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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

20 gün uzatılmasına 
Türkiye - isviçre Ticaret ve Ödeme Anlaşma

sının 1 Eylül 1945 tarihine kadar uzatılmasına 
Türkiye - İsviçre Ticaret ve ödeme Anlaşma

sının bir ay uzatılmasına dair kanunlar kabul 
edildi; 

Nakil vasıtaları hakkındaki 3827 sayılı ka
nuna ek kanun teklifi ile; 

Türkiye ile Çekoslovakya arasında 22 Haziran 
1945 tarihinde imzalanan Ticaret ve Ödeme; 

Türk - İngiliz Ticaret ve Ödeme Anlaşmala-
r ı nnı onanm alarma; 

Türkiye - İsviçre arasında Ticari mübadele
lerin ve ödemelerin düzenlenmesine; 

Türkiye ile Yunanistan arasında 1 Haziran 
1945 tarihinde imzalanan Ticaret ve ödeme An-
laşmasınrn onanmasına dair olan kanunların bi
rinci görüşülmeleri yapıldı ve; 

Pazartesi günü toplanılmak üzere Birleşime 
son verildi. 

Londra'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Ha
san Saka'ya, dönüşüne kadar, Maliye Bakanı 
Nurullah Sümer'in vekillik edeceğine dair Cum-
hurbaşkalığı tezkeresi ile; 

İskân Kanununun 29 ncu maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının geri veril
mesine dair Başbakanlık tezkeresi okundu; 

Diyarbakır Milletvekili Rüştü Bekit'in millet
vekilliği dokunulmazlığının kaldırılması Hakkın
daki tezkerenin geri verilmesine dair Başbakan
lık tezkeresi okunarak kabul olundu. 

Antalya Milletvekili Mesut Çankaya, gine; 
Antalya Milletvekili Mesut Çankaya; 
Balıkesir Milletvekili Hayrettin Karan; 
Kayseri Milletvekili Nazmi Toker ve Sivas 

Milletvekili Kâmil Kitapçı; 
Malatya Milletvekili Dr. Cafer Özelci ve; 
Niğde Milletvekili Rifat Dolunay'in Milletve

killikleri dokunulmazlıklarının kaldırılmasının 
Dönem sonuna bırakılması hakkındaki raporlar 
ile; 

Türkiye - Finlandiya Ticaret ve ödeme An
laşmasının 6 ay uzatılmasına; 

Türk - İngiliz Ticaret ve Malî Anlaşmalarının 

Tasanlar 
1 .— 4516 sayılı kanunla çıkarılmasına izin 

verilen bonolardan bir kısmının 1934, ikinci sıra 
Türk borcu tahvillerinin erken ödenmesinde kul
lanılabileceğine dair kanun tasarısı (1/532) (Ulaş
tırma ve Bütçe Komisyonlarına.) 

Başkan vekil i Kâtip Kâtip 
Siııob Tunceli Kocaeli 

('. K.încedayı Nccnıeddin Sahir Sûan S. Pfk 

1 Teklifler 
2. — Bitlis Milletvekilleri Muhtar Ertan ile 

Bülent Osma'nın, memur ve müstahdemlere ve
rilecek fevkalâde zam hakkındaki kanuna ek ka
nun teklifi (2 93) (Bütçe Komisyonuna.) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 



B İ R İ N C İ OTURUM 
Açılma saati: 15 

BAŞKAN — T. F. Süay 

KÂTÎPLER: B. Osma (Bitlis), N. Fırat (Samsun) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — İş ve İşçi Bulma Kurumu kuruluş ve 
görelileri hakkında kanun tasarısı ve Geçici Ko
misyon raporu (1/509) [1] 

ÇALIŞMA BAKANI Dr. S. IRMAK (Konya) 
— Sayın arkadaşlar, yüksek huzurunuza sunul
muş olan kanun tasarısı memleketimiz için yeni 
neviden bir Devlet vazifcs'ni tazammun ettiği 
için izin verirseniz kanunu sevketmeğe âmil olan 
sebepleri gayet kısa olarak huzurunuzda arzet-
mek istiyorum. 

Bu tasarı ile istihdaf ettiğimiz gaye Türk 
demokrasisinin ve milletimizin güttüğü sosyal 
politikanın bir gereğini yerine getirmektir. 
Yüksek heyetin malûmu olduğu üzere her şey
den evvel sosyal politikanın esası, vatandaşı 
çalıştırarak mutlu kılmaktır. Çalışma mevzu
unda ne kadar büyük hamlelere muhtaç oldu
ğumuzu ve çalışmamızı gerek kemiyet, gerek 
keyfiyet bakımından daha ne kadar artırmağa 
mecbur olduğumuzu ayrıca arzetmeğe bir sebep 
görmem. Şu muhakkaktır ki vatanımız için 
güttüğümüz büyük dâvalarımızda, büyük üm
ran ve kalkınma dâvalarımızda başlıca kayna
ğımız ve istinatgahımız vatandaşların çahşma, 
bedenî ve fikrî çalışma güçlerini artırmak ve 
rasyonellemektir. Bu kanunu sevkederken üç 
gayeyi tahakkuk ettirmeyi hedef tutmuş oluyo
ruz. Birisi bundan on yıl evvel meriyete girmiş 
olan îş Kanununun bir emrini yerine getirmek
tir. Bu kanunun 62 nei maddesinde işçilerin el
verişli oldukları işlere yerleşmeleri ve muhtelif 
insanları işe elverişli işçi bulmak Devlet hizmeti 
olarak Devlet tarafından yapılması ele alınmış
tır. Bizim için yeni olan siyaset burada tasarıyı 

[1] 46 sayılı hasmayazı tutanağın sonundadv, 

şevke âmil olan ikinci sebep Milletlerarası giriş
tiğimiz taahhütlerin yerine getirilmesidir. Fi-
ledelfiya'da ve daha evvel Cenevre'de toplanmış 
olan iş konferanslarında iş tavassutunu bir tica
ret metağı olmaktan çıkararak bunu Amme hiz
metleri meyanına, Devlet vazifeleri arasına sok
mak birçok Devletlerce olduğu gibi bizim Dev
letimizce de kabul edilmişti1' ki, bunun tasdiki 
hakkındaki kanun tasarısı da hazırlanmış olup 
yakında yüksek huzurunuza sunulacaktır. Bu 
suretle bu taahhüdümüzü de yerine getirmiş ola
cağız. 

Üçüncüsü; şüphesiz en önemlisi memleketin 
kendi zaruretleri ve kendi gerçekleridir. , Va
tandaşları çok muhtaç olduğumuz çalışmağa da
ha büyük ölçüde sevkedebilmek için elimizde 
bulunan vasıtaların en. mühimlerinden birisi iş 
arayan ve işçi arayana işçi bulma hususunu ve
rimli surette temine Devletin tavassut etmesidir. 
Arkadaşlar, yüksek müsaadenizle bu kanun 
meriyete girdiği zaman Cumhuriyetin temelleriy-
le beraber başlıyan bir zihniyet inkılâbının hız
lanacağını göreceğimizi umuyoruz. Sessizce baş
lıyan bu inkılâbın, çalışmanın azizliğini ve kut
siyetini memleketin bütün tabakalarına yaymak
tan ibaret olan bir zihniyet inkılâbıdır. 

Sanat mekteplerimize, liselerimiz derecesin
de, hattâ onu aşan bir tahacümün vuku bulma
sı ve vatandaşlar arasında artık Osmanlı İmpa
ratorluk devrinde olduğu gibi mihaniki işlerin 
hakir görülmesi tarzındaki telâkki sessiz ve se
dasız olarak ortadan kalkmakta ve bunun yerine 
çalışmanın aziz oluşu hakkındaki kanaat yer
leşmektedir. Bu zihniyet değişmesini elimizdeki 
bütün vasıtalarla hızlandırmak başlıca vazifele
rimizden biridir. 

Öte taraftan kanunun şevkine âmil olan se-
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B : 23 14.1 
bepierden birisi, memleketimizin hususiyetlerin
den birine bir çare aramaktır. 

Bildiğiniz veçhile Orta - Anadolu'dan Trab
zon havalisinden çok büyük işçi hareketleri vuku 
bulmaktadır. Şimale, cenuba ve bilhassa Garbî 
Anadolu'ya büyük işçi hareketleri vuku bul
maktadır. Zamanla elimizdeki elemanları iyice 
yetiştirdikten sonra bu büyük'işçi hareketlerini 
zapturapt altma almak, sağlık ve sosyal tedbir
lerini yerinde ittihaz etmek ve iş verüninin mem
lekete yararlı olmasına çalışmak gayelerini güt
mekteyiz. Kanun tasarısından bütün bu büyük 
vazifeleri olduğu gibi, olduğu çapıyla elealmayı is
tihdaf etmemekteyiz. Daha ziyade ilk senelerde bü
yük şehirlere inhisar etmesi .zaruri olan bir faali
yete geçeceğiz.-'Personel yetiştirdikten, kendimize 
mahsus metodlarla kendimize emniyet geldikten 
sonra îş Kanununun çizdiği büyük hedefe biran-
evvel ulaşmak için elimizdeki bütün vasıtalarla ça
lışacağız. Bu hedef, iş ve işçi bulmak dâvasında 
tam mânasiyle Devletin hâkim olmasıdır. Bunun 
için başlamış olan istişari faaliyetimize devam 
edeceğiz, ilim âleminin mütalâalarına göre hare
ket etmek ve buna göre işe devam etmek gayemiz
dir. Onun için de memleketimiz içinde bulunan 
ilim adamlariyle bu sahada teması temin 
etmiş bulunuyoruz. Değerli mütalâa ve tavsiye
lerinden istifade etmiş bulunuyoruz. Yakın bir 
tarihte beynelmilel şöhreti olan ilim adamlarının 
da hizmetinden ve ihtisasından istifade etmek için 
gerekli tedbirler almış bulunuyoruz. Bu faaliyet 
bir taraftan ilerletilirken, yani iş ve işçi bulma
yı Devlet vazifesi halinde geliştirirken, diğer ta
raftan da aynı kuruma memleketin büyük bir 
işini de tevdi etmek kararındayız. Bu da mütehas
sıs işçi yetiştirme davasıdır. On senedenberi 
meriyette bulunan iş kanunumuz bu vazifeyi 
de Devlete bir vazife olarak vermiş bulunuyor. 
İşte bunu da bu kurumun gerçekleştirmesi için 
elimizden geldiği kadar gayret edeceğiz. 

. Kanunun şevkine âmil olan noktalan gayet 
kısa hatlariyle izah ettikten sonra, hatıra gel
mesi melhuz olan birkaç suale kısa olarak cevap 
vermeme izin vermenizi rica ederim. Birincisi 
bu müessese ile tam bir hukuki mesuliyet kabul 
etmediğimiz belki bir tenkit mevzuu olabilir. Va
tandaşın, iş bulma hususunda vukubulacak müra
caatlarını isaf etmemekten ötürü kurumu mesul 
addetmedik. Belki bu bir tenkit mevzuu olabi
lir- Şüphesiz ideal olan bütün vatandaşlara ih-
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hsasları, bilgileri ile mütenasip işler bulmak
tır. Ve fakat memleketimiz için yepyeni olan 
bu derdi bütün mesuliyetiyle Devletin omu-
zuna yüklemeyi, ameli bakımdan faydalı bul
madık. 

îkincisi, böyle bir teşkilâtı niçin Çalışma Ba
kanlığının müdürlüklerinden birisine vermiyo
ruz da ayrı bir kuruma veriyoruz şeklindeki su
ali mukaddere cevap arzedeyim. Evvelâ arka
daşlarıma şu noktayı hâtıra olarak arzetmek 
isterim ki, yeni bir bürokrasi cihazı kurmak 
gibi bir temayülden çok uzak bulunuyoruz. Böy
le bir kurumu meydana getirmiş olmaktaki, amil 
daha ziyade bu kurumun gerektiği gibi ticari 
ve ekonomik esaslarla çalışmasını sağlamak için
dir. Onun için bunu Çalışma Bakanlığının mes
uliyeti altında ve fakat amelî bakımdan muhtar 
hükmi şahsiyeti haiz bir müessese olmasında fay
da mülâhaza ettik. Zaten bütün diğer tedkik 
ettiğimiz memleketlerde iş ve işçi bulma mü
esseselerinin böyle otonom olduğunu gördük ve 
bizim tş Kanunumuzda da buna ait sarih ima
lar mevcuttur. Onun için bu vazifeyi tekab-
bül ederken kullanacağımız memur sayısı, bu 
vazifeyi mevcut teşkilâtımıza gördürmekten do
layı kullanacağımız memur sayısından fazla ol-
mıyacağını huzuru âlinizde temin etmek iste
rim ; mukadder bir suale cevap vermiş olmak 
için. 

Üçüncü mukadder bir sual de, kanundaki fa
aliyetlere İş Kanununun çerçevesi dışında bir 

'hüviyeti bulunmasıdır. Yani iş ve işçi bulma 
faaliyetleri yalnız iş Kanununun içinde bulu
nan işçiler değil, bu kanun dışında kalan ve 
fakat işçi vasfrnı haiz olan her türlü vatan
daşlarımızın bu müesseseden faydalanmasını te
mindir, bunun için bu kanunda maddeler derpiş 
etmiş bulunuyoruz. Başlangıçta bu faaliyet ha
kikaten arzettiğim sebeplerden dolayı henüz 
tecrübeye tâbi tutmadığımız böyle bir müesse
seye böyle ağır bir yükün yükletilmesi ağır gö
rülebilir. Fakat biz yetiştirdiğimiz eleman nis
petinde açabildiğimiz müesseselerin tesisatı nis
petinde bize baş vuracak her nevi vatandaşa her 
nevi çalışma dileğini en geniş imkânlarımız nis
petinde karşılamak faydalı olur. 

Onun için-burada işçi tahdidine yani, 10 iş
çiden fazla çalıştıran müesseselere inhisar ettir
meği doğru bulmadık. İmkânlarımız ve perso
nelimiz nispetinde her türlü işçi talebini karşı-
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.lamak İçin hazırlık yapmış bulunuyoruz. 

îzin verirseniz ve tasarı kanunlaşırsa, merkez
de bir genel müdürlük teşkilâtı vardır, bunun 
her hangi bir umumi heyeti olmadığı gibi bir 
jdare meclisi de yoktur. 

Zannederim ki, bu durum, şu tasarı ka
bul buyurulduğu takdirde masrafsız bir teşkilât 
meydana getirmek ve kabil olduğu kadar bü
rokrasiye boğulmamak emelinde bulunduğumuz 
hakkında bir misal verebilir. Mütehassıs bir 
umum müdürün riyaseti altında ademi merkezi
yet esasına göre illerde çalışacak is büroları 
açmağı düşünmekteyiz. Bu bürolarımız geniş
ledikçe bunları mühim merkezlerde psikoteknik 
meslekî istişarelere de bu seneden itibaren baş
lamak kararındayız. 

Malûmu âliniz olduğu üzere bu istişareler 
vatandaşların fikrî ve iş kabiliyetlerinin kısta
sıdır ve kendisinden en çok verim alınması ne
rede mümkünse bu usul vasıtasiyle o imkânlar 
tahakkuk eder ve bu suretle verim bakımından, 
vatandaşımızın tatmini bakımından daha hayırlı 
teşebbüslere girişmek imkânı hâsıl olabilir. 

Arkadaşlar, işe bu mütevazi çerçeve içinde baş
lıyoruz, şüphesiz her hayırlı faaliyetin başlaması 
lâzımgeldiği gibi. Fakat hedefimiz,bu yeni neviden 
takabbül ettiğimiz vazifeyi kendisine lâyık olan 
ehemmiyetle ele almak, işlemek, adam yetiştirmek 
ve kabil olduğu kadar yakm tarihte memleke
tin her türlü iş ve işçi alanma şâmil bir faa
liyet sahasına girmektir. Bu hedefe varmakta 
Büyük Millet Meclisinin müzaheretini esirgemi-
yeceğine kuvvetle emin bulunmaktayız. Çünkü 
Türk demokrasisi ve sosyal politikasının bir ge
reğini gerçekleştirmek yolundayız. Bu intibaa 
Büyük Millet Meclisinin iştirak edeceğini umu
yorum. (Bravo sesleri alkışlar). 

Y. S. UZAY (Eskişehir) — Muhterem arka
daşlar. Bundan on sene evvel 1936 senesinde Bü
yük Millet Meclisinde 148 maddeli iş Kanunu 
çıkarılmıştı. Bu kanunda yazdı olan işle
ri görmek için iş dairesi namiyle bir umum mü
dürlük teşkil etmiş ve bu kanunun tatbikini onun 
uhdesine vermişti. Nitekim dokuz seneden be
ri bu i§ dairesini yürütmeğe çalışmaktaydık. Yük
sek bilginizde olduğu veçhile geçen sene Ça
lıştırma Bakanlığı kurularak bu vazife onun 
uhtesine tevdi edilmiştir. Şimdi müzakere et
mekte bulunduğumuz bu tasan ile 148 maddelik 
iş kanununun yalınız üç maddesi, yani 63, 64, 69 
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ncı maddelerinin içinde yazılı işleri görmek üze
re bir Umum Müdürlük teşkil edilmektedir. 
Böyle bir Umum Müdürlük ki Umum Müdürün
den başka birisi doktor olmak şartiyle iki Umum 
Müdür muavini var; merkezde büyük teşkilâtı 
var; icabeden vilâyetlerde de teşkilâtı olacaktır. 

Bundan üç sene evveldi, iş ve işçi bulma işi
ni düzenlemek üzere Ekonomi Bakanlığı bir ta
san getirmişti. Bu işin nasıl yapılacağını tetkik
le maşgul olmak ve hazırlık yapmak üzere İçiş
leri Komisyonunda bir sukomisyon teşkil edildi. 
Bendeniz de bu komisyon içerisinde bulunarak 
çalıştım. Bir müddet sonra bize dediler ki; biz 
bu maddelerde yazılı olan şeyleri yapmak üzere 
hazırlanmış değiliz; bunu şimdild halde yapa
mayız, yapamıyacağımızı anladık; o halde biz bu 
kanunu Meclisten geri alacağız dediler ve geri al
dılar. İş Kanunu 1936 senesinde çıkmış ve bir sene 
sonra mevkii meriyete konulmuştur. Kanunun 63 
ve 64 üncü maddeleri kanunun neşri tarihinden üç 
sene sonra yürürlüğe konulması kanunda yazılı 
olduğu için öyle olmuştur. Sebebi de; üç sene 
zarfmda iş ve işçi bulmak için hazırlık yapılaca
ğını âmirdi. O daire üç sene sonra bir hazırlık 
yapamadı, altı sene geçti yine yapamadı, dokuz 
sene geçti yine yapamadı. Netekim şimdi muh
terem Bakanın sözünden anladık ki hâlâ bir ha
zırlık yoktur. Bugün böyle bir Umum Müdür
lük kurulmağa başlanacak olduğu bir sırada ha
zırlık yine yoktur. Üç sene evvel hazırlığımız ol
madığı için böyle bir işe başlayamayız diyen o 
daire şimdi bu işi yaparız diye bu tasanyı ge
tirmiş bulunuyor. Neyi yapacaktır? Neyi hazır-
lıyacaktır acaba?! 

İş Kanununun 63 üncü maddesi şöyle diyor: 
«İşçilerin elverişli işlere yerleştirilmeleri ve muh
telif işçiler için elverişli işlerin bulunmasına ta
vassut hususlarını tanzim bir âmme hizmeti olarak 
Devlet tarafından yapılacaktır» 

İş Kanununun 64 ncü meddesi de aynen şu
dur :«iş ve işçi bulma teşkilâtı her türlü ekinomik 
işletmelerle serbest sanat ve hizmet mahiyetinde 
olan diğer bütün işler hakkında malûmat topla
mak, iş arz ve talebini intizama bağlamak ve 
işçi ücretlerinin temevvücatını takip ve geçim 
şartlarındaki pahalılığa göre mukayese ederek 
içtimai sıkıntılann önürte geçecek umumi yahut 
bir mıntaka veya belediye çevresine ait tedbirle
ri tesbit ve bunlann tatbiki çarelerine teves
sül etmek, muhtelif sanat ve zümrelere mensup 
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iş 'verenlerle işçileri gösteren cetvelleri neşir ve ilân ı 
etmek, işçilerin meslekî terbiyelerinin yükselme
si ve ehliyetli (kalifiye) işçi yetişmesi için gerek- ı 
Ji olan tedbirler üzernde faaliyette bulunmak ve 
iş mukavelelerinin akdına vasıta olmak gibi va
zifeleri, bir ücret karşılığı olmaksızın, ifa ile I 
mükelleftir. Bu vazifelerin yapılması tarzları, gö
rülecek lüzuma göre, nizamname ile tâyin edi
lir» deniliyor. ı 

Eski İş Kanununun 69 ncu maddesinde de: 
«Is verenlerin işçi ihtiyaçları ve bazı vasıf

lan haiz işçilerin iş ihtiyaçlarını herhalde res
mî iş ve işçi bulma teşkilâtına bildirmeleri lâ
zımdır ve işçilerin bir işe girmezden evvel mut
laka işçi bulma teşkilâtına kendisini kaydet
tirerek (işçi karnesi) alması mecburiyeti var
dır» denilmektedir. 

İşçileri bu suretle hazırladıktan sonra ken- I 
dilerine karne verecek, Ben duvarcıyım, maden
ciyim, maden ustasıyım dediğim zaman, ne de
rece işçidir, ne derece ustadır, onun derecesi 
takdir edilecek, kalifiye edilecek ve eline bir 
karne verilecek, şu mahiyette bir işçidir diye 
bir karne verilecek ve bu hazırlıklar yapıldık
tan sonra böyle bir kurum yapılacak ve ilân 
edilecek. Bu ilândan sonradır ki, gelin ben iş 
isteyene iş bulacağım, işçi arayana da işçi bu
lacağını denilecek ve bu suretle bir kurum açı
lacaktır ve herkes de bu kuruma kendisini kay
dettirmeye mecbur olacaktır. Şimdi ise böyle 
birşey yoktur. Üç sene evvel nasıl yapamaz bir 
vaziyette iseler bugün de aynı vaziyettedirler. ı 
Bana dediler ki, bunun ikisini birden yapaca
ğız. Biz bu kurumu yaptıktan sonra bu ha
zırlığı da yapacağız, ondan sonra işçiye ihtiya
cı olanlara ve iş istiyenlere iş vereceğiz. İyi 
amma bu kurumun bu hazırlığı yapması için 
İş Kanunu üç sene mühlet verdiği halde üç se
ne, altı sene hattâ 9 senede yapamamışlardır, 
yahut ta yapmamışlardır. Çünkü yapmak iste
selerdi pekâlâ yapabilirlerdi. Ne de olsa bu ha
zırlığı yapmak için üç sene değilse bile çok da
ha iyimser olarak arzedeyim ki, iki sene, hiç 
olmazsa bir sene lâzımdır. Bir senede de ya 
olur, ya olmaz. Bir sene bu umum müdürlük 
teşkilatındaki memurlardan büyük bir kısmı 
boş duracaktır. Vakıa bu hazırlığı onlar yapa
cak amma onu yapmak için böyle bir muhtar, 
şahsiyeti hükmiyeyi haiz büyük bir umum mü
dürlük kurmaya lüzum olmadığı kanaatında- | 
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yını. Nasıl yapılacak, onu aşağıda ayrıca ar/e
deceğim. 

Şimdi bu kurumu nasıl yapıyorlar? Okudu
ğum İş Kanununun 63, 64 ve 65 nci maddele
rinde böyle yazılıdır. Bu tasarının 1 nci mad
desinde deniliyor ki; İş Kanununun 63, 64 ve 
65 nci maddeleri hükmüne göre iş ve iş bul
mak ve buna tefemi eden işlerle meşgul olmak 
üzere böyle bir l'mıım müdürlük, hükmi şahsiyeti 
ve muhtariyeti haiz bir umum müdürlük kurul
maktadır. Böylece kalsaydı mesele yoktu. Fakat 
bundan sonra ne yapılıyor? Tasarımın aşağıdaki 
maddeleriyle yalnrz bir tanesini ele alıyorlar, iş 
ve işçi veııne vazifesi. Nasıl yapılacak ne vakit 
olacak, ne şekilde mukaveleye bağlanacak? Vesa
ire. Yalnız o iş hakkında müteaddit maddeler iş
lenmektedir. Fakat arzettiğim gibi asıl temel ola
cak kısım için, diğer vazifeler için burada hiç
bir bahis yoktur. Denilebilir ki, yukardaki mad
de içinde yazılı. O halde yalnız işverme ve işçi 
bulmadan bahsederek, diğer vazifelerden hiçbir 
bahis olmadığına göre bu.maksadı temine kâfi 
değildir. Ya hepsinin nasıl yapılacağından bah
setmeli yahut 63, 64, 69 ncu maddelerdeki işler 
diyerek bırakılmalı, diğer işler, mühmel mi bırakı
lacak? Yoksa akla geldiği zaman mı yapılacak? 
Çünkü onlardan hiç bahis yok. Ya hiçbirinden 
bahsedilmemeli idi, yahut hepsinden ayni surette 
bahsedilecekti. Kanaatim budur, bu, yapılma
mıştır. 

Şimdi, yeni teşekkül edeeek bu umum müdür
lük neleri yapacak? Diyorlar ki, İş Kanununun 
falan, falan maddelerine istinat ettiği için o ka
nun hükümlerine uyarak yürütmek için bir ka
nun tasarısı hazırlandı. Pek tabiî olarak bu böyle 
olmalıdır. Fakat şimdi Muhterem Bakan da be
lirttiler, bunun içerisinde bazı hükümler İş Ka
nununa aykırı olarak alınmıştır. Meselâ : 

1. — İş Kanununda, iş kanununun şümulü 
içerisine giren işyerleri, 10 kişiden fazla işçi ça
lıştıran yerlerdir deniyor. Bu yeni kanun daha 
eksik işçi çalıştıran yerleri de bu tasarının hük
müne tâbi tutuyor. 

2. — tş Kanununda iş sahibinin bu işverme 
bürosuna kendisini yazdırmağa mecbur olduğu 
yazılıdır, oradan iş alacak. Şimdi bize getirilen 
tasarıda bu isteme ve işverme talebinde bu
lunma ihtiyari olacak. İsterse gelecek; ben, siz
den iş veya işçi istiyorum, diyecek. İstemezse 
gelmiyecek. Şimdigayriresmî iş tavassutu yapan-
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laroı yaptıkları gibi. Halbuki i ş Kanunu bu iş-
bulma işi Devlet işi, âmme hizmeti olacak de
mektir. Bu da tş Kanununa aykırı olarak gö
zükmektedir. 

On sene evvel İş Kanunu müaakere edilirken, 
zannederim bu 63 ncü maddenin müzakeresi sı
rasında, o vakit Manisa Milletvekili olan Refik İn
ce soruyor: Bu hükümlerin içinde tarım işçileri 
de dâhü midir? Komisyon sözcüsü cevap veri
yor: Dâhil değildir, diyor. 

3. — Bu yeni kanun tasarısı müzakere edilir
ken bu komisyonda yine üye olanlardan birisi 
Muhterem Çalışma Bakanından soruyor: Tarım 
işçileri dâhil midir, diye? Dâhildir, diye cevap 
veriliyor. 

Tarım işçileri o kanunda dâhil değildir, bu 
kanunda dâhil olacaktır. 

4. •— İş ve işçi bulma teşekkülünün nasıl ya
pılacağı İş Kanununun 63 ncü maddesinde yazı
lıdır. Onda diyor ki, Bakanlığa bağlı olarak ya
pılacak İşverme ve bulma teşekkülü genel teşki
lâtın içindedir. Şimdi ise çok büyük müstakil, 
ve muhtariyeti haiz Umum Müdürlük yapılmak
tadır. Bunları arzetmekten maksadım bu yapı
lan işler iyi değildir, İş Kanununun yaptığı da
ha iyidir demek istemiyorum. Herhangi bir ka
nunun birkaç maddesindeki ahkâm kabiliyeti tat-
hikiyesini kaybedebilir. Onu Byük Millet Mec
lisi değiştirir ve yerine başka hükümler koyabilir. 
Burada böyle yapılmamıştır. Burada İş kanu
nundaki ahkâma aykırı hükümler konulmuştur. 
Fakat iş Kanununda yazılı hükümlerin kaldırıl
dığına dair bir kayit yoktur. Tasarı aynen çı
karsa iki kanunun okunduğu zaman yekdiğerine 
muhalif hükümler kendiliğinden görülecektir. 
Ben bunu doğru bulmuyorum. Şimdiki gibi ol
mam daha doğru ise öteki kanunun maddelerin
den buna uymayan hükümler çıkarılmalıdır. Bu 
kanun tekniği usullerimize daha uygundur. 

Şimdi bu kanun bu şekilde İş Kanununa olan 
aykırılıklar bahsini böyleee gösterildikten sonra 
kurulmak istenilen işverme ve işçibulma vazife
sini de nasıl yapmayı tasarladığını ifadeye ça
lışayım: Üçüncü maddesinde diyor ki, böyle mec
buri olmryaFak muhtar şekilde iş istiyen veya iş
çi arayan kimse Genel Müdürlüğün iş büroları
na gelecek, iş isteyen, bana iş buldunuz mu diye 
sorulduğu zaman ona denecektir ki, sana mu
hakkak iş bulmak için bir taahhüdümüz yok, bu
lursak veririz. Amma sen istersen müracaatını 
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1 başka yere de yapabilirsin;. Sonra meselâ Adana 

çiftçilerinden birisi ekinini biçmek üzere çok 
acele olarak kendisine 50 tane işçi isteyecek, tel
graf yazacak. Bulalım diyecekler ne vakit Orak 
zamanı geçiyor. 2 gün, 3 gün 10 gün bekliye-
cek, işçi gelmiyor. Hani nerede işçi deyince biz 
işçi göndermeğe mecbur değiliz, bulursak gönde
ririz cevabını alacak. Üçüncü maddeden bu an
laşılıyor. 

Sonra mukaveleye tavassut eder deniliyor, 
Mukavele yaparken tavassut edecektir. Fakat o 
mukavelenin sonunda herhangi taraftan birisi 

i mukaveleye riayet etmezse, bir zarar tahaddüs 
i ederse işbulma idaresi bir sorumluluğu kabul et

miyor. 
Dahası var; birisi işçi istemek için geldi ve

yahut Kayseri'den telgraf çekti. Aman bana 50 
tane işçi gönderin dedi. İş istiyenler büroda ya
zıldığı için onlara müracaat edecektir. Fakat bu 
is istiyenler daireden çıktıktan sonra 10 adım ile
risinde bir adam karşısına çıkıyor, sen kimsin ben 
duvarcıyım yahut marangozum. Tamam, bana 
da bir duvarcı lâzım diyor ve her ikisi uyuşuyor. 

I Beri tarafta iş arayan adam tenezzül edipte gelip 
bürodan ismini sildirmeye bile lüzum görmüyor. 

Onun adı defterinde yazılı kalıyor, memur 
efendi bekleyip duracak, benim defterimde ka
yıtlıdır diye. Kezalik işçi arayan da böyle ya
pacak. İşçiyi, buldu mu gidip haber vermeğe 
lüzum görmiyecek. Bilmem gidip gördünüz 
mü? Maarifin yanında bir kahvehane var, ta
ahhüt ediyor, işçi de buluyor. Bu resmî ku
rum o kadar da yapamıyacak. 

Kayseri'den Ankara'ya bir telgraf yazıyoı-
I 1ar, elli tane işçi istiyorlar. Buradan işçi bulup 

gönderebiliriz amma masrafı peşin vereceksin 
diyecekler. Elli işçi için beherine on lira ol
sa 500 lira tren parası gönderin, bu parayı 
vermezseniz gönderemeyiz, diyecekler. İşçi is
teyen 500 lirayı gönderecek. Fakat işçiler pa
raları aldıktan sonra gitmezlerse 500 lira yan-

I di. O adamın, parayı istediniz, gönderdik, fa-
| kat işçi gelmedi, niye göndermediniz demeğe 

hakkı yoktur. Şimdi bu suretle iş arayıcı işçi 
ister mi? veya işçi arayan işçi ister mi? Vicda
nınıza müracaat ediyorum. Siz olsanız bu ku-

ı rumdan işçi ister misiniz? Daha başka türlüsü 
var; faraza bu işçilerden birkaç tanesi parayı 
aldı ve gönderilen yere gitti. O işçi arayan so-

i racak, sen ne yaparsın? Duvar yaparım, şunu 
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yaparım, filân. Amma ben şu işi yapan işçi arı
yordum, sen bunu yapacak vaziyette inisin? Bu 
işi yapmağa kudretin var mı diyecek, elinde 
karnesi filân da yok, nihayet sen benim işime 
yaramazsın diyecek. Amma o işçi gelmiş. îş 
verecek olan bunun masrafını vermiş getirmiş, 
şimdi tekrar parasını verip Ankara'ya kadar 
göndermez ya. Bu şekilde o da mutazarrır, iş 
arayan da mutazarrır. Binaenaleyh, bu vaziyet
te bu kanunun bu maddeleri böyle çıkacak olur
sa iş aramak için, iş bulmak için kimse gel
mez. Bu pekâlâ açık birşeydir. 

Sonra, muhterem Bakan buyurdular ki, çok 
memurumuz olduğunu her vakit konuşuyoruz ve 
hepimiz biliyoruz. Yeni teşkilât yapıldıktan 
sonra mümkün olduğu kadar dışarıdan memur 
almıyacağız veya az memur alacağız. Herhal
de böyle yapacaklardır. Amma bu teşkil etmek
te oldukları umum müdürlüğün senelik tahsisa
tı 500 000 liradır. Az mı memur alacaklar, çok 
mu memur alacaklar, bu, gösteriyor. Bütçenin 
867 nci faslından 200 000 lira ve 868 nci yar
dım faslından da 300 000 lira ki ceman 500 000 
liralık bir tahsisat istiyorlar, bu kurumu yap
mak için. Halbuki Çalışma Bakanlığının 1946 
senesi bütçesi 2 041 812 liradır. Bunun 654 253 
lirası memur maaşıdır. Bu yapılmak istenilen 
kurum haricindeki mevcut memurlarına verdik
leri maaş budur. Yani 654 bin küsur liradır. 
Şimdi yapmak istedikleri kurum için alacakla-
rr para, Bakanlığın memurlarının maaşına ya
kındır. Bunun artık az mı, çok mu olduğunu 
takdir Yüksek Heyetinize aittir. Nasıl olmalı
dır bu, nasıl kanuna uygun olmalı? Bakmız 
onu da kısaca arzedeyim. Bu tasarı iş Kanunu
na istinat ederek kurulduğu ve onun işlerini 
icra eyliyeceği için bendeniz de îş Kanununun 
maddelerinden delillerimi arzedeceğim. tş Ka
nununun 63 ncü maddesinde böyle yazılıyor : 
İşçilere elverişli oldukları işleri bulmak için 
Bakanlığa bağlı bir kurum yapılır, dedikten 
sonra bu maddenin sonunda, «iş ve işçi bulmak 
teşkilâtı, genel teşkilâtın içindedir» deniliyor. 
Yani ne demek bu? Mevcut memurlarınızın, 
mevcut teşkilâtınızın bir kısmını bu işe tahsis 
ederek bir kurum yapacaksınız, onunla da bu 
hazırlığı yapacak ve işe başlıyacaksınız. Ben 
böyle anlıyorum. Amma bana dediler k i ; şim
di bu yaptığımız kurum Bakanlığa bağlı de
ğil mi? Bu, Bakanlığın haricinde bir kurum ol-
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I muyor. Yani işte o kanunun hükmüne uygun

dur. Bunu takdirinize arzederim. îş Kanunu
nun 63 ncü maddesinde zaten bu kurum Ba
kanlığa tâbi olarak yapılacaktır dedikten son
ra aşağıda tasrih etmesine lüzum görmüş, bu ya
pacağınız kurum genel teşkilât içindedir, di
yor. Yani dışarıdan birçok memur alarak ye
ni bir umum müdürlük yapılır demek gibidir. 
Keza 91 nci maddede diyor k i ; bir teftiş ku
rulu yapılır, o da Bakanlığa bağlıdır ve o ku
rul da bu teşkilâtın içindedir, demiş ve öyle ya
pılmış. Yani kendi memurlarının arasından tef
rik ederek bir teftiş heyeti yapılmış ve bu va
zifeyi görmüştür. 

Demek ki, mademki îş Kanununa istinaden 
yapılıyor. Bu tasarıda böyle 500 000 lira sar-
fedecek bir teşkilâta şimdi lüzum yoktur. 

Bakanlığın içerisinde, memurların içerisin
de 654 bin lira maaş alan memurlarının arasın
da bir teşkilat kurulur. îcabı kadar ayrriır. 
Belki de şimdi Bakanlık olduğu için bu memur
lardan bir kısmının ayrılması ile bu iş görülebi
lirse Bakanlığın bazı işleri aksayabilir. O za
man Bütçe Kanununun E cetveline muvakkat 
memurlar, lâzım olduğu kadar konularak nok
san tamamlanır ve bu iş yürütülür. Binaen
aleyh gerek demindenberi arzettiğim îş Kanu
nu ile bu kanunun aykırılıklarını telif etmek ve 
hakikat olduğuna inandığım mâruzâtım veçhi
le bu işin düzenlenmek, denkleştirmek için bu 
tasarının bir daha incelenmek üzere Komisyo
na iadesinin yerinde olacağı kanaatındayım. 
(Doğru sesleri). Bendeniz hakikatları, kanaa
timi arzettim, takdir Yüksek Heyetinizindir. 

Dr. R. BARKIN (Zonguldak) — Arkadaş
lar, bugün huzurlarınıza sunulan tasarı yurdu
muzun çok önemli ihtiyacını karşılayacak olan 
bir kanun tasarısıdır. Bugün memlekette iş 
hayatı, maalesef mevcut iş kanununa rağmen, fi
ilen bir nizama tabi değildir. Arkadaşlarım ge-

I rek seçim bölgelerinde gezerlerken ve gerek 
müfettiş arkadaşlarımız görürlerki memleke
timizde iş bulma meselesi nizamsızdır. Bir çok 
kimselerin topraklan dardır, iş bulmak için ev
lerini terk edip çıkarlar. Kasabalarda ve ufak 
şehirlerde iş bulamazlar. Büyük iş merkezleri olan 
Adana ve Ege bölgesiyle Zonguldak'la giderler. 
Adamlar buralara giderlerken iş bulurlar mr? bu
lamazlar mı? bunu bilemezler,- fakat giderler.- Pe-

i rişan olurlar. Adana pamuk bölgelerinde bu 
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mıntakayı bilenler görürler ki bunların perişan 
halleri yürekler acısıdır. Gelir sıtmaya yakala
nır ve envai sair hastalıklara tutulurlar Bende
niz Sağlık Bakanlığında Tifüs ve emrazi sariye 
hastalıkları ile meşkulken görürdüm bunlar bi
zim faaliyetimize en çok engel olmuştur. Bu ka
nun tasansiyle iş hayatı memleket cinde bir ni
zam altına alınacaktır. Gerçi îş Kanunu dahi 
bu cihetleri derpiş etmiş ve bir bölümünü işçi 
ve işçi bulma meselesine hasretmiştir; fakat gayet 
suplesi olması lâzım gelen bu hareketleri; yani 
iş verenle alan arasındaki münasebeterin tan
zimi kanunun biraz dar hükümlerine tabi tutul
muştur. îşçinin kendisinin iş bürolarına kayde
dilmesi, bir takım taahhütler altma girmesi gi
bi işçiyi korkutan bir takım kayıtlar konulmutur. 
Bu sebebledir ki, sayın Yahya Sezai Uzay arka
daşımızın da söylediği gibi, kaç. senedenberi îş 
Kanunu meriyette olduğu halde bu hükümler 
bir türlü tatbik edilememektedir. Bunun sebebi 
de bu hükümlerin dar tutulmasıdır. Binaena
leyh huzuru âlinize sunulan kanun tasarısın
da kanunun da lehine olan genişliğin kanuna 
sokulması gözetilmelidir. Çünkü dar hükümler 
konulduğu zaman bu işlerin yürümediği görül
mektedir. 

Bu teşkilâtın bir az muhtar olması ve Hü
kümetin barem ve muhasebe kanunlarının dışın
da çalışması çok yerindedir. Zaten beynelmi
lel iş kongresindeki tavsiyelerde bunu gösteriyor. 
Bugibi teşkilâtın muhtar olmasında çok fayda 
olduğunu gösteriyor. Bunun Hükümet teşklâtı 
içinde, dar çerçeve içinde bu işin muvaffakiyetle 
başarılacağına ben kani değilim. Tasarıda her 
ciheti derpiş etmeyen bir takım boşluklar bu
lunabilir. Bu boşluklar müruru zamanla ve mem
leketteki iş hayatının inkişafı ve iş başında bu
lunan arkadaşların çalışmaları sırasında elde 
edecekleri tecrübelerle peyderpey doldurulabilir. 
Bugünden bu eihetleri tamamen derpiş etmeğe 
ve maddeler halinde hükümler vaz etmeğe imkân 
yoktur. Nihayet bu hususlar bir talimat ve 
nizamname.ile de doldurulabilir. Maksadım şuki-
bu tasan çok hayatî, memleket içûı çok önemli 
bir ihtiyacı karşılamak için hazırlanmıştır. Bu 
geri çevrilirse yarın tekrar ne vakit geleceği 
belli değildir. Yarın memleket normal hayata ka
vuştuğu, terhis başladığı zaman yüzbinlerce va
tandaş geüp iş arayacaktır,. O vakit zaten bir. 
nizamsızlık içinde bulunan bu durum daha nizam- I 
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sız bir hale gelecektir. Böyle bir teşkilatın ku
rulması ve bu teşkilâta lâzımgelen suples ve elas
tikiyetin verilmesi ve hatta kanunun aleyhine 
gibi görülen bazı boşlukların muhafaza edilme
si ve yarının ihtiyaçlarına göre huzurunuza su
nulacak kânunlarla bu boşlukların doldurulması 
yerinde olur. Bu sebeblerden bendeniz kanunun 
kabulünü rica ediyorum. 

E. A. TOKAD (Denizli) — Kanunun lehinde 
ne kadar konuşsak yeri vardır. Memlekette eko
nomik kalkınmamızın temini için her şeyden ev
vel kalifiye amele yetiştirmek ve işletmelerimiz
de personel mesaisini tanzim etmek için beheme
hal işçi ile işveren arasmdaki münasebetleri tan
zim etmek ve binaenaleyh böyle bir kanun yap
mak ve yürütmek lâzımdır. 

Fakat hakikaten büyük bir iş hacmini ifade 
eden, gerek tarım alanında ve gerek endüstri 
alanında büyük bir iş hacmini ifade eden bu ka
nunun tatbikatında Çalışma Bakanımıza samimi
yetle, candan başarılar dilerim. Hakikaten ko
nu gayet önemli ve tatbikatta gayet müşkül, çetin 
bir sahadır. Diğer taraftan ben endişe ediyorum 
ki. Çalışma Bakanlığınız, daha geniş mânasiy-
le Hükümet bu kanunun tatbikatında tarım ame
lesi işlerini ikinci plânda bırakacak, daha çok 
endüstri sahasındaki işçi işleriyle meşgul olacak
tır. Çünkü tarım amelesinin işi, tarım sahası 
çok geniştir, çetindir ve zordur. Bu itibarla işin 
daha ziyade kolay cephesinden yürümek istiye. 
çektir. Bilmiyorum, tarım amelesinin işlerini 
tanzim etmek, onları iyi çalıştırmak, onlardan 
iyi verim alabilmek, kalifiye amele yetiştirmek 
ve bunlarla nihayet ilgilenmek için Çalışma Ba
kanlığımız, Tarım Bakanlığı ile temas ederek 
anlaşmış ve işin esaslarını tesbit etmiş midir? 
Eğer Tarım Bakanlığının bu işten hiç haberi 
yoksa, tarım işçileri ihmal edilerek yalnız en
düstri sahasındaki sanayi amelesi işleri ile meş
gul olunacaksa, kanun tamamen yarım tatbik 
edilecek demektir. Binaenaleyh bu çetin saha
da da Hükümet ehemmiyetle, yani tarım işçileri 
işlerini de ele alsın. Bu suretle kanun tam ve 
mütekâmil bir tarzda yürütülmüş olur, bunu 
candan dilerim ve denetleme bakımından kema
li ehemmiyetle bu işin arkasından biz dahi ken
di sahamızda takip etmekte olduğumuzu arzeder 
ve işin önemini Hükümete bu suretle de hatır
latmak isterim. 
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H. İLGAZ (Hatay) — Bugün ilk olarak Ça

lışma Bakanlığının yeni bir kanun tasarısı üze-
rfe^^bonuşttyörtte. Beti de bir iki kelime ile 
sosfrtfl ilerdin alnaç olduğum tecrübelere 
göre vbazı temenni ve" dileklerde bulunmak isti
yorum. Fakat bu dileMerin bir kısmına benden 
evvel mı kürsüde sözalan arkadaşlarım cevap 
vermiş oldular. Onun için ben onları geçerek 
kafamda nispeten şüpheli kalan kısımlar üzerin
de ricalarda bulunacağım. 

İş var, işçi yok; bazı yerlerde de işçi var, iş 
yok. Biz İstanbul'da Partinin küçük bir yur-
dunda-42 yılmdanberi işsize iş bulmak işi üzerin
de çalışıyoruz. Bazı müesseseler bize müracaat 
ederek kendilerine bizden işçi istiyorlar. Biz de 
bu işçileri alıp kendilerine gönderiyoruz. 

Muhtelif zamanlarda; meraklılar tarafından 
gezilen; ranzalarda yatacağı, banyolarında yıka
nacağı, yemekleri, sıcak yerde yatmaları mümkün 
olan işçiler olduğu halde bu müesseseyi istediği
miz şekilde tam yürütemedik. Sebeplerini araş
tırdık. Neden ve niçin? Bunu şunda bulduk. İş
veren müesseselerin bu işi sıkı tutmadıkları; ha
riçten işçi aldıkları, bizim müessesemize lüzumu 
kadar alâka göstererek bağlanmadıkları ... öyle 
ise ne yapmak lâzım, işi çok sıkı tutmak lâzım 
yurdun bazı yerlerinde küme halinde işçiler var. 
Bunlar falanca yerdeki maden ocaklarına, falan 
yerdeki incir ve üzüm müesseselerindeki tarlada 
çalışmak için küme halinde giden işçiler vardır. 

Acaba, bunları Çalışma Bakanlığı ne suretle 
temin edecek? Arkadaşım burada biraz evvel izah 
ettiği gibi asıl üzerinde durulacak şey budur, 
yurt gezilerinde görüyoruz bunları hiç etüt yap
mış değiliz. 

Bunlar senenin, kendilerine göre, bazı mev
simlerinde, kendileri tarafından bilinen ayların
da çoluğunu, çoluğunu bırakarak yanlarına al
dıkları ufak bir parça yiyecekleriyle günlerce, ba-
zâü haftalarca okuz arabalarının arkasından, 
kfiğntlann içerisinde bir taraftan bir tarafa ta
şmıyorlar. Bunlar, giderlerken sıtmalı yerlerde 
yatarlar, katiyen içilmesi lâzımgeliniyen lâğım
ların döküldüğü kaynaklardan su içerler, gittik
leri yerlerde günlerce bazan haftalarca iş bula
mazlar. Nihayet büsbütün hastalanır daha sefil 
olarak memleketlerine dönerler. 

Şimdi benim Çalışma Bakanından birinci ri
cam şudur: Memleket içinde küme halinde seya
hat eden bu nevi işçiler için gittikleri yerlerde 

1946 O : 1 
kendilerini barındıracak, hiç değilse baraka ya
pılarak geldiklerinde bunlar birkaç gün buralar
da yatabilsinler. Bu binalar olursa, belediyeler 
de işbulma yurtlariyle işbirliği yaparak çalışacak 
olursa bunları sefaletten kurtarmış olacağız. 

Bundan başka memlekette kadın işçiler de 
vardır. Bunların vaziyetleri de maalesef tanzim 
edilmiş değildir. Gönül arzu eder ki, Bakanlik 
kadın işçiler için de erkek işçiler için yapıldığı 
veçhile hususi müesseseler vesaire yaparak müm
kün olan şeyi yapsın bu çok gönül alıcı bir iştir. 
Istanbüldaki yurdu vaktiyle bir Amerikalı gezdi. 
Avrupa'da sosyal işleri tetkik eden bu doktor 
birçok yerler gezmiş. (Ben Avrupa'da da dolaş
tım, İtalya'da dâhil olduğu halde. Şarkta böyle bir 
müessese göremedim, bu müesseseyi yaşatmak lâ
zımdır. Amerika'ya gider gitmez raporuma der
hal yazacağım) dedi yazıp yazmadığını bilmiyo-
rum. 

Yalnız şunu belirtmek istiyorum ki, işçilere 
iş bulmak, büyük şehirlerin kapılarını gelen iş
çilere açık bulundurmak ve pnları iş yerlerine 
sevketmek düşünülürken onun yakacak, yiye
cek, yıkanacak, barınacak her türlü teşkilâtı
nın da beraber düşünülmesi yanyana gitmelidir. 
Eğer biz işçiyi memleketinden getirip te onları 
şehirlerin binbir tozlu havasına terkedecek olur
sak onlar fabrikalara gittikleri zaman kendile
rinden hiçbir randıman alamıyacağız. Alama
yınca da istediğimiz netice hâsıl olmıyacak de
mektir. Ruhan üzgün ve bezgin bir işçiden ka
lifiye işçi yetiştirmek için ne kadar çalışırsak ça
lışalım, bütün sosyal hatta gördüğümüz ve al
dığımız intibalara göre söylüyorum ki, iyi neti
ce elde edemeyiz. 

İş ve işçi bulma hususlarında eskiden bazı be
lediyeler az çok faaliyet gösterirlerdi. İstanbul 
belediyesi de bunlar arasında idi. Ayrıca hiz
metçi ve sütnine bulan bürolar üzerinde de dur
mak icabediyor. öyle aileler vardır ki istedik
leri halde aradıkları kadını bulamıyorlar. Bu 
işçilerin ellerinde vesikası yoktur. Köyden kö
ye, şehirden şehre dolaşmış, kapı, kapı gezmiş
tir. Bu işte tanzim edilememiştir. İstanbul'da 
bazı müesseseler vardır, kahvelerde otururlar. 
Evlere adam gönderirler. Fakat bunlar en ni
hayet kahve bürolarıdır. Buralarda çalışan kim
selerin işlerine sed çekmek, memlekette hakiki 
işçi, hakiki işveren müesseseyi, elinden tutup, 
bugün Sümerbank'm yaptığı gibi yedirip, içirip, 
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yatırıp, bazan pek fazla olarak ikindi, sütünü bile 
vermek imkânlarına maükşe, Çalışma Bakan
lığı da bu müesseseleri ellerinden tutup bu şe-
kild.e yükseltmesi işbirliği pek yerinde olur. Bu
nu yapmadığımız takdirde yepyeni bir teşekkül 
olan ve ilk adımları, ilk temelleri ne kadar 
kuvvetli olursa olsun Çalışma Bakanlığı bu işi 
yolunda ve iyi yürütemez. Bu aksaklıktan 
hepimiz istirap çeker, memleket zarar görür. Bu
nu bilhassa arkadaşımızdan rica ederim. (Alkış
lar). 

E. SAZAK (Eskişehir) — Arkadaşlar, bu 
yani teşkil ettiğimiz Bakanlıkla ne yapabiliriz, 
ne .yapamayız, müsaade ederseniz bendeniz bun
ları tahlile çalışacağım. Hakikaten bendeniz, 
kendi kanaatımea en sevimli ve en genç arkadaş
lardan biri olan yeni vekil arkadaşımıza acıyo
rum. Çünkü en verimsiz ve en nankör ve hiç iş 
veremiyeçek olan bir -Bakanlığa geliyor. Arka
daşlar, işçi bulmak ve iş bulmak hususunda her 
biriniz bir az imali zihin ederseniz bir işçi na
sıl bulunur, iş nasıl bulunur bilirsiniz. Bir fab
rikanın işçisi vardır, altı ay hasta olur, gider. 
Fabrika, iş sahibi buna bakar. Birinin öküzü 
ölür, avans ister, verir, çoluğu çacuğu, karısı 
ölür yardım eder. Kışın avans verir. Çünkü o, 
onu tanımıştır, o, onu tanımıştır. Bir kere en-
az, bu:% 10 zararlı olur. Hükümet müdahale 
eder, sonra olmayınca vaz geçer. Fakat bu mü
dahale dahi işi arap çorbasına çevirir. Sonra 
verimli amele. Alafırankası rasyonel midir ne
dir? (Gülüşmeler) Verimli amele yetiştirecek. 
însaf edin. İşçi iş .başında yetişir. Burada işçi 
yetiştirmek için fabrika mı kuracağız? işçi iş 
yerinde yetişir, fabrikada yetişir. Vekâletin 
bir tavsiyesi varsa, arkadaş şöyle yap, böyle 
yap diyebilir. Fakat bu tavsiyesi de zararlı olur. 
îBenim gördüğüm, Vekâletin faydalı olacağı yer,. 
amelenin, fakir fukaranın hakkını yedirmemek, 
amelenin sıhhatına bakmak, ameleyi sigorta et
tirmek. Bundan öte yana ne yaparsa, nereye 
el uzatırsa, Hükümetin şimdiye kadar tutama
dığı şeylerde bile yeniden rahne açar. Ne bile
yim, karışık encümenden falan böyle çıkıverî-
yor. V$ka3üi iş, ;kö$ü iş badas la r . Yani .bu 
Bakanlık ne yapabilir ? Amelenin hakkını ye-
dirmiyebilir, amelenin sıhhatına bakabilir, on
ları sigorta .ettirebilir. Ondan öte bir yere elini 
atarsa, Hükümet için de zararlıdır, Devlet için 
de zararlıdır, millet için de zararlıdır. 

Şendeniz biraz teşkilât .kanununa baktım, 
Vekil^eyefendiüede konuştum; ar£ada$ han-
dan başka yapabileceğin ,bir i§ yar mı, aklın ke
siyor mu? dedini- Ameleyi î e dağıtmak, yüti^-
tirinek ağır iştir, buna kimse inanmaz. Veiül 
Şey de buna ^âni. Baktım «pe^oe bir 4fişkUâtı 
var, müdiri umumileri yar. A hkader, «#$r 
sen bir şey kuraeaişan, bir sigpKtaişini.^aliibe-
decek, bir de amelenin hakkuıı yedirjaaijffiofik 
iki tejfe^kül yaparsın. Amelenin, şıfc^iniJaBmr-
sun, amma evinde yerde yatakken sen.ona-mut-
laka kaiyolada yatıracaksın djye, bir şey bor
san, bu seferde evinde rahatsız olur. Arkadaş
lar, vaktiyle bir Hrfzışsıha IÇa^unu çakardık, 
bu memlekette daha 100 sene sonrjt iirthife e$-
lemiyecek bir şeydir. Qnda 50 amele ile. ig. ya-
pan müesseseyi bir doktor tutmaya mecbur 8t-
tik. Halbuki 30 000 nüfuslu kazalarımW(İau ba
zılarında bir dektor yoktur. Şimdiye k^dar bu 
işleri böyle yaptık amma, ş4m^den :ş^ra a$ık 
bunu düzeltelim. Bu şekilde bu .teşkilât »kanu
nunu çıkarırsak, memleketimize yararlı ^u,r, bu 
zeki arkadaşımıza da zararlı olur. Şen ,hu ka
nunun geri alınarak iyi bir şekle sokulmasını 
muhterem arkadaşlardan rica ederim. (Br*yLo 
sesleri). 

K. GÜLEK (Bileeik) — Sayın arkadaşlarım; 
memleketin cidden mühim bir ihtiyacım karşı
layacak olan ve yüksek huzurunuza sunulmuş 
olan bu kanun tasarısını getirdiği için Hükü
met ve Çalışma Bakanlığını tebrik etmek lâ-
zımgelir. Filhakika bugün yüksek huzurunuza 
getirilen bu kanun geç kalmıştır. Bundan on 
sene evvel çıkarılmış olan îş Kanunu bu tasarı
nın üç sene sonra huzurunuza getirilmesini der
piş etmekteydi. Fakat birçok sebepler bu tasa
rının zamanında gelmesine mâni olmuştur, Bu
nun için buraya, geç te olsa, gedmesini hayırlı 
bir alâmet addederim. Bunun kanunlaşması ve 
iş hayatında yer alması memleket, işin çok ha
yırlı alacaktır. Arkadaşlar; memlekette iş4rol-
ma faaliyeti kendikendine gidiyor farzedilebi-
lir. Evet, iş vardır ve işçi bulunmaktadır. JBir-
çok diğer işlerimiz gibi b u d a kendikendine 
gidiyor gibi zannedilir. Fakat bunun organize 
edilmesi, bunun bir nizama sokulması, oldu
ğundan daha iyi bir şeklin temini elbette lâznn 
ve elbette karşılanması gereken bir ihtiyaçtır. 

E. SAZAK (Eskişehir) — Daha iyi mi olur? 
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K. GÜLEK (Devamla) — Bu, demek değil

dir ki, bu iş bir Devlet dairesine gidecektir. 
Dünyarmı her tarafında olduğu gibi bizde de 
Devlet dairelerinde iş biraz yavaş gider. Bu, 
Devlet mekanizmasının biraz da hususiyetidir. 
Bu cihet te düşünülmüş, işin otonom bir idareye 
verilmesi derpiş edilmiştir. Zaten, dünyanın her 
tarafında bu iş muhtar idareler eline verilmiştir. 
Elimizdeki tasarıda da böyle bir muhtar idare 
düşünülmüştür. Yani, baremin falan derecesin
de bir müdür, onun yanında falan derecede bir 
muavin ve onun yanında falan derecede bir 
muavin birtakım iyice girmiş teşkilâtlı bir da
ire değil, mümkün olduğu kadar az insanla 
iyi idare edilecek müstakil bir idare karşımıza 
gelecektir ye memlekette hakikaten lâzım olan 
bir işi çevirecektir. 

Arkadaşlarım; bu meselenin bir de Millet
lerarası cephesi vardır. Bizim de iştirak ettiği
miz Birleşmiş Milletler andlaşması tam bir ça
lışmayı tazammun eder. Bu teşkilâta giren her 
memleket, (bunların arasında biz de varız), 
vatandaşlarının hepsine iş bulmağa gayret et
meyi ve bunların çalışma imkânına malik olan
larına çalışma imkânı vermeği taahhüt etmiş 
bulunuyorlar. Dünyada esasen sulhun temelle
rinden biri olarak ta herkesin çalışması, sefa
letten kurtulması fikri bahis mevzuudur. Bu du
rum karşısında, bir iş bulmayı organize ede
rek çalışacak her vatandaşa iş temin etmek için 
bu meseleyi kendi haline bırakmamak, bu işi 
organize etmek, mümkün olduğu kadar süratle 
ve kifayetle temin etmek zorundayız. Bu iş bir 
Devlet dairesi elinde güç yürür diye bundan 
vazgeçmek doğru bir düşünce olmaz kanaatm-
dayım. 

Bundan başka, arkadaşlarım, Filâdelfiya'da 2 
sene evvel toplanan Milletlerarası iş Konferan
sında yine (tam çalıştırma) mevzuu ele alın
mıştır. Bütün dünya huzurunda dünyada ça
lışacak herkese iş temininin 'bir vazife olduğunu, 
her memleketin bütün kuvvetiyle bunu temin 
etmeğe çalışması prensip olarak kabul edilmiş
ti. Bütün bunlar karşısında, memleketimizin 
bü esaslı meseleyi ehemmiyetle, dikkatle ele al
ması ; bunu iyi organize etmesi ve memlekette 
kendikendine gider gibi görünen bu işi başka
larına ve kendimize örnek olacak bir şekilde 
yürütmesi elbette sizlerin de yürekten arzu et
tiğiniz birşeydir. 
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I Bu iş bulma kanununa benzer geleceğini 

umduğumuz diğer birtakım esaslı çalışma mev
zuatı huzurunuza geldikçe ve kanunlarımız ara
sında yer aldıkça Türk iş kodu yavaş yavaş te
şekkül edecek ve dünya iş kodlan arasmda şe
refli mevkihıi alacaktır (Alkışlar). 

R. §. SÎRER (Sivas) — Sayın arkadaşlar, 
Emin Sazak arkadaşımız Doktor Sadi Irmağa 
işinin güçlüğünü göstererek ona acıdığını ifade 
etti eğer doktor Sadi'nin gözü korkarsa onu 
korkuttu. Ben de Doktor Sadi'ye işinin istikba
lini göstererek ve bu işin büyük şerefini hatır
latarak onun ve etrafmdakilerin maneviyatını 
kuvvetlendirmeyi ve onu cesaretlendirmeyi is
tihdaf ediyorum. (Bravo sesleri). 

Aziz arkadaşlarım, Türkiye iş kuvvetlerinin 
uyumakta olduğu bir memlekettir. İşlenmemiş 
iş sahalarının haznesi olan Türkiye için düşün
düğümüz ve behemehal tahakkuk ettireceğimiz 
bir istikbal ve bir refah mevcuttur. Bunun için 
iş sahalarını açacağız; bunun için uyuyan iş 
kuvvetlerini harekete getireceğiz. Devlet, teş
kilâtımızda Devlet teşkilâmızm bir parçası ola
rak veya muhtar bir hüviyet olarak, işçiye iş 
bulan ve işe adam arayan bir organ \iicuda ge-

j tirmek demek, Türkiye ölçüsünde, uyuyan iş 
kuvvetlerini hesapmağa ve açılmamış olan iş 
sahalarını tefekküre başlamak demektir. Ve bu 
bizi geniş ölçüde bütün memlekette iş ile kuv
vet arasında büyük pil ânı yapmağa sevkedecek-
tir. Bu Meclisi Âlide tasavvur etmem bir ar-

I kadaş bulunsun ki, bu pilânı yapmadıkça kı-
I sa zamanda memleketi istediğimiz seviyeye ge

tirebileceğimize inanmış bulunsun.. Bu pilânı 
I yapmağa mecburuz; iş kuvvetlerimizi rasyonel 

çalışmağa sevketmeğe mecburuz ve Devlet teş-
kilâtrmız içinde, onun bir parçası olarak veya 
muhtar bir hüviyet taşıyarak bu türlü bir organ 
vücuda getirmemiz demek, bütün Türkiye öl
çüsünde işi ve iş kuvvetlerini hesaplı, rasyonel 
bir karşılaştırma yoluna girmek demektir. Bu
nun için, bu iş bulma iş arama hususunu ma
halli belediyelere ve yardım cemiyetleri yapar 
mülâhazasına ıttıba edemeyiz. Onun için Heyeti 
Celilenizden kanunun kabulünü istirham ederim 
(Alkışlar). 

S. ÎÇÖZ (Yozgad) — Arkadaşlar; İş Kanu-
I nu on sene evvel çıkmıştır. O kanunun çıkma

sına göre böyle bir teşkilâtın lüzumu zaruri idi. 
I Bilhassa Muhterem Bakanı tebrik ederim. 
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Yalnız arkadaşların izahlarında bilhassa Se

zai Beyin teklifine göre biraz daha tetkika ih
tiyacı olduğu görülüyor. Netekim Ana kanu
nun bazı maddelerine tearuz ettiğini ifade et
mişlerdir. Bu tasarının gelecek içtimaa kadar 
geri bırakılmasını ve arkadaşların zabıtlardaki 
ifadeleri de nazarı dikkate alınmak suretiyle 
üzerinde incelenerek getirmelerini teklif ederim. 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında başka 
mütalâa var mı? 

ÇALIŞMA BAKANI Dr. SADl IRMAK 
(Konya) — Muhterem arkadaşlarımın beyanla
rına kısaca cevap arzetmek istiyorum. 

Evvelâ şu noktayı müsaadenizle belirtmek is
terim ki, bu tasan ile yepyeni mahiyette bir va
zife ortaya koymakta değiliz. Elde mevcut ve 
maalesef ölü kalan bir maddeyi diri bir hale 
getireceğiz. Yani Meclisi Âlinin şerefinin emret
tiği bir işi yapıyoruz. On sene evvel çıkardığı
nız bir kanunla verdiğiniz bir vazifeyi icra et
mek ödevini, emrini zaten vermiş bulunuyorsu
nuz. Muhtelif âmiller ve faktörlerin tesiri al
tında ve başlıca imkânsızlık yüzünden bu yapıla
mamış diye bu maddeyi ölü halde bırakmak zan
netmem ki, Meclisi Âlinin arzularına uygun ol
sun. Binaenaleyh, herşeyden evvel bu noktayı 
mesul adam olmak sıf atiyle, verdiğiniz kanunları 
yürütmeyi kendime başlıca vazife saymaktayım. 
Bu bakımdan mevcut îş Kanunu ve Umumî Hıf-
zıssıhha Kanununu arkadaşlarımla beraber dikkatli 
bir surette gözden geçirdik ve îş Kanunu tam iş
ler bir hale getirmek için nelerin yapılması lâ
zım olduğunu düşündük. On senedenberi bu ka
nunun tatbikatını dikkatle taradık, elimde mev
cut olan bütün arkadaşlarımı memleketin muhte
lif yerlerine yollayarak ve muayyen vazifeler ve
rerek memleketin durumunu tarattım, ve nihayet 
kendim sekiz ay zarfında muhtelif bölgelere git
tim, hâdiseleri, ihtiyaçları yerinde tetkik et
tim, nihayet İstanbul Üniversitesinin kıymetli 
hocalarını buraya rica ettim, dünya ve memleket 
vaziyetleri üzerinde fikir teatisinde bulundum. 

Arkadaşlar, burada kemali tevazula, bazı hu
suslarda çalışmalarımız tamam olmamıştır de
mekten maksadımız, ne kadar hazırlanırsak ha
zırlanalım hizmet hususundaki emellerimiz karşı
sında yine az buluşumuzdandır. 

Henüz hazırlığımızın kâfi olmaması sözümü bu 
mânada telâkki buyurmanızı istirham ederim. 
Kaldıki arkadaşlar, biz icra ederek hazırlanmak 
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istiyoruz. Yapacağız. Vilâyetlerin mesaisi var
dır, bugün İstanbul'daki Partimizin mütevazi I »ir 
çok hayırlı mesaisi vardır, fertlerin mesaisi v ir
dir. Bizim bir Devlet müessesesi olarak bunlar
dan daha fazla muvaffak olamamamız için bende
niz hiç bir sebep görmüyorum. Binaenaleyh, bu 
noktanın bilhassa gözönünde tutulmasını rica 
ederim. 

Muhterem Sezai arkadaşımız kanunla çok ya
kından meşgul olmuşlardır. Kendilerine teşek
kür ederim. Her arkadaşımın teklifleri gibi da
ima kendilerini de saygı ile dinledim. Bunu ken
dim için kuvvet kaynağı saymaktayım. Fakat 
buyurdukları aykırılıklar asla varit değildir ve 
aksi varittir. Yeni kanunun metni, ruhu ve ke
limesine tam uygun bir icra organı yaratmakta
yız. Arkadaşımız iki senelik bir hazırlık devre
sine ait bir kanun tasarısı getirmekliğimizdeıı 
bahsediyorlar. Halbuki, bu suali şu şekilde sor
malarını isterdik. Aradan on sene geçmiştir, iş 
Kanununun emrettiği bu tasan daha kaç sene 
sonra gelecektir? Kanunun elimizde sarih bir em
ri vardır. Şu halde iki konsekan karşısında bu
lunuyoruz. Ya 62 nci maddeyi yürürlükten kal
dırmak; yahutta bu kurumu teşkil edecek kanu
nu on senedir niçin getirmediniz sualini sormak
tı. Eğer bu sual sorulsaydı hakikaten bizler çok 
müşkül mevkie düşerdik. Bendeniz şahsen me
suliyeti üzerime aldığım günden itibaren bu mad
deyi nasıl yürür bir hale getireceğiz diye başlıca 
endişe kaygım bu olmuştur. Bütün bu mevzulan 
toplamak ve Meclisi Âliye karşı kendimi sorum
lu görmek ve bu hesabın tazyiki altında, büfiil 
sorulsun veya sorulmasın, bulunan bir arkadaşını
zım. Çünkü Meclisi Âli benden ve arkadaşım
dan her zaman için bu hesabı sormak mevkiin
dedir. (Bravo sesleri). Arkadaşlar kanunda 
kurtulacak teşkilât bu iş mevzuatını umumî ola
rak yürütecek teşkilât içinde tâbirini muhte
rem Sezai arkadaşım ayrı ve aykm bir kurum 
yapılmasını âdeta kanuna mugayir olarak telâk
ki buyurdular. 

Müsaadeleri ile bu telâkkileri varit değildir. 
Bu, tamamen kanunun ruhuna uygun şekilde 
kurduğumuz bu teşkilât Bakanlığımızın içindedir. 
Efalü harekâtından mesulüm. Bakanlığa bağ
lıdır ve murakabemiz altındadır. Dolayısiyle de 
Büyük Meclisin murakabesi altındadır. ; 

Ancak bu işin icabettirdiği bir dinamizma 
vardır. O da bu müessese ve bu krumun iktisadi 
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bjr kşŞ$flfr yü*&tüjmşşi zaruridir. Devletten yar
dım gorfaek ye bir âmme müessesesi olmakla be
raber yeni ıjjeviçten bir Devlet vazifesi ele. ak^ğı 
içm bu d in^ i^n&yı yermek zaru^^i .y^dır. Bu 
memleketinkendi zaruretidir. Kaldı ki, Kaspn 
Qülek i ,a$jş4ş^^ b^ynejanilel temaşiaraıdan 
«dandiği intiba ile ve .ş^lâbiyetle buşadfl, ta$stil 
buyurdukları gibi taahhütlerimiz de var. îşçi 
büroları her yerde otonom.bir tjöşe)ddJJ4ur. Mu
ayyen bir Bajkanjn mesuliyet çerçeveli içerisinde 
şüphesiz ye faJfeat kendi diihilî teşkilâtı i|.e işleyi|û 
Pİ jo^m^r . Bunda da birçok amelî fay<|alar 
yşrdjir. 

Muhterem Sezai arl^dja^ıma şu noktalarda 
bşk yerkâm. ^ n m gibi, kendileri de : aman me
mur, fa^ajasmas^ bürokrasiye bo|ubnayalan 
-bu^ttruyar4aj:. Bu endişeye yejçdengöğe kadar 
hak v^r i şn . Ve kendimi de aynien^e&inl^az-
yi|ri:, ş |^nda hissetmekteyim. Bakan olarak de
ğil, daha evvel çok yazı .yazmış, bir ^laça. oJhn&k 
ş$ati$le de Imme.e^ârjÇiıa bu nususta ctaha fazla 
angajeyim, B.u bakımdan eııdi^el&cinde tamamen 
kendileriyle beı-aberim. taahhütlerim hilâl'ma 
İvajttı. fyaEeket takip-etmiyjşceğiz. 

Buy^4uk;larj[ rakamlar da t a^aam^ yajdıştır. 
Y«İni£ 6 yüz .bj^-kü$ur Ura bütün .Bakanlığın 
1946 yılında ^ Çanu^u^un, totbüsaftı için derpiş 
edilen kadroyu ye diğe^ ihtiyaçlara karşılaya
caktır -ki, k& kanun, halen .meriyete girmemiştir, 
şubatta meriyete, gja^çöfa^ o. zaman b ü ^ e kanu
nu .müzakeresi nj^nagebeAiyle de söylediğim veç
hile, ancak ve ancak büyük i^tiyaçlaraı görül
düğü sabit olmak v« b^rşeyden eyyel bu 
maaşlar* almağa lâyik plan adamın bı^unması 
partiyle, bu maaşlarıalmağa> l^yik adamlar ortaya 
çıkmak partiyle bu kadrolar verilecektir. B>u-
gün Bİimiade 1200, istida yardır. Hâlâ Haziran
da yAeı?oHğiniz küçük kadrolar içinde dahi mün-
haHer durmaktadır. Bu k;üçiük: mukayeseler gös
teriyor ki arkadaşımızın endişelerini bertaraf 
etmektö bulunuyoruz. Çalışma Bakanlığınız el
indeki kanunları tatbik için tertibat ajmaya 
me^uirdu?. Memleketi biz. pnsekiz bplgeye ayır
maktayız ve hepsinde Bakanlığı temsil eden 
mesul memurlar bulunduracağız. Bu bölgeler
de çalama müfettişleri bulundurmayı düşünmek
teyiz. Umumiyetle, Bakanlığın teşkilâtı için ko
nan para l?udur. Bu teşkilât için Devletin yar-
dgn^açası olarak buraya konan para ise üç yüz 
bin liradır. Derhal arbedeyi?*1 ki, bu para me

murların maaşlarına ait değildir, bütün masraf
larıdır. Bu para ile kurulacak pşikoteknik mü
esseseler tasarlanmıştır. Bu masrafla görülecek 
.şeyler içinde işçi bulma hususunda kurslar aç
mak gibi hususlar dâhildir. Biz bu rakamı ade
ta bir rezerv olarak almaktayız. Eğer Ankara'
da yetiştireceğimiz adamların kalitesi onların bu 
büroların başına geçebileceği kanaatini bize ve
rirse bunları kullanacağız, yoksa bu paranın da 
sarfedilmiyen büyük kısmını Maliyeye iade ede
ceğiz. Binaenaleyh kanaatleriyle kanaatlarımız 
arasında hiçbir fark görmemekteyim. Hepimiz 
ayni endişelerle, bendeniz biraz daha mübalâğalı 
olmak üzere, mütehalli bulunmaktayız. 

Okudukları üçüncü fıkra, da gösteriyor ki, 
böyle bir teşkil kurulacaktır. Teşkilâtın otonom 
olmasına büyük kıymet vereceğiz. Icabederse 
maddelerin okunması sırasında da etraflı izahat 
veririm. 

l}iğer bazı arkadaşlarım lâyık olmadığım şe
kilde taltif kâr sözler söylediler, kendilerine te
şekkür ediyorum. 

Muhterem Emin Aslan Tokad arkadaşımızı 
tatmin için arzedeyim; iş kanunu içine girme
miş olmasına rağmen ziraat amelesi de derpiş 
edilmiştir. Bu hususta Tarım Bakanı .arkadaşı
mızla mutabık kalarak ziraat ammesinin büyük 
ıstırabına ve dertlerine elimizden ^geldiği kadar 
garo bulmak ve bilhassa iş bulmak ve işten, dö
nerken sefalete düşmemelerine çalışmak başlıca 
vazifelerimizden; biri olacaktır. Bu hususu bi
rinci maddede sarih olarak tesbit etmişizdir. 

Muhterem Hasane İlgaz arkadaşımız Istan-
bulda'ki iş bulma yurdunun hayırlı faaliyetin
den bahsettiler. Bendeniz de itiraf edeyim ki 
şahsan gidip orasını.gördükten sonra bu tasarıyı 
hazırlamak için bana cesareti a yurt veriliştir. 
Mütevazi, eski bir cami avlusunda iki odada^ 
ibaret bir dairede memleketin en. hayırlı işle
rinden biri görülmektedir. Bunun başında bu
lunan arkadaşımı tebrik ederim. Bu arkadaşın 
çalışmalarından gurur duymaktayız. Bittabi 
bu yöndeki çalışmalarımız esnasında o arkada
şın düşünce ve tecrübelerinden istifade edeceğiz. 
Çünkü beş, altı senedenberi yaptığı hizmetlerle 
birçok tecrübeler edinmiştir. Hakikatte bu kü-
çükük müessese bugün minnetle anılacak işler 
yapmıştır. Biz bugün bunun birkaç mislini ya
pacak durumdayız. Huzuru âlinizde bendeniz 
ifası mümkün olmıyan taahhütlere girişmekten 
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ne kadar tâhaşi edersem bunun, aksinden yâni 
lüzumsuz endişelerle icraatı baltalayacak olaiı 
çekinmelerden de o inspette kaçınmak zorunda
yım. 

Hasane İlgaz arkadaşımız, barınakların ya
pılmasını tavsiye buyurdular. Hakikaten bu 
işin üzerinde durmaktayız. Buna çare bulmak 
için belediyelerle de temas halindeyiz. Elimiz
de de buna ayrılmış bir fon vardır. Bilhassa 
Adana Belediyesiyle bunun üzerinde görüşmek
teyiz. Bu sahada çalışma, Çalışma Bakanlığı
nın başlıca vazifelerinden biri olmak gerektir. 
Biz de bunun üzerinde ehemmiyetle durmakta
yız. 

Muhterem Emin Sazak arkadaşımızın öteden-
beri bana karşı duydukları sevgiyi izhar bu
yurduklarından dolayı kendilerine teşekkür 
ederim. İşin zor olduğu şüphesizdir arkadaşlar. 
Değil böyle mahiyet bakımından, henüz tec
rübesi yapılmamış şeyler ciddiye alındığı tak
dirde, asırlarca yapılan işler bile konsekan ve 
şümullü olduğu zaman ağırdır ve bendenizin 
yüklendiğim vazife bilhassa ağırdır. Bunun 
ağırlığını heran duymaktayım. Fakat bu ağır
lığı duymakla beraber bana verdiğiniz bu vazi
feyi yapmaktan kaçmmak elimden gelmez. Ba
na olan emniyet ve itimadınız devam ettiği 
müddetçe bendeniz bütün zorluklara rağmen, 
bunu bir vazife olarak başarmıya çalışacağım. 

Kendilerini tatmin edecek belki şu cümle 
vardır: îşçi ve işverenlerin serbestçe anlaşmasına 
bu kanunla mâni olmak istemiyoruz, O kema-
fissabık devam ediyor. Bu itibarla işçi ile iş
veren eskisi gibi rahat rahat anlaşabilecekler
dir. Biz yalnız beynelmilel âleme karşı taah
hüdümüzü ifa etmek için ve insan emeğinin iş
çiyi bir ticaret metaı olarak kullanılmasına 
mâni olmak için çalışıyoruz. Bir müddet daha 
bu iş büroları devam edecektir. Fakat şurası
nı sarahatle arzedeyim ki, kâfi tecrübe edin
dikten ve kâfi eleman yetiştirdikten sonra bu 
büroları yavaş yavaş kapamrya doğru gidece
ğiz. Bunu dünyaya karşı taahhüt etmişizdir. 
Buna ait kanun lâyihası da Yüksek Meclise su
nulmuştur. Çok yakında tasdikmıza arzedile-
cektir. Bu gibi mutavassıt müesseseleri yavaş 
yavaş kapıyaçağız. Fakat tekrar arzetmeliyim 
ki, işçilerle işverenlerin anlaşmasına mâni ola
cak değiliz ve buna dair bu lâyihada hiçbir hü
küm yoktur. 

1.10*6 O : 1 
I Muhterem Emin Sazak arkadaşımızı tatmin 

eder mülâhazâsiyle arzediyöruih ki, ameleye 
bakmak vazifemizdir. Bu işi yapmlak için mem
lekette teşkilât yapmak lâzımdır ve; bu teşki
lâtı kurmak mecburiyetindeyiz. Lâzımgeleıi yer-

I lere mesul adamları göndereceğiz. Bunun için 
başka bir çâre göremiyorum. Bundan dolayı
dır ki, Teşkilât Kanununu Büyük Meclise şev
kettik, Encümenlerin tasvıbihö mazhâr ol$u. 
Sonra, arkadaşımız, işçinin sigorta meselesifte 
temas ettiler. Elbette ki bir Sığbrtâ kanunu
muz vardır. Hakikaten Meclisi Âlinizin büyük 
bir eseridir. 1 Ocak tarihinden itibaren kânun 
yürürlüğe girmiştir. Şimdiden 300 bin işçi için 
iş kazaları ve îşçi sigortaları yapılmıştır. Eli
mizden geldiği kadar bu müesseseyi tam bir 
sosyal danışma müessesesi olarak eihazlandır-
maktayız. Muhterem Emin Sazak arkadaşımız
la bir aykırılık görmemekteyim. Kendileri müs
terih olabilirler. Yani vazifelerimiz işçi hakkı, 
işçi hayatmı tam bir emniyet altına almaktır. 

I Biz de kendileri gibi böyle düşünmekteyiz. Bi-
I naenaleyh yeni müesseseyi bu şekilde arzu edi

len bir vasıta olarak saymaktayız. Bu müesse
seyi bir bürokrasi müessesesi telâkki etmemek
teyiz. Tekrar ediyorum; emirlerine göre düzen
lenmektedir, müsterih olabilirler, hiçbir ayrı
lığımız yoktur: 

Yakında sigorta genel kurulu buraya gele
cektir. Kendileri de teşrif ederler, görürler. 
Şimdi arkadaşlar, şüphesiz takdir yüksek hey
etindir; ancak Komisyonun ne düşündüğünü 
bilmiyorum; yalnız bendenizin arzetmek istedi
ğim şudur ki ; kanun Komisyonda arkadaşların 
cidden fedakârlığı ile çok derin bir tetkika tâ
bi tutulmuştur. Bendeniz zannetmiyorum ki, 
Komisyona geri alınması kanuna yeni birşey ka
zandırmış olmıyacaktrr. Gerek Komisyonda bu
lunan ve gerek hariçten gelen arkadaşlarımı
zın ve milletvekilleri arkadaşlarımızın ikazları 

I ve ihtarları ile kanun etrafmda çok esaslı diu-
rnldu ve bugünkü şartlarımız ve imkânlarımız 
içerisinde buna verilmesi mümkün olan en iyi 
sekil verildiği gibi geliyor. Hiç şüphesiz daha 
mükemmelini ancak Kamutay verecektir. Ten
sip Yüksek Heyetindir. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Yahya Sefcâi Uaây. . 
t. ARÎJİFtAN (Eskişehir) — ftir sual sonfta-

1 g"n-
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Kaza Sigortaları Kanunundan bahsettiler. 

îş Kanununda işçinin en mühim derdi olan İh
tiyarlık ve hastalık sigortaları meselesi de ba
his mevzuudur. Bunlardan bahis buyurulmadı. 

ÇALIŞMA BAKANI Dr. S. IRMAK (Kon
ya) — Arzedeyim. Hiç şühesiz buna ihtiyaç 
cardır ve hiç şüphesiz îş Kanunumuz ileri bir 
kanun olduğu için bu ihtiyaçları derpiş etmiş
tir ve bunun yapılması lâzımdır. 

Temmuz ayında çıkan bir kanunla ilk adım 
mahiyetinde olmak üzere malûmu âlileri oldu
ğu veçhile meslekten mütevellit hastalıklar, 
meslek hastalıkları, ölümler ve analık sigorta
sını ele almış bulunuyoruz. Şimdi sıra buyur-
duğunuzdadır. Memlekette istikbali emin bir 
işçi kitlesi vücude getirmek için ihtiyarlığa 
bir garanti bulmak bir zarurettir. Şubat ayın
da toplanacak sigortanın genel kurulunda orta
ya atacağımız mesele bu olacaktır. Kongre için 
memleketin her tarafından işçi ve işveren ve 
ilim adamları çağırmaktayız, bu ihtiyarlık ga
rantisini, memleketin imkânlarını açmıyacak 
bir surette, hayat pahalılığına da büyük bir pay 
bırakmamak şartiyle, nasıl halledebiliriz? Bu 
konuşulacak. Bendeniz bunu mevzu olarak bu 
kurula vermiş bulunuyorum. Umuyoruz ki bu 
sahada da adımlar atmak nasip olacaktır. 

Y. S. UZAY (Eskişehir) — Muhterem arl-a-
kanununun 63, 64 ncü maddesinin on soneden 
kanununun 63, 64 nci meddelrinin on seneden 
beri yapılmış olmasından sevinerek niçin ya
pıyorsunuz demiyorum. Bunun on seneden be
ri yepılmamasından ve bu işin yürütülmeme-
sinden en fazla teessür duyan arkadaşlardan bi
risiyim. O vakit bu tasarıyı tetkik ederken ar
kadaşlarla beraber bu tessürümüzü izhar etmiş
tik. Fakat bendenizin arzetmek istediğim, bu işi 
yapmak için muazzam yani beş yüz bin liralık bir 
para sari'edecek bir teşkilâta lüzum olmadığı
dır. Muhterem Bakan beşyüz bin lira yanlış
tır, yanlış söylediler, öyle değildir dediler. îşte İk
tisat Bakanlığı bütçe kanunundan okuyorum. Daha 
kanun çıkmadığı için numarası konmamıştır. 

867 nci bölüm, falan sayılı kanunun falan
ca maddesi gereğince iş ve îşçi Bulma Kanu
nuna yapılacak yardım, 200 bin lira.. 

868 nci bölüm: Mahsus kanunları gereğince 
verilecek ödenekler 600 bin lira.. Bu 600 bin li
radan 300 bin lirasmrn buraya ekleneceği Ba
kanlıkta tetkikat yaprp ta rapor veren arkada-

1.1946 O : 1 
I şa söylenmiş ve o da raporunda bunu göstermiş

tir 
ÇALIŞMA BAKANI Dr. S. IRMAK (Konya) 

— Başka 200 bin lira yoktur. Hepsi bu 300 
bin liradan ibarettir. Bütün masraflar bu ra
kamla karşılanacaktır. 

Y. S. UZAY (Devamla) — Bu numarası ko-. 
nulmamış fasılda 200 bin lira yazılıdır. 600 bin 
liranın içinden de 300 bin lira ayrılacaktır. 

ÇALIŞMA BAKANI Dr. S. IRMAK (Konya) 
— Yanlış olarak geçmiştir, 300 000 liradır. 

Y. S. UZAY (Devamla) .— Bendeniz 868 nci 
fasılda böyle gördüm. 300 000 lira ile hepsi 
500 000 lira eder. Bunun için böyle muazzam 
bir teşkilâtın kurulmasına lüzum yoktur. îş 
Kanunun 63 ncü maddesinin baş tarafında, ba
kanlığa bağlı bir kurul yapılır diyor. Fakat 
bu kurul bu teşkilâtın yani 63 ncü maddenin 
son fıkrasında olduğu gibi iş dairesi teşkilâtının 
içinden yapılacaktır. Oradan alınacak memur
larla bu teşkilât kurulacaktır. Bu, o demektir. 
Nitekim 91 nci maddede teftiş heyeti öyle denilmiş
tir, öyle yapılmıştır. Memurları az ise, ne bileyim 
ben, Çalışma Bakanlığındaki maaş tu tan 454 503 
lira, hizmetliler ücreti 102 130 lira, zamlar, çocuk 
3'ardımları vesaire, memurlara verilen 77 620 
liradır, hepsi 654 253 lira tutuyor, memurlara, 
ücretlilere verilen masraf. Bendeniz diyorum 
ki yalnız îş Kanununun mevcut maddesinin tat
biki için kurula verilecek para 500 bin liradır. 
Bu bütün Bakanlık memurlarına verilen para 
kadardır. Binaenaleyh ben diyorum ki, bu mu
azzam teşkilâta lüzum yoktur, on sene durmuş, 
daha üç gün, beş gün durmasında, daha iyi 
tetkik edilmesinde bendenizce zarar yok fayda 
vardır. Bendeniz ufak tetkikatmıla şahsen bir 
çok aksaklıklar buldum, diğer muhterem ar
kadaşlar da bunun üzerinde duracak olurlarsa 
birçok aksaklıklar bulacaklardır. Hepimizin 
kasıd bu işin iyi çıkmasıdır. Okadar çok pa
ramız yotur, Bütçemizde fazla sarfedilecek pa
ramız yoktur. Lüzumlu olan yerde biz ceketi
mizi de satar veririz amma bu iş okadar para 
sarf etmeğe değer bir iş değildir. Kanunun mad
desinde gösterdiği şekilde bir kurul yaparak bu 
iş yürütülebilir olduğu içindir ki, arzediyorum. 

Binaenaleyh, takdim ettiğini önergede rica 
ettiğim gibi, birkaç gün daha tetkik etmekte za
rar yok, fayda vardır^ birkaç gün daha tetkik 
edilmesine müsaadenizi rica ederim. 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ N. OSTEN 

(Giresun) — Muhterem arkadaşlar, yüksek he
yetinizin hassasiyetle üzerine durduğu bu kanun 
tasarısı bir hayli tartışmalardan sonra olgunlaş
mış bir hâle geldiği için, bendeniz mümkün ol
duğu kadar kısa konuşaeağim. 

Yüksek heyetiniz tarafından seçilen Geçici 
Komisyonumuz ayni hassasiyeti göstermiş ve 
uzun görüşmeler sonunda sunulmuş olan bu ta
sarı ile huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. 

Hâdiseler göstermektedir ki ; sanayiimiz ge
lişmekte ve yeni ellere ihtiyaç duyulmaktadır. 
Diğer taraftan, bütün arkadaşların da tetkik ge
zilerinde görmüş olacaklarını tahmin ettiğim veç
hile, bazı bölgelerde fabrikaların bazı tezgâh
ları boş durmakta ve bazı bölgelerde ise işçi 
işsizlikten şikâyet etmekte ve sızlânmatadır. Bu 
arada yurdumuzun hususiyetlerini ğÖzönünde 
tutmak da yerinde olur. Karadeniz bölgesinden 
İstanbul ve Zonguldak'a Kayseri ve Niğde böl
gesinden de Adana'ya amele hicret etmektedir. 
öte yandan, Büro Enternasyonal dö TraVay'a 
mensup olmuş bir Devletiz. Bu olayların ışığı 
altında işçi dâvasını ele almak zarundayız. 0-
nun için bir işçi bürosu kurmak mecburiyetini 
üzerimize almış bulunuyoruz. Komisyonumuzda 
inceden, inceye elenmiş ve şimdi önünüze gelmiş 
bulunan bu kanun tekâmül etmiş ve son şeklini 
almıştır. Şüphesiz bunun tam ve kâmil olduğu
na biz de kani değiliz. Sayın Çalışma Bakanı
nın yaptığı açıklamalara göre, edineceğimiz 
tecrübelerle, millî özelliklerimize uygun bir şe
kilde ameleye iş ve işçiye amele ihtiyacını, iş 
ve işçi bulma dâvasını halletmeğe çalışılacaktır. 

Bu umumi mâruzâttan sonra şunu demek is
tiyorum ki Komisyonumuz bu iş üzerinde has
sasiyetle durmuştur. Tasarının yeniden tetkik 
edilecek hiçbir noktası yoktur; binaenaleyh, 
Komisyonumuz tasarınnı geri alınmasına lüzum 
göstermemektedir. (Doğru sesleri) 

Böylece kaydettikten sonra Sayın Uzay ar
kadaşımızın temas buyurdukları noktalara geli
yorum. Dediler ki, üç maddelik bir hüküm için 
böyle bir kurumun teşkili zaruri değildir. Ar
kadaşlar bunu hiç kimse iddia edemez. Bazan 
değil bir madde, bir maddenin bir fıkrası için 
bile bir kurum kurulabilir ve ottun neticesinde 
bir teşkilât kanunu gelebilu*. Binaenaleyh, mü
talâaları yerinde olmasa gerektir. Soiira yine 
dediler ki, tasarıda genel müdürün iki muavini 
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1 var. Birisi doktordur. Sayın arkadaşlar, bazı 
I teknisiyen arkadaşlarımız bu komisyonda bulu

nuyorlardı. Mütalâalarında «iş tababeti» diye 
tababetin yeni bir branşından bahsettiler. Bi
naenaleyh, bu ikinci müdürlerden birisinin be-
hemhal doktor olması zarureti vardır. Komis
yon da bu kanaatla tasarıya hüküm koymuştur. 

Buyurdular ki, İş Kanununun 63 ve 64 ncü 
maddeleri ile bu tasarı tezat halindedir ve ilâve 
ettiler ki vaktiyle böyle bir kanun gelmişti, biz 
bunu yapamayız diye geri aldılar, şimdi tekrar 
getiriyorlar. 

Arkadaşlar, bunun içindir ki Çalışma Ba
kanlığını teşkil ettik. Çalışma Bakanlığı bunu 
da yapamazsa Bakanlık yok demektir. Bu da 
bir argüman mıdır? O zaman yapamıyorduk, şim
di yapacağız ve yapmağa çalışacağız. 

R. VARDAR (Zonguldak) — Doğru doğru. 
N. OSTEN (Devamla) — Tezat meselesine 

gelince; İş Kanununun 63 ncü maddenin son 
I fıkrasında böyle bir teşkilât yapılır deniyor. 63 

ncü maddenin bu fıkrası ile bu kurum tezat ha- • 
ündedir. Çünkü bu muhtar bir kurumdur. Teş
kilâtın içinde kalsaydı daha iyi işlerdi, buyuru
yorlar. 

Sayın arkadaşlar, 63 ncü maddenin son fık
rası ile İş Kanunu hükümleri tatbik edilemediği 
içindir ki bu kurumun ihdası zaruri görülmüştür. 
Bu maksatla Çalışma Bakanlığı bu hizmeti al
mıştır. Diğer taraf tan yine bu son fıkrada böy
le amme hizmetinin ne şekilde kurulacağı tarif 
edilmemiştir ki, bunun bir kurul olmaması netice
sine varalım. Binaenaleyh bu noktadan da, zan
nederim, tatmin edilmiş olsalar gerektir. 

Bu tasarıda teferruat kısmı tesbit edilmemiş, 
dediler. 

Sayın arkadaşlar, bu hususda uzun görüş
meler yapan komisyonumuz bu gibi teferruata 
ait işleri tüzüğe bırakmayı uygun bulmuştur. 
Tecrübe mahiyetinde ve edineceğimiz tecrübe
lere göre inkişafını temenni ettiğğimiz bu ku
rumun bir takım kanunî tesbitlefle elinin kolu
nun bağlanması tecviz edilmemiş ve daha elas
tik bir şekilde Yüksek Huzurunuza sevkedilme-
si uygun görülmüştür. Tarım sahasında çalışan 
arkadaşların izhar ettikleri bir endişe vardır. 
l)iı kanun t prim amelelerine de şamilmirlir? Ar
kadaşlar bu kanun deniz ve tarım işçilerine de 
şâmiluir. Ancak iş ve isçi hulmak için bu ku-

I ruma başvurmak mecburiyeti yoktur, serbest an-
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kilât meınurlariyle bu işin başarılmasına imkân 
yoktur, işin, mahiyeti, bünyesi ve maslahatı 
itibariyle elastik olması lâzımdır. Binaenaleyh 
malî ve idari bakımdan tüzel kişiliği haiz bir 
muhtariyetle bu işin başarılabileceğini kabul 
etmek gerektir. 

Diğer taraftan iş Kanununda böyle bir iş ve 
işçi bulma bürosunun behemehal muhtariyeti 
haiz olmaması şeklinde kurulmasına dair bir hü
küm de yoktur. Bu verdiğim izahlardan sonra 
zannederim ki, kendileri tatmin edilmiş bulun
maktadır. 

Eski kanunda dar hükümler vardı. Onun 
içindir ki, bu hizmet başarılamamıştır. Bu ka
nun, İş Kanuniyle tezat teşkil etmemektedir. 
Biz bu kanunla ölü hükümleri diri bir hale ge
tirmeyi istihdaf etmekteyiz. Binaenaleyh, or
tada bir tezat yoktur. Bilâkis iş Kanunun em
rettiği bir iş ve işçi bulma kurumunun ihdası 
vardır. Tatbikatta elde edilecek tecrübelere ve 
çıkacak hâdiselere göre, bu boşlukları doldu
rulmak imkânı hâsıl olacaktır. 

Sayın Emin Aslan arkadaşınım... (Kâfi kâfi, 
zahmet buyurmayın, yorulmayın, anlaşıldı ses
leri). (Alkışlar). 

BAŞKAN — Tasarlımı tümü hakkındaki mü
talâalar bitmiştir. Şimdi tümü hakkmda veri
len takrirlerin hepsini okutacağım. 
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laşmalar yapılabilir, iş istiyen veya işçi isteyen 
müracaat ettiği takdirde kurum faaliyete ge
çecektir. Türk topluluğunda, yaşryan ekonomi
nin ihtiyaçları gözönünde tutulmuş ve iş ve iş
çi bulma kanunla desteklenmiştir, baltalanmış, 
değildir. Kurumun ihdasmdaki gaye iş isteyen
lerle işçi isteyenlerin ihtiyaçlarını karşılamak ve 
desteklemektir. Bu da genel teşkilâtın içindedir. 
Çalışma Bakanlığının nazaret ve mürakebesi 
altında bulunmaktadır. 

Sayın Uzay arkadaşım memurin maaşlarına 
temas ettiler. Muhterem arkadaşlar; Hükümet 
iki kurum getiriyor Birincisi, iş ve işçi bulma 
kurumudur; ikincisi, sosyal hizmetler kurumu
dur. ikincisi henüz komisyondadır, tetkik edil
mektedir. Bu kurumların bütün tutar mas
rafları bütçede 600 bin lira olarak gösterilmiş
tir. Bu 600 bin liranın 300 bin lirası bu kuru
ma verilmektedir. Sayın Uzay arkadaşım bu pa
rayı fazla buluyorlar. Arkadaşlar, biz bunu 
tetkik ettik. Kurumun bu 300 bin lirası sırf 
memurin ve teşkilât masrafları değildir. Bu
nun içinde muazzam teşkilât yoktur. Bilâkis teş
kilât sade olması esastır. Bu para ile amelelerin 
tasnifi, katagorilere ayrılması için psikoteknis-
yen denilen mütehassıslar getirilecektir. Bun
ların çalışacağı psikoteknik lâboratuvarlar ku
rulacaktır. Tabiî bunların da âletleri ve mekân
ları bulunacaktır. Bunların bir takım masraf
ları ve mekânları olacaktır. Bunların masraf
ları da bu 300 000 liranın içindedir. 

Çalışma Bakanma çok az masrafla büyük bil
iş başarmak kararında olduğundan komisyon 
adına teşekkür ederim. Bu itibarla paranın ço-
ğumsanacak tarafı yoktur. 

Hülâsa; tecrübelere girmeksizin nazari tet-
kikatla bu işi başarmağa imkân yoktur. Onun 
için tasarı kaydı ihtiyatla gayet sade bir şe
kilde .yazılmış ve elde edilebilecek tecrübelere 
dayanarak tevsi e müsait bir şekilde tanzim edil
miştir. 

Tasanda işçinin «Çalışma hakkını» teminini 
sağlayan bir mahiyet vardır. İki olayın ışığı al
tında bu yapılmıştır. Biri beynelmilel bir taah
hüdümüzden, diğeri de sanayileşmekte olan ye
ni bünyemizde duyulan ihtiyaçtan. 

Yahya Sezai Uzay arkadaşım dediler ki, İş 
Kanununun 91 nci maddesinde bir teftiş he
yeti dahi ihdas edilmektedir, bu iş de onun 
gibi ihdas edilsin. Arkadaşlar, merkezdeki teş-

Yüksek Başkanlığa 
Şifahan arzeylediğim sebeplerden dolayı ya

pılacak işlere ve iş Kanununun 63 ncü madde
sine uygun bir teşkilât kurulması hususu yeni
den incelenmek üzere tasarının komisyona geri 
verilmesini teklif ederim. 

Balıkesir Milletvekili 
Y. S. Uzay 

(Ret, ret sesleri). 

Yüksek Başkanlığa 
Arzetiğim sebeplerden dolayı kanunun bir 

daha incelenmek üzere komisyona iadesini tek
lif ederim. 

Eskişehir 
E. Sazak \ 

Yüksek Başkanlığa 
Kanun mühimdir ve çıkması da elzemdir. 

Ancak arzettiği sebeplere ve bazı arkadaşla
rımın mütalâasına binaen gelecek oturumda mü
zakere edilmek üzere biraz daha tetkik için en-
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öümene gönderilmesini teklif ederim. 

Yozgad 
S. îçöz 

BAŞKAN — Şimdi bu üç önerge de mütte-
hidülmealdir. Tasarının heyeti umumiyesinin 
tekrar komisyona gitmesini istiyorlar. Bunu na
zarı dikkatinize arzedeeeğim. Şimdi kabul edi
lirse tasarı komisyona gidecek. Kabul edilme
diği takdirde heyeti umumiyesi hakkındaki mü
talâa kâfi görülerek maddelere geçilecektir. 

Şimdi bu mealdeki takrirleri oyunuza arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Maddelere geçilmesini oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

îş ve İşçi Bulma Kurumu Kurulup ve Görevleri 
hakkındaki kanun 

MADDE 1. — 3008 sayılı îş Kanununun 63, 
64, 69 ncu maddeleri hükümlerine göre, iş ve 
işçi bulma faaliyetlerini ve bunlarla ilgili diğer 
ödevleri yerine getirmek üzere, iş ve işçi bul
ma kurumu vücude getirilmiştir. Kurum bu gö
revini îş Kanununun şümulü dışmda kalan her 
türlü iş ve işçi isteyenlere de şâmil olarak dü
zenler ve yürütür. 

Kurum Çalışma Bakanlığına bağlı, tüzel ki
şilikte, malî ve idari bakımdan muhtar bir Dev
let kurumudur. 

Kurum bu kanun ile özel hukuk hükümlerine 
bağlıdır. 

BAŞKAN — Galip Pekel. 
G. PEKEL (Tokad) — Muhterem arkadaş-

* 1ar, îş kanunu, işçiye iş ve işçi bulma işini âm
me hizmeti olarak saymıştır. Ve işe işçi işçiye 
iş bulmak için ücret almağı menetmiştir. Bun
ları yalnız Devlet kuracaktır. 

îş Kanununun 63 ncü maddesinden itibaren 
gelen maddeleri bu işte bir inhisar yapmıştır. 
Yalnız işçiler kendi aralarında bir teşkilât yap
mışlarsa ve bu teşkilât iş bulmak ile meşgul ise 
sureti mahsusada izin alarak devam edeceklerdir. 
Amma bir ücret mukabilinde değil. Kezalik iş
verenler kendilerine amele bulmak için araların
da teşkilât yapmışlarsa yine müsaade alarak isine 
devam edebilecek. Ücret verecek değil. 

Bir de menafii umumiyeye hadim cemiyetler 
iş bürolariyle ücretsiz olarak iş ve işçi bulmakla 
meşgul olurlarsa bunlar da müsaade almak şar-

tiyle işlerine devam edebileceklerdir. Bir de 
hayır cemiyetleri yine bu işlerle uğraşabilecek
lerdir. Bunların dışında ne kadar iş ve işçi ile 
meşgul teşkilât varsa kanun emreder ki, bunlar, 
üç sene zarfmda tasfiye olunmalıdır. Kanun çı
kalı on sene olduğuna göre bunlarla meşgul hiç 
bir teşkilâtın kalmaması lâzımdır; şimdi. 

Şimdi arkadaşlar; meselede büyük ehemmiyet 
vardır, işçilere işi ve kezalik işlere işçiyi yal
nız Hükümet bulacaktır ve tabiî bunun için de bir 
teşkilâta ihtiyaç vardır, öyle bir teşkilât ki ik
tisat işleri ihmal ve müsamaha asla bilmez. On
da ihmal yapacak müsamaha yapacak ve herhan
gi bir şekilde işi geciktirecek bir teşekkül olursa 
iktisadi hayatta derhal tepkilerini gösterir ve 
memleket iktisadiyatına darbeler vurur, öyle 
bir teşkilât yapmak lâzımki, muntazam ve tıkır 
tıkır işlemelidir. Bilmiyorum îş Kanununda bu 
maddeleri koyan arkadaşlar ne düşünmüşlerdir. 
Fakat bugün hükümler budur, iki sene zarfın
da bu kanunu getirmek iş bulma teşkilâtının ya
pılmasını da emretmiştir. Kanun gele gele işte 
elimizdeki proje haline gelebilirdi. Şimdiye ka
dar muhtelif sebeplerle gelmemiştir. 

Bu iş bulma teşkilâtı ücret almıyacağı için 
ancak Devlet bütçelerine dayanabilir. Ya Dev
letten, ya hususi idarelerden veyahut belediye
lerden, yani halktan vergi olarak alman bütçe
lere dayanabilir, Bununla yaşayabilecek bir teş
kilât olabilir. 

Arkadaşlar; Devlet memuru gibi memurlarla 
kurulacak olan bu büroların kendi hayır ve şerri, 
kâr ve zararı nefsine olan, kendisi için çalışan 
fertler ve şirketler gibi hassas çalışacağına inan
mak çok güçtür. Nihayet içindekiler de memur 
olacaklardır ve memur olacakları için de me
murların tâbi olduğu bir çok imtiyazlardan, bir 
çok hususi hükümlerden istifade edeceklerdir. 
Kendi hesabıma çok korkuyorum ki, bu iş topal-
ğidecektir. ve yine çok korkuyorum ki, bu topal
lık iktisadiyatımız üzerinde de aksi tesir yapa
caktır. 

îşte bunun içindir ki ben birinci maddede bu 
işbulma teşkilâtının bütün işlere ve bütün işçi
lere teşmilinin aleyhtarı kaldım. îş Kanunu, 
biliyorsunuz, çerçevesi içine bütün işçileri al
maz, on ameleden fazla çalıştıran işyerleriyle, 
asgari bir aydan fazla devamlı işçi çalıştıran 
müesseseleri içine alır. Gene îş Kanunu Devlete 
dayanan yani gerek Devlet bütçesinden, gerelç* 
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se hususi idareler ve belediyeler bütçesinden ya
pılan işlerde veyahut bunlara dayanarak kurul
muş sermayeli işlerde çalışan müesseseleri ha
riç bırakmıştır. Halbuki biz, îş Kanununun 
hükmü câri olduğu yerlerde mademki işbulma 
işini Devlet eline alacaktır. Çarnaçar büyük 
dikkatle ve muvaffakiyetle bu işi yürütecektir. 
Bu işi ilk defa olarak Devlet eline alıyor. Çok 
tecrübeye dayanması lâzrmgelen bir iştir. İlk 
defa Devletin ele aldığı bir iş olduğu için bu
nun çerçevesini ne kadar dar yaparsak zararı 
olduğu zaman onun zararı o nispette az olacak
tır. Halbuki iş Kanununun çerçevesi haricinde
ki işlere de bunu teşmil edersek esasen onlar 
hakkında hiçbir hüküm yoktur, ne iş Kanunu
nun hükmü, ne de bunlara benziyen başka hü
kümler vardır, binaenaleyh bunun dışında ka
lan öyle işler vardır ki, o kadar derin, o kadar 
geniş, sanayi işlerine göre o kadar aykırı hü
kümlere muhtaç işler vardır ki - meselâ çiftçilik 
işleri - o sahalarda iş bulmayı ve iş vermeyi 
böyle bir satırlık hattâ, bir satırlık ta değil üç 
beş kelimelik ibarelerle düzenlemeğe imkân yok
tur. Bundan mutlaka memlekete büyük zarar
lar gelir. Bu kanunun şümulünü bütün işlere 
ve işçilere teşmil ettiğimiz gün o vakit ne ola
caktır? Her nevi işler için her nevi işçileri mut
laka Devlet teşkilâtı bulacak demek olur ki o 
vakit inhisar kendiliğinden girecektir. Bunun 
üzerinde muvaffak olabileceğimizi asla tahmin 
etmiyorum. Çünkü en ufak bir köyde dahi bir 
teşkilât yapmak lâzımgelecektir, çünkü orada da 
iş ve işçi vardır. Başkalarına iş bulmak mem
nudur, kahvelerde, otellerde, hanlarda, pansi
yonlarda, şurada ve burada iş simsarlığı yap
mak memnudur, iş bu şekle girecektir, o va
kit ne olacaktır? Her tarafa şâmil bir teşkilât 
yapılamıyacaktır. Bu Bakanlık elindeki para 
ile yapsa, yapsa sekiz, on şehirde yapacaktır. 
Üst tarafı ne olacaktır? Açık kalacaktır, işte 
bunlara meydan vermemek için hem bir tecrü
be yapmış oluruz, hem de iş Kanununa muadil, 
iş Kanununun dışında kalan sanayi işçileri ve 
işleri için ayrı bir Sanayi Kanunu getiririz ve
ya bunları da içine alacak surette iş Kanunu
nu tadil ederiz. Ondan sonra çiftçilik iş ve işçi
lerine ait kanunu da getirir ve buradan çıktık
tan sonra onlara ait iş ve işçibulma işlerini de 
bu teşkilâta veririz. O vakte kadar bu kanun 
hükümlerini iş Kanunu dışındaki iş ve işçilere 
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I teşmil etmiyelim, o vakte kadar gerek tarım ve 

gerek sanayi işçilerini hariç bırakalım. 
Benim sizden ricam budur. Bunun için de 

bir önerge takdim ediyorum. 
M. BİRSEL (izmir) — Efendim ben, iki nok

tanın aydınlatılmasını komisyonun sayın sözcü
sünden rica edeceğim. Bu -maddede «Kurum bu 
görevini iş Kanunun şümulü dışında kalan her 
türlü iş ve işçi istiyenlere de şâmil olarak düzen
ler ve yürütür. » diyor. Bu fıkradan maksat 
Komisyon raporunda şu şekilde yazılıdır, «iş 
Kanunun şümulü dışına çıkılarak gelişmekte 
olan Türk topluluğunda hertürlü işsize ve muz-
darip vatandaşa el uzatmak maksadiyle tarım, 
deniz ve kara taşıtları ve fikir isçilerine de şâ
mil olması gerektiği neticesine varılmıştır.» Sa
yın Bakan da burada bu kurumun fikir ile çalı
şanlara da iş bulma vazifesini yapacağını ifade 
buyurdular, işçi tâbiri iş Kanununun zannede
rim birinci maddesinde, bedenen çalışan veya
hut bedenen ve fikren çalışanlara itlâk edilmiş
tir. Bu tâbirin anlamı iş Kanununa göre bun
dan ibarettir. Şimdi Hükümet teklifinde işçi 
tâbirinin, iş Kanununda yazılı, ( bu kanunun 
da mesnedi ve matufüaleyhidir.) Tarifinin çer
çevesinden çıkmasından ötürü ikinci fıkra ko
narak, tâbirin maksadı şâmil olack mânada kul
lanıldığı ifade edilmiştir. O fıkra da şudur: 
(Bu kanunda geçen işçi sözü bedence ve fikirce 
çalışmak istiyen kimseyi ifade eder.) Şimdi ko
misyon bu fıkrayı kaldırmış, bendenizce ko
misyonun mucip sebebine göre bu fıkranın kal
ması zaruridir. Çünkü iş Kanununda, işçi te
riminin anlamı tahdit suretiyle tâyin edildikten 
sonra, bu kanunda işçi teriminin o kanunda tas
rih edilen hudut haricine çıkarılınca, bu ka
nunda işçi teriminin ifade ettiği anlamı belirt
mek zaruri ve yerinde olur. Aksi takdirde te
rimler arasındaki karışıklık tatbikatta müşkilât 
doğar. Bendenizce, Hükümetin bu fıkrada bir 
noksanı vardır. Çünkü iş Kanununun o madde
sinde işçi yalnız bedenen çalışanlar değil, be
denen ve fikren dediğine göre Hükümetin tek
lifindeki fıkraya (Bedence ve fikirce) kelimeleri 
de eklenerek fıkranın kalması yani fıkrayı met
ne almamız yerinde olmaz mı? Bunu komisyon 
sözcüsünün açıklamasını rica ediyorum. Bende
nizce bunun böyle alınması yerinde olur ve ka-
anunlarm terimlerine verdiğimiz mânada, tâ-

I birimi af buyursunlar, biraz ihmalkâr davran-
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mamış oluruz. Kanunun terimlere verdiği mâ
nalara sadakat göstermiş oluruz. 

İkinci ricam şudur. Bu kurum her bakımdan 
Devlet İktisadi Teşekküllerinin tâbi olduğu hü
kümlere tâbi tutulmuştur. Yani 3460 sayılı ka
nunun. muhtelif bakımlardan hükümlerine tâbi 
tutulmuştur. Ezcümle 9 ncu maddesinde, me
murları 3659 sayılı kanun hükümlerine tâbidir 
der, emeklilik bakımından 4222 sayılı kanuna 
tâbidir der, Artırma ve Eksiltme Kanununa tâ
bi değildir, Muhasebei Umumiye Kanununa tâ
bi değildir, der. özel kişiliği haiz, özel hukuk 
kaidelerine tâbidir, denir. 

Bilindiği üzere İktisadi Devlet Teşekkülleri 
ki Devlet eli ile kurulu ve özel hukuk kaideleri
ne göre iş gören kurumlardır. (Vasıf budur). 
Bir sistem dâhilinde 3460 sayılı kanun hüküm
lerine tâbi tutulmuştur. Bu kanun ile kurulan 
kurumun bâzı kısımlarında bu kanunun hüküm
lerine tabî tütupta bu sisteme tamamiyle tâbi 
tutmamak için hiçbir sebep olmasa gerektir. Bu 
madde de son fıkra ile «bu kurul bu kanunun ve 
3460 sayılı kanunla özel hukuk kaidelerine tâbi 
olur» dersek Devlet İktisadi Teşekküllerinin iş
lemesi; denetlemesi ve tâbi oldukları hukuk 
kaideleri bakımından kurulmuş olan sisteme uy
gun olarak işlemesini temin etmiş oluruz. Bu 
suretle hiç lüzum olmadan sisteme aykırı hare
ket etmemekliğimizi ve sisteme sadakat ve bağ
lılığımızı gösterir ve en nihayet kanunlar ara
sında bir ahenk temin edilmiş olur. 

Acaba Komisyonu buna muvafakat buyur
maz mı? Ricam bu kadardır. 

F. F. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Efendim, ben-
denizce bu, Çalışma Bakanlığına bağlı, tüzel
kişilikte, malî ve idarî bakımdan muhtar bir 
Devlet kuruludur. Bunun açıklanmasını gerek
li görmekteyim. Çünkü bendenizden evvel söz 
söyleyen arkadaşım Münir Birsel bunu, iktisa
di bir Devlet teşekkülü mahiyetinde, yani ikti
sadi kurum karakterinde gördü ve o şekilde bir 
denetlemeye uydurulmasını söyledi. Bu şekil
de, prensip bakımından bir mütalâa yürüttü. 
Bu da gösteriyor ki anlaşılması hakikaten güç
tür. Bendeniz de bunu 3460 sayılı kanunun içi
ne sokmrya çalıştım. Baktım ki birçok taraf
tan dışarı çıkıyor. Ne olduğunu, samimi söyli-
yeyim, anlıyamadım. Yanımdaki arkadaşlara 
sordum, karakteri anlaşılmıyor. Bir Devlet da
iresi mahiyetinde midir, değil midir? anlaşılmı-
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yor. Kurum Çalışma Bakanlığına bağlr, gü
zel. Müdürünü kim tâyin edecek? Çalışma Ba
kanlığına bağlı olması haysiyetiyle Bakan mı 
tâyin edecek? yoksa tüzelkişilikte, malî ve idari 
bakımdan bir muhtariyeti olduğu için içinden 
idarî bir meclis kurulup o mu seçecektir ve bu
nun arasındaki rabıta ne olacak? Bunun karak
teri anlaşılmıyor. 

Z. ARKANT (Yozgad) — Kanunda buna ait 
hükümler vardır. 

F. F. DÜŞÜNSEL (Devamla) — Aşağıdaki 
maddeler, Münir Birsel'in işaret ettiği üzene, 
denetlemenin şekline dairdir. Meselâ bilançola
rı 3460 sayılı kanunun dışında bir mekanizma
ya tâbi olacaktır. Sonra, Sayıştaydan ve Mali
yeden birer memur gelecektir. Bunlar hesabı 
tetkik edeeekler. Yani yepyeni bir şekiL Bina
enaleyh hukuk mevzuatımızda bunun bünyesi 
nedir? 

Birşey daha anlamak istiyorum, ben anlıya
madım, belki benden başka anlıyarlar vardır, 
buna mümasil bizde başka bir kurum var mı
dır? Bunları lütfen açıklasınlar. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ N. OSTEN 
(Giresun) — Efendim, sayın Galip Pekel arka
daşım bu kanunun İş Kanunu çerçevesi içinde 
kalmasını teklif ediyorlar. Esasen Komisyonu
muzda bulunan kendileri bu hususta da müta
lâalarını lütfetmişlerdi. Aneak bu İş Kanunu
nun dar manasıdır ki, iş ve işçibulma mekaniz-
mafiim. işJLetememiştir. Binaenaleyh, bunun şü
mulü dışına çıkmak gerektir. Bunun dışına çı
kınca. fikir işçisi, tarım işçisi ve deniz işçisini 
de dâhil etmek lâzımdır. Aksi takdirde lâyıkıy
la işi kavramağa imkân yoktur. Binaenaleyh, 
Komisyonumuz, bu hususta kanaatmda musirdir. 

Sayın Münir Birsel arkadaşımızla, mütalâa
larına gelince; fikir işçileri dolayısıyla işçinin 
tarifinin yeniden yapılması lüzumunu izah, bu
yurdular. Bu husssta Komisyonumuz ısrar et
memektedir. Binaenaleyh, Hükümetin teklifin
deki o f ıkrayı almak mümkündür. Ancak bu 
takdirde hem bedence, hem fikirce veya yalnız 
fikirce şeklinde bir tashih yapmakla bu mütalâ
aya iltihak edebiliriz. 

M. BİRSEL (İzmir) — Teklifim de öyledir. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ N. OSTBN 

(Devamla) — Diğer taraftan ikinci nokta ola
rak birşeye temas buyurdular. Ona Düşünsel 
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arkadaşımız da temas etti, bu da kurumun hu- I 
kuki mahiyetidir. 

Kurum iktisadi mahiyette işliyecek ve tica
ri elastikiyeti haiz olacaktır. Bu mütalâaya iş
tirak etmekteyiz. İktisadi Devlet Teşekkülleri 
mahiyetinde bir işletme olacaktır. Bunun 3460 
sayılı kanunun hükümlerine bağlı olması zenne-
derim ki maksadımıza ve kanunun ruhunu anla
yışımıza uygundur. Bu hususta kendilerine il
tihak edebiliriz. 

F . KURDO&LU (Manisa) — Reis Bey, bir 
sual. 

Bu teşekkülün kastı ticaretle teessüs ettiği
ne mi kanidirler. Çünkü 3460 sayılı kanun 
kastı ticaret bulunan iktisadi tesisler içindir. 
Ona nazaran bunu nasıl oluyor da siz 3460 sa
yılı kanuna tâbi tutmağı kabul ediyorsunuz? 

Bu cihetin izahını rica ederim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ N. OSTEN 

(Devamla) — Sayın Kurdoğlu arkadaşım çok 
mühim bir noktaya temas ettiler. Kendilerine 
teşekkür ederim. 

Bu kurumun işleyişi iktisadidir. Bu bakım
dan Devlet İktisadi Teşekküllerine benzemek
tedir. Ancak, dolayısiyle bir âmme hizmeti ifa 
etmekte ve kazanç kastı gütmemektedir. Bu 
şartlara bağlı kalmak suretiyle Münir Birsel ar
kadaşımızın teklifine Komisyon iltihak etmekte 
bir mahzur görmemektedir. 

F . F. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Efendim, sa
yın Sözcü arkadaşımın ifadeleri bir ipham kar
şısında olduğumuzu gösterdi. Evvelâ bunu bir 
iktisadi devlet teşekkülü karakterinde gördü
ler, sonra daha mütereddit bir ifadede bulun
dular. Eğer bu iktisadi devlet teşekkülü bün
yesinde ise, burada bir usul, başka yerler
de başka bir usul tutmak doğru bir sistem de
ğildir. 

Bendeniz cesaret edipte, bünyesi hakkında 
tam bir fikrim olmadığı için iktisadi devlet 
teşekkülü karakterindedir diyemiyorum. Fakat 
eğer öyle ise bu kanunun buna nazaran komis
yonda o hükümlere göre uydurulması lâzım
dır. Onun için bilhassa gerek Sayın Bakandan, 
gerek diğer arkadaşlardan ve gerek komisyon
dan ricam şudur. Eğer bu bir iktisadi devlet 
karakteri ise bunu bilelim. Yok değil de başka 
bir şeyse, mümasil şeyler, çünkü bendeniz sa
mimi söylüyorum, deminden beri it 'abı fikredi-
yorum, bir türlü anlıyamıyorum, bendenize | 
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birisi bunun hukukta yerinin ne olduğunu1 sorsa 
kati cevap veremiyeceğim, şöyle diyor «Kurum 
Çalışma Bakanlığına bağlı, tüzel kişilikte, mali 
ve idari bakımdan muhtar bir Devlet Kuru
mudur.» Buradaki kurum hangi kelimenin kar
şılığı olarak kullanılıyor? Bunun da ifade edil
mesi icabeder. Madem ki, iyi bir şey yapılı
yor, bunun hukuktaki yerinin, Devlet mevzua
tındaki benzerlerinden hangisine uydurulması 
hakkındaki Münir Birsel arkadaşımın sözüne 
ben de iştirak ediyorum. Yalnız tekrar edeyim 
ki, bunun bünyesini anlamamışnndrr. Anlaya
madığım için hangi kanunun tatbiki gerekmek
te olduğunu, bu kanundaki nfakanizmanm doğ
ru mu olduğunu veya diğer vaziyete göre, ne 
şekil alması gerektiğini kestiremiyorum. İzaha
ta ihtiyaç duyuyorum. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Efendim; 
bendenize, esaslı bir yanlışlığa gidiyoruz gibi 
geldiği için huzurunuza çıktım. Çünkü 3460 sa
yılı kanun Yüksek Heyetin malûmu olduğu 
üzere, Devlet İktisadi Teşekküllerinin teessüs 
ve işletme ve işleme şekilleri ve meselâ tertip 
edecekleri iş programlarının tatbikatı bakımın
dan murakabesini derpiş eder. Bu kanuna göre, 
murakabeye tâbi olan teessüsler meselâ Sümer-
bank, Etibank gibi, bir ana teşekkülü teşebbüs
leri yani henüz müessese haline getirilememiş iş
lere ait idaresi ve nihayet müessese ya aynı ma
hiyette veyahut kâfi büyüklükteki işlerin tem
sil ettiği müesseseleri derpiş eder. Yine bu ka
nun iş programları nasıl tanzim edilecek, 
nasıl murakabe edilecek olduğunu tâyin eder ve 
Umumi Murakabe Heyetinin masraflarına, ser
mayelerine göre iştirak eder. Şimdi tasarısını tet
kik etmekte olduğumuz kurum kasdı ticareti 
asla ihtiva etmeyen (bir âmme hizmeti olduğuna, 
raportör arkadaşımızın sözleri de bunu müey-
yit olduğuna, ve benzerlerine nazaran kasdı ti
careti asla da mefruz olamayacağına göre 3460 
sayılı kanunun derpiş ettiği bir İktisadi Devlet 
Teşekkülü karakterini asla almıyacağı da mey
dandadır. Raportörün iktisadi karakteri vardır 
demesi olsa olsa bu kelimenin belki edebî, figü
ratif mânası iledir. Yoksa bizim bildiğimiz ikti
sadi kelimesini herhangi bir cepheden tahlil ve 
tetkik etsek bu müesseseye bu vasfı veremeyiz. 
Diğer içtimai tesisleri diğer âmme müessesesi 
karakterli ve gayriticari Devlet müesseselerini 
bilanço, sermaye, kârı ve zarar gibi unsurlar is-
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teyen bukanuna tâbi tutmak imkânı olsaydı bu 
müesseseyi de 3460 a tâbi tutmak mümkün olur
du. Böyle bir anlayış hattâ imkânı 3460 sayılı 
kanunun ne kelimelerine, ne de ruhuna yugun 
düşmez. Bu itibarla 3460 sayılı kanuna asla tâbi 
olmaması lâzımgeleceği kanaatındayım. Aksi 
halde gerek hukuk bakımından, gerekse tatbikat 
ve anlaşılabilmek bakımından çok müşkül bir du
rum ihdas etmiş olacağız. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ N. OSTEN 
(Giresun) --- Efendim; bendeniz iyi izah edemedi
ğimi zannediyorum. Bu endişeler varit değildir. 
Bir kere kurum, işleyiş tarzı itibariyle iktisadi
dir. Ancak dolayısiyle bir âmme hizmeti gör
mektedir, bir kazanç kasdı gütmemektedir. Di
ğer taraftan 3460 sayılı kanuna girmesini teklif 
eden arkadaşlarla da görüştük, 3460 sayılı kanu
nun sekizinci maddesinin son fıkrasında şöyle de
niyor: «Reis ve âzasiyle diğer memurların üc
retleri de dahil olmak üzere umumî murakabe 
Heyetine ait bütün masraflar bu kanun hüküm
lerine tâbi teşekküller tarafından tediye edilmiş 
sermayeleriyle mütenasip olarak İktisat Vekâleti
ne miktarı tesbit olunarak Maliye Vekâleti emrine 
verilecek paradan tesviye olunur.» Halbuki kuru
mun sermayesi yoktur, öte yandan kazanç kasdı 
güder diye bir sarahat ta olmadığına göre ikti
sadi devlet teşekkülü sayılamaz. Bu sebeple Dü
şünsel arkadaşımızın endişelerine mahal yoktur. 
İşleyiş tarzı bakımından İktisadi Devlet Teşek
külleri gibi telâkki edilerek 3460 sayılı kanunun 
hükümleri içine de girebilir. Bilmem izah eciebii 
dimmi? (Müzakere kâfi sesleri.) 

H. P. ATAÇ (Gümüşaue) — Arkadaşlar;-
bu müessesenin hükmü şahsiyeti haiz olması hiç 
bir zaman ikdisadî devlet teşekkülleri hakkın
daki kanun usulüne, mürakebesine ve ibrası
na taallûk eden hükümlerin dâhil olması iea-
betmez. Hükmi şahsiyeti, haiz Denizyolları, Ev
kaf, Posta, Telgraf gibi bir çok müesseselerimiz 
vardır. Fakat hepsi de doğrudan doğruya umu
mi hükümlere tâbidir. Muhtelif vesilelerle, zan 
ederim pek çoklarımız, bu husustaki görgümü
zü izhar ettik. Devlete ait olan bir paranın son 
sözünü, yani ibra eden karan , ancak Büyük Mil
let Meclisi verir o işi yapar. Teessüs devresinde 
İkdisadî devlet teşekkülleri gibi işlesin vaziyeti 
görelim diye yapılmış olan iktisadi devlet teşek
külleri hakkmda yapılmış olan hususi kanun etra
fındaki müzakere ve münakaşalarımızı da bir an 

.1946 0 : 1 
için size hatırlatırım. Zamanı gelince, kendi hu
susiyetine halel getirmiyecek şekilde umumi hü
kümlere intibak etmesini düşünürken bunları 
da o cihete atfetmek zannederim doğru değil
dir. Teklif yerindedir, olduğu gibi kabul edelim 
Zamanı geldiği vakit iktisadi devlet teşekkül
lerine ait bütün muamelâtın en son icra sözü
nü söyleme hususunun yine size ait olması için 
lâzım gelen tadilâtın yapılması icabeder. Bu 
kapuyu açmıyalım arkadaşlar. Kütüphanede bu 
hususlarda söylenilen sözleri hepimiz duyuyoruz. 
Binaenaleyh ıslah edilecek o kanundur, bu değil
dir. Buradaki teklif, son sözün bizde olması
dır. Divanı Muhasebata verildiğine göre ibrayı 
biz yapacağız. Binaenaleyh bu hususta tevekkuf 
etmeğe mahal yoktur, maddeyi olduğu gibi ka
bul etmek en doğrudur. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ N. OSTEN 
(Giresun) — Tasarıyı etraflıca tetkik eden ve 
yüksek heyetinize sunan Komisyonumuzun bir 
arz şekli vardır. Onu sayın Gümüşane Milletve
kili arkadaşımız izah ettiler. Binaenaleyh orta
da iki şekil vardır. Bir teklif karşısında bulu
nuyoruz. 

Bizim Komisyonun arzettiği şekli kabul et
meyip, 3460 sayılı kanunun hükümleri içine 
girmek teklifi vardır. Biz buna muarız değiliz. 
Yüksek Heyetinizin nasıl tensip buyurursa ka
bul edersiniz. 

Bizim teklif ettiğimiz şekli kabul buyurur
sanız onun içinde bu hükümler vardır. 

İsterseniz 3460 sayılı kanunun hükümlerine 
bağlı şekilde çıkarırsanız onda da yine tatmin 
edilmiş bulunuruz. 

ÇALIŞMA B. Dr. S. IRMAK (Konya) — 
Efendim, kurulması bahis mevzuu olan kuru
mun hukuki hüviyeti hakkında sorulan suale mü
saadenizle ben de kısaca cevap arzedeceğim. 

Bu müessese iktisadi ve ticari zihniyetle işle
mesi matlup ve fakat bir âmme hizmeti gören bir 
müessesedir. Müessesenin hukuki bünyesini verir
ken bize dört ay evvel çıkardığınız bir kanun reh
berlik etmiştir. Bu itibarladır ki hukuki bünye 
üzerinde daha fazla tereddütlere düşmeye lü
zum görmedik, o kanun da İşçi Sigortalan Ka
nunudur. Çalışma Bakanlığınız kurumlarında 
esasen böyle bir bünye vahdeti meydana getir
meği faydalı bulmuştur. Bu işçi sigortaları ka
nununun yeni bir kanun olması ve Büyük Mec-
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lisin hukuki telâkkisini sıhhaüa aksettirmesi ba- 1 
kraıından o müesseseyi gözönünde tutarak böyle 
bir kurum teklif etmiş bulunuyoruz. Bu ku
rumda da işçi Sigortası Kurumunda olduğu gibi 
hususi bir murakabe sistemi, maliyeden ve Ça
lışma Bakanlığından seçilecek ve aşağıda da izah 
edildiği üzere, hususi murakıplar tarafından bir 
murakabeye tâbidir ve şüphesiz ki, murakabe
nin ibra, yani vekilin ibrası Büyük Millet Mec
lisinin hükmü kararına bağlı bulunmaktadır. 
Şu halde müessesenin iktisadi oluşu, işleyiş tar
zındaki zihniyeti göstermek bakımındandır. Ar-
zetmeğe mecburum ki, Sümerbank, Etibank gi
bi, 3460 sayılı kanunun hükmü altına giren ku
rumlarla esaslı birkaç fark vardır. 

Birisi, î§ Kanunumuzda bu kurumun takip 
etmesini amaç edindiği gaye ve vazife, bir âm
me hizmeti olduğu sarahatle gösterilmiştir. Bi
naenaleyh, bir âmme hizmeti müessesesi kur
maktayız. Halbuki diğer iktisadi müesseselerin 
kuruluş kanunlarında bunların bir âmme mües
sesesi olduğu sarahati mevcut değildir. Bu iti
barladır ki, 3460 sayılı kanunla kurulan mües
seselerle bizim müesseseler arasında böyle bir 
bünye farkı meydana gelmektedir. İkincisi, bu 
müessesede kâr bahis mevzuu değildir. Devlet- i 
ten alacağı parayı Büyük Meclisin kanunlarla 
emrettiği bir hedefe sarfedecek ve bunun hesa
bını Büyük Meclise ve murakıplarına arzedecek-
tir. 

Nihayet 3460 sayılı kanunun bir emri daha 
vardır ki, kurumun da yapacağı kârdan bir 
kısmını murakabe heyetine ayırmasıdır. Bu mü
essese bir kâr yapmıyor ki, buraya kâr ayırsın. 
Tamamen Devletten aldığı tahsisatı sarfedecek 
bir durumdadır. Bendeniz bu sözlerimi arka
daşlarımın tekliflerinin ne lehinde, ne de aley
hinde olarak söylemiyorum. Tabiî bu kararı ve 
re cek Kamutaydır. Yalnız arkadaşlarımın sor
dukları suallerden vazih olmadığı söylenen bir 
noktayı tavzih için ve yalnız bu müessesenin 
hukuki bünyesini arzetmek için söylemiş bulu
nuyorum. Hüküm ve karar kamutayındır. 

T. B. BALTA (Rize) — Bahis mevzuu olan 
mesle hakkında bendeniz de müsaadenizle kı
saca mütalâamı arzedeyim. Bir defa muhterem 
Hasan Fehmi Beyefendinin buyurdukları nokta 
umumiyetle, İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
murakabesi bakımından Yüksek Meclisin dere-
cei alâkasına taallûk eden ve bütün îktisadi Dev- | 

j let Teşekkülleri hakkında bir kül olarak nazarı 
dikkate alınıp, halli lâzımgelen bir keyfiyettir. 
Geçen sene bendenizin mazbata muharrirliği yap
tığım, İktisadi Devlet Teşekkülleri Komisyonu
nun vardığı netice, bugünkü umumi heyet şek
linin hiçbir suretle tatmin edici olmadığını gös
termiş ve netice itibariyle nihai bilançoların 
Yüksek Meclisçe tasdiki neticesine varılmıştır. 
Binaenaleyh Meclisi Âlinin bu işte murakabesi
nin daha müessir bir şekle ifrağı bu kanunla alı
nacak karara göre müessir olmaz. 

Onlar hakkında da esas olması lâzımgelen 
bir noktai nazar bahis mevzuu olduğuna göre 
ve bunun Hükümetçe bir an evvel getirilmesi 
tabiî bulunduğuna nazaran, kül halinde hal
ledilebilir. Şu halde burada bizim varacağımız 
netice, kurumun işleyişi bakımından hangi sis
temin daha iyi netice vereceğidir. Şüphesiz kur
mak istediğimiz müessese bir kâr müessesesi de
ğildir ve böyle olmamak ta tabiîdir. Daha ev
vel umumi müzakere sırasında da arkadaşlarca 
söylendiği üzere ve sayın arkadaşlarımızca pek 
güzel ifade buyurulduğu veçhile, Devletin, bu
günkü Devletin, modern Devletin vazaifi asli
yesinden olan işi yerine getirecek bir kurumdur 

i bu. Şimdiye kadar kâh yapıl amıyan ve kâh ga
yet müteşettit ve kontrolsüz, hususi şahıslar ta
rafından şöyle, böyle yapılan bir hizmetin Dev
let eliyle yapılmasıdır. Bu bakımdan asla kâr 
mevzuu değildir. 3460 sayılı kanuna tâbi oluşu, 
mutlaka kâr kasdı ile işleyişi dolayısı ile değil
dir. 3460 sayılı kanunda da böyle bir mecburi
yet vazedilmem iştir. Bu kurumun takip ettiği 
esas, iktisadi ve ticari mahiyette işlemesi lâzım
gelen bu müessesenin idare ve murakabesinin o 
kanuna göre oluşudur. 

Yine muhtelif vesilelerle bu mevzu ile işti
gal etmiş olan arkadaşlarım bilirler ki, 3460 
sayılı kanunun derpiş ettiği idare ve murakabe 
sisteminin, iktisadi mahiyeti haiz olan bütün 
müessese ve teşekküllere tatbiki, yine hukukçu 
arkadaşlarımız tarafından müdafaa edilmiş bir 
keyfiyettir. 

Saym arkadaşlar, şimdi kurmakta olduğu
muz bu müessese, Hükümet tasarısında ve ko
misyonca da kabul edilen bir maddesiyle, t i 
cari ve iktisadi mahiyeti haiz bir müessesedir. 
Bu gibi müesseseler için bulunduğumuz en ileri 
sistem, bilançolarının Meclisi Âliye biran evvel 

I getirilmesidir, en uygun bir usulü tatbik etme-
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kuki mahiyeti, bazı arkadaşlarımızın görüş far
kından dolayı ihtilâfı mucip olmuştur. Bende
niz Düşünsel arkadaşımızın fikirlerine cevap ver
mek ve hâdiseyi aydınlatmak üzere söz aldım. 

3460 sayılı kanunun sekizinci maddesinin son 
fıkrasında bir hüküm vardır, der ki: « reis ve 
âzası ile diğer memurların ücretleri dâhil olmak 
üzere Umumi Murakabe Heyetine ait bütün mas
raflar bu kanun hükümlerine tâbi teşekküller ta
rafından tediye edilmiş sermayelerle ... v. s. » 

Demek ki, burada bir sermaye mevzuubahis-
dir. Komisyonumuzun teşkili istenilen kurumu 
3460 sayılı kanuna tâbi tutmak istemeyişi bundan 
dolayı ileri gelmiştir. Neticede takdim ettiği
miz şekilde bu tasarı ile huzurunuza çıkmış bulu-
nuyoruz. 

Diğer taraftan, bazı hukukçu arkadaşlarımız 
kurumun, işlemesi bakımından, 3460 sayılı ka
nuna tâbi olması hususunda ısrar etmektedirler. 
Komisyonumuz bu mütalâayı da müsait karşılar. 
Aşağıdaki maddeler o yolda tertiplenmiştir ki, 
bu hususta diğer maddeler de tadilât yapmağa 
lüzum yoktur. Denilebilir ki, bilanço, kâr ve 
zarar hesabı vardır. Kurumun bilançosu yapı
labilir, fakat sermayesi yoktur. Binaenaleyh, 
1 nci madde bu bakımdan kabul edilse dahi diğer 
maddelerde bir tadilâtı gerektirmemektedir. 
o itibarla yüksek huzurunuza takdim edilen şekil 
Komisyonumuzun arzu ettiği şekildir. Maahaza 
3460 sayılı kanun hükümlerine taallûk ederek çı
karılacak şekilde de komisyonumuz bir mahzur 
görmekmektedir. Bilmem Düşünsel arkadaşım 
tatmin edildi mi 

BASILAN — Üçüncü bir takrir daha vardır, 
okutuyorum: 
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mek doğru olmaz. Bilhassa murakabenin çok 
ehemmiyeti vardır, bunların hakikaten rasyo
nel işleyip işlemediği ancak böyle murakabe ile 
anlaşılır, işin icaplarına göre nmrakabeyi ya
pan, tertip eden heyetin tasvibinden geçmesi
dir. Bu itibarla 3460 sayılı kanuna tâbi olma
sında büyük fayda mülâhaza etmekteyim. Kal
dı ki, bizzat sanayi işleriyle meşgul olacak
tır. Bu bakımdan da denetleyen heyetin dene
tinden geçmesinde çok fayda vardır. Bu mülâ
hazalar, Münir Birsel arkadaşımızın burada izah 
ettiği teze bendenizin de iltihakını icabettirmek-
tedir. 

BAŞKAN — Başka mütalâa yoktur. Değiş
tirgeleri arzediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Söylediğim sebepler dolayısiyle birinci mad

deden aşağıdaki cümlenin kaldırrlmasmı teklif 
ederim. 

«Kurum bu görevini İş Kanunun şümulü dı
şında kalan her türlü iş ve işçi isteyeceklere 
de şâmil olarak düzenler ve yürütür.» 

Tokad Milletvekili 
Galip Pekel . 

F, F. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Tahsin Bekir 
Balta 'nm izahatına encümen cevap vermedi. Bu 
izahattan anlaşıldı ki, Devlet İktisadi Teşek
külleri murakabe cihazı mahiyetindedir. Hal
buki encümenin yapmış olduğu tasarının silsile 
halinde, bütün maddeleri, böyle bir hükmü ifa
de etmemektedir, onun için bu tciheti encümen 
açıklamalıdır. Bunun bünyesi nedir? Eğer va
racağımız kararda 3460 sayılı kanunun ihtiva et
tiği karakterde bir müessese olduğu anlaşılır
sa, aşağıdaki maddelerin de ona göre ayarlan
ması lâzımdır. 

Yüksek Başkanlığa 
Sözle arzettiğim sebeplere binaen, Hükümet 

tasarısında bulunan ve komisyonca kaldırılan 
fıkra yerine aşağıda yazılı fıkranın konmasını 
arz ve teklif ederim : 

«Bu kanunda geçen (İşçi) sözü bedence veya 
bedence ve fikirce, veyahut yalnız fikirce ça
lışmak üzere iş istiyen kişi anlamındadır.» 

İzmir Milletvekili 
M. Birsel 

GEÇİCİ Ko. SÖZCÜSÜ N. OSTEN (Giresun) 
— Efendim, kurmakta olduğumuz kurumun hu-

Yüksek Başkanlığa 
Birinci maddenin son fıkrasının şu şekle kon

masını arz ve teklif ederiz: 
«Bu kurum, bu kanun ve 3460 sayılı kanun 

ile özel hukuk hükümlerine bağlıdır >. 
İzmir Ankara 

Münir Birsel Ziya Yörük 

F. F. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Başkanım, 
müsaade ederseniz, maddenin Encümene iadesi 
için bir takrir hazırlıyorum. (O konuşuldu ses
leri). 

BAŞKAN — Galip Pekel'in bir takriri var
dır, tekrar okutup reye koyacağım. 
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(Galip Pekel (Tokad) m önergesi tekrar 

okundu). 
BAŞKAN — önergeyi nazarı itibara alanlar 

işaret buyursun... Nazarı itibara almıyanlar.. 
önerge nazarı itibara alınmamıştır. 

Münir Birsel, birinci önergeden vaz mı ge
çiyorsunuz? 

MÜNİR BÎRSEL (İzmir) — Birinci öner
geye komisyon muvafakat etmiştir.' 

BAŞKAN — Münir Birsel'in birinci takri
rini tekrar okutacağım. 

(Münir Birsel (İzmir) in birinci takriri tek
rar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon bu önerge hakkmda 
bir mütalâa dermeyan ediyor mu? (Komisyon 
mutabıktır sesleri). 

G. K. SÖZCÜSÜ N. OSTEN (Giresun) — 
Efendim, Sayın Münir Birsel arkadaşımızın 
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birinci takriri ile Komisyonumuz mutabıktır. 
İkinci takriri ise Yüksek Heyetinizin ihtiyarı
na ve takdirine bırakmaktadır. Nasıl takdir bu
yurursanız. 

BAŞKAN — İç Tüzüğe göre, Komisyon de
ğiştirgeye iştirak ederse burada ona mutabıkız 
demenin hukuki bir mânası yoktur. Ya mad
deyi Encümene ister, düzeltir, yahut madde
yi burada düzeltir. 

G. K. SÖZCÜSÜ N. OSTEN (Giresun) — Yal
nız birimci maddenin Encümene iadesini teklif 
ediyoruz efendim. (Bravo sesleri). 

BAŞKAN — Maddeyi değiştirge ile birlikte 
Komisyona veriyoruz. 

İkinci maddeye geçeceğiz. Fakat vakit geç
miştir. Çarşamba günü saat 15 te toplanılmak 
üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,45 

t>9<i 

T. B. M. M. Basımevi 
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İş ve İşçi Bulma Kurumu kuruluş ve görevleri hakkında 

kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/509) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 26 . XI . 1945 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/449, 6/2563 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İş ve İşçi Bulma Kurumu kuruluş ve görevleri hakkında Çalışma Bakanlığınca hazırlanan ve 
Bakanlar Kurulunca 19 . X I . 1945 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun tasarısının 
gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başbakan 
". " , ~, Ş. Saraçoğlu 

îş ve İşçi Bulma Kurumu kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun tasarısı gerekçesi 

İlişik olarak sunulan kanun tasarısı İş Kanununun IV ncü bölümüne konu olan iş ve işçi bul
ma faaliyetlerini Devlet eliyle düzenleyip çevirecek muhtar idareli bir kurumun dayanacağı hü
kümleri tespit eylemektedir. 

3008 sayılı İş Kanununun 63 ve 64 ncü maddelerinde yazılı görevleri yapmak üzere İş ve İşçi 
Bulma Teşkilâtı kurulması hakkındaki tasarı evvelce Ekonomi Bakanlığı kuruluş ve görevleri hak
kındaki 3612 sayılı kanunun 8 nci maddesi gereğince hazırlanıp Büyük Millet Meclisine sunul
muş, ancak bu konuda memleket ihtiyaçlarını daha iyi karşılıyacak surette tamamlayıcı inceleme
ler yapılmasına ihtiyaç görülerek tasan 1940 yılında Büyük JNJillet Meclisinden geri alınmıştı. 

Gerçekten yurdumuzda endüstri ve imar işlerimizin gelişmekte olması insan emeği kaynakları
mızın çalışma sahalarına düzenli bir şekilde tevcih edilmesini zaruri kılmakta, bir taraftan nüfu
sumuzun boş ve verimsiz kalmış iş gücü kaynaklarını harekete geçiren ekonomik bir rolü başaracak 
diğer taraftan her ne sebeple olursa olsun iş bulamamış yurttaşlara elverişli çalışma fırsatları bu-
alrak geçim imkânlarını gerçekleştiıınek ve hayat standartla nnı yükseltmek suretiyle sosyal bakımdan 
koruyucu bir görevi üzerine alacak bir teşekküle ötedenberi ihtiyaç hissedilmektedir. Şimdiye ka
dar özel iş bulma idarehanelerinin mevziî mahiyette kalan ve işçilerin istikrarını bozan iş bulma 
faaliyetleri müspet olmaktan çok uzak kalmış; esasen Milletlerarası çalışma teşkilâtının 17 nci top-
hıntısmda kabul edilmiş olan 34 sayılı sözleşme esaslarına uygun olarak İş Kanunumuzun IV ncü 
bölümü hükümleriyle, ücret mukabilinde çalışan bu gibi özel iş bürolarının peyderpey kaldırtması 
ve yenilerinin de çalışmaması kesin olarak derpiş edilmiş bulunmaktadır. Hayır derneklerinin za
man zaman sosyal yardım mahiyetinde olarak yaptıkları iş bulma faaliyetleri ise bütün memleketin 
iş ve işçi hacmini gözönünde tutan düzenleyici bir Devlet cihazına olan ihtiyacı hiçbir suretle kar-
şTİıyamamakta, îş Kanununun da emretmiş olduğu bu teşkilâtın biran önce kurulması zarureti 
gün geçtikçe daha kuvvetli hissedilmektedir. Şu kadar ki, memleketimiz için tamamiyle yeni olan 
bu işin başarılmasında gözönünde tutulan büyük güçlükler, bu işin daha sonraya bırakılmasını 
gcrektirmese bile, başlangıçta çok ihtiyatlı adımlarla hareket edilmesini ve ileride kazanılacak tec
rübelere göre tedricen hizmetin genişletilmesini zaruri kılmaktadır, ilişik kanun tasarısı, bu dü
şüncelerle ve kurumun birdenbire karşılıyamıyacağı derecede büyük hacimde iş ve işçi talepleriyle 



— 2 — 
güçlüklere uğramasını Önleyecek hükümlere yer vererek hazırlani- " bulunmaktadır, gerek iş ve
ren ve gerek işçilerin bu teşkilâtın hizmetinden faydalanırken kötü niyetle hareket etmeleri ih
timaline karşı da bazı tedbirler gözönünde tutulmuştur. 

Çalışma konusunun icabı olarak büyük ölçüde işçi sevkiyatı yapacak, bu işçilere avans vere
cek, işçi temini hususunda doğrudan doğruya işverenlerle münasebete girişecek olan bu teşkilâtın 
yabancı memleketlerdeki örneklere uygun olarak muhtar mahiyette tüzelkişilikte bir kurum ol
ması faydalı görülmüştür. 

Kurum bu kanunla özel hukuk hükümlerine tâbi olacak ve İş Kanununun 63 ve 64 ncü mad
delerine ve İş Kanunu gereğince çıkarılacak özel tüzük hükümlerine göre çalışacaktır. 

İş ve işçi piyasasının esaslı unsurları olan işveren ve işçilerle işçi çalıştıran Bakanlıkların ve 
ilgili illerle belediyeler teşkilâtının temsilcilerini ihtiva etmek üzere bir Danışma Kurulu Bakan
lığın iş ve işçi bulma politikasına ait tedbirlerinin gerçekleşmesini kolaylaştıracak mahiyette gö
rülmüş ve böylece bu kurumun işçi ve işverenlere tarafsız ve eşit olarak yapacağı hizmetlerin ge
nel idaresinde her iki tarafın da düşünce ve dileklerine pay bırakan imkânlar sağlanmıştır. 

Bu kurumun Devlet müessesesi olmasından doğan hükümlerle, teşekkül tarzı ve memurları
nın durumu bakımlarından 4792 sayılı kanundaki hükümlere benzer esaslar konulmuştur. 

Adalet, Bütçe, Ekonomi, İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ticaret Komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulan Geçici Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Geçici Komisyon 
Esas No. 1/509 

Karar No. 1 

26 . XII .1945 

Yüksek Başkanlığa 

îşçiye iş ve işe işçi bulmak için Çalışma Ba
kanlığınca hazırlanarak 26 . XI . 1945 tarih ve 
6/256.3 sayılı Başbakanlık tezkeresiyle Büyük 
Millet Meclisine sunulan kanun tasarısını ince
lemek ödevi Kamutay karariyle Adalet, İçişleri, 
Sağlık ve Sosyal Yardım, Ekonomi, Bütçe ve 
Ticaret Komisyonlarının seçtiği dört üyeden ku
rulmuş olan Cîeçici Komisyonumuza verilmiştir. 

Hoçici Komisyonumuz, yaptığı bir çok top
lantılarda Çalışma Bakanının da huzuriyle ta
sarıyı incelemiştir. 

Konuşmalar sırasında şu mütalâalar böyle bir 
teşkilâtı zarurî görmüştür : . 

Her zaman ve her yerde olduğu gibi endüstri
nin genel bünyesinde bir takım değişiklikler vü-
cüde gelmektedir. Bu değişiklikler, istisnaî 
olaylar değil, ekonomik teşkilâtın genel dina
mizmidir. Ekonominin türlü faaliyeti arasın
daki muvazeneyi sağlamak, bu dinamizmi dü
zenlemek ile mümkündür. Bunun için de ekono
minin. maddi faktörlerinin tekâmülü ile insan 
faktörünün tekâmülünü ahenkleştirmek gerek

tir. Böylece tamamen bir kamu hizmeti görecek 
olan iş ve işçi bulma bürolarının ihdasına za
ruret hâsıl olur. 

Yurdumuzda endüstri, imar, kara ve deniz 
taşıt işlerimizin gelişmekte olması insan emeği 
kaynaklarımızın çalışma sahalarına düzenli bir 
şekilde tevcih edilmesini zarurî kılmaktadır. 
öteyandan iş bulamamış yurtdaşlara elverişli ça
lışma fırsatları vermek suretiyle geçim imkân
larını gerçekleştirmek de lâzımdır. Sosyal eko
nominin bu önemli noktası, tasarının konusu 
olan iş ve işçi bulma kurumunun teşkilini mey
dana getirmektedir. 

Memleketimiz için tamamiyle yeni olan bu 
işin başarılmasındaki güçlükler, Hükümetçe de 
takdir edilerek gerekçede açıklanmış ve «ihti
yatlı adımlarla hareket edilmesi ve ileride ka
zanılacak tecrübelere göre hizmetin genişletilme
si» kaydı şükranla karşılanmıştır. 

Yapılan görüşme ve tartışmalar sonunda: 
Birinci maddede adı geçen iş ve işçi bulma 

kurumu görevinin îş Kanununun şümulü dı-
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şmda kalan her türlü iş, ve işçi isteyenlere de 
teşmil edilmesi ve teşebbüs edilen yeni faaliyetin 
mahiyeti itibariyle yalnız fabrika işçilerine mün
hasır kalmıyacağı, bu faaliyetin, İş Kanunu
nun şıımulü dışına çıkılarak gelişmekte olan 
Türk topluluğunda her türlü işsize ve muztarip 

vatandaşa el uzatmak maksadiyle Tanın, deniz 
ve kara taşıtları ve fikir işçilerine de şamil ol
ması gerektiği neticesine varılmıştır. Bu sebep
le, Hükümet teklifinin birinci maddesinin ikin
ci fıkrası fazla görülerek maddeden çıkarılmış
tır. Tasarıda İş Kanununun dördüncü faslına 
atıf yapılması kanun tekniğine uygun bulunma
mış ve maddelerin numaralariyle belirtilmesine 
karar verilmiştir. 

Bunun neticesi olarak: İş Kanununun bu 
faslında adı geçen iş ve işçi teşkilâtı ve «genel 
merkez dairesi» ile buna terettüp eden görev
ler ve yetkiler bu kanunla teşkil olunan kuru
ma geçeceği tabiî görülmüştür. Yine İs Kanu
nunun bu faslında geçen «İlgili makam» tâbiri 
de kuruma ait teşkilât değil Çalışma Bakanlığı
nın yetkili teşkilâtı olarak anlaşılmak lâznngelir. 

Birinci maddede kurumun malî ve idari ba
kımdan muhtar olup olmıyacağı üzerinde uzun 
tartışmalar yapılmıştır. Bu tartışmalardan son
ra. iş ve işçi bulma gibi yeni bir kamu hizmeti
ni üzerine alan büronun, yaşıyan ekonominin 
önemli bir organı olmak mecburiyetinde olduğu 
ve faaliyetlerinde geniş muhtariyetten fayda
lanması lâzım geldiği ve patron ve amele tem
silcileri tarafından ya bizzat idare olunmaları 
veyahut denetlemeleri gerektiği lüzumlu gö
rülmüş ve malî ve idari bakımdan muhtar bir 
kurumun tamamen bitaraf bir idare ve teknik 
bakımdan müessir bir hizmet yaratacağı kanaa
tine varılmıştır. Böylece, kurumun muhtar ol
ması esası kabul edilmiştir. 

Muhtariyeti esası kabul edilen kurum, bu 
kanunla özel hukuk hükümlerine uyarak faali
yette bulunacaktır. 

Kurumun Çalışma Bıakanlığına bağlı oldu
ğunun açıklanması uygun görülmüş ve madde
ye buna dair bir ibare eklenmiştir. 

İkinci maddede, 3008 sayılı İş Kanununun 
5 nei maddesine yapılan atıf kanun tekniği ba
kımından doğru görülmüş ve adı geçen kanunun 
5 nei maddesi hükümlerinin açıklanması uygun 
bulunmuş ve madde bu görüşle yeniden yazıl
mıştır. 

3 — 
Üçüncü madde — Muhtar bir kurumun faa

liyetinden doğacak sorumluluğa dokunmakta ol
duğundan komisyonumuzda yapılan konuşma
lar sonunda, idari ve malî bakımdan muhtari
yeti esas kabul edilen kurumun yine idari ve 
malî bakımdan sorumlu tutulacağı zaruri gö
rülmüş ve ancak iş ve işçi isteyenlerin bu ta
leplerini karşılıyanıamaktan dolayr, aracılıktan 
başka bir şey yapnııyan, kurumun hukukan so
rumlu olamıyacağı tabiî telâkki edilerek madde 
de buna göre değişiklik yapılmıştır. 

Hükümet teklifinin 4, 6, 7 ve 8 nei madde
leri sık sık değişen hükümler mahiyetinde gö
rülmüş olduğundan ve esasen düzenlemek hak
kı kuruma verilmiş olduğu cihetle, bu gibi faa
liyete ait hükümlerin «Yönetmeliğe» bırakılma
sı uygun bulunduğundan tasarıdan çıkarılmıştır. 

Dördüncü madde — Hükümet tasarısının be
şinci maddesi olan bu madde de süre meselesi 
üzerinde durulmuştur. Filhakika, işveren veya 
veren vekili işçi isteğinde bulunurken kuruma 
yaptığı yazılı beyan ile bir taahhütte bulunmak
tadır. Kurum derhal işçi bulamazsa bu taahhüt 
ne zamana kadar muteber olacaktır? 

Yapılan konuşmalar sonunda, işveren veya 
veren vekili yazılı beyanda bulunurken tek
lifini bir süre ile hudut! andırın ası veya geri 
alması gerekeceği ve iş veren veya işveren ve
kilinin işçi isterken bir icapta bulunduğu ve 
maddenin icap ile kabul hallerini ilgilendirdiği 
ve bu sebeple genel hükümlerin cari olacağı 
neticesine varılmıştır. 

Maddenin İkinci ibaresi biraz daha Türkçe-
leştirilerek daha açık bir hale konmuş ve böyle
ce madde aynen kabul edilmiştir. 

Besince madde — Hükümet tasarısınm 9 ucu 
maddesi olan bu maddede, işverenden avans 
olarak alınan paranın işçilere verilmesi ve ve
rilmemesi hallerinde doğacak sorumluluğun ku
ruma yükletilin esi genel hükümler icabından 
olması tabiî görülmüş ve kurumu da sorumlu
luktan beri kılmak âdil telakki edilmemiştir. Bu 
sebeple birinci fıkranın ikinci ibaresi kaldırıl
mıştır. 

Son fıkraya gelince : Yolparası ödenmesi hu
susunda, işçi ile işveren arasında hususi bir an
laşma yapıldığı surette, bu anlaşma hükümleri 
tabiî olarak mahfuz kalacağından, bu fıkra fazla 
telâkki edilmiş ve maddeden çıkarılmıştır. 

Altıncı madde : Hükümet tasarısının 10 ucu 
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maddesi olan bu maddede ,genel direktör yardım
cılarından birinin behemahal «hekim» olması lü
zumlu görüldüğünden birinci fıkraya bu yolda 
bir ibare eklenmiştir. 

7, 8 ve 9 ncu maddeler : Tasarının 11, 12 ve 
13 ncü maddeleri bir iki kelimenin Türkçeleşti-
rilmesinden sonra olduğu gibi kabul edilmiştir. 

Onuncu madde : Tasarının 16 ncı maddesi 
olan bu maddenin (A) fıkrasında danışma ku
ruluna katılacak temsilcinin il genel meclisinden 
olması lüzumlu görülmüş ve fikra genel meclis 
kelimelerinin ilâvesiyle açıklandırclmıştır. 

Maddenin (B) fıkrasında gerek Ticaret ve Sa
nayi odalarından gerek işçi teşekküllerinden ge
lecek temsilcilerin sıra ile bütün memleket böl
gesinden münavebe ile gelmesinin faydalı olacağı 
mülâhaza edilmiş fıkraya (münavebe usulü ile) 
kelimeleri ilâve edilmiştir. 

Onbirinci madde : Tasarının 15 nci maddesi 
olduğu gibi kabul edilmiştir. 

Onikinci madde : Tasarının 16 ncı maddesini 
teşkil eden bu madde, yolluk tabirine ikamet yev
miyesinin de dâhil bulunduğu manası verilmiştir. 
Maddenin son fıkrasına vuzuh vermek maksadiy-
le bir takdim tehir yapılmış ve bu değişiklikler 
ile madde kabul olunmuştur. 

13, 14 ncü madde : Tasarının 17 ve 18 nci 
maddeleri olduğu gibi kabul olunmuştur. 

15 nci madde : Hususi fabrikaların bina ve te
sis yapmak teşebbüslerini sağlamak maksadiyle 
tasarının 19 ncu maddesinin yazılış şekli değişti
ril m iştir. 

16, 17 nci madde : Tasarının 20, ve 21 nci 
maddeleri, mevcut birkaç kelime türkçeleştiri-
lerek, olduğu gibi kabul edilmiştir. 

18 nci madde : Kanunun yayın tarihini tesbit 
eden tasarının 22 nci maddesi, 1 Ocak 1946 ya 
kadar yasalanamaz kaygısiyle, değiştirilmiş ve 

yayın tarihinden sonra yürürlüğe girmesi kabul 
edilmiştir. 

19 ncu madde : Tasarının 23 ncü maddesi 
olduğu gibi kabul edilmiştir. 

Yukarıdaki değişiklikler ile bu kanunu kabul 
eden Komisyonumuz, kurumun faaliyeti .için, 
Bütçe kanununun 868 nci «mahsus kanunları ge
reğince verilecek ödenekler » bölümünde mevcut 
600 000 liradan 300 000 lirasını, Çalışma Bakan
lığının teklifi üzerine, iş ve işçi bulma kurumuna 
ayırmağı uygun görmüş ve.bu yolda tasarının 
sonuna geçici bir madde eklenmesine karar ver
miştir. 

Kamutaya gönderilmek üzero Yüce Başkanlı
ğa sunulur. 
Geçici Komisyon Reisi Sözcü Kâtip 

Ankara Giresun Niğde 
M. Eriş Necmi Osten II. Ulusoıj 

Antalya Gazianteb 
N. Aksok Dr. Abdürrahman Melek 

Giresun Hatay Hatay 
Ayet Sayar Hamdi Selçuk B. S. Kunt 
Kayseri Kırşehir Konya 

A. H. Kalaç Ş. Tor gut Dr. O. Ş. Uludağ 
Manisa Maraş Ordu 

Dr. S. Kâatçilar R. Kaplan M. Yarımhıyık 
Siird Sinob 

E. Kıltçctoğlu Dr. B. Kökdemir 
Sinob Trabzon Trabzon 
C. Atay Dr. S. Anamur L. Yavuz 

Urfa Zonguldak 
K. 'Berkcr A. K. tncealemdarofjlu 

Zonguldak 
Ş. Tansan 

Kurumun îş Kanunu şümulünün dışında 
kalan işlere karışmasına taraflı değilim. 

Tokad Milletvekili 
A. Galip Pekel 
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İş ve işçi bulma kurumu kuruluş ve görevleri 
hakkında kanun tasarısı 

MADDE l. — 3008 sayılı îş Kanununun 63, 
64, 69 ucu maddeleri hükümlerine' göre iş ve 
işçi bulma faaliyetlerini ve bunlarla ilgili di
ğer ödevleri, yerine getirmek üzere iş ve işçi 
bulma kurumu vücuda getirilmiştir. Kurum, 
bu görevini îş Kanununun şümulüne bağlı kal-

maksızın her türlü iş ve işçi istiyenlere şâmil 
olarak, düzenler ve yürütür. 

Bu kanunda geçen «işçi» sözü bedence veya 
fikirce çalışmak üzere iş isteyen kimseyi ifade 
eder. 

Kurum, bu kanun ve özel hukuk hükümle
rine tâbidir. Malî ve idari bakımdan muhtar
dır ve tüzel kişilikte bir Devlet kurumudur. 

MADDE 2. — 3008 sayılı tş Kanununun 5 nci 
maddesi gereğince anılan kanunun uygu alanı 
dışında kalan memur ve hizmetlilere ait görev
ler hakkında bu kanun hükümleri yürütülmez. 

MADDE 3. — Kurum, birinci maddede ya
zılı görevlerin yerine getirilmesinde memleke
tin ekonomik imkânları ve ilgililerin ihtiyaçla-
riyle bağlı olup iş ve işçi istiyenlerin taleplerini 
karşılayamamaktan dolayı sorumlu olmaz. 

Kurum, iş ve işçi bulma faaliyetleriyle ara
larında bağıt münasebetiyle kurulmasına tavas
sut ettiği işveren, işveren vekili veya işçilerin 
bu yüzden vâki olduğu ileri sürülecek zarar zi
yan iddialarından da sorumlu değildir. 

MADDE 4. — Kurum iş ve işçi bulma göre
vini yaparken ilgililer arasmda herhangi bir 
fark gözetmeksizin tarafsız ve eşit muamele yü
rütür. Şu kadar ki, muayyen bir işe >aynı dere
cede elverişli işçiler arasında: 

a) Kıdem tevsik edici karnesi bulunmak; 
b) Aile mükelefiyeti bulunmak; 
c) Askerlikten yeni terhis edilmiş olmak; 
d) Kusuru olmaksızın uzun zaman işsiz kal

mış bulunmak cihetleri tercih srrasmın takdi
rinde esas tutulur, 

5 — 
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İş ve İşçi Bulma Kurumu kuruluş ve görevleri 
hakkındaki kanım tasarısı 

MADDE 1. — 3008 sayılı İş Kanununun 63, 
64, 69 ucu maddeleri hükümlerine göre, iş ve 
işçi bulma faaliyetlerini ve bunlarla ilgili diğer 
ödevleri yerine getirmek üzere, iş ve işçi bul
ma kurumu vücude getirilmiştir. Kurum bu gö
revini İş Kanununun şümulü dışında kalan her 
türlü iş ve işçi isteyenlere de şamil olarak dü
zenler ve yürütür. 

Kurum Çalışma Bakanlığına bağlı, tüzel ki
şilikte, malî ve idarî bakımdan muhtar bir Dev
let kurumudur. 

Kurum bu kanun ile özel hukuk hükümlerine 
bağlıdır. 

MADDE 2. — 3008 sayılı İş Kanununun be
sinci maddesi gereğince, genel, katma ve özel 
bütçelerle belediye bütçelerinden aylık veya üc
ret alan memurlar ve hizmetliler ile genel, kat
ma ve özel bütçelere veya belediye bütçelerine 
ödenek konmak suretiyle doğrudan doğruya, 
yahut malî yardımda bulunarak dolayısiyle iş
letilen iş yerlerinde aylık veya ücretle idarî iş
lerle görevlendirilen memur veya hizmetlilere bu 
kanun hükümleri uygulanmaz. 

MADDE 3. — Kurum, iş ve işçi isteyenlerin 
taleplerini karşılayamamaktan dolayı hukukan 
sorumlu değildir. 

Kurum, işveren veya işveren vekili ile işçi 
arasında bağıt ilişiği kurulmasına aracılık ettiği 
hallerde, işveren veya işveren vekiliyle işçilerin 
bu bağıt dolayısiyle ileri sürecekleri zarar ziyan
dan da sorumlu değildir. 
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İşçi istiyen işverenlerin taleplerinin karşı
lanmasında yürütülecek işin önem derecesi ve 
böyle bir tefrikin yapılması mümkün olmayan 
hallerde ise tarih sırasına bakılır. 

MADDE 5. — İşveren veya. işveren vekilinin 
işçi isteğinde bulunurken kuruma yaptığı ya
zılı beyanda bildirdiği ücret vesair haklara dair 
şartlar işçi lehine bir taahhüt olarak hüküm ifa
de eder. Şu kadar ki, bu beyana dayanarak iş
yerinin yürürlükteki dahilî talimatnamesinde 
yazılı şartların işçi aleyhine değiştirilmesi caiz 
değildir. 

MADDE 6. — Kurum grev dolayısiyle ceza 
kovuşturmasına yol açmış iş bırakma hallerinde 
bu grevle ilgili işçilerin ve işyerini kapatmış 
olup (Lock-out) suciyle hakında kovuşturmaya 
girişilmiş olan işverenlerin dileklerini, bu hal
lerin devamınca, nazara almaz. 

MADDE 7. — Kurum bir iş bağıtiyle çalış
makta olan işçiye iş bulma aracılığı yapmaz. 

Ancak : 
a) Muayyen müddetle bağıtları sona er

mekte olan veya yaptıkları iş bitmek üzere bu
lunanlar ; 

b) Meşru mazeretleri dolayısiyle işini veya 
işyerini değiştirmek zorunda kalanlar; 

ıc) İş Kanununun 18 nci maddesine göre iş 
arama durumunda olanlar; 

d) Meslekî kabiliyetleri bakımından daha 
elverişli oldukları işlerde çalışmak istiyenler; 
bu hükümden müstesnadır. 

İşveren veya işveren vekilleri kurumun işçi 
bulmaya aracılık hususundaki hizmetlerini iş
lerini aksatmadan bir kısım işçilerini haksız bir 
surette işten çıkarmak maksadiyle kullanamaz
lar. Kurumca yapılan araştırma ve soruşturma
lara göre böylece kötü niyetle hareket etmiş olduk
ları anlaşılanların işçi talepleri bir daha nazara 
alınmaz. 

MADDE 8. — Kurum tarafından kendisine 
iş bulunmuş ve İş Kanununun 71 nci maddesine 
göre Devlet taşıt vasıtalarında yarım ücretle 
yolculuk yapması sağlanmış olan kimse makbul 
mazereti olmaksızın, gönderildiği işyerine gitme
diği veya altı ay geçmeden bu işten mazeretsiz 
ayrıldığı takdirde, kendisine yeniden iş bıılun-
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MADDE 4. — İşveren veya işveren vekilinin 
işçi isteğinde bulunurken kuruma yaptığı yazılı 
beyanda bildirdiği ücret vesair haklara dair 
şartlar işçiden yana bir taahhüt alarak hüküm 
ifade eder. Ancak, bu beyanla iş yerinin yü
rürlükte olan iç yönetmeliğinde yazılı şartlar iş
çiye karşı değiştirilemez. 



Hü. 

ması hususunda Kurumun aracılığından bir yıl 
müddetle faydalanamaz. 

Kendisine Kurumca gönderilen işçiyi maze
retsiz işe almayan veya altı ay zarfında işten çı
karan işveren veya işveren vekili de bir yıl müd
detle Kurum vasıtasiyle iş bulma hakkından mah
rum olur. 

Yukarda gösterilen altı aylık mühletin baş
langıcı işçinin işyerinin bulunduğu yere varması 
lâzımgelen tarihten başlar ve altı ay içinde iş 
bağıtmm süresinin sona ermesi veya işin bitmesi 
halinde yukarıki fıkralardaki hükümler uygu
lanmaz. 

Yol parası vesair masraflarla akdin feshin
den doğan zararlara ait olarak işçi ve işvereneden 
her birinin diğerinden tazminat istemek hakkı 
mahfuzdur. 

MADDE 9. — İşverenlerin Kurumdan isteye
cekleri işçiler için yol parası ile diğer umumî 
masraflarını karşılamak üzere gereken miktarda 
avans vermeleri şarttır. Kurum bu avansları işve
renlerden alıp işçilere vermeğe aracılık eder. An
cak bundan dolayı işverenlere karşı sorumlu ol
maz. 

Şu kadar ki yol parasının ödenmesi hususunda 
işçi ile işverenin serbesçe anlaşabilecekleri hak
kındaki hüküm mahfuzdur. 

MADDE 10. — Genel Müdürlük kuruluşu, 
Genel Müdür ile iki yardımcısından ve Genel 
Merkez kuruluşu ile şubelerinden terekküp eder. 

Kurumun şubelerinin nerelerde kurulacağı 
ve her bir şubenin hangi il veya belediyelerin 
sınırları içinde faaliyette bulunacağı Genel Mü
dürlüğün teklifi ve Çalışma Bakanlığının kara-
riyle tesbit olunur. 

MADDE 1.1. — Genel Müdür, kurumun bü
tün işlerini yürütür ve mahkemelerle adalet ve 
idare makamlarına ve gerçek ve tüzelkişilere 
karşı kurumu temsil eder. 

Genel Müdür ile Genel Müdür yardımcıları 
Çalışma Bakanının teklifi üzerine müşterek ka
rar ile tâyin olunur. 

MADDE 12. — Kurumun 3659 sayılı kanu
nun ikinci maddesindeki cetvelin 6 ncı derece
sine kadar olan memurları Genel Müdürün tek-
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MADDE 5. — İşverenlerin, kurumdan iste
yecekleri işçiler için yol parası ile türlü genel gi
derleri karşılamak üzere, gereken miktarda 
avans vermeleri şarttır. Kurum, bu avansları 
işverenlerden alıp işçilere vermeğe aracılık eder. 

MADDE 6. — Genel Müdürlük kuruluşu, 
Genel Müdür ile iki yardımcısından ve Genel 
Merkez kuruluşiyle şubelerden meydana gelir. 
Yardımcılardan birinin hekim olması şarttır. 

Kurum şubelerinin nerelerde kurulacağı ve 
her bir şubenin hangi il veya belediyelerin sı
nırları içinde faaliyette bulunacağı Genel Mü
dürlüğün teklifi ve Çalışma Bakanlığının kara-
riyle belirtilir. 

MADDE 7. — Genel Müdür, kurumun bü
tün işlerini yürütür ve mahkemelerle adalet ve 
idare makamlarına ve gerçek ve tüzel kişilere 
karşı kurumu temsil eder. 

Genel Müdür ile Genel Müdür yardımcıları 
Çalışma Bakanının teklifi üzerine müşterek ka
rar ile nasbolunur. 

MADDE 8. — Kurumun, 3659 sayılı kanu
nun ikinci maddesindeki cetvelin altıncı derece
sine kadar olan, memurları genel müdürün tek-
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lifi üzerine Çalışma Bakanlığınca, bunlardan 
başka memur ve hizmetlileri Genel Müdür ta
rafından tâyin olunur. 

MADDE 13. — Kurumun memurlarının ay
lıkları hakkında 3659 sayılı kanun hükümleri 
uygulanır. 

Kurumun, memur ve hizmetlileri, geçici mad
deleri uygulanmamak üzere 4222 sayılı kanun 
hükümleri gereğince emeklilik hakkından fay
dalanırlar. 

MADDE 14. — Danışma kurulu: 
A) îşçi çalıştıran müesseselerin bağlı bu

lunduğu Bakanlıklar ile Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının ve kuruma yardım ödeneği ve
ren il ve belediyelerin birer temsilcileri; 

B) Çalışma Bakanlığınca uygun görülecek 
ticaret ve sanayi odalariyle, işçi teşekkülleri 
temsilcilerinden teşekkül eder. îşçi ve işveren
lerin temsilci üyelerinin görev süreleri üç yıldır. 

Çalışma Bakanı veya görevlendireceği kim
se Danışma Kuruluna başkanlık eder. 

Kurul, Çalışma Bakanlığının daveti üzerine 
senede bir defa âdiyen ve lüzum görüldükçe 
her zaman olağanüstü olarak toplanır. 

MADDE 15. — Danışma Kurulu, kurumun 
faaliyet mevzuu ile ilgili meseleleri inceliye-
rek bu hususta Bakanlığa tekliflerde bulunmak 
ve Bakanlıkça verilecek konular hakkında gö
rüşünü bildirmekle görevlidir. 

MADDE 16. — Danışma Kurulu üyelerinden 
3656 ve 3659 sayılı kanunlara tâbi olupta top
lantılara Ankara dışından geleceklere kanuni 
yollukları kurum tarafından verilir. Bunların 
dışında kalanlara Çalışma Bakanlığınca konu
lacak esaslara göre yolluk ödenir. 

îşçi üyeler ayrıca işlerinden ayrıldıkları 
günden işbaşına dönmeleri gereken güne ka
dar geçen iş günleri için ilgili işyerlerinden 
kendilerine ödenmemiş olan gündelikleri de îş 
ve işçi Bulma Kurumu tarafından ödenir. 

Danışma Kurulunun işçi üyelerinin iş bağıt
ları her işçinin kurul toplantılarına katılmak 
için çalıştığı işyerlerindeki asıl işinden ayrıl-
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lifi üzerine Çalışma Bakanlığınca; bunlardan 
başka memur ve hizmetlileri Genel Müdür tara-
frndan nasbolunur. 

MADDE 9. — Kurum memurlarmnı aylıkları 
hakkında 3659 sayılı kanun hükümleri uygula
nır. 

Kurunum memur ve hizmetlileri, gerici mad
deleri uygulanmamak üzere, 4222 sayılJ kanun 
hükümleri gereğince emeklilik hakkından fayda
lanırlar. 

MADDE İÜ. — Danışma Kurulu; 
A) İşçi çalıştırılan müesseselerin bağlı bu

lunduğu Bakanlıklar ile Sağlık ve Sosyal Var
dım Bakanlığının ve kuruma yardım ödeneği 
veren il genel meclisiyle belediyelerin birer 
temsilcilerinden; 

B) Çalışma Bakanlığınca uygun görülecek 
münavebe usuliyle ticaret ve sanayi odalariyle, 
işçi kurumları temsilcilerinden; 

Meydana gelir. 
işçi ve işverenlerin temsilci üyelerinin gö

rev süreleri üç yıldır. 
Çalışma Bakanı veya görevlendireceği kimse 

Danışma Kuruluna başkanlık eder. 
Kurul, Çalışma Bakanlığının çağırışı üzeri

ne yılda bir defa âdiyen ve lüzum görüldük
çe her zaman olağanüstü toplanır. 

MADDE 11. — Danışma Kurulu, kurulun 
faaliyet konusu ile ilgili meseleleri ineeliyerek 
bu hususta Bakanlığa tetkiklerde bulunmak ve 
Bakanlıkça verilecek konular hakkında görü
şünü bildirmekle görevlidir. 

MADDE 12. — Danışma Kurulu üyelerin
den 3656 ve 3659 sayılı kanunlarla ilgisi olupta 
toplantılara Ankara dışından geleceklere kanu
ni yollukları kurul tarafından verilir. Bunla
rın dışında kalanlara Çalşma Bakanlığınca ko
nulacak esaslara göre yolluk ödenir. 

îşçi üyelerin, ayrıca işlerinden ayrıldıkları 
günden işbaşına dönmeleri gereken güne kadar 
geçen iş günleri için, ilgili işyerlerinden ken
dilerine ödenmemiş olan gündelikleri de iş ve 
îşçi Bulma Kurumu tarafından ödenir. 

Her işçinin kurul toplantılarına katılmak 
için çalıştığı işyerindeki asıl işinden ayrılması 

I dolaysiyle, Danışma Kurulunun işçi üyelerinin 
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ması dolayısiyle işveren veya işveren vekili ta
rafından bozulamaz. 

MADDE 17. — Kurumun gelirleri şunlardır: 
A) Her yıl Çalışma Bakanlığı bütçesinde 

îş ve îşçi Bulma Kurumuna yardım adiyle açı- | 
lacak özel bölüme konulacak ödenek; 

B) 14 ncü madde gereğince kurumun şu
besinin açılmasına karar verilen yerlerdeki il ve 
belediyelerin bütçelerine gelirlerinin yüzde bi
rinden çok olmamak üzere konulacak ödenekler; 

C) Gerçek veya tüzelkişiler tarafından ya
pılacak bağışlar ve vasiyetler; 

D) Diğer çeşitli gelirler. 

MADDE 18. — Kurumun yönetim giderleri 
bütçesiyle memur ve hizmetlilerinin kadroları 
her yıl Çalışma Bakanlığınca tespit edilerek 
Bakanlar Kurulunca onanır. 

MADDE 19. — Kurumun faaliyet konusu ile 
ilgili bina ve tesislerin vücude getirilmesi Çalış
ma Bakanlığının tasvibine bağlıdır. 

MADDE 20. — îş ve îşçi Bulma Kurumu Ge
nel Muhasebe, Arttırma, Eksiltme ve ihale Ka
nunları hükümlerine ve Sayıştayın vize denetle
mesine tâbi değildir. 

MADDE 21. — Kurumun hesapları biri Ma
liye diğeri Çalışma Bakanlığınca her yıl başın
da birer yıl için tâyin edilen iki murakıptan 
mürekkep bir heyet tarafından murakabe olunur. 

Murakıplar Kurumun mevcutlarını her türlü 
muamelelerini tetkik ve murakabe ile mükellef
tirler. Üç ayda bir muamelât hakkında Maliye 
ve Çalışma Bakanlıklarına birer rapor verirler. 
Her yıl sonunda Kurumun geçen yıl bütçe hesabı 
bu İM murakıba Sayıştayca tâyin edilecek bir 
murakıbın da iştirakiyle kurulacak bir heyet ta
rafından nihayet dört ay zarfında tetkik olun
duktan sonra hazırlayacakları müşterek raporun 
birer sureti Maliye ve Çalışma Bakanlıklarınca 
Sayıştay Başkanlığına verilir. Ve bir ureti de 
Çalışma Bakanlığının gelecek yıl bütçe lâyihasına 
eklenir. 

Daimî murakıplerin ücretleri Kurumun kad-
rosiyle tâyin olunur. 3656 ve 3659 sayılı Kanun
lara tâbi memurlardan birisinin bu göreve tâyini 
halinde kendilerine, uhdelerinde başkaca ikinci | 
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iş bağıtları,, işveren veya işveren vekili tara
fından bozulamaz. 

MADDE 13. — Kurumun gelirleri şunlardır: 
A) Her yıl Çalışma Bakanlığı bütçesinde 

îş ve İşçi Bulma Kurumuna yardım adiyle açı
lacak özel bölüme konulacak ödenek; 

B) Ondördüncü madde gereğince kurumun 
şubesinin açılmasına karar verilen yerlerdeki il 
ve belediyelerin bütçelerine geUrlerinin yüzde bi
rinden çok olmamak üzere konacak ödenekler; 

O) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından ya
pılacak bağışlar ve vasiyetler; 

D) Diğer çeşitli gelirler. 

MADDE 14. — Kurumun yönetim giderleri 
bütçesiyle memur ve hizmetlilerinin kadroları her 
yıl Çalışma Bakanlığınca belirtilerek Bakanlar 
Kurulunca onanır. 

MADDE 15. — Kurumca faaliyet konusiyle 
ilgili bina ve tesislerin vücuda getirilmesi Çalış
ma Bakanlığının tasvibine bağlıdır. 

MADDE 16. — îş ve işçi bulma kurumu Mu-
hasebei Umumiye, Artırma, Eksiltme ve ihale 
Kanunları hükümlerine ve Sayıştayın vize denet
lemesine bağlı değildir. 

MADDE 17. — Kurumun hesaplan biri Ma
liye diğeri Çalışma Bakanlığınca her yıl başında 
birer yıl için tâyin edilen iki denetçiden mürekkep 
bir heyet tarafından denetlenir. 

Denetçiler kurumun mevcutlarını her türlü 
işlemlerini incelemek ve denetlemekle ödevlidir
ler. Üç ayda bir işlemler hakkında Maliye ve 
Çalışma Bakanlıklarına birer rapor verirler her 
yıl sonunda kurumun geçen yıl bütçe hesabı bu 
iki denetçiye Sayıştayca gösterilecek bir denet
çinin de katılmasiyle kurulacak bir heyet tarafın
dan en geç dört ay içinde incelendikten sonra ha
zırlayacakları müşterek raporun birer örneği Ma
liye ve Çalışma Bakanlıklarınca Sayıştay Baş
kanlığına verilir. Bir Örneği de Çalışma Bakan
lığının gelecek yıl bütçe tasarısına eklenir. Sürek
li denetçilerin ücretleri kurumun kadrosiyle gös
terilir. 

3656 ve 3659 sayılı kanunlar ile ilgili memur
lardan birinin bu göreve nasbi halinde kendileri
ne, uhdelerinde başkaca ikinci bir görev bulun-
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bir gorefr bıöünmamafc 
ücret verilir. 

şartîyle, ayda İöö li*a 

iyjVJDıDE-22/— Bu kanun 1 Ocak 1946 tari
hinde yürürlüğe girer... .. 

MADDE 23. — Bu kamm hükümleri Bakan
lar Kurulunca yürütülürü 

Başbakan 
Ş: SffîMüğhı 

Millî S«vuıtma ©âkani 
•A: R. ÂfHinâai 

Dışişleri Bakanı 
Hf Saka 

Millî ÜgitlmBakariaı V. 
HUmi Tirem 

Ekonomi Bakanı "Sağlık ve Sosyal Yârdım'Bakanı 
Fuad Sinmen- • Br. S. KonnJc. 

Gümrük ve,:T«kel Bakam Tarpn Bakanı 
Suadr IIr. jjrgiıblü Ş: R. HaMpoğlu 

Ulaştırma Bakanı Ticaret Bakam 
A. F. Cebesoy R. Karadeniz 

' ^alı^ma Bakanı 
m.S:trmak: 

Adalet Bakanı 
R.Türü 

İçişleri Bakanı-
JlUrıtâlJran 
Miürpe Bakanı 

İV, E. Sümer 
Bayındırlık Bakanı 

Sirn Dây 
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inam ak şartiyle, ayda yüz lira ücret verilir. 

GEÇtOİ MADDE — 1946 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvelin 868 nci «Mahsus kanunları 
gerağtrtee verilecek ödenekler» bölümündeki öde
nekten 300 000 lirası iş ve işçi bulma kurumuna 
yardım olarak verilir. 

MADDE 18, .— Bu kanun yayımı, tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 19. — Bu kanun hükümleri Bakan
lar Kurulunca vürütülür. 
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