sefer üzerine yapılmış olan iş bağıtı : 
I. işveren veya işveren vekili tarafından. 
a) Gemi adamının her hangi bir limanda geminin hareketinden evvel gemiye avdet ederek 

hizmete girmemesi veya gemiye hiç avdet etmemesi, 

b) Gemi adamının gemide hizmet görmesinin tevkif, hapis veya gemide çalışmaktan menolun-
ması gibi sebeplerle imkânsız bir hal alması, 

c) Gemi adamının işveren veya işveren vekilinin karşı kanuna, iş bağıtlarına ve sair iş ve 
çalışma şartlarına aykırı hareket etmesi, 
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Çalışma ve kimlik karnesi 

MADDE 11. — İşveren veya işveren vekili işe aldığı her gemi adamına en geç onbeş gün 
içinde gemi adamı çalışma ve İdmlik karnesi vermek zorundadır. Deneme süresine tabi tutulan 
gemi adamları için bu onbeş günlük süre deneme süresinin bitiminden sonra başlar. 

Bu kanun, ancak iş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından tek tip olarak ve parası karşılığında 
işverenlere verilir. 

Çalışma belgesi 

MADDE 12. — İşinden ayrılan gemi adamına işveren veya işveren vekili tarafından işinin çe
şidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir belge verilir. Bu belgeye gemi adamı isterse, kendisi
nin durum ve davranışlariyle, çalışmasının ne yolda olduğu da ayrıca yasılır. İşveren veya işveren 
vekilinin belgedeki imzası, gemi adamı dilerse bağlama limanındaki liman reisliği tarafından 
onaylanır. 

Kamu hizmeti gören idarelere yahut kamu yararına yardımcı derneklere bağlı gemilerden çıkan 
gemi adamının aldığı, belgeler hakkında yukarda'd onay hükmü uygulanmaz. 

İşveren veya işveren vekili, gemi adamının is'ediği belgeyi vermemekte direnirse veyahut bel
geye gemi adamı için doğru olmıyan yazılar yazarsa, gemi adamının yahut yeni işine gridiği iş
verenin isteği üzerine, bağlama limanındaki liman reisliğince yapılacak inceleme sonucunu gösteren 
bir belge gemi adamına veya yeni işverene veri Ur. Liman reisliği tarafından yapılacak inceleme 
bir haftada bitirilir. 

Kamu hizmeti gören idarelere bağlı gemilerden çıkan gemi adamına belge verilmek istenmez 
veyahut belgeye doğru olmıyan yazılar yazılırsa, garekli incelemenin yapılması için bu gemilerin 
bağlı oldukları makamlara başvurulur. 

Belgenin vaktinde verilmemesi veyahut belgede doğru olmıyan yazılar bulunmasından zarar 
gören gemi adamı veyahut gemi adamını işe alan yeni işveren eski işverenden tazminat istiyebilir. 

Bu belgeler her türlü resim ve harçtan bağışıktır. 

Sakat ve eski hükümlü çalıştırma 

MADDE 13. — Bu kanunun kapsamına giren işveren veya işveren vekilleri, işyerlerinde İş 
Kanununun ve bununla ilgili tüzüğün bu konuda koyduğu hükümler, esaslar, ölçüler ve şartlara 
göre sakat ve eski hükümlü gemi adamı çalıştır.ııak zorundadır. 

önelsiz fesih ve infisah 

MADDE 14. — Süresi belirdi olan veya olmıyan yahut da sefer üzerine yapılan iş bağıtı: 
I - İşveren veya işveren vekili tarafından: 
a) Gemi adamının her hangi bir limanda geminin hareketinden önce gemiye dönerek hizmete 

girmemesi veya gemiye hiç dönmemesi, 

b) Gemi adamının pfemide hizmet görmesinin tutukluluk, hapis veya gemide çalışmaktan me-
nolunması gibi sebeplerle imkânsız bir hal alması, 

c) Gemi adamının işveren veya işveren vekilinin kanuna karşı, iş bağıtöanna ve sair iş ve ça
lışma şartlarına ayları hareket etmesi, 
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ç) Gemi adamının işveren veya işveren vekiline karşı denizcilik kural ve teamüllerine veya ah
lâk ve adaba aykırı hareket etmesi, 

II. Gemi adamı tarafından : 
a) Ücretinin kanun hükümleri veya iş bağıtı gereğince ödenmemesi, 
b) İşveren veya işveren vekilinin gemi adamına karşı kanuna, iş bağıtlarına veya sair iş şart

larına aykırı hareket etmesi, 
c) İşveren veya işveren vekilinin gemi adamına karşı denizcilik kural ve teamüllerine veya 

ahlâk ve adaba aykırı hareket etmesi, 
IH. İşveren, işveren vekili veya gemi adamı tarafından : 
a) Geminin her hangi bir sebeple 30 günden fazla bir süre seferden kalması, 
b) Gemi adamının her hangi bir sebeple sürekli olarak gemide çalışmasına engel bir hastalığa 

veya sakatlığa uğraması, 
Hallerinde feshedilebilir. 
IV — Geminin zıyaa uğraması, terk edilmesi veya harp ganimeti ilân edilmesi veyahut Türk 

Bayrağından ayrılması hallerinde ise iş bağıtı kendiliğinden bozulur. 

Fesif hakkını kullanma öneli : 

MADDE 15. — 14 ncü maddede işveren, işveren vekili veya gemi adamına tanınan bağıtı fes
hetme yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu Öbür tarafın öğrendiği gün
den başlıyarak (6) iş günü geçtikten sonra kullanılamaz. 

Bu hallere dayanılarak bağıtı süresi içinde fesheden taraf ayrıca mahkemeye başvurarak öbür 
taraftan bir tazminat istiyebüir. 

önelli fesih 

MADDE 16. — Süresi belirsiz iş bağıtı 14 ncü maddede yazılı haller dışında gemi adamının 
hizmete alınmasından itibaren (6) ay geçmedikle ve (15) gün önce bildirilmedikçe feshedile-
mez. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 1029 ) 



- 73 -
Geçici Komisyonun değiştirişi 

ç) Gemi adamının işveren veya işveren vekiline karşı denizcilik kural ve teamüllerine veya 
ahlâk ve adaba ayları hareket etmesi, 

II - Gemi adamı tarafından : 
a) Ücretinin kanun hükümleri veya iş bağıtı gereğince ödenmemesi, 
b) İşveren veya işveren vekilinin gemi adamına kanuna karşı, iş bağıtlarına veya sair iş şart

larına aykırı hareket etmesi, 
ç) İşveren veya işveren vekilinin gemi adamına karşı denizcilik kurall ve teamüllerine veya 

ahlâk ve adaba aykırı hareket etmesi, 
IIÎ - İşveren, işveren vekili veya gemi adamı tarafından : 
a) Geminin her hangi bir sebeple 30 günden fazla bir şiire seferden kaldırılması, 
b) Gemi adamının her hangi bir sebeple sürekli olarak gemide çalışmasına engel bir hastalığa 

veya sakatlığa uğraması, 
Hallerinde feshediüebilir. 
IV - Geminin kayba uğraması, terk edilmesi veya hârb gfcniffleti iHn edilmesi ve yahut Türk 

Bayrağından ayrılması hallerinde ise iş bağıtı kendiliğinden bozulur. 

Fesih hakkını kullanma öneli 

MADDE 15. — Tasarının 15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Bağttın çözülmesinde hûdirim 

MADDE 16. — A) Süresi belirsiz iş bağıtı, 14 ncü maddede yazılı durumlar dışında gemi ada
mının işe alınmasından itibaren aütı ay geçmedikçe bozulamaz. 

B) Süresi belirsiz iş bağıtlarının çözülmesinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gere
kir : 

İş bağıtı : 
a) İşi altı ay sürmüş olan gemi adamı için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlıyarak 

iki hafta sonra, 
b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan gemi adamı için, bildirimin diğer tarafa 

yapınmasından başlıyarak dört hafta sonra, 
c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan gemi adamı için bildirimin diğer tarafa ya

pılmasından başlıyarak altı hafta sonra, 
ç) İşi üç yıldan fazla sürmüş olan gemi adamı için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından 

başlıyarak sekiz hafta sonra, 
Bozulmuş olur. 
O) öneller asgari olup toplu iş sözleşmesiyle veya iş bağıtı ile artırılabilir. 
D) Bildirme şartına uymıyan taraf, yukarıda yazılı önellere uygun ücret tutarında tazminat 

ödemek zorundadır. 
Gemi adamının sendikaya üye olması, şikâyete baş vurması gibi sebeplerle işinden çıkarılması 

hallerinde ve genel olarak iş bağıtım bozma hakkının kötüye kullllanıldığını gösteren diğer du
rumlarda «B» bendinde yazılı önellere ait ücretlerin üç katı tutan, tazminat olarak ödenir. 

Tarafların ayrıca tazminat isteme hakkı saklıdır. 
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Fesih hükmünün başlangıcı 

MADDE 17. — 14 ve 16 ncı maddebre göre '". baritinin feshinde fesih keyfiyeti, gsnıi seyir 
halindeyse, kararlaştırılmış liman d-ğişt'rildiği takdirde ilk uğrayacağı limanda geminin em
niyet altına alınmasına kadar uzatılmış sayılır. 

Feshin bildirilmesi 

MADDE 18. — îş bağıtmın işveren veya işve en vekili tarafından feshedilmesi halinde se
bepleri ile birlikte gemi adamına yazılı olarak bildirmesi şarttır. Bildirim imkânı olmıyan hal
lerde keyfiyet bir tutanakla tesbit olunur. 

Feshi kapsamıyan hal 

MADDE 19. —• Geminin Türk Bayrağını taşı na hakkı bulunduğu sürece mülkiyetin kısmen 
veya tamamen her hangi bir şahsa geçmesi iş bajı tının feshini gerektirmez. 

Taminat 

MADDE 20. — îş bağıtmın 14 ncü maddenin I.", III ve IV numaralı bendlerinde yazılı sebeplerle 
sona ermesi hallerinde, aynı işverenin hizme indo veya aynı gemide hizmet süresi üç seneden az 
sürmüş bulunan gemi adamlarına 30 günlük v^ hizmet saresi üç seneden fazla sürmüş bulu
nan gemi adamlarına ise 60 günlük ücretleri tutarında tazminat ödenir. 

Yurda iade 

MADDE 21. — îş bağıtmın 14 ncü maddeni ı I, II, III ve IV ncü fıkralarına göre işveren 
vekili veya gemi adamı tarafından yurt dışında feshi halinde, işveren veya işveren vekili gemi 
adamını iş bağıtmda başka hüküm yoksa, geninin bağlama limanına iade etmek ve gemi 
adamının iadeye ilişMn ve durumuna uygun yol, iaşe ve sair zaruri masraflarını karşılamak 
veya ödemek zorundadır. 

Şu kadar M, iş bağıtmın feshi 14 ncü maddenin 1 net fıkrasına göre yapılmış ise işveren 
veya işveren vekili yaptığı iade masraflarını g3mi adamından yurtta talebedebilir. 
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Fesih hükmünün başlangıcı 
MADDE 17. — 14 ve 16 ncı maddelere göre iş bağıtının feshinde fesih keyfiyeti, gemi seyir 

halinde ise, kararlaştırılmış liman değiştirildiği takdirde ilk uğrıyacağı limanda geminin güven
dik altına alınmasına kadar uzatılmış sayılır. 

Feshin bildirilmesi 
MADDE 18. — tş bağıtının işveren veya işveren vekili tarafından feshedilmesi halinde sebep

leri ile birlikte gemiadamma yazılı olarak bildirilmesi şarttır. Bildirim imkânı olmıyan hallerde 
durum bir tutanakla tesbit olunur. 

Feshi kapsamıyan hal 
MADDE 19. — Tasarının 19 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kıdem tazminatı 
MADDE 20. — tş bağıtının 14 ncü maddenin n, III ve IV numaralı fcendlerinde gösterilen 

sebeplerle bozulması veya muvazzaf askerlik hizmeti dolayısiyle çözülmesi halinde üç yıldan fazla 
çalışmış olmak şartiyle işe başladığından itibaren her bir tam iş yılı için gemi adamına onbeş 
günlük ücreti tutarında bir tazminat verilir. 

İhtiyarlık aylığı bakımından bağlı bulundukları kurum veya sandıklardan aylık veya toptan 
ödeme almak amaciyle iş bağıtmı çözen gemi adam'arı da yukarıki bendde yazılı bulunan tazminata 
hak kazanır. Ancak aylık veya toptan ödeme almak için bağıtı çözen gemiadamma verilecek 
tazminatın hesabma gemi adamının yalnız 1 Nisan 1950 tarihinden önceki hizmet süreleri nazara 
alınır. 

Gemi adamının bu bend hümünden faydalanabilmesi için aylık veya toptan ödemeye hak ka
zanmış bulunduğunu ve kendisine aylık bağlanması veya toptan ödeme yapılması için ihtiyarlık 
sigortası bakımından bağlı bulunduğu kurum veya sandığa başvurmuş olduğunu alacağı bir belge 
ile belgelemek zorundadır. 

Gemi adamlarının kıdemleri, iş bağıtının devan etmiş veya fasılalarla yeniden yapılmış olma
sına bakılmazsızın aynı işverenin bir veya değişik gemilerinde çalıştıkları süreler göz önüne alına
rak hesaplanır. Geminin devir ve intikali, yahut diğer bir suretle işverenden başka bir işverene 
geçmesi halinde gemi adamının kıdemi, gemideki hizmetleri toplamı üzerinden hesaplanır. Kıdem 
tazminatı ise bu intikal devresindeki işverene aittir. Geminin intikalinde, kıdem tazminatı, hilâ
fına hüküm olmadıkça, yeni işverene aidolur. 

Aynı kıdem için bir defadan fazla kıdem tazminatı ödenmez. 

Yurda iade 
MADDE 21. — iş bağıtının, 14 ncü maddesinin I, II, III ve IV ncü bendlerine göre işveren 

veya işveren vekili veya gemi adamı tarafmdan yurt dışmda feshi halinde, işveren veya işveren 
vekili gemi adamını iş bağıtında başka hüküm yoksa, geminin bağlama limanına iade etmek ve 
gemi adamının iadeye ilişkin ve durumuna yol, iaşe ve sair zaaruri masraflarını karşılamak veya 
ödemek zorundadır. 

Şu kadar ki, iş bağıtının feshi 14 ncü maddenin 1 nci bendine göre yapılmış ise işveren veya 
işveren vekili yaptığı iade masraflarını gemi adamından yurtta istiyebilir. 
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Yabancı gemi adtommvn iadesi 

MADDE 22. — Yabancı gemi adamiyle yapılan iş bağıtında ayrı bir hüküm yoksa, işveren 
vekili yabancı gemi adamını ikametgahının bulunduğu mahal limanına iade etmek zorunda
dır. 

Yurt içinde iade zofunluğu 

MADDE 23. — tş bağıtının herhangi bir Türk limanında feshi halinde bağıtta başka hüküm 
yoksa, gemi adamının işveren veya işveren vekili tarafından 21 n d maddedeki ölçüler içinde bağ
lama limanına iadesi zorunludur. 

Ancak, iş bağıtının 14 ncü maddenin 1 nci fıkrasına göre, feshi halinde bu madde hükmü uygu
lanmaz. 

İade zorunluluğuna uymamak 

MADDE 24. — İşveren veya işveren vekilinin 21 ve 23 ncü maddelerde belirtilen iade zo
runluluğuna uymaması halinde, gemi adamı yurda dönmek için yaptığı yol, iaşe ve sair zaruri 
masrafları ve ayrıca 15 günlük ücreti tutarında bir tazminatı işveren veya işveren vekilinden is
teyebilir. 

İade hakkından yoksunluk 

MADDE 25. — Yabancı bir memlekette işine son verilen veya iş bağıtı yabancı bir memleket
te sona eren gemi adamı o memlekette denizcilik isteriyle İlgili olsun veya olmasın, başka bir iş
verenle iş bağıtı yaparsa eski işveren veya işveren vekilinin gemi adamını yurda iade zorunlulu
ğu kalkar. 

(21, 22 ve 23) ncü maddelerde yazılı hallerde gemi adamı, işine son verilmesi yahutta iş ba
ğıtının sona ermesi gününden başlıyarak bir hafta içimde yurda iade edilmesini istemezse işveren 
veya işveren vekili iade ile zorunlu tutulamaz. 

Bu kanunun 14 ncü maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendinde yazılı durumlar gemi 
adamına yüklenemiyecek sebepler altında doğmujsa veya gemi adamı için hastalık ve sair zorun
lu sebepler meydana gelmişse bu maddenin ikinci fıkrasındaki bir haftalık süre, engellerin kalk
tığı günden itibaren başlar. 

îş süresi 

MADDE 26. — A) Liman hizmetlerinde çalışan veya aynı limanın iskeleleri arasında sefer 
yapan gemilerde ve şehir hatlarında çalışan gemi adamlarının iş süresi günde sekiz ve haftada 
kırksekiz saattir. 

Bu süre haftanın iş günlerine eşit olarak bölünmek suretiyle uygulanır. 
B) Kısa, yakın ve uzak sefer yapan gemilerde çalışan maMna sınıfının iş süresi günde (8) 

sekiz saattir. 

C) (B) fıkrasında sözü geçen gemilerde çalışan güverte sınıfının iş süresi günde (9) dokuz 
saat ve kamara sınıfında çalışan gemi adamlarının ise (10) on saattir. 

Bu fıkrada sözü geçen günlük iş süreleri güverte sınıfı için haftada 63, kamara sınıfı için 
ise haftada 70 saati aşmamak kaydiyle toplu iş sözleşmeleriyle düzenlenebilir. 

D) îş süresi, gemi adamının işi başında çalıştığı veya vardiye tuttuğu süredir. 
E) İşveren veya işveren vekili gemi adamına günde en az (8) sekiz saatlik aralıksız bir 

dinlenme süresi sağlamak zorundadır. 
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Yabancı gemi adammvn iadesi 

MADDE 22. — Tasarının 22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yurt içince iade zorunluğu 

MADDE 23. — tş bağıtının her hangi bir Türk limanında feshi halinde bağıtta başka hüküm 
yoksa, gemi adamının işveren veya işveren vekili tarafından 21 nci maddedeki ölçüler içinde bağ
lama limanına iadesi zorunludur. 

Ancak, iş bağıtının, 14 ncü maddesinin 1 nci bendine göre, feshi halinde bu madde hükmü 
uygulanmaz. 

tade zorunluluğuna uymamak 

MADDE 24. — Tasarının 24 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İade hakkından yoksunluk 

MADDE 25. — Yabancı bir memlekette işine con verilen veya iş bağıtı yabancı bir memlekette 
sona eren gemi adamı o memlekette denizcilik işleriyle ilgili olsun veya olmasın, başka bir işve
renle iş bağıtı yaparsa eski işveren veya işveren vekilinin gemi adamını yurda iade zorunluluğu 
kalkar. 

21,22 ve 23 ncü maddelerde yazılı hallerde gemi adamı, işine son verilmesi yahutta iş bağıtının 
sona ermesi gününden başlıyarak bir hafta içinde yurda iade edilmesini istemezse işveren veya işve
ren vekili iade ile zorunlu tutulamaz. 

Bu kanunun 14 ncü maddesinin (1) numaralı bendinin (b) fıkrasında yazılı durumlar gemi 
adamına yüklenemiyecek sebepler altında doğmuşsa veya gemi adamı için hastalık ve sair zorunlu 
sebepler meydana gelmişse bu maddenin ikinci fıkrasındaki bir haftalık süre, engellerin kalk
tığı günden itibaren başlar. 

İ§ süresi 

MADDE 26. — Genel bakımdan iş süresi, günde sekiz ve haftada kırksekiz saattir. Bu süre 
haftanın iş günlerine eşidolarak bölünmek suretiyle uygulanır. 

İş süreleri yukarıdaki esaslar çevresinde uygulama şekilleri, Çalışma ve Ulaştırma Bakan
lıklarınca ortaklaşa çıkarılacak gemi adamları iş süreleri tüzüğünde belirtilir. 

İş süresi, gemi adamının işbaşında çalıştığı veya vardiya tuttuğu süredir. 

işveren veya işveren vekili, gemi adamının vardiyalarını yemek ve dinlenme zamanlarını 
bir çizelge ile belirtmek ye bu çizelgeyi gemi adamlarının görebilecekleri bir yere asmak zorunda
dır. 
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P) îşveren veya işveren vekili gemi adamı un vardiyalarını, yemek ve dinlenme zamanla
rını bir çizelge ile belirtmek ve bu çizelgeyi gemi adamlarının görebilecekleri Mr yere asmak 
zorundadır. 

Ayrıcalıklar 
MADDE 27. — Aşağıdaki işleri görenler bu kanunun iş sürelerine ilişkin hükümlere tabi de

ğildir. 
1. Kaptanlar veya bu kanunun 2 nci maddesinin (c) fıkrasında yazılı olduğu şekilde kendi

sine vekâlet eden kimse (Klavuz kaptanlar dâhil), 
2. Birden fazla makinistin bulunduğu gemilerde başmakinist, 
3. Telsizciler, 
4. Doktor ve sağlık memuru, 
5. Hemşire ve hastabakıcı, 
6. Aslî görevleri can, mal ve gemi kurtarma olan kurtarma gemilerinde çalışan gemi adam

ları, f fr" \ " 
7. Gemide kendi nam ve hesabına çalışanlar.T 

Fazla saatlerle çalışma 

MADDE 28. — Bu kanuna göre tesbit edilmiş bulunan iş sürelerinin aşılması suretiyle yapı
lan çalışmalar, fazla saatlerle çalışma sayılır. 

Yapılacak fazla çalı*manın her saatine ödenecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına 
düşen miktarı % 25 nisbetinde artırılmak suretiyle bulunacak miktardan az olamaz. 

Aşağıda yazılı haller fazla saatlerle çalışma sayılmaz. 
1. Genr'nm, gemideki şahısların veya gemi hamulesinin selâmeti için kaptanın yapılmasını 

zaruri gördüğü işler, 
2. Gümrük, karantina ve sair sıhhi formaliteler dolayısiyle ifasına zaruret hâsıl olan munzam 

işler, 
3. Gemi seyir halinde veya limanda iken gemide yaptırılan (yangın, gemiyi terketme, denizde 

çatışma, denizden adam kurtarma ve savunma) talimleri, 
Fazla saatlerle çalışmaları belgelemek üsere işveren veya işveren vekili ayrı bir defter veya ka

yıt tutmak zorundadır. 
Bu defter veya kayıtlarda gemi adamına uygulanan zam nisbetleriyle fazla çalışmanın yapıl

dığı gün ve o güne düşen miktarı ve gemi adamının hakettiği fazla çalışma ücrV.i gösterilir. Faz
la saatlerle çalınma ücretlerinin asıl ücretler için iş akdinde gösterilmiş bulunan zaman, yer ve 
devrelerde, işveren veya işveren vekili tarafından gemi adamlarına tam olarak ödenmesi zorunlu
dur. 

Ücret 
MADDE 29. — Ücret gemi adamına işi karşılığında işveren veya işveren vekili tarafından nak

den ödenen meblâğdır. 
Ücretin gemi adamına iş bağıtında gösterilen yerde ve devrelerde tam olarak ödenmesi zorun

ludur. 
Ücret ödeme devresi bir aydan fazla olamaz. 
ÎT bağıtının sona ermesi veya bozulması halinde işveren veya işveren vekili gemi adamının 

ücretini derhal ve tam olarak ödemek zorundadır. 
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Ayrıcalıklar 

MADDE 27. — Aşağıdaki işleri görenler bu kanunun iş sürelerine ilhkin hükümlerine tabi 
değildir. 

1. Kaptanlar veya bu kanunun 2 nci maddecinin (C) bendinde yazılı olduğu şekilde kendisi
ne vekâlet eden kimse (klavuz kaptanlar dâhil), 

2. Birden fazla makinisti bulunduğu gemilerde ba}ma!dnist, 
3. Telsizci, 
4. Doktor ve sağlık memuru, 
5. Hemşire ve hasta.bakıcı, 
6. Aslî görevleri can, mal ve gemi kurtarma olan kurtarma gemilerinde çalışan gemi adam

ları, 
7. Gemide kendi nam ve hesabına çalışanlar, 

Fazla saatlerle çalışma 

MADDE 28. — Bu kanuna göre tesbit edilmiş bulunan iş sürelerinin anılması suretiyle yapılan 
çalışmalar, fazla saatlerle çalışma sayılır. 

Yapılacak fazla çalışmanın her saatine ödenecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına 
düşen miktarı % 25 oranında artırılmak suretiyle bulunacak miktardan aa olamaz. 

Aşağıda yazılı haller fazla saatlerle çalışma sayılmaz. 
1. Geminin, gemideki şahısların veya gemi hamulesinin selâmeti için kaptanın yapılmasını 

zaruri flf'irdüoii İ7İer, 
2. Gümrük, karantina ve sair sıhhi formaliteler dolayısiyle yerine getirilmesinde zorunlufluk 

bulunan iflâve işler, 
3. Gemi seyir halinde veya limanda iken ge~ıi.de yaptırılan (yangın, gemiyi terketme, deniz

de çatışma, denizden adam kurtarma ve savunma) talimleri. Fazla saatlerle çalışmaları belgelemek 
üzere işveren veya işveren vekili noterden tasdikli avn bir def ter tutmak zorundadır. 

Bu defterde gemi adamına uygulanan zam niıbetleriyle fazla çalışmanın yapıldığı gün ve o güne 
düşen miktan ve gemi adamının hakett'ği fazla çalışma ücreti gösterilir. Fazla saatlerle çaflışma 
ücretlerinin asıl ücretler için iş bağıtında gösteri!nfc bulunan zaman, yer ve devrelerde, işveren 
veya işveren vekili tarafından gemi adamlarına tam olarak ödenmesi zorunludur. 

Ücret 

MADDE 29. — Tasarının 29 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Haklı bir sebep olmaksızın işini yapmıyan gami adamı, keyfiyet gemi jurnalına kaydedilmek 
ve jurnali yoksa bir tutanakla belgelenmek şartiyle bu müddete ait ücretten mahrum edilir. Bu 
yüzden uğradığı zararın telâfisi için işverenin tazminat istemek hakkı saklıdır. 

Avans 

MADDE 30. — İşveren veya işveren vekili istekleri halinde gemi adamlarına iş bağıtında ya
zılı esaslara göre avans ödemeye zorunludur. 

Ücret defteri 

MADDE 31. — Her gemide, noterlikçe tasdikli bir ücret ödeme defteri tutulur. Şu kadarki, 
liman seferi yapan gemilerde bu defterin işveren bürosunda tutulması caizdir. 

Mukaveleleri mucibince gemi adamlarına yapılacak her nevi ödemelerin bu deftere kaydedil
mesi ve bu kayıtların imza veya makbuzla tevsiki mecburidir. 

Talep halinde, bu kayıtların tasdikli bir örneği gemi adamına verilir. Bu muameleler her türlü 
resimden muaftır. 

Vesikaya müstenidolmaksızın yapılan tediye iddiaları muteber değildir. 

Ücretin saklı kısmı 

MADDE 32. — Gemi adamı ücretinin.ayda 120 lirası haczedilemez ve başkasına devir ve temlik 
olunamaz. Ancak gemi adamının bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hâkim tarafından tak
dir edilecek miktar bu paraya dâhil değildir. Bu kayıtlamalar nafaka borcu alacaklılarının hak
larını kaldırmaz. 

Işvtren hesabına iaşe 

MADDE 33. — Bu kanuna tabi gemilerde iaşe servisi kurulması zorunludur. Gemi adamları 
hizmete başladığı günden bağlıyarak hizmetten çıkış anına kadar gemide iş veren tarafından bedel
siz iaşe olunurlar. İaşenin zorunlu sebeplerle uygulanamaması halinde iş veren veya iş veren 
vekilince başkaca münasip bir iaşe imkânı sağlanır veya nakdsn ödeme usulü uygulanır. 

Limanlar içinde, şehir hatlarında, körfezlerde, göllerde ve akarsularda yolcu ve yük nakle
den gemilerde, mavna, §at ve benzerlerinde iaşe servisi kurulması zorunlu değildir. Bu durumda 
işveren veya işveren vekili iaşe zorunluğunu nal:den ödemek suretiyle yerine getirir. 

ikamet yeri sağlanması 

MADDE 34. — Gemi adamlarına işe giriş gününden başlıyarak işten çıkış gününe kadar 
rütbeleri, sayıları ve geminin büyüklüğüne uygan olarak ve yalnız kendileriyle eşyalarına ait 
olmak üzere gemi içinde ikâmet yerleri bedelsiz olarak sağlanır. 

Her hangi bir zorunlu sebep yüzünden gami adamlarının gemide ikâmetine imkân ol
mazsa işveren veya işveren vekili tarafından başka bir ikamet imkânı sağlanır. 

İkamet yerleri ve iaşe hakkında 

MADDE 35. — Bu kanuna tabi gemilerde gami adamlarına tahsis elilen yatma, dinlenme 
ve yemek yerleriyle gemide bulundurulacak ilâç,tıbbi âlet ve edevat ve revirlerde bulunması 
gereken şartlar ve gemi adamlarına verilecek iaşe maddelerinin ölçü ve nitelikleri bu şart ve 
niteliklerden hangilerinin önemleri baîarnmdan esasa ilişkin ve birinci derecede ve hangilerinin 
ise ikinci derecede sayılacakları ve iaşe ile ilgili ne çeşit kurullar kurularağı ev bu kurulların 
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Avans 
MADDE 30. — İşveren veya işveren vekili, gemi adamlarının istekleri halinde kendilerine iş 

bağıtında yazılı esaslara göre avans ödentiye zorunludur. 

Ücret defteri 

MADDE 31. — Her gemide, noterlikçe tasdikli bir ücret ödeme defteri tutulur. Şu kadar M, 
liman seferi yapan gemilerde bu defter işveren bürosunda da tutulabilir. 

îş bağıtlan gereğince gemi adamlarına yapılacak her çeşit ödemelerin bu deftere kaydedilme
si ve bu kayıtların imza veya makbuzla belgelenmesi zorunludur. 

îstek halinde, bu kayıtların tasdikli bir örneği gemi adamına verilir. Bu muameleler her türlü 
resimden bağışıktır. 

Belgeye dayanmaksızın yapılan ödeme iddiaları muteber değildir. 

"•-'•- Ücretin saklı kısmı 

MADDE 32. — Gemi adamının ayda 240 lirası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik 
olunamaz. Ancak gemi adamının bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hâkim tarafından tak
dir edlecek miktar bu paraya dâhil değildir. Bu kayıtlamalar, nafaka borcu alacaklarının hakla
rını kaldırmaz. 

İşveren hesabına iaşe 

MADDE 33. — Tasarınım 33 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İkâmet yeri sağlanması 

MADDE 34. — Tasarının 34 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir, 

İkâmet yerleri ve iaşe hakkında 

MADDE 35. — Bu kanuna tabi gemilerde gemi adamlarına tahsis edilen yatma dinlenme ve 
yemek yerleriyle gemide bulundurulacak ilâç, tıbbî âlet ve malzeme ve revirlerde bulunması gere
ken şartlar ve gemi adamlarına verilecek iaşe maddelerinin ölçü ve nitelikleri bu gart ve nitelikler
den hangilerinin önemleri bakımından esasa ilişkin ve 1 nci derecede ve hangilerinin ise ikinci 
derecede sayılacaklan ve iaşe ile ilgili ne çeşit kurullar kurulacağı ve bu kurulların görev ve yet-
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görev ve yetkileri Çalışma, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ulaştırma bakanlıkları tarafından bera
berce hazırlanacak bir tüzükte gösterilir. 

Gsmi adamı, işveren veya işveren vekili tarafından sağlanacak iaşenin yukarıda sözü geçen 
tüzükte gösterilen ölçülerden noksan olması hal'nd o aradaki farkın bedelini veya iaşenin hiç verilme
mesi halinde tamamının bedelini işveren veya işveren vekilinlen istiyebilir. Şu kadar ki, gemi adamı
nın iddiasını tazminde esas teşkil edecek iaşe ve şYftlarındaki aksamanın vukubulduğu günde key
fiyeti işverene, veya işveren vekiline veya kaplana bildirmesi şarttır. 

Ayrıcalık 

MADDE 38. — 35 nci maddede sözü geçen tlizük hükümleri : 
a) 5DO gros tonilâtodan daha küçük gemiler,' 
b) Balık a^ı ve benzeri işlerde çalışan gemiler, 
c) Römorkörler, 
d) Yüzer vinçler, 
îçin uygulanmaz. 

Asgari ücret 

MADDE 37. — Ekonomik ve soj-syal sebeplerle Çalışma Bakanlığınca gerekli görülecek yer
lerde veya bölgelerde gemi adamlarının asga i ücret hadleri tesbit edilir. 

(Asgari Ücret Tesbit Komisyonu) Çalışma Geıel Mldürlifrünün başkanlığında, Ça7ışma Ba
kanlığı î-.çi Sağlığı Genel Müdürü, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından gıda ve beslenme konu
su ile ilgili olarak gönderilecek bir tsmsilci, Ticaret Bakanlığı Konjonktür Müdürü, Devlet Plânla
ma Dairesinden bir temsilci ile Ankara'da kurulu en çok temsil salâhiyetini haiz en üst derecedeki 
işçi ve işveren teşekküllerinin konu ile ilgili olarak gönderecekleri ikişer temsilciden kurulur. 

Asgari Ücret Tesbit Komisyonu, üyelerinin ekseriyetle toplanır ve oyların çoğunluğu ile karar 
verir. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu çoğunluğu sağlar. 

Komisyonun kararları kesindir. 
Kararlar Resmî Gaz3te ile yayınlanarak yürürlüğe girer. 
Komisyonun toplanma ve çalışma şekli asgari ücretlerin tesbiti sırasında uygulanacak esaslar 

ve göz önünde tutulacak hususlar başkan, üye ve raportörlere verilecek huzur hakları Çalışma Ba
kanlığı tarafından hazırlanacak bir tüzükte gösterilir. 

Para cezası 

MADDE 38. — işveren veya işveren vekili toplu sözleşme ve iş bağıtlarında gösterilmiş olan se
bepler dışında gami adamına para cezası uygulıyamaz. 

G3mi adamı ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin gemi adamına hemen sebepleriyle 
bildirilmesi gerekir. Gemi adamı ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler bir ayda üç gündelik
ten fazla olamaz. 

Gemi adamlarından kesilen para cezalan hakkında iş kanununun aynı konuya ilişkin diğer hü
kümleri uygulanır. 

Zarar karşihğı kesinti : 

MADDE 39. — îş bağıtlarında işveren veya işveren vekilinin tazminat karşılığı olarak gemi ada
mı ücretlerinden geçici olarak alıkoyacağı miktar on haftada eşit taksitlerle kesilmek üzere gemi 
adamının on günlük ücreti tutarından fazla olamaz. Tazminat karşılığı bu kesintiler, bütün iş sü-
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kileri Çaihşma, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ulaştırma Bakanlıkları tarafından beraberce hazırla-
nacak bir tüzükte gösterilir. 

Gami adamı, işveren veya işveren vekili tarafından sağlanacak iaşenin yukarıda sözü geçen 
tüzükte gösterilen ölçülerde noksan olması halindo aradaki farkın bedelini veya iaşenin hiç veril-
memesi halinde tamamının bedelini veya isverenveya işveren vekillinden istiyebilir. Şu kadarki, 
gemi adamının iddiasını, tazminde esas teşkl edecek veya iaşe ve şartlardaki aksamının vuku-
bulduğu günde işverene veya işveren vekiline veya kaptana bildirmesi şarttır. 

Tüzükteki ayrıcalık 

HADDE 36. — Tasarının 36 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Asgari ücret 

MADDE 37. — Gemi adamlarının asgari ücretleri, îs Kanununun 33 ncü maddesi hükmü gere
ğince tesbit olunur. 

Para cezası 

MADDE 38. — İşveren veya işveren vekili toplu iş sözleşmesi ve iş bağıtlarında gösterilmiş 
olan sebepler dışında gemi adamına para cezası uygulıyamaz. 

Gami adamı ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin gemi adamına hemen sebepleriyle 
bildirilmesi gerekir. Gemi adamı ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler bir ayda üç gündelik
ten fazla olamaz. 

Gemi adamlarından kesilen para cezaları hakkında tş Kanununun aynı konuya ilişkin diğer hü
kümleri uygulanır. 

Zarar karşılığı kesinti 

MADDE 39. — Tasarının 39 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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resi içindir ve bundan bir miktar mahsubedilince yeniden aynı esaslar dairesinde kesinti yapılabi
lir. 

Tazminat kesintileri, mahsup yapılmasını gerektirecek bir zarar yapılmadan işten ayrılma hal
lerinde gemi adamına kesintisiz olarak geriverilir. Tazminat karşılığı ve geçici olarak alıkonulan 
paradan, mahsup yapılması gerektiği zaman gemi adamı isterse işveren kendisine mahsubun hangi 
esaslara göre yapıldığını anlatmak ve buna ait hesaplarla fatura ve başka belgeleri göstermek 
zorundadır. 

Tazminat karşılığı olarak alıkonulan paradan ancak o gemi adamı tarafından yapılan zarar 
için mahsup yapılır. 

Yıllık ücretli izin : 
MADDE 40. — Aynı işveren emrinde veya aynı gemide bir takvim yılı içinde bir veya mütead

dit mukaveleye istinaden en az altı ay çalışmış olan gemi adamı yıllık ücretli izine hak kazanır. 
İzin süresi altı aydan bir yıla kadar hizmeti olan gemi adamları için 15 günden ve bir yıl ve 

daha fazla hizmeti olanlar için yılda bir aydan az olamaz. 
İzin işverenin uygun göreceği bir zamanda kullanılır. Bu haktan feragat caiz değildir. 
Bir aylık izin tarafların rızasiyle aynı yıl içinde kullanlımak suretiyle ikiye bölünebilir. 
Gemi adamı yıllık ücretli izinini yabancı bir memleket limanında veya iş akdinin yapılmış bu

lunduğu mahalden gayrı bir yerde kullanmaya icbar edilemez. 
Gemi adamı dilerse işveren veya işveren vekilinden ücretli izne ilişkin olarak 7 güne kadar üc

retsiz yol izni de istiyebilir. 
Gemi adamının hakettiği yıllık ücretli izni kullanmadan iş bağıtı 14 ncü maddenin II, III ve IV 

ncü fıkralarına göre bozulursa işveren veya işveren vekili izin süresine ait ücreti gemi adamına 
ödemek zorundadır. 

Ilafta tatili 

MADDE 41. — Liman hizmeti ve şehir hattı gemilerinde gemi adamının haftada altı günden 
fazla çalıştırılması yasaktır. Bunlardan hafta tatili günü çalıştırılanlara haftanın diğer bir gününde 
münavebe ile izin verilir. 

Hafta tatili ücreti 

MADDE 42. — Bu kanunun uygulandığı gemfbrde haftanın tatilden önceki günlerinde sürekli 
olarak çalışmış bulunan gemi adamlarına çalışılmıyan hafta tatili günü için işveren veya işveren 
vekili tarafından bir iş karşılığı olmaksızın bir gündelik tutarında ücret ödenir. 

Evlenmelerde üç güne, ana ve babamn kan ve kocanın, kardeş veya çocukların ölümünde İM 
güne kadar verilen izin süreleriyle bir haftalık süre içinde kalmak üzere işveren tarafından veri
len diğer izinler ve hekim raporlariyle verilen dinbnme ve hastalık izinleri fiilen çalışılmış günler 
gibi hesaba katılır. 

Zorlayıcı ve ekonomik bir sebep olmadan gemideki çalışmaların haftanın bir veya birkaç günün
de işveren veya işveren vekili tarafından tatil edilnesi halinde haftanın çalışılmıyan günleri ücretli 
hafta tatiline hak kazanmak için çalışılması gereken altı günün hesabına göz önünde tutulur. 

Gemide işin bir haftadan fazla süreyle tatil edilmesini gerektiren zorlayıcı sebepler ortaya çık
tığı zaman bu süreye raslıyan hafta tatili ücreti yerim gündelik tutarında ödenir. 

Kısa, yakın ve uzak sefer yapan gemilerde çalışan gemi adamlarına işveren veya işveren vekili 
tarafından geminin seferde bulunduğu müddete raslıyan hafta tatili günleri için yukardaki şart
lar aranmaksızın ve bir iş karşılığı olmaksızın ayrıca bîr gündelik tutarında hafta tatili ücreti 
ödenir. 
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Yıllık ücretti izin 
MADDE 40. — Aynı işveren emrinde veya aynı gemide bir takvim yılı içinde bir veya birkaç 

iş bağıtına dayanarak en az altı ay çalışmış olan gemi adamı, yıllık ücretli izine hak kazanır. 
tzin süresi, altı aydan bir yıla kadar hizmeti olan gemi adamları için 15 günden ve bir yıl ve 

daha fazla hizmeti olanlar için yılda bir aydan az olamaz. 
tzin işverenin uygun göreceği bir zamanda kullanılır. Bu haktan feragat edilemez. 
Bir aylık izin, tarafların rızasiyle aynı yıl içinde kullanılmak suretiyle ikiye bölünebilir. 
Gomi adamı, yıllık ücretli iznini yabancı bir memleket limanında veya iş bağıtının yapılmış 

bulunduğu mahalden gayri bir yerde kullanmaya zorlanamaz. 
G8mi adamı, dilerse, işveren veya işveren vekilinden ücretli izne ilişkin' olarak 7 güne kadar 

ücretsiz yol izni de istiyebilir. 
Gemi adamının hakkettiği yıllık ücretli izni kullanmadan iş bağıtı 14 ncü maddenin II, III ve 

IV ncü bendlerine göre bozulursa, işveren veya işveren vekili izin süresine ait ücreti, gemi adamı
na ödemek zorundadır. 

Hafta tatili 

MADDE 41. — Liman hizmeti ve şehir hattı gemilerinde gemi adamının haftada altı günden 
fazla çalıştırılması yasaktır. Bunlardan hafta tatili günü çalıştırılanlara, haftanın diğer bir gü
nünde nöbetleşe izin verilir. 

Hafta tatili ücreti 

MADDE 42. — Bu kanunun uygulandığı gemilerde, haftanın tatilden önceki günlerinde sürekli 
olarak çalışmış bulunan gemi adamlarına çalışıl mıyan hafta tatili günü için işveren veya işveren 
vekili tarafından bir iş karşılığı olmaksızın bir gündalik tutarında ücret ödenir. 

Evlenmelerde üç güne, ana ve babanın, karı ve kocanın, kardeş veya çocukların ölümünde üd 
güne kadar verilen izin süreleriyle bir haftalık süre içinde kalmak üzere işveren tarafından veri
len diğer izinler ve hekim raporlariyle verilen dinlenme ve hastalık izinleri, fiilen çalışılmış günler 
gibi hesaba katılır. 

Zorlayıcı ve ekonomik bir sebebolmadan gemideki çalışmaların haftanın bir veya birkaç günün
de işveren veya işveren vekili tarafından tatil edilmesi halinde, haftanın çalışılmıyan günleri, 
ücretli hafta tatiline hak kazanmak için çalışılması gereken altı günün hesabına da göz önünde 
tutulur. 

Gemide işin bir haftadan fazla süre ile tatil edilmesini gerektiren zorlayıcı sebepler ortaya 
çıktığı zaman, bu süreye raslıyan hafta tatili ücroti, yarım gündelik tutarında ödenir. 

Kısa, yalan ve uzak sefer yapan gemilerde çalışan gemi adamlarına işveren veya işveren vekili 
tarafından geminin seferde bulunduğu müddete raslıyan hafta tatili günleri için yukardaki şart-
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Hasta izinli veya sair sebeplerle mazeretli olduğu hallerde dahi aylığı tam olarak ödenen 
maktu aylık ücretli gemi adamlarına bu madde hükmü uygulanmaz. 

Genel tatil ücreti 

MADDE 43. — Bu kanun kapsamına giren gomilerde çalışan gemi adamlarına, 2739 sayılı 
Ulusal bayram ve genel tatiller Kanunu İla anılan kanuna ek 3466 ve 221 sayılı kanunlarda ya
zılı bulunan ulusal bayram ve genel tatil günle i'inde bir iş karşılığı olmaksızın bir günlük ücret
leri tutannda tatil ücreti, ücret ödeme şekline bakılmaksızın ayrıca ödenir. 

Hasta, izinli veya sair sebeplerle mazeretli olduğu hallerde dahi, aylığı tam olarak ödenen 
maktu aylık ücretli gemi adamlarına bu madde hükmü uygulanmaz. 

Tatil ücretlerine girmiyen hısımlar 

MADDE 44. — Fazla saatlerle çalışma karşılı jı olarak alınan ücret ve primlerle, so3yal yar* 
dunlar, ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri için verilen ücretlerde hesaba katılmaz. 

Geçici iş göremezlik 

MADDE 45. — Gemi adamlarına, geçici iş göramezlik ödeneği ödenmesi gerektiği zamanlar
da, geçici iş göremezlik süresine raslıyan ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatili ödenekleri 
aynı ölçülerle ödeme yapan kurum ve sandıklar tarafından ödenir. 

Sosyal sigorta 

MADDE 46. — Bu kanunun kapsamına giren gemi adamlanna îş Kanununun 7 nci faslında 
sözü geçen sosyal sigortalarla ilgili kanunlar ve bunların işveren ve işveren vekillerine aynı ka
nunların işveren ve işveren vekillerine ilişkin hükümleri uygulanır. 

Ancak, anılan sosyal sigorta kanunları hükü illerinin işin niteliğinin gerektireceği şartlar 
içinde ne gibi değişik usullerle gemi adamlarına vo bunların işveren ve işveren vekillerine uygu
lanacağı Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlanacak tüzüklerde gösterilir. 

Görevli ve yetkili mahkeme 

MADDE 47. — Bu kanun kapsamına giren gami adamlariyle bunların işveren veya işveren 
vekilleri arasında bu kanundan veya iş bağıtınian doğan dâvalar hakkında 5521 sayılı Kanun 
hükümleri uygulanır. 

iş bağıtmda ayrıca bir hüküm yoksa dâva, gaıminin bağlama limanında iş dâvalarını bak
maya yetkili mahkemede görülür. Bağlama iimınmda sözü edilen mahkeme bulunmazsa yetkili 
mahkeme, o yere en yakın iş dâvalarını görmeye yetkili mahkemedir. 

Sendika 

MADDE 48. — Gemi adamları veya bunların işverenleri kendi aralarında Sendikalar Kanu
nu hükümlerine göre sendikalar kurabilirler. 

Bildirimler 

MADDE 49. — Bildirimlerin ilgiliye yazılı olarak ve imza karşılığında yapılması gerekir. Bil
dirim yapılan kişi bunu imzalamazsa; durum o yerde tutanakla tesbit edilir. Ancak 7201 sa
yılı Kanun kapsamına giren tebligat anılan kanın hükümlerine göre yapılır. 
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lar aranmaksızın ve bir iş karşılığı olmaksızın, ayrıca bir gündelik tutarında hafta tatili ücreti 
ödenir. 

Genel tatil ücreti 

MADDE 43. — Bu kanun kapsamına giren gemilerde çalışan gemi adamlarına, 2733 sayılı Ulu
sal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu ile anılan kanuna ek 3163 ve 221 sayılı kanunlarda yazılı 
bulunan ulusal bayram ve genel tatil günlerinde, bir iş kargılığı olmaksızın bir günlük ücreti tu
tarında tatil ücreti, ücret ödeme şekline bakılmaksızın ayrıca ödenir. 

Tatil ücretlerine girmiyen kısımlar 

HADDE 44. — Fazla çalışma karşılığı olarak alınan ücret ve primlerle sosyal yardımlar, ulu» 
sal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri için verilen ücretlerin tesbitinde hesaba katılmaz. 

Geçici tş göremezlik 

MADDE 45. — Gemi adamlarına, geçici is göremezlik ödeneği ödenmesi gerektiği zamanlarda, 
geçici iş göremezlik süresine raslıyan ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatili ödenekleri, aynı 
ölçülerle Ödeme yapan kurum ve sandıklar tarafından ödenir. 

Sosyal sigorta 

MADDE 46, — Tasarının 46 ncı maddesi kaldırılmıştır. 

Görevli ve yetkili mahkeme 

MADDE 46. — Bu kanun kapsamına giren gemi adamlariyle bunların işveren veya işveren ve
killeri arasında bu kanundan veya iş bağıtından doğan dâvalar hakkında, 5521 sayılı Kanun hü
kümleri uygulanır» 

h bağıtında ayrıca bir hüküm yoksa dâva, geminin bağlama limanında i? dâvalarını bakmaya 
yetkili mahkemede görülür. Bağlama limanında söz i edilen mahkeme bulunmazsa yetkili mahke
me, o yere en yakın iş dâvalarını görmeye yetkili mahkemedir. 

BildirimUr 

MADDE 47. —• Bildirimlerin ilgiliye yazılı olarak ve İmza karşılığında yapılması gerekir. Bil
dirim yapılan kişi bunu imzalamazsa; durum o yardo tutanakla tesbit edilir. Ancak, 7201 sayılı 
Kanun kapsamına giren tebligat, anılan kanun hükümlerine göre yapılır. 

Saklı haklar 

MADDE 48. — Bu kanun hükümleri, gemi ad tınına daha elverişli hak ve menfaatler sağliyan 
kanun, toplu iş sözleşmesi, iş bağıtı, örf ve âdetlerden doğan haklara halel getirmez. Bu kanu-
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Saklı haklar 

MADDE 50. — Bu kanun hükümleri gemi adanma daha elverişli hak ve menfaatler sağlıyan 
kanun, sözleşme, teamül ve âdetlerden doğan haklara halel getirmez. 

Bu kanunun uygulanması sonucu olarak işverene düşen yükümlülükler gemi adamlarının üc
ret ve sair haklarının daha aşağı hadlere indirilmesine sebep tutulamaz. 

Denetim ve teftiş 

MADDE 51. — Bu kanun hükümlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak üzere yapılması 
gereken takip, denetim ve teftişler Çalışma Bakanlığı tarafından yapılır. Bu konuda h Ka
nunu iş hayatının denetim ve teftişine ilişkin hükümleri aynı kanunun bu hükümlerle ilgili ceza 
maddeleri uygulanır. 

Ceza hükümleri 

MADDE 52. — a) Kanunun 5 nci maddesi gereğince gemi adamlariyle yazılı bağıt yapmı-
yan, 

b) 11 nci madde gereğince gemi adamına çalışma ve kimlik karnesi vermiyen, 
c) 12 nci adde gereğince işinden ayrılan geni adamına çalışma belgesi vermiyen, 
ç) 13 ncü madde gereğince sakat ve eski hükümlü gemi adamı çalıştırma ile ilgili kanun 

ve tüzük hükümlerine uymıyan işveren veya işveren vekili hakkında 500 liradan aşağı olmamak 
üzere ağır para cezasına hükmolunur. 

MADDE 53. — a) 20 nci madde gereğince gemi adamının tazminatını ödemiyen, 
b) 21 ve 23 ncü maddeler gereğince, gemi adamının iade zorunluğuna uymıyan, 
c) 26 nci maddede gösterilen iş sürelerine uymıyan, 
ç) 28 nci madde gereğince gami adamının fazla çalışma ücretini ödemiyen, 
d) 29 ncu madde gereğince gemi adamının ücretini zamanında ve tam olarak ödemiyen, 
e) 33 ncü maddede sözü geçen iaşe veya nakden ödeme zorunluğuna uymıyan, 
f) 37 nci addede sözü geçen asgari ücretten aşağı ücret ödiyen, 
işveren veya işveren vekili hakkında bu durumda olan her gemi adamına karşılık 1 000 lira

dan aşağı olmamak üzere ağır para cezasına hükmolunur. 
(b, ç, d, e ve f) fıkralarındaki fiillerin yurt dışında işlenmesi halimde hükmolunacak para 

cezası 2 000 liradan aşağı olamaz. 
Yukardaki fiillerin tekerrürü halinde bir önoe hükmolunan para cezasının iki katiyle birlikte 

ayrıca bir aydan aşağı olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 1029) 
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nun uygulanması sonucu olarak işverene düşen yükümlülükler, gemi adamlarının ücret ve sair 
haklarının daha aşağı hadlere indirilmesine sebep tutulamaz. 

Denetim ve teftiş 

MADDE 49. — Bu kanun hükümlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak üzere yapılması 
gereken takip, denetim ve teftişler Çalışma Bakanlığı tarafından yapılır. Bu konuda iş Kanu
nunun iş hayatının denetim ve teftişine ilişkin hükümleri ve aynı kanunun bu hükümlerle 
ilgili ceza maddeleri uygulanır. 

Ceza hükümleri 

MADDE 50. — a) Kanunun 5 nci maddesi gereğince gemi adamlariyle yazılı bağıt yapmıyan, 
b) İİ nci madde gereğince gemi adamına çalışma ve kimlik karnesi vermiyen, 
c) 12 nci madde gereğince işinden ayrılan gemi adamına çalışma belgesi vermiyen, 
ç) 13 ncü madde gereğince sakat ve eski hükümlü gemi adamı çalıştırma ile ilgili kanun ve 

tüzük hükümlerine uymıyan işveren veya işveren vekili hakkında 500 liradan aşağı olmamak üze
re ağır para cezasına hükmolunur. 

MADDE 51. a) 20 nci madde gereğince gemi adamının kıdem tazminatını ödemiyen, 
b) 21 ve 23 ncü maddeler gereğince, gemiadamını iade zorunluluğuna uymıyan, 
c) 26 nci maddede gösterilen iş sürelerine uymıyan, 
ç) 28 nci madde gereğince gemi adamının fasla çalışma ücretini ödemiyen, 
d) 29 ncu madde gereğince gemi adamının üoretini zamanında ve tam olarak ödemiyen, 
e) 33 ncü maddede sözü geçen iaşe veya nakden ödeme zorunluğuna uymıyan, 
f) 37 nci maddede sözü geçen asgari ücretten aşağı ücret ödiyen, 
İşveren veya işveren vekili hakkında, bu durumda olan her gemi adamına karşılık 1 000 lira

dan aşağı olmamak üzere ağır para cezasına hükmolunur. 
(b, ç, d, e ve f) fıkralarındaki fiillerin yurt dışında işlenmesi halinde hükmolunacak para ce

zası 2 000 liradan aşağı olamaz. 
Yukardaki fiillerin tekerrürü halinde, bir önce hükmolunan para cezasının iki katiyle bir

likte ayrıca bir aydan aşağı olmamak üzere hap"'? cezasına hükmolunur. 

MADDE 52. — a) Gemi adamı ücretlerinden 38 nci maddede gösterilen esaslar dışında para 
cezası uygulıyan, 

b) 39 ncu maddede sözü edilen zarar karşılığı kesintileri, anılan madde hükümlerine uymıya-
rak yapan, 

c) 40 nci madde gereğince gemi adamına yıllık ibretli izin vermiyen, 
ç) 41 nci madde gereğince gemi adamılarma hafta tatili izni uygulamıyan, 
d) 42 nci madde gereğince gemi adamına hafta tatili ücretini ödemiyen, 
e) 43 ncü madde gereğince gemi adamına genel tatil ücretini ödemiyen, 
İşveren veya işveren vekili hakkında 500 liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası hükmolu

nur. 
Yukardaki fiillerin tekerrürü halinde bir önce hükmolunan cezanın iki katından aşağı olma

mak üzere ağır para cezasına hükmolunur. 

M. Meclisi ( S. Bayisi : 1029 ) 
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MADDE 54. — a) Gemi adamı ücretlerinden 38 nci maddede gösterilen esaslar dışında para 
cezası uygulıyan, 

b) 39 ncu maddede sözü edilen zarar karşılığı kesintileri anılan madde hüıkümlerine uymaya
rak yapan, 

c) 40 nci madde gereğince gemi adamına yıllık ücretli izin vermiyen, 
ç) 41 nci madde gereğince gemi adamlarına hafta tatili izni uygulamıyan, 
d) 42 nci madde gereğince gemi adamına hafta tatili ücretini ödemiyen, 
e) 43 ncü madde gereğince gemi adamına genel tati ücretimi ödemiyen, 
İşveren veya işveren vekili hakkında 500 liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası hiik-

molunur. 
Yukardaki fiillerin tekerrürü halinde bir evvel hükmolunan cezanın ilki katından aşağı olma

mak üzere ağır para cezasına hükmolunur. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 55. — 10 . 3 . 1954 tarihli, 6379 sayılı ve 25 . 5 . 1959 tarihli, 7283 sayılı kanunlar kal
dırılmıştır. 

Tüzük 

MADDE 56. — Bu kanunun 35 nci maddesinde sözü geçen tüzük çıkarılıncaya kadar, bu ka
nunla kaldırılan 6379 sayılı Kanunun 31 nci maddesine dayanılarak çıkarılmış bulunan 7.2.1958 
tarihli ve 4/9968 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle yürürlüğe konulan (Gemi adamlarının 
sağlık, iaşe ve ikamet şartlarını gösterir Tüzük) ün aynı konulara ilişkin hükümleri uygulanır. 

MADDE 57. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 58. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
İsmet tnönü 

Devlet Bakanı 
V. Pirinçcioğlu 

Millî Savunana Bakanı 
/. Sancar 

Millî Eğitim Bakanı Y. 
B. Ecevit 

Güm. ve Tekel Balkanı 
O. öztrak 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikbaş 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı Y. 

Y. Azizoğlu 
Devlet Bakanı 

R. Aybar 

İçişleri Balkanı 
//. O. Bekata 

Bayındırlık Bakanı 
/. Seçkin 

Tanım Bakanı 
M. tzmen 

Turizm ve Ta. Bakanı 
İV. Ardıçoğlu 

D evi öt Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

//. Dinçer 
Devlet Bakanı V. 

V. Pirinçcioğlu 

Dışişleri Bakanı V. 
T. Fcyzioğlu 

Ticaret Bakanı 
A. Oğuz 

Ulaştırma Bakanı 
K. Demir 

imar ve İskân Bakanı 
F. K. Gökay 

25 . 9 . 1963 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 
T. Feyzioğlu 

Adalet Bakanı 
A. K, Yörük 

Maliye Balkanı 
F. Melen 

Sağ. ve Sos. Yar Bakanı-
Y. Azizoğlu 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 1029 ) 
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Yürürlükten kaldırılan kanunlar 

MADDE 53. — 10 . 3 . 1954 tarihli, 6379 sayılı ve 25 . 5 . 1959 tarihli, 7283 sayılı kanunlar yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

Tüzük 

MADDE 54. — Bu kanunun 35 nci maddesinde sözü geçen tüzük çıkarılıncaya kadar, bu ka
nunla yürürlükten kaldırılan 6379 sayılı Kanunun 31 nci maddesine dayanılarak çıkarılmış bulu
nan 7 . 2 . 1958 tarihli ve 4/9968 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle yürürlüğe konulan 
(Gemi adamlarının sağlık, iaşe ve ikamet şartlarını gösterir Tüzük) ün aynı konulara ilişkin hüküm
leri uygulanır. 

MADDE 55. — Tasarının 57 nci maddesi 55 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 56. — Tasarının 58 nci maddesi 56 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 1029 ) 



Dönem : 1 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 
Rize ilinin Canlıhemşin kazası, Murat köyünden Ahmedoğlu Hati
ce'den doğma 1932 doğumlu Mustafa Demirci'nin bakiye cezasının 
affı hakkında kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1 /790) 

T. B. M. M. 
Bilekçe Karma Komisyonu 2.2. 1965 

Dilekçe Kar. Kom. Mü. No. 5386 
Zat ve Evrak No. 5386 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Rize ilinin Çamlııhemşin kazası, Murat köyün len Abmetoğlu Hatice'den doğma 1932 doğumlu 
Mustafa Demirci'nin mahkûm olduğu cezasının geri kalan kısmının affı talebi, Komisyonumuz Ge
nel Kurulunun 7.1.1965 tarihli toplantısında görüşülmüş ve bakiye cezasının affı kararlaştırılmış 
bulunduğundan 140 ısayılı Kanunun 13 ncü maddesine uyularak tanzim edilmiş bulunan kanun 
tasarısı ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereken işlemin ifasına müsaadelerini saygılarımla rica ederim. 
Dilekçe Karma Komisyonu Başkan V. 

Aydın Milletvekili 
R. özarda 

Dilekçe Karma Komisyonu rapora 

(Esbabı Mucibe) 

18.8.1950 tarihinde öldürülen Halil Karagöz'ü taammüden öldürmek isnadı ile 11.9.1950 tarihinde 
tevkif edilerek dâvanın devamı süresince ve 7 sene mevkuf kaldıktan sonra masumiyeti tebeyyün 
etmek suretiyle 12.12.1957 tarihinde beraet ederek tahliye edildiğini; 

Bu hâdisede aleyhine yalan şahadette bulunup tevkifine ve yedi sene ceza evinde yatmasına se
bep olan Ail Sezgin'le 22 . 8 .1958 tarihinde karşılaştıklarını ve aralarında çıkan münakaşaların 
kavgaya inkılâbettiğini ve Ali Sezgin'i öldürdüğünü, bundan dolayı 13 sene 4 ay ağır hapse 
mahkûm edildiğini, iftira neticesi nahak yere mevkuf kaldığı 11.9.1950 - 12.12.1957 tarihleri arasın
da geçen yedi sene üç ay bir günlük sürenin son defa hükmedilen ve halen altı senesi infaz edilmiş 
bulunan 13 sene 4 aylık cezasından özel af. yolu ile mahsubedilerek serbest bırakılmasını istiyen 
Mustafa Demirci'nin 28.9.1962 günlü dilekçesi Komisyonumuzun 7.1.1965 günlü toplantısında mah
keme ilâmları ve Adalet Bakanlığı yazıları ile birlikte görüşülüp incelendi. 

Dilekçe sahibinin iddiaları mahkeme ilâmları ile teyidedilmiş olup yedi sene gitbi uzun bir süre 
cezaevinde yatmak suretiyle maddi ve mânevi mağduriyetinin telâfisi imkânsız derecede büyük ol
ması ve bu kere işlemiş olduğu cinayetin, birinci hâdisenin tesiri altında kalınmasının bir neticesi ol
duğu anlaşılmakla bugüne kadar çektiği hapis cezası kâfi görülerek dilekçi af ve atıfete lâyık gö
rülmüştür. 

Belirtilen bu maddi ve hukukî sebeplere binaen oy birliğiyle dikkate alınacak değerde bulun
duğuna karar verilmiş olan .adı geçene ait bu özel af talebi ile ilgili olup 140 sayılı Kanunun 13 ncü 
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maddesine uyularak hazırlanmış olan kanun tasalısı Millet Meclisi Başkanlığına saygı ile sunulur. 
Dilekçe Karma Komisyonu 

Başkanı 
Urfa Senatörü 

V. Gerger 
Kâtip 

Yozgat Senatörü 
/ . Yeşilyurt 

Zonguldak Milletvekili 
A. F . Ak 

İmzada bulunamadı 
Bolu Milletvekili 

A. Çakmak 

Başkan V. 
Aydın Milletvekili 

B. özarda 
Kâtip 

Hakkâri Milletvekili 
A. Zeydan 

Kars Milletvekili 
L. Aküzüm 

Sözcü 
Siirt Senatörü 

A. Kavak 

Rize Senatörü 
O. M. Agun 

Ankara Milletvekili 
.JV. Berkkan 

Konya Milletvekili 
K. Kafh 

Adalet Komisyonunun raporu 
Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/790 
Karar No. : 77 

9 . 6 . 1-Vİ5 

Yüksek Başkanlığa 

Rize Ağır Ceza Mahkemesinin 20 . 12 . 1961 tarih ve 959/77 esas ve 961/178 saylıı kararı ile 13 
sene 4 ay ağır hapis ve fer'i cezalara mahkûm edilen ramhhemşin kazası, Murat köyünden Ahmet 
oğlu liaticeden doğma 1932 doğumlu Mustafa Demirci'nin af talebi Adalet Bakanlığı yazısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ile son evrak Komisyonumuzca incelendi. 

18 . 8 . 1950 tarihinde Halil Karagöz isminde bir şahıs öldürülmüştür. Maktul Ali Sezgin Halil 
Karagöz'ün af talebinde bulunan Mustafa Demirci'nin öldürüldüğünü iddia etmiş ve aleyhinde 
yalan şahadette bulunmuştur. Bu yüzden af talebinde bulunan Mustafa Demirci 7 sene mevkuf 
kaldıktan sonra beraet etmiştir. 

Mahkûm Mustafa Demirci tahliye edildikten sonra maktul Ali Sezginle karşılaşmış ve araların
da çıkan münakaşa neticesinde Ali Sezgin'i öldürüp neticede 13 sene 4 ay ağır hapse mahkûm edil
miştir. 

Mahkûmiyet cezasının 6 senesi infa^ edilmiş geri kalan kısmı içinde af talebinde bulunmuştur. 
Dilekçe sahibinin iddiaları mahkeme ilâmları ile teyit edilmiş olup 7 sene fiilen uzun bir süre 

ceza evinde yatmak suretiyle maddi mânevi mağduriyetinin telâfisi imkânsız derecede büyük ol
ması ve bu kere işlemiş olduğu suçun birinci hadisenin tesiri altında kalmasının bir neticesi 
olduğu anlaşılmakla bugüne kadar çektiği hapis cezası kâfi görülerek dilekçe af ve atıfete lâyık 
görüldüğüne oy birliğiyle karar verilmiştir. 

Bu sebeple af kanunu tasarısının ivedilik ve öncelikle görüşülmesi mütalâı.siyle Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulur. 

Adalet Komisyonu 
Başkanı 
İstanbul 

İsmail Hakkı Tekinel 
Giresun 

Ali Cüceoğ'u 
İmzada bulunamadı 
\ 

Sözcü ve bu rapor 
Kâtibi 

Elâzığ 
Naci Gür ay 

İçel 
Mazhar Arıkan 

Manisa 
Hilmi 

Çanakkale 
Refet Sezgin 

İçel 
Celâl Kılıç 

Okçu 

Erzincan 
Sadık Perinçek 

Kayseri 
Abdülhalim Araş 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 1006 ) 
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Komisyonunun metni 

Rize İlinin Çamlıhemşin Kazası, Murat Köyün
den Ahmetoğlu Hatice'den doğma 1932 doğum
lu Mustafa Demirci'nin hakiye cezasının affı 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Rize Ağır Ceza Mahkemesinin 
20 . 12 . 1961 tarih ve 959/11 esas, 961/178 ka
rar sayılı ve Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 
27 . 6 . 1962 gün ve 389/1809 sayılı ilâmı ile | 
tasdik olunup kesinleşen hükmü ile neticeten 
onüç sene dört ay ağır hapis ve fer'î cezalara 
mahkûm edilmiş olan Çamlıhemşin kazası, Mu
rat köyünden Ahmetoğlu Hatice'den doğma I 
1932 doğumlu Mustafa Demirci'nin cezasından 
arta kalan kısım affedilmiştir. I 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. I 

n Mmm 

Millet Meclisi Adalet Komisyonunun metni 

Rize İlinin Çamlıhemşin Kazası, Murat Köyün
den Ahmetoğlu Hatice'den doğma 1932 doğum
lu Mustafa Demirci'nin bakiye cezasının affı 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Rize Ağır Ceza Mahkemesinin 
20 . 12 . 1961 tarih ve 959/77 esas, 961/178 ka
rar sayılı ve Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 
27 . 6 . 1962 gün ve 389/1809 sayılı ilâmı ile 
tasdik olunup kesinleşen hükmü ile neticeten on
üç sene dört ay ağır hapis ve fer'î cezalara 
mahkûm edilmiş olan Çamlı hemsin kazası, Murat 
köyünden Ahmetoğlu Hatice'den doğma 1932 
doğumlu Mustafa Demirci'nin cezasından arta 
kalan kısım affedilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yü
rütür. 

- M -
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Toplantı :4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi Suphi Batur'un, 211 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Içhizmet Kanununun 43 ncü maddesinin 2 nci 
fıkrasına (a) fıkrası olmak üzere yeni bir fıkra eklenmesi hakkında 

kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu (2 /816) 

4 . 3 . 1965 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Içhizmet Kanununun 43 ncü maddesinin 2 nci fıkrasına (a) 
fıkrası olmak üzere yeni bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun teklifim ilişikte sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini saygı ile riea ederim. 
Gumihuriyet Senatosu Sinop Üyesi 

Suphi Batur 

GEEEKÇE 

Silâh altına alman millî sporcularımızın müsabaka kabiliyetlerini muhafaza ve doiayısiyle form
larını idame etmek ve aynı zamanda memleketimizde beden eğitimi ve sporu teşvik maksat ve 
gayesiyle 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Iç/hizmet Kanununun 43 ncü maddesinin 2 nci fık
rasından sonra «a» fıkrası olmak üzere yeni bir fıkra eklenmesinin muvafık olacağı mütalâasiyle 
bu kanun teklifi hazırlanmıştır. 

Millî Eğitim Komisyonunun raporu 

Millet Meclisi 
Millî Savunma komisyonu 

Esas No. : 2/816 21 . 4 . 1965 
Karar No. : 23 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi Suphi Batur 'un, 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Içhiz-
met Kanununun 43 ncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) fıkrası olmak üzere yeni bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ilgili Millî Savunma Bakanlığı temsilcilerininde iştirakleri ile komis
yonumuzda görüşüldü. 

Profesyonel sporculuk ;bir meslektir. 2183 sayılı Kanunun ikinci maddesi «Tebdilhava veya 
resmî mezuniyet suretiyle kıta ve -müesseselerden ayrılanların askerlik kıyafetinden ayrılmak şar-
tiyle kendi iş ve sanatlariyle iştigalleri caizdir» denildiğine göre sporculuğu meslek edinmiş şahıs
ların da izinli bulundukları zamanlarda mesleklerini ifa etmeleri icabetmektedir. Bilhassa ya
bancı memleketlerde profesyonel sporculara mesleklerini ifa için tanınan çeşitli imkânlar göz 
önünde tutulursa uzun zamandan beri profesyonel sporculara gösterilen anlayış, bu kanun teklifi ile 
çerçevelenmiş olacak ve şahısların anlayışına bira kılmıyacaktır. 

Bu sebepler tahtında teklifin başlığı bu hususu, sağlıyacak şekilde ve birinci maddesinde «Profes
yonel sporcular hafta ve resmî tatil günleri ile izinli bulundukları zaman sivil kulüplerde her çe
şit müsalbaka ve antremanlara katılırlar» şeklinde değiştirilmiş ve diğer maddelerin de aynen kabu
lüne karar verilmiştir. 

943 
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Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek 'Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Zonguldak 

K. Esengin 

Bursa 
M. Tayyar 

İzmir 
Ş. Osma 

ada bulunamadı 

Sözcü 
Edirne 

T. Asal 

Erzurum 
§. Konuray 

Muş 
Muhalifim 
S. Öziürk 

Kâtip 
Kocaeli 

İT. KI say ol 
İmzada İmli n anı adı 

istanbul 
H. Obcn 

İmzada bulunamadı 
Niğdo 

A. Eren 

Aydın 
Muhalifim 

II. Aydınger 

İzmir 
M. A. Ay t aş 

Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi Suphi Ea-
tur'un telklifi 

211 saydı Türk Silâhlı Kuvvetleri Içhizmet 
Kanununun 43 ncü maddesinin 2 nci fıkrasına 
(a) fıkrası olmak üzere bir fıkra eklenmesi 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — 211 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetler Içhizmet Kanununun 48 ncü maddesi
nin 2 nci fıkrasına (a) fıkrası olmak üzere aşa
ğıdaki fıkra eklenmiştir. 

a) Askerlik 'hizmetini yapmak üzere si
lâh altma alınan ve evvelce kulüplerde splor 
yapmakta olan amatör ve profesyonel millî 
sporculara (Beden eğitimi ve sporu teşvik 
etmek miaksadiyl'e) askerî görev, eğitim ve di
siplini bozmıyacak şekilde Genelkurmay Baş
kanının muvafakati ile kendi kulüplerinde 
spor yapmalarına müsaade edilir, (Genelkur
may Başkanı bu muvafakati her zaman) geri 
almaya yetkilidir. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütül*. 

Millî Savunma Komisyonunun değiştirişi 

211 saydı Türk Silâhlı Kuvvetleri Içhizmet 
Kmıununun 13 ncü maddesinin 2 nci fıkrasına 

ek kanun teklifi 

MADDE I. — 211 sayılı Türk Silahlı Kuv
vetleri İçhizmet Kanununun 43 ncü maddesi-
iıin 2 nci fıkrasına aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Profesyonel sporcular hafta ve resmî ta
til •günleri ile izinli bulundukları zaman si
vil fkulüplende her çeşit müsabaka ve aııt-
remanlara katılırlar.» 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi ay
nen kaibul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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M. Meclisi ( S. Sayısı : 943 ) 




