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MİLLET MECLİSİ 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

78 nci Birleşim 

31 , 3 .1967 Cuma 

içindekiler 

1. 

2. 

3. 

— Geçen tutanak özeti 

— Gelen kâğıtlar 

— Yoklama 

Sayfa 
396:397 

397 

398 

4. — Başkanlık Divanının Genel Kurula su
numları 398,431 

1. — Sivas Milletvekili Kâzını Kangal'
dın, kış mevsiminin uzun sürmesi ve şiddet
li geçmesi sebebiyle Sivas ilinde hayvan 
yemi sıkıntısı çekildiğine, bu sebeple to
humlukların hayvanlara yedirilmesi z'o-
runluğu hâsıl olduğuna, bu konularda Hü
kümetçe tedbir alınması gerektiğine dair 
demeci. 398:399 

2. — Adana Milletvekili Mahmut Boz
doğan'ın, Devlet dairelerinde ve okullarda 
çalıştırılan hademelerin geçim sıkıntısı 
çektiklerine, Devlet Memurları Kanunu
nun tatbikatında bunların güç durumları
nın da giderilmesi için tedbir alınmasına 
dair demeci 399 

3. — Manisa Milletvekili Sami' Binici-
oğlu'nun, gençlerimizin Avrupa gençliğini 
gerek giyimlerinde, gerekse eğlencelerinde 

Sayfa 
taklidettiklerine, bu konularda kanuni ve 
idari tedbirler alınarak gençlerimizin de
jenere olmaktan kurtarılmaları gerektiği
ne dair demeci 399 -.400 

4. — Erzurum Milletvekili İsmail Hak
kı Yıldırım'ın, yasama dokunulmazlığı ile 
ilgili soruşturma evrakının 780 sayılı Af 
Kanunu muvacehesinde adlî mercilere tet
kik edilmek üzere iadesine dair Başbakan
lık tezkeresi (3/617) 400 

5. — Millî Eğitim Komisyonu Başkan
lığının, Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Osman Saim Sarıgöllü ve 11 arkadaşının, 
Devlet Operası kuruluşu hakkındaki ka
nun teklifinin, aynı konudaki tasarıyı gö
rüşmek üzere kurulan Geçici Komisyona 
havalesine dair tezkeresi (2/199) 400:401 

6. — Haklarında öncelikle görüşülmesi 
kararı verilen işler dışında kalan işler 
için Çarşamba günleri hariç, her birleşim 
başında bir saatlik zaman ayriTması ve gö
rüşülecek işlerin sırasının Başkanlıkça 
tesbit ve Genel Kurula arzı hakkındaki 
parti grupları Başkanvekilerinin önergesi 401 
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Sayfa 
7. — Sayın Cumhurbaşkanı Cedvet Su-

nay'm Amerika'ya yapacakları seyahate 
Kocaeli Milletvekili Nihat Erim ile istan
bul Milletvekili Ay dm Ya İçin'm katılmaları
nın kararlaştırılmış bulunduğuna dair Baş
bakanlık tezkeresi (3/616) 431:432 

8. — Haklarında öncelikle görüşülmesi 
'kararı verilen işler dışında gelecek birle
şimin ilk saatinde ele alınacak konulara 
dair Başkanlığın açıklaması. 401 

Sözlü sorular 
1. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 

Uzun'un, YSE Genel Müdürünün tutumuna 
dair sözlü soru önergesi, Köy İşleri Bakanlığı
na gönderilmiştir. (6/526) 

2. — Gümüşane Milletvekili Sa'bri özcan 
San'm, Gümüşane ilinin sağlık hizmetlerine dair 
sözlü soru önergesi, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/527) 
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Sayfa 
5. — Görüşülen işler 401,432:441 

1. — iş Kanunu tasarısı ve Tarım, 
Ulaştırma, Sanayi, Millî Savunma, Sağ
lık ve Sosyal Yardım, Bayındırlık, İçiş
leri, Ticaret, Adalet, Çalışma ve Plân 

komisyonlarından seçilen 2 şer üyeden 

kurulu Geçici Komisyon raporu (1/232) 

(S. Sayısı : 160) 401:431 

3. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamaıı-
oğlu'nun, Niğde'nin Aksaray ilçesine bağlı Kı-
zılkaya köyü sakinlerinin iskânlarına dair 
sözlü sorti önergesi, İmar ve İskân Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/528) 

4. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodaman-
oğlu'nun, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Çif-
teköy sakinlerinin iskânına dair sözlü soru 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Çankırı Mileltvekili Dursun Akçaoğlu, İmar 
ve iskân Bakanlığı Plânlama ve İmar Genel 
Müdürlüğü Bölge Plânlama Dairesi tarafından 
hazırlanan raporda belirtildiği üzere, Çaaıkırı 
ilinin çok geri kalmış bir bölge olduğuna, 2 nci 
Beş Yıllık Plâoı yapılırken Çankırı ilinin de kal
kınması için tedbirler alınması gerektiğine, 

Gümüşane Milletvekili Sabri özcan San da, 
Meclis çalışmalarının bâzı önemsiz konularla 
işgal edildiğine, haksız ithamlar yapıldığına 
bu konularda gerekli tedbirler alınmasına dair 
gündem dışı demeçte bulundular. 

Hastalığı sebebiyle İzmir Milletvekili Şevket 
Adalan'a 2 ay izin verilmesine ve 

Bir toplantı yılında iki aydan fazla izin al
dığı içinde kendisine ödeneğinin verilmesine 
dair Başkanlık tezkereleri kabul olundu. 

Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'ın öncelik 
önergesi kabul olunarak, Gider Vergileri Ka

nununda bâzı değişiklikler yapılması hakkında
ki kanun tasarısı üzerinde Cumhuriyet Sena
tosunca yapılan değişikliklerin benimsenmesi
ne dair Geçici Komisyon raporu görüşüldü ve 
rapor kabul edilerek tasarının kanunlaştığı bil
dirildi. 

iş kanunu tasarısının maddeleri üzerinde bir 
süre görüşüldü. 

31 . 3 . 1967 Cuma günü saat 15.00 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 18.55 te son ve
rildi. 

Başkan 
Baskanvekili 
Ahmet Bilgin 

Kâtip 
Sivas 

Kâzım Kangal 

Tokat 
Bedrettin Karaerkek 

SORULAR 
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önergesi, İmar ve İskân Bakanlığına gönderil
miştir. (6/529) 

Yaztlı sorular 
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Murat 

öner'in, Afyon'un Emirdağ ilçesi Bayat buca
ğına bağlı Derbent köyünün su ihtiyacıma 

2. — GELEN 

TASARI 
1. — 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Ka

nununa ek kanun tasarısı. (1/345) (Millî Eği
tim ve Plân komisyonlarına) 

TEKLİFLER 
2. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm 

827 sayılı Rıhtım Resmi Kanununun birinci 
maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesine 
ve bu kanuna geçici üçüncü madde eklenme
sine dair kanun teklifi. (2/471) (Maliye, Güm
rük ve Tekel, Ulaştırma ve Plân komisyonları
na) 

3. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, Kozan'm İmamoğlu nahiyesinde 
Sarıçam adı ile bir ilçe kurulmasına dair ka
nun teklifi. (2/472) (İçişleri ve Plân komisyon
larına) 

H ' < • 
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dair yazılı soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığına gönderilmiştir. (7/350) 

2. — Çankırı Milletvekili Dursun Akçaoğ-
lu'nun, Meclis toplantılarına katılmıyan mil
letvekillerine dair Millet Meclisi Başkanından 
yazılı soru önergesi (7/351) 

KÂĞITLAR 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu üye
si Ahmet Nusret Tuna'nın, Devlet Memurları 
Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair 3656 
sayılı Kanunun 18 nci maddesinin 1 nci fıkra
sının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi. 
(2/473) (İçişleri, Maliye ve Plân komisyonla
rına) 

TEZKERE 
5. — Adana Milletvekili Turhan Düligil'in 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi. (3/615) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyonda) 

RAPOR 
6. — Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadro

ları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısı ve Millî Eiğtim ve Plân komisyon
ları - raporları. (1/312) (Gündeme) (S. Sa
yısı ; 232) 

— 897 — 
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B Î R Î N O Î OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Bilgin. 

KÂTİPLER : Bedrettin Karaerkek (Tokat), Kâzım Kangal (Sivas) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Millet Meclisindin 78 noi birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN —• Otamaftdik ciöıaızJla yoklama 
yaprlacalktır, arikadaşjlar ilûtven beyaz düğüne-
ilere bassınlar. (YoMaima yapıldı) 

1. — Sivas Milletvekili Kâzım Kangal'ın 
kış mevsiminin uzun sürmesi ve şiddetli geçmesi 
sebebiyle Sivas ilinde hayvan yemi sıkıntısı çe
kildiğine, bu sebeple tohumlukların hayvanlara 
yedirilmesi zorunluğu hâsıl olduğuna, bu konu
larda Hükümetçe tedbir alınması gerektiğine da
ir demeci. 

BAŞKAN — Sayın Kâzım Kangal, kış mevsi
minin uzun devam etmesi sebebiyle hayvan yemi 
sıkıntısının çekildiği hakkında gündem dışı söz 
istemiş bulunmaktasınız. Beş dakikayı geçmemek 
üzere buyurun efendim. 

KÂZIM KANGAL ('Sivas) — Sayın Başkan, 
sayın Milletvekilleri; Sivas halkının müşterek 
bir derdini yüksek huzurlarınızda dile getirmek 
için kürsüye gelmiş bulunuyorum. Bu sene bütün 
yurtta kış uzun ve şiddetli bir şekilde hüküm 
sürdüğü gibi, Sivas'ta diğer illerimize nazaran 
daha şiddetli bir şekilde sürmüş ve halen de 
devam etmektedir. Bunun neticesi, köylerimizde 
hayvan yeygisi had safhada bir darlık ve sıkın
tı göstermektedir. Sivas ve kazalarında, geçmiş 
senelere nazaran, kış çok uzun ve şiddetli bir 
şekilde devam etmiştir. Ankara'ya bahar gel
diği, havalar ısındığı halde, Sivas'ın bütün ka
zaları karla kaplıdır. Bunun neticesi olarak 
köylerde hayvanların beslenmesine devam edil
mektedir. Geçen sene Türkiye'de umumiyetle 
mahsul iyi olduğu halde, Sivas'ta iklimi şartla
rının nâmüsait gitmesi neticesinde iyi bir mah
sul idrak edilememişti. Bu sebeple, kış hazırlık-

iBAŞKAN — Oioğıiınılıuğumuz vardır, görüş-
ımellere başJıiyorıız. 

lan iyi bir sekilide yapılamamıştır. Bilhassa 
köylerimiz tohum ihtiyaçlarını, kendi yeygileri
ni ikmal edemedikleri gibi, hayvan yeygisi de 
tamamen noksan kalmıştı. Kışın uzun ve şid
detli gitmesi neticesinde hayvan yeygileri bit
miştir. Bu sebeple Sivas ve kazalarında hayvan 
yeygisi bakımından had safhada bir darlık, bir 
sıkıntı vardır. Hayvanlarını yaza çıkarmak için 
halkımız, bu önümüzdeki sene ekmek için verilmiş 
olan tohumulğu yedirmek zorunda kaldığı gibi, 
kendi istihkakına ayırmış olduğu yiyecekten de 
sarfetmek zorunda kalmıştır. Hayvan yeygisi 
çok pahalı olduğundan fakir köylüler temin ede
meme sıkıntısına düşmüşlerdir. Bunun için bil
hassa Hükümetin, yetkililerini dikkatini şu nokta
dan çekmek istiyorum. Şu günlerde halkımıza pa
ra bakımından ve tohum olarak yardım yapıl
mazsa, bu önümüzdeki mevsimde köylü ekimini 
ikmal edemiyecek ve dolayısiyle 1967 senesinde 
de darlık devam edecektir. Hayvan yeygisi ba
kımından Ziraat Bankası mevzuatı müsaittir. 
Geçmiş senelerde köylüye yem kredisi verilmekte 
idi. Ancak, bir - iki seneden beri bu kredinin ve
rilmesi durdurulmuş idi. Yeniden hayvan yemi 
kredisi verilmesi köylü için bir yardım olacak 
ve sıkıntısını kısmen olsun hafifletecektir. 

Diğer taraftan, 1966 senesinin Sonbahar 
'mevsiminde, tohum yardımı yapılması için il
gililere müracaat edilmiş ve kısmen de yardım 

, alınmıştı. Ancak, kışın şiddetli gitmesi netice
sinde halkımız tohum için ayırmış olduğu mik
tarı sarf ettiğinden ve kemdi iıslfcilh'kaikını da hay-

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

— 398 — 
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vanlara yedirmek suretiyle sarf ettiğinden, to
hum bakımından da büyük bir ihtiyaç içinde
dir. Beniim yetkililerden is/tıirihamı(m, Sivas'a 
ayrılacak kontenjanın tohum yardımının, ge
çen senelere nisibetle büyük miktarda artırıl
ması ve ilgililere emir verilerek derhal Sivas'a 
ayrılacak kontenjanın temin edilerek gönde
rilmesidir. Zaruret içerisinde bulunan ve bu 
baharda ekecek tohumunu temin etmekte aciz 
içine düşen köylülere büyük bir yardıın ola
caktır. Geçen sene tohum yardımı yapılmıştır. 
Fakat bu yardim kifayetsiz kalmıştır. Sebehi 
hahamn ekilecek tohumun Sivas ve çevresin
deki köylünün eline nihayet Nisan ayının 15 ine 
k'aJdar geçmesi lâzımgelirken, birtakım mua
melelerin uzaması neticesinde, Mayısın 15 ine 
'kadar eline geçmemiştir. Bunun neticesi, köy
lünün eline geç geçen tohumun köylü tarafın
da ekilmesi imkânı hâsıl olmamış, satmak zo-
runlda kalmıştır. Bu durumda da faydalı olu
namamıştır. 

Saygılar sunarım. 

2. — Adana Milletvekili Mahmut (Bozdoğan'ın, 
Devlet dairelerinde ve okullarda çalıştırılan hade
melerin geçim sıkıntısı çektiklerine, Devlet Me
murları Kanununun tatbikatında bunların güç 
durumlarının da giderilebilmesi için tedbir alın
masına dair demeci. 

31 . 3 .1067 O : 1 

ler ev igeçindirtmekte, çocuklarını okutmakta ve 
böylece hayatların^ idame ettirmek isltiemekte
dirler. 

özel 'bankalarda ve diğer özel işyerlerinde 
aynı hizımette çalıştırılan hademeler ise, Dev 
Det dairelerinde çalışan hademelerin aldıkların
dan iki - üç defa daha fazla ücret almakta
dırlar. Aradaki bu fark, Devlet hizmet'inde 
çalışan hademelerin gerçekten üvey evlât mua
melesi gürdüğünü ispata kâfi gelecektir. 

.Devlet Personel Kanununun malî hükümle
rimin uygulanlmasının söz konusu olduğu şu 
günlerde, Devlet hizmetimde çalışan hademele
rin de durumunun ele almimaısını Sayın Hükü
metten rica ediyorum. Eğer adı geçen kanu
nun malî hükümlerinin uygulanması daha rok 
gecikecekse, hademelerim ücret kadrosunun he
men 300 liraya çıkarılmasını teklif ediyorum. 
'Sonra, hademelerin de memurlar gibi her üç 
senede bir terfi ettirilmeleri şarttır. Bu ş/ekil -
de bir hüküm vaz'edildiği takdirde görülecek-

. t ir ki, hademelerden beklenilen Mzımet daha 
verimli olacaktır. 

Sayın Hükümetten böyle bir çaıba içiine gir
mesini bekliyorum. 

Saygılarımla. 

3. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'nun, 
gençlerimizin Avrupa gençliğini gerek giyimle
rinde, gerekse eğlencelerinde taklidettiklerine, bu 
konularda kanuni ve idari tedbirler alınarak genç
lerimizin dejenere olmaktan kurtarılmaları ge
rektiğine dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Binicioğlu, Türk gençli
ğinin bugünkü tehlikeli durumu hakkında bir 
konuşma istemişsiniz. Beş dakikayı geçmemek 
üzere buyurunuz efendim. 

SAMİ BİNİCİOĞLU (Manisa) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım ; bugün ilk gençlik ça
ğında bulunan genç evlâtlıarımız çok ciddî bir 
tehlike ile karşı karşıya bulunmaktadırlar. Deje
nere olmuş Avrupa gençliğinin taklit ve örnek
leri maalesef memleketimize sokulmaya çalışıl
maktadır. Avrupa biçimi birtakım eğlence yer
leri yavaş yavaş acaip isimlerle memleketimiz
de bilhassa büyük şehirlerimizde kurulmaya baş
lanmış, gençlerimizin iffet ve namus üzerinde 
kazanç temin etmeye çalışan birtakım yobazlar, 
Garbın ahlâksızlığını, dejenere olmuş gençliği-

BAŞKAN — Devlet dairelerinin ve hade-
melerin'in durulmu hakkında Sayın Bozdoğan, 
!beş dakikayı geçmemek üzere konuşima yapma
nızı rica ederim. 

MAHMUT BOZDOĞAN (Adana) — Değer
li mille'tvekiller, 

Devlet dairelerinde ve resimî okullarda ça
lıştırılan hademelerin büyük bir geçim sıkın
tısı içinde bulunduklarını haber vermek istenim, 

Sabahın erken saatlerinden akşamın geç 
saatlerine kadar çalışan, daireler arasında me
kik dokuyan bu fedakâr insanların derdine 
dün olduğu gibi, bugün de bir çare bulunma
mıştır. Avurtları yırtılmış ayakkaibılar ve ya
malı pantolonlarla hizmet görmeye çalışan bu 
insanlar, üstelik Türkiye'de bir' de memur sta
tüsüne dâ'hiHd'ir. 

Bu hizmetlilerin eline geçen par'a, 180 lira 
ile 240 lira arasında değişmektedir.' Sözü edilen 
hu para, medeni bir kimsen'in iki öğün yemek 
parasını bile karşılamaz. Kaldı ki, bu hizmetli-
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nin örneklerini memleketimize sokmaya çalış
maktadırlar. Diskoteks mi, miskoteks mi ne ol
duğu belirsiz birtakım eğlence yerlerine, henüz 
okula devam eden genç kızlarımız, gençlerimiz 
alınıp oralarda dejenere edilmekte, hattâ fuh
şa sürüklenmektedirler. 

Değerli arkadaşlarım; yarın yavrularımız da 
buralara düşecektir. Türk Milleti bugüne ka
dar ayakta durmuşsa, gençliğine vermiş olduğu, 
ahlâkına vermiş olduğu, geleneklerine vermiş 
olduğu kıymet sayesinde ayakta durmuştur. 
Bütün milletvekilleri olarak, bütün Türk Milleti 
olarak, bu manzaralar karşısında, acı duyuyoruz. 
Ben Avrüpayı da dolaştım, geldim; yakında 
Almanya'dan geldim. Maalesef Avrupa gençli-
ligi dejenere olmuştur ve Avrupa devletleri de
jenere olmuş olan bu gençlik üzerinde ciddî su
rette düşünmektedirler. Henüz bizim gençliği
miz bu akıbete sürüklenmeden niçin biz tedbir 
almıyoruz? Artık fuhuş sokaklara dökülmüştür. 
Geceleri gidin bakın asfalt yollar üzerinden genç 
kızlar, genç yavrular arabalarda fuhuş yap
maktadırlar. Bu gerçekleri gizlemiyelim, bu 
gerçekleri kabul edelim, müşterek çaresini, ted
birini düşünelim. 

Öbür taraftan, yine Garbın kılığını, her ne
dense mutlaka ne kılık çıkarsa, ne moda çıkarsa 
memleketimize sokulması âdet olmuştur. Bâzı 
genç yavrularımız saçlar alınlara düşmüş, arka
da da enseye düşmüş, favori midir nedir, çene
ye kadar uzanmış, paçalar geniş bir acaip genç
lik kıyafeti... Bu Kıyafet Kanunu, sadece köy
lünün yazın sıcakta başına sardığı çemberi yırt
mak için mi çıkarıldı? Bu Kıyafet Kanununu 
ele alalım, kanunda bâzı değişiklilker yapalım, 
ilâveler yapalım. Avrupa'da çıkan rezalet kılık
larının memlekete girmesini önliyelim, sansürden 
geçsin. 

Değerli arkadaşlarım, bu çok ciddî bir mese
ledir. Sayın Hükümet üyelerinden kimse yok, 
ama, rica ve istirham ediyorum, bunun üzerinde 
ciddiyetle duralım. Nereye gidersek halk bize 
soruyor: «Nedir bu rezalet?» diyor. Ahlâkımız 
gittiği zaman, gençliğimiz gittiği zaman her şe-: 
yimizi kaybetmiş olacağız. Sayın milletvekilleri 
İmini hepinizden istirham ediyorum. 

Saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

i. — Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı Yıl-
chnm'rn yasama dokunulmazlığı ile ilgili soruş

turma evrakının 780 sayılı Af Kanunu muvace
hesinde adlî mercilerce tetkik edilmek üzere iade
sine dair Başbakanlık tezkeresi. 

BAŞKAN — Başbakanlık tezkeresini okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 19 . 7 . 1967 tarihli ve 6/2-5572 sayılı 
yazımız. 

7 . 3 . 1962 tarihli ve 38 sayılı Kanuna muha
lefet ettiği iddia olunan Erzurum Milletvekili 
İsmail Hakkı Yıldınm'm yasama dokunulmazlığı 
ile ilgili soruşturma evrakının, 780 sayılı Af Ka
nunu muvacehesinde, adlî mercilerce tetkik edil
mek üzere, iadesine dair Adalet Bakanlığından 
alınan 17 . 3 . 1967 tarihli ve 9109 sarılı tezkere
nin sureti bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman Demirci 

Başbakan 

BAŞKAN — Geriverilmiştir. 

5. — Millî Eğitim Komisyonu Başkanlığının, 
Cumhuriyet Senatosu Ajdın Üyesi Osman Saim 
Sarıgöllü ve 11 arkadaşının, Devlet Operası 
kuruluşu hakkındaki kanun teklifinin, aynı ko
nudaki tasarıyı görüşmek üzere kurulan Geçici 
Komisyona havalesine dair tezkeresi (2/199) 

BAŞKAN — Millî Eğitim Komisyonu Baş
kanlığının bir tezkeresi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Halen Komisyonumuzda bulunan Cumhuri
yet Senatosu Aydın Üyesi Osman Saim Sarıgöllü 
ve 11 arkadaşının Devlet Operası kuruluşu hak
kında kanun teklifi Devlet Opera ve Balesi Genel 
Müdürlüğü kurulması hakkında kanun tasarısı 
için Millet Meclisinin 10 . 3 . 1967 gım ve 71 nci 
Birleşiminde kurulması kabul edilen Geçici Ko
misyonda görüşülmesine Komisyonumuzca karar 
verilmiştir. 

Bu teklifin mevzuulbahs Geçici Komisyona 
gönderilmek üzere Başkanlığınıza sunulduğu arz 
olunur. 

Komisyon Balkanı 
İstanbul Milletvekili 

Prof. Dr. Mehmet Yardımcı Y. 
'Sabrd Özcan San 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

6. —• Haklarında öncelikle görüşülmesi kararı 
verilen işler dışında kalan işler için Çarşamba 
günleri hariç, her birleşim başında bir saatlik za
man ayrılması ve görüşülecek işlerin sırasının 
Başkanlıkça tesbit ve Genel Kurula arzı hakkın
daki Parti Grupları B aşk anv ektilerinin önergesi. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1. 'Haklarında öncelikle görüşülme kararı 

verilmiş işlerin dışında kalan ve 31 Mart 1967 
tarihli gündemde yer alan işlerle, T. B. M. M. 
Karma Komisyonundan ve Cumhuriyet Senato
sundan gelen işlerin görüşülmedi için Çarşamba 
günleri hariç her birleşimin başında bir saatlik 
zamanın ayrılması. 

2. Görüşülecek işlerin sırasının Başkanlıkça 
tesbitini ve bu tesbitte Önce 1 maddelik sonra 
sırasiyle 2 - 3 ve ilâhiri maddelik işlerin dikkate 
alınması, 

3 Bir saatlik zaman içinde görüşülecek iş
lerin Başkanlıkça bir birleşim önce G-enel Kuru
lun bilgilerine arzı, 

Hususlarının Genel Kurulun tasvibine sunul
masını arz ve teklif ederiz. 

A. P. Meclis Grupu C. H. P. Meclis Grupu 
Başkanvekili 

Hüsamettin Atabeyli 
M. P. Meclis Grupu 

Başkanvekili 
S. Faruk önder 

Başkanvekili Y. 
Reşit Ülker 

T. î. P. Meclis Grupu 
Başkanvekili 
Ali Karcı 

Y. T. P. Meclis Grupu 
Başkanvekili 

Cengiz Ekinci 
BAŞKAN — Grup Başkanvekillerinin oku

nan önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, demin okunan önergeye T. î. P. ka
tılmamıştır, lütfen zapta geçirilmesini rica edi
yorum. Yetkili yoktur efendim. 

BAŞKAN — T. î. P. in önergede imzası ol
duğunu arz ederim efendim. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Sa
yın Başkanım, yetkili olmıyan bir arkadaşımızın 
imzasıdır. Zapta o şekilde geçmesini rica ede
rim. 

BAŞKAN — Bir önerge ile yetkisi yo'ktur 
denir o şekilde işlem yapılır efendim. Burada 
imza vardır. 

8. — Haklarında öncelikle görüşülmesi kararı 
verilen işler dışında gelecek Birleşimin ilk saa
tinde ele ahnacak konulara dair Başkanlığın açık
laması. 

BAŞKAN — Tüzük gereğince bir defa görü
şülecek işlerin 23, 25 ve 26 ncı sırasında bulunan 
raporlar ile iki görüşmeye tabi işlerden birinci 
görüşmesi yapılacakların; 

Gündem 
sayısı 

8 
9 

10 
19 
33 
36 
37 
38 
39 

Sıra 
sayısı 

145 
166 
167 
175 
222 
228 
229 
230 
231 

sırasında bulunan anlaşmaların karar gereğince 
Pazartesi Birleşiminin ilk saatinde görüşülecek
tir. 

Gündeme geçiyoruz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — îş kanunu tasarısı ve Tarım, Ulaştırma, 
Sanayi, Millî Savunma, Sağlık ve Sosyal Yardım, 
Bayındırlık, İçişleri, Ticaret, Adalet, Çalışma ve 
Plân komisyonlarından seçilen 2 şer üyeden kuru
lu Geçici Komisyon raporu (i/232) (S. Sayısı : 
160) 

BAŞKAN — Görüşmeye başlıyoruz. 32 nci 
maddede kalmıştık. Maddeyi okutuyorum. 

Para cezası 
Madde 32. — İşveren toplu sözleşme veya 

hizmet akitlerinde gösterilmiş olan sebepler dı
şında işçiye para cezası veremez. 
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işçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak ke- I 
sintilerin işçiye hemen sebepleriyle beraber bil
dirilmesi gerekir. İşçi ücretlerinden bu yolda ya
pılacak kesintiler bir ayda üç gündeli'kten veya 
parça başına yahut yapılan iş miktarına göre ve
rilen ücretlerde işçinin üç günlük kazancından 
fazla olamaz. 

Bu paralar işçilerin yararına kullanılıp har
canmak üzere Çalışma Bakanlığı hesabına Ba- I 
kanlıkça belirtilecek ulusal bankalardan birine 
kesildiği tarihten itibaren bir ay içinde yatırı- I 
'lir. Her işveren iş yerinde bu paraların ayrı bir I 
hesabını tutmaya mecburdur. Birikmiş bulunan 
ceza paralarının nerelere ve ne kadar verileceği J 
Çalışma Bakanının başkanlık edeceği ve işçi tem
silcilerinin de katılacağı bir kurul tarafından ka- I 
rara bağlanır. Bu kurulun kimlerden teşekkül 
edeceği nasıl ve hangi esaslara göre çalışacağı 
çıkarılacak bir tüzükte gösterilir. I 

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

BAŞKAN — Bu madde üzerinde A. P. Gru-
pu adına s'öz almış bulunan Sayın Enver Turgut, i 
lehinde mi, aleyhinde mi konuşacaksınız? 

ENVER TURGUT (izmir) — Değişiklik 
önergesi varsa, okunsun, ondan sonra konuşmak I 
istiyorum., Eğer değişiklik önergesi yoksa ko- I 
nuşmak için lüzum hissetmiyorum. I 

BAŞKAN — Evet, bir önerge vardır, okutu- I 
yorum. I 

Millet Meclisi Başkanlığına I 

32 nci maddenin birinci fıkrasının, I 
«işveren mahalli iş mahkemesinin kararı ol- I 

madan işçiye para cezası veremez» şeklinde de- j 
ğiştirilmesini, I 

Son fıkra olan, I 
«ıŞu kadar ki, bu konuda 274 sayılı Sendika- I 

lar Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci bendi 
hükmü uygulanmaz» cümlesinin metinden çıka- I 
rılmasmı, I 

Arz ve teklif ederiz. I 

Ankara Hatay t I 
Rıza Kuas Yahya Kanbolat I 

Tekirdağ I 
Kemal Nebioğlu I 

BAŞKAN — Sayın Enver Turgut üzerinde I 
mi lehinde mi? 

ENVER TURGUT (İzmir) — Lehinde efen
dim. 

HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Sayın Başkan 
ben de üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Siz üzerinde söz istiyorsunuz. 
Sayın Turgut, önümdeki listede «grup adı

na» yazıyor, isterseniz şahsınız adına olsun, 
O vakit grup adına başka arkadaşa söz verece
ğim. 

ENVER TURGUT (İzmir) — Şahsım adı
na söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Peki buyurun Enver Turgut. 
Sayın Rıza Kuas söz mü istiyorsunuz? 

RİZA KUAS (Ankara) — Daha evvel mad
deler üzerinde grup adına söz verilmesini iste
miştik efendini. 

BAŞKAN — Efendim, sizin isminiz var, fa
kat aleyhte söz istemişsiniz. 

RIZA KUAS (Ankara) — Grup adına söz 
istiyen yok demiştiniz de onun için. 

BAŞKAN — Lütfedin efendim evvelâ din
leyin de evvelâ lehte, sonra üzerinde, sonra 
da aleyhinde şeklinde sıraya konmuştur. Siz 
grup adına aleyhte söz istediğiniz için, lehte 
söz istemiş olana vermemiz tabiidir. Sıranız ge
lince size de söz vreeecğim. 

RIZA KUAS (Ankara) — Efendim, takrir 
sahibi olarak, takririmi açıklamak üzere ön
celikle bana söz verilmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Takrir sahibi olarak öncelik
le söz verme diye bir .şey yoktur. Siz grup adı
na aleyhte söz istemişsiniz. Sıranız gelince size 
söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Turgut. 
ENVER TURGUT (İzmir) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım, 32 nci maddenin ya
zıldığı şekilde kabul edilmesinde fayda var
dır1. Çünkü, işçi ile işveren münasebetleri an
cak, bâzı para cezalarının kesilmesinde fayda
lıdır. Kcsilmezsc o zaman işçiler lakayt dav
ranır. Bunu bertaraf etmek için bu madde ye
rinde yazılmıştır. Kabul edilmesini rica ede
rim. Saygılarımla. 

BA$CAN — Üzerinde Sayı n Hasan Ünlü, 
buyurun. 

HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Sayın Başkan, 
muhterem rakadaşlarım, 32 nci madde, para 
cezası olarak işçilerden kesilmesi icabeden 
bir hükmü ihtiva etmektedir. Lâkin bu hü-
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küm, benim kanaatime göre uygulamada fazla 
derecede aksaklık gösteren bir hükümdür. 
Çünkü, para cezasını kesen işveren niçin ve 
hangi sebeplerden dolayı bunu kesecek? Bu hu
susta maddede bir sarahat yoktur. Yalnız, bi
rinci fıkrada, «işveren toplu sözleşme veya hiz
met akitlerinde gösterilmiş olan sebepler dı
şında işçiye para cezası verilmez.» kaydı var
dır. Bu, şunu ifade ediyor: Borçlar Kanunu
nun 158 nci maddesinde (para cezası) diye bir 
hüküm vardır. 158 nci maddeye göre, bir ak-
din ifa edilmemesi veyahut natamam ifa edil
mesi yani, noksan olarak ifa edilmesi halinde 
taraflar arasında daha önceden bu hususta tan
zim ettikleri bir akitte beyan ettikleri (ceza 
şartı) diye bir hüküm bunlar arasında, bu 
şartlar altında kıymet ifade eder. Ve taraflar 
buna dayanarak mahkemede açacakları dâva 
sonunda taraflardan birisi haklı çıkmış ola
caktır. 

Şimdi burada bu ciheti, mahkemenin tamamen 
takdiri dışında olarak işveren, işçi dalha önceden 
hizmet aktinde ne sebepten dolayı kendisinden 
ceza kesilmiş olacağı hususunu beyan etmeden 
veyahut toplu sözleşmede bu hüküm mevcudolma 
dan işveren bunu kesebilir mi, kesemez mi? Eğer 
böyle bir hüküm konulduğu takdirde, bu hüküm 
karşısında işçi, işverene karşı zayıf bir durumda 
olduğuna göre, o anda, cesaretli taraflardan bi
risi olarak, aktif bir surette hükmü kendi duru
muna göre tanzim edebilir mi, edemez mi? Bu ka
yıtlar çok mühimdir bence. 

Sonra kesilen para cezası sonradan teşkil olu-, 
nacak bir Komisyon tarafından - ki bu üçüncü 
fıkrada beyan ediliyor - «Bu birikmiş bulunan 
ceza paralarının nerelere ve ne kadar verileceği 
Çalışma Bakanının Başkanlık edeceği ve işçi tem
silcilerinin de katılacağı bir kurul tarafından ka
rara bağlanır.» diye bir hüküm vardır. «Bu ku
rulun kimlerden teşekkül edeceği, nasıl ve hangi 
esaslara göre çalışacağı çıkarılacak bir tüzükte 
gösterilir.» diye de bir hüküm vardır. Halbuki, 
burada işçi ile işveren arasında tanzim edilen 
hizmet akdi veyahut sözleşmede ceza şartı beyan 
edilmiş ise ve bu şartı yerine işçi getirtrnemişse, 
işveren aynı zamanda işçiye karşı taahhüdettiği 
birtakım şartları yerine geltirmemişse, bu cezai 
şartlar taraflardan birine aidolacaktır ve mahke
menin vereceği karar neticesinde taraflar bu ce

zai şartı hak etmiş olacaktır. Halbuki burada bu 
.iş bir kurula bırakılıyor, kurulda taraflardan bi
ri haklı çıksa bile o parayı haklı tarafa değü, 
nerelere verileceği hususunu tâyin edecektir. 
Aıma ne gibi bir hisse verilecektir, nasıl olacak
tı. Bu hususta da maddede bir sarahat, bir açık
lık yoktur. Bence bu maddede geri alınsın. Sayın 
Komisyondan istirham ediyorum maddeyi tetkik 
etsinler... Tatbikatta mahkemeler içlin kolay bir 
şekilde yürütülebilecek veyahut da... 

BAŞKAN — Sayın Ünlü, vaktiniz dolmuştur 
efendim, lütfen bağlayınız. 

HASAN ÜNLÜ (Devamla) — Mahkemeler 
için kolay olabilecek, tarafların da hakkını kay-
bettirmiyecek tarzda madde tanzim edilirse daha 
iyi olur. Madde ahkâmı Borçlar Kanununundan 
mı alınmış nerelerden alınmıştır? Hangi kaynak
tan istifade edilerek maddenin tanzim edilmiş ol
duğu belli değildir. Sayın Komisyon açıklarsa 
çok iyi olur. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — T. 1. P. adına Sayın Rıza Ku-
as, aleyhinde buyurun. 

T. I. P. GRUPU ADINA RIZA KUAS (An
kara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri 1936 
senesinde çıkmış olan iş Kanununun para ceza
ları ile ilgili maddesi hiçbir değişikliğe uğrama
dan yine 1967 senesinde karşımıza gelen tş Ka
nununun maddesine dercedilmiştir. 31 nci mad
de vukuu muhtemel cezalara karşı onların yev
miyesini kesiyor, 32 nci maddesi ise, iş verenle
re her ay işçinin üçer yevmiyesini keserek Çalış
ma Bakanlığımın gösterdiği bir bankaya yatırma 
yetkisini tanıyor. Eski tatibikatda da göstermiş
tir ki; işverenler, kendi inisiyatifleriyle, kendi 
insaflariyle, kendi takdirleriyle işçilere rastgele 
para cezası vermektedirler. Nitekim, bizim çalış
tığımız işyerlerinde ufak bir hasar olduğu tak
dirde, işverenler bunun kıymetti şu kadardır, ben 
hu makiinayı yahut şu aleti Avrupa'dan getirdim, 
bunun Türkiye'de yenisi yoktur, bunun kıymeti 
şu kadardır, demek suretiyle işveren kendi arzu
suna uygun, kendi inisiyatifine, kendi insafına 
uygun şekilde işçilerden para cezası kesmektedir. 
Aynı durum bugün de devam edecek demektir. 
Çünkü madde karşımıza gelmiştir. Bizim verdi
ğimiz takrirle diyoruz ki, işverenler hiçbir za
man kendi inisiyaltifleri ile, kendi insafları ile 
rastgele para cezası kesmesinler, işçilerin alacak
ları olduğu zaman, hukuk devletidir, mahkemeye 
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müracaat ederler, işçilerin alacaklarını mahkeme 
kararı olmadan işverenden tahsil etmek mümkün 
değil. Dünkü konuşmamada da söyledim bugün 
memlekette yüzibinlerce işçinin işverenlerden mil
yonlarca alacakları vardır. Bu alacaklarını ala-
ıbilmek için mahkeme kapılarında sürünımektediv-
ler. İşçilerin alaca/kılarını teminat altına bağlıya
cak karşılık bir madde yok iken, bundan evvel 
kabul edilen maddelerde olduğu gibi, bu madde
de de her ay işçinin üç yevmiyesi kesilerek Çalış
ma Bakanlığının emrine postalama hakkı tanın
maktadır. Çalışma Bakanlığında kurulan bir ko
misyon, bu paraları haıngi yere isterse harcaya-
biliryor. Bugüne kadar görülegelen tatbikat bu
dur. Bizim vermiş olduğumuz önerge ile teklifi
miz bugün işçi işverenden alacağını nasıl mah
keme kararı ile tahsil ediyorsa, işveren de zarar 
ve ziyana uğradığı .takdirde mahkemeye başvura
rak mahkemenin tesbit edeceği miktar kadar, iş
çilerden uğradığı zarar ve ziyan kadar para ce
zası kesilehilmesidir. Bu bakımdan önergemizin 
kafbulünü rica eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Köseoğlu, lehfte mi efen
dim? 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 

TALAT KÖSEOĞLU (Hatay) — Maddenin 
yazılışına göre, 32 nci madde iş hayatında disip
lini düzenliyen ve disiplinsizlik yapan işçilerden 
kesilecek cezaları gösteren bir maddedir. O anla
mı taşıyor. Meselâ işyerine içkili gelmek, geç. gel
mek, işverene veya vekiline itaatsizlik etmek, ar-
kadaşlariyle geçimsizlik yapmak, edep dışı dav
ranışlarda bulunmak, işe dikkat etmeyip işvereni 
zarara sokmak gibi fiiller disiplini ilgilendiren 
hususlardır. Bu gibi filler T. C. Kanununda yer 
almıyan fillerdir. 

İş çevresini sosyal bir müessese olarak kabul 
eden ve bu müesseseye ciddiyet ve ahlâkilik sağ-
lıyaıı yeni İş Kanunumuz T. C. Kanununda, yer 
almıyan bu gibi fiillere karşı elbette ki lakayt 
kalamaz. 

Bu madde toplu sözleşmelerde veya hizmet 
akitlerinde gösterilmeye mecbur kılman bu gibi 
fiilleri işliyen işçilerimizin ne şekilde cezalandırı
lacağını ve kesilecek paraların işçi menfaatine na
sıl kullanılacağını göstermektedir. 

İşçi Partisine mensup bâzı milletvekilleri, bir 
önerge vererek bu gibi disipline ait cezaların ma-
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halli iş mahkemeleri tarafından verilmesini iste
mektedirler. 

Bu arkadaşlar şunu iyi bilmelidirler ki, mah
kemeler ancak yürürlükte olan ve kanunların suç 
saydığı fiilleri işliyenleri cezalandırırlar. İşlen
diği zaman kanunda suç. sayılmıyan bir fiili hiçbir 
mahkeme cezalandıramaz. Mahkemeler disiplin ce
zası veremezler. 

Eğer arkadaşlar bu önergeleriyle yeni bir ce
za hükmü getirmek istiyorlarsa, bu istekleri de 
işçinin aleyhinedir. 

İçtimai faydadan ziyade iş hayatını ve iş ah
lâkını ilgilendiren bâzı basit fiilleri-suç sayıp, bu 
fiilleri işliyenleri mahkemelere sevk etmek, hem 
adlî mekanizmanın lüzumsuz olarak iş hacmini 
çoğaltır ve hem de işçi ve işverenleri günlerce, 
aylarca mahkeme kapılarında süründürmek olur. 

İş hayatında işçilerin disipline aykırı her ha
reketi, mahkemelere intikal ederse o zaman bin
lerce, on binlerce, yüzbinlerce dosya mahkemeler
ce rüyef edilecek, bir bu kadar işçi, işveren ve ta
nık mahkemelerde sıra bekliyecek ve beyhude ye
re zaman kaybedip işlerini ihmal etmeye mecbur 
kalacaklardır. 

Bu durum ise iş hayatında panik veya anarşi 
yaratmaktan başka bir işe yaramaz. Bu bakım
dan önergenin reddi ile maddenin aynen kabulü
nü talebetmekteyim. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Aleyhte 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. Sayın Reşat uzar
da? Yoklar. Sayın Nebioğlu, •buyurun efendim, 
aleyhte. 

KEMAL NHJBİOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri, 3008 sayılı İş Kanu
nunun 30 ncu maddesine mukabil yeni kanun ta
sarısının 32 nci maddesinde getirilmek istenen 
husus, maddenin birinci fıkrasında da zikredildi-
ği gibi; «İşveren toplu sözleşme veya hizmet akit
lerinde gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye 
para cezası veremez.» Yani, hizmet akitlerinde 
gösterildiği üzere veya toplu sözleşmelerde zikre
dilmiş bulunan ve aynı kanunun kabul edilmiş 
bulunan 17 nci maddesinin dışındaki hâl ve hare
ketlerden dolayı işveren, 32 nci maddede belirtil
diği üzere, üç yevmiyeye kadar, işçinin tutum ve 
davranışına, ceza kesebilecektir. Ne diyor İş Ka
nununun 17 nci maddesi? Müzakeresini yaptık, 
bir milletvekili «meselâ içkili olarak işyerine gel-
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diği takdirde böylesine bir cezaya tabi tutulacak
tır» dedi. Halbuki, 17 nci maddede böylesine, ya
ni «İçki içerek işyerine gelen işçinin iş akdi feshe
dilecek.» Yevmiyesi ile ceza kesmek değil, iş ak
dini feshedecek. Bu mesele görüşüldü ve 17 nci 
madde ile kabul edildi. 17 nci madde şu, şu, şu 
ahval ve şerait içinde bulunduğun takdirde senin 
iş akdini işveren feshedebilir diyerekten yetkiler 
tanımıştır. Yani, bir işçinin iş yerindeki davra
nışları göz önünde bulundurulmuş ve büiim bu 
davranışlar 17 nci maddenin içine sokulmuş bu
lunmaktadır. Eh peki, 32 nci madde neye geti
rilecek? 17 nci maddede unutulmuş olan hal ve 
hareket varsa, bu takdirde bu gibi hal ve hareket
ler toplu sözleşme şayet yoksa, hizmet akitler'inde 
bahsedilen şekilde bir tutum ve davranış içine gi
rilirse, işçinin 3 yevmiyesine kadar yevmiyesi iş
veren tarafından kesilebilecektir. Durum budur. 
Meseleye uzaktan bakalım, işçinin muayyen tu
tum ve davranışlarını 17 nci maddede kanun ted
vin etmiştir, bir hükme bağlanmıştır. Artık bun
dan başka işçinin ne bir tutum ne davranışı ola
caktır? 

Diğer taraftan 31 nci maddede de işyerinde 
meydana getireceği hasar hususaında peşinen 
on yevmiyeye kadar ceza kesmekteyiz. O hal
de? O haldeyi cevaplandırmak için, eski 30 ncu 
madde hakkında Bakanlığın bir tamimini göz
den geçirelim. Bakanlığın tamiminin 2 nci fık
rasında aynen şöyle denmektedir: «Binaenaleyh, 
işçi ücretlerinden kesilen ve miktarları tama
men tesadüfi olan para cezaları.» Demek ki, 
miktarları tesadüfi.. «Miktarları tamamen tesa
düfi ıolan para cezalariyle bu gibi hâdiselerin 
vukuunda işçi veya vârislerine yardım etme
ye imkân yoktur. Bu varidat işçilerin lehine 
olarak kurulmuş tekaüt sandıklarının ancak 
tâli gelirlerini teşkil edebilir.» filân. Takdir. 

işverenin. İşçinin bir tutum ve davranışı 17 nci 
maddenin içine .girmediği takdirde işveren dü
şünecektir. Çok kereler toplu sözleşmeler veya 
Ihizmet akitlerinde de sarahat bulunmadığı için, 
geçmişte işverenlerin! tek taraflı yapmış olduk
ları daihilî talimatnamelerin içinde mündemiç 
eczalara dayanmak suretiyle işveren keyfi, te
sadüfi ve tamamen kendi menfaati açısından 
işçiyi tecziye edecektir. Ne şekilde ? Yevmiye 
kesmek suretiyle. Biz ne diyoruz, önerge ile 
ne getiriyoruz? Cezalar diyoruz, keyfî, tesa

düfi olamaz. Cezaları verecek makamlar var
dır ve bu makamlar adliyedir, mahkemelerdir, 
diyoruz. O halde, bir işveren bir işçinin ücre
tinden gerekli .kesintiyi yapmak ihtiyacını duy
duğu zaman, ciddî bir mesele ile karşı karşı
yadır. Çünkü, işçi sekiz saatte muayyen bir 
ücreti iktisabetmektedir. Bunun üç yevmiyesi
ni alacaksınız, yani onu üç gün açlığa mahkûm 
edeceksiniz. O halde lütfen mahkeme huzuru
na gidin, mahkemenin vereceği karara işveren 
ve işçi aynen iştirak etsinler, kabul etsinler 
diyoruz. Getirdiğimiz tadil teklifi budur. 

ENVER TURGUT (İzmir) — Sözleşmeler 
ne olacaktır? 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 

KEMAL NEBİOĞLU (Devamla) — Antrpa-
rantez ifade edeyim. Sayın Enver Turgut söz
leşmelerden "bahsettiler, haklıdırlar. Bugüne 
kadar yapılmış olan toplu sözleşmelerle mem
leketimizde çalışmakta olan işçi adedini göz
den geçirelim ve bir de kanunun getirdiği tek 
işçiye kadar İş Kanununun kapsamını genişlet
meyi düşündüğümüz vakit, toplu sözleşmelerin 
net kadar küçük bir işçiyi kapsıyacağı kendi
liğinden ortaya çıkar. 

Diğer taraftan, önergemizin ikinci fıkra
sında ise «Şu kadar ki, bu konuda 274 sayılı 
Sendikalar Kanununun 22 nci maddesinin ikin
ci bendi hükmü uygulanmaz.» cümlesinin me
tinden çıkarılmasını istiyoruz. Gereksizdir, 
tekrardır diyoruz. Bu bakımdan böylesine bir 
tadil önergesini vermek ihtiyacını duyduk. 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur efendim. 
KEMAL NEBİOĞLU (Devamla) — Zaten 

tamamladım Sayın Başkanım. Saygılarımı su
narım.. 

BAŞKAN — Buyurunuz sayın komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-
DEMİR (İstanbul) — Muhterem Başkan, çok 
değerli milletvekilleri samimî kanaatimiz odur 
ki, Yüksek Meclisin huzurunda üzıerinde en az 
görüşülmesi, hattâ konuşulmaması ieabeden 
maddelerden bir tanesi, huzurunuza getirdiğ'i-
miz 32 nci maddedir. 

Konuşan arkadaşlarımızın mütalâalarını bü
yük bir dikkatle dinledim. Esasında 3008 sayılı 
İş Kanunun 30 ncu maddesinde daha evvel bu
lunan bir hüküm, bu defa işçi yararına daha da 
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genişletilerek ve işçi yararına kullanılmak kay-
diyle yeniden tedvin edilerek huzurunuza ge
tirilmiştir. Ne diyıoır 'bu madde? Eğer Toplu 
Sözleşme rejimine inanıyorsa'k muhterem arka
daşlarım, Anayasa ile kabul edilen, Anayasa
mızla Türk İşçilerine sağlanan Toplu İş Sözleş
mesi, grev ve lokavt düzenine inanıyorsak, bile
ceğiz ki, artuk işçilerin hakları ve 'menfaatleri 
toplu sözleşme ile iyice 'korunabilecek haldedir. 
Buna inanıp inanmamak bir görüş, bir inanç 
jııes'clieısıidlir, bir düşünüş meselesidir. İnananlar 
da bulunabilir, inanmıyanlar da bulunabilir. 
Ama biz, inanmıyanlara değil, inananlara itibar 
etmek meöburiyetindeyiz. Çünkü, Anayasaya 
saygılı olmak durumundayız. Ne diyor 32 nci 
•madde: «İşveren Toplu Sözleşme veya hizmet 
akitlerinde gösterilmiş olan sebepler dışında 
işçiye para cezası vicremez». 

Şimdi toplu sözleşme veya hiz'met akitlerin
de muıh'tereım arkadaşlar, içy önetmeliklerin hâ
kim olduğu zamanıda düşünelim. Disiplin ku
rulları varıdır, işyerlerinde, disiplin kurulla-
rmda işçiler temsil edilirler. İşçiler, hattâ şim
di eşit oranda temsil edilm'elktedirlcr. Yani iş
veren adına hareket edenler kaç kişi iseler, kaç 
kişi ilıc temsil ediliyorlarsa disiplin kurulların
da işçiler de aynı sayıda temsil edilmektedirler 
ve işverenin işçinin lehine değişiklik yapa
bileceği toplu sözleşmeler büyük çoğunlukla 
hükme bağlanmış durumdadır. 

Bunun dışında biz gene maddeye beraherce 
göz atalım muhterem arkadaşlar, ne diyor: «Bu 
paralar işçilerin yararına kullanılıp, harcanmak 
üzere.» Kimin yararına kullanılacak, işçilerden 
disiplin cezası olarak kesilen paralar? İşçinin 
yararına kullanılacak. Fiilî vakıa, şu ana kadar 
ki, tatbikat Çalışma Bakanlığının bu paraları 
işçi eğitimi- için, Türkiye'nin işçiyi tomisil ba
kımından .en büyük işçi teşekkülünün emrine 
zaman zaman verdiği şeklindedir. İşçinin eği
timini istemiyor muyuz, işçi eğitimi için bu pa
raların kullanılmasını arzu ediyor muyuz? 

Diğer taraftan, işyerinde disiplin hâkim ol
mazsa, işyerinde disiiplin sağlanmazsa anar
şi olur muhterem arkadaşlarım. Disiplini 
sağlıyabilme'k için 'birtakım. hükümler ge
tirmeye mıeeburuz. Disiplini sağlıyacak 
bükümler getirmezseniz Mir işyerinde, o iş
yerinde düzeni ye verimi sağlamak müm

kün olamaz. Batı tatbikatından burada sık sık 
bahseden arkadaşlarımız bu konuda, neden Ba
tıdaki tatbikattan örnekler vermiyorlar? Bugün 
bütün dünya devletlerinde, genellikle demok
ratik dünya devletlerinde bu şekilde kesintiler 
yapılmaktadır ve bu kesintiler işçinin yararına 
kullanılmaktadır. Biz, işçinin yararına kulla
nılmak maksadiyle, işçiden disiplin yönümden 
kesilen cezaların yine işçi menfaatine hasıre-
dilmesini düzenliycn bir hüküm getirdik, ka-
ıbulünüz'e mazhar olacağı inancı içindeyiz. Yal
nız maddenin matlabmda Sayın Hasan Ünlü'-
nün yaptığı temenniye ve buradan izah ettiği 
sebeplere ve Deniz İş Kanununda yaptığımız 
değişikliğe paralel bir değişiklik getirmiş bu
lunuyoruz. Bu da «para cezası tâjbirinin» yeri
ne, «ücnet (kesintisi», tâ'birini getirmek ve ücret 
kesintisi şeklinde matlabı ve maddenin birinci 
fıkrasını düzeltmek şeklinde olacaktır. Bunu da 
kabul etmenizi istirham eder, saygılar sunanım 
muhterem arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, tizlerinde 
buyurun efendim. 

REŞİT ÜLKER (İstanlbül) — Muhterem ar
kadaşlar, para ce:zası daha doğrusu simidi ücret 
kesintisi şeklinde ifade edildi. Birçok karışık
lığı da bunun ortadan kaldırdığı kanaatinde
yim. Nitekim, Deniz - İş Kanunumda da aynı 
esası yaptık. Buini gayet tabiî görmek lâzımıdır. 
Bu kanun yapılırken bâzı maddeleri değiştiril
di, bâzı maddeler muhafaza edildi. Fakat, sis
tem bakımından maddelerin yeri oynadığı için, 
bütün maddeler yaniden tedvin edilmiş gibi yer
lerini aldı. Komisyonda işveren temsilcileri de, 
•işçi teimsiılciıleiri dıe bulundular ve bellibaşlı 
bir iddia da ileri sürmediler. Yani, mutaba
kat mevcut idi. Bir işyerini çalıştııraMlmek için 
böyle bir yetkiye ihtiyaç vardır. Burada buna 
ihtiyaç olmadığını söyliyebilmek için dünyanın 
her tarafında, muhtelif memleketlerde,. («Ne
rede?» sesleri) her tarafında, neresi kasdedile-
bilirse oıra'da, Batıda, Doğuda. Bir işyerinde 
yetkisi olmıyan bir işverenin, o işyerini ve işçi
lerini idare ötmesine im'kân var mı? Böyle bir 
şeye imikârı olmasına ihtimal yok. Buradaki 
esas, gayet demokratik bir esas. 30 sene evvel 
ikonmuş bir hülkmü, 30 sene evvel kondu diıye, 
bütün kanunları değiştirecek miyiz? Doğru bir 
kanun yüz sene, iki yüz seme, üç yüz s'ene ihti-

- 408 -



M. Meclisi B : 78 31 . 3 . 19tfT Ö : 1 

yaca kâfi geliyorsa, ihtiyacı karşılıyorsa sürüp 
gidebilir. Binaenaleyh 30 sene evvel çıkmış ol
ması bu maddenin değiştirilmesi için bir sebep 
•teşkil etmez. Burada işveren, Toplu Sözleşme 
veya hizmet akiltlerinde gösterilmiş olan sebep
ler dışımda, işçiye para cezası veremez. Öyle ise 
ne var? İşçilerin de katıldığı toplu sözleşmeler
de şu şu hallerde ücret kesintisi yapılacaktır 
diye kalbul edilmiş olacak veya hizmet akdin
de taraflar oturmuş bunu tesbit etmiş olacak 
ve bu esaslara aykırı hareket eden kim ise, bi
raz evvel sözcü arkadaşımızın da ifade ettiği 
gibi, usulüne göre para cezası, ücret kesintisi 
yapılacak. Bizde dahi yapılıyor, Millet Mecli
sinde de ücret kesintisi yapılıyor. Devam etmi-
yen milletvekillerinde, İçtüzük gereğince, ücret 
kesintisi yapılıyor. Niçin? Bu da devamı sağlamak 
için kabull edilmiş bir esas. İsimler meşredili
yor, mazeret beyan edilmezse ücret kesintisi 
yapılıyor. Onun için bu madde yerinde bir 
maddedir. Üzerinde tartışma yapılacak bir mad
de olduğu kanaatinde değilim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, mad
de üzerinde 6 arkadaşımız konuşmuş bulunu
yor. Yeterlik önergesi gelmiştir. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(İzmir) —Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

ÇALIŞMA. BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(izmir) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri; madde üzerinde konuşmalarda bulu
nan arkadaşlarımın bu konuşmalarında ilki hu
sus açık kaldığı için cevaplamak lüzumunu his
setmiş bulunuyorum. 

ıSaym Kemal Nebioğlu 32 nci maddeyi, mü
zakeresini yaptığımız ve kabul ettiğimiz 17 nci 
madde bulunduğuna göre, lüzumsuz bir madde
dir, daha başka bir deyimle 17 nci maddede 
tadadedilen hususların dışında kalan kısım
ları da cezai müeyyideye çarptırmak için geti
rilmiş bir madde halinde mütalâa ettiler. Oysa 
ki, 17 nci maddeyi tetkik ettiğimizde, 17 nci 
madde esası itibariyle ihtiyari, blir mecburiyet 
değil, «bozabilir» kelimesini koymak suretiyle 
bir esneli'k verilmiştir. Üzerinde münakaşasını 
yapmış, olduğumuz 32 nci madde, 17 nci madde
de tatbik edilecek olan cezai fiilleri bir nevi 
supape etmek için getirilmiş olan bir husustur. 
Bir iş akdinin feshine gitmeden evvel, nasıl 

Memurin Kanununda maaş kat'ı müessesesi varsa, 
Sayın Reşit Ülker arkadaşımız buradaki konuş
malarında, milletvekilleri ve senatörlere de 
aynı şekilde nasıl bir müeyyidenin tatbik edil
diğini söylüyorsa, burada da aynı yol ihtiyar 
edilmiştir. Şu hale göre 17 nci madde vardır, 
bunun dışında 'kalanların cezai müeyyideye 
çarptırılması şeklindeki keyfiyete iltifat edil
memesi icaJbeder. 

İkinci husus, dün de müzakeresini yaptığı
mız ve kalbul ettiğimiz 3L nci madde üzerinde 
de Sayın Kemal Nebioğlu ve Sayın Rıza Kuas 
aynı itirazları yapmışlardır. Fakat, meseleyi 
diklkatle takibettiğimiz zaman göreceğiz ki, hu 
muhterem konuşmacı arkadaşların sık sık be
yan öttükleri, Anayasanın ikinci maddesinde ik-
tisaden zayıf olanların güçlü olanlara karşı 
korunmasında sosyal hukuk devletinin âmir 
hükmü olarak Hükümete tevdi edilmiş bir vazi
fedir. Bu espri içinde meseleyi tetkik ettiği
miz zaman görüyoruz ki, 32 nci maddede işve
rene ileniliyor ki, sen hizmet akdinde veya 
Tıoplu sözleşmede şu şu sebeplerden dolayı bir 
cezai kesintide bulunduğunda filıhal, bunun 
miktarı bir ay içinde üç yevmiyeden fazlasına 
çıkmıyacaktır. Böylece işvereni; üç günün üze
rinde bir kesme keyfiyetini bertaraf etmeye 
•matuf, ıbizızat iktisaden zayıf olanı fcoruımaya 
matuf bir maddedir. Binaenaleyh, meseleyi sıos-
yal hulku'k düzeni içinde mütalâa ettiğimizde, 
(meseleyi aynı şekilde 17 nci madde içinde mü
talâa ettğimizde, esas itibariyle maddenin bu 
şekilde kalbul edilmesi icabeder kanaatindeyim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarımı, ye
terlik önergesi gelmiştir, son söz milletvekilinin 
olmak üzere lehinde Abdülbâri Akdoğan. Buyu
runuz efendim. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 
arkadaşlarım; huzurlarınıza çıkan Sayın İşçi 
Partili milletvekilleri, çoğu kere işii oldukların
dan bahsederek, sanki Türkiye'de bütün iş sa
balarının hepsinde teker teker çalışmışlar ya
hut da bu iş sahalarının çalışıma talimatnamesi
ni, tüzüklerini teker teker yutmuşlar giibi ko
nuşuyorlar. Hangi .işletmelerin, hangi müessese
lerin hangi şartlar altında, dâhili nizamnameler 
altında çalıştıklarını maalesef bilmiyorlar. 
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•BAŞKAN — Sayın Abdülbâri Akdoğan 
ımaddenin üzerinde konuşmanızı rica ederim. 
Size madde üzerinde, lehte söz vermiştim. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN — (Devamla) — 
'Şimdi 3008 sayılı îş Kanunu, bir işçiye hangi 
hallerde disiplin cezasından tutun da para 
cezasına kadar geçen safhada, hangi hallerde 
caza verilmesi gerektiğini gayet açık, net, vazıh 
lOİarak açıklamıştır. Her hangi bir işveren, ge-
,rek Devlet sektöründe, gerek özel sektörde ol
sun bunlar Çalışıma Bakanlığı tarafından tasdik 
edilen işyeri talimatnamesine uygun olarak ça
lışırlar. Bunların dışında zaten hıiçibir suretle 
devamlı olara'k işyerleri Çalışma Bakanlığı mü
fettişleri tarafından kontrol altjndadır. Bunlar 
lıiçbir zaman kendi işçilerinin aleyhinde bir 
durumla karşı, karşıya bulundurulamazlar. Bu 
Ibakmıdan, Sayın İşç'i Partisi sözcüleri şunu bil
meliler ki, hiçbir zaıman işyerlerinde gerek özel 
sektör, gerek hususi sektör katiyetle işçinin 
aleyhinde devamlı olarak bulanacak, onların 
«gözlerini çıkaracak şekilde hareket etmezler. 
Vicdanları buna müsait değildir. Kaldı ki ; ben
deniz de gerek Devlet Sektöründe, gerek özel 
sektörde çalışmış bir mühendis olara'k ara edi
yorum, bir işveren vekili sıfatı ile ara ediyo
rum, - yani bulunduğum safhalar bakımından -
çoğu kere işçi ceza alır, 2 - 3 günlük yevmiyesi 
ceza olarak kesiillr, çoğu kere yalvarır, yaka-
rır, haydi bu sefer serii affettim dersiniz, iptal 
edersiniz. Yani, bu şekildedir vaziyet. İşve
ren vekilleri vicdanlıdır. Hiç endişe etmesin
ler, işçinin daima menfaatlenini koruyacak du
rumdadırlar. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlar yeterlik 

önergesini okutuyorum. 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Konu aydınlanmıştır. Müzakerenin kifaye

tine karar verilmesini rica ederim. 
Hatay 

Talât Köseoğlu 

RIZA KUAS (Ankara) — Grup adına aley
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

T. t. P. GRUPU ADINA RIZA KUAS (An
kara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
görüşmekte olan 32 nci madde, çalışan işçiler 

açısından çok önemli bir maddedir. Görülüyor 
ki, bâzı arka d aslanımızın konuşmalarından an
laşıldığına göre madde sarahaten ani aşılama
mıştır. Maddenin saraftıaten anlaşıl aibllm esi için 
32 nci madde hakkında verilmiş olan yeterlik 
önergesinin aleyhinde oy kullanmamızı rica 
ederim. Çünkü, Sayın Çalışma Bakanı konuş
malarında, iktisaden zayıf olan kişileri koru
yan bir maddedir, dedi ve komisyon başkanı
nın konuşmasında da yine, işçilerin lehine bir 
madde olduğu ileri sürüldü. Aslında, tamamen 
işçinin aleyhindedir. Reşit Ülker arkadaşımı
zın da ileri sürdüğü gibi, milletvekilleri devam 
etmedikleri zaman, devam etmediklerinden do
layı kesilen bir ücret kesintisinin aynısı de
ğildir bu. İşçiler işyerlerinde devam etmedik
leri zamanlar devamsızlıklarımdan dolayı, üc
retleri zaten otomâtikman kesilir. Her hangi 
bir hasar yaptıkları zaman hasar karşılığı Mec
lisin takdir edeceği bir cezanın verilmesine 
muktedirdir, bu hüküm. İşçilerin devam etme
dikleri zaman, devam etmediği yevmiyesi ke-
ısilir. Ayrıca, işverenler kendiliklerinden takdir 
ettikleri bir para cezasını işçilere gelişi güzel 
takdir ederler. Ancak, Sayın Çalışma Bakanı
nın işaret ettiği üç ayda yevmiyeyi geçemez. 
Halbuki, madde metnini açıkça okuyacak olur
sak her ay, kaç sene çalışırsa çalışsın, işçi
nin her ay üç yevmiyesinin kesilmesinle mukte
dir madde. Madde iyice anlaşılmıştır. Arka
daşlar, yanlış anlıyorlar... Özel sektör ile Dev
let sektöründe çalışanlar arasında fark vardır. 
Özel sektörde işverenler, maddenin birinci pa
ragrafı,, «toplu söyleşmelerle» diyor. Öbür ta
raf iş akitleri, iş akitlermi kim hasırlıyor? 
işveren kendi istediği gibi hazırlıyor. Türki
ye'de 5 000 000 işsiz vardır. İşverenin tek ta
raflı olarak hazırlamış olduğu iş sözleşmesini, 
gözıü kapalı, iş bulaıbilmek için işçi imzalıyor, 
işe giriyor akdi, işveren tarafından tek taraflı 
olarak hazırlanmıştır. Evet, Çalışma Bakanlığı 
tarafından tek taraflı bir hizmet akdi hazırlan
mış olsa, Türkiye'de özel sektöre mahsus, de
diğiniz doğru olur. Ama, işverenler kendilikle
rinden tek taraflı olarak bir hizmet akdi hazır
lıyorlar, yan gidensin üç yevmiye, çamura ba
tarsın 5 yevmiye, bilmem ne yaparsın şu ceza
lar kesilir diyor ve işçinin çalıştığı müddetçe 
üçer yevmiyeyi geçmemek üzere her ay üçer 
yevmiyesinin kesilmesini âmir bir madde. 
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Bu bakımdan önergenin aleyhinde oy kul
lanmanızı rica eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarını
za sunuyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... 
Kifayet kalbul edilmiştir. 

Değişiklik önergesini tekrar okutuyorum. 
(Ankara Milletvekili Rıza Kuas ve arka

daşlarının önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA 

ÖZDEMİR (İstanlbul) — Katılmıyoruz muhte-
ram Başkanım. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
Önergeyi kabul edenler... Etmiyenler... Önerge 
kabul edilmemiştiir. 

Bir önerge daha vardır okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 32 nci maddenin mat

larının (ücret kesintisi) şeklinde değiştirilme
sini ve birinci fıkradaki «para cezası» deyimi
nin (ücret kesintisi cezası) olarak değiştiril
mesini Yüce Heyete arzını arz ve teklif ede
rim. 

Geçici Komisyon iSözcüsü 
Burdur 

İsmail Hakkı B'oyacıoğlu 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsünün önerge
sini oylarınıza arz ediyorum. Kalbul edenler... 
Kalbul etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Maddeyi bu değişiklik önergesi ile birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kalbul edilmiştir efendim. 

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 bulu
nan işçi ve işveren teşekküllerine danışıldıktan 
sonra Çalışma Bakanlığınca gerekli görülecek 
yerler ve işlerde ücretlerin asgari hadleri tesbit 
edilir. 

Asgari ücret teslbit komisyonu Çalışma Ge
nel Müdürünün Başkanlığında, Çalışma Bakan
lığı İşçi Sağlığı Genel Müdürü, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığından gıda ve beslenmıe 
konusu ile ilgili olarak gönderilecek bir tem

silci, Ticaret Bakanlığı Konjonktür Müdürü, 
Devlet Plânlama Dairesinden bir temsilci ile, 
Anlkara'dalkli en çolk temdi! yetâkfehıi taşıyan on 
üst derecedeki işçi ve işveren teşekküllerinin 
seçecekleri üçer temsilciden kurulur. 

Asgari ücret tesoit komisyonu, üyelerinin ço
ğunluğu ile toplanır ve oyların çoğunluğu ile 
karar verir. Oyların eşitliği halinde başkanın 
>oyu kararı sağlar. 

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

Anılan komisyonun seçimle gelen üyelerinin 
seçim tara ve usulleri ile komisyonun toplan
ma ve çalışma şekli asgari ücretlerin tesbiti sı
rasında uygulanacak esaslar ve göz önünde tu
tulacak hususlar, başkan, üye ve raportörlere 
verll'eceik huzur halkları, Çalışma Bafkaolığı ta
rafından çıkarılacak bir tüzükte gösterilir. 

BAŞKAN — 33 ncü madde üzerinde öner
ge vardır. Madde geri istenmektedir. Önergeyi 
okuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
33 ncü maddenin yeniden düzenlenmek üze

re önergelerle birlikte geri verilmesini saygı 
ile arz edenim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Burdur 

İsmail Hakkı Boyacıoğlu 

BAŞKAN — Maddenin komisyona geri ve
rilmesine dair olan önergeyi 'oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Ka)bul etmiyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

Maddeyi geri veriyoruz. 

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

di ile 17 nci maddemin III ncü bendinde gös
terilen zorlayıcı sebepler dolayısiyle çalışmı-
yan veya çahştırılmıyan 'bu bekleme süresi 
içinde bir haftaya kadar her gün için yarım 
ücret ödenir. 

BAŞKAN — 34 ncü maddeye ait önergeyi 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

34 ncü maddedeki «bir haftaya kadar her 
gün için yarım ücret ödenir» ibaresinin «bir 
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nyıı kadar her gün için tam ücret ödenir» şek
linde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ankara Hatay 
Rıza Kuas Yahya Kanbolat 

Tekirdağ 
Kemal Nebioğlıı 

BAŞKAN — «>4 ncü maddede söz alanlar... 
J'] i iver Turgut?. 

ENVER TURGUT (izmir) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN —- Enver Turgut vazgeçti. Sa

yın Ülker?.. Yoklar. Saym Reşat Özardal . Yok.-
Sayın Talât Köseoğlu; lehte buyurun. 

TALÂT KÖSEOJLU (Hatay) — 16 ile 17 
nei maddenin üçüncü bendi eri zorlayıcı sebep
lerle işçiye \re işverene akit süresi bitiminden 
önce hizmet akdinin feshi hakkını sağlamıştır. 
Bu madde mucip sebeplerden dolayı hizmet ak
dinin bozulduğu hallerde eahşmıyan veya ça
lıştı rılmıyan işçilere bir hafta için işveren ta
ralından yarım ücretin verileceğini öngörmüş
tür. Sırf sosyal ve insani duygularla kaleme 
alınmış olan bu maddeyi daha fazla genişlet
mek ve meselâ İşçi Partisi milletvekillerinin 
önergelerinde olduğu gibi, bir ay kadar her 
gün için tam ücret ödemese işvereni mhakûm 
etmek doğru değildir. Çünkü, zaten zorlayıcı 
sebepler işvereni yıpratabildiği kadar yıprat
mıştır. Allahm ve tabiatın vurduğu bu 'gibi 
darbeler üzerine kanun zoru ile bir defa daha 
vurmak insafsızlık olur. Bu bakımdan önerge
nin reddi gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Rıza Kuas, aleyhinde bu
yu ramız efendim. 

RİZA KUAS (Ankara) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; benden evvel konuşan 
A. P. sözcüsü arkadaşımızın işaret ettiği gibi, 
zorlayıcı sebepler, tabiî âfetlerle meydana ge
len sebepler değildir. Eğer zorlayıcı sebepler, 
tabiî âfetlerin neticesi zelzele, su baskını, yan
gın gibi tabiî âfetler olarak kabul ediliyorsa, 
buna bıırdaa sarahat verilmesi ve komisyonun 
bunu burada açıkça ifade etmesi bizimdir. V) 
seneden beri İş Kanununun tatbikatında görül
müştür ki, işyerlerinde makinalar bir arıza yap
tığı zaman, ateş kazanı bozulduğu zaman veya 
her hangi bir fabrikanın tümünün çalışmasına 
mâni olan, işverenin kusurundan okun veya
hut işçilerin kusurundan olsun, kusurun kim
den olduğuna bakılmaksızın, bir hafta veya 
daha fazla aksatacak sebeple*' meydana geldi-
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ği zaman, işçinin yarım ücreti ödenmektedir. 
^1 seneden beri yapılan tatbikat budur. Eğer 
zelzele, su baskını, tabiî âfetler neticesi, işve
renin elinde olmıyan sebeplerden dolayı, mey
dana gelen bir husus olursa doğrudur. Ama, 
bu böyle değil. İşverenin ihmali ateş kazan
larını zamanında muayene ettirmez, buna ben
zer diğer çalışan makinaları zamanında re
vizyon yapmaz, zamanında ilgili tedbirleri al
maz ve fabrikada çalışan işçilerin tümünün bir 
hafta veya onbeş gün, bir ay çalışmalarına 
mâni olacak şekilde makinalarda veya ateş ka
zanlarında hasar olur. Bu hasardan dolayı iş
veren sadece bir hafta onlara ücret öder. 31 se
neden beri tatbikat budur. 

Biz de deriz ki, işverenin kendi kusuru ile, 
ihmali dolayısiyle meydana gelmiş olan bu gibi 
çalışılmaz hallerde, işçinin ücreti tam olarak 
bir ay ödenmelidir. Çünkü, burada işçinin hiç
bir hatası yoktur. İşçi sabahleyin fabrikaya 
gelecek, efendim ateş kazanı bozuldu, bugün 
iş yok yarın iş yok, öbür gün iş yok, zaten işçi 
günlük 10 - İ 2 lira gibi bir ücrete karşı çalı
şan işçiye yarını ücret ödenmesi, onu yarı ya
rıya, açlığa, mahkûm etmek demektir. Bu ba
kımdan zorlayıcı sebeplerin komisyon tarafın
dan veya Çalışma Bakanlığı tarafından açıkça 
buraya yazılması lâzımdır. Tatbikat göstermiş
tir, makimi arızaları işverenlerin gelişi güzel 
işçilere işvcrmcmclerine sebebolmaktadır. Bu da 
işverenlerin tedbirsizliklerinden ileri gelmekr 
tedir. Bizim bildiğimiz mücbir sebepler, zorlayı
cı sebepler; yangın, su baskını, zelzele felâket
leridir. Bunların haricinde olanlar zorlayıcı 
sebepler olmamalıdır. İşverenin tedbirsizliğin
den, makinalarım zamanında yaptırmamasın
dan ileri gelen çalışamama halleri mücbir se
bep sayılmamalıdır. Bu bakımdan, «Bir hafta
ya kadar yarım ücret ödenir» ibaresinin «bir 
aya kadar işçilere tam ücret ödenir» şekliııdc-
lc: teklifimizin kabulünü rica eder, saygılar 
;; un arım. 

BAŞKAN — Sayın Türkây buyurun üzerin
de. 

HASAN TÜRKÂY (Ankara) — Muhterem 
arkadaşlarım, evvelâ sırası gelmişken şunu be
lirtmek. isterim ki, bâzı arkadaş!aranız madde
ler üzerinde tenkidlerini yaparlarken, '51 sene
den beri tatbik edVen bir madde şeklinde ıtüi-
korreren. ifade etmektedirler'. İş hayatından 

- 410 
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gelmiş bir arkadaşınız olarak, 25 sene işçilik 
ve 20 seneden beri de sendikacılık yapan bir 
arkadaşınız olarak, iş hayatımızda bugüne ka
dar en az fire veren kanunun bu İş Kanunu 
olduğunu arz ederim. 31 sene evvel bu kanunu 
çıkaran arkadaşlarımıza huzurunuzda teşek
kürler ederim. İleri görüşlü arkadaşlarmış ve 
çok güzel bir kanun bu. Mutlaka 3 0 - 3 1 sene 
evvel çıkarılmış olan bir kanunun, ıkötü bir 
kanun olarak mütalâa edilmesi doğru değildir. 

Şimdi, 34 ncü madde de, işverenin elinde 
olmıyan sebeplerden dolayı işyerlerinin durma
sı halinde işçiye bir haftaya kadar yarım yev
miye verilir deniyor. Bugüne kadar olan tatbi
kat da budur. Arkadaşlarımız önergeleri ile 
bunun yükseltilmesini istiyorlar. O zaman, kar
şımıza bambaşka bir problem çıkacak, işçilere 
hizmet edelim derken, işçilere büyük zararı
mız olacak. Şöyle ki ; işverenin elinde olmıyan 
sebeplerden dolayı işyeri durmuşsa ve işvere
nin böyle bir zamanında işçilere bir ay müd
detle tam yevmiyesini vereceksin dediğimiz an 
işveren işçinin iş akdini her an için feshetmek 
yoluna gidecektir. Bu kadar bir. külfetin al
tına girmektense, işçinin akdini feshedip ve 
fabrikayı açtığı zaman yeni işçi, daha ucuz iş
çi almak cihetine gidecektir. Biz tatbikatta 
bu gibi olaylarla çok karşılaştık. Haddizatın
da işverenler hiçbir zaman kendi işyerlerinin 
böyle bir hafta, 15 gün, bir ay ihmalinden do
layı kalmasını arzu etmezler. Bunlar çok mün
ferit hâdiselerdir. Biz, münferit hâdiseleri dü
şünerek kanun çıkaracak değiliz. Biz işvere
nin elinde olmıyan sebepler nelerdir? Bun
lar tatbikatta zaman zaman karşımıza çık
maktadır. Bu itibarla, zaten bu gibi hallerde biz 
işverenlere diyoruz ki, işçinin bu gibi zaman
larda senelik ücretli izinini ver, hem sen, işve
ren olarak fazla bir külfet altına girme, hem 
de işçi böyle bir zamanda senelik ücretli izini
ni kullanmış olsun. Sendikalarla işverenler ara
sında bu düzenleniyor. Bunun artırılması işçi
nin lehine değil, aleyhine olur. Maddenin bu 
şekilde kabulünü rica ederim. Saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, mad
de üzerinde başka söz istiyen arkadaş yok. De
ğiştirge önergesini tekrar okutuyorum. 

(Ankara Milletvekili Rıza Kuas ve arkadaş
larının önergesi tekrar okundu), 
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BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-
DEMİR (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komsiyon katılmıyor, öner
geyi oylramıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

34 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... 34 ncü mad
de kabul edilmiştir. 

35 nci maddeyi okutuyorum. 

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 ge
çemez. 

b) Fazla çalışma yapılacak günlerin top
lamı bir yılda doksan iş gününden fazla olamaz. 

c) Her bir fazla saat çalışma için verile
cek ücret normal çalışma ücretinin saat başına 
düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi su
retiyle ödenir. 

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

d) Fazla çalışma Çalışma Bakanlığının iz
nine bağlıdır. 

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

f) Fazla saatlerde çalışmanın ne suretle 
uygulanacağı çıkarılacak bir tüzükle gösterilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde bir değiştirge 
önergesi vardır okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

35 nci maddenin birinci fıkrasındaki, «Ka-, 
nunda yazılı günlük çalışma süresinin dışın
da fazla çalışma yapılabilir» ibaresinin, «Ka
nunda yazılı günlük çalışma süresinin dışın
da, toplu iş sözleşmeleriyle fazla çalışma yapı
labilir» şeklinde değiştirilmesini, 

c) Bendinin de, 

«e) Her bir fazla saat çalışma içi'1 

cek ücret, aylık para tutarının v 
şen miktarının bir katın ° 
tiyle ödenir. 65 r>"' 
giren 'gece r 
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de elli yükseltilerek ödenir» şeklinde değiştirt
mesi, 

f) Bendindeki, 
«Çalışmanın ne suretle uygulanacağı çıkarı

lacak bir tüzükle gösterilir» ibaresinin, «Çalış
manın ne suretle uygulanacağı Çalışma Ba
kanlığı tarafından çıkarılacak bir tüzükte gös
terilir» şekline getirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Ankara Hatay 
Rıza Kuas Yahya Kanbolat 

Tekirdağ ! 
Kemal Nebioğlu 

BAŞKAN — Madde üzerinde; Adalet Par
tisi Grupu adına Sayın Enver Turgut.. 

HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Madde üzerin
de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Madde üzerinde. Peki efendim. 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Sayın 

Başkan, Enver Turgut grup adına söz isteme
di. 

BAŞKAN — Efendim, burada grup adına 
yazılmış. Eğer bir hata olmuşsa bu hata bizim 
değil. 

ENVER TURGUT (İzmir) — Evvelce söy
lemiştim. grup adına istemiyorum söz. 

BAŞKAN — Konuşmak istemiyor musunuz 
efendim ? 

ENVER TURGUT (tzmir) — Hayır. i 
BAŞKAN — Peki efendim. Sayın Reşit Ül- ı 

ker? Yok. Sayın Reşat özarda? j 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Vazgeçtim. I 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. Sayın Rıza Kuas 

aleyhte buyurun. Sayın Cengiz Ekinci söz mü | 
istiyorsunuz, aleyhte, lehte? 

CENGİZ EKİNCİ (Kars) — Üzerinde Sayın I 
Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim. I 
RIZA KUAS (Ankara) — Muhterem arka

daşlarım, 35 nci madde «memleketin genel ya
rarlar yahut işin niteliği veya üretimin artırıl
ması gibi sebeplerle kanunda yazılı günlük ça
lışma sürenin dışında fazla çalışma yapılabi- j 
lir.» diyor. Bunu kim tâyin edecek acaba? Mem
leketin genel yararını, işçi niteliğini veyahut 
işverenin isteğini kim tâyin edecek? 1961 se
nesinde fazla çalışma, fazla mesai çalışmaları 
Millî Birlik Komitesi zamanında kaldırılmıştı. 
Bu kaldırmanın sebebi ve gerekçesi, Türkiye'- | 

deki mevcut işsizliği önlemek için idi. Yani, 
Türkiye'de 4 - 5 milyona yakın işsiz var. Bir 
taraftan işsizliği önlemek çareleri aranırken, 
diğer taraftan da işverenlere alalbildiğine, işve
renlerin kendi takdirlerine göre işyerlerinde 
fazla mesai yaptırmalarına müsaade edilmek 

• istenmektedir. Bu bakımdan bizim getirdiğimiz 
takrirle, işçilerin rızası ile ancak fazla mesai 
yaptırılabilir, işverenin kendi istediği anda şu 
saatten şu saate kadar çalıştırmasının, işvere
nin istediği müddetçe çalıştırmasının doğru 
olmıyacağı kanaatindeyiz. Diğer taraftan, yine 
başka bir maddede yazılı olduğu gibi, toplu 
sözleşmelerle ancak işçilerin ne kadar fazla 
mesai yapacaklarının, benden evvelki arkadaş
larımızın ısrarla üzerinde durdukları husus, 
her şey toplu sözleşmelerle bağlansın denilme
sine paralel olarak, toplu sözleşmelerle belirti
len fazla çalışmaların haricinde bir fazla çalış
ma yapılmamasını teklif etmekteyiz. Diğer 
taraftan, bugüne kadar % 35 - 50 arasında 
fazla mesai ücreti ödenmekte idi. Birçok iş
yerlerinde yapılan toplu sözleşmelerle fazla 
mesainin % 100 üzerinden ödenmesi işverenle
re kabul ettirilmiştir. Bu bakımdan yapılan 
fazla mesailerin % 100 olarak ödenmesini tek
lif etmekteyiz. 

Ayrıca, son fıkradaki «Çalışmanın ne su
retle uygulanacağı çıkarılacak bir tüzükte gös
terilir.» ibaresinin, «Çalışmanın ne suretle uy
gulanacağı Çalışma Bakanlığı tarafından çıka
rılacak bir tüzükte .gösterilir.» şeklinde değişti
rilmesini, kanuna maddenin oturtuluşu bakı
mından da uygun düşeceği kanaatiyle teklif 
etmekteyiz. 

Diğer taraftan, 65 nci maddenin 1 nci bendi 
gece çalışmalarından bahseder. Gece çalışma
ları yani, salbahın 8 inde işbaşı, akşamın 20 si
ne kadar devam eder. Sabahın 8 inden akşa
mın 20 sine kadar yapılan çalışmalar dışında 
iş hayatının gece en geç, 20 den başlıyarak en 
erken 6 ya kadar yapılan çalışmalar gece ça
lışmasıdır. Binaenaleyh, bu gece yapılan çalış
malarda fazla mesailerin % 100 olarak işçilere 
ödenmesini teklif etmekteyiz, önergemizin ka
bulünü istirham ederiz. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun, üzerinde Sayın Ünlü. 
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HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Sayın Balkan, 
»ayın arkadaşlarım; 35 nci madde fazla mesai 
yaptırıldığı takdirde işçiye o günkü yevmiye
sinin % 50 nisbetinde fada verilmesi hususu
nu hüküm altına almış bulunmaktadır. Yalnız 
işçi, bayram ve tatil günlerine tesadüf ettiği 
takdirde ve o günlerde de fazla mesai halinde 
çalışıma devaım ettirildiği takdirde, % 50 nfe-
betiinde mi, yoksa 42 nci maddede gösterildî-
ği gibi % yüz nisbeıtinde mi fazla mesai veril
mesi lâzımdır? Bu iki madde arasında çelişik 
bir hüküm v<ardır. Burada % 50 diyor, 42 nei 
maddede ise, «Tatil ve bayram günlerinde işçi 
çalıştırıldığı takdirde % yüz nisbetinde ücret 
verilir» diyor. Eğer aynı 'günlerde, taıtil ve 
bayram günlerinde faşta mesai yaptırıldığı tak
dirde % 50 nisbetinde fazla ımıeaai mi verilmesi 
lâzımı, yoksa, % yüz nisbetinde imi fazla mesai 
verilmesi lâzımdir? Bu, yarın taıtibikatta l)ir 
karışıklığa meydan vermiş olacagltır. 

ABDÜLBÂRt AKDOĞAN (Ağrı) — Yüz
de elli nisbetinin maniası açık. 

HASAN ÜNLÜ (Devaımlla) — Anlryaımadım. 
ABDÜLBÂRt AKÜOĞAN (Ağrı) — Yüzde 

ellinin mânası açık diyorum. 

HASAN ÜNLÜ (Devamla) — Her halde 
anlatamadım efendim. 35 nci -maddede fazla 
mesai halterinde % 50 nisbetinde fazla ücret 
veriliyor. Halbuki, tatil ve bayram günlerinde 
ise aynı işçiye fazla mesai yaptığı "takdirde, 
% yüz nitebetinlde ücret veriliyor. Fakat, ta
til ve bayram günlerinde fazla mesai yaptırıl
dığı takdirde % 50 mi, % yüz mü? 

ABDÜLBÂRt AKDOĞAN (Ağrı) — Yüzde 
50 yi alacaklardır. 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan lütfen müda
hale etmeyim. 

HASAN ÜNLÜ (Devaımla) — Bu durumun 
açık olarak ortaya konulması lâzımdır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayım? Cengiz Ekinci, lehinde 

mi, aleyhinde tmi konuşacaksınız? 

CENGİZ EKİNCİ (Kars) — Lehinde. 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Efendim 

benim de talebim vardı. Ben de lehinde söa 
istemiştim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ekinci lehinde. 

CENGİZ EKİNCİ (Kars) — Muhterem ar
kadaşlarım, bu madde fazla çalışma Ücretini 
tanzim eden bir maddedir, aleyhinde olmaya 
imkân yoktur. Sayın Komisyonun dikkatine 
arz etmek istediğim ibir husus için huzurunuzu 
işgal ediyorum. Fazla çalışma izni mladdedo 
merkezileştirillmişıtir, Çalışma Bakanlığının1 iz
nine bırakılmıştır, galiba (L) fıkram ile. Biz 
kanunla, bölge çalışma müdürlüklerine geniş 
yetkiler vermiş buluıumalkttayız. Esasen bu hu
susları tanzim edecek 'bir tüzük çıkarılacak 
ve Çalışma Bakanlığı .geniş ölçüde (bu tüzükte 
görüşlerini, inisiyatifini!, direktiflerini, kullanma 
imkânını bulacaktır. Bu itibarla, işe sürat ver-
cn'ök've bâzı ahvalde sürüncemede bırakmamak 
kaydiyle, komisyonun dikkatine arz etımek is
tediğimiz husus şudur; Acaba faızla çalışma 
iznini Çalışma Bakanlığından alıp, bölge çalış
ma müdürlüklerine vermeyi düşünürler mi, 
bunda bir isabet görürler mi ? Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Talât Köseoğlu, lehinde. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Bu mad
de, memleketin genel yararları, işin niteliği ve^ 
ya üretimin artırılması gibi sebeplerle, fazla 
çalışmanın hangi şartlar altında yapılabileceği 
ni düzenlemiştir. 

İşçi Partisi milletvekillerinin bu konudaki 
değişiklik önergesi yersizdir ve tamamen işçi
nin aleyhinedir. Nedenlerini şimdi izah edece
ğim. 

Bu milletvekilleri, fazla çalışmaların ancak 
toplu sözleşmelerle yapılmasını istiyaırlar. Ya
ni, toplu sözleşme yapılmamışsa veya yapılmış 
olup da fazla çalışma işi zikredilmemişse, o 
zaman işçil bu önergeye göre fazla olarak ka
tiyen çalışatmıyacaktır. Mömleketimizin iş ha
yattı malûmdur. Hizmet akitlerinin büyük bir 
kısmı, toplu sözleşmenin dışında, âdi sözleşme
lerle düzenlenmektedir. Maddenin (E) fıkrası, 
fazla saatlerde çalışmanın ancak işçimin muva
fakatiyle mümkün olacağını zikretmektedir. 
fazla çalışmayı! umumiyetle, sıkıntı içinde bu
lunan işçilerimiz arzu ederler kendileri isterler. 
Bir çok işçilerimiz, bu fazla çalışma «sayesin
de çoluk çocuğunun mıhlarını temin ederler, 
onları besler, okuturlar. Toplu sözleşme yoktur, 
diye işçilerimizi bu haktan mahrum etmek, on
ların nafakalariyle, çoluk çocuklarının riskiyle 
oynamak demektir, 
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Bu 'bakımdan önergenin reddiyle' 'maddenin 
aynen kabulünü rica edcriım. 

BAŞKAN — Kemal Nebioğlu, laleyhinde. 
KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 

Rıza Kuas arkadaşım kioııuşjtuktan sonra Ibeıı 
kürsüyü işgal etmek arzusunda deği'ldiım. Aıı-
caik, belirtilmesi gerekli olan ıbâzı noktalar var
dır. Bunlardan bir tanesi; Biz fazla çalışmanın, 
yani kanunda zikredilmiş bulunan günlük se
kiz saatten fazla çalışmanın karşısındayız. Zi
ra, bir işiçi sekiz saatlik ıbir çalışma ile Anaya
salım 45 nci <maddcsinde emredilmiş olan; 
«Devlet çalışanların yaptıkları işe uygun yo 
insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi 
sağlamalarına elverişli, adaletli 'bir ücret elde 
ötmeleri içim gerekli tedbirleri alır.» hükmü
nün yerine getirilmesini istiyoruz, ihükmündeır 
yana olduğumuz için. İşçi, sekiz saatlik ımesaisi 
içinde elde ettiği ücretle geçimini sağhyama-
dığı için, işverenin fazla çalışma konusumdaki 
teklifimi kabul etmek mecburiyetindedir. Bu
nun aksi düşütrüleımez. Biz istiyoruz İkil, işçi 
sekiz saatlik mesaisi içimde aile efradını 'geçin
direcek ücreti almalı, daha fazla çalışmak su
retiyle, aile ocağının geçimini onbir saatlik bir 
çalışma ile sağlama yoluma gitimek 'mecburiyeti 
ile karşı karşıya -bırakılımalmalıdır, diyoruz. 

İBJir diğer konu, hiç şüphesiz bu maddenin 
Komisyonca geri alınmış bulunan 33 ncıi mad
desiyle de yakından ilişkisi vardır. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — İşçiler faz
la mesai için yalvarıyorlar. 

KEMAL NEBlOĞLU (Devamla) — Yalva
rıyorlar, çünkü aldığı ücret yeterli değil, onun 
için yalvarıyorlar. Yokisa geçimimi sağhyacak 
îbir üvreti eğer işçiye verirsen'iz, sekiz saatten 
sıomra insan gibi yaşamak istiyen işçi - ki bütün 
Tüı'k işçileri aynı görüştedir - daha fazla ça
lışma yolun'a gilmıe'k suretiyle istirahatinden 
fedakârlık yoluna g'ilfcmez. Asgari ücret Millet
lerarası Çalışma Teşkilatının bünyesi içine gir-
mişltir. Neden? Asgari ücret için kâfi, âdlil bir 
asgari ücretin tesMtinin gerektiği inancında
dır. Teshilin gereğini ister (BİT) Çalışma Teş
kilâtı. Bu, Evrensel Beyannamesinde de aynen' 
yerini alınıştır. Bütün bu hususlar da Hükü-
mıe'tiiımz tarafından kabul cdilmişltİr. 

3 1 . 3 . 1 9 6 7 O : 1 

dili vakit de asgari ücretleri müzakere ve mü
talâa edeceğiz. 

Bizliım yurdumuzda tesnit edilmiş olan as
gari ücretler; bumdan evvelki birleşimlerde de 
ifade • öttiğim gibi, bekâr bir işçinin. • barınması, 
giyinmesi ve yemesinden ibardttir ve büyük 
çoğunluktaki işçi asgari ücret seviycsiindıe ça-
lışltığı nidan, daha- fazla çalışmaya ameclburdur, 
kendisine fazla mesai yap dendiği vakit, hayır 
diyemem ektedir. 

Bir diğer yönü ile de önemlidir. Sendika
lar fazla çalışmanın karşısına çıkmışlardır, ta 
1954 yıllarından beri. Derler ki, fabrikalarda 
fazla çalışmaya, yani fazla mesai 'yaptırmaya 
gidileceğine, bunların yerine, memleketimizde
ki işsizliği bir kertede, muayyen bir oranda 
azaltmak için bu fabrikalara yeniden işçli alın
malıdır. Ve bu tezi savun/muşlardır. Elbette ki 
bu tezin altında yatan bir diğer gerçek de, iş
çiye sekiz saatlik mesaisi karşı1! ığında geçine
cek ücretin verilmesidir. 

BAŞKAN — Sayın Nebioğlu, tamamdır 
vaktiniz. 

KEMAL NEBİOĞLU (Devamla) — Mü-
s'aade ederseniz bağlıyayrm dendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 

KILMA L NEBİOĞLU-(Devamla) — Biz ne 
düyoruz? Fazla mesaiye ihtiyaç . dııyulmama
lidir.. Az gelişm'is'bir ülkenin bünyesi içinde 
fabrikalarda, diğer işyerle rinde fazla mesai 
yapltırılaoağma, gerekli şekilde ücr'etler ayar
lanmalı, yükselluil'meli, Anayasanın 45 nci mad
desi uygulanmalı. - Şayet, buna rağmen tekli
fimiz kabul edilmez de, illâ fazla mesai yapıl
sın arzusunldaysanız, diğer bonftlerddki hüküm
ler uyarınca oy kullanımınızı istirham edi
yorum. 

Saygılarım İa. 
BAŞKAN — Sayın Arif Ertumiga, üzerimde 

buyurumuz efendim. 

ARIF ERTUNGA (İzmir) — Sayın Baş
kan, kıymetli arkadaşlarım; genell'ikle 35 nci 
maddenin yerinde olduğu kanısındayım, bir iki 
işitimi a ile. Bâzı aıkâd'aş'lari!inız değiştirge öner
geleri verdiler, bu maddenin değiştirilme sin i 
isterler. Meselâ değiştirge önergesi verenler 
diyorlar ki, bu memleketin genel yararları 
ya.lhüt işin ıntcliğıi Veya üretimin artırılması 

Öle yandan 3008 sayılı İş Kanununda asgari 
ücretler yer almış ve Komisyon huzurun uz a getir-
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(konuşumda kim .karar verecektir, bunu kim tâ
yin edecektir? 

Arkadaşlarımı eğer dikkat ederlerse bu mad
denin (B) fıkrasında «Fazla çalışma, Çalışma 
Bakanlığının iznine tabidir» diyor. Binaen
aleyh, Çalışma Bakanlığı kendisine verilen bu 
yetkiyi hakikaten birçok misallerde de görül
düğü gibi; pekâlâ ortaya kullanabilir, hangi 
iştıe fazla çalışma icabefttigini pekâlâ tâyin 
edilebilir. Binaenaleyh, s'adece bir tarafa bu 
yetkiyi vermek, işçiye venmelk, işçinin istedi
ğini yapmak, ama öbür taraftan da iş haya
tını sarsacak bir kısma gitmek, bence hatalı 
olur. Evet, işçiyi düşünelim, işçinin hakkını 
koruyalım, ama bu şekilde düşünecek olursak 
yarm, öbürgün memlekette işsizliğe doğru bir 
adım atıldığı vakit, biz bu memleketin iş ha
yatına iyilik elbmemı'iş oluruz kanaatine var
mak mümkündür arkada şiarım. Bu itibarla bu 
giibi konularda hakiki olarak işçimin menfaati
ni düşünüyor gibi hareket edecek teek mut
laka objektif olalım, ortada düşünelim ve bu 
gibi hallerde vereceğimiz kararlarda daiha isa
betli hareket etmiş oluruz. 

öbür taraftan yüzde elli bir ücret artışı. 
derpiş ediliyor, fazla çalışılan saatler için. Ya
ni, normal ücretin o saatlere taksiminde, saat 
'başına düşen ücretin yüzde elBsini veriyor 
madde. Arkadaşlarımız "bunun yüzde yüze çı
karılmasını isterler. Ben bu konuda da daha 
objektif ve mâkul olmayı düşünürüm. Bir ta-
fı yapalım derken bir tarafı bozmanın mânası 
yoktur. îçverene ağır bir yük tahmil etımek 
bence doğru değildir. Bu saatlerin ücretinin 
% 50 artırılmış olması bence yerindeir. arka
daşlar. 

Bir de dediler ki arkadaşlarımız, işçilerin 
muvafakati şart olmalıdır. Hakikaten ş'art ol
duğu, maddede yazılıdır. Eğer rrtaddeyc ba
kılırsa, (E) "fıkrasında, işçilerin de, fazla mesai 
yapmak için muvafakat'lerinin .alınmasının şart, 
.okluğu yazılıdr. Binaenaleyh bunun maddede 
yokmuş giibi buraya getirilmiş olması beni, 
maksatlı yapıldığı zehabına götürüyor. 

Bunun dışında bâzı arkadaşlarımız da sekiz 
saaiatten fazla çalışimanın esasen karşısındayız, 
diye konuştular. Bunu hepimiz arzu ederiz. 
Keşke memleketin imkânları müsaidoLsa da, 
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biz bütün işlerimizi halldtmiş medeni milletler 
seviyesine hakikaten erişmiş, bütün iktisadi 
durumu yerinde olan bir memleket olsak da 
bizim işverenimiz rahat etmiş olsa, işçilerimiz 
sekiz siaatiten fazla çalışmasa. Ama öyle bir mil
let değiliz. Bu itibarla biz, kalkınmaya muh
taç bir memleketiz, iş hayatımızın açılmasını 
istiyen, gizli işsizliğin yok edilmesini istiyen 
bir memleketiz. Hakikaten biz, millet olarak, 
daha çok çalışmaya mecburuz. O itibarla, mâ
kul ölçüler içinde, işverenin de arzusu alınmak 
suretiyle mâkul ölçüler içinde üç saatlik bir 
fazla mesai yapmış olmak hakikaten yerindedir. 

Arkadaşlarım dediler ki, eğer karnı doyacak 
olursa istirahatinden fedakârlık etmez işçiler. 
Ben çok iyi biliyorum ki, mâkûl ücret alan çok 
insanlar vardır, istirahatlerinden fedakârlık edi
yorlar, biraz daha fazla ailelerine katkıda bu
lunmak istiyorlar. Biraz daha fazla para birik
tirmek, ilerde bir atelye açmak ve iş hayatında 
biraz daiha ilerlemek istiyorlar. Bu itibarla, bu 
şekilde fazla mesai yapmak suretiyle, kazancını 
biraz daha artırmanın pekâlâ mümkün olacağına 
kaaniim. Madde, genellikle yerinde bir madde
dir. Aşağı - yukarı aynen kabulünde fayda mü
talâa ediyorum. 

Yalnız bir arkadaşım değindi bir tüzük çıka
cak, dedi. Bu tüzüğü kim çıkaracak? Hakikaten 
bunu açıklarsa Sayın Komisyon, bundan mem
nun olurum. Çalışma Bakanlığı yapacak olursa 
bunda bir mahzur yoktur. Bu şekliyle bu mad
denin kabulünde fayda vardır, mütalâasındayım. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, madde üze

rinde altı arkadaşımız konuştu, yeterlik öner-
'gesi vardır, yeterlik önergesini okutuyorum 
efendim, 

Saym Başkanlığa 
35 nci madde üzerinde görüşmelerin kifayeti

ni arz ve teklif ederim. 
Çorum 

• Abdurrahman Güler 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Yeterlik önergesi kabul edil
miştir. 

Değiştirge önergesini tekrar okutuyorum. 
(Ankara Milletvekili Rıza Kuas ve arkadaş

larının önergesi tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ÖEÇÎOÎ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-

DEMİR (İstanbul) — Komisyon katılmıyor, 
Muhterem Başkan. 

BAŞKAN — önergeye komisyon 'katılma
maktadır. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... önerge kabul 
edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 35 nci 
maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... 35 
nci madde kabul edilmiştir. 

Zorunlu sebeple fazla çalışma 

Madde 36. — Gerek bir arıza sırasında, ge
rek bir arızanın mümkün görülmesi halinde, ya
hut makinalar veya Met ve edevat için hemen 
yapılması gerekli acele işlerde, yahut zorlayıcı 
sebeplerin ortaya çıkmasında, ancak iş yerinin 
normal çalışmasını sağlıyacak dereceyi aşmamak 
kaydiyle işçilerin hepsi veya bir kısmı 61 nci 
madde gereğince belirli olan günlük çalışma sü
relerinden fazla çalıştırılabilir. Şu kadar ki, bu 
olağan dışı çalışma saatleri için 36 nci maddenin 
(c) bendi gereğince ücret ödenir. 

Bu gibi hallerde işveren işin niteliğini ve baş
ladığı gün ve saati işin bitiminden başlıyarak 
48 saat içinde ilgili Çalışma Müdürlüğüne bil
dirmek zorundadır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önergeler var
dır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

36 nci maddenin metinden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Ankara Hatay 
Rıza Kuas Yahya Kanbolat 

Tekirdağ 
Kemal Nebioğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
36 nci maddenin birinci fıkrasındaki, «an

cak işverenin normal çalışmasını sağlıyacak de
receyi aşmamak kaydiyle işçilerin hepsi veya 
bir kısmı 61 nci madde gereğince» İbaresinin, an
cak üç saati aşmamak şartiyle istiyen işçiler 
61 nci madde gereğince» şeklinde değiştirilme
sini, -

İkinei fıkradaki, 
«48 saat» ibaresinin, «24 saat» şekline geti

rilmesini, arz ve teklif ederim. 
Ankara Hatay 

Rıza Kuas Yahya Kanbolat 
Tekirdağ 

Kemal Nebioğlu 

BAŞKAN — Madde üzerinde Talât Köse-
oğlu, lehinde mi efendim.. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Lehinde. 
BAŞKAN — Lehinde buyurun. 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Bu mad

de zorunlu sebeplerle ve istisnai olarak bir 
işyerinin iktisaden çalışmasını icabettiren hal
lerde işçilerin hepsinin veya bir kısmını 
hangi şartlarda çalıştırabileceğini düzenlemek
tedir. 

İşyerleri, işçiler için mukaddes birer yuva
dır. Bu yuvaya umulmadık bir zamanda her 
hangi bir* tehlikenin arız olması halinde, el
bette ki, herkesten çok o yerde çalışan işçi
ler göğüs gerecek ve tehlikeyi atlatmcaya ka
dar çalışacaklardır. Böyle bir tehlike karşı
sında şayet işçiler tehlikeyi bertaraf etmek 
için çalışmazlarsa o zaman bu arıza büyür ve 
hattâ işyeri bu arıza sebebiyle kapanmış ola
bilir, işyeri kapanınca bundan hem işveren, 
hem memleket ekonomisi ve hem de işçile
rimiz büyük zarar görmüş olurlar, işçi Par
tisine mensup bâzı milletvekilleri, bu maddenin 
metinden çıkarılmasını istemektedirler. Yani 
her hangi bir teknik arıza veya tehlike kar
şısında işçilerimiz hiç çalışmıyacak, duruma 
seyirci kalacak şeklinde mütalâa edilebilir bu 
verdikleri önerge. 

Bu bakımdan bu düşünce gayet sakattır, 
reddi gerekir. Maddenin aynen kabulünü rica 
ederim. 

BAŞKAN — T. t. P. Grupu adına Rıza 
Kuas, Sayın Kuas aleyhte konuşmak^ üzere bu
yurunuz. 

T; I. P. GRUPU ADINA RIZA KUAS (An
kara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
36 nci maddenin metinden çıkarılmasını me
tin çıkartılması mümkün olmadığı takdirde de 
günde 3 saatten fazla işçinin çalıştınlmamasını 
teklif eden iki önergemiz vardır. Çıkartılma
sını istiyen tekliften maksadımızı sabah saat 
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5 te, 6 da, .17 de, 8 de iş yerlerine işbaşı 
yapmasına uygun saatlerde işçiler işbaşı ya
parlar, fabrikalara giderler, aksama kadar 
çalışırlar. 8 saat çalışma, 1 saat öğle paydosu. 
Sabahleyin 8 de işbaşı yapar, akşam 6 da pay
dos eder. Tam paydosa yaklaştığı zaman, yahut 
5 te yani, tam paydos saati: «Efendim makinala-
rımızın arıza yapması ihtimali vardır, bu gece sa
baha kadar çalışacaksınız.» derler ve işçileri sa- ; 

baha kadar çalışmaya mecbur ederler. Bu işçiler 
fabrikaya gelirlerken, daha evvelden akşaıma evi
ne gelecek, ona göre programı var, ona göre işi 
var, ona göre kendisini ayarlamıştır. Ama saıbah- -
leyin 8 de geliyor, akşam paydos saati tamam, 
işveren diyor ki: «Makina/mm arıza yapmak ihti
mali vardır, bu gece sabaha kadar çalışacaksınız.» 
Hadi bakalım, o gece sabaha kadar çalıştırılıyor. 
Ertesi akşam gene oluyor; bu sefer de, «Muhte
mel arızalar olabilecektir, bu gece de çalışacaksı
nız.» diyor. Binaenaleyh, 36 ncı maddenin mâna 
ve ruhunu iyice kavramadan, bunun yerinde ol
duğunu söylemek bence doğru bir şey değildir. 
31 senelik tatbikatta bu bizim başımızdan sık sık 
geçmiştir. Akşam üstü olur, paydos saatinde: 
«Efendim makinam arıza yapmıştır, bu gece sa
baha kadar çalışacaksınız.» Bizim getirdiğimiz 
önergede diyoruz ki, 36 ncı maddenin birinci fık
rasındaki, ancak işverenin normal çalışmasını 
Bağlıyacak dereceyi asmamak kaydıyle işçilerin 
hepsi veya bir kısmı 61 nci madde gereğince ça
lıştırılabilirler. Yani, maddenin metnini okuya
cak olursak, makiına arıza yaptı, yahut ihtimal 
vardır, işverenin istediği kadar, sabaha kadar mı, 
gece yarısına kadar mı, artık işverenin yarınki 
işçilerine çalışacak imkânlarını sağlıyabilmek 
için, işverenin arzusuna uygun, işverenin istediği 
kadar, gece yarısına kadar, sabaha kadar çalıştır
ma .yetkisini vermektedir. Bizim getirdiğimiz ta
dil önergesiyle, ancak 3 saatten fazla, -8 saat za
ten çalışmış - üç saatten fazla çalıştırmasın, de
mekteyiz. Diğer taraftan tatbikatta da böyledir; 
işçilerin tamamı o gece sabaha kadar çalıştırılır, 
eskiden beri böyledir, sabaha kadar çalıştırılır. 

48 saat içinde efendim ben bundan 15 gün ev
vel bir hafta, yahut da 48 saat bir hafta ediyor, 
Üç gün sonra, dörft gün sonra, bir haftaya iki gün 
kala, bir gün kala; «Ben bir hafta evvel işçileri 
sabaha kadar çalıştırdım, haberiniz olsun.» diye 
'bölge çalışma müdürüne bildirecek. 48 saat müd
det tanımaktadır işverene. İşçileri sabaha kadar | 

çalıştırıyor, üç saat, 8 saat, 5 saat çalıştırıyor, 
Ibunu da bölge çalışma müdürlüğüne lütfen bildir
mesi için işverene 48 saat müddet tanıyor. 31 se
ne evvelki kanunda da aynısı var. Aynısı getiril
miş, buraya aktarılmış. Biz diyoruz ki, 48 saaıt 
çoktur, hiç olmazsa 24 saat içinde ilgili bölge ça
lışma müdürlüğüne lütfetsin işverenler. Efendim. 
makinam şöyle arıza yapmıştır... Makinasmın arı
zalı olduğunu, yahult da herhangi bir diğer işçi
lerin çalışması için çalışma imkânlarını sağladığı
nı, esbabı mucilbesini, gerekçesini bölge çalışma 
müdürlüğüne bildirmeye mecbur değil. Üç gün 
sonra, dört gün sonra; «Efendim ben geçen ak
şam işçilerin hepsini sabaha kadar çalıştırdım, 
haberiniz olsun.» diyecek. Lütfen iki gün sonra 
yazı yazacak. Buna da diyoruz ki, 24 saat içeri
sinde bildirsin. Tâdil teklifimiz bundan ibaret
tir. Tatbikatta görülmüştür ki, üstüıste geceleri, 
- bu maddeye istinaden - sabahlara kadar işçiler 
çalıştırılmaktadır. Buna mâni olmak için getiril
miş bulunuyor. 

Kabulünü rica ederim, saygılar sunarım. 
BAŞKAN —"Üzerinde Sayın Hasan Ünlü, 

buyurun. 
HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarını, 36 ncı madde zorunlu se
beple fazla çalışmaya dair hüküm ihtiva eden 
bir maddedir. 35 nci maddede fazla mesai, işçi
nin muvafakatine bırakılmış bir hükümdü. 36 
ncı maddede bâzı seibepler sayılıyor. Bu sebepler 
zuhur ettiği takdirde, işçinin rızası olmadan faz
la mesai yaptııılabiliyor. Şimdi burada sayılan 
sebepler şunlardır : Oerek arıza sırasında, gerek 
arızanın mümkün görülmesi halinde, yahut maki-
naların veya alet ve edevat için yapılması ge
rekli acele işlerde... Buraya kadar doğru. «Yahult 
zorlayıcı sebepler...» Burada zorlayıcı sebepler ve 
bu seibeplerin tamamen takdiri mahkemeye inti
kal etmeden işverene aidolarak bırakılıyor ve 
işveren zorlayıcı sebepler olmasa da lâalettayin 
bu yetkiyi kullanabiliyor. Şimdi zorlayıcı se
bepler sayılırsa, o zaman gerek tatbikatta birta
kım müşkilâtlann ortaya çıkmaması ve gerekse 
işverenin lâalettayin, her hangi bir olayı zorla
yıcı sebebolarak kabul etmesi hali önlenmiş 
olabilir. Meselâ şu durum vardır, iş başına, bir 
veya birkaç işçinin gelmemeleri halinde, işe de
vam etmemeleri halinde veyahut da işverenini 
haberi olmadan işi terk ettikleri takdirde bu olay, 
zorlayıcı bir sebep oluyor mu, olmuyor mu? 
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Burada bir hususu arz edeyim; beynelmilel 
İş Konferansında bu olay zorlayıcı bir sebefoola-
rak kabul edilmiş ve bu toplantıya iştirak eden 
bütün memleketlere de bu vaziyet bildirilmiştir. 
Bunun gibi birçok sebepler zorlayıcı sebep midir, 
değil midir? Yüce Mecliste sayılarak madde hük
müne alınırsa o zaman tatbikatta hiçbir güçlük 
ortaya çıkmamış olacaktır. Bunu inceliyen hâ
kimler, işçinin işe devam ötmemesi, yahut kay-
'bolması halinde veyahut bir evvelki postanın işi 
terk etmiş olması halinde, işe başlıyan bir son
raki postaya fazla mesai yaptırılması gibi bir 
hareketin doğru olup olmadığı ve bunun zorun
lu sebebe girip girmediğinin açıklanması ve te
ker teker bu sebepler madde hükmüne alınması 
ile bu gibi müşkilât tatbikatta bertaraf edilmiş 
olacaktır. Kanaatim budur, saygılarımla. 

BAŞKAN — Reşat özarda, buyurun. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Savın Reşit Ülker? Yok. Sayın 

Arif Ertunga, üzerinde buyurun. 
ARÎF ERTUNGA (İzmir) — Sayın Başkan, 

'kıymetli arkadaşlarım, bu 36 noı madde üzerinde 
verli'len değişiklik önergelerinden hele <bir tane
sinin hiç yerinde olmadığına kaaniim. Bu mad
denin tamamen tasarıdan çıkarılması konusu ha
kikaten insanı düşündürüyor. Böyle geniş bir 
mevzuda bu madde tasarıdan çıkarsa, peki o za
man ne olacak? Bir arıza ânında veya bir arızanın 
mümkün görülmesi halinde veya gerekli acele 
hallerde bir işyerini bövle büsbütün inkıtaa uğ
ratmak ve işyerini büsbütün sarsmak işyerine 
fayda getiren bir hal değildir. İşçiye de zarar 
verir bu hal. Bu itibarla, maddenin metinden 
çıkartılmasına katiyen taraftar değilim. 

Öbür taraftan arkadaşlarım dediler ki, «Saba 
ha kaıdar işçiyi işveren çalışştırırsa bu nasıl ola
cak? Üç saatle tahdidediMn, bu şekilde değişti
rilsin, diye takrir verildi. Arkadaşlarım her şeyi 
suiniyetle görmiyelim. Her işveren sabaha kadar 
çalıştıracağım diye, (E) fıkrasında olduğu gibi. 
% 50 maliyetini yükseltmek istemez. Bu itibarla, 
işini daima normal zamanlarda görmek ister. Esa
sen bir işverenin de işçiyi daha fazla çalıştıra-
mıvacağı hususu kanunun içinde bir hükme 
bağlanmış bulunmaktadır. Eğer kanunun bu 
maddesinin üçüncü satırını okuyacak olursak, ora
da diyor ki, «Ancak işveren normal çalışmasını 
sağlıvacak dereceyi aşmamak kaydiyle, işçileri 
bu şekilde çalıştırabiliriz.» Binaenaleyh keyfî bir 

şekilde her hangi bir arıza vardır, bir arıza ola
caktır diye müphem bir görüş altında sabaha 
kadar işçisini çalıştıracak olan bir babayiğit işve
ren çıkar zannetmiyorum, kanunun bu maddesi 
karşısında. Bu itibarla böyle bir "muhtemel ânza 
karşısında, ancak normal çalışmayı sağlıyacak 
dereceyi aşmamak kaydiyle, bir çalışma yetkisini 
veriyor kanun. Bu itibarla bu endişenin de yer
siz olduğuna kaam'im. 

Arkadaşlarını, geriye kalıyor bu ücretin % 50 
olarak verilmesi konusu, ki, bu hakikaten yerin
de bir hükümdür. Fazla mesai yapacak olan işçi
lere, daha evvelki madde gereğince % 50 ücret 
verilmesi meselesi gayet yerinde ve maddenin bu 
şekilde kabulünde fayda vardır. 

Bir de 48 saat meselesi var ki, değiştirge 
önergelerinde arkadaşlariımız bunun 24 saate 
indirilmesini isterler. Ben iş hayatını sarsma
mak, işçinin iki ayağını bir pa'buca sokmamak 
kaydiyle; nihayet bir arıza olmuştur, geniş 
bir faaliyet içine girmiştir, binaenaleyh hemen 
işini bitirir bitirmez 24 saat içinde bölge çalış
ma müdürlüğüne müracaat et, bunu bildir diye 
onu sıkmakta bir fayda mütalâa etmiyorum. 
Nihayet 24 saat yerine 48 saat olarak bu mü
saadenin verilmiş olması işvereni daha raihat 
bir çalışma imkânına kavuşturur. O itibarla 
bu 48 saatlik bildirim süresinin 24 saate indi
rilmesinin de doğru olmadığı kanaatindeyim. 
Kanunun bu maddesinin umumiyetle, genel
likle yerinde olduğu ımütalâasiyle kaJbulünü is
tirham eder, saygılarımı sunarım arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Nebioğlu aleyhte, 
buyurun. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 
milletvekilleri, öncelikle 24 saat ve 48 saat ko
nusu üzerinde kısaca durmak arzusundayım. 
Bu maddeye tekabül eden eski kanunun 38 nci 
maddesinde bu 48 saat 24 saattir. Uzun süren 
tatbikat 24 saatlik süre hakkında her hangi 
bir şikâyeti mucip bir olayı meydana getirme
miştir. 48 saate neden çıkarılmış, gerekçesi 
yoktur. Bu selbeple biz şayet birinci takriri-' 
iniz kabul edilmezse bugün uygulanmakta olan 
kanunun 38 nci maddesinin ikinci fıkrasında
ki hükmün aynen kalmasını arzu ediyoruz. 

Gelelim üzeride durulması lâzımgelen zor
layıcı sebeplere : Zorlayıcı, mücbir sebep ne
dir? Bunun üzerinde biraz durmak mecburiye
tindeyiz. Eski kanunda mücfoir sebebolarak ge-
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buriyetındedır. Fakat böylesine açık kapıdan 
girmek imkânını bulmuştur. Bir diğer yönüyle 
bu madde ve tümüyle İş Kanunu tasarısı işve
renin en küçük ihtiyacına cevap verecek hu
susları düşünmüş ve getirmiştir. Zorlayıcı se
bepleri kim tâyin! ve tesbit edecektir? İşveren. 
Peki, gerçekten mücbir sebep olup olmadığının 
kontrolü mevzuubahis midir Değildir. Neden? 
Zira sadece bir bildirim mükellefiyeti vardır iş
veren için. Bu da yeni tasarıda 48 saat, eski 
kanuna göre 24 saaıt sonra bölge çalışma mü
dürlüğüne bildirilecektir. Bir kontrol mekaniz
masından da geçmiyen böylesine bir hüküm hiç 
şüphesiz istismar edilebilecektir ve edilmekte
dir. 

BAŞKAN — Sayın Nebioğlu, vaktiniz dol
muştur efendim. 

çen ve birçok içtihatlara yol açan 16 ncı mad--

de dolayısiyle Yargıtaym vermiş olduğu bâzı 
kararları okumakta fayda görüyorum. Müc
bir sebep; «eskime, aşınma, mlodel değişme ve-
sair sebeplerle ihtiyaç hissedilen tamirat ve ıs
lahat sebebiyle fabrikanın kapanması, İş Ka
nunun 16 ncı maddesinin 3 numaralı bendinde 
yazılı mücıbir sebeplerden olmadığına binaen 
davacı işçinin sebepsiz olarak işinden çıka
rılması dolayısiyle vâki tazminat talebi doğ
rudur.» diyor. 

Arkadaşlarımız neyin üzerine bina kurdu
lar? Fabrikadaki meydana gelecek olan eski
me, aşınma ve çalışmayı aksatacak bu gibi ah
valden ıbahsettilep. 

Bir başka karar : «Akdi bo/zmayı gerektirir 
müebir sebep işveren tarafından işçilere, bu 
meyanda davacıya yapılan 24 . 7 . 1954 ta
rihli ilânda tamirat ve ıslahat sebeibiylc fabri
ka tatili faaliyet edeceğinden İş Kanununun 
16 ncı madde, fıkra (3) hükmüne müsteniden 
afcdin feshedildiği bildirilmiş ise de, eskime, 
aşınma, model değişme gibi evvelden bilinen 
sebeplerle ihtiyaç hissedilen tamirat ve ıslaha
tın 16 ncı maddenin 3 numaralı fıkrasında ya
zılı mücbir sebeplerden addine mesağ bulunma
mıştır.» 

Mücbir sebep üzeninde duruyorum. Sayın 
milletvekilleri burada geçmekte olan zorlayıcı 
sebebin karşılığı budur. 

Geçiyorum tamimlere : Meselâ bir genel
gede mevsim icabı çimento satışlarının durması 
ve fabrikanın senelik tamiratı filân, falan.. Her 
ne hal ise bu girmiyor. Şimdi bâzı arkadaşlarım 
dediler ki fabrikamın muntazam bir çalışma dü
zeni içine girebilmesi gerekmektedir. Bunu da 
sağlayabilmek için, şayet zorlayıcı sebepler mey
dana gelmişse, işçiyi gerektirdiğinde 24 saat çalış-
tırabilmeiidir. Bilmiyor musunuz hemen size hatı
rıma gelmiş olan 28 noi maddeye istinadetmek su
retiyle geçmişte PTT Telefon İdaresinin İstanbul'
da günde 18 saat çalışma düzenine işçileri de 
sokabilmiştir ve ilk üç saatliik mesaiyi fazla 
mesaiden addetmiş, gerekli zammı vermiş faikat, 
üç saatten fazlasını fazla mesai yaptırmak im
kânı bulamadığı için bunu biriktirmiş, birik
tirmiş bilâhara hafta sonunda veya ay sonunda 
toptan izin vermek suretiyle hal yoluna. gitmiş
tir. Devlet işverendir, kanunu uygulamak mec-

KEMAL NEBİOĞLU (Devamla) — Evet 
Sayın Başkanım. 

Biz diyoruz ki; fazla mesai yapma imkânı 
işverene sağlanmıştır, biraz evvel kabul 'edildi 
ve birçok işyerleri bölge çalışma müdürlüğüne 
müracaat etmek suretiyle Bakanlıktan fazla 
çalışma mesaisi alabilmektedirler. Bu, 90 iş 
gününü geçmemek üzere de kısıtlanmıştır. İş
veren şayet, makinalarmda meydana gelecek 
olan her hangi bir aksama ile . tamiratı cihe
tine gidecekse, zaten bir çalışma düzeni içeri
sinde meıvzuuıbaihsolacaktır. Pekâlâ bu vakit 
içinde de bu konu halledilebilir. Edilmemiş ise 
fazla mesai içinde halledilmelidir diyoruz ve 
24 saat süre üzerinde de ısrar ediyoruz. Say
gılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-
DEMİR (İstanbul) — Sayın Baş'kan, muhterem 
arkadaşlar, huzurunuzda, önce bir noktayı 
tavzih etmek ve sıonra önergelere neden katıl
madığımızı izah etmek için bulunuyorum. 

Millet Meclisinde kaibu'l edilen metinde 24 
satti, sonra niçin 48 saate çıkarıldı diye bir 
sual tevcih etti değerli arkadaşlarımız. Filha
kika 3008 sayılı İş Kanununun 38 nci maddesi
ne, bu madde uyarı bir maddedir. Ama 38 nci 
maddenin tatbik edildiği şartlarla bu kanunun 
tatbik edileceği şartlar arasında fark vardır 
muhterem arkadaşlar. Bu kanun, genellikle tek 
işçiye kadar teşmil edilecektir. Türkiye'de böl-
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ıge çalışma müdürlüğü 23 vîilâyeitıte var. Tasavvur 
'buyurun vilâyclt mıerüseziınde .boılummıyıan ve r iâye
tte uzalk ;Hr yerde çallışjan Iblir lişyerûndeM liş sahibi 
vatandaşımız, bu 36 ncı maddeyle alâkalı olarak 
»bir hâdise zulhur ettiği takdirde, bunu bölge 
çalışma müdürlüğüne bildirmek meciburiyetin-
de. Ceza 'hükümlerini saym arkadaşlarımız 
hiç zikretmiyorlar. 99 ncu maddede bununla 
ilgili müeyyideyi de getirdik biz. Bu müeyyi
dede de 36 ncı maddeye aykırı çalış
ma yapanların 36 ncı madde ile ilgi
li bölge çalışma müdürlüğüne malûmat ver-
miyen iş salMplerinin tecziye edilmesine dair 
bükümler vardır. 

Şimdi, bir defa zamanında haber vermek 
imkânının güçlüğü karşısında 24 saatten 48 
saate Yüce Senatoda o zaman müzakere edil
diği sırada çıkarıldı. Biz bu defa Millet Mec
lisi Geçici Komisyonu olarak meseleyi müza
kere ederken tek işçiye teşmil edilmesi karşısın
da bunun 24 saatten 48 saate çıkarılmasının 
faydalı olduğu .kanaatine vardık, bumun 48 saat 
'olarak kabulünü istirham ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, buradaki zorlayıcı 
sebepler Türk hukuk lügatinda mücbir sebep
ler tâbirinin karşılığı olarak konulmuştur. Bu
nu, zabıtlara geçmesi bakımından arz ediyorum. 
Şimdi mücbir sebepler, sayın arkadaşımız bi
raz evvel burada birçok kaza organlarının ka
rarını okudu. Demek ki Türk yargıçları neyin 
zorlayıcı sebebolduğu, neyin zorlayıcı sebebol-
madığı konusunda karar veriyor, haklı ile hak
sızı tefrik ediyor, neticede de hakkı hak sahi
bine teslim ediyor. Bunun dışında ayrıca, ben 
zabıtlara tescili bakımından ara ediyorum, bi-
aim kastimiz zorlayıcı s'eıbep mücbir seıbep de
mektir. Türk hukuik lügatinden bunun kısaca 
mânasını bilgilerinize arz etmek istiyorum. 
Mücbir sebepler, önceden nazara alınmasına ve 
netice olarak bertaraf edilmesine imkân bu-
lunmıyan ve haricî 'bir tesirden ileni gelen 
hâdisedir. Bu hâdise tabiî bir küvetten, fırtı
na, zelzele su basması gilbi veya üçüncü bir 
şahsın fiilinden, haksız fiillerde olduğu gibi 
veyahut resmî bir yasaktan ileri gelebilir. Böy
le hallerde borçlu borcundan kurtulur ve sa
ire. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bir işyeri ta
savvur ediniz, millî bir hizmet yapmaktadır. 
Meselâ, Pa'kistan'a sipariş yapan bir müessese 

tasavvur ediniz veya Devletin, memleketimi
zin güvenliğiyle ilgili mühimmat yapan bir 
fabrikayı düşümünüz. Mermi yapan bir falbri-
ka. Mermi yapan bir fabrikanın tezgâhlarında 
arıza olacak, bu arızanın giderilmesi üç saa
tin üstünde okluğu takdirde işçi vatandaşı
mızı üç saatten fazla çabştıramıyacağız. Bunu 
tojm liısltiiyeblilli'r? Hiç Ikiimse üstöyeımez. Aıfkadaşları-
mız meseleyi derinliğine tetkik ve tahlile tâbi 
tutsalar öyle tahmin ediyorum ki, daha kolay
lıkla ve daiha süratle yürüme imkânını bula
cağız. Getirilen madde yerinde ve memleketi
mizin şartlarına uygun bir maddedir. 38 nci 
madde -taJtlbÜk edildiği usaıman, fada mesai üc
reti falan da verilmezdi, bu madde fazla me
sai ücreti verilmesini de ayrıca getirmekte 
35 nci maddeye atıf yapmaktadır. Bu bakım
dan maddenin kabulünü rica ediyorum, saygı
larımı sunarım. 

BAŞKAN — Lehinde buyurun Sayın En
ver Turgut. 

ENVER TURGUT (İzmir) — Muhterem 
arkadaşlarım, biraz evvel burada konuşan ar
kadaşlarımız bölge çalışma müdürlüğüne bildi
rim meselesini izah ettiler. Bildirim zorunlu 
sebepler dolayısiyle çalışılması icaıb ediyorsa, 
çalışma müdürlüğüne 'bildirilir. Gaye, o işye
rinde bir kaza vukulbulduğu takdirde, hiç ol
mazsa iş kazasından sayılsın, diye yapılmıştır. 
Zorunlu sebeplerden ne ola/bilir; sayın komis
yon başkanı bir falbrİkayı, bir mühimmat de
posunu misal gösterdiler. Ben de size misal ola
rak geçenlerde Ankara ile Kayseri arasında 
bir köprüyü misal vereceğim. Köprü yıkıldı 
ve günlerce bu köprü yapılmadı, bütün va
tandaşlar yollarından alıkonuldu, a'ksadıiar, 
yollarda beklediler. Şimdi farzedelim ki, arka
daşlarımızın ifadesine göre üç saatten fazla ça-
ılıştınmıyabm ve onların bu fükıikıi kabul ede
lim, bu köprünün yapımı ne -kadar devam ede
cektir acaba, bunu hesapladılar mı? Buna ben
zer karayolu köprüsü veya her hangi bir şey 
vardır, bunların hepsi zorunlu işlerdir. Bu ba
kımdan bu madde yerindedir.. 

KEMAL NEBİOĞLU (Telkirdağ) — Bitin
ceye kadar çalıştırılacak mı? 

ENVER TURGUT (Devamla) — Kabulünü 
rica ediyorum, saygılarımla. 
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BAŞKAN — Sayın arkadaşlar madde üze
rinde altı arkadaş konuşmuştur, yeterlik öner
gesini akutuyorum. 

ABDÜLBÂRÎ AKDOĞAN (Ağrı) — Aley
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Okutalım efendim. 

. (Sayın Başkanlığa 

36 neı madde üzerinde yeteri kadar görü
şülmüştür, kifayetin oylanmasını arz ede
rim. 

İstanbul 
Mustafa Entuğrul 

Yüksek Başkanlığa 

Konu aydınlanmıştır, madde üzerindeki gö
rüşlerin kifayetini arz ve rica ederim. 

Aydın! 
Reşat uzarda 

BAŞKAN — Buyurun kifayet aleyhinde, 
Saym Akdoğan. 

ABDÜDBAR1 AKDOĞAN (Ağrı) — Saym 
arkadaşlar, 35 nci madde ile zaman bakımın
dan gayet düzenli, irtibatlı hazırlanan madde
nin gerek iş emniyeti bakımından, gerek vu
kuu muhtemel arıza ve gecikmelerdeki istihsal 
düşüşlerinden ötürü, ve gerekse can emniyeti 
bakımından maddenin yerinde olduğunu saygı 
ile arz ederim.ı 

Bu arada bölge çalışma müdürlüsüne bildi
rim için 48 saatin fazla olduğundan bahsedildi. 
Bu 48 saat şu maksatları da içerisine aka ge
rek, teknik yönden. Her hangi bir iş sahasında 
vukuu mulhıbemel bir arıza; faraza, bir maden 
ocağı çökmüş, içerisinde yüzlerce işçi kalmış. 
Şimdi bunların kurtarılması için 24 saat kâfi 
midir, değil midir? Hiç olmazsa bunu 48 saate 
çıkaralım da bu can emniyeti ile, canı ile kıv
ranan işçilerimizi kurtarmak imkânını bulalım. 
Ama, ondan evvel, altı saat içerisinde de bu 
işçilerin canını kurtarmak imkânını bulursak 
elbette ,ki 24 saat içerisinde değil, altı saat içe
risinde bile çalışma müdürlüğüne bildirmek du
rumu Ihâsılı olabilir... 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan, önerıgenin, 
yeterliğin alevlimde konuşacaksınız. Esas hak
kında madde üzerinde beyanatta bulunuyorsu
nuz. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Devamla) — 
Beki Saym Başkan; madde gereği ile yerinde
dir. 

Saygılarımla. (Gülüşmeler) («Bu ne biçim 
yeterlik aleyhinde konuşma», sesleri) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenier... Ye
terlik Önergesi kalbul edilmiştir. 

Tadil önergelerini, okutuyorum efendim. 
(Ankara Milletvekili Rııza Kuas ve arka

daşlarının, maddenin metinden çıkarılması hak
kındaki önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA 

ÖZDEMİR (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge

yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenier... Önerge kalbul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Ankara Milletvekili Rııza Kuas ve arka

daşlarının maddenin birinci ve ikinci fıkra
sında değişiklik yapılması hakkındaki önerge
leri tekrar (okundu) 

BAŞKAN — Komisyon 1. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA 

ÖZDEMİR (İstanlbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, öner

geyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler... 
Etmiyenier... önerge kalbul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kaibul eden
ler... Etmiyenier... Madde kalbul edilmiştir. 

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

süreyi aşmamak şartiyle memleket savunması
nın ihtiyaçlarını temin eden işyerlerinde fazla 
çalışmaya lüzum görülürse işlerin cinsine ve 
ihtiyacın şiddetine göre günlük iş müddetini, 
Bakanlar Kurulu, işçinin en ç:ok çalışma ka-
ıbiliyetine çıkarabilir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde değişiklik 
önergesi vardır, okutuyorum. 

RIZA KUAS (Ankara) — Geri alıyorum 
'efendim. 

BAŞKAN — önergelerini geri almışlardır. 
Başka önerge yoktur. Maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenier... Madde 
kabul 'edilmiştir. 

/ 
— 421 — 
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Cumartesi ıgünü ücret 

Madde 38. — Cumartesi günleri tamamen 
veya saat 13 ten sonra çalışmanın duracağı 
sözleşmelerde teshit edilen veya örf, âdet ve ik
lime göre bu türlü çalışmayı gerektiren işyer
lerinde, gündelik ücretle çalıışan işçilerin, Cu
martesi gününe ilişkin ücretleri haftanın öteki 
günlerinde olduğu gibi tam olarak ödenir. 

Cumartesi günleri kıismen veya tamamen ta
tile taıbi tutma hali işçilerin günlük, haftalık 
veya aylık ücret tutarlarından eksiltme yapıl
masına sobebolaımaız. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiş
tir. 

Bayram, genel tatil günlerinde kapanma 

Madde 39. — 2739 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinde gösterilen genel tatil günleri ile 
1 nci maddesinde sözü geçen 28 ve 30 Ekim 
günlerinde işyerlerinde çalışıp ç.ahşılmıyaeağı 
toplu sözleşmeye veya hizmet akltle rinde gös
terilir. 

Bu günlere ait ücretler 42 nci maddeye 
göre 'ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
KaJbul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiş
tir. 

Saklı haklar 

Madde 40 . — Toplu iş sözleşmesi veya hiz
met akitlerine hafta tatili, ulusal bayram ve 
genel tatillerde işçilere tanınan haklarla ücretli 
izinlere ve (yüzde) usulü ile çalışan işçilerin 
ıbu kanunla tanınan haklarına aykırı hükümler 
konulmaz. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınızda sunuyorum. 
Kaibul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ka
bul edilm'lştilr. 

Hafta tatili ücreti 

Madde 41. — Bu kanun kapsamına giren 
işyerlerinde haftanın tatilden önceki G iş gü
nünde hu kanunun günlük iş sürelerine uygun 
olarak çalışmış olan işçilere çalışmjyan hafta 

tatili günü için işveren tarafından bir iş karşı
lığı olmaksızın bir gündelik tutarında ücret 
ödenir. 

Şu kadar ki : 
a) ^alışılmadığı halde kanunen iş süresin

den sayılan zamanlara günlük ücret ödenen 
veya ödenmiyen kanuni veya akdî tatil günleri 
ve 38 ve 62 nci maddelere göre kısmen veya 
tamamen çalışılmıyan Cumartesi günleri, 

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

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

Çalışılmış' günler gibi hesaba katılır. 
Z'Üulayıcı ve ekonomik 'bir seibebolınadan 

işyerindeki çalışmanın haftanın bir veya bir
kaç gününde işveren tarafından tatil edilmesi 
halinde haftanın çalıışdmıyan günleri ücreti 
hafta tatiline hak kazanmak için çalışılması 
gereken 6 günün hesaplanmasında göız önünde 
tutulur. 

Bir işyerinde işin bir taftadan fazla bir siürc 
ile tatil edilmesini gerektiren zorlayıcı sebep
ler ortaya çıktığı zaman, bu kanunun 16 ve 
1.7 nci •maddelerinin III ncü bend'lerinde gös
terilen zorlayıcı sebeplerden ötürü çalışılmıyan 
günler için işçilere ödenen yarım ücret hafta 
tatili .günıü için de ödenir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde değişiklik 
önergesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
4.1 nci maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederiz. 
«Madde 4.1. — Bu kanun kapsamına giren 

işyerlerinde haftanın tatilden önceki 6 iş gü
nünde bu kanunun günlük iş sürelerine uygun 
olarak çalışmış olan işçilere çalışılmıyan hafta 
tatili günlü için işveren tarafından bir iş kar
şılığı olmaiksızm bir gündelik tutarında ücret 
ödenir. 

Şu kadar k i : 
a) Çalışılmadığı halde kanunen iş süresin

den sayılan zamanlarda günlük ücret ödenen ve-
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ya ödenmiyen kanuni veya akdî tatil günleri 
ve 38 ve 62 nci maddelere göre kısmen veya 
ta'mamon çatoşılmıyan Cumartesi günleri, 

ıb) Evlenmelerde, ana ve baibanm, karı ve 
ıkoeanm, kardeş veya çıocukların ölümimde beş 
'güne kadar verilmesi gereiken izin süreleri, 

c) İşveren tarafından verilen izinlerle he
kim raporuyla verilen hastalık ve dinlenme izin
leri, 

d) Zorlayıcı ve ekonomik bir sdbc'bolsun 
veya olmasın, işyerindeki çalışmanın işveren 
tarafından durdurulması halinde haftanın ça-
lışıl'mıyan 'günleri, 

Çalışılmış günler gibi hesaba katılır ve pa
zar ücreti, hiejbir iş karşılığı olmaksızın kesin
tisiz ödenir. 

Yüzde usulünün uygulandığı yerlerde bu 
lücret, yüzdelerden toplanan para dışında işve
ren tarafından ödenir. 

Ankara Hatay 
Rıza Kuas Yahya Kanbolat 

Tekirdağ 
Kemal Nebioğlu 

RIZA KUAS (Ankara) — Geri alıyorum. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Geri alı
yorum. 

BAŞKAN — Önerge sahipleri önergelerini 
geri almışlardır. 41 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Genel tatil ücreti 

Madde 42. — Bu kanun kapsamına giren iş
yerlerinde çalışan işçilere 2739 sayılı Ulusal 
Bayram ve Genel Tatiller Kanunu ile anılan 
kanuna ek 3466 sayılı Kanunda yazılı bulunan 
ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmaz
larsa bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri 
tam olarak, tatil yapmıyarak çalışırlarsa çalıştık
ları günlerin ücretleri ücret ödeme şekline bakıl
maksızın bir kat fazlasiyle ödenir. 

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde iş
çilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri, 
yüzdelerden toplanan para dışında işveren tara
fından ödenir. 

BAŞKAN — Değiştirge önergesi vardır, oku
tuyorum. 
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RIZA KUAS (Ankara) — Geri alıyorum. 
BAŞKAN — 42 nei maddeyi oylarınıza sunu

yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Hafta arasında hafta tatili 

Madde 34. — 394 sayılı Hafta Tatili Kanu
nunun 1, 4, 5, 6 nci maddeleri veya 16 . 9 . 1960 
gün ve 79 sayılı Kanunun 6 nci maddesi gereğin
ce hafta tatilinden istisna olunan işyerlerinde 
çalışan işçilere haftanın diğer bir gününde hafta 
tatili verilmesi mecburi olup o güne ait gün
delikleri aynı esaslara göre ve bir iş karşılığı ol
maksızın ödenir. 

BAŞKAN — Bir değişiklik önergesi vardır, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

43 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

«Madde 43. — Hafta tatili Pazar günüdür. 
İşveren işçileri, Pazar günü çalıştıramaz» 

Ankara Hatay 
Rıza Kuas Yahya Kanbolat 

Tekirdağ 
Kemal Nebioğlu 

BAŞKAN —• Geri alıyor musunuz? 

RIZA KUAS (Ankara)) — Alalım efendim. 

BAŞKAN — Önerge sahibi önergesini geri al
mıştır. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... 43 ncü madde ka
bul edilmiştir. 

Geçici iş göremezlik 

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

BAŞKAN — Bir değişiklik önergesi vardır, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

44 ncü maddeye aşağıdaki ilâvenin yapılma
sını arz ve teklif ederiz. 
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«işveren, bu günler dolayısiyle kurum ve san
dıklar tarafından ödenen geçici iş göremezlik 
miktarlarını tama iblâğ eder». 

Ankara Hatay 
Rıza Kuas Yahya Kanbolat 

Tekirdağ 
Kemal Nebioğlu 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen, Sa
yın Enver Turgut. 

ENVER TURGUT (İzmir) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Rıza Kuas?.. 
RIZA KUAS (Ankara) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Reşat Özarda? 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker? 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Vazgeçtim 

efendim. 
BAŞKAN — önergeyi tekrar okutuyorum 

efendim. 
(Ankara Milletvekili Rıza Kuas, ve arkadaş

larının önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen

dim ¥ 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-
DEMIR (İstanbul) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN —(İstanbul) — Komisyon önerge
ye katılmamaktadır, önergeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge ka
bul edilmemiştir. 

44 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... 44 ncü madde kabul 
edilmiştir. 

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

tığı günlere göre bir güne düşen yevmiyesi d ir. 
Parça başına, akort, götürü veya yüzde usulü 

ile çalışan işçilerin tatil yevmiyesi, bir ödeme 
süresinde kazandığı ücretin aynı süre içinde çalış
tığı günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır. 

Saat ücretiyle çalışan işçilerin tatil günü üc
reti saat ücretinin sekiz katıdır. 

Hasta, izinli veya sair sebeplerle mazaretli ol
duğu hallerde dahi aylığı tam olarak ödenen 
aylık ücretli işçilere 41, 42, 43 ncü madde hüküm
leri uygulanmaz. Ancak bunlardan ulusal bay
ram ve genel tatil günleri çalışanlara ayrıca o gün 
için bir tatil yemiyesi ödenir. 

BAŞKAN — 45 nci maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tatil ücretine girmiyen kısımlar 
Madde 46. — Fazla çalışma karşılığı olarak 

alman ücretler, primler, işyerinin temelli işçisi 
olarak normal çalışma saatleri dışında hazılanam, 
tamamlama, temizleme işlerinde çalışan işçilerin 
bu işler için aldıkları ücretler ve sosyal yardımlar, 
ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil gün
leri için verilen ücretlerin tesbitinde hesaba katıl
maz. 

BAŞKAN — 46 ncı maddeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
46 ncı madde kabul edilmiştir. 

Yüzdelerin ödenmesi 
Madde 47. — Otel, pansiyon, lokanta, kahve

hane, gazino, açıkhava lokanta ve gazinosu, 
çalgılı eğlence yeri, dans salonu, kulüp, oyun sa
lonu, birahane, içki salonu ve benzeri yerlerle, 
içki verilen ve hemen orada yenilip içilmesi için 
çeşitli yiyecek satan yerlerden (yüzde) usulü
nün uygulandığı müesseselerde; işveren tarafın
dan servis karşılığı veya başka isimlerle müşte
rilerin hesap puslalanna (yüzde) eklenerek ve
ya 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 fıkra
da sözü edilen paraların kendisi tarafından alın
dığını, eksiksiz olarak işçilere dağıtıldığını belge-
lemkle yükümlüdür. 

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

BAŞKAN — 47 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 47 nci 
madde kabul edilmiştir. 

Yüzdelerin belgelenmesi 

Madde 48. — Hesap puslalanna yüzde ek
lenmesi suretiyle müşterilerden alman paraları, 
işveren ilgili Çalışma Müdürlüğü tarafından say
faları mühürlenmiş ve numaralanmış, son sayfa
sına tasdik şerhi konmuş bulunan bir deftere gü
nü gününe işlemekle ödevlidir. 
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Bu defterlerin dolmasından veya kapanma
sından sonra beş yıllık süre ile saklanması ge
reklidir. 

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

Bu defter, işyerinden dışarıya çıkarılamaz. 
İşçilerin kendi aralarında seçecekleri bir temsilci 
her iş günü sonunda, hesap sonuçlarının kendisi
ne bildirilmesini istiyebilir. İşverenle anlaşmak 
şartiyle hesapların bildirilmesini isteme daha uzun 
bir zaman bırakılabilir. 

Ancak bu süre hiçbir zaman 15 günden fazla 
olamaz. Her ödeme d önem iyi o ilgili hesap pusu
laları o döneme ilişkin paraların işçilere ödenme
sinden başlıyarak bir ay süre ile işveren tarafın
dan saklanır. 

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde 
işveren, işçi isterse, her hesap puslasımn genci 
toplamını gösteren bir belgeyi işçilerin kendi ara
larında seçecekleri bir temsilciye vermeye mec
burdur. Bu belgenin şekli ve uygulama usulleri 
hizmet akitlerinde veya toplu iş sözleşmelerinde 
gösterilir. 

Yüzde usulünü uygulıyan müesseseler, o yer
deki belediyelerce soğuk damga ile damgalanmış 
ve cilt ve sayfa numaraları birbirini takibeden 
en az üç kopyalı hesap puslası kullanmak ve 
müşterinin her ödemesinde bunlardan bir kop
yasını servis yapan işçide bırakmak zorundadır. 

Ancak özel hesap malamalarının kullanlıdığı 
işyerlerinde, işverenin müracaatı üzerine bu şek
lin uygulanmamasına Çalışma Bakanlığınca ka
la r verilebilir. 

BAŞKAN — 48 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

yerlerinde çalışan işçilerden işyerine girdiği gün
den başlıyarak, deneme süresi de içinde olmak 
üzere en az bir yıl çalışmış olanlara, ilerdeki 
maddelerde gösterilen esaslara göre hesaplanmak 
üzere aşağıdaki süreler kadar yıllık ücretli izin 
verilir. 

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

12 gün, 

b) Beş yıldan fazla ve onbeş yıldan az olan
lara yılda 18 gün, 

c) Anbeş yıl ve daha fazla olanlara yılda 
24 gün, 

Ancak 18 ve daha küçük yaştaki işçilere veri
lecek yıllık ücretli izin 18 günden az olamaz. 

Bu süreler toplu iş sözleşmeleri ve hizmet 
akitleri ile artırılabilir. 

Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. 
BAŞKAN — 49 ncu madde üzerinde değiş

tirge önergesi vardır, okutuyorum efendim : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
49 ncu maddenin iküıci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

«Hizmet süresi : 
a) Beş yıla kadar olanlara 15 gün, 
b) Beş yıldan fazla ve on yıldan az olanlara 

yılda 20 gün, 
c) On yıldan fazla ve onbeş yıldan az olan

lara yılda 25 gün, 
ç) Onbeş yıl ve daha fazla olanlara yılda 

30 gün, 
d) Kömür ocaklariyle ağır ve tehlikeli iş

lerde çalışanlar için yıllık ücretli izin, yukarıda 
sayılan müddetler yüzde elli artırılarak verilir» 

Ankara Hatay 
Rıza Kuas Yahya Kanbolat 

Tekirdağ 
Kemal Nebioğlu 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyenler... 
Sayın Enver Turgut. 

ENVER TURGUT (İzmir) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Köseoğlu, 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Aleyhte Sayın Rıza Kuas, 
RIZA KUAS (Ankara) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar. Yok. 
Sayın Reşit Ülker?.. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Reşat özarda. Yok. 
Önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Ankara Milletvekili Rıza Kuas ve arkadaş

larının önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 

HAKKI BOYACIOĞLU (Burdur) — Katılmı
yoruz. 
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BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önergeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiycnler... Kabul edilmiştir. 

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

mak için gerekli sürenin hesabında işçilerin, aynı 
işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları 
süreler birleştirilerek göz önüne alınır. Şu ka
dar ki; bir işverenin bu kanun kapsamına giren 
işyerinde çalışmakta olan işçilerin aynı işverenin 
işyerinde bu kanun kapsamına girmeksizin geçir
miş bulundukları süreler de hesaba katılır. 

Bir yılllık süre içinde 51 nci maddede sayılan 
haller dışındaki sebeplerle işçinin devamının 
kesilmesi halinde bu boşlukları karşılıyacak ka
dar hizmet süresi eklenir ve bu suretle işçinin 
izin hakkını elde etmesi için gereken bir vıllık 
hizmet süresinin bitiş tarihi gelecek hizmet yılına 
aktarılır. 

İşçinin gelecek izin hakları için geçmesi gere
ken bir yıllık hizmet süresi, bir önceki izin hak
kının doğduğu günden başlıyarak gelecek hizmet 
yılma doğru ve yukarıki fıkra ve 51 nci madde 
hükümleri gereğince hesaplanır. 

İşçi yukarı fıkralar ve 51 nci madde hüküm
lerine göre hesaplanacak her hizmet yılma kar
şılık, yıllık iznini, gelecek hizmet yılı içinde kul
lanır. 

Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mev
sim veya kampanya işlerinde çalışanlara bu ka
nunun yıllık ücreti izinlere ilişkin hükümleri uy
gulanmaz. 

Aynı Bakanlığa bağlı işyerleri ile, aynı Ba
kanlığa bağlı tüzel kişiliklerin işyerlerinde geçen 
süreler ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri yahut özel 
kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye 
dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar veya 
bunlara bağlı işyerlerinde geçen süreler işçinin 
yıllık ücretli izin hakkının hesaplanmasında göz 
önünde bulundurulur. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 
önergesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
50 nci maddenin birinci fıkrasının, «Yıllık 

ücretli izne hak kazanmak için gerekli sürenin 
hesabında işçilerin bir veya çeşitli işyerlerinde 

çalıştıkları süreler birleştirilerek göz önüne 
alınır» 

Şeklinde değiştirilmesini, 
İkinci fıkranın metinden çıkarılmasını, 
Üçüncü fıkradaki « . . . ve yukarıdaki fıkra» 

ibaresinin tasarıdan çıkarılmasını, 
Dördüncü fıkranın, 
«İşçi yukarı fıkralar ve 51 nci madde hüküm

lerine göre hesaplanacak her hizmet yılma kar
şılık, yıllık iznini aynı yıl içinde kullanır» şek
linde değiştirilmesini, 

Beşinci fıkradaki, «uygulanmaz» ibaresinin 
«uygulanır» şeklinde değiştirilmesini, 

Arz ve teklif ederiz. 

Ankara Hatay 
Rıza Kuas Yahya Kanbolat 

Tekirdağ 
Kemal Nebioğlu 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen ar
kadaşlar : Sayın Enver Turgut. 

ENVER TURGUT (İzmir) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Talât Köseoğlu. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Rıza Kuas. 
RIZA KUAS (Ankara) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Reşat Özarda,... Yok. 
Sayın Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — 50 nci madde üzerindeki öner

geyi tekrar okutuyorum. 
(Ankara Milletvekili Rıza Kuas ve arkadaş

larının önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen

dim? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 

HAKKI BOYACTOĞLU (Burdur) — Hayır. 
BAŞKAN — Komisyon katılmamaktadır. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiycnler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiycnler... 50 nci madde kabul edil
miştir. 

Çalışılmış gibi sayılan haller 

Madde 51. — Aşağıdaki süreler yıllık ücretli 
izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılır : 

a) İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu has
talıktan ötürü işine gidemediği günler, 
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b) Kadın işçilerin 70 nci madde gereğince do
ğumdan önce ve sonra çalıştırılmadıkları günler, 

e) İşçinin muvazzaf askerlik hizmeti dışında 
manevra veya her hangi bir kanundan dolayı 
ödevlendirilmesi sırasında işine gidemediği gün
ler, (bu sürenin yılda 90 günden fazlası sayılmaz) 

ç) (Jalışmakta olduğu işyerinde, zorlayıcı se
bepler yüzünden işin aralıksız bir haftadan çok 
tatil edilmesi sonucu olarak işçinin çalışmadan 
geçirdiği zamanın 15 günü, (İşçinin yeniden işe 
başlaması şartiyle) 

d) 62 nci maddede sö?;ü geçen zamanlar, 
e) Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil 

günleri, 
f) ' 5153 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 

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

g) İşçilerin uzlaştırma toplantılarına katıl
maları, 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 işçilik konuları ile ilgili mil
letlerarası teşekküllerin konferans, kongre veya 
komitelerine işçi veya sendika temsilcisi olarak 
katılmaları sebebiyle işlerine devam edemedikleri 
günler, 

h) İşçilerin evlenmelerinde üç. güne kadar, 
ana ve babalarının, eşlerinin, kardeş veya çaeuk-
1 arının ölümünde iki güne kadar verilecek izin-
ler, 

i) İşveren tarafından verilen öbür izinler, 
ı) Bu kanunun uygulanması sonucu olarak 

işçiye verilmiş bulunan yıllık ücretli izin süresi. 

.BAŞKAN — 5.1 nci madde üzerinde değiştir
ge önergesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

51 nci maddenin (e) bendindeki «Bu süre
nin yılda 90 günden faizi ası sayılmaz» ibaresi
nin, «Bu sürenin bir yıidan fazlası sayıl
maz» şeklinde değiştirilmesini, 

e) Bendinin, «'çalışmakta olduğu işyerin
de, zorlayıcı sdbepler yüzünden işin aralıksız 
ıbir haftadan çok tatil edilmesi sionucu olarak 
işçinin çalışmadan geçirdiği zamanlar» şek
line getirilmesini, 

g) Bendindeki «Komisyon ve toplantılara» 
ibaresinin «KiamiLsyioın, kongre, meslekî eğitim 

ve benzeri toplantılara» şeklinde değiştirilmesi, 
Aynı benddeki, «Kongre veya komitelere» 

ibaresinin, 
«Kongre, komite, meslekî eğitim ve benzeri 

çağrılara» şekline getirilmesini ve maddeye son 
bend olarak, 

j> İşçinin yurt dışında geçirdiği çalışma 
samanları, ilâvesinin yapılmasını, arz ve teklif 
ederiz. 

Ankara Hatay 
Rıza Kuas Yahya Kanbolat 

Tekirdağ 
Kemal Ncbioğlu 

BAŞKAN — Madde üzerine iSaym Enver 
Turgut... 

ENVER TURGUT (İzmir) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Talât Küseoğlu... 
TALÂT KÖSEOÖLU (Hatay) — Vazgeç

tim. 
BAŞKAN — Sayın Rıza Kuas. 
RIZA KUAS (Ankara) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Reşat Özarda... Yok. Sa

yın Ülker... 
REŞİT ÜLKER (İstanibul) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Öner

geyi tekrar okutuyorum. 
(Ankara Milletvekili Rıza Kuas ve arka

daşlarının önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Komisyon, katılıyor mu efen

dim? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA 

ÖZDEMİR (İstanbul) — Katılmıyoruz, efen
dim. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılma
maktadır. Oylarınıza sunuyorum. Kalbul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yıllık ücretli iznin uygulanması 
Madde 512. — Yıllık ücretli izin işveren ta

rafından bölünemez. Bu iznin 4>9 neu maddede 
gösterilen süreler içinde işveren tarafından de
vamlı bir şekilde veriimesi zorunludur. 

Ancak 49 neu maddenin (Ib), (c) fıkraların
da gösterilen izin süreleri tarafların rızası ile, 
bir bölümü 12 günden aşağı olmamak üzere iki
ye bölünetbilir. Bu takdirde işveren işçiye 7 gün
den fazla ücretsiz yol izni vermeye mecfbur tu
tulamaz. 
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İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bu
lunan başka ücretli ve ücretsiz izinler veya din
lenme ve hastalık izinleri yıllık izne mensıtbe-
dilcmcz. 

Yıllık ücretli izin günlerinin hesabına izin 
süresine raslıyan ulusai bayram, hafta tatili 
ve genel tatil günleri izin süresinden sayamaz. 

Yıllık ücretli izinlerini işyerinin kurulu bu
lunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olan
lara eğer isterlerse, gidiş ve dönüşlerinde yolda 
ıgoçecek süreleri karşılamak üzere işveren 7 
güne kadar gereken ücretsiz izni vermek zorun
dadır. 

BAŞKAN — 52 nci madde üzerinde değiştir
ge önergesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
52 nci maddenin ikinci fıkrasının metinden 

çıkarılmasını, 
Üçüncü fıkranın, 
«İşçi tarafından yıl içinde kullanılmış bulu

nan ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve 
hastalık izinleri yıllık izne mahsubedilcmcz» şek
linde değiştirilmesini, 

Beşinci fıkradaki, 

«İşveren 7 güne kadar gereken ücretsiz izni» 
ibaresinin, «işveren işçinin istediği kadar ücret
siz izni» şekline getirilmesini, 

Arz ve teklif ederiz. 

Ankara Hatay 
Rıza Kuas Yahya Kanbolat 

Tekirdağ 
Kemal Nebioğlu 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen ar-
kadarlar : 

Sayın Enver Turgut. 
ENVER TURGUT (İzmir) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Talât Köseoğlu. 

, TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Rıza Kuas. 
RIZA KUAS (Ankara) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Reşat Özarda. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Önergeyi tekrar okutuyorum. 

(Ankara Milletvekili Rıza Kuas ve arkadaş
larının önergesi tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-

DEMİR (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katüllınıyor. 
Önergeyi kabul edeni er... Etmiycnler... Kabul 
edilmemiştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiycnler... 52 nci madde ka'bul ediimiş-
itir. 

İşverenin değişim esi 

Madde 53. — İşyerinin ol değiştlirmiesi veya 
başkasına geçmesini İni işyerinde çalışan işçilerin 
yıllık ücretli izin haklarının ortadan kalkması
na senebolamaz. 

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

BAŞKAN — 53 noü madde üzerindeki de
ğiştirme ömergesfini okutuyorum. 

(Millet Meclisi Başkanlığına 
53 neü maddenlin birinci fıkrasının, aşağı

daki şekilde değişti'rilım'osini arz ve teklif ede
riz. 

«İşyeninin başka yere taşınması, yeni his
sedarların meydana gelmesi, el değiştirm'esi ve
ya başkasına .geçmesi, bu işyerinde çal usan işçi
lerin yıllılk ücretli izin haklarının ortadan kalk
masına sdbebo'lamaz.» 

An'kara Tekirdağ 
Rıza Kuas Kemali Nebioğlu 

Hatay 
Yahya Kan'bolat 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Enver 
Tungult, 

ENVER TURGUT (İzmir) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Köseoğlu) 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Vazgeçtiim. 
BAŞKAN — Sayın Rıza Kuas. 

RIZA KUAS (Ankara) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Reşat Özarda,. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker. 

REŞİT ÜLKER (İstanlbul) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 

mu?. 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ KAYA ÖZ-
DEMİR (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

•BAŞKAN — Komisyon önergeye katılma-
makitadır. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Önerge kaibul 
edilmemiştir. 

53 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul eıden'lcr... Etmiyenler... Madde 'kaibul 
ediljmiiştir. 

İzin ücreti 

Madde 54. — İşveren, yıllık ücre'tli iznini 
kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin 
ücretini; iligili işçinin izne başlamasından önce 
peşin olarak ödenek veya avans olarak vermek 
sorundadır. 

Bu ücretin hesaıbmda 46 ncı madde hükmü 
uygulanır. 

Günlük, haftalı'k veya aylık olaralv belirli 
bit* ücrete dayanmayıp da akort, komisyon üc
reti, kura (katılma ve yalnız servis karşılığı 
(Yüzde) gilbi belirli .olmıyan süre ve tutar üze
rinden ücret alan işçinin izin süresi için veri
lecek ücreti, son bir yıllık süre içinde kazandığı 
ücretin eylemli olarak çalıştığı günlere bölün
mesi suretiyle bulunacak ortalama üzerinden 
hesaplanır. 

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

Yıllık ücretli izin süresline rastlıyan hafta 
tatili: ulusal bayram ve genel tatil ücretleri 
ayrıca ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz 'edi
yorum. Kaibul edenle!-... Kabul 'etmiyenler... 
54 ncü madde aynen kabul edil/miştir. 

İzinde çalış'ma yasağı 

Madde 55. — Yıllık ücretli iznini kullan
makta olan işçinin izin süresi içinde ücret kar
şılığı bir işte çalrşitığı anlaşılırsa, bu izin süresi 
için kendisine ödenen ücret işveren tarafından 
ıgerü alınabilir. 

BAŞKAN — Değiştirme öner'gusi vardır, 
okutuyorum efendim. 

'Millet Meclisi Başkanlığına 

55 nci maddenin metinden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Ankara Hatay 
Rıza Kuas Yalıya Kanbolat 

Tekirdağ 
Kemal Nebioğiu 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen ar-
'kadaşlar... Enver Turgut? 

ENVıER TURGUT (İzmir) — Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Sayın Köseoğlu? Ydk. Sayın 
Rıza Kuas aleyhinde buyurun efendim. 

RIZA KUAS (Ankara) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri, 55 ncü madde; «yıllık üc
retli iznini kullanmakta olan işçinin izin 
güresi • içinde ücret karşılığı Ibir işte ça
lıştığı anlaşılırsa bu izin sünesi için ken
disine ödenen ücret işveren tarafından ge
ri alınalbilir.» diyor. Ücretli senelik iznin ma
hiyeti, ruhu işçinin haki'katcn istirahat etmesi
ne matuftur. Fakat İşçi her hangi bir sebeple, 
yahut aldığı ücretle geçineni ediğinden, yahut 
'memldketine gidip .senelik istirahaitini yaparlken, 
her hangi bir harman yerinde, her hangi bir tar
lada ücret karşılığı çalıştığı tesbit edilir.se işve
ren tarafından verilen ücret geri almıyor. Bu 
maddenin metinden çıkarılmasını teklif ediyoruz. 
İşçi senelik ücretli istira'hati sırasında ihtiyacını 
karşılamak üzere her hangi bir işte çalıştığı za
man işveren ona verdiği ücreti almanı alıdır. An
cak, kanun metni öyle gelse idi bu tamamen işçinin 
lehine düşünülmüş bir maddedir; diyebilirdik. Şu 
ana kadar geçen maddelerde işveren tarafından 
kesilen cezalar, işverenin inisiyatifine göre, işve
reni düşünerek hazırlanmış maddelerdir. Bura
da da denilebilirdi ki, işçinin istirahatı düşünüle
rek konulmuş bir madde olduğunu ispat edebil
mek için, işçinin çalıştığı günlere ait, işveren ta
rafından verilen ücretlerin işçiden kesilerek, yi
ne işçilerin menfaatine harcanmak üzere, biraz 
evvel söylediğim veçhile (Çalışma Bakanlığının 
emrine yatırılır) gibi, bir husus gelmiş olsaydı 
o zaman evet işçinin istira'hati düşünülerek böyle 
bir madde sevk edilmiştir denirdi. Halbuki, öy
le demiyor madde. Yine işvereni düşünerek, «İş
veren tarafından ödenmiş ücretli izin parası iş
çinin başka bir yerde çalışması halinde işveren 
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tarafından geri alınır.» diyor. Bu bakımdan gün
lük kazancı ile geçinen işçinin senelik ücretli izni
ni yaparken, iştirana tini yapması icabetlerken, 
o istirahatinden fedakârlık yaparak çalışması bir 
mübrem. ihtiyaç içindir. İşverene tanınan zorla
yıcı sebepler işçinin istiralıatini terkedcrek çalış
masında, işçiyi istiralıatini terkedip çalışmaya zor
layıcı bir sebebolduğunu kabul etmek lâzımdır 
ve işçiden istirahati sırasında çalıştığı tesbit edil
diği takdirde ödenen ücretin geri alınması doğru 
değildir. Bu bakımdan metinden çıkarılmasını 
teklif ettik. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Lehinde Sayın Reşit Ülker, bu

yurun. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlarım, bu madde yerinde bir maddedir ve 
7467 sayılı Yıllık Ücretli İzin Kanununun 10 ncu 
maddesinin, İş Kanunu içinde yer almasından 
ibarettir. Yani yeni bir hüküm değildir. 7467 
sayılı Kanunun bir hükmüdür. İşçinin sağlığı ba
kımından, Anayasada işçinin sosyal hayatı ve 
sağlığı bakımından konulmuş, hükümlere mütena
zır olarak getirilmiş bir hükümdür. İşçinin din
lenmesinde, teknik olarak bütün insanların din
lenmesinde fayda olduğu, sağlık şartı olduğu bü
tün dünyada kabul edilmiştir. Bundan dolayı da 
izin hakkı, kanunlarda kamu yararına tanzim 
edilmiştir. Kamu yararına tanzim edilmiş olan 
bu hüküm hilâfına işçi, izin zamanında, yıllık 
ücretli izin zamanında çalışacak. Bir defa gayet 
basit olarak insanın aklına şu gelir, bir işyeri 
var, eğer çalışacaksa kendi işyerinde çalışması lâ-
zımgelir. Kendi işyerinde çalışmıyacak, oradan 
izin alacak ve kanun işverene bu yıllık ücretli iz
ni, çalıştığı müddetlere göre, geçen maddelerde 
hesaplanmış şekilde verecek, o bu izni alacak, sağ
lığını korumıyacak ve gidecek başka yerde çalı
şacak. Bunu kanunda kabul etmemek, işçilerin 
sağlığını korumak bakımından doğru bir şeydir. 

Diğer bir nokta, şunu da ifade etmek isterim 
ki, oradan alman yani 7467 sayılı Kanunun 
10 ncu maddesinden alman bu hüküm, biraz da 
elastikiyetle verilmiştir, «geri alınabilir» hükmü 
konmuştur. Öbürkünde öyle değil. Kanunun 
10 ncu maddesi: «Yıllık ücretli iznini kullanmak
ta olan işçi veya müstahdem izin devresinde üc
ret karşılığı bir işte çalıştığı takdirde bu müddet 
İçin kendisine ödenen ücret istirdadolunur.» Ye

ni hükümde istirdadolunur, değil, geri alınabilir, 
denmiştir. Bunda şu mâna vardır, yani işveren fe
lâket içinde olan, ıstırar halinde olan ve bu se
beple bir .yerde çalışmak veyahut şunu yapmak, 
bunu yapmak, bir şeyi satışta bulunmak suretiy
le meşru bir ıstırar halini tescil ettiriyorsa, buna 
ses çıkarmıyacak. Yok öyle değil de, tamamen 
burada iznini alıp öbür tarafta çalışıyorsa, haki
katen şu kanunun ruhuna aykırıdır, sağlığına ay
kırıdır. Aynı zamanda, dinlenmeden dönen işçi
nin huzursuz bir işçi olacağı da ortadadır. Bu 
bakımdan madde tamamen işçilerin lehine kon
muş, işçi yararına olan bir maddedir. Yerinde 
kalması doğru olur, saygılarımla. 

BAŞKAN — Madde üzerinde buyurun Saym 
Ünlü. 

HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Muhterem 
arkadaşlarım, işçilerin izinli bulundukları bir 
zaman içinde bir başka işte çalıştığı anlaşı
lır, anlaşılırsa ihbar neticesi tesbit olunursa o 
günlere ait, yani yıllık iznine ait, yıllık izin 
içersinde bulunan günlerin ücreti geri alınır, 
şeklinde bir hükümdür. Yalnız ben bu mad
dede bu geri alınması icabeden ücret niçin iş
verene veriliyor anlamıyorum. İşçi çalıştığı 
takdirde, yani yıllık izni içersinde işçi bir baş
ka işte çalıştığı takdirde, işverenin biı 
zararı var mıdır? Hayır. Peki, demin 
Sayın Reşit Ülker arkadaşımızın bahsettiği 
7467 sayılı Kanun statü hukukuna 
göre tâyin edilen memurlar hakkındadır ve 
bu ücret istirdadedilir. Kimin lehine'? Âmine 
lehine, burada işveren lehine. Halbuki mad
dede asıl maksat işçinin sağlığını korumak 
için yani, işçi izin müddeti içinde çalıştığı 
takdirde sıhhi bakımdan zarar görmüş ola
caktır, dinlenmesi mümkün olmıyacaktır. Bu 
bakımdan konulmuş bir maddedir. Yalnız 
burada istirdadedilen para işveren lehine de
ğil, bir âmme müessesesi lehine yatırılması yo
lunda maddeye bir hüküm konulursa bence 
daha mâkul ve daha iyi: olacaktır. O za
man hiç olmazsa işçiden kesilen ücret işverene 
değil, çünkü, işverenin bir zararı yok, umu
mi menfaat yolunda, sarfı gereken bir tasar
rufa dâhil edilirse bu kesilen para daha yerin
de olacaktır ve bu şekilde sayın komisyon 
bir fıkra veyahutta bir terim, eklemek sure
tiyle maddeyi düzeltirse memnun olurum. Te
şekkür ederim. 
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BAŞKAN — Sayın özarda buyurun.. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın ar

kadaşlar, madde yalnız işçinin senelik üc
retli izin aldığı zaman başka yerde çalışma
sını önlemek için getirilmiş bir hükümdür. 
'Böyle memnu bir hüküm ortaya konulduk
tan sonra, işçi senelik ücretli iznini kullan
dığı zaman başka yerde ücretli iş yapmaya 
gitmez. işçi ücretli izinli bulunduğu sırada 
başka yerde çalışmayınca ne işverenin men
faati ne şunun ne bunun menfaati diye bir 
§ey ortaya çıkmaz. 

Muhterem arkadaşlar, insanlar paraya karşı 
haristir. Böyle bir hükmü ortadan kaldırdı
ğımız takdirde birçok fabrikalarda çalışan iş
çilerden bir kısmı, senenin muayyen bir zama
nında başka bir yerde dolgun ücretli ağır iş
lerde çalışmak üzere kendisine iş bulur. Üc
retli izin müddetini buna göre ayarlar ve ni
hayet kanunun kendisine senede muayyen bir 
süre istirahat etmesi için verilmiş olan bu 
hakkı kendi şahsı bakımından, sıhhati bakı
mından aleyhine olarak kullanır ve işçi iz
nini tamamlayıp işyerine döndüğü zaman ha
kikaten istirahata muhtaç bir hale gelir, bu
nun neticesinde de işveren bundan zarar gör
müş olur. Memurun, izinli bulunduğu sırada 
haşka bir işte çalıştığı takdirde aldığı para 
Devlete, hazineye iade ediliyor. Fakat burada 
işverene veriliyor gibi bir şey söyledi arka
daşımız. Memura aylığını veren Devlettir, ci
hetteki veren, ödeyen Devlet olduğu için 
haksız olarak aldığı para da Hazineye gide
cektir. İşçiye işveren ücretli izin verirken 
hem işçinin sıhhati, hem de işverenin menfaati 
vardır. Çünkü kendi fabrikasında devamlı ola

rak çalışan işçinin senede muayyen bir müd
det için istirahat etmesi işverenin de men
faatinedir. Bu bakımdan işverenden, çalıştığı 
işyerinden ücretli izin alıp, gidip bu ayni 
süre içinde ücretli bir başka işte çalışması 
işçinin sıhhatine olduğu gibi, işverenin de 
menfaati aleyhinedir. Bu bakımdan, bunun 
üzerinde fazla durmaya lüzum yoktur. Mad
denin kabulü isabetli olur. Bu maddenin ka
bulü ile işçi zaten ücretli iznini kullandığı za
man başka yerde gidip çalışmaz, madde buna 
mânadir. Böyle bir mâni hüküm karşısında 
da işçi gidip başka yerde çalışmaz, istirahat 
eder ve maksat da hâsıl olur. . 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Türkay. 

HASAN TÜRKAY (Tunceli) — Vazgeç
tim efendim. 

BAŞKAN — Başka söz alan arkadaş yok
tur, önergeyi okutuyorum efendim. 

(Ankara Milletvekili Rıza Kuas ve arka
daşlarının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-
DEMİR (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

55 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir... 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devamı) 

7 — Sayın Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'm, 
Amerika'ya yapacakla?^, sehayate Kocaeli Millet-
vevekili Nihat Erim ile İstanbul 31 il l et o ekili Ay
dın Yalçın'ın katılmalarının kararlaştırılmış bu
lunduğuna dair Başbakanlık tezkeresi. 

BAŞKAN — Tezikereyi okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Konu : Sayın Cumhurbaşkanımızın Amerika Bir-
leşilk Devletlerine yapacağı seyahate 
katılacak olan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeleri Hk. 

Sayın Cumhurbaşkanımız Cevdet Sunay'ııı, 

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Johıı-
son'un resmî daveti üzerine, 2 - 14 Nisan 1967 
tarihlerinde, Amerika Birleşik Devletlerine ya
pacakları seyahate Kocaeli Milletvekili Prof. 
Nihat Erim ve İstanbul Milletvekili Prof. Aydın 
Yalçın'ın da katılmaları takarrür etmiş bulun
maktadır. 

Adı geçenlerin işbu seyahate katılmalarını 
temin için, gereken işlemin emir buyıırulma-
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sına müsaadelerini arz ederim. 

Başbakan 
Mü 1 eyman De'mi re! 

BAŞKAN — İş Kanunu ıı un müzakere/sine 
kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

56 ncı maddeyi okutuyorum. 

Akdin bozulmasında izin ücreti 
Madde 5G. — İşçinin hak kazanıp da kul

lanmadığı yıllık izin süresi için ödenecek 
olan ücreti hizmet akdinin işveren veya işçi 
tarafından bozulması halinde kendisine ödenir. 

Şu kadar ki, 17 nci maddenin 2 numaralı 
bendindeki durum, seibebiyle hizmet akdinin 
işveren tarafından bozulması halinde bu hü
küm uygulanmaz. İşveren tarafından hizmet 
akdinin bozulması halinde K> ncü maddede 
•belirtilen bildirim süresiyle, .19 nen madde 
gereğince işçiye verilnıc'si mecburi yeni iş ara
ma izinleri yıllık ücretli izin süreleri ile içice 
giremez. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde değiştirme 
ÖncrgeLsi vardır. Okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
56 ncı maddenin ikinci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
«Hizmet akdinin bozulması halinde .11] ncü 

maddede belirtilen İnldiıim süresiyle, 19 ncu 
madde gereğince işçiye verilmesi mecburi yeni 
iş arama izinleri yıllık ücretli izin süreleri 
ile içice giremez.» 

Ankara Hatay 
Kıza Kuavs Yahya Kanbolat 

Tekirdağ 
Kemal Nebioğ 1 u 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen; 
Sayın Enver Turgut. 

ENVER TURGUT (İzmir) — Vazgeçtim 
BAŞKAN — Sayın Köseoğlu?. 

efendim. 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker... 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Reşat özarda. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Bu arkadaşların seyahate ka
tılmalarını oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Katılmaları kabul edil
miştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) ^EN ÎŞLER (Devam) 

BAŞKAN — Sayın Rıza Kuas, aleyhte grup 
adına... Yok. Sayın Kemal Nebioğlu. buyurunuz. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 
milletvekilleri, 56 ncı maddeden çıkarılmasını 
istediğimiz sadece şu «17 nci maddenin 2 nu
maralı bendindeki durum sebebiyle hizmet ak
dinin işveren tarafından bozulması halinde bu 
hüküm uygulanmaz.» hükmüdür. Bu ibarenin 
maddeden çıkarılmasını istiyoruz. Neden? 17 nci 
maddenin ikinci fıkrasına baktığımız vakit me
selâ (E) fıkrası : «İşçinin işverenden izin al
maksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın...» 
diyor. Haklı sebebi kim tâyin edecektir? İşveren 
tâyin edecektir. Bu işçi için haklı olabilir de, 
işveren için haklı olmıyabilir. «Ardı ardına iki 
gün» demek ki, işverenin takdirine göre ardı ar
dına iki gün işe gelmediği takdirde veya bir ay 
içinde iki defa, her hangi bir tatil gününden son
raki iş günü, yahut bir ayda üç. iş günü işine de
vam etmemesi halinde iş akdini feshedebiliyor. 
Bu halde biraz evvel şiddetle savunmasını yaptı
ğımız bir işçinin bir sene çalışmasından sonra ge
rekli ücretli izne hak kazanmasını ortadan kal
dırmaktadır. Şayet işveren bu maddeye dayan
mak suretiyle işçiyi işinden çıkarnıışsa veyahut 
da başka bir fıkrası; işçinin işverene veyahut 
onun ailesi üyelerinden birine veyahut işverenin 
başka bir işçiye sataşması veya gözdağı vermesi 
dolayısiyle iş akdi feshedilmişçe, o takdirde da
hi işçi iş yerinde bir .sene çalıştığı halde ücretli 
senelik izne hak. kazandığı halde iş akdi bu yüz
den feshedil irse, yine de işinden çıkarıldığı anda 
gerekli ücretli izin parası verilmiyecektir. Biz 
bunu hakkaniyet ölçüleri içinde değerlendirdi
ğimiz vakit, haksız bir işlem olarak kabul edi
yoruz. 

Düşünün bir kere, bir işçi bir sene çalışacak
tır, vücudu yorulmuş, dinlenmeye hak kazanmış
tır. Kanunun tanımış olduğu senelik ücretli izni 
yapacaktır. Fakat o anda işveren, işçisinin her 
hangi birine gözdağı verdi bahanesiyle iş akdini 
foshedecektir. Veyahut da işverenin, meşru ola
rak kabul etmediği iki gün üst üste işe gelmiye-
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çektir ki, bu, biraz evvel de ifade ettiğim gibi, 
işçi için meşru mazeret olabilir, takdir meselesi
dir. Bu yüzden işçinin mağdur olmaması gerekir. 
Onun için bu ibarenin maddeden çıkarılmasını 
arz ve talebediyoruz. Komisyon, maddeyi göz
den geçirmek için geri alıp da yeniden el alır
larsa memnun olacağız. Büyük bir haksızlığın 
telâfisi cihetine gidilmiş olacaktır. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Başka söz istiycn yok... öner

geyi okutuyorum efendim. 
(Ankara Milletvekili Rıza Kuas ve arkadaş

larının önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-

DEMİR (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılma

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 56 ncı madde kabul edil
miştir. 

Yönetmelik 
Madde 57. — Yıllık ücretli izinlerin, yürütü

len işlerin niteliğine göre yılın hangi dönemle
rinde kullanılacağı, izinlerin ne suretle ve kim
ler tarafından verileceği veya sıralaşmaya bağlı 
tutulacağı, yıllık iznin faydalı olması için işve
ren tarafından alınması gereken tedbirler ve 
izinlerin kullanılması konusuna ilişkin olmak 
üzere belirtilecek olan usuller ve şartlar Çalış
ma Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönet
melikte gösterilir. 

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

İzin defteri 
Madde 58. — Her işveren, iş yerinde çalışan 

işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir bir kayıt 
tutmak zorundadır. Bu kayıtların şekli 57 nci 
maddede sözü geçen yönetmelikte belirtilir. 

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

.Sigorta primi 
Madde 59. — a) Sigortalılara yıllık ücret

li izin süresi için ödenecek ücretler üzerinden 

j iş kazaları ile meslek hastalıkları primleri ha
riç, diğer sigorta primlerinin, 

ıb) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryol
ları İşçi Emekli Sandığı ile Askerî Fabrikalar 
Tekaüt ve Muavenet Sandığına bağlı işçilerin 
yıllık ücretli izin süresi için ödenecek ücretler 
üzerinden gerekli keseneğin, 

Kendi kanunlarındaki esaslar çevresinde 
işçi ve işverenler yönünden ödenmesine devam 
olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kaıbul etmiyenler... 59 neu 
madde kabul edilmiştir. 

Ücretten indirme yapılamayacağı 
MADDE 60. — Her türlü işlerde uygulan

makta olan günlük veya haftalık çalışma süre
lerinin kanunen daha aşağı sınırlara indirilme
si ve bu kanunun hükümleri gereğince işvere
ne düşen her hangi bir yükümlülüğün yerine 
getirilmesi sebebiyle veyahut bu kanun hü
kümlerinden her hangi birinin uygulanması so
nucuna dayanılarak işçi ücretlerinden her ne 
şekilde olursa olsun eksiltme yapılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi aylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 60 ncı 
madde kaıbul edilmiştir. 

İşin düzenlenmesi 
Aş 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 işyer
lerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde 
bölünerek uygulanır. 

İş müddetlerinin yukardaki esaslar çevresin
de, uygulama şekilleri Çalışıma Bakanlığınca 
çıkarılacak iş süreleri tüzüğünde belirtilir. 

b) Sağlık kuralları bakımından günde an
cak 8 saat veya daha az çalışması gereken iş
ler, Çalışma Bakanlığı ile Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının ortaklaşa hazırlıyacak-
ları ibir tüzükte belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde değişiklik 
önergesi vardır. Okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
61 nci maddenin (a) bendinin birinci ve 

ikinci fıkralarının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 
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«a) İş süresi haftada en çok 40 saattir. 
Bu süre, haftada beş iş günüdür ve 8 saati ge
çemez. Sunun için işçinin haftalık para tuta
rında hiçbir indirim yapılamaz.» 

Ankara Hatay 
Rıza Kuas YaJhya Kanbolat 

'Tekirdağ 
Kemal Nelbioğru 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Enver 
Turgut? Yok. 

Saym Talât Köseoğlu? Yok. 
Sayın Reşat özarda? Burada. Buyurun 

efendim. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın millet

vekilleri ; 
Evot, gönül arzu eder ki, işçimiz haftada 40 

isaat, hattâ 30 saat, 25 saat çalışsın. Fakat bu 
arzu, memleket gerçeklerine uymakta mıdır, yok
sa bu bir fuzuli fanteziden ileri gitmiyen bir te
menni midir? Bir defa gerçekçi olmak lâzımdır. 
Bir taraftan memleketimiz çok geri kalmıştır, 
memleketi biran evvel kalkındırmak lâzımdır di
ye mücadele ediyoruz, yapılacak dağlar gibi işler 
var diyoruz, diğer taraftan memleketimizde ge
niş işsiz kütlesi vardır, bunlara iş bulmak Türki
ye'nin karşılaştığı büyük problem diyoruz, on
dan sonra da işçi haftada 48 saat değil 40 saat 
çalışsın, diye bir teklif ortaya atıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, bu .güzel görünüşlü, ca
zip bir teklif, ama memleket gerçeklerine, uymaz 
ve memleketin iktisadi kalkınmasına fayda değil, 
zarar getirir. Sonra, işçinin de bugün mevcut 
şartlar içerisinde, 48 saat yerine 40 saat çalışalım 
diye bir arzusu da yoktur. 

Biz şunu biliyoruz muhterem arkadaşlarım, 
Kılbrıs meselesi bahis konusu olduğu zaman Dör
düncü Koalisyon zamanında 10 - 15 kadar çıkar
ıma gemisi yapılması gerekti. O zaman Deniz Kuv
vetlerinin tezgâhlarında çalışan mühendis, işçi 
gece gündüz sabahlara kadar çalışmak suretiyle 
millî bir vazife yaptılar. Memleketimizi bugün 
gerçek mânada her dâvasını aynı millî hislerle, 
millî görüşle ele aldığımız takdirde memleketin 
her sahasmda yapılacak hizmetin, çalışmanın 
Türk Devletinin, Türk Milletinin geri kalmışlık
tan kurtulup ilerlemiş bir memleket haline gele
bilmesi için her çalışma millî bir dâvadır. Bina
enaleyh, biz mevcut çalışma saatlerini kısıtlamak 
isuretiıyle, eksiltmek sureitiyle iş gücümüzü azalt
mak değil, ancak işçiyi tatmin etmek, daha faz

la ücret vermek suretiyle, mevcut iş saatleri içe
risinde verimi artırmak yoluna gitmek suretiyle 
önümüzde bulunan dâvaya hizmet etmiş oluruz. 
Bu bakımdan, değişiklik önergesi cazip bir teklif 
olarak görünmekte ise de; bugün Türkiye Batı 
dünyası gibi bütün meselelerini halletmiş, tama
men sanayileşmiş bir ülke olmaktan uzak, henüz 
sanayileşmenin ilk kademesinde bir memleket ol
ması bakımından hepimizin bugünkünden çok da
ha fazla çalışma mecburiyeti ile karşı karşıya bu
lunmaktayız. Bu bakımdan, maddenin aynen ka-
ibulünde memleket menfaatleri bakımından isabet 
vardır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Rıza Kuas yerine Kemal Nebi-
oğlu, aleyhte buyurun efendim. 

KEMAL NEBİOÖLU (Tekirdağ) — Sayın 
Milletvekilleri; Sayın özarda arkadaşım bu ko
nuda işçilerin her hanıgi bir isteğinin de bulun
madığını ifade ettiler. Şunu arz edeyim ki, işçi
ler yapmakta oldukları toplu sözleşmelerde işve
renlerin karşısına çıktıkları vakit bu konuda ta
leplerde bulunmaktadırlar ve ısrarla taleplerini 
kaibul ettirmenin mücadelesini yapmaktadırlar. 
Olağanüstü hallerde ve millî durumlarda hiç şüp
hesiz ki, her Türle yurtdaşı gibi işçi de kend1* gö
revlerini müdriktir ve hiçfbir şeyi göze almadan 
millî görevini ifa etmede gerekli titizliğin için
dedir. Aynı düşünceye biz de iştirak ediyoruz. 

İşsizlik konusunda ifade ettikleri görüşlere iş
tirak edemiyeoeğiz. Zira ortalama olarak 4 000 000 
gizli ve açık işsizin bulunduğu biran için kabul 
edilirse, kalkınmanın unsurlarından biri olan iş
gücünün yurdumuzda her günkü kaybı 32 mil
yon iş saatidir. Bu 32 milyon iş saati ya açık ve
ya gizli olaraktan zayi olmaktadır. 40 saatlik bir 
haftalık iş süresine indiğiniz takdirde hiç şüphe
siz boşta bulunan bu iş gücünü de değerlendir
mek ve muayyen nisbette kalifiye işçiliğe doğru 
gitmek imkânları da sağlanabilir. Memleketimi
zin kalkınmasının sadece muayyen nisbette işçi
nin omuzlarında değil, bu adedi çoğaltmak sure
tiyle, daha fazla işçiyi işe sevk etmenim çabasını 
duymamız gerekir. Bu ise, bir yönü ile iş süresi
ni azaltmak sureti ile tahakkuk edebilir. 

Batıda bu konuda 36 saate doğru bir iniş var
dır. Bizim getirmekte olduğumuz teklif 40 saat
tir. Hiç şüphesiz Aralı İşler Nizamnamesinden bu 
tarafa gelinirken, 48 saatlik iş süresine inilirken 
birçok itirazlar ileri sürülmüştü. O zaman ileri 

- 4 3 4 -



M. Meclisi B : 78 31 . 3 . 1967 O : 1 

•sürülen itirazlar bizim 40 saatlik haftalık iş sü-
reai mevzuulbaihis olduğu zaman elbette ki, ileri 
sürülebilir. Faıkat Batı demokratik memleketle
rinde artık 48 saatlik iş süresinin bulunduğu iş 
yerleri azdır. Bu, gerek işsizliği önlemek ve ge
rekse işçilerin arta kalan zamanlarını daha iyi 
değerlendirmeık, kültürlerini artırmak ve kendi
lerine yeni meşgaleler bulabilmelerini sağlamak 
için de gerekli görülmüştür. Biz işçiyi, sadece iş
yerinde çalışan bir makina olarak mütalâa ede
meyiz. Onun muayyen zamanlar içinde düşünen, 
•çalışan, kültürünü, artırıcı faaliyetlerde bulunan 
ve bir aile saadeti içinde muayyen bir ortamda 
bulunması gereken bir insan olarak da kabul et
memiz gerekir kanaatindeyim. 

Bu takririn bir diğer yönü de pahalılıkla ilgi
lidir. Dün gaz yağına zam yapılırken, bunun grup 
olanak karşısına çıkmıştık. Hiç şüphesiz toplu 
sözleşmeler yapılırken önümüzdeki devrelerde ge-
locek olan hayat pahalılığı da göz önünde bulun
durulmak suretiyle sendikalar taleplerde bulu
nurlar. Fakajt böylesine beklenmiyen zamlar kar
şısında işçi, gerçekten güç durumda kalabilir ve 
kalmaktadır. Şu son .zamanları sendikalar hiç göz 
önünde bulundurmadıkları için, yapmış olduk
ları iki dönem toplu sözleşmelerde iki sene işçiyi 
İmR-lamıslardır ve şu zamları göz önünde bulun-
durmadükları için de güç durumda kalmışlardır. 

BAŞKAN — Müddetiniz bitmiştir Sayın Ne-
bioğlu. 

KEMAL NEBİOĞLU (Devamla) — Müsaade 
ederseniz bağlıyayım. 

BAŞKAN — Lütfen. 
KEMAL NEıBlOĞLU (Devamla) — Hiç şüp

hesiz, az gelişmiş ülkelerde hayat pahalılığı muay
yen nisibetıte artar, fakat hiç beklenmiyen zam
lar böylesine iki sene sürecek toplu sözleşmelerde 
büyük aksülaımeller yapabilir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Ülker, buyurun efendim. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Muhterem ar
kadaşlar; haftada 48 saatli çalışmanın 40 saate 
indirilmesi teklifini, memleketimizin gerçekleri 
içinde mütalâa etmek gerekir. Türkiye az geliş
miş ülkelerin arasındadır, fakat Türkiye'nin ge
risinde de pek çok az gelişmiş ülke vardır. Tür
kiye bunların hem arasında, hem de az geliş
miş ülkelerin ön safında bulunmaktadır. Türki
ye'de, 5 Yıllık Plânda da ifade edildiği gibi, 

2. 000 000 a yakın işsiz vardır ve 5 Yıllık Plân 
gereğince her yıl 300 000 kişiye iş bulmak gerek
mektedir. Bunun yanında Türkiye'nin kalkın
masının esası da ihracat yapmaya ve sanayileş
meye bağlıdır. Az gelişmiş ülkeler ancak sana-
yileştikleri takdirde az gelişmişllik çemberini ve
ya kefenini yırtarlar ve gelişmiş memleketlerin 
şartlarına yönelirler. Bugün kalkınmış memle
ketlerde, bendenizin hatırladığına göre, meselâ 
dünyanın en çok çalışan milletlerinden biri Ja-
ponlardır, zannediyorum ki, günde 19 saat çalı
şırlar. Onların arkasında Almanlar gelir. 18 sa
at çalışırlar. Biz böyle bir kalkınma iddiasında 
iken, haftada 40 saatlik çalışma esasına dönme
nin ve aynı zamanda kalkınma iddiasında bulun
manın bir arada mütalâa edilmesi imkânı yoktur. 
Bundan dolayı bütün gönlümüzle arzu ederiz 
ki, hakikaten bizim işçilerimiz de 20 saat çalışsın
lar, daha az çalışsınlar, güzel bir şey. Ama bun
ları memleketin realit eleriyle bir araya getirme
miz lâzımdır. 

48 saat çalışırken, bir malın maliyeti başka
dır, 40 saat çalışıldığı zaman bir malın maliyeti 
başkadır. Biz Ortak Pazara katılmışız ve dış pa
zar aramaktayız, sanayi mamullerimizi satmak 
için. İstiyoruz ki, ihracatımız ananevi ihraç mal
larına bağlı kalmasın. Ananevi ihraç mallarımız 
tütün, üzüm, inoir gibi şeyler. Tanrının lûtfuna 
bağlıdır, bir yağmur yağar bereketli olur, ertesi 
sene bereket kaybolur, facia olur. Biz isteriz ki, 
mamul mallarımızı satalım ve artık tabiatın tesi
rinden ekonomimizi kurtaralım. Bunun için de 
bizim mallarımızın ucuz olması lâzımdır. Bir ta
rafta bu iş saatlerinin önemi varken, öbür ta
raftan alınan tedbirlerin de, yani içeride fiyat
ların artması tedbirlerinin de Türk mamullerinin 
dış piyasalarda rekabet etmesi imkânlariyle ta
mamen bağlantılıdır. Onun için bütün gönlü
müzle arzu ederiz, öyle olsun. İnşallah kısa za
manda çok gelişmiş memleketler arasına gireriz, 
o zaman o şartların içerisinde böyle bir şey ya
parız. Ama, bugünkü şartlar içerisinde böyle bir 
sev yapmakta Türk işçisinin menfaati ' yoktur, 
Türk işçisinin menfaatine bir tedbir değildir. 
Ondan dolayı madde metni yerindedir. Bu şekil
de kabul edilmesi Türk ekonomisi bakımından za
ruridir. 

Savgılarımla. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isti-

yon var mı? Sayın Soyer, lehte, aleyhte? 
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RUHÎ SOYER (Niğde) — Maddenin lehlinde. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
RUHÎ SOYER (Niğde) — Muhterem arka

daşlarım; 61 nei maddede işçinin günde sekiz saat 
hesabiyle haftada 48 saat çalışması esası konmuş
tur. „ Yeni bir takrirle bâzı arkadaşlarımız bunun 
40 saate indirilmesi talebindedirler. Talep, işçiyi 
kazanmak bakımından, işçiye hoş görünmek ba
kımından veya sathi düşünen işçiyi kolayca 
kendi tarafına yontulmuş gibi gösterme bakımın
dan, yerinde olabilir. Ama, açıkça ifade etmek 
isterim ki, milliyetperver Türk işçisi memleketin 
bu ekonomik darlığı içerisinde (kendini dah 
çalıştırmaya sevk eden insanları tutmıyaoaktır. 
Ben 1956 da Almanya'ya gittiğim zaman, Alman 
işçileriyle konuştum. Sordum, kaç saat çalışıyor
sunuz? 14 saat dediler. Çok değil mi? Hayır, biz 
on saat için yevmiye alırız, dört saat içlin prim 
alırız dediler. Hattâ bir tanesi dedi ki; niçin çok 
olsun, ben dedi bir zaman, bir gün fabrikanın bü
yük bir ihtiyacı oldu, 32 saat hiç şey etmeden 
çalıştım, eve geldiğim zaman 24 saat fasılasız 
uyumuşum, dedi. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, öyle bir mem
leket içerisindeyiz ki, kalkınma dâvasındayız. De
min Reşit Ülker arkadaşımızın dediği gibi, Ortak 
Pazara glirmek dâvasındayız, prodüksiyonumu
zu artırmak dâvasındayız, dünyaya işlerimizi 
beğendirme dâvasındayız. Bir taraftan da işçi
lerimizi daha az çalıştırma dâvasında olacağız. 
Bu, tamamen birbirine zıt ve birbirinin tamamen 
aksine iddialardır. 

Bir defa iyi bilmek lâzımdır ki, bu memle
kette ne kadar çok çalışırsak o kadar çok iyi iş 
çıkarılabilir. Şimdi, ben maddeyi okudum. İn
safla tetkik etmek lâzım. Son fıkrasında sekiz 
saatten daha az çalışma icabeden işlerde müsaade 
veriyor. Sağlık Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı 
müştereken bir karara varırlar, diyor. Demek ki. 
burada madde tedvin edilirken işçinin, bir taraf
tan sağlığı da düşünülmüştür. Esasen haımdol-
sun, memleketimizde işçilerimizin son zamanlar
da mümkün olduğu kadar haklarına riayet edil
mesini herkes istemektedir ve hepimiz hissen 
aynı taraftayız. Ama bu, hiçbir zaman memle
ketin ihtiyacına cevap vermiyecelk miktarda ça
lışmayı teklif etme mânasına gelmez. 

Tekrar ediyorum, Türk işçisi milliyetperver
dir. Memleketin ihtiyacını kendisine anlattığı
mız zaman, daha çok çalışmaya bile razı olur. 

Ama, yeter ki, çalıştığı işin memleketin hay
rına olduğunu ve kendisinin de doyurulması 
için, kendisinin refahı için çalıştırılmakta oldu
ğunu bilsin. Ama kalkar da bâzı sol propagan
dalar gibi, efendim kompradorların cebine faz
la para girecek, diye çalışıyorsunuz veya işte 
bu çalıştığınızın almteri fabrikatörün cebine gi
recektir, gibi menfi propagandalar yapılacak 
olursa, sathi beyni1 olan bâzı işçilerimiz bu gibi 
propagandalara evet diyebilirler. Fakat, şunu 
iyi bilmek lâzımdır ki, her şeyden evvel Türk 
işçisi Türktür ve milliyetçidir ve milliyetçi 
Türk işçisi memleketine yapacağı hizmeti idrak 
ettiği zaman, gözünü pıtraktan sakınmadan ya
par. Bu sebeple, bilhassa böyle sağlık bakımın
dan fazla çalışması mahzurlu olan kısımlar da 
nazarı itibara alındıktan sonra, maddenin ay
nen kabul edilmesi yerinde olur, kanaatinde
yim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN. — Buyurun Sayın Kemal Nebioğ-

lu. Aleyhinde değil mi efendim? -

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Aley
hinde. Değerli arkadaşlarım, Sayın Soyer, gru-
pumuzun görüşlerini arz ederken ileri sürdü
ğüm hususlara cevap vermek için çıktılar ve ta
mamen ters yönden almak suretiyle kendi gö
rüşlerini intikal ettirdiler. Biz de konuşma zo-
runluğunu duyduk. 

BAŞKAN — Yani madde üzerinde değil de 
Ruhi Soyer'e cevap vermek için değil mi efen
dim? 

KEMAL NEBÎOÖLU (Devamla) — Madde 
ile ilgili. 

Almanya'da veya Japonya'da muayyen dev
reler içinde sekiz saatin üzerinde çalışma olmuş
tur. Bu bir gerçektir. Fakat Almanya'da işsiz 
kişi yoktu, iş gücüne ihtiyaçları vardı. îş gü
cüne ihtiyaçları olduğu için, mevcut işçilerin iş 
gücünden daha fazla istifade etmek bir mecbu
riyetti. Bu sebeple fazla çalışmaya gitmişlerdir. 
Bizde sokaklarda dolaşan, kahveleri dolduran, 
sayın milletvekillerinden iş istemek için kuy
ruğa giren vatandaşlarımız var. Evine, akşam
leyin götüreceği ekmeği bulamıyan vatandaşla
rımız var, iş bulamadığı için. Bunu değerlendir
mek mecburiyetindeyiz. Her gün uçan Türki-
ve'de, şu memleketin kalkınmasında yararlı ola
bilecek 32 000 000 iş saati var. Ortalama ola-

— 436 — 
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rak 4 000 000 işsiz, gizli ve açık işsiz kabul 
edersek günde sekiz saat çalışacaklarını' da he
saplarsak 32 000 000 iş gücü saat kaybolmak
tadır. Bunun değerlendirilmesini yapmak mec
buriyetindeyiz. Eğer bunlara da iş verir, bun
ları da işe sevk edersek ve daha fazla çalışma
ya ihtiyacımız olursa kalkınmak için, hiç şüp
hesiz memleketimizin kalkınmasında bir işçinin 
daha fazla iş gücüne ihtiyacı olduğu takdirde, 
bunu değerlendirmek cihetteki, her Türk vatan
daşının görevidir. Bizim ileri sürdüğümüz hu
suslardan birisi budur. Bu takdirde diyorum, 40 
saate indirildiği takdirde, 8 saatlik artacak iş, 
başka bir işsize yar olacaktır, diyoruz. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Maliyet ne ola
cak acaba? 

KEMAL NEBİOĞLU (Devamla) — Mali
yeti düşürmenin yolları vardır. Muhakkak iş
çiyi bu yönden sömürmek suretiyle maliyeti dü
şürmeden yana değiliz. 8 saatten daha az çalış
tırmayı gerektiren işlerde gerekli tedbir alınır, 
buyurdular. Maddede vardır. Nedir bu işler? 
Bakıyoruz, ye:.' altında ••maden çıkaran işçiler 
8 saatten daha az çalınmaları gerclkir. Kaç saat 
çalışıyor bunlar1? Gerekliğinde on saat, 12 saat, 
14 saat, 16 saat. Maıdcn işçileriyle ilgili bir söz
lü soruma cevap verirken Sayın Bakan açıkça 
bu konuları tartışmış, görüşmüştük. Nedir? 
Yine bu konu ile ilgili, yani sözlü sonumla il
gili c'iva madenlerindcki, çalışmalardan misal 
vermiştim. O cdva madenle rinde bu kadar işçi 
zehirlenmekte, ölmctktc, malûl kalınlıktadırlar. 
Bunların çalışma .süreleri indirilmiş midir? 
Hayır. Demelk ki, bâzı Tna'ddeler Yüce Meclis
ten çıkmaktadır, ama hayata inlkılıâıbotrnemek-
te, hayata girmemekte, uygulanmamaktadır. 
Biz burada bâzı gerçekleri dile getirdik. Mem
leketin durumu karşısında gerçekleri dfıle getir
dik. Eğer bu gerçekler sol propaganda ise, sa
yın bâzı milletvekillerine göre öyle kabul ede
bilirler. Biz, sadece bugünün realiteleri kar
şısında ne yapmak gerekir, neyi savunmak ge
rekirse onları ifade ettik. 

Bir şey daha ifade ettiler. Hcrşeyden evvel 
Türk İşçisi Türk'tür ve •milliyetçidir. Aksini 
kimse söylememiştir ve söyliyemez. Onu, Sayın 
Soyer'den daha iyi ben bilirim. Burada hamasî 
nutulklara değil, fikre ve madde üzerindeki gö
rüşlere ihtiyaç varıdır. Saygılar sınarım. 

BAŞKAN — Madde tizlerinde başka görü
şecek arkadaş yoktur, önergeyi okutuyorum 
etendim. 

(Ankara Milletvekili Rıza Kuas ve arkadaş
larının önergesi teferar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-

DEMİR (İstanbul) —Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılma

maktadır. Önergeyi ka'bul edenler... Etmiyen-
ler... Önerge kalbul edil m emiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunu yorum. Kalbul eden
ler... Etmiyeoler... 61 ne i madde kabul edil
miştir. 

İş süresinden isayılan haller 
Madde 62. — a) Madenlerde, taş ocakla

rında, yahut her ne çeşit olunsa olsun yeraltın
da veya su altında çalışılacak işlerde işçilerin 
kuyulara, dehlizlere veya asıl çalışma yerlerine 
inmeleri veya girmeleri ve bu yerlerden çık
maları için gereken süreler, 

b) İşçilerin işveren tarafından işyerlerin
den başlka bir yerde çaktırılmak üzere gönde
rilmeleri halinde yolda geçen süreler, 

e) İşçinin, işinde ve işverenin her an buy
ruğuna hazır bir halde bulunmakla beraber ça-
kştırılma'ksızm ve çıkacak işi bekliyerek boş 
geçirdiği, süreler, 

ç) İşçinin, işveren tarafından başka bir 
yere gönderilmesi veya işveren evinde veya bü
rosunda yahut işverenle ilgili her hangi yerde 
meşgul edilımesi süratiyle asıl işini yapmaksı
zın geçindiği süreler, 

d) Emzikli kadın işçilerin çıocu'klarına süt 
verme için belirtilecek süreler, 

İşçinin günlük kanuni iş sür el eninden sa
yılır. 

BAŞKAN — 62 nci madde üzerinde değiş
tirme önergesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
62 nci maddenin (a) bendinden sonra gelen 

bencilerin aşağıdaki sekilide değiş'tlirilmıesini 
arz ve teklif ederiz. 

«!b) İşçilerin işveren tarafından işyerlerin
den başka bir yende mesleikleriyle ilgili bir işte 
çalıştırılmak üzere ıgönderilmelerli halinde yol
da geçen süreler, 

e) İşçinin işinde çalıştırılmaksızın ve çıka
cak işi bekliyerek boş geçirdiği süreler, 
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ç) Kendi rızasiyle işçinin, işveren tarafın
dan 'başka bir yere gönderilmesi veya işıyeriyle 
ilgili her hangi bir yerde mesleki dahilindeki 
işd yapmak üzere bekletilmesi süratiyle geçirdi
ği süreler, 

id) Emzikli kadın işçilerin çocuklarına süt 
dermek için geçirdikleri süreler, 

•e) İşçinin işyerine gelip mitmede geçirdiği 
süreler, 

f) 'İşçinin hastane, mahkeme, karakol gibi 
adlî, mülkî ve sağlık işleri için işyeri dışında 
geçirdiği süreler, 

İşçinin günlük kanuni iş sürelerinden sa
yılır. 

Ankara Hatay 
Buza Kuas Yahya Kanlbolatt 

Tekirdağ 
Kamal Nebioğlu 

BAŞKAN 
Turgut. 

Madde üzerinde Sayın Enver 

ENVER TURGUT (İzmir) — Vazgeçtim/ 
BAŞKAN — Sayın Talât Köseoğlu?.. Yok. 
BAŞKAN — Sayın Reşat Özarda. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker?.. Yok. 
Sayın Rıza Kuas. 
RIZA KUAS (Ankara) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Başka söz istiycn? Yok. önerge

yi tekrar okutuyorum. 
(Ankara Milletvekili Rıza Kuas ve arkadaş

larının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA 
ÖZDEMİR (İstanbul) — Hayır. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon iştirak et
miyor. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... 62 nei madde kabul edilmiştir. 

Saat ayarı 
Madde 63. — Çalışma saatleri, «memleket sa

at ayarı» na göre düzenlenir. 
İşin başlayış ve bitiş saatleri ile dinlenme sa

atleri işyerlerine asılacak levhalarda gösterilir. 
BAŞKAN — Değiştirme önergesi vardır, oku

tuyorum. efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
63 ncü maddeye aşağıdaki fıkranın eklenmesi

ni arz ve teklif ederiz. 
«İşin başlangıç ve bitiş saatleri ile dinlenme 

saatleri toplu iş sözleşmeleriyle düzenlenir.» 
Ankara Hatay 
R. Kus Y. Kanbolat 

Tekirdağ 
K. Nebioğlu 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Enver 
Turgut. 

ENVER TURGUT (İzmir) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Köseoğlu?.. Yok. 
Sayın Özerda. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Rıza Kuas. 
RIZA KUAS (Ankara) — Vağgeçtim. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Öner

geyi tekrar okutuyorum. 
(Ankara Milletvekili Rıza Kuas ve arkadaşla

rının önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA 

ÖZDEMİR (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeye - Komisyon katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Önerge kabul edilmemiş
tir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Ka'bul etmiyenler... 63 ncü madde ka
bul 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 1.5 da
kika, 

b) 4 saatten fazla ve 8 saaaten az süreli iş
lerde yarım saat, 

c) 8 saat veya daha fazla süreli işlerde bir 
saat, dinlenme verilir. 

Bu dinlenme süreleri en az olup aralıksız ve
rilir. 

Ancak bu süreler, iklim, mevsim, o yerdeki 
örf ve gelenekler veya işin niteliği göz önünde tu
tularak toplu iş sözleşmesi veya hizmet akitleri 
ile aralı olarak kullanılabilir. 
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I I - Dinlenmeler, bir işyerinin aynı kısmın
daki bütün işçilerine önceden belirtilmiş olan ay
nı saatte uygulanır. Şu kadar ki; işin gereğine 
göre nöbetleşe dinlenme yapılması toplu iş sözleş
meleri veya hizmet akitleri ile düzenlenebilir. 

I I I - Yukarda yazılı dinlenmeler çalışma sü
recinden sayılmaz. 

BAŞKAN — 64 ncü madde üzerinde değişik
lik önergesi vardır, okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
64 ncü maddenin I nci bendinin (b) fıkrası

nın, «4 saatten 8 saate kadar süreli işlerde bir sa
at» şeklinde değiştirilmesini 

(c) fıkrasının; 
«35 nci ve 36 ncı maddelere göre süresi 8 saa

ti aşan çalışmalarda, ayrıca 15 dakika dinlenme 
verilir» şekline getirilmesini, 

Aynı bende (ç) fıkrası olarak, 
«Süresi 8 saati bulan işlerde, sürenin birinci 

ve ikinci yarısında 15 er dakika dinlenme veri
lir» ilâvesinin yapılmasını, 

I I I ncü benddeki «sayılmaz» ibaresinin, «sayı
lır» şekMnde değiştirilmesini, 

Arz ve teklif ederiz. 
Ankara Hatay 

R. Kuas Y. Kanbolat 
Tekirdağ 

K. Nebioğlu 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Enver 
Turgut. 

ENVER TURGUT (İzmir) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Köseoğlu.. Yok. 
Sayın Reşat özarda. 
REŞAT ÖZARDA (Aydm) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Rıza Kuas... 
RIZA KUAS (Ankara) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. önergeyi 

tekrar okutuyorum. 
(Ankara Milletvekili Rıza Kuas ve arkadaş

larının önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon önergeye iştirak edi

yor mu?.. 
GEÇlöî KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-

DEMİR (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
'önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 64 ncü madde kabul edil
miştir. 

Gece süresi 

Madde 65. — I - İş hayatında Ogece) en geç 
saat 20 de başlıyarak en erken sabah 6 ya kadar 
geçen ve her halde en fazla 11 saat süren gün 
dönemidir. 

I I - Bâzı işlerin niteliğine ve gereğine göre 
yahut yurdun bâzı bölgelerinin iklim ve âdet 
ayrılıkları bakımından, iş hayatına ilişkin (ge
ce) başlangıcının daha geriye alınması veya yaz 
ve kış saatlerinin ayrılması, yahut çeşitli işler 
için erkek, kadın ve çocuk işçiler hakkında ('ge
ce) deyiminden anlaşılacak gün döneminin baş
lama ve bitme saatlerinin belirtilmesi suretiyle 
bir numaralı fıkradaki genel hükmün uygulama 
şekillerini tesbit etmek yahut bâzı gece çalışma
larına her hangi bir oranda fazla ücret ödenmesi 
usulünü koymak veyahut gece işletilmelerinde 
ekonomik bir zorunluluk bulunmıyan işlerde iş
çilerin gece çalıştırılmalarını yasak etmek üzere 
Çalışma Bakanlığınca tüzükler çıkarılabilir. 

I II - İşçilerin gece çalışmaları 8 saati geçe
mez. 

IV - Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe 
işçi postaları kullanılan işlerde, en fazla iki iş 
haftası gece çalıştırılan işçilerin, ondan "sonra 
gelen ikinci iş haftası gündüz çalıştırılmaları 
suretiyle postalar sıraya konur. 

Çalışma Bakanlığı, gece ve gündüz postala
rında birer aylık nöbetleşmeye de izin verebilir. 

BAŞKAN — Değiştirge önergesi vardır oku
tuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

65 nci madednin 4 ncü bendindeki «en fazla 
iki iş haftası» ibaresinin, «en fazla bir iş haftası» 
şeklinde değiştirilmesini, 

Aynı bentteki «2 nci» rakamının ve son cüm
lenin metinden çıkarılmasını, 

Arz ve teklif ederiz. 
Ankara Hatay 

Rıza Kuas Yahya Kanbolat 
Tekirdağ 

Kemal Nebioğlu 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Enver 
Turgut. 

ENVER TURGUT (İzmir) — Vazgeçtim. 
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BAŞKAN — Sayın Köseoğlut Yok. 
Sayın Reşat özarda. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Vazgeçtin]. 
BAŞKAN — Sayın Rıza Kuas. 

RIZA KUAS (Ankara) — Sayın Başkan,, sa>-
yın milletvekilleri, 65 nci madde vardiya çalış
malarını düzenliyen bir maddedir. Vardiya ça
ça! ı'şmalarmda ekseriya tatbikat, her1 hafta ge
ceden gündüze, gündüzden geceye değişmek su
retiyle vardiya çalışmaları yapılmaktadır. An
cak bâzı işyerleri, ekseri işyerleri 15 gece, 15 
gündüz çalıştırmaktadır. Halbuki kanunun ru
hu, metni her hafta vardiyaların değişmesini 
âmirdir. Ancak, 65 nci maddenin 4 ncü bendin
de gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi pos
taları kullanılan işlerde, en fazla iki iş haftası 
gece çalıştırılan işçilerin, ondan sonra gelen 
ikinci iş haftası gündüz çalıştırılmaları sure
tiyle postalar sıraya konur, ibaresinin tatbi
katta olduğu gibi, her hafta geceden gündüze 
ve gündüzden geceye değişmesini' âmir kılan 
tadil teklifimiz vardır. Sadece 65 nci maddenin 
4 ncü bendi. 65 nci maddenin 4 ncü bendindeki 
«En fazla iki iş haftası'» ibaresinin «En fazla 
bir iş haftası» şeklinde değiştirilmesini arzu edi
yoruz. Çünkü, ekseriya otomobil lâstiği fabrika
larında, bizim memleketimizde kurulmuş, ya
bancı sermaye ile kurulmuş otomobil lâstiği fab
rikalarında .15 gün gece, 15 gün gündüz şeklin
de, 15 günde değiştirmek istemektedirler ki, 
bundan işçiler çok mutazarrır olmaktadırlar. 
Bilhassa bu madde üzerinde, mütemadiyen var
diyanın 15 gün gece, 15 gün gündüz şeklinde 
yapılması işçinin aleyhine düşmektedir. Bu ba
kımdan 65 nci maddenin sadece 4 ncü fıkrasını 
eğer komisyon alıp, bizim söylediğimiz şekilde, 
işçilerin lehine düzenlemesi mümkün olursa 
minnettar kalırız. Takririmizin kabulü halinde, 
15 gün mütemadiyen geceleyin işçilerin çalıştı
rılması önlenmiş olacaktır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isti-
yeıiiL Buyurunuz Sayın Reşat Özarda. Lehinde 
mi, aleyhinde mi efendim ? 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 

REŞAT ÖZARDA. (Aydın) — Sayın arka
daşlarım, doğruya doğru, eğriye eğri. Şimdi ha
kikaten gece vardiyasında çalışacak işçilerin 
iki hafta geceleyin çalışmaları iş hayatında işçi
leri fazlaca sıkmakta ve sıhhatleri bakımından 
da, aile durumları bakımından da müşkül durum
da bırakmaktadır. Bu bakımdan, zaten normal ola
rak, genellikle gece işçileri posta ile münave
beye konmakta, bir hafta gece, bir hafta gün
düz işçiliği yapmak suretiyle gece sabaha ka
dar çalışmanın getireceği, bir hafta devamlı sa
baha kadar çalışmanın getireceği yorgunluğu 
bir hafta sonra gündüz mesaisine girmek sure
tiyle işçi kendi bünyesinde giderme yollanın 
imkânlarını bulmaktadır. Şimdi bunu iki hafta 
olarak kanunda, kabul etmek ve iş yerlerinde, 
keyfî de olsa veya düşünmeden de yapılsa ki, 
bunu ben böyle tahmin ederim, özel sektör iki 
hafta devamlı gece çalıştırma yoluna gitmez, 
çünkü özel sektör kendi fabrikasında çalışan 
işçinin sağlam bünye ile çalışmasını, daha ve
rimli olmasını: ister. Fakat bizim Devlet işletme
ciliğimizde maalesef çok defa görüyoruz ki, iş
ten anlamıyau kims-eler, iğbirar ve saire gibi se
beplerle keyfî kararlar da alırlar. Böylelikle iş
çilerin devamlı, olarak iki hafta geceleri sabaha 
kadar çalışmaları cidden işçinin sıhhatini boza
cağı gibi işyerinin verimli çalışmasını da aksa
tır. Bu. bakımdan sayın komisyondan istirham 
ediyorum, çok mâkul ve isabetli olan bu değiş
tirge önergesi dolayısiyle maddeyi geri alıp, bu
nu daha mâkul bir hale soksunlar ve böylelikle 
ilerde birtakım şikâyetlerin başgösternıesine 
meydan vermesinler. 

Saygılarımla. 
OEOİOl KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 

HAKKI BOVAOIOĞLU (Burdur) — Maddeyle 
ilgili önergeleri geri istiyoruz, tetkik edelim. 

BAŞKAN — Zaten bir önerge var. 
OEOIOl KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 

HAKKi: BOYACrOÖLU (Burdur) — O öner
geyi müsaade buyurun, bilâhara takdim ede
lim. Maddeyi istersek, tekrar müzakere açılmış 
olur. Dia'er maddeye geçilsin efendim. 

BAŞKAN — Ya maddeyi, önergeyle beraber 
alıp deriştirip getirirsiniz, yahut da 

CEClCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
HAKKI BOYAOIOÖLU (Burdur) — Öyle olsun 
efendim. 
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BAŞKAN — Şimdi, sayın komisyon değiştir
ge önergesini madde ile birlikte geri alıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
HAKKI BOYACIOĞLU (Burdur) — Evet. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, komis
yon 65 nei maddeyi değiştirge önergesi ile bir
likte geri istemektedir. Geriverilmesini oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Geriverilmiştir. 

Hazırlama, tamamlama, temizleme işleri 
Madde 66. — Genel olarak bir işyerinde be

lirli çalışma saatlerinden önce veya sonra yapıl
ması gerekli olan hazırlama veya tamamlama 

yahut temizleme işlerinde çalışan işçiler için 
işin düzenlenmesi ile ilgili hükümlerden hangi
lerinin uygulanmıyaeağı yahut ne gibi değişik 
şartlar ve usullerle uygulanacağı Çalışma Ba
kanlığı tarafından hazırlanacak bir tüzükte gös
terilir. 

BAŞKAN —• 66 ncı maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
66 ncı madde kabul edilmiştir. 

Vakit geçmiş olduğundan 3 Nisan 1967 Pa
zartesi günü saat 15.00 te toplanılmak üzere 
Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 19,00 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

78 NOt BİRLEŞİM 

31 . 3 . 1967 Cuma 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI-

RILAN İŞLER 

X 1. — İş kanunu tasarısı ve Tarım, Ulaş
tırma, Sanayi, Millî Savunma, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Bayındırlık, İçişleri, Ticaret, Adalet, 
Çalışma ve Plân komisyonlarından seçilen 2 şer 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/232) 
(S. Sayısı : 160) [Dağıtma tarihi : 1 . 12 . 1966] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal ve 6 arkadaşının, gece öğretimi 
yapan İktisadi ve Ti tan İlimler akademileri 
öğretim üyeleri ile öğretim yardımcılarına 
ve diğer personeline ek ücret verilmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları (2/368) (S. Sayısı : 177) [Da
ğıtma tarihi : 29 . 12 . 1966] 

3. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Adalet Komisyonu raporu (1/268) (S. Sayı
sı : 157) [Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1966] . 

4. — 6974 sayılı Türkiye Kömür İşletmeleri 
Kurumu Kanununun 2 nci maddesinin (B) fık
rasının değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
Ticaret, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân ko
misyonları raporları (1/144) (S. Sayısı : 124) 
[Dağıtma tarihi : 2 . 7 . 1966] 

X 5. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısı ve Millî Savunma, Maliye ve 
Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek ku
rulan Geçici Komisyon raporu (1/234) (S. Sa
yısı : 156) [Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1966] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli silâh
lar ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 tarih 
ve 6136 sayılı Kanunun 13 neü maddesiyle 
15 nci madesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/146) (S. Sayısı : 23) [Dağıtma ta
rihi L . 2 . 1966] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fik
ret Turhan gil ve 9 arkadaşının, Tababet ve 
suabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Adalet Komisyonu raporları (2/140) (S. 
Sayısı : 90) [Dağıtma tarihi: 24 . 3 . 1966] 

3. — Gaziantep Milletvekili Ali ihsan Göğüs 
ve 12 arkadaşının, 5680 sayılı Basın Kanunu
nun 31 nci maddesinin yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve içişleri, Turizm ve 
Tanıtma ve Adalet komisyonları raporları 
(2/41) (S. Sayısı : 128) [Dağıtma tarihi: 
9 . 7 . 1966] 

X 4. — Umumi hayata müessir âfetler dola-
yısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardım
lara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve İmar ve iskân, içişleri ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan 



Geçici Komisyon raporu. (1/231) (S. Sayısı : 
159) [Dağıtma tarihi : 28 . 11 . 1966] 

X 5. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1962 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/151, 1/34) (S. 
Sayısı : 149) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 6. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu. (3/251, 1/49) (S. 
Sayısı : 148) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 7. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1963 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/390, 1/52) (S. Sayısı : 
150) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 8. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Kesinhesabma ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısı ve Savıştay Komisyo
nu raporu (3/115, 1/46) (S. Sayısı : 151) [Da
ğıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 9. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1962 bütçe yılı Kesinhe
sabma ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkareai ile Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/155, 1/35) (S. 
Sayısı : 152) [Dağıtma tarihi : 2 . 8 . 1966] 

X 10. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1963 bütçe yılı Kesinhe
sabma ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/372, 1/54) (S. 
sayısı : 153) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

11. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Ca
hit Ortaç ve 78 arkadaşının, 6183 sayılı Amme 
alacaklarının tahsili usuMi hakkındaki Kanuna 
23 . 10 . 1962 tarihli ve 85 sayılı Kanunla ilâve 
edilen geçici 5 nei maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (2/118) (S. Sayısı : 103) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 4 .19661 

12. — Başbakanlık Basımevi döner sermaye 
işletmesi kuruluşu hakkında kanun tasarısına 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/3, Cumhuriyet Sena
tosu 1/368) (S. Sayısı : 102) (Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 436; Millet Meclisi 1 nci Dö
nem S. Sayısı 255) [Dağıtma tarihi : 26.4.19G6] 

13. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ada
let komisyonları raporları (2/131) (S. Sayısı: 
170) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

14. — Hendek kazası Kemaliye mahallesi nü
fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu Faik 
özer'in bakiye cezasının affı hakkında kanun ta
sarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/244) (S. 
Sayısı: 172) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

15. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in Medeni Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayım: 173) 
[Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

16. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırıl
ması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/348) (S. Sayım: 174) [Dağıtma tarihi: 
23 . 12 . 1966] 

17. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'in, 5965 sayılı Kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve Millî Eğitim Ko
misyonu raporu (2/349) (S. Sayısı : 176) [Da
ğıtma tarihi : 26 . 1 2 . 1966] 

18. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, eski 
Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gündoğan ve Is-



— 3 
tanbul Milletvekili îlhami Sancar'm, Dilekçe I 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi : 5/4; Cumhuriyet Senatosu : 
4/66) (S. Sayısı : 20) [Dağıtma tarihi : 
27 . 1 . 1966] 

19. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun I 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi : 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu : 4/68) (S. Sayısı : 21) [Dağıtma tari
hi : 27 . 1 . 1966] 

20. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30• . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 5/6; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (Mület Meclisi S. Sayısı : 
19; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 522) [Da
ğıtma tarihi : 28 . 1 . 1966] 

21. — Yeniden kurulacak vakıflar hakkın
da kanun tasarısı ve Adalet, İçişleri, Maliye ve 
Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu (1/239) (S. Sa
yısı : 183) [Dağıtma tarihi : 17 . 1 . 1967] 

22. — Polis vazife ve salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve içişleri Komisyonu raporu (1/163) 
(S. Sayısı : 188) [Dağıtma tarihi : 21.1.1967] 

23. — Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve 
Sayıştay Başkanlığı 1965 yılı Kesinhesabı hak
kında Meclis Hesapları İnceleme Komisyonu 
raporları (5/25) (S. Sayısı : 190) [Dağıtma 
tarihi : 7 . 2 . 1967] 

24. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu 
Üyesi Ahmet Nusret Tuna ve 9 arkadaşının, 
Methmetoğlu Murat Çalışkan'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tek
lifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
2/302) (S. Sayısı : 216) [Dağıtma tarihi : 
21 . 2 . 1967] I 

25. — T. B. M. Meclisi Saymanlığının, Hazi
ran, Temmuz ve Ağustos 1966 ayları hesabı hak
kında Hesapları İnceleme Komisyonu raporu. 
(5/26) (S. Sayısı : 225) [Dağıtma tarihi : 
2 . 3 . 1 9 6 7 ] 

26. — T. B. M. Meclisi Saymanlığının, Eylül, 
Ekim ve Kasım 1966 aylan hesabı hakkında 
Hesaplan İnceleme Komisyonu raporu. (5/27) 
(S. Sayısı : 226) [Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1967] 

V 

ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 17 . 7 . 1965 tarihli ve 507 sayılı Es
naf ve küçük sanatkârlar Kanununun 111 ve 
112 nci maddeleriyle geçici 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici 4, 5 v? 6 nci 
maddelerin eklenmesine dair kanun tasansı ve 
Adalet, İçişleri, Ticaret ve Sanayi komisyonla-
nndan üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/85) (S. Sayısı : 88) [Dağıtma tarihi : 
17 . 3 . 1966] 

2. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci 
maddesinin (c) fıkrasına 4092 sayılı Kanunla 
eklenen hükümleri değiştiren ve bu kanuna ge
çici bir madde ekliyen 350 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/68) (S. Sayısı : 31) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1966] 

3. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 41 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasansı 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/110) 
(S. Sayısı : 94) [Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1966] 

4. — Karayolları Trafik Kanununun 232 sa
yılı Kanunla değişik 26 nci maddesinin (A) fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Ulaştırma ve Millî Savunma komisyonları rapor
ları (1/94) (S. Sayısı : 143) [Dağıtma tarihi: 
22 . 7 . 1966] 

5. — 1076 sayılı İhtiyat Subayları ve İhtiyat 



Askerî Memurları Kanununun 14 ncü madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu raporu (1/77) (S. 
Sayısı : 158) [Dağıtma tarihi : 24 , 11 . 1966 | 

6. — 5584 sayılı Posta Kanununun 1, 3, 25, 
26 ve 40 ncı maddelerinden «İş kâğıtları» keli
melerinin çıkarılması hakkımda kanun tasarısı 
ve Ulaştırma Komisyonu raporu. (1/127) (S 
Sayısı : 63) [Dağıtma tarihi : 19 . 2 . 1966] 

7. — Hafta tatili hakkındaki 394 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasına bâzı 
ilâveler yapılmasına dair kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Çalışma Komisyonları raporları (1/62) 
(S. Sayısı : 62) [Dağılma tarihi : 19 . 2 . 1966] 

X 8. — Ceza işlerinde karşılıklı adlî yardım 
Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğu .hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/147) 
(S. Sayısı: 145) [Dağıtma tarihi: 26 . 7 . 1966] 

X 9. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında Hava Ulaştırmasına dair 28 Haziran 1966 
tarihli Anlaşmanın onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı ve Ulaştırma 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) 
(S. Sayısı: 166) [Dağıtma tarihi: 14 . 12 .1966] 

X 10. — Nükleer enerji sahasında hukukî 
mesuliyete dair Sözleşmeyi tadil eden Ek Proto
kolün onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu rapo
ru (1/261) (S. Sayısı: 167) [Dağıtma tarihi : 
14 . 12 . 1966] 

X 11. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
değişik geçici 5 ve 6 ncı maddelerinin değişti
rilmesi hakkındaki 11.2.1966 tarihli ve 724 
sayılı Kanuna ek kanun t.as.srısı ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/156) (S. Sa
yısı : 112) [Dağıtma tarihi : 7 . 5 . 196(1] 

12. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
32 nci maddesine 6842 sayılı Kanunla eklenen 
(g) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/152) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1966] 

13. — 6234 sayılı Köy enstitüleri ile llköğ-
retmen okullarının birleştirilmesi hakkındaki 
kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine da
ir kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân ko-

4 — 
| misyonları raporları (1/89) (S. Sayısı : 127) 
I [Dağıtma tarihi : 5 . 7 . 1966] 

14. — Otuzbir kişiye vatani hizmet terti
binden aylık bağlanması hakkında kanun tasarı
sı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/64) (S. Sayısı : 131) [Dağıtma tarihi : 
14 . 7 . 1966] 

15. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının Ta
rım Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı mad
delerin eklenmesine ve bu kanunun bir madde
sinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ti
caret, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/75) (S. Sayısı : 132) [Dağıtma tarihi : 

| 14 . 7 . 1966] 

16. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 22 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (1/145) 
(S. Sayısı : 134) [Dağıtma tarihi : 14 . 7 . 1966] 

X 17. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayısı : 135) [Dağıtma tarihi : 14 . 7 . 1966] 

18. — İzmir Milletvekili Hüsamettin Gü-
müşpala ve 50 arkadaşının, T. C. Devlet Demir
yolları İşletmesinde çalışan bir kısım memur
ların kıdemlerinin tanınması hakkında kanun 
teklifi ve Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyon
ları raporları (2/123) (S. Sayısı: 155) [Dağıtma 
tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 19. — 6368 sayılı Kanunla onaylanan MiK 
I letlerarası Sağlık Tüzüğünün bâzı hüküm

lerini değiştiren 12 Mayıs 1965 tarihli Ek Tü
züğün onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım komisyonları raporları 
(1/260) (S. Sayısı : 175) (Dağıtma tarihi : 
26 . 12 . 1966] 

20. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
' Kadri Kaplan ve 4 arkadaşının, 97 sayılı Ka-
I nunla değiştirilen 1076 sayılı Kanunun 3 ncü 

maddesine 5 fıkra eklenmesine dair ek kamın 
teklifi ile Mardin Milletvekili Rifat Baykal ve 
3 arkadaşının, 1963 ders yılında Harb Okulu 
öğrencilerinden okuldan ihraç olunanların asker -

' lik mükellefiyetlerini dü&eaıliyen kanun teklifi 



ve Millî Savunma Komisyonu raporu. (2/2, 
2/66) (S. Sayısı : 22 ye 2 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 29 . 12 . 1966] 

21. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun. 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal 
Bayram ve Genel tatiller hakkındaki Kamunun 
2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/258) (S: Sayısı : 178) 
[Dağıtma tarihi : 30 . 12 .1966] 

X 22. — Tekel Genel Müdürlüğü döner serma
yesinin (1 750 000 000) liraya çıkarılması hak
kında, kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve 
Plân komisyonları raporu (1/263) (S. Sayısı : 
184) [Dağıtma tarihi : 17 . 1 . 1967] 

23. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal 
ve 2 arkadaşının, 13 . 7 . 19G5 tarih ve 647 sa
yılı cezaların infazı hakkındaki Kanunun 7 nci 
maddesinin (B) bendinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/116) (S. Sayısı : 191) [Dağıtma tarihi: 
3 . 2 . 1967] 

24. — Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 
Türk Anonim Şirketi kâr hisseleri hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/162) (S. Sayısı : 192) [Dağıtma ta
rihi : 10 . 2 .1967] 

25. — Ankara Milletvekili Hasan Türkay ve 
3 arkadaşının. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun 60 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 
ile yine 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nuna bir madde ilâve edilmesine dair kanun 
teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Çalışma ve 
Plân Komisyonları raporları (2/203) (S. Sa
yısı : 193) [Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1967] 

X 26. — Ankara ve İstanbul şehirlerine içme, 
kullanma ve endüstri suyu temini hakkında ka
nun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker ile 9 arkadaşının teklifi ve İçişleri, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komisyonları rapor
ları (1/197, 2/235) (S. Sayısı : 209) [Dağıt
ma tarihi : 14 . 2 . 1967] 

X 27. — Su ürünleri kanunu tasarısı ile Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öztürk-
çine; Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 10 
arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 

Üyesi Tevfik Inci'nin, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, İçişleri, Ticaret, 
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonların
dan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 21W 
[Dağıtma tarihi : 17 . 2 . 1967] 

28. — Çanakkale Milletvekili Cihad Babanım 
Salih Sıtkı Fıstıkeri'ne vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanmasına dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/11Ö) 
(S. Sayısı : 211) [Dağıtma tarihi : 21 . 2 .1967] 

29. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Fah
ri özdilek ve 5 arkadaşının Ali Rızaoğlu 1314 
doğumlu Abdurrahman özgen'c vatani hizmet 
tertibinden maaş bağlanması hakkında kanun tek
lifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/264) (S. Sayısı : 212) [Dağıtma tar ih i : 
21 . 2 . 1967] 

30. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu ile Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, Ab
dullah Oğuz'a vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/326) (S. Sayısı: 
213) [Dağıtma tarihi: 21 . 2 . 1967] 

31. — İki kişiye vatani hizmet tertibinden ay
lık bağlanması hakkında kanun tasarısı ve Mali
ye ve Plân komisyonları raporları (1/226) (S. 
Sayısı: 214) [Dağıtma tarihi: 21 . 2 . 1967] 

32. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sa
mi Küçük ve 3 arkadaşının Mehmetoğlu İsma
il Borazan'a vatani hizmet tertibinden maaş 
bağlanması hakkında kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/356) (S. 
Sayısı : 215) [Dağıtma tarihi : 21 . 2 . 1967] 

X 33. — Yabancı memleketlerde yapılan ev
lenme merasimlerinin kolaylaştırılması hakkın
daki sözleşmenin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı ve Adalet, İç
işleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/181) 
(S. Sayısı : 222) [Dağıtma tarihi : 25.2 .1967] 

34. — 30 . 12 . 1960 tarihli 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununda değişiklikler yapılmasına 
dair 19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sayılı Kanunun 
642 sayılı Kanunla değişik geçici 4 ncü ve 
26 . 6 ; 1964 tarihli ve 484 sayılı Kanunun 
10 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
poru (1/258) (S. Sayısı : 224) [Dağıtma tari
hi : 25 . 2 . 1967] 



35. — Tarım Bakanlığı Ziraat İ§leri Genel 
Müdürlüğü ile Zirai Mücadele ve Zirai Karanti
na Genel Müdürlüğüne bağlı kurum, okul ve ku
ruluşlara döner sermaye verilmesi hakkında kanun 
tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 9 arkadaşının kanun tek
lifi ve Tarım ve Plân komisyonlarından 7 şer 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/259,) 
(2/71) (S. Sayısı : 227) [Dağıtma tarihi : 
8 . 3 . 1967] 

X 36. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Ge
nel Konferansının kırkbeşinci toplantı dönemi sı
rasında kabul edilen 116 sayılı Sözleşmenin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısı ve Dışişleri ve Çalışma komisyonları rapor
ları. (1/309) (S. Sayısı : 228) [Dağıtma tarihi : 
13 . 3 . 1967] 

X 37. — Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika 
Kıralhğı arasında imzalanan Sosyal Güvenlik 

hakkında Genel Sözleşmenin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışiş
leri ve Çalışma komisyonları raporları. (1/315) 
(S. Sayısı : 229) [Dağıtma tarihi : 14 . 3 . 1967] 

X 38. — Makinalardan korunma ile ilgili 
119 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Dışişleri ve Çalışma komisyonları ra
porları. (1/319) (S. Sayısı : 230) [Dağıtma 
tarihi : 14 . 3 . 1967] 

X 39. — Türkiye Cumhuriyeti ile Holânda 
Kıralhğı arasında imzalanan Sosyal Güvenlik 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Dışişleri ve Çalışma komisyonları ra
porları. (1/293) (iS. Sayısı : 231) [Dağıtma 
tarihi : 15 .3 .1967] 


