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1. SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci Celse 
Konya Mebusu Halil özyörük'ün vefat etti

ğine dair Başvekâlet tezkeresi okundu ve mer
humun hâtırasını taziz için üç dakika ayakta 
saygı duruşunda bulunuldu. 

Ankara Mebusu Ahmet Üstün'ün, Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununa ek 7052 
sayılı Kanunun tadili hakkındaki kanun teklifi 
ile, 

Uşak Mebusu Avni Ural ve 4 arkadaşının, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanunu
na ek 7<>52 sayılı Kanunla muhtaç çiftçilere 
ödünç tohumluk verilmesi hakkındaki 5254 sa
yılı Kanuna ek kanun teklifinin ve 

Sivas Mebusu Turhan Feyzioğlu ve iki ar
kadaşının, Türkiye Zirai Sigorta Kurumu ka
nunu teklifinin ruznameye alınmasına dair tak
rirleri müzakere ve reddedildi. 

Türk vatandaşlığı kanunu lâyihasını görüş
mek üzere bir Muvakkat Encümen teşkili kabul 
olundu. 

Urfa Mebusu Esat Mahmut Karakurt 'un, Is-
tinye'deki yüzer havuzun batışından kimlerin 
mesul olduğuna dair Münakalât Vekilinden, 

Maraş Mebusu Emin Soysal'm, Amerika'
dan başka bâzı yabancı memleketlerden her ne
vi kitap, dergi ve gazete getirilmesinin yasak 
edildiğinin doğru olup olmadığına dair Başve
kilden, 

Niğde Mebusu Asım Eren'in, Niğde'nin 
Bor kazasında Hazineye ait arazinin bâzı şahıs
lar tarafından kullanıldığının doğru olup olma
dığına dair Başvekilden, 

Mardin Mebusu Aziz Uras'm, iki tıb fakül-
kültesi daha açılması hususunda ne düşünüldü
ğüne dair Maarif Vekilinden, 

Elâzığ Mebusu Nâzım üztürk'üni Şark 
Kromları Guleman Müessesesinde 1957j - 1958 
yıllarında çalıştırılan işçi adedi ile istiljsal edi
len krom miktarına dair Sanayi Veküınclen, 

Urf a Mebusu Osman Ağan'in, Urf a şehri 
su işinin ne zaman ikmal edileceğine dair İmar 
ve İskân Vekilinden, 

Mardin Mebusu Mehmet Ali Aıjıkan'm, 
Midyat kazası içme suyu inşaatının biran ev
vel ikmali hususunda ne gibi tedbirler düşü
nüldüğüne dair İmar ve İskân Vekilinden olan 
şifahi sualleri, sual sahipleri inikatta hazır 
bulunmadıklarından tahrirî suale inkıijjıbetti. 

Devlet Şûrasında açık bulunan 5 âmâlık se
çimi için reyler toplanıldı. 

İnikada ara verildi. 
İkinci Celse 

Devlet Şûrasında açık bulunan 5 âsjalık için 
toplanılan reylerin tasnifi neticesinde | Celâl 
Göydün, Ahmet Zeyneloğlu, Muharrejm Bala-
saygun, Sait Çolakoğlu ve Rüştü Ülgerdin Dev
let Şûrası âzalıklarma seçildikleri tebjiğ olun
du. 

11 . IV . 1960 Pazartesi günü saat 1|5 te top-
lanılmak üzere İnikada nihayet verildi). 

Reisvekili Kâtip | 
Bursa Mebusu Kırklareli MİbHısu 
Agâh E rozan Mehmet Ali Ûeylân 

Kâtip I 
Bolu Mebusu 

İhsan Gülez 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Teklif 
1. — Elâzığ Mebusu Celâl Dora'mn, İstanbul 

Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme İktisadı 
(İdaresi) Enstitüsü mezunlarından, Devlet me

riyete muru bulunanlarla sonradan memuri 
bedeceklerin kıdemleri hakkında kanjın 
(2/438) (Maarif, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

intisa-
teklifi 



BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 15 

REİS — Reisvekili İbrahim Kirazoğlu 

KÂTİPLER : İhsan Gülez (Bolu), Hakkı Kurmel (Kayseri) 

REİS — Celse açılmıştır. Yoklama yapılacaktır. 

3. YOKLAMA 

lıyoruz. (İzmir mebuslarına kadar yoklama yapıldı.) 
REİS — Ekseriyetimiz var, müzakereye baş-

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ ÜMUMİYEYE MÂRUZÂTI 

1. — Adana Mebusu Kemal Sarıibrahimoğ-
lu'nun, Tapulama Kanununun 6335 sayılı Ka
nunla muaddel 13 ncü maddesiyle 35 nci madde
sinde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi
nin evvelce kurulmuş bulunan Muvakkat Encü
mene havalesi baklandaki takriri (2/81, 4/199) 

RElS — Takriri okuyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
'5602 sayılı Kanunim 13 ve mütaakıp bâzı 

maddelerinin tadiline ve bâzı fıkralar ilâvesine 
dair olan kanun teklifim Dahiliye Encümenince 
görüşülerek tanzim edilen mazbatasiyle Adliye 
Encümenine havale edilmiş bulunmaktadır. 

Hükümetçe 5602 sayılı Kanunun birçok 
maddelerinin ve bu arada tarafımdan tadili is
tenen maddelerinin de tadilini derpiş eden lâ

yiha Yüksek Meclise takdim edilerek Riyaset
çe Muvakkat Komisyona havale buyurulmuştur. 

Muvakkat Komisyonda görüşülmesine baş
lanmış olan hükümet lâyihasiyle birlikte müza
keresi için bahsi geçen kanun teklifimin mez
kûr Muvakkat Encümene havalesine müsaadele
rinizi saygılarımla rica ederim. 

11 Nisan 1960 
Adana Milletvekili 

Kemal Sarıibrahinnoğlu 

REİS — Kemal Sarıibrahimoğlu arkadaşı
mızın, aynı mahiyetteki teklifinin Muvakkat 
Encümende bulunan lâyiha ile bir arada görü
şülmek üzere o encümene havalesi hususundaki 
takririni reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Nevşehir Mebusu Münib Hayri tfrgüb-
lü ve Zihni ÎFnerHn, Arzuhal Encümeninin 
6 . 1 . 1960 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
1925 sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülme
sine dair takriri ve Arzuhal Encümeni mazbata
sı (4/153) 

REİS — Mazbata geçen celsede okunmuş ve 
müzakeresi açılmış bulunmaktadır. Söz istiyen 
var mı? Söz istiyen yoktur. Bir takrir var oku
tuyorum, 

Yüksek Reisliğe 

Arz ettiğim sebeplere binaen mazbatanın 
yeniden encümene havalesini arz ve rica ediyo
rum. 

- Nevşehir Mebusu 
Münüb Hayri Ürgüblü 

REİS — İtirazı yapan arkadaşımızın takri
ri mazbatanın encümene iadesini tazammun et
mektedir. Encümene iadesini reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

- 1 0 3 — 
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2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1959 yılı 

Eylül - Kasın ayları hesaln hakkında Meclis 
II asaplarım rı Tetkiki Encümeni mazbatası 
(5/44) (!) 

REİS —•• Mazbatayı .• oku I-uyuru m. 
(Mazbata okundu,) 
REİS — Ittılaınıza arz edilmiştir, efendim. 

3. - - Yıllık ücretli izin kanunu lâyihası ile 
Ankara Mebusu Halil Sezai Erkut ve beş arka
daşının, Zonguldak mebusları Necati Diken ve 
Mustafa Saraç ile Bursa Mebusu Recep Kırım ve 
iki arkadaşının, Yıllık ücretli izin, kanunu tek
lifleri ve Muvakkat Encümen mazbatası (! <39H, 
2/206,2/213,2/235) (2) 

REİS — MazbatamıiKİa iakdimeıı ve müstace
liyetle görüşülmesi talebedilmcktedir. Takdimin 
görüşülmesini rey]erinize arz-ediyorum. Kabili 
edenler... Etmiyenler... Takdimen görüşülmesi ka
bul edilmiştir. 

.ir ey et. i umumiyesi üzerinde, Kemal Sanibra-
blmoğlıı, buyurun. 

KEMAL SARİ İBRAHfMOÖUI (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım, olduık(;a ehemmiyetli bir 
mevzua taallûk etmesi hasabiyle bu mevzuda bâ
zı hazırlıklarda bulunmuş ve bâzı tadil teklif
leri hazırlamıştım. Maddeleri gelince bunları arz 
edeceğim. 

Yalnız burada kısaca hemen şunu arz etmek 
isterim: Hükümetçe Ücretli izin Kanununun ha
zırlanması ve bu mevzuun ehemmiyetle ele alın
mış bulunması hakikaten tebrike ve takdire lâ
yık bir hâdisedir. Çünkü memleketimizin sosyal 
dâvalarından olan işçi mevzuu maalesef bugüne 
kadar bütün şümulü, ile ihtiyaçları tam olarak 
kavrayacak şekilde ele alınmamıştır. Evet, gerçi 
ücretli izin müessesesi bir yenilik, bir ilerleme
dir, fakat bugün işçi mevzuunu ve işçi mevzua
tını tetkik ettiğimiz zaman görürüz ki, bunlar 
münferit, parça parça ve iş mevzulariyle yakînen 
ilgili, hukukçuların dahi içinden kolaylıkla çıka-
mıyacağı, bir karışıklık arz etmektedir. Bu iti
barla ben arzu eder ve beklerdim ki, sigorta mev
zuatı, ücretli izin kanunu v. ıs. iş mevzuatı bir iş 
kanunu çerçevesi içinde bütün şümulü ile ele 
alınsın ve kanunlaştırılsın. Bu takdirde hüküm-

(1) 97 S. Sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(2) 80 S. Sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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ler arasındaki tenakuzlar ortadan kaldırılacağı 
gibi daha kolaylıkla anlaşılır ve tatbikatta müş
külleri önler bir eser vücuda getirilmiş olurdu. 
Her şeye rağmen ücretli izin müessesesinde bası 
•aksaklıklar ve noksanlıklar olsa bile ücretli iznin 
lüzumunun kabulü mânasını taşıyan bu kanun 
teklifi yerindedir ve memnuniyeti muciptir. 

Muhterem arkadaşlari'm, bu kanunda - bil
hassa maddeleri geldiği zaman yine temas edece
ğim - umumi olarak noksan olduğuna kaani oldu
ğum hususlar vardır. Burada birtakım mazeret
ler hasebiyle, hastalık, gebelik gibi sebeplerle 
alınmış izinler, kanunda derpiş edilen izinlere 
takabül ediyorsa bu takdirde izin verilmiyecek 
demektir? Bilhassa meşru mazeretler sebebiyle 
alınmış izinler de ücretli izinlere dâhil edilmiş 
bulunmaktadır... 

ÇALIŞMA VEKİLİ HALÛK ŞAMAN (Bur
sa) — Tamamen aksine. 

KEMAL SARIÎBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Tamamen aksine olduğu söyleniyor. O halde 
çok memnun oldum. Kanun âni getirildiği için 
hazırlıksız olarak yakalanmış bulunmaktayım. 
Mevzu esaslı bir mevzudur. Ben şahsan bu mev
zuun parça parça değil de bir kanun mecellesi 
Çerçevesi içine alıımnasını isterdim. On iki gün, 
on beş gün, yirmi gün gibi kusa müddetlerin doğ
ru olmadığına inanıyor ve bugünkü çalışma şart
larına göre bir işçinin on iki günde, on beş gün
de bütün bir senenin çalışma ve yıpranmasını te
lâfi edecek bir huzura ve istirahate kavuşmuş 
olacağını zannetmiyorum. Bu müddetler de çök 
azdır. İnşallah maddelerin görüşülmesi sırasın
da bu müddetlerin bir işçinin sağlık şartlarını de
vam ettirecek, huzurunu, istirahatini temin ede
cek seviyeye çıkarılacağını ümidetmekteyim. 

REİS — Hulusi Timur. 

HULUSİ TİMUR (Zonguldak) — Muhterem 
arkadaşlar; şu anda müzakeresine başlamak üze
re bulunduğumuz senelik ücretli izin lâyihası kıy
metli reylerinizle kanuniyet iktisabettiği takdir
de, iş hayatımız ve sosyal politikamızla alâkalı 
mevzuat manzumesine sadece bir yenisinin ilâve
siyle kalmıyacak, aynı zamanda çalışanların sağ
lığını koruma bakımından da müstesna bir mevki 
işgal etmiş olacaktır. 

Lâyiha ile istihdaf olunan gaye, Türk işçisi
nin sağlığını koruma ve randımanı artırmak 
suretiyle sanayiimizin gelişmesini sağlamla gibi 
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başlıca iki unsur etrafında toplanmaktadır. Bu 
maksatladır ki lâyihada îş Kanununa tâbi iş 
yerlerinde bir sene müddetle devamlı olarak ça
lışan işçilere senelik ücretli dinlenme hakkı ta
nınmıştır. 

Yine lâyihada işçinin hizmet müddetine ya
ni kıdemine de yer verilmiş, hizmet müddeti bir 
yıldan fazla ve beş yıldan az olan işçilere sene
de 12 gün, hizmet müddeti beş yıldan fazla ve 
15 yıldan az olan işçilere senede 18 gün, hiz
met müddeti 15 yıldan fazla olan işçilere de se
nede 24 gün senelik ücretli izin hakkı tanınmış
tır. 

Lâyihanın tetkikine başlanıldığı zaman bu 
mevzulara daha derinliğine temas edileceğinden 
kıymetli vakitlerinizi bu hususta alacak değilim. 

Muhterem arkadaşlarım, salahiyetli arkadaş
larımızın verdiği izahata göre bu lâyiha ile yal
nız resmî sektörde çalışan işçiler için Hazineye 
tahmil edilen senelik malî külfet 40 milyon lira 
olarak tahmin edilmektedir. Bu rakamın aza
meti karşısında irkilmemek imkânı yoktur. 
Ancak, hemen şunu ilâve edeyim ki, Türk işçi
si, bu neviden, kendisine yapılmış olan yardım
ların mukabilini derhal vermek imkânını bul
muştur. 

Mevzua biraz vuzuh . verebilmek için hafıza
larınızı ve hâtıralarınızı maziye irca etmek iste
rim. 

1951 yılında tedvin buyurduğunuz ve 1956 
yılında da bâzı değişiklikler yaptığınız Hafta 
tatili ve resmî tatil günleri Kanunu ile Türk 
işçisine senedi» 66,5 gün hiç çalışmadığı halde, 
yani bir iş mukabili olmaksızın yevmiyesinin 
tam olarak verilmesini kabul buyurmuştunuz. 
O zamanlar da yine yalnız resmî sektörde çalışan 
işçiler için Hazineye tahmil edilen malî külfet 
80 milyon lira olarak tahmin edilmişti. Netice 
nasıl tecelli etti, hepinizin malûmudur. 

O zamana kadar ücretsiz geçen hafta tatili 
ve resmî tatil günlerinin tazyiki altında buna
lan, hattâ bu yüzden millî ve dinî bayramlarını 
dahi bir musibetmiş gibi karşılıyan Türk işçi
si, kabul buyurduğunuz bu kanundan sonra işi
nin başına daha zinde ve morali daha yerinde I 
olarak döndü. Çekicinin darbelerini kuvvetlen
dirdi, mekiğinin süratini arttırdı ve neticede ran
dımanını artırmak suretiyle kendisine karşı ya
pılmış olan külfetlerin mukabilini verdi. i 
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Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu lâyihayı 

da kabul buyurduğunuz takdirde; zekâsına, ka
biliyetine, çalışkanlığına ve vefasına şahsan dai
ma kaani bulunduğum Türk işçisinin daha faz
la çalışacağına ve daha fazla gayret göstermek 
suretiyle, kabul buyuracağınız bu lâyiha ile 
kendisine yapılacak yardımın mukabilini verece
ğine kaaniim. 

Bu itibarla Türk işçisi, Türk sanayii, Türk 
sanayicisi ve nihayet topyekfm Türk Milleti için 
çok hayırlı olacak olan bu lâyihanın kabulünü 
Yüksek Heyetinizden rica ederken, en ileri mem
leketlerin dahi birçoğunda henüz kabul edilme
miş olan bu sistemin Türk işçisine lâyık göre
rek getirmiş olan Hükümete huzurunuzda teşek
kür etmeyi bir vazife telâkki ederim. (Soldan, 
bravo sesleri, alkışlar) 

REİS — Çalışma Vekili, buyurun. 

ÇALİŞMA VEKİLİ HALÛK ŞAMAN (Bur
sa) — Muhterem arkadaşlarım, ücretli yıllık 
izin tasarısının müzakeresine başlanması dolayı-
siyle benden evvel konuşan mebus arkadaşları
mın, Vekâletimizin çalışmaları hususunda ibzal 
buyurdukları takdir ve teşekkürden dolayı, ken
dimi bahtiyar saymaktayım. Bu suretle mesuli
yet mevkiinde bulunan insanlar, mesailerinin 
takdir edildiğini görmekten büyük haz ve müs-
takbel çalışmaları için elbette ki, büyük şevk du
yarlar. Yalnız bu arada ifade buyurulan bir id-
idiaya bir kaç kelime ile cevap vermek lüzumunu 
duydum. 

Sosyal dâvanın tek taraflı olmadığı, işçi me
selesinin tüm halinde huzurunuza getirilmediği 
gibi anlaşılması müşükl bir iddia ileri sürüldü. 
Hakikat böyle değildir arkadaşlar. 

Sosyal dâva bir bütün halinde ele almnrş-
tıi'. Ancak bunun muhtelif veçhelerini, tıpkı 
diğor*sahalarda olduğu gibi, teşkilâtlanmak ve 
tanzim etmek ayrı ayrı kanunlarla mümkün 
olabilir. Meselâ burada konuşan muhterem arka
daşım ücretli izin kanunu ile umumi iş kanunu 
tadilâtının veya diğer her hangi bir sosyal 
sahayı tanzim eden hususların bir arada getiril
mediğini mi kasıt buyurdular? Bunların aynı 
kanun içinde tevhit edilmesinin pratikte müm
kün olmadığını ifade etmek isterim. Arkadaşlar, 
hakikaten Vekâletimizin sosyal dâvaların muh
telif boşluklar:nı tanzime matuf çalışmalarını 
yok farz etmek hak nâşinashk olur. Huzurunuza 

— 105 — 



1 : 5 5 11.4. 
gelmiş olan yıllık izin kanun tasarısı, sınai 
inkişafını tamamlamış birçok memleketlerde dahi 
henüz tatbik sahası bulmamış bir kanundur. 
Diğer taraftan encümenlerde tetkikte bulunan 
kolektif iş akdi kanunu iş hayatına, çalışma ha
yatına yepyeni bir veçhe verecek bir kanundur. 
iş Kanunu çalışmaları ikmal edilmiş ve lâyiha 
alâkalı vekâletlere ve müesseselere gönderilmiştir. 
Bunun yanısıra birçok mevzulardaki çalışma
larımız hararetle devam etmektedir. 

Yalnız şurasını ifade etmek isterim ki, sos
yal hayatı tanzime matuf olan kanunlar vehleten 
çıkarılacak, kolayca huzurunuza getirilecek cins
ten değildirler. Mesuliyet mevkiinde olan insan
lar bunların iktisadi hayat üzerinde yapacağı 
çeşitli tesirleri göz önünde tutarak ellerindeki 
ölçüleri hassasiyetle kullanma mevkiindedirler. 
îş hayatını tanzim ediyorum diye, iş imkânla
rını büsbütün selbetmek dahi vâridolabilir. Bu
nun mesuliyetini müdrik olarak, hassasiyetle ça
lışmalarımıza devam etmekteyiz. 

Diğer taraftan sosyal güvenlik sahasın
daki taknin faaliyetinde sosyal sigorta norm
larını yükletmek, sigortanın himayesindeki küt
leleri genişletmek istikametinde daimî bir inki
şaf halindedir. Bu mevzularda hazırlamakta ol
duğumuz ve yakında Yüksek Huzurunuza su
nacağımız lâyihaların çalışkan ve vefakâr Türk 
işçilerinin terfihine üstün ölçüde medar olacağı 
muhakkaktır. 

Maruzatımı hulâsa etmek: lâzımgelirso; sosyal 
dâvaların ele alınmamış olduğu ve bu yolda ça
lışma yapümadığı hakkındaki iddialar mensübol-
duğum Hüümet adına, burada reddetmek iste
rim. 

Muhterem arkadaşlarım; yüksek reylerinizle 
kanuniyet kesbedecek olan bu üofetli izin kanu
nu lâyihası Meclisimizin bu devresinin en kıy
metli eserlerinden birini teşkil edt »ektir. Bu hu
susta kıymtli müzaheretlerinizi istirham ederim. 

- REİS — Rıza Tekeli. 
RIZA TEKELİ (Adana) — Muhterem ar

kadaşlarım; devamlı çalışan işçilere kaybettik
leri fizik ve ruhi 'kuvvetleri tekrar kazanmak 
imkânını verecek olan Ücretli izin kanunu lâ
yihasını memnuniyetle karşılamamız tabiîdir. 

Aynı mevzuda muhtelif milletvekili arka
daşlarımızın yapmış oldukları kanun teklifleri 
bir yıl geciktirildikten sonra bu lâyiha huzu-
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runuza getirilmiş bulunuyor. Hükümetlin lâyi
hası, Hükümetten daha önce aynı mevzuda ka
nun teklifi yapan arkadaşlarımızın teklifinin 
arkasından getirilmiş, bu yüzden teklifler bir 
yıl geciktirilmiştir Kanun teklifi kabul jbuyrul-
duğu zaman hakikaten, benden evvel konuşan 
arkadaşlarımızın işaret ettikleri gifbi, | iş Ka
nunumuzun boşluklarından birisi dahi kapa
tılmış olacaktır. Halen iktisadi Devlet Teşek
küllerinde yıllık ücretli izin hakkını kjullanan 
işçiler vardır. Fakat hususi sektör buldan is
tifade edememektedir. Kanunlaştığı zatnaıı bu 
haklardan .hususi sektörde çalışan işçilör de is
tifade etme'k imkânı bulmuş olacaklardır. 

Bu kanunun tatbikinde önemli ola4 husus
lardan biri, hakkın istimalini tesbit edecek ta
limatnamedir. Bu kanun lâyihasının bir mad
desinde deniyor ki, ücretli izin haklarının ne 
şekilde kullanılacağı Çalışma Bakanlıjğı tara
fından tanzim edilecek bir talimatname ile tes
bit edilecektir. Bu talimatnamenin hasırlanma
sına hakikaten çok büyük ehemmiyet atfetmek 
icabeder. Çünkü eğer talimatname iyi jkullanıl-
mazsa, iyi tatbik edilmezse, istihsali azaltıcı bâ
zı tehlikeler doğurabilir. Onun için Çalışma 
Vekâletine bir noktayı hatırlatmayı zaruri gö
rüyorum: 

Mutlaka muhtelif iş yerleriyle tenıas etsin 
ve işçilerin hangi aylarda iş yerlerin^ terk et
tiklerini tesbit ettirsinler. Bizde muvakkat iş
çiler çoktur, giren, çıkan çdk olur, iziıjı zamanı
nı, o ayları nazarı itibara alararktan nizamna
meyi tesbit etsinler. Yoksa, söylediğini gibi, iş
çinin lehine olan bu kanunun tatbikajtında ha
talar yapılırsa, istihsali azaltıcı tehlikelerle 
karşıkarşıya kalabiliriz. 

Muhterem arkadaşlarım, işçilere liüyük bir 
fayda ve istihsali artırma bakımından büyük 
yardımı olacak olan bu teklifin kabulj «dilmesi
ni ben de istirham ederim. 

REİS —Necdet Azak. 

NECDET AZAK (Bursa) — Muhterem ra-
kadaşlarım, evvelâ benden önce konuşan arka
daşımızın zuhulen söylediğine eminj olduğum 
bir hususu tavzih etmek isterim. Muhakkak ki, 
Yıllık ücretli izin kanunu teklifini gjetiren mu
halefet mensubu arkadaşlarımız da jhayırlı bir 
düşünce ile hareket etmişlerdir. 
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Ancak şunu unutmamak lâzımdır ki, ücret

li izin mevzuunda işçilerimizi her bakımdan dü
şünmek ve gerekli kanunları -getirmek şerefi yi
ne partimize ait bulunmaktadır. Muhtelif sos
yal sahalarda, kısa bir devrede işçilerimizi 
alâkadar eden çok sayıda sosyal kanunlar ge
tirmek şerefi de gene Demokrat Parti ik
tidarına aittir. 

Filhakika ilk ücretli izin lâyihası 28.XII.1955 
tarihinde İcra Vekilleri Heyetince Meclise sevk 
edilmiştir. Bu lâyiha 9 . 1 . 1956 tarihinde 71-
260/59 sayı ile Çalışma Encümenine sevk edil
miştir. Lâyiha encümende 20 . I , 1956 tarühin-
de müzakere edilmiş, bâzı maddeleri aynen ka
bul ve bâzı maddeleri de tadil edilerek yapılan 
kayıt mucibince Adliye Encümenine sevk edil
miştir. Adliye Encümeninde de bâzı maddeler 
kabul ve birkaç maddesi tadil edilerek lâyiha 
gene havale mucibince Bütçe Encümenine sevk 
edilmiştir. Lâyiha Bütçe Encümeninde tetkikte 
iken seçimlerin yenilenmesi dolayısiyle kadük ol
muştur. Bundan sonraki devrede gerek bâzı D. 
P. li arkadaşlarımız gerekse muhalefete mensup 
bâzı mebuslar tarafından teklif halinde hazırla
nıp Meclise sevk edilen projeler - okursanız gö
rürsünüz - Hükümetin ilk projesinden pek az ta
dillerle iktibas edilmiş formüllerdir. Burada ar
kadaşımızın söylediği gibi bu mevzuu muhalefet 
ele almış ve buraya getirmiş değildir. Bu ifade 
olsa olsa mevzuun gereği gibi tetkik edilememe
sinden ileri gelmiştir. 

Arkadaşlarım, tetkikinize arz edilen lâyiha 
hakkında bilgi ve tetkikatta kolaylık olur ümi
diyle bâzı hususatı arz etmeye cesaret edeceğim. 

Evvelâ yıllık ücretli izin lâyihası milletler
arası çalışma hukuku mecellesinin ana kaidele
rine riayet etmek üzere kaleme alınmıştır. Yıl
lık ücretli izin mevzuu 1936 yılında Milletlerara
sı Çalışma Konferansı tarafından kabul edil
miş olan (52) sayılı Sözleşmeye mevzu teşkil 
etmiştir. Bu sözleşme halen 27 devletçe tasdik 
edilmiştir. Biz de, ileride bu sözleşmeyi tasdik 
eden devletler camiasına karışacağız. 

Lâyihaya göre yıllık izin süreleri malûm 
olduğu üzere on iki gün üzerinden başlar ve 
gençlerde 18 gündür. Milletlerarası norm, kıs
tas ise asgari altı gündür. On altı yaşından kü
çük çocuklar için asgari on iki gündür. Bu nor
mu biz altı gün yerine on iki ve çocuklar için 
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on iki gün yerine on sekiz ve çocuklar için de 
yaş (haddini on altıdan on sekice yükselttik. 
Demek oluyor k i ; izin devrelerimiz yerindedir. 
Bir fikir vermek için komşu memleketlerdeki 
izin sürelerini veriyorum. Mısır'da yılda 7 ilâ 
10 gündür. Aylık işlerde on beş gündür. Yuna
nistan'da 6 - 18 arasında talhavvül eder. Husu
si hallerde 12, 16 18. Yirmi altı güne kadar çı
kabilir. Gayrisihhi müesseselerde ve küçükler 
için 12 gündür. İran'da böyle bir kanun yok
tur. Bir tecrübe projesine göre şimdilik on beş 
gün tesbit edilmiştir. Ve bunun neticesine in
tizar ediliyor. Suriye'de iki haftadır. I rak ' ta 
ise her çalışılan ay için bir gündür. Görülüyor 
ki memleketimiz komşu memleketlere nazaran 
ileri normlara vâsıl olmuş bulunmaktadır. 

Yıllık ücretli izinlerimiz, malûm olduğu üze
re şimdiye kadar yalnız gemi adamları ve ba
sın meslekinde çalışanlar için tatbik ediliyordu. 
Lâyiha kanunlaştığı takdirde bundan diğer iş
çilerimiz de istifade edeceklerdir. Etibank, Sü-
merbank, Petrol Ofisi, İnhisarlar gibi sanayi 
sektöründe çalışan işçilerin hakları kemekân ba
ki kalacaktır. Maliyetlere tesir icra edeceği nok
tasından bâzı sebepler ileri sürülerek yıllık üc
retli izinlerin faydası veya zararı hususunda fi
kir yürütmek akla gelebilirse de, bu müessese-
yi bizden evvel kabul etmiş ve tatbikata koy
muş devletlerde yıllık ücretli izin müessesesinin 
millî ekonomi için çok faydalı neticeler tevlidet-
tiği, gerek para tedavülünü, gerekse yeni teşeb
büslerin kurulmasına kamçıladığı, randıman ba
kımından daha iyi neticeler verdiği, tesbit edil
miş olan hakikatlerdendir. 

Filhakika yıllık ücretli izin organize edilmiş 
bir şekilde yürütüldüğü ve bu izinlerden fayda
lanacak işçilerin bu izinlerini kıymetlendirerek 
ruhi ve bedenî kabiliyetlerini artırmak yolunu 
tuttukları takdirde, bu müessesenin yeni birta
kım iş sahaları açacağı muhakkaktır. 

Kanunda yıllık ücretli izinlerin Çalışma Ve
kâletinin hazırlıyacağı bir talimatnameye göre, 
zamanlarının ve cereyan tarzlarının kararlaştı
rılacağı hükmü vardır. Filhakika bu mevzuun 
kanun derecesinde ehemmiyeti vardır. Bâzı 
memleketlerde ne zaman tatil yapılacağı, bunun 
muayyen sanayi kollan için hep birden mi, yok
sa ayrı sanayi kollarında ayrı ayrı zamanlar da 
mı yapılacağı bugün dahi Avrupa Konseyinin 
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alâkalı komitelerinin tetkik mevzuları arasında
dır. 

Yüksek malûmları olduğu üzere birçok sa
nayi kolları birbirine bağlıdır. Birinde yapıla
cak tatil diğerlerini de alâkadar ettiği için Hü
kümet mevzuu ele alarak tatili en güzel zaman
da yapmak imkânlarını hazırlıyaeaktır. 

Sözlerime son verirken bu yıllık ücretli izin 
müessesesinin işçimizin gerek bedenî ve ruhi 
kabiliyetleri için ve gerekse emsali âtiye için 
hayırlı neticeler vermesini temenni ederim. 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is-
tiyen? Yok. Maddelere geçilmesini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Müstaceliyetle görüşülmesi de teklif edil
mektedir. Müstaceliyetle görüşülmesini reyleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Yıllık ücretli izin Kanunu 

Kanunun şümulü 
MADDE 1. — Bu kanun îş Kanununa tâbi 

bulunan iş yerlerinde çalışan işçi ve müstahdem
lerle bunların iş verenleri hakkında tatbik olu
nur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen? Yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Mahfuz haltlar 
MADDE-2. — Bu kanunda yazılı bulunan 

hükümler, işçilere veya müstahdemlere daha el
verişli hak ve menfatler sağlıyan kanun, muka
vele, teamül veya âdetlerden doğan haklara ha
lel getirmez. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen? Yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Faydalanma §arh 
MADDE 3. — Bu kanun gereğince yıllık üc

retli izne hak kazanmak için işçi veya müstah
demlerin, iş yerine girdiği tarihten itibaren bir 
yıl çalışmış bulunması şarttır. Ancak, işçi îş 
Kanununun 12 nci maddesinde gösterilmiş bu
lunan tecrübe müddeti usulüne tâbi tutularak 
işe alınmış ise, iş yerine giriş tarihinin mebdei 
tecrübe mahiyetinde işe başladığı tarihten itiba
ren hesabedilir. 

tşçi veya müstahdemlerin aynı iş verejnin bir 
veya mütaaddit iş yerlerinde çalıştıklardı süre
ler bu kanunun tatbikatında birleştirilerek hesa
ba katılır. Şu kadar ki : Bir iş verenin îş Kanu
nu şümulüne giren iş yerinde çalışmakta olan 
işçi veya müstahdemlerinin aynı iş verenin iş 
Kanunu şümulü dışında bulunan iş yerlerinde 
geçmiş bulunan hizmetleri de aynı hükfme tâ
bidir. 

Bu bir yıllık süre içinde, 4 ncü maddede ta-
dadolunan haller dışındaki sebeplerle işçinin ve
ya müstahdemin, devamının inkıtaa uğraması 
halinde bu inkıtaları telâfi edecek kadar hizmet 
müddeti ilâve olunur ve bu suretle işçi veya 
müstahdemin izne istihkak kesbetmesi için lü
zumlu, bir yıllık hizmet süresinin hitam tarihi 
2 nci ve mütaakıp hizmet yılma intikal ettirilir. 

işçi veya müstahdemin mütaakıp izin hakla
rı için geçmesi ieabeden bir yıllık hizmet süresi, 
bir evvelki izin hakkını doğuran sürenin hita
mından itibaren mütaakıp hizmet yılma doğru 
ve yukarıki fıkra ve 4 ncü madde hükümleri da
iresinde hesaplanır. 

tşçi veya müstahdem, yukarı fıkralar ve 4 
ncü madde hükümleri dairesinde hesaplanacak 
her hizmet yılma tekabül edecek yıllık iznini, 
mütaakıp hizmet yılı içinde kullanır. 

Mahiyetleri itibariyle bir yıldan az süren 
mevsim veya kampanya işlerinde çalışanlar bu 
kanunla derpiş olunan yıllık izinden faydalan
mazlar. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen? Yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabili eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. ~~. Aşağıda vazıh haller, yıllık 
in'ietH İzine hale kazanma bakımından' bu ka
nunun. 3 ncü maddesinde mcvzuııbahsedilen ça
lışma, şartını ihlâl etmez : 

a) İşçinin veya müstahdemin uğradığı'ka
za veya tutulduğu hastalık dolayısiyle işine de
vam edemediği, günler, (Senede 30 günden faz
lası cayılmaz.) 

h) İs Kanununun, kadın işçiler için do
ğuludan evvel ve sonra çalışma meıhnuiyeti 
va:rettiği devreler, 

c) îşçi veya müstahdemin, muvazzaf as-
keılik hizmeti, dışında manevra veya hrjr hangi 
bir kanuni sebeple vazifeye alınması \ halinde 
işine devam edemediği günler, (İşbu | müddet 
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sonede 60 günü geçtiği takdirde fazlası sayn- j 
ma2.) I 

ç/ Çalışmakta olduğu iş yerinde, mücbir I 
sebepler dolayısiyle işin fasılasız bir haftadan I 
fazla tatil edilmesi neticesi olarak işçinin- veya 
müstahdemin çalışmadan geçirdiği devrenin 15 
günü, (İşçi veya müstahdemin tekrar işe baş- I 
laması şartiyle.) I 

d) İş Kanununun 40 ncı maddesinde sözü 
geçen zamanlar, 

e) Ulusal bayram, hafta tatili ve genel ta
til günleri, 

f) 3153 sayılı Kanuna istinaden ısdar olu
nan nizamnameye göre röntgen muayenehane
lerinde çalışanlara Pazardan maada verilmesi 
mecburi olan yarım günlük izinler, 

g) İşçilerin uzlaştırma toplantılarına işti
rak etmeleri, hakem kurulları huzuruna çıkma
ları, bu kurullarda veya iş mahkemelerinde 
işçi temsilciliği vazifesini ifa etmeleri, çalışma 
hayatı ile alâkalı mevzuata göre teşkil edilen mec
lis, kurul ve komisyonlara yahut işçilik mevzula-
riyle ilgili milletlerarası teşekküllerin konferans, 
kongre veya komitelerine işçi veya sendika tem
silcisi sıfatiyle katılmaları dolayısiyle işlerine de
vam edemedikleri günler, 

h) İşçi veya müstahdemin evlenmesi halinde I 
üç güne kadar, ana ve babasının, karı veya ko
casının kardeş veya çocuklarının ölümü halinde 
ise iki güne kadar verilecek izinler, I 

i) İşveren tarafından verilen sair izinler, 
j) Bu kanunun uygulanması neticesi olarak 

işçi veya müstahdeme verilmiş bulunan ücretli 
yıllık izin süresi. 

REİS —• Madde hakkında söz istiyen? Yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenlcr.. Kabul edilmiştir. 

Yıllık izin süresi 

MADDE 5. — Yukarıki maddeler esasları 
dairesinde hesaplanmak suretiyle hizmet müd
deti : 

a) Bir yıldan 5 yıla kadar olanlara yılda 12 
gün, 

b) 5 yıldan fazla ve 15 yıldan az olanlara I 
yılda 18 gün, I 

ĉ  15 yıldan fazla olanlara yılda 24 gün yıl- I 
lık ücretli izin verilir. I 
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. Ancak 18 ve daha küçük yaştaki işçi ve müs

tahdemlere verilecek yıllık ücretli izin süresi 18 
günden az olamaz. 

Bu müddetler asgari olup iş akitleriyle artı
rılabilir. 

REİS — Necati Tanyolac. 

NECATİ TANYOLAC (Zonguldak) — Muh
terem arkadaşlarım, bu madde üzerinde söz 
alışımın sebebi şu : 5 nci madde (Hizmet müd
deti beş yıldan fazla ve 15 yıldan az olanlara 
yılda 18 gün ve 15 yıldan fazla olanlara yıl
da 24 gün yıllık ücretli izin verilir) diyor. 
Burada bu izin süreleri bütün işçiler için siy-
yanen tatbik edilecek bir izin müddeti olarak 
teklü ediliyor. Halbuki muhterem arkadaşla
rım, ağır sanayide çalışan işçilerle, mesalâ yer
altında çalışan bir maden işçisiyle, tekstil sana
yiinde çalışan bir işçiyi, mesai bakımından 
ve dinlenme bakımından bir kabul etmeye ben
deniz şahsan imkân görmüyorum ve bunun için 
arkadaşlarımla beraber Riyasete bu izin şu
lelerinin yeraltında çalışan maden işçileri için 
daha fazla uzatılması hakkında, bir tadil teklifi 
sunuyorum. Kabulünü muhterem arkadaşlarım
dan rica edeceğim. 

REİS — Kemâl Sarıibrahimoğlu. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım; Muvakkat Encümen ta
sarısındaki 12 gün, 18 gün, 24 gün maalesef bir
az evvel arz ettiğim gibi devamlı şekilde yıpratı
cı işlerde ve zor şartlar altında çalışan, çoğu za
man düşük ücretle çalışan işçilerimiz için kâfi de
recede dinlenme zamanı değildir. Günde 5 lira, 
8 lira, 10 lira gibi aile maişetini dahi temin ede-
miyecek ücretle çalışan işçilerimize 12 gün içinde 
dinlenir, fizyolojik yıpranmalarınızı ve mânevi 
çöküntülerinizi telâfi edersiniz demek biraz faz
la iyimserlik ve insafsızlık olur. Nitekim çok da
ha iyi şartlarla çalışan, daha yüksek ücretler alan 
memurlarımıza yılda bir ay, adliye mensupları
na ve hâkimlere yılda 1,5 ay, hattâ Sayın Büyük 
Millet Meclisi âzası mebuslara çoğu zaman yılda 
altı ay izin veriyoruz. Onun için bu müddetin çok 
az olduğu kanaatindeyim. Hele bizim memleketi
miz gibi işçileri yıpratıcı, zor şartlar altında çalı
şan bir memlekette bu müddetin çok uzun olması 
iktiza eder. 

İran'dan, Irak'tan, Suriye'den misal veren ar
kadaşlarıma şaştım doğrusu. Halbuki biz en ile-
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ri, en medenî en müterakki memleketlerle yarış 
edebilecek seviyede olduğumuzu iddia eden bir 
memleketiz. Şark memleketleriyle mukayese edil
memize doğrusu üzüldüm. 

Muhterem arkadaşlarım, belki bu da bir haki
katin itirafı sayılabilir. Demek ki, biz ancak bu 
mukayese edilen memleketler kadar ileriymişiz.... 

Arkadaşlarım, işte bu esbabı mucibeye binaen 
ben 5 nci maddenin şu şekilde tadilini teklif edi
yorum : (1 yıldan 5 yıla kadar olanlara yılda 20, 
5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara, yılda 30 ve 15 
yıldan fazla olanlara yılda 40 gün ücretli izin ve
rilir. Ancak 18 ve daha aşağı yaştakilere verile
cek izin süresi 30 günden az olamaz.) 

Muhterem arkadaşlarım; bu süreler elbette 
kanunun tarifi veçhile asgari süreler olacaktır. 

İnşallah muhterem sermaye sahipleri ve İkti
sadi Devlet Teşekkülleri işçierimizin yıpranma 
durumunu, geçim şartlarının ağırlığını ve çalış
ma saatlerinin normalden fazla oluşunu nazara 
alarak bundan daha fazla müddetler kabul eder
ler. 

Takririmin kabulünü istirham ederim. 
BEİS — Çalışma Vekili, buyurun. 

ÇALIŞMA VEKÎLİ HALÛK ŞAMAN (Bur
sa) — Muhterem arkadaşlarım, kanunun izin sü
relerine dair olan maddesi hakkında teklif veren 
ve bu teklif i müdafaa eden arkadaşlarımı dikkat
le dinledim. Burada bir noktayı açıklamak mecbu
riyetindeyim : Sosyal kanunlar daima tevsia im
kân bahşedebilen mevzuları ihtiva ederler ve 
bunlar üzerlerinde rahatça, kolayca konuşulabi-
len kanunlardır. Ancak, deminki beyanatımda da 
işaret ettiğim gibi bu mevzuat aynı zamanda mem
leketin iktisadi hayatı ile çok yakından ilgili olan 
kanununlardır. 

Biraz önce burada ifade edildi ki, dünyada 
kabul edilmiş olan normların dununda olmıyan bu
günkü tasarı bu memlekette ilk tecrübe ve ilk 
başlangıçtır. Bu başlangıçta dahi beynelmilel 
normların altına düşülmüş değildir. Bunu daha 
da artıralım, haftalar, aylar ilâve edelim. Evet... 
İyi ama, doğmakta olan sanayimizin bundan çeke
ceği ıstırabı da terazinin bir kefesine koymadan 
bu mevzuda ciddî bir konuşma yapmaya imkân 
yoktur. Şu hale nazaran Yüksek Meclisin müta-
addit encümenlerinden defalarca geçmiş olan bu 
ölçülerin taşırılmamasım ve tevsia müsait hüküm
ler konulmamasmı memleketin iktisadiyatı adına, 
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sanayimizin kalkınması adına arkadaşlarımdan 
bilhassa talep ve rica ediyorum. 

Kaldı ki, burada gösterilmiş olan izin inüddet-
Icvinc, ayrıca gidiş ve geliş için kabul edilmiş olan 
yedi günlük müddeti ilâve etmek lâzımdır. Bir iş
çinin memleketine gidip gelmesi için geçecek olan 
yedi gün kadar zamanı bu izin sürelerinin dışında 
tutulmuştur. Bunun gibi i§ veren tarafından işçi
den jneranun olunması halinde verilecek 3 • 5 
günlük fazla izin müddetleri de hesabedilmemiş-
tir. 

Zonguldak Mebusu muhterem arkadaşımızın 
işaret ettiği yeraltı işçilerinin durumuna gelince : 
Bunların büyük bir kısmı münavebeli işlilerdir. 
Bunlar esasen 45 gün maden ocaklarında çalış
makta, 45 gününü de evinde, köyünde geçirmek
tedir. Bu itibarla kanundaki izin sürelerime taal
lûk eden hükümlerin değiştirilmemesini ve bu 
müddetlerde iş nevilerine, iş kollarına göre bir 
tefrik yapıldığı takdirde, bunun namütenahi ihti
lâflara yol açacağını, birtakım işlerin hajfif, bir' 
kısmının ağır olduğuna dair münakaşalar^ sebeb-
olacağmı hatırlatır, Yüksek Heyetinizin bu nok
taya nazarı dikkatini çeker, kanundaki izin müd
detlerinin aynen muhafaza edilmesini rica ede
rim. 

REİS -— Kemal Özçoban, 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Muhterem, arkadaşlar, Sayın Vekilimiz cevap
landırdı ama ben de fikrimi bu noktada serd 
etmek istiyorum. 

Kemal Sarıibrahimoğlu arkadaşımızı^, müd
detlerin çoğaltılması yolundaki teklifini bende
niz yerinde görmüyorum. Zira dünya normla
rına göre aşağı olmadığına dair Vekil Beyin 
ve sözcünün noktai nazarı doğrudur. Biliyorsu
nuz ki, İşçi Kanunu çıkmadan evvel ve (çıktık
tan sonra bâzı ücretli ve yevmiyeli metnurlar 
vardır. Meselâ bir mühendis farz edel|m, bu 
mühendis Devlet hizmeti gören ücretli mamur
lardan olsun. Bu mühendis kanuna göre diğer 
barem dâhili arkadaşları gibi bir ay d^ğil 15 
gün izin alabilir. İsterse 30 senelik menıur ol
sun. Onun için bu, gayet âdilâne ve yeriıjıde bir 
kanundur, kademeli olarak vaz'edilmişti?. Ben
deniz şahsan Sarıibrahimoglu'nun bu teklifini 
kabul etmiyorum. 12, 18, 24 günlük müddetler 
yedişer günlük gitme gelme ile 31 güne çıkı
yor. Daha fazlası iktisadi düzeni bozarj Kali-
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fiye işçinin 40 gün, gidiş geliş için yedişerden 1 
on dört gün ki, elli altmış gün iş yerinden ay- I 
nlması demek ne demektir, arkadaşlar? I 

Müslümanlıkta ileri bir devlet olan Tunus'
ta çalışanların oruç tutmalarını yerinde görmi-
yerek Hükümet tamim ediyor, iktisadi düzen I 
bozulur, işçilere oruç tutmayın diyor. Müftüler, 
gazetelerde okumuşsunuzdur, (Dinî vecibeleri I 
yerine getirenlere iktisadi sistemin, umumi ni- I 
zamm bozulmaması için ınüslümanlıkta oruç 
tutulması bile caiz değildir) diye fetva veri
yorlar. Nerede kaldı ki, böyle elli altmış gün iş I 
yerinden ayırmak istiyen bir fikri tasvibedebi-
lelim. Bunu bendeniz yerinde görmüyorum. 

Yeraltında çalışan maden işçileri hakkında 
Necati Bey arkadaşımızın sard ettikleri fikirle
ri yerinde buluyorum. Bunlar yeraltında 45 
gün yerüstünde 45 gün münavebe ile çalışıyor
lar. * 

Şunu hatırlatmak istiyorum: Bunların emek
lilik sıfatına kavuşabilmelerini temin için mu
ayyen bir müddetin iki misli müddete sayılmak
tadır. Bunların ağır işçi vasfını haiz oldukları 
Sayın Vekilin de malûmlarıdır. Şuhalde gayet 
fena şartlarla çalışan bu işçilere iş sıfatları ba
kımından da biraz daha fazla gün, günoş gös
terici ve dinlendirici izin müddeti vermemiz ye
rinde olur. Bu bakımdan, o kadar yüksek ol
masa bile, meselâ ben öyle zannederim ki, bun
ların bir günlük çalışması iki veya iki günlük 
çalışması üç gün sayılıyor veya iki misli ücret 
veriliyor. Bunlar hakkında hususi mevzuat var
dır. Bu sebeple biraz zamlı izin maksadı temi
ne kâfi gelir. Meselâ on iki gün, bunun üçte. 
biri dörttür, bu suretle 16 veya 18 olarak gün 
vermemiz faideli olur. îmkâm varsa pek Sayın 
Vekilimizden bunu rica ediyorum. 

REİS — Burhanettin Onat, 

BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Muh
terem arkadaşlar; bu kanunla sosyal dâvaları- i 
mızm mühim bir merhalesine varmış bulunuyo- I 
ruz. Bu kanunun en ruhlu, en .esaslı maddele- I 
rinden birisi işçilerimize verilecek senelik iz- I 
nin miktarı meselesidir. Teklifi yapan ve bu I 
teklifi inceleyip Heyeti Aliyenize sevk eden I 
merciler müspet, objektif kıstaslara dayana- I 
rak bu lâyihayı hazırlamışlardır. Necati Tan- J 
yolaç arkadaşım diyor ki; «Bâzı işçilerimizin I 
durumu her işçinin durumu ile kabili kıyas | 
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değildir, bunlar yeraltında çalışırlar, işleri 
çok ağırdır, gün ışığından mahrumdurlar, se
nelik izinler mevzuubahsolurken bunlara karşı 
daha cömert davranalım.» bu bir fikirdir. Her 
mebus gibi Kemal Bey arkadaşımız da çıkı
yor, diyor ki; «Bu müddet azdır. Şu kadar 
müddet hizmet etmiş olan işçi asgari 30 gün 
izinli olmalıdır, aksi takdirde insafsızlık olur.» 
Fikirlere her zaman hürmetkarız arkadaşlar. 
Fakat, (Haksızlıktır, insafsızlıktır) diye itham
lar ortaya atılacak olursa o zaman iş değişir, 
arkadaştır. 

Ben de kendilerine şu suali sorarım ve işçi 
dâvası, işçilere senelik izin verme mevzuu ko
nuşulurken ileri sürdükleri insafsızlık tâbiri 
karşısında kendilerine derim ki: İşçi meseleleri 
Türkiye'ye 1960 senesinde mi geldi? Ondan ev
vel işçi çalışmıyor mu idiî bundan evvel işçi
lere senelik değil, haftalık izin dahi düşünülü
yor muydu, İnsafları yeni mi harekete geldi"? 
Eskiden akılları neredeydi? 

FARUK AYANOĞLU (Tokad) — O zaman 
siz de Halk Partisinde idiniz, Kemal Sarıibra-
himoğlu ise henüz talebe idi. 

BURHANETTİN ONAT (Devamla) — De
ğildim efendim, mebus de değildim. 

Kürsüde konuşulurken oturduğu yerden 
müdahale etmek parlâmento âdabına mugayir
dir, kürsüye gelir, konuşursunuz. 

Şimdi arkadaşlar; çok iyi bir iş yapıyoruz. 
Bizim fedakâr, vefakâr işçilerimize senelik izin 
derpiş ediyoruz. Bu kanun çıktığı zaman bütün 
işçiler bir bayram havası içinde sevince xgark 
olacaklardır. İzin günlerini hesaplıyaealklar, 
izinleri yaklaştıkça daha büyük bir şevkü gay
retle çalışacaklar, izinden döndükleri zaman da, 
topladıkları enerji ile işlerine dört elle sarıla
caklardır. Arada geçen işsiz günleri bu şekil
de fazlasiyle telâfi edeceklerdir. Biz, bununla 
çok iyi bir iş yapmış ve çok iyi bir iş görmüş 
olacağız. Bu suretle Türk işçisi kendisine yapı
lan teklifler karşısında kimin samimî, kimin 
gayrisaımimî olduğunu çok iyi anlıyaeaktır. 
İşçilerimize; «Halk Partisi 10 gün fazla izin is
tedi, verildi mi, verilmedi mi? O başka ama is
tediler ya. öyleyse reylerimizi H. P. sine vere
lim» derler mi, demezler mi? Bu hususta hük
mü işçilerimiz verecektir. (Soldan; bravo, ses
leri) 
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- Muhterem arka-
5 nci madde Mu-

REİS — Rıza Tekeli. 
RIZA TEKELİ (Adana) 

daş-larım; müzakere edilen 
vakkat Encümende tashih edilmiştir. Hüküme
tin teklifi ile Muvakkat Encümenin tadili ara
sında müddet bakımından fark vardır. Hükü
metin teklifinde, 5 yıla kadar olanlara 6 gün 
izin verildiği halde bu süre Muvakkat Encü
mende tadil edilmiş ve 12 güne çıkarılmıştır. 
Ve yine 5 yıldan fazla ve 15 yıldan az olanla
ra 12 gün izin teklif edildiği halde bu da tadil 
edilerek 18 güne çıkarılmış, 6 gün daha ilâve 
edilmiştir. Ve 15 yıldan fazla olanlar hüküme
tin teklifinde 18 gün izne hak kazanmış olacak
larken yine Muvakkat Encümenin tadili ile 24 
güne çıkarılmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; samimiyetle ifade 
etmek icabederse şunu söyliyeyim ki, Batı 'da 
da işçilerin yıldaki izin süreleri bundan fazla 
değildir. Orada çalışmış bir arkadaş sıfatiyle 
ifade etmek isterim ki, Batı 'da yıllık izin sü
resi 15 günle 20 gün arasındadır. Almanya ve 
Fransa 'daki yıllık izin süreleri bunun üzerine 
çıkarılamaz. 

işçilerimize bir hak verirken, faydalı ola
cak bir kanun teklifi sunarken, iş "verenleri de, 
iş yerlerinin şartlannı da, istihsal şartlarını da 
göz önünde bulundurmak mecburiyetindeyiz. 

Bütün bunlar, arz ettiğim gibi, Muvakkat 
Encümende etraflıca müzakere edilmiş ve Mu
vakkat Encümenin tadil teklifindeki süreler her 
iki taraf için, hem işçiler hem iş verenler için 
âdil bulunmuştur. Bu müddetlerin, ben de, ay
nen kabulünü rica ediyorum. 

RElS — Encümen. 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. MUHARRİRİ 
NUSRET KÎRİŞCÎOĞLU (Sakarya) — Muhte
rem arkadaşlarım; bir hak bahşeden kanunun 
lehinde konuşmak ne kadar kolaysa, bunun 
aleyhinde konuşmak buna nispetle o kadar zor
dur. Bakınız meselâ Kemal Sarıibrahimoğlu 
arkaclaşümız ne kadar suhuletle, ücretli yıllık 
izni kasdederek, «Memleketimizde bu izinler 
çok uzun olmalıdır» diyebildi. Bu müddetler, 
kabul edilenden daha uzun olabilir mi, olamaz 
mı. Bu bir hesaba, bir tetkika istinadetmelidir 
ki, bunu bilâhara arz edeceğim. 

Sonra muhterem arkadaşlarını; bir sınıfa, 
bir zümreye bir hak tanınırken, bu zümreye 
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nazaran daha fazla hak sahibi bir zümjreyi ve
ya sınıfı ortaya koymak suretiyle hem jtanman 
bu hakkı küçültmek, hem de bu zümreci sözde 
gayrimemnun hale getirmek de gayet kolay 
bir yoldur. 

Nitekim, Kemal Sarıibrahimoğlu ıı^ kadar 
kolaylıkla yine gördünüz. Mebuslardjan, hâ
kimlerden ve memurlardan mukayese yapmak 
suretiyle bu verilen hakkın pek de fazla olma
dığını ifade edebildiler. Yalnız bunlar! kolay
lıkla yapılabilir ama muhterem arkadaşlarım, 
bunların yapılması iyi bir usul değildir. Bil
hassa bu yola giderken biraz daha tetkjikli ol
mak icabeder. 

Arkadaşımız hâkimlerin 45 günlük acjlî tati
linden bahsediyor. Kendisinin bilmesi lâzımdır 
ki, adlî tatilden, şartlar müsaidolduğu takdir
de ve ancak hâkimlerin onda b'iri istifade ede
bilir. Bunun dışında kalanlar normal Senelik 
izinden istifade edebilirler. 

Memurlardan da bahsettiler, fakat ıjnuttu-
lar ki (D) cetveline tâbi memurlar, ücrejtli me
murlar ancak 15 günlük izne tabidirler. Bunu 
da itina ile ketmettiler. 

Sonra arkadaşlar; burada yazılı bulunanı âza
mi müddet 24 gün de değildir, bunu ilerce arz 
edeceğim. Bu vaziyette 15 gün izin kullanan 
memur zümreleri bulunduğunu unutarak! daha 
fazla izin almakta olduğu hakkındaki iddiayı da 
kolaylıkla serd ettiler. Bunları serd etmek Jşolay-

, dır. Fakat bunların tetkik mahsulü olması (azim
dir. Aksi takdirde söyliyeni mahcubeder | e bu, 
iyi bir usul değildir. 

Kemal Sarıibrahimoğlu arkadaşımızm eni üzül
düğüm sözü şudur: Necdet Azıak arkadaşım^ bâ
zı memleketlerden misaller verdi ve bu müddet
lerden daha az müddetler kabul etmiş bulunan 
bâzı memleketleri saydı. Bunların içinden bizden 
geri olduğunu kabul ettiği birkaç Devleti a|arafe, 
demek biz bu kadar ilerleyebilmişiz ki, bu ^adar 
izin verebiliyoruz, dedi arkadaşımız. Bu yo\f de
min söylediğim yoldan daha kötüdür. Doğrfı de
ğil böyle şeyler. 

TURGUT YEĞENAĞA (Adana) — Küıjsüyü 
işgal ediyorsun. Bari sözün faydalı olsun. 

NUSRET KÎRÎŞÇÎOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar; demek verilen bir hakkın 
noksan olduğundan bahsederek o sınıfı tereddüde 
düşürecek şekilde konuşmak faydalı bir şeydir 
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de, bunun doğru olmadığını ifade etmek fayda
sız bir şeydir. Demek memleketimizin sınai ba
kımdan geri olduğunu söylemek faydalı bir şey
dir de, bu usulün doğru olmadığını iddia etmek 
faydasız bir şeydir. Yerinden haksız olarak bana 
müdahale eden arkadaşımız ne şekilde isterlerse 
öyle kabul edebilirler. Ben bu cevabı encümen 
adına vermekte encümen âzası olarak fayda gör
mekteyim. 

Muhterem arkadaşlarını, hâdise böyle değildir. 
Kemal Sarıilbrahimopu tetkik ••etmemişler. Ken
dileri zaten kürsüye çıktıkları zaman ifade etti
ler. Ama tetkik etmiyen insanın kürsüye çıkmama
sı daha iyi olurdu. Biz en ileri .memleketlere naza
ran kabul ettiğimiz müddetlerle ancak şeref du
yarız. Çünkü bu müddetler en medenî dediğimiz 
memleketlerin kabul ettiklerinin dununda değil
dir. Misaller vereceğim : 

Meselâ İngiltere'de âzami müddet 12 gündür, 
bizde 24 gündür. Belçika'da âzaini müddet 6 
gündür. Avusturalya'da 12 gündür. Felemenk'-
te 12 gündür Almanya'da-bizimle müsavidir, 24 
gündür. Fransa bizimle müsavidir. Yani âzami 
müddet itibariyle 24 gündür. Mısır bundan aşa
ğıdır. isveç bundan aşağıdır, Norveç bundan aşa
ğıdır, Felemenk bundan aşağıdır, Lübnan bun
dan aşağıdır. Henüz birçok medenî memleket
lerde kabul edilmemiş işçi hakkına dair bir kanun 
teklifi getiriliyor, Encümen olarak Hükümetin 
kabul ettiği ve maliyet fiyatlarına göre hesapla
dığı muhakkak olan müddetleri de aşmak sure-
tiyle bir hükümle huzurunuza geliyoruz, arkada
şımız bizi ancak çok cüzi nispette izin hakkı ta
nımış olan memleketlerle mukayese etmek gibi 
bir durumla karşı karşıya bırakıyor. Bu da doğ
ru değildir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarını, bu müddetle
rin hakikati nedir, biraz da bunu arz edeyim. 1 
yıldan 5 yıla kadar hizmeti olanlar 12 gün, 5 
yıldan 15 yıla kadar hizmeti olanlar 18 gün, 15 
yıldan fazla hizmeti olanlar 24 gün. Şimdi bir 
âzamisinden ve bir de asgarisinden olmak üzere 
hesap yapacağım. Altıncı maddeyi arkadaşımızın 
okumadığı kendi konuşmasından anlaşıldı. Ama 
altıncı maddedeki müddetleri okurlarsa iddiaları
nın ne kadar haksız olduğunu bizzat kendilerin5 

anlamış olurlar. Bir kere resmî tatil, hafta tatil ; 

bu müddete dâhil değildir. 12 gün (Her 6 günd" 
bir Pazar geleceği için) bu hakikatte 14 gün do 
mektir. Araya meselâ, Cumhuriyet Bayramı, Şe-
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ker Bayramı veya Kurban Bayramı girerse bu 
resmî tatiller bu müddetlere ilâve edilir. 12 güne 
4 gün tatili bulunan Kurban Bayramı ilâve edi
lirse bu müddet 16 güne çıkmaktadır. Halbuki 
«D cetvelinde çalışan bir memur yılda ancak 15 
gün izin ala<bilir ve şayet Kurban Bayramı izni
nin içine girerse bu müddet iznine ilâve edilmi-
yeceği için bu izin 15 gün olarak kalır. Demek ki, 
işçilerde asgari izin .müddeti (D) cetvelinde ça
lışan memurlardan hiç olmazsa bir gün fazladır. 
24 gün izin alan işçiye Pazar tatilinden 4 günü 
ilâve eder ve arada geçecek 4 günlük Kurban 
Bayramını da sayacak olursak 32 günü bulmak
tadır. Memurlar için bu müddet mevzuuıbahis da
hi değildir. Ayrıca memur için mümkün olmıyan 
bir husus işçi için kabul edilmiştir. Çünkü artık 
mesafelerin kısalması sebebiyle yol müddeti me
murlar için hiçbir zaman 7 günü bulmamakta
dır. Halbuki işçi dilediği takdirde iznine ilâve 
olarak yılda ücretsiz olmak şartiyle 7 gün izin 
alabilir. Yani asgari müddette işçi 23 gün izin 
alabilecektir. Âzami müddette işçi 39 gün izinli 
olabilecektir. Sadece bunların yedişer günü ücret
siz olacaktır. Bütün bu izinlerin yıllık yekûnu ar
kadaşlarım, tam doksan bucuk gün tutmaktadır. 
Hafta tatili, resmî tatiller hepsi dâhil bu yıllık 
ücretli izin 90,5 gün tutmaktadır. Demek ki. her 
işçi 3 gün çalışacak, bir gün dinlenecek demektir. 
Daha uzun müddetler olsun, söylemesi kolay, fa-
uat tahakkuku mümkün olan bu kada^. B^nd^n 
^tesi bizim umumi iktisadi konjonktürümüze za-
rar verir. Arkadaşlarımızın işçi haklarına rrn"'1-
mahakâr oldukları kadar memleketin i l r H ^ ' 
menfaatlerine karşı da riayetkar bulunmaların^ 
talebederim. 

REİS — Mahmut Grüçbilmez. 

MAHMUT GÜÇBİLMEZ (Bolu) — Pov 

muhterem arkadaşlarım; Yıllık ücretli izin kannn 
lâvihasmın müzakere edilmekte bulunan Vs^c" 
maddesine mütedair huzurunuzda vâki mür7",^.-
~atı dikkatle dinlemiş bulunmaktayım. B"1^™ 
^vvel konuşan hatİD arkadaşlarımızın haklı oldıık-
1r,T,ı taraflar, kendilerine göre, elbette, mevc^tt1"^. 
Bilhassa Bakanın ve komisvon sözcüsünün bura-
la tenvir sadedinde lütfettikleri izahattan sah-
~"m istifade ettim. Bunu nazarı dikkate almak 
'-a,vdivle Zonsruldak Milletvekili Necati T^vnl*^ 
"• "badasımızın beşinci maddede küçük h'^ tadili 
tazammun eden teklifinin prensip itibariyle haklı 

— 113 -



1 : 5 5 11. 
olduğu tarafları gördüğüm için mesibuk izahatın 
cümlesini dinledikten sonra kürsüye gelmek lüzu
munu hissettim. Aynı prensibe Burhanettin Onat 
arkadaşımız ile Kemal özçöban arkadaşımız da 
belâgatle ve sarahatle temas ettiler. 

Bendeniz bunları takviye ve kendilerine işti
rak sadedinde işin prensibini encümenin ve vekâ
letin de muvafakatiyle Yüksek Meclisinizin tas
vibine mazhar olacağı ümidiyle arz etmek istiyo
rum. 

Prensip şudur; yeraltında çalışanlarla yerüs
tünde çalışanların elbette çalışma şartlarında 
ağırlık ve hafiflik bakımından farklar vardır. Bu 
husus münakaşa kabul etmez olduğundan bunun 
üzerinde durmamak gerekir. Bu hakikatte ittifak 
ettikten sonra gerisinin halli kolaydır. Yeraltın
da çalışanlar daha ağır şartlar altında çalıştık
larına ve gün ışığından mailinim olarak hizmet 
ifa ettiklerine göre, bâzı hatip arkadaşlarımın 
edebi beyanlariyle; bunların gün ışığında çalışan
lara nazaran elbette biraz daha avantajlı olmaları 
iktiza eder. Zonguldak Mebusu arkadaşlarıtmdaıı 
ıbirz evvel tenevvür sadedinde aldığım bilgilere 
göre yeraltında devamlı olarak 15 sene çalışan iş
çiler hemen hemen görülmemektedir. Yani tamüs-
.sıbha olarak 15 sene çalışanlara çok az olarak ras-
lanabilmektedir. Yani tamüssıhha olarak çalışan
lara çok az raslanmaktadır. Bunların çoğu ya tü
berküloz olmuştur, yahut da çalışma gücünü kay
betmişlerdir. 

Buradan vâki olmuş bir beyanı tavzih zım-
lunda arz edeyim ki, yeraltında çalışanlar her ne 
kadar 2 kategoride gösterilirse de bunların ara
cında fark vardır ve bu fark şudur : Zonguldak 
ve civarından gelen işçiler 45 gün yeraltında ça
lıştıktan sonra köylerine gitmekte ve 45 günde 
kendi işlerinde çalıştıktan sonra tekrar ocağa dö
nüp yine 45 gün yeraltında çalışmaktadırlar. 
Bunlar, Sayın Vekilin beyanı veçhile; münavebeli 
işçilerdir. Tashiha muhtaçolaıı cihet ise şudur : 
Bir de bunların dışında daimî surette yeraltında 
•çalışanlar vardır. Bu daimî yeraltı çalışması da 
rızalarına menuttur. Bunlar için 45 gün köyüne 
gitmek kaydı yoktur. Şimdi bendenizin destekle
mek istediğim nokta, yeraltında devamlı olarak 
çalışan işçilerin durumudur. Bu bakımdan ar
kadaşlara hak verdiğim nokta; yeraltında de
vamlı olarak, gün ışığından mahrum olarak ça
lışanlara aidolan bir farkın mevcudiyetidir. 

. 1960 C : 1 
Yeraltında devamlı olarak çalışanlar $çin, yer
üstünde çalışanlara nazaran, izin bacımından 

' Necati Tanyolaç arkadaşımız verdiği itakririn-
de iki gün kadar bir fark teklif etnıektjedir. Me
selâ 18 gün yerine 20 gün. Şimdi esasında bu 
iki gün bile fazla bir şey değildir. Am| prensip 
kabul edilince; yeraltında çalışanlara karşı Yük
sek Meclisin daha atıfetkâr, daha anlayışlı ve 
onun hususi şartlarını, ağır şartlarım kabul et
miş olarak daha müsamahalı davranmış olması 
babında kabul edeceğiniz prensibin büyük mâ
nası olacaktır. 

Sözcü arkadaşımızın başka meınlektetlere kı-
yasen verdiği müddetler üzerinde dıJLrmıyaca-
ğım. Haklı olabilirler, bu mevzuda ihtilaflı de
ğiliz. Yerüstünde çalışanlar için fazla bir talep 
yoktur. Bu münhasıran yeraltında çalışanlar 
için, yeraltında çalışanları düşünen ve düşün
meyi yerinde gören Yüksek bir Meclis olduğu
nuzu. tesbit ve tescili babında bir talepten iba
rettir, arkadaşlar. 

Başka bir küçücük noktayı da müsaadeniz
le arz edeyim. Bizde işçilerimizin izinlerini geçir
dikleri zamanlardaki şartlarla, Garb memleket
lerinde dinlenme şartları, en muarız olan hatip
ler tarafından dahi lütfen kabul buyurulsun ki, 
çok farklıdır. Medenî memleketlerde işçiler, bu 
tasarı ile tesbit buyurduğunuz müddetlerden 
bir veya iki gün az izin almakla beraber izinle
rinde çok müsait dinlenme şartlarına malik ol
dukları için, daha iyi dinlenmiş olurlai*. Bu nok
tanın da göz önünde tutulması gerekir arka
daşlar. * 

Sözlerimi bitirirken bir noktaya daha işaret 
edeceğim : özçoban arkadaşım yeraltında çalı
şanların yerüstünde çalışanlara nazaran bir gün
leri iki gün veya iki günleri üç gün k^bul edilir 
gibi buyurdular. Aldığım bilgilere gjöre böyle 
bir avantaj yoktur arkadaşlar. Tamaıftiyle aynı 
şartlar ve aynı haklarla çalışmakta olan yeraltı 
işçilerinden Yüksek Meclisin bu esas prensibi ve 
bu küçücük atıfeti esirgemiyeceğinderi emin ola-
rak sözlerime son veriyorum. 

REİS — Çalışma Vekili. 

ÇALIŞMA VEKÎLl HALÛK ŞAMAN (Bur
sa) — Muhterem arkadaşlarım, elbetti ki, iş ha
yatının muhtelif nevileri ve çeşitleri vardır. Ve 
yine elbette ki her işçinin çalışma yeri ve şart
lan diğerine uymaz. Ağır işler, hafif işler, in-
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sanı çok yoran, sinirlerini tahribeden işler var
dır. Nitekim bu çeşitli iş kollarında çalışan iş
çilerden çok ağır ve tehlikeli işlerde çalışanları 
için bir nizamname yapılması zaruri görülmüş ve 
bu ağır ve tehlikeli işlerde çalışmanın şartları 
tesbit edilmiştir. 

Arkadaşlarım, ancak, dünyanın hiçbir yerin
de olmıyan bir tasnife bu kanunun metninde yer 
vermek mümkün değildir ve haksızlığın ta ken
disidir. Dünyada işçileri yeraltında çalışan, yer
üstünde çalışan diye bir tasnife tâbi tutmuş her 
hangi bir memleket yoktur. Ağır ve tehlikeli iş
ler hem yeraltında, hem de yerüstünde vardırft 
Binaenaleyh Türk işçisini, tamamiyle indî ve 
izafi bir tefrikle; yeraltında çalışanlar ve yer
üstünde çalışanlar diye ikiye bölmek ve bunla
rın şartlarında aykırılık yapmak adaletsizliğin 
ta kendisidir. (Soldan, bravo sesleri) Ağır ve 
Tehlikeli İşler Nizamnamesi tam 99 çeşit iş ko
lu tadadetmiş bulunmaktadır. Bu işçiler yarın 
izin müddetlerinin artırılması dileğiyle huzuru
nuza geldiği zaman, bunlara nasıl cevap verebi
liriz? Bu 99 çeşit iş için ayrı izin müddetleri 
tesbit etmek zorunda kalacağız. Bunun çaresi bu 
değildir. Şu maddede yapılacak bir tâdille âdil 
bir esasa varılamaz. Bu ne ile mümkün olacak
tır? Yakında huzurunuza gelecek olan, Kolektif 
iş akdi Kanunu ve onun imkân verdiği kolektif 
müzakere yolu ile... 

Arkadaşlar, bu kanunla ağır işlerde çalışan 
işçiler için ve hattâ aynı iş kolunda çalışanlar 
arasında muhtelif iş gruplarına göre değişik 
izin müddetlei kolektif iş akitlerinin metninde 
yer alacaktır. Esasen müzakere etmekte oldu
ğumuz bu maddede derpiş olunan müddetler as
garidir. Kolektif iş akitlerine dair lâyihanın 
müzakeresine başladığımız zaman bu müddetleri 
bu ağır ve tehlikeli işler için orada nazara ala
cağız. Yüksek Meclisten istirhamım bu Kolektif 
iş akitleri Kanununu bir an evvel çıkarmak sıı-

t retiyle Türk işçisini bu imkâna kavuşturmaktır. 
Aksi takdirde iş mevzuları arasında bir tefrik 
yapmak, hele yeraltı, yerüstü gibi gayet izafi 
bir ölçüye bağlamak Türk işçisi arasında adalet
sizliği doğuracak bir âmil olacaktır. Muhterem 
arkadaşlarım bundan tevakki edelim. 

REİS — Necdet Azak. 
NECDET AZAK (Bursa) — Muhterem ar

kadaşlar; bir suitefehhüm sadedinde söz almış 
bulunuyorum. 

.1960 0 : 1 
Kemal Sanibrahimoğlu arkdaşımız, benim üc

retli izin mevzuunda başka normları ele alır
ken «Neden dolayı bizi Mısır, Irak, İran gibi 
memleketlerle mukayese ettiniz, bizi bu memle
ketle bir ayar mı buldunuz!» dmek suretiyle mü
talâalarımdan başka mânalar istihracetmeye ça
lıştılar. 

Bu bir metot meselesidir. Biz yıllık izni ka* 
bul ederken kanunla birlikte Milletlerarası anlaş
maları da göz önüne alma zorunda bulunu
yoruz. Bu kanunun kabulünden sonra her halde 
Hükümet diğer kanun tasarısını da huzurunuza 
getirecektir. Benim arz ettiğim bunun ele almış 
metodudur. Mületlerarası anlaşmalarda Türk 
işçisini alâkadar eden -hususlar ele alındığı 
vakit yapılacak en doğru işin memleketimizin bu
lunduğu bölgenin durumunu, komşularına na
zaran vaziyetini tesbit etmektir. Bunun için bu 
durum muvacehesinde bu arkadaşın tamamen 
başka mânalar istihracetmesi yanlış bir hareket
tir. Bir insan yeni bir mahalleye dahi taşmdrğm-
cla komşularının ne vaziyette olduğunu, sağında, 
solunda kimlerin oturduğunu tetkik eder, alâ
kadar olur. Benim mâruzâtım bundan dolayıdır. 

Bir ikinci hareket noktası şu idi : Bu muka
yeseye zemin olacak memleketler bize göre hu-
kukan ne vaziyettedirler Bizde biliyorsunuz he
nüz kolektif iş mukavelesi rejimi mevcut değil
dir. Avrupa memleketlerinin kanunlarım araş
tıracak olursanız, bu izinlern 6 gün, 5 gün, 4 
gün gibi gayet küçük müddetlere inhisar ettiğini 
görürsünüz. Oradaki iş hukuku, işçilerin hak
larını kolektif mukavelelere! bağladığı için, bu 
müddetler kanunlarda az tutulmuştur, işçiler 
isteklerini kolektif mukavele pazarlığı içinde 
yürütebilirler. Eğer bizi koyduğumuz müddet
leri, ecnebi meınleSketler kanunlarındaki müd
detlerle mukayese edecek olursanız en büyük 
normları bizim kanunlarımızda bulacaksınız. 
Bunun da sebebi işçilerin daha büyük hakları 
kolektif mukavelelerle elde etmeleridir. Bu ba
kımdan misallerimiz komşu memleketlerle oldu. 
Bunda ne sanayiimizin ancak onlarla kabili mu
kayese olduğu, ne de başka bir şey aklımıza gel
miş değildir. 

Arkadaşlarımız acaba, İngiltere, Fransa, İtal
ya gibi memleketlerle mi mukayese, -kurmamızı 
istiyorlardı? 
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Gerek komisyon mütalâası gerek şahsi beyanı

mız içinde gayrivârit şeyleri^ vâritmiş gibi gös
termek ve henüz yapmamış bulunduğumuz işleri 
ikmal etmiş gibi göstermek hünerimiz de yoktur. 

REÎS — Daha sekiz arkadaş söz almış bulu
nuyor. Bir de kifayet takriri gelmiştir. Tak
riri okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Madde üzerinde müzakere kâfidir. Kifayetin 

reye konulmasını arz ve teklif ederiz. 
Siird Manisa 

Suat Bedük İhsan Yalkııı 
Aydın 

Nail Geveei 

REÎS — Kemal Sarûbrahimoğlu, buyurun. 
(Soldan: «Yalnız kifayet aleyhinde olsun» sesleri) 
Mevzu belli olmuştur. 

SUAT BAOL (Zonguldak) — Böyle ana 
mevzular hakkında kifayet olmaz. 

KEMAL SARIÎBRAIİÎMOĞLU (Adana) — 
Efendim; kifayet teklifinin niçin yerinde olma
dığının sebeplerini arz edeceğim. 

Yalnız, bir kere özür dilerini; Sayın Reisi 
tenkid etmek zorunda ve d urum undayım. Ken
dilerinin daha evvelden ihsası rey etmemeleri 
lâzımgelirdi. Halbuki ben kürsüye çıkmadan, 
«Belli olmuş bir sevdir.» şeklinde reylerini ihsas 
ettiler. 

REÎS — Kifayet mevzuunda konuşmanın 
belli olduğunu ve esasa geçilmeden konuşulma
sını ifade ettim. Çok rica ederim; o kadar has
sas olmaya lüzum yok. Siz bu kadar hassas olur
sanız ben daha hassas olurum. 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Devamla) 
— Efendim; burada birtakım sözler söylendi. 
Hattâ öyle sözler söylendi ki, mukayese edilen 
esaslarla norm arasındaki nispet ve bâzı bakım
lardan hiç alâkası yok. Âdeta Yüksek Meclis, 
arkadaşlarımın birtakım edebî, güzel ve sosyal 
mevzular üzerindeki parlak cümlelerini dinledi. 
Bunun tavzihi, bunların cevaplandırılması ve 
bunların esasına ircaı suretiyle mâkul ve yerin
de bir hükmün verilmesi iktiza eder. Meselâ 
buyurdular ki, mühendisler ve ücretliler 15 gün 
izne tâbidir. Günde 90 lira yevmiye alan bir 
mühendisle bir işçinin durumu mukayese edile
bilir mi? Bunu mukayeseye esas tuttular. El
bette bunlar cevaplandırılacak suallerdir. (Gü
rültüler) 

. 1900 O : 1 
REÎS — Kemal Bey, rica ederim, usul üze

rinde konuşunuz; kifayeti müzakerenin dışına 
ç.ıkmaymız. 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Devamla) 
'— Evet, usul üzerinde konuşuyorum. Niçin mu
halif olduğumun esbabı mucibesini söylüyorum. 

Sonra, birtakım hariç memleketlerde ücretli 
izin günlerinden burada bahsedildi. Obadaki iş
çilerin hayat ve çalışma şartlariyle buradaki 
şartlar aynı mıdır? Bunu da burada.'izjalı etmek 
lâzım değil midir? 

Mahmut Güçbilmez arkadaşımız bjiyük bir 
hakşinaslık göstererek bu husııssu burida ifade 

. de ettiler. Sonra bizim şahsımıza da birtakım 
taarruzlaf oldu. 

REÎS — Kemal Bey, teker teker hatipleri 
ele alıp da bunlar dedi, ben demedim] derseniz 
bu, kifayet aleyhinde mi olur? Lütfen] kifayeti 
müzakere hakkında konuşunuz. 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Devamla) 
—• Kifayeti müzakerenin aleyhinde konuşuyo
rum. Bunun bir esbabı mucibesi olmadı lâzım
dır. Yalnız kifayeti müzakere yersizdir deyip 
inmemi mi istiyorsunuz? 

REÎS — öteden beri bu mevzu bulada mü
zakere edilmiştir. Esbabı mucibeye girmek su-
rctivle mevzuu tasımlayınız. Rica cder|m, man
tık oyunu ile sözünüze devam edemezsiiniz. Lüt
fen kifayet hakkında konuşunuz ve ikm^l ediniz. 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (lj)evamla) 
— Efendim, malûmuâlileri itiraf ve kaljral olun
duğu üzere ücretli izin müessesesi mülıim sos
yal bir dâvadır. Bu madde de bu dayanın te
meli, esasıdır. Böyle ehemmiyetli bir jmevzuun 
kifayetle geçiştirilmesi asla doğru değildir. Hem 
kalkın gündemin birkaç madde gerisinde iken 
öne almak suretiyle hazırlığa, hem dje nasılsa 
daha evvel hazırlanmış olanlara konuLşma im
kânı vermemek, ondan sonra da bu mühim 
•-, pv/n-nri... . 

REÎS — Kemal Bey, rnznamede takdim te-
^'^ Meclisi Âlinin hakkıdır. Bunu bjn kadar 
hafife almak size yakışmaz. Encümen "fjeklif et
ti, Heyeti Umumiye kabul etti. 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana) — 
Savın Reisim, bir cümle söylenirken ] neticesi 
dinlenir, bu kadar sabırsız olmayın. 

REÎS —• Kemal Bey, sabrımı suiistimal edi
yorsunuz. 1 
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KEMAL SARIÎBRAHÎMO&LU (Adana) — 

Sayın Reisim, arkadaşlar pekâlâ dinliyorlar. 
Muih'terem arkadaşlar, bu mühim bir mev

zudur. Kabul edilmesi lâzımdır ki, sosyal dâva
larımızın ana esaslarındandır. Böyle süratle ge
çiştirilmesinde ne Hükümet için, ne encümen 
için ne de Meclisi Âli için hiçbir fayda melhuz 
değildir. Bunu görüşelim, konuşalım, enine bo
yuna tartışalım. 

Ortada iki teklif var. Birisi ağır işçileri için, 
birisi de bendenizin teklifi. Bu konuşulsun. 
Eğer Hükümetin, encümenin teklifi olduğu gi
bi kabul edilecekse ve bizlere buna cevap ver
mek irrikân tamnmıyaeaksa buna bir diyece
ğim yoktur. Halbuki encümenden ve Hükümet
ten sonra bir mebusun konuşması lâzım ve îç 
Tüzük (hükümleri de bunu icabettirir. 

REÎS — En son konuşan Necdet Azak ar
kadaşınız şahsı adına konuşmuştur, îç Tüzük 
hüküm]erine aykırılık yoktur. Devam buyurun 
efendim. 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Devamla) 
— Hulâsa arkadaşlarım, kifayetin aleyhiırde-
yim, reddini istirham ediyorum. Yalnız Sayın 
Halil îmre arkadaşımız bir konuşma lügati ha
zırlasınlar da ona göre konuşalım. 

REÎS — Takdir Heyeti Umumiyenindir. Ki
fayet takririni reyinize arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kifayet kabul edilmiş
tir. 

Takrirler var, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Yıllık ücretli izin Kanununa -ait Muvakkat 

Encümenin kabul ettiği yıllık izin süresini bil
dirir 5 nci maddenin aşağıdaki şekilde tadilini 
arz ve teklif ederiz. 

Zonguldak Zonguldak 
Necati Tanyolaç Suat Başol 

Zonguldak 
Hüseyin Ulus 

a) Bir yıldan 5 yıla kadar olanlara yılda 
12 gün (Maden işçilerine yer altında «nlışan 
15 gün) 

b) 5 yıldan fazla ve 15 yıldan az olanla
ra yılda 18 gün (Maden işçilerine yer altmda 
çalışan 22 gün) 

c) 15 yıldan fazla olanlara yılda 24 gün 
(Maden işçilerine yer altında çalışan 30 gün) 
yıllık ücretli izin verilir. 

1960 0 : 1 
11 . IV . 1.960 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Rij^asetine 
Yıllık ücretli izin lâyihasının 5 nci madde

sinin, 
a) Bir yıldan beş yıla kadar olanlara yıl

da (20 gün) 
b) Beş yıldan fazla ve 15 yıldan az olan

lar da yılda (30) gün, 
c) 15 yıldan fazla olanlara yılda (40) gün, 

ücretli izin verilir. 

Ancak 15 ve daha küçük yaştaki işçi ve 
müstahdemlere verilecek yıllık ücretli izin sü
resi (30) günden az olamaz. 

Şeklinde tadilini teklif ederim. Saygılarımla. 
Adana 

Kemal Sanibrahiınoğlu 

Yüksek Reisliğe * 
Yıllık izinlerin âzami 15 günü geçmemesi hu

susunun reye konmasını arz ve teklif ederim. 
Çorum 

Hüseyin Ortakçıoğlu 

REÎS — Efendim, Zonguldak Mebusu Neca
ti Tanyolaç ve iki arkadaşının yeraltında çalışan 
işçilere lâyihadakinden farklı izin müddeti ta
nınması hakkındaki takrirlerinin dikkate alın
ması hususunu reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Takrir reddedilmiştir. 

Kemal Sanibrahimoğlu'nun lâyihadaki izin 
müddetlerini artıran ve ikinci defa okunan tak
ririni reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Takrir reddedilmiştir. 

Hüseyin Ortakçıoğlu'nun 15 günden fazla 
izin verilmemesi hakkındaki takrirlerini reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Takrir reddedilir-iştir. 

Maddeyi olduğu gibi reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İznin tatbiki 
MADDE 6. — Yıllık ücretli iznin iş veren 

tarafından bölünmesi caiz olmayıp bu iznin 5 
nci maddede gösterilen süreler içinde devamlı 
bir şekilde verilmesi mecburidir. 

îş veren tarafından sene içinde verilmiş bu
lunan sair ücretli veya ücretsiz izinler yıllık 
izne mâhsubedilemez. 
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Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin 

müddetine raslıyan Ulusal Bayram, hafta ta
tili ve genel tatil günleri nazara alınmaz. 

Yıllık ücretli izinlerini iş yerinin kurulu bu
lunduğu mahalden başka hir yerde geçirecek 
olanlara, talehettikleri takdirde, gidiş ve dö
nüşlerinde yolda geçecek müddetleri karşıla
mak üzere 7 güne kadar gereken ücretsiz izinin 
verilmesi mec'buridir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyenfYok. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka'bul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Feragat memuriyeti 
MADDE 7. — Yıllık ücretli izin hakkında 

veya <bu hakkı kullanmakta feragati tazanı-
mun eden her türlü anlaşmalar hükümsüzdür. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen? Yok. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

îş yerinin devri hali 
MADDE 8. — îş yerinin devir veya inti

kali, yahut diğer bir suretle bir iş verenden 
başka bir iş verene geçmesi hu iş yerinde çalı
şan işçi veya müstahdemlerin yıllık ücretli izin 
haklarına halel getiremez. Hilâfına mukavele 
olsa dahi, yıllık izin sürelerine ait ücretler ye
ni iş veren tarafından ödenir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiven? Yok. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka'bul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ücret 
MADDE 9. — îş veren, yıllık ücretli iznini 

kullanan her işçi veya müstafhdeme, yıllık izin 
devresine ait ücretini ilgili şaJhsm izne başla
masından evvel peşin olarak ödemeye mecbur
dur. 

Bu ücretin hesabında fazla çalışma ücretle
ri ile çeşitli ikramiye ve primler, hazırlama, 
tamamlama ve temizleme işleri için verilen üc
retler ve iş verence sağlanan ayni ve sosyal 
yardımlar nazarı itibara alınmaz. 

Günlük, haftalık veya aylık olarak muay
yen hir ücrete dayanmış olmayıp da komisyon 
ücreti, kâra iktirak, tasarruf ve yalnız servisi 
mukabili "bahşiş veya yüzde on gibi gayrimu-
ayyen zaman ve miktar üzerinden ücret alan 
işçi veya müstahdemin izin süresine tekabül 
edecek ücreti, bu kimsenin son bir yıllık devre 
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içinde iş yerinde kazandığı ücretin îbijfiil ça
lıştığı günlere bölünmesi suretiyle bulunacak 
günlük vasatisi üzerinden hesaplanır. 

Maktu aylık ücretle çalışan işçi ve ıjnüstah-
demlerin gündelikleri, aylık ücretlcriniıi 26 da 
biri olarak hesaplanır. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyeıj.? Yok. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Ücretten mahrumiyet 
MADDE 10. — Yıllık ücretli iznini jkullan-

nıakta olan işçi veya müstahdem izin devresi 
içinde ücret karşılığı 'bir işte çalıştığı takdirde 
bu müddet için kendisine ödenen ücret istir-
dadolunur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyeh? Yok. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

îşten ayrılanların durumu 
MADDE 11. — İşçi veya müstahdemin hak 

kazanıp da henüz kullanmadığı yıllık izin müd
detine tekabül eden ücreti iş akdinin iş veren, 
işçi veya müstahdem tarafından feshi halinde 
kendisine ödenir. 

Şu kadar ki îş Kanununun muaddel (16) ncı 
maddesinin II numaralı bendindeki haller se'be-
biyle iş veren tarafından vâki olacak fesihlerde 
bu hüküm tatbik edilmez. 

Bu kanunun tatfbikatında, îş Kanununun 
(13) ncü maddesine istinaden iş veren tarafın
dan iş akdinin feshine dair işçiye vâki olacak 
ihbarlara ait mühletlerle yine aynı kanunun mu
addel 18 nci maddesi gereğince yeni bir iş ara
ması için işçiye verilmesi mecburi olan iş ara
ma izinleri bu kanunda yazılı yıllık ücretli izin 
süreleriyle tedahül edemez. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen? Yok. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

M îzni kullanma usulleri 
MADDE 12. — Yıllık ücretli izinlerin^ yürü

tülen işlerin mahiyetlerine göre hangi devreler
de kullanılacağı ? izinlerin ne suretle ve kimler 
tarafından sıra veya münavebeye tâbi tutulacağı, 
yıllık iznin istifadeli olması için işveren tara
fından alınması icabeden tedbirler gibi husus
larla İzinlerin kullanılması mevzuuna aidolmak 
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üzere, tesbitine lüzum görülecek usuller ve şart
lar Çalışma Vekâleti tarafından bu kanunun 
meriyete girdiği günden itibaren 3 ay zarfında 
hazırlanacak bir talimatname ile tesbit olunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen?.. Yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Defter tutma mecburiyeti 
MADDE 13. — Her işveren iş yerinde ça

lışan işçi veya müstahdemlerin yıllık ücretli izin-
lerini gösterir bir defter tutmaya mecburdur . 

Bu defterin şekli yukarda sözü geçen talimat
namede gösterilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yokl 
Maddeyi reylerinize arz ediyormu. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sosyal sigortalarla ilgili hükümler 
MADDE 14. — a) îşçi Sigortaları Kuru

muna bağlı sigortalılara yıllık ücretli izin dev
resi için ödenecek ücretler üzerinden iş kazala-
riyle, meslek hastalıkları pirimler hariç, diğer 
sigorta pirimlerinin, 

b) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryol
ları İşçi Emekli Sandığı ile Askerî Fabrikalar 
Tekaüt ve Muavenet Sandığına bağlı işçi ve müs
tahdemlere yıllık ücretli izin devresi için öde
necek ücretler üzerinden gerekli aidatın, 

Kendi kanunlarındaki esaslar dairesinde işçi, 
müstahdem ve işverenler tarafından ödenmesine 
devam olunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen"?.. Yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Kazançların azaltılamıyacağı 
MADDE 15. — Bu kanunun uygulanması 

neticesi olarak, işverene terettübeden vecibeler, 
işçi veya müstahdem ücretleri ile bu kimselere 
ait sair hakların daha aşağı hadlere indirilmesi
ne sebep tutulamaz. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen?. Yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Teftiş ve murakabe 
MADDE 16. — Bu kanun hükümlerinin dü

zen altında yürütülmesini sağlamak üzere yapıl
ması gerekli görülecek takip, murakebe ve teftiş
ler Çalışma Vekâleti tarafından yürütülür. Bu 
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hususta İş Kanununun iş hayatının murakabe ve 
teftişine ait bulunan 6 ncı faslı hükümleri ile 
aynı kanunun bu hükümlerle ilgili ceza madde
leri uygulanır. 

BEİS — Madde hakkında söz istiyen! Yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Ceza hükümleri 
MADDE 17. — a) Bu kanun hükümlerine 

göre yıllık ücretli izne hak kazanmış bulunan 
işçi veya müstahdemlere 5 nci maddede yazılı 
müddetlere uygun yıllık ücretli izni vermiyen 
veya bu izni vermekle beraber 9 ncu madde hük
müne aykırı olarak bu kimselere izin müddetle
rine tekabül eden ücretleri tediye etmiyen işve
ren veya işveren vekili hakkında, bu durumda 
olan işçi başına 50 liradan az olmamak üzere 
hafif para cezası hükmolunur. 

b) 6 ncı maddenin 1 nci fıkrası hükmüne 
aykırı olarak yıllık ücretli iznin devamlı bir sü
re halinde kullanılmasına müsaade etmiyen veya 
aynı maddenin 4 ncü fıkarasında bahsi geçen 
izni vermiyen işveren veya işveren vekili hakkın
da da (a) bendi hükmü uygulanır. 

e) 11 nci maddede yazılı ücreti ödemiyen 
işveren veya işveren vekili hakkında izin müd
detine ait ücretin iki misli tutarında hafif para 
eezas! hükmolunur. 

ç) 12 nci maddede bahsi geçen Talimatna
mede yazılı usul ve şartlara riayet etmiyen işve
ren veya işveren vekili hakkında, 50 liradan az 
olmamak üzere hafif para cezası hükmolunur. 

d) 15 nci madde hükmüne aykın hareket 
eden işveren veya işveren vekili hakkında işçi 
veya müstahdemelere ait ücret ve sair haklann 
daha aşağı hadlere indirilmesinden dolayı bu 
kimselerin uğradıkları zararın iki mislinden az 
olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yokl 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — işveren veya işveren vekili
nin yukarıki madde şümulüne giren hareket
lerinden dolayı, işçi ve müstahdem ayrıca işve
renin ödemekle mükellef olduğu ücretten gayri 
bunun iki misli tutarında tazminat dahi tale-
bedebilir. 



REİS — Madde hakkında söz istiyen yok?. 
Maddeyi reylerinize, ara ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Merci 
MADDE 19. — Bu kanunda derpiş olunan 

lıususlarda işveren veya işveren vekilleriyle işçi 
ve müstahdem arasında tahaddüs edecek dâvalar, 
iş mahkemelerinde ve iş mahkemeleri Kanunu 
hükümleri dairesinde rüyet olunur. 
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Kanunun Türk işçisine hayırlı olnjıasmı te

menni eder, kanunu kabul etmek suretijyle Türk 
işçisine göstermiş olduğunuz alâkaya şaşsan şük
ranlarımı arz ederim. (Soldan, alkışlar) 

REtS — Heyeti umumiyesini reylerimize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler^.. Kabul 
edilmiş, lâyiha kanuniyet kesbetmiştir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok?. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 20. _ Bu kanun neşri tarihinde 
meriyetti girer. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok l 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Bu kanun hükümlerini icra
ya tera Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok i 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde Recep Kırım. 
REtS — Recep Kırım. 

RECEP KIRIM (Bursa) — Çok muhterem 
arkadaşlarım; Türk işçisinin senelerdir İstırabını 
çektiği ücretli senelik izin mevzuunun bu kanu
nun kabuliyle halledilmiş olmasını görmekten 
büyük bir memnuniyet duymakta olduğumu ve 
Türk işçisinin de aynı şeyi duyduğunu beyan et
mekle şeref duymaktayım. Partime mensup daha 
iki arkadaşımın iTtihakiyle ücretli sendik izin 
hakkında bir kanun teklifinde bulunmuş idik. 
Bu tekliften hemen kısa zaman sonra Hükümetin 
teklifimizden çok daha mükemmel ve işçiye daha 
ileri haklar tanıyan bir kanunu sevk etmiş olma
sı ve Büyük Meclisin de müzakereyi geciktirme
mek için muvakkat bir Komisyon kurarak göster
diği gayret hakikaten memnuniyetle ifade edil
mesi icabeden bir keyfiyettir. 

Burada kabul ettiğimiz izin müddetleri dola-
yısiyle iktisadi hayatta birtakım aksaklıklar do
ğabileceğini düşünen arkadaşlarım endişe etme
sinler. Çalışkan Türk işçileri bu dinlenme müd
detleri içinde daha fazla güç kazanacaklar, izin
den döndükleri zaman da geqen zamanı fazlası 
ile telâfi edeceklerdir, 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası 
kanunu lâyihası ve Muvakkat Encümen mazbata
sı (1/493) (1) 

REÎS — Takdimen görüşülmesini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenüjer... Ka
bul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen var 
mı? Buyurun Hıfzı Oğuz Bekata. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Pek 
muhterem arkadaşlarım; turizmin ehemmiyetini, 
dünyadaki yerini ve memleketimiz için Zarureti
ni Yüksek Meclise izah etmeye lüzum görmüyo
rum. Bu itibarla Türkiye'de iç ve dış iurizmin 
inkişafını sağlıyacafc böyle bir bankanı^ kuruS> 
masını memnunlukla karşılarız. 

Ancak, bu nevi mü&sseseler kurulurken dâva 
ehemmiyetiyle mütenasip ciddiyetle ele Sınmaz
sa, daha kuruluşta sakatlık hâsıl olur. $u anda 
müzakere konumuz olan Türkiye Turizm Banka
sının şimdi arz edeceğim bir sakat noktaiı hallie-
dilmezse daha başlangıçta bu müesses^ özürlü 
bir duruma düşer. Bu endişe ile, yanlış addetti
ğim bir husus hakkında Hükümetin Büyük Mec
lise teminat vermesi zaruretini ifade edeceğim. 

Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası ile, 
böyle bir Bankanın kuruluşundan murat ne ise 
bunlar muhtelif maddelerde ve bilhassa maksat 
maddesinde hulâsa edilmiştir. 

Banka bu kanun ile arz edeceğim şu vazifeleri 
yapacaktır : Turizm endüstrisi ve turistik tesis
ler kurmak; turizme hizmet edecek inşaat yap
mak; tarihî eserler dâhilinde turistik işletmeler, 
kamplar, tatil ve dinlenme için sosyal tesijsler aç
mak; turizm endüstrisine lüzumlu malzeme tica
reti yapmak; içerde ve dışarda turizm bjürolan 
ve seyahat acentaları ve turistik otobüsle)? çalış
tırmak; hâtıra eşyası imal etmek ve ettirmjek; tuı-
rizmle alâkalı sair bütün işleri yapmak. 

Görülüyor ki, Türkiye Cumhuriyeti Turizm 
Bankası bugüne kadar bu sahada kurulmuş olan 

(1) 83 S. Sayılı matbua zaptın sonundipdır, 
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müesseselerin en büyüğü ve ihatalısı olarak kurul- | 
maktadır. Güzel. Ama daha kur ulusunda, özrü ne
dir? Heyeti umumiyesi hakkında konuşulurken, 
maddelere geçmeden buna agâh olunmasında fay
da vardır. Özür bilhassa §u iki maddeden ileri 
geliyor. Madde 5 te deniyor ki, bu bankanın ser
mayesi 300 milyon liradır. 6 ncı maddede ise bu 
300 milyon Türk lirasının kaynaklarını şöyle sıra
lıyor : Sermayenin % 40 mı Hazine, % 40 mı t 
bankalarla resmî ve hususi teşekküller, geri kalan 
% 20 sini de hâmiline muharrer olan senetlerle 
hükmi ve hakiki şahıslar verecektir. Lâyihada bir 
de muvakkat birinci madde var, deniyor ki : 
«Türkiye Turizm Bankası, - halen bu namda faa- j 
liyette bulunan bir banka var - bu kanunun neş- I 
ri tarihindeki aktif ve pasifiyle birlikte Türkiye 
Cumhuriyeti Turizm Bankasına intikal edecek
tir.» Şirrfdi bu maddelerden çıkan özür nerede onu 
arz edeyim : Demek ki? kurulacak bankanın ser
mayesi 300 milyon lira. Ve bunun % 40 ı Hazi
neden ödenecektir. Ama 1960 yılı bütçesinde, Ha
zineden bu banka için ayrılmış kırk para yoktur. 
§ıı halde sermayenin % 40 ı verilemiyor. Okudu-
ğum, muvakkat 1 nci maddeye göre; halifaaliyet 
te bulunan Turizm Bankasının mameleki bu ban- | 
kaya intikal ettirilmek suretiyle ve kurduğu tesis- I 
lerle Ziraat Bankasının hissesi de intikal ettirile
rek, bunlar bir nevi nizami şekle bağlanmak is
teniyor. O halde nakidolarak yine bir şey yok. Ge
riye kalan % 20 si ise hakiki ve hükmi şahısla- I 
ra arz edilecek olan hisse senetlerinden elde edi
lecektir ki, bu da kolay toplanacak gibi değil- ! 
dır. Görülüyor ki, arkadaşlar; gayesini, arz etti
ğim, çok mühim işler yapılacak olan bir banka- ' 
nın başlangıçta öz sermayesi yok ve kasası tam- j 
takırdır. Hazinenin vereceği sermaye ortada yok; j 
bankaların vereceği sermaye ise mamelek olarak, | 
gayrimenkul tesisler, bir kısım inşaat ve saire ola- j 
rak, intikal ediyor. Diğer yüzde 20 sermayeye ge- ' 
ünce : Bugünkü umumi sıkıntı içinde T. O. Tu- I 
rizm Bankası kurulur kurulmaz hükmi ve hakiki ] 
şahıslann keselerini açarak hisse senetlerini al- j 
maları güç olduğuna göre, daha başlangıçta bir i 
sermaye za'fı meydandadır. Bu zaıf içinde ban- • 
kayı kurarken, banka mesuliyet taşıyacak insan- J 
lara şimdiden acıyorum. O halde, ya Hükümet ser- \ 
maye bakımından, bankaya verilecek ehemmiyetle j 
mütenasibolan bir parayı Bağlıyacaktır. 120 mil
yon taahhüdediyor; yüz kuruş yok. Yahut da J 
şekil olarak banka kurulur ve fakat banka bu iş- ] 
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leri bugünkü malî takatsizlik içinde başaramaz. 

Büyük Meclis, bu lüzamlu müesesenhrdaha 
kuruluşundaki özrü kaldıracak bir teminatı Hü
kümetten aldığı takdirde mesele yoktur. Müesse
seye zaten aleyhtar değilim. Fakat böyle bir te
minat verilmediği takdirde, mevcut "Turizm Ban
kası ve Ziraat Bankasının bugün yaptığı çeşitli 
tesislerin mamelek olarak devri dolayısiyle işler, 
şeklen tanzim edilecektir. Ama yeni kurulacak 
banka malî takatsizliği yüzünden müspet bir iş 
yapamaz; çalışamaz durumda olacaktır. 

Bu itibarla arkadaşlar, sözlerimi şöylece hulâ
sa etmek isterim. Turizmi, bizim memleketimiz 
için, bilhassa tarihî eserler bakımından, tabiî gü
zellikler bakımından döviz geliri bakımından cid
dî olarak ele almak zaruri bir dâvadır. Bu ban
kaya bunlar, hattâ bugün henüz ele alamıyaeağı 
kadar ileri ve geniş birçok mevzular, vazife ola
rak yüklenmiş bulunmaktadır. Yavaş yavaş ba
şaracak diyelim, bunda bir ayrılığımız .yok, fakat 
kuruluşta sakatlık var. Maliye Vekilinden ricam 
şudur : Huzurunuza çıkıp 1960 bütçesinde, ban
kaya Hazineden sermaye olarak verilecek 6 ncı 
maddede yazılı 120 milyon liradan 100 kuruş da
hi ayrılmadığına göre, bu banka kuruluşundan iti
baren, hattâ memurlarının maaşlarını dahi vere
cek bir takatte değildir. Binaenaleyh bu kadar 
mühim bir müessese kurulurken işin başlangıcın
da Hükümetin hassas olmasını ve müesseselerin 
şeklini değil; ruhunu, bünyelerini sağlam ve kuv
vetli kurmasını temenni ederiz. 

REİS — S i m Atalay. 

SİRRİ ATALAY (Kars) — Muhterem arka
daşlarını; Türkiye Cumhuriyeti Turizm Banka
sının kurulmasına ait kanun lâyihasının gerek
çesini tetkik ettiğimiz zaman görürüz ki, ora
da haklı olarak turizmin ehemmiyetinden bah
sedilir. Bu hususta benden evvel konuşan Hıf
zı Oğuz Bekata arkadaşımla beraberim. Tümü 
üzerinde konuşulurken, mülâhazalarımı beyan 
ederken her şeyden evvel ifade edeyim ki, bir 
Vekâletin kuruluşu icra Heyetine, yani hükü
mete aittir. Fakat derhal kuruluş kanununu 
Meclise getirmeye mecburdur. Bir Vekâletin 
kurulmasına karar veren hükümet en kısa za
mana kuruluş kanununu da Meclise getirmekle 
vazifelidir. 300 milyon liralık T. C. Turizm 
Bankası gibi büyük bir müessesenin kurul
masına karar veriyor, bu bankanın işlet-
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me ve ona istikamet verecek olan Vekâ
letin Teşkilât Kanununu getirmiyor. iki 
yıl evvel kurulan Basın - Yayın ve Turizm Ve
kâletinin Teşkilât Kanunu Meclise getirilmemiş
tir. Kendisine büyük vazifeler vereceğiz, turiz
mi teşkilâtlandıracağız, fakat bunu murakabe 
vazifesi ile yetkili Vekâletin teşkilâtına ait ka
nunu Meclise getirmiyeceğiz. Bu olmaz arka
daşlar. Şimdi teşkilâta istikamet verecek, onu 
murakabe edecek Vekâletin Teşkilât Kanunu 
gelmiyor, onun murakabe edeceği T. C. Turizm 
Bankasının kuruluş kanununu müzakere ediyo
ruz. Halbuki bir yol değildir bu. 

Acaba izah ve bizi irşadederler mi; Basın -
Yayın ve Turizm Vekâletine ait Teşkilât Kanu
nu şimdiye kadar niçin gelmemiştir? Ve gel
mediğine göre, 300 milyon liralık ve büyük 
mesuliyetleri deruhde edecek olan bu Vekâle
tin kontrolunda. böyle bir teşkilâtın kurulması 
hukuki olur mu? Demin Bekata arkadaşımın 
dediği gibi, 300 milyon sermayeli büyük bir 
müessesenin kurulması isteniyor. Yani hali ha
zırdaki Turizm Bankasına bir Türkiye Cumhu
riyeti kelimelerinin ilâvesiyle bir teşkilât kura
cağız, bu bankanın sermayesini artıracağız ve 
kendisine vazifeler vereceğiz, muafiyetler tanı
yacağız. Bu bakımdan her hususta hukuki ve 
kusursuz olmasını temin etmeliyiz. Biraz son
ra arz edeceğim gibi, meclisi idare reisliği ih
dası ile birkaç Demokrat Partiliyi kayıracağı
mız bir müessese olmasın. 

Muhterem arkadaşlarım; her şeyden önce 
bilmeliyiz ki, bu 300 milyon liralık sermaye 
A, B, C gruplarına ayrılacak; yüzde 40 ı (A), 
yüzde 40 ı (B) ve yüzde 20 si (C) hisse senet
leri verilecek ve yüzde 40 ı Hazine tarafından 
karşılanacak. Bekata arkadaşımızın da dediği 
gibi bu banka için bir kuruş bütçede mevcut 
değildir. Sonra Ziraat Bankasının taahhüdetti-
ği 65 milyon liranın kaç milyonunu şimdiye ka
dar ödemiştir ki, bundan sonraki büyük meb
lâğı deruhde edecektir? Acaba Turizm Banka
sının Ziraat Bankasına yüklediği yükü diğer 
12 millî banka üzerine alıp daha âdil ve müna
sip bir şekilde bu işi daha süratle halletmek 
mümkün değil mi idi? 

Sonra Turizm Bankası, pasif ve aktiileriy-
îe beraber teşekkül edecek yeni bankaya me
haz olacak ve iştirak edecektir. Yüksek heye-
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tiniz bilmek istemezini ki, yıllardan be^i kurul
muş ve kendisine vazife verilmiş buruinaıı Tu
rizm Bankasının aktif ve pasifleri Relerden 
ibarettir. Hangi vazifeleri görmüştür, ne 
masraflar yapılmıştır? Bu masraflar aktif ve 
pasifleriyle yeni kurulacak Türkiye Cumhuri
yeti Turizm Bankasına otoma tıkman sermaye 
teşkil edecektir. Buna iştirak ettirilirden hâki
miyetin sahibi olan Büyük Meclis, Turizm Ban
kasının aktif ve pasifi geçen yıllarda ne şe
kilde kullanıldığını bilmek, öğrenmek |ster. Ve 
buna göre reylerimizi vermeliyiz. Lâyihanın ek 
yahut muvakkat üçüncü maddesinde j görürüz 
ki, Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası ku
rulduğu zaman îcra Vekilleri Heyetinin kara
rı ile Ticaret Kanunumuzun şekil ve kuruluşa 
ait hükümlerine tâbi olmıyacak. iki i yıla ya
kın bir zamanda bir Vekâletin teşkilât kanunu
nu getirmiyen bir zihniyetin acelesi nedir ki, 
tututyor Ticaret Kanununun âmir hükjmü, şek
le ve kuruluşa ait hükümleri tatbik etmiyor; 
şu veya bu banka, şu veya bu şirket, şu veya 
bu anonim ortaklık kurulduğu zaman Türk Ti
caret Kanununun, kuruluş ve şekle ait forma
litelere riayete icbar eder de, burada J niçin is
tisna edilir. Aceleniz nedir ki, bu kanıjn tasarı
sının Ticaret Kanununun şekle ait hükümlerin
den müstağni kılacaksınız. Muvakkat üçüncü 
maddeye göre Ticaret Kanununun kuıjuluş for
malitelerine tâbi olmıyacaktır ve yine demin 
de arz ettim, üzerinde itina ile durduğumuz bir 
mevzu olacaktır, zannederim 21 nei [maddede 
bir hüküm mevcuttur, buna göre Türkiye Cum
huriyeti Turizm Bankasının temin edeceği kâ
rın % 5 i meclisi idare reis ve azalarına, per
sonel de dâhil olmalc üzere tevtfi edilecektir. 
Çok şikâyetçisi olduğumuz ve sizlerinj de şikâ
yet etmekliğiniz icabeden bir hususi vardır, 
meclisi idareler. Türkiye Cumhuriyeti Turizm 
Bankasının idare Meclisi Beis ve âzalarının ma
aşları yetmiyormuş gibi; bir kısım rftebus ar
kadaşlarınız da dâhildir, idare meclis^ reis ve 
azaları olan arkadaşlarımız vardır.. (Soldan; 
yapma böyle, sesleri) Hakikat efendimj hakikat 
bu... (Soldan; yarın siz geçeceksiniz,, sesleri, 
gülüşmeler) Yarın biz geçersek, menfaat ve im
kânları taksim edeceğiz asla! Böyle mi zanne
diyorsunuz asla... 

REİS — Rica ederim, madde üzeninde ko
nuşunuz,.. 
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SIRRI ATALAY (Devamla) — Beyefendi 

böyle söylüyor. İktidarı biz bir mükâfat yeri 
olarak kabul etmiyoruz, biz maziye bâkmıya-
cağız, maziyi örnek olmıyacağız, maziye hasret 
çekmiyeeeğiz, daima ileriye bakacağız, indiği
niz merdivenin mazisine hasret duygusiyle ba
kacaksınız. 

REÎS — Sırrı Bey rica ederim, mevzu dâ
hilinde konuşun. Mümkün olduğu kadar tümü 
üzerinde konuşun. 

STRRI ATALAY (Devamla) — Tümü üze
rinde konuşacağım. Uzun tetkik edilmemiş, iyi 
hazırlanmamış ve Muvakkat Encümenden geç
tiği için üzerine fazlaca eğilinmemiş olduğuna 
işaret, edeceğim. Bu hususlardan dolayı alâkalı 
encümenlere tekrar havalesini istiyeceğim. Bu
nun için de maddelere temas etmek mecburiye
tindeyim. Niçin maddelere temas etmek istedi
ğimi arz ettim. Lâyihanın 21 nci maddesine gö
re kârın % 5 personele ve meclisi idare reis ve 
azalarına tevzi edilecek, bu arada idare meclisi 
reis ve azalarına da tevzi edileceğine göre 
3460 sayılı Kanuna hiç riayet edilmeden şu ve
ya bu yerde adaylık yahut mebusluk kazanmı-
yan D. P. liler için bir tâyin yeri olan meclisi 
idare reis ve azalarına kârın % 5 tevzii edil
miş olacaktır. 

Sonra, 18 nci maddede «Talih oyunları» di
yor. Bunun çıplak mânası kumardır. Kumar, ta
lih oyunu diye ifade edilmiştir. Hükümet hiç ol
mazsa gerekçede, bu maddeyi, ecnebi pasaportlu 
şahıslara münhasır olarak getirmişti. Nedense 
Muvakkat Encümen bu nokta üzerinde durma
mış. Sanki memleketimizde kumar azmış gibi ku
mar yerleri çoğaltılacak, himaye edeceğiz. Hiç ol
mazsa Hükümet getirdiği teklifte ecnebi pasaport
lu şahsa bunu inhisar ettirmişti, bu hükmün ve 
yeniliğin içtimai hayatımız için fayda ve mahzur
larının iyice tetkik edilmediğini görmekteyim. 

iSonra yirminci maddede, kurulacak Türkiye 
Cumhuriyeti Turizm Bankasının hisse senetlerin
den Gelir Vergisi abnmıyacak. 

Arkadaşlarımız hatırlarlar burada. Çok zaman 
geçmedi. îki ay kadar evvel. Dul ve yetimlerin 
aylıklarından Gelir Vergisi kesilmemesi münaka
şa edilirken; bir Muş Mebusu arkadaşımızın tek
lifi idi, sakın bir fedakârlık yapmayalım, prensip 
zedelenmesin diye itiraz edildi. Yetim ve dulla
rın maaşından Gelir Vergisi kesilirken hisse senet-
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lerinin Gelir Vergisinden istisnası hususunu hoş 
görme imkânını görmemekteyim. 

Yedinci maddede hisse senetleri karşılığı ola
rak Turizm Bankası için bâzı yer, bina, müessese, 
gayrimenkul, bâzı emlâk satmalabileeektir. De
min de söyledim, büyük ümitlerle kurulan bu 
banka bunları nasıl tahakkuk etirebilecektir. Yi
ne burada büyük ümitlerden bahsedilmektedir. 
Burhanettin Onat bilmem nerede, Turizm Ban
kası kuruluşu sırasında o zaman, büyük bir belâ-
gatle bu bankanın yapacağı büyük hizmetleri bu
rada uzun uzun tebarüz ettirmişti. Bakıyoruz şim
di de aynı şey yapılıyor. Bunca masraflar edil
dikten ve emekler verildikten sonra, yeni ümit 
Turizm Bankası gibi olmasın. Basın - Yaym Ve
kâletinin seçeceği şahıslar tarafından alıcı komis
yonlar teşekkül edecektir. Başka yerlerde olanlar
dan korkarım burada da olacaktır. Meselâ, size 
bir misâl de vereyim; bir yerde kereste fabrikası 
kurulacaktır, bir bakarsınız bunun başka yerde 
kurulması iktiza eder, orası zaruridir, fakat ku
rulmaz. Çünkü onun yeri bir, D. P. linin değildir. 
D. P. li bir şahsın arazisini para ettirmek için 
başka yerde kurulur, fabrika gidilir başka ve hiç 
ilgisi olımıyan bir yerde kurulur. 

Şimdi o endişedeyim ki, yine şurada, burada 
şu veya bu Demokrat Partilinin işlemiyen bir ote
li, meselâ Eskişehir'de 7 - 8 milyon liraya çıkan 
ve zarar eden bir oteli Turizm Bankasının olabi
lir. 

REİS — Sırrı Bey. Lütfen mevzu dışına çık
mayın. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Dışarı çıkmı
yorum. Mâısum ve samimî endişelerimi söylüyo
rum. 

Lâyihanın 12, 13, 14 ncü maddelerince 3 mu
rakıp ve idare meclisi tarafından seçilecek iki kişi 
ve umum müdür veya muavininden terekkübede-
cek bir de idare komitesi seçilecektir. (Bunların 
bir ücret alıp almıyacaklarını bilmiyorum) Yani 
bu idare komitesi âzalarının ayrıca ücret alıp al
mıyacaklarını bilmiyorum, iktisadi Devlet Teşek
külleri ve sermayesine Devletin iştirak ettiği te
şekküllerin meclisi idare âzalıklarına ne şekilde 
ve meslekle alâkaları olmıyanların geldikleri bi
linmektedir. Burada da korkarım ki, on bir tane 
Demokrat Partili arkadaşa birer makam, seçimi 
kazanmamış Demokrat Partili arkadaşa birer ma
kam, birer mesnet verilecektir. Hıfzı Oğuz Bekata 
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arkadaşımızın da dcd;sH '.rbi; Basın - Yayın Ve
kâletinin bir kuruluş k;r vcu yoktur. Bütçede bu 
Vekâlet için bir kuruş T„ >,ısat yoktur. Bütçede 
bir fasıl yoktur. JMali> •• v'ı KÛleti bütçesinde de 
tahsisatı yoktur. Vekâlet m Kuruluş kanununu ge; 

tirmemek hukuki değildir. Banka hakkında vak
tiyle Burhan ettin Onat arkadaşımızın parlak söz
lerini dinledik; bu bankaya büyük ümitler bağlı
yorduk. Fakat bugün halledilmemiş, cevaplanma
mış endişelerimiz mevcuttur. Onun için bu lâyiha
nın alâkalı bütün .komisyonlardan ayrı ayrı geçme
sini teklif ederim. Bu yolun sürat bakımından 
mahzuru olabilir. Ama bu kanunun süratli çık
masının pek de ehemmiyeti olmadığı için alâkalı 
encümenlerden ayrı ayrı geçmesi için geri çevril
mesini isterim. Yalnız Muvakkat Encümene bir 
hususta teşekkür edeceğim. Bu lâyihanın Hükü
metten gelen şekliyle maddeleri arasında - 17 nci 
madde - bir de istimlâk mevzuu vardı. Muvakkat 
Encümen bunu kaldırdı. Bu suretle Turizm Ban
kası kuruluşu Kanunu d ol ay isiyle her sahada mo
da halini almış bulunan istimlâk yapılarak yeni 
bir ıstırap mevzuu yaratmaktan kurtulmuş olduk. 

RElS — Hikmet Bay ur. 

HİKMET BAYUR (Manisa) — Sayın arka
daşlar, bu kanunu hepimiz sevinçle karşılarız, 
başarılı olmasını dileriz. Bu turizm işinin geniş 
çapta ele alınması, İstanbul'da yapılan bu kadar 
gayretleri de değerlendirmeye yarryacaktır, bu 
bakımdan teşekküre değer. Yalnız bâzı noktalar 
üzerinde durmak mecburiyeti vardır. 

Şuna kaani olmalıyız ki, bizde bir Batılı tu
rist nasıl gelir, nasıl rahat eder, nasıft memnun 
olur, ona nasıl muamele etmelidir... bu, bilinmez. 
Bilen varsa da pek azdır. Bu bilinmedikçe, bu 
işi, bilen adamlar idare etmedikçe hiçbir Batdıyı 
memlekete çekemeyiz, gelmezler. Dolayısiyle ge
rek mimari gerekse murakıpken, müfettişleri ve 
idarecileri ya Avrupa'dan getirmek lâzım veya 
bizde varsa iyice arayıp bulmak lâzım. 

Size örnekler vereyim. Elimizde bir Banka 
var. Bir defa mimarlık bakımından Kilyos'u ele 
alalım. Orada birçok küçük evler yapılmıştır. Ya
zın bu evler çok sıcak olur ve orada oturanlar 
pişer. Bir Frenk gelirse bunalır, kaçar. 

Sonra Florya'yı ele alalım. Motellerin mi
marları nasıl bunu düşünmemişler ve buna na
sıl müsaade edilmiş bilmem: Lâğım kuyusunun 
ağzı alt blokla aynı seviyededir, taşar ve odaları 
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basar. Bu nasıl düşünülmemiştir? Belediyeye ha
ber verirsiniz günler geçer vidaj arabası gelmem. 
Moteller o kadar meyilli bir arazide yapılmıştır 
ki, lâğımı iki üç metre aşağıya kasmak kabildi. 
İstediği kadar taşsın, nihayet odalara değil ara
ziye taşardı. Binaenaleyh mimar hakikaten mi
mar olmalıdır, üzerine bir dam çekiyor, bir pen
cere yapıyor... İş bitti sanıyor. Bunları esaslı şey
ler olarak söylüyorum. 

Sonra yapıldığının ikinci yılında sıcak su ci
hazı bozuldu. Bir ay işlemedi, içindeki bir ay 
yıkanamaz oldu. Lâğım suyu da bir hafta taşmış
tır. 

Bunların izalesi kolaydır ama ecnebi turist 
bir kere bozukluğu gördü mü aksi propaganda
yı da yapar; gelmez artık. 

Temizlik mefhumu Frenginkine uymalıdır. 
Küçüksu Plâzma, sonra Yeniköy'deki Klüp pla
jına yani Said Halim Paşanın yalısı plajına ge
çelim... Buralarda ne yaparlar? Sabahleyin müs
tahdemi gelir; sekiz, dokuz arasında. Akşamdan 
'birikmiş mutfak pislikleri, toz moz ne varsa deni
ze döker. Bir iki isaat pislik ve süprüntü artıkları 
oradan gitmez ve tam da denize girilecek zaman
dır. Bunlar tamamen mikrop kaynağıdır. İsterim 
ki, yeni yapılacak tesisler bu şekilde olmasın ve 
böyle idare edilmesin. Eğer böyle olursa yazık 
olur. 

Sonra deniz dmıyan yerlerde mutfak artık
ları yola konmakta veya bir yere yığılmaktadır. 
Bunları belediyenin ne zaman gelip alacağı belli 
olmaz. Bu sebeple bu çöpler sinek kaynağı olur
lar. Kanaatime göre bütün bu işleri iyice bilen, 
turizm işlerinden anlayan Avrupalı bir baş mi
mar getirtihnelidir. Sonra diğer işlerin başına da 
Avrupa'yı bilen kimseler getirtilmelidir. Eski 
Prusya albayları vardı, bir neferin düğmesi sal-
lansa bölük kumandanını 15 gün hapsederlerdi. 
Bu işin başına getirilecekler böyle insanlar olma
lıdır. Çöp, kirli bir bey gördü müydü mesulünün 
kafasını ezsin. Batılılar karşısına ancak bu gibi 
şeylerle çıkabiliriz. 

Sonra arkadaşlar, kumar! Bu çok ağır bir 
şeydir. Bir zamanlar Yıldız'da tecrübe edilmiş ve 
fena sonuçlar vermiştir. Onu maddesinde ayrıca 
konuşacağım. 

Arkadaşlar, söylediğim gibi bu, çok iyi bir te
şebbüstür, ama iş şimdikinden başka türlü tutul
malıdır, mütehassıs getirtilmelidir. Bu işde 
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uzman bir mimar milyonlar kazandırır. Bu işde 
uzman bir idareci, uzman bir müfettiş bize mil
yonlar getirir. Bunların olmaması da çok şeyleri 
kaçırır. Onun için bunlar nazara alınmalı ve ona 
göre hareket edilmelidir. 

REİS — Basın - Yayın ve Turizm Vekâleti 
Vekili. 

ÇALIŞMA VEKÎLÎ, BASIN - YAYIN VB 
TURİZM VEKÂLETİ VEKÎLÎ HALÛK ŞA
MAN (Bursa) — Muhterem arkadaşlar, kanun 
tasarısının heyeti umumiyesi üzerinde serd edil
miş olan mütalâalara maddeleri beklemeksizin 
arzı cevabetmek üzere huzurunuza gelmiş bulu
nuyorum. Evvelâ Hıfzı Oğuz Bekata'nın itira
zına şu şekilde cevap vermek mümkündür. Yük
sek Heyetinizin kabul buyurmuş olduğu 1960 
yılı bütçesine, ileride kanunu müzakere ve kabul 
etmeniz, muhtemel bulunan Turizm Bankası için 
Hazine iştirak hissesi diye bir tahsis konulmuş 
olsaydı elbette bizzat Yüksek Heyetinizce büt
çeden çıkarılması emritabiî olurdu. Hükümetini
zin böyle bir gaflete düşmediği aşikârdır Kanun 
kabul edilmemiş olan bir müessese için Hazine 
iştirak hissesinmin bütçeye konulası imkânı bu
lunmadığı açık bir hakikattir. Müzakere edil
mekte olan bu teşkilât kanunu kabul edildiği 
takdirde Hükümet olarak kanunun istilzam et
tirdiği tahsisatı istemek üzere elbette huzurunu
za geleceğiz. Fakat her şeyden evvel işin pren
sibinin halledilmesi, yani teşkilât kanunun ka
bul edilmiş olması lâzımgellr. 

Daha sonre konuşan arkadaşımızın bâzı mü
talâalarına da temas edeceğim. Arkadaşımız bu 
bankanın Ticaret Kanununun kuruluş hükümle
rinden müstesna kılındığı, âdeta işin bir oldubit
tiye getirildiği ve bâzı hususların gecikmiş ol
masının bununla kabilitelif bulunmadığı yolunda 
ifadei meram "etti. Ticaret Kanununun kuruluşa 
ait hükümleri birtakım müddetler koyar ve ku
ruluş formalitesinin bu müddetler içinde güze-
ran etmesini şaftlar. Bundan maksat, eşhas ta
rafından kurulan şirketlerde husulü melhuz bâ
zı suiistimallerin bu süre içinde meydana eık-
masmi ve hissedarların birtakım zararlara uğ
ramamasını temindir. Yani bu hükümler kum
lusun emnivet ve selâmetle cereyanına matuf
tur. Halbuki bu müessese mahiyet ve bünyesi 
itibarivle haddizatında bir anonim şirket olmak
la beraber, kuruluşu şahısların iradelerinin te

zahürü ile meydana gelmiş değildir. Yüksek 
Meclisin kabul ettiği bir hususi kanunla ku
rulmuş hir anonim şir'kettir, vani nev'i şahsına 
münhasır bir şirkettir. Bu itibarla hususi eş
hasın kurduğu anonim şirketlerin derpiş ettiği 
müddetlerin güzeranma lüzum yoktur. Bu müd
detlerin temin edeceği emniyet Yüksek Heyeti
nizce kabul edilecek kanunda mündemiçtir. Bu 
itibarla, teşekkül formalitesini bir an evvel ta
mamlamak için bu müddetlerden vazgeçilmesi, 
fıızulen vakit kaybetmemek için alınmış bir ted
birden ibarettir. Nitekim, bunun misali de mev
cuttur. Yine Yüksek Meclisinizee kabul edilmiş 
olan bir kanun mucibince Türkiye Vakıflar 
Bankası avnı şekilde Ticaret Kanununun kuru-
lvs formalitelerinde derpiş* edilen müddetlere 
tâbi olmadan kurulmuştur. 

Bir küçük noktaya daha arzı cevabedece-
ğim : 

Turizm Bankasının kârlarının vergiye tâbi 
olmadıkı şeklinde bir mütalâa beyan edildi. Bu 
mütalâayı beyan eden arkadaşımıza bu noktada 
hak vermemek mümkün değildir. Çünkü mad
denin tedvin tarzı bövle bir iltibasa mahal ve-ı 
rebilecek şekildedir. Yalnız, haber aldığıma gö
re bâzı arkadaşlar bu iltibası giderecek ve mad
de hükmüne sarahat verecek bir takrir hazırla
mışlar. Hükümet olarak bu takrire iştirak ede
ceğiz. Burada bahis mevzuu olan sadece hisse 
senetlerinin Damga Resminden muafiyetini te
min etmekten ibarettir. Yoksa hisse senetlerinin 
n^tireee^i dividantm Gelir Vergisinden muafi-
veti seklinde bir muaflık bahis mevzuu değil
dir. E«*or hise senetlerine Damga Resmi ödemek 
lâzımgelseydi, bir kısmı Hazineye aidolan bu 
Mfise senetleri için, ödenmiş Damga Resminin 
Hazineye giriş ve çıkışında ihmale uğraması, 
şirket için lâzımgelen tahsisatın bulunmaması 
n-ibi mahzurlar ortaya çıkacaktı. Muaflık Gelir 
Vergisine de*il. hisse senedinin tâbi olduğu 
Damga R«smi ile bugün fiilen bankanın idaresin
de olur) da huknkan bankaya devredilecek olan 
^avrimenkullenn devir muamelesinin tâbi ol-
du*u Dam«?a Resmîne râcidir. Kanunun h^veti 
nmumiv^si hakkındaki mâruzâtım bundan iba
dettir. Efter emirleriniz olursa H^veti Umumiye-
ve ayrıca malûmat arz etmeye çalışacağım. 

HIFZI OftUZ REKATA (Ankara) — Arka
larlarım, müşterek endişemiz; kurulacak olan bu 
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müesseseyi sağlam bir temel üzerine oturtmak
tır. Vekil Beyin izahatını dinlediniz. Şekil olarak 
haklı görülür. Fakat şimdi mevzuu biraz açtığım 
zaman haksız olduğu anlaşılacaktır. 

Şekil olarak haklılığı şurada : Muahhar bir ka
nun lâyihasının ieabettireceği sermayeyi, daha ön
ce çıkmış bulunan 1960 bütçesine koymak müm
kün değildir, diyor ki, doğrudur. 

Şimdi de haksız olan tarafını izah edeyim. Bi
lirsiniz ki, her hangi, hükiknet teşkilâtında bir 
"daire kurulurken bile, onun bütçesi, t&şfcilât kad
rosu da beraber mütalâa edilir. T. C. Turizm Ban
kası bir anonim şirkettir. Anonim şirketlerin nasıl 
kurulacağı ise ana kanun olan Ticaret Kanunun
da yazılıdır. Burada* bir muvakkat madde var. 
Bu muvakkat 3 ncü maddede deniyor ki, «Bu 
bankanın kuruluşu Ticaret Kanunu formalitele
rine tâbi değildir.». 

Şimdi bu formalitelerden esaslı olan bir nok
tayı ele alalım. Biliyorsunuz ki, anonim şirketler 
kurulurken sermayenin tamamı taahhüt ve dörtte 
biri olan para ödenir, bloke edilir. Niçin? Çünkü 
ısermaye malî ve ticari işlerle alâkası olan bir mü
essesenin temelini teşkil eder. Bunun için serma
ye ana kanunla emniyet altına alınmıştır. Bu ban
ka bu esas şarttan istisna ediliyor. Sermaye taah
hüdü yapılmadan ve % 25 yatırılmadan banka 
kurulmak isteniyor. Bu suretle banka, anonim şir
ketlerin ana kanunda tâbi bulunduğu asli bir şar
tın; sermaye koyma zaruretinin dışında kalıyor. 

Geliyorum, bu ışık altında Vekil Beyin sözle
rine. Vekil Bey buyurdular ki : «Biz bu parayı 
bulacağız.» Ben de diyorum ki, 1960 bütçesinde 
yoktur. Şimdi sarih bir sual sorabilir miyim? Ce
vabını lütfetsinler, kanun kabul edildikten sonra 
Hükümetin Hazineden koymaya mecbur bulun
duğu 120 milyon liralık sermayeyi ne müddet 
içinde ve nereden bulup 'koyacaklar? Bunu söyli-
yebilirlerse tamam. O zaman bankanın temel taşı 
Bağlamdır, diyebiliriz. 

Ben kaaniim ki, bir yıl sonra 1961 bütçesinden 
bir miktar parayı ayırabilirler. Bu sermaye Tica
ret Kanununa tâlbi bulunmadığına göre 5 milyon, 
10 milyon olabilir. Böyle mühim bir banka böyle 
kurulamaz. T. C. Turizım Bankası kuruluşundan 
itibaren personeline dahi aylık verecek halde ol-
mıyacaiktır. 

Alınız son fıkrayı. Deniyor ki, sermayenin 
yüzde yirmisini hususi eşhas verecektir. Bu 
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hükmi ve hakiki eşhas da meydanda yojs. Tek-

; rar ediyorum; hususi bir banka bile kurulur
ken banka sermayesinin yüzde yüzünü i kurucu
lar taahhüdederek ve % 25 ini peşin öder. T. 
C. Turizm Bankasında böyle bir sermaye taah
hüt ve teminatı yoktur. Bakınız tatbikat ne 
kadar güç ve gayritabiî olacaktır, arz edeyim : 

îks bankasından falan tüccar borç para al
mak mecburiyetindedir. Banka müdürü şöyle 
zorlıyacaktır : Sana on bin lira vereceğim, ama 
beş yüz lirası ile Türkiye Cumhuriyeti Turizm 
Bankası hisse senedinden alacaksın, diyecektir. 
Demek ki, bu da çok emniyetli bir sermaye mem-
baı değildir. O halde tatbikat böyle olunca, Bü
yük Meclis arzu etmez mi ki, koskocaman bir 
banka kurulurken, bu müessesenin vazifelerini 
hakikaten iyi görebilmesi için emin bir sermayesi 
olsun. 

Bu müessese böylece kurulacağına göre; 
elinde, kasasında her hangi, parası olmıyan; 
% 25 sermayesi bile tediye edilmemiş bulunan 
bir bankanın çalışma, işleme tarzının emniyeti
ne inanmak mümkün müdür? 

Sorumu tekrar ediyorum : Vekil Bey Mec
lise şöyle teminat verebiliyor mu ki; bu ban
kaya 120 milyon Hazineden sermaye koyacağız. 
Banka kurulduktan bir ay içinde bu parayı bu
lacağız ve ödiyeceğiz, diye. Bu takdirde mesele 
yok, Vekil Bey bunu derse gönül rahatlığiyle 
maddelere geçebiliriz. Bunu demezse sermaye
siz bir banka kurmak istenildiği anlaşılır. Bu 
ise, T. C. Turizm Bankasına verilmekte olan 
vazifelerin ciddiyetiyle kabili telif değildir. 

REİS — Rıza Tekeli. 

RIZA TEKELİ (Adana) — Muhterem arka
daşlarım, kurulması düşünülen bankaya verile
cek vazife, turizm sanayiinin ve turistik faali
yetlerin finansman ihtiyaçlarını karşılamaktır. 
Maksat da bu. Benden önce konuşan Hıfzı Oğuz 
Bekata arkadaşımın iki defa tebarüz ettirdiği 
gibi, bu finansman ihtiyacını karşılamak için 
evvelâ banka sermayesini nereden bulacaktır? 

Sırrı Atalay arkadaşım, mevcudolan Turizm 
Bankası üzerinde bir nebze durulmasını istedi. 
Bir yıl evvel encümende bu banka üzerinde du
rulduğunda, sermayesinin 5 milyon lira oldu
ğu ve 40 milyon liralık yatırım yaptığı Söylen
mişti. 5 milyonluk bir sermaye sahibi olan bir 
bankanın 40 milyonluk yatırımı nasıl yaptığı so-
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rulduğunda, «Ziraat Bankası tasarruf hesabına 
20 milyon lira yatırmıştır, bu suretle bu yatırım 
yapılmıştır,» denilmişti. Bu bankanın eline bu 
suretle para geçiyordu. 

Mevcudolan Turizm Bankasının aktifiyle, 
pasifiyle yeni kurulacak bankaya devredilece
ği söylendi. Bu, yeni bankaya külfetten başka 
bir şey getirmiyecektir. Gerçi Hazinenin serma
yenin % 40 mı temin edeceği belirtiliyor. Yal
nız endişe izhar eden arkadaşlar da haklıdırlar. 
Nitekim Ziraat Bankasının sermayesine her 
yıl bütçeden yardım yapılacağı hakkında bîr 
kanun meveudolmasma rağmen böyle bir yar
dım. ne bu seneki bütçeden, ne de geçen sene-
ki bütçeden yapılmış değildir. Bütçeye bu mev
zu için bir kuruş bile tahsisat konmamıştır. Ha
zinenin böyle bir taahhüdü yerine getirmesine 
maddeten imkân yoktur. Ziraat Bankasına ka
nunen 60 - 70 milyon lira yardım yapılması lâ
zımdı, imkânsızlık yüzünden bu yardım yapıla
tmadı. Onun için, bu banka hakkında kim temi
nat verecektir? Maliye Vekili kürsüde açıkça 
bir beyanda bulunmalıdır. Bu suretle arkadaş
ların endişeleri de zail olmuş olur. 

Muhterem arkadaşlar; bu bankanın lüzumu
na bütün kalbimizle inandığımız halde serma
yesinin menbaları bulunmadan tesis edilmesini 
yersiz ve zamansız bulurum. 

REtS — Sırrı Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Vekâletin Teş
kilât Kanunu getirilmeden böyle koskoca bir 
müessesenin kurulamıyacağmı arz ve izah et
miştim. Beklerdim ki, Vekil Bey bu hususta 
yüksek huzurunuzda bir beyanda bulunsunlar. 
itina ile Vekil Beyin bu husustan kaçındıkları
nı gördük. 

Muhterem arkadaşlar; eğer Teşkilât Kanunu 
çıkmış olsaydı, bu sermaye mevzuunda Hazine
nin taahhüdünü yerine getirip getirmiyeceği 
meselesini münakaşa etmiyecektik. Hükümetin 
yeni vekâlet kurması yetkisidir, ama en kısa 
bir zamanda Büyük Meclisin huzuruna Teşkilât 
Kanununu getirmesi de vazifesidir. Bizim za
manımızda da yeni vekâletler kurulmuştur. Fa
kat Teşkilât Kanunları âzami üç ayda getiril
miştir. Nerede ise üç sene oluyor, hâlâ bu ka
nun lâyihası getirilmemiştir. Arz ettiğim gibi 
bu getirilmiş olsaydı sermaye mevzuundaki mü
nakaşalara yer kalmazdı. 

1960 CJ : 1 
Vekil diyor ki, eğer kanun gelmemişse biz 

nasıl muhtemel bir kanun için bütçeye para 
koyabilirdik. VeMİ bu gerekçeye dayanacak 
yerde kanunu getirse idi iş kolaylaşmış olurdu. 
O zaman bu para vekâletin bütçesine de pek
âlâ konalbilirdi. Bilâhara getirilecek diyorlar. 
Soruyorum, daha bir kaç ay önce bütçeyi bağ
ladık, 120 milyon liralık Hazine hissesi bura
ya konulduğu zaman bunun karşılığı bütçe faz-
lasiyle mi, tasarrufla mı, yeni bir gelirle mi te
min olunacak1? Şimdiki haliyle bütçe samimi
yeti, bütçe denkliği nerede kalıyor. 120 milyon 
liralık artış ne olacak! Hangi tasarruf, hangi 
artışla karşılanacak? Açıkta kalırsa o zaman 
bütçe denkliği, bütçe samimiyeti diye bir şey 
kalmaz. 

Arkadaşlarımızın temas ve izah ettikleri gibi 
sermaye meselesinde Vekil Bey lütfetsinler; Tür
kiye Cumhuriyeti Turizm Bankasının aktif ve pa
sifi Türkiye Turizm Bankasmınki ile telif edile
cektir. Meselâ Ziraat Bankası para yatırmış mı
dır, yatırmamış mıdır? Yatırılmamışsa bu arada 
geçen zaman içinde kurulan muazzam müessese
ler, tesisler turistik gayesine yakışır, bu gayeye 
uygun olarak yapılmış mıdır, bu şekilde hare
ket edilmiş midir, edilmemiş midir? Büyük bir 
müessese kuruyorsunuz bundan önce aynı iddia 
ve aynı ümitlerle kurulmuş bir müessesenin işini, 
şeklini bilmek lâzım değil midir ki, ona göre hu
zur içinde, vicdan huzuriyle reylerimizi verelim. 

REİS — Maddelerde sorarsınız. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bunu tümü 
üzerinde görüşürken bilmek lâzımdır, öğrenelim 
ki maddelere geçmesini reye koyduğunuz zaman 
ona göre reylerimizi vereceğiz. 

Sonra Vekil Bey dediler ki, Vakıflar Bankası 
kurulduğu» zaman süvijenerist yani nevi kendine 
mahsus bir şey olarak Ticaret Kanununa tâbi ol
madı. Orada Ticaret Kanunu hükümlerini tatbik 
etmedik; kurulmuştur; dedi. Rica ederim bir istis
na böyle teşmil edilebilir mi? 

ÇALIŞMA VEKÎLÎ VE BASIN - YAYIN 
VE TURİZM VEKÂLETİ VEKİLÎ HALÛK 
ŞAMAN (Bursa) — Esbabı mucibe. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bu itibarla 
bu kanunuı çıkarıyoruz. Bu kanunda izhar edilen 
hususlar artık Ticaret Kanununa tâbi olamaz gi
bi bir iddianın hukuk ve kanun anlayışı ile alâ
kası yoktur. Büyük Millet Meclisinden mütaad-
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dit kanunlar çıkar ve bu çıkan kanunlardaki hu
suslar daha evvel çıkmış hususi kanun hükümle
rine tâbidir. Bir kanun çıkaracaksın daha evvel 
çıkmış kanunlardaki metinleri altüst edeceksin 
bunun mantık silsilesiyle uyan tarafı yoktur. 20 
nci maddenin matlabı «Muaflıklar» dır. Orada 
hisse senetleri her türlü vergiden muaftır denmek
tedir. Bu hususta Vekil Beyin gerekli düzeltme
leri yapacağını ifade etmesinden memnuniyet duy
mak lâzımdır. 

Sermaye mevzuuna dönerek, bir misal arz ede
yim. Avni Ural arkadaşımız hatırlattı. Teşekkül 
eden Tütün Bankasının 85 milyonu bulan bir pa
rası var. Müstahsil tütüncü tarafından verilmiş 
85 milyonla bir tütün bankası kuramıyoruz, ser
maye meveudolduğu halde. Şimdi 300 milyon 
liralık bir büyük müessese kuracağız. Bunun 
sermayesi, karşılığı nasıl konulacak gibi sualler 
karşısında pek tabiî olarak bizim tatmin edilme
miz lâzımdır. 

Sonra Vekil Beye bir şey sordum, tasanda, 
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,alih oyunları yer alıyor, kumar. Bizde kumar Ceza 
Kanununa göre suçtur. Ceza Kanunundaj bunu 
suçluluktan çıkaracağız, bu ancak ceza mevzuatı
mızda tesbit edilebilir. Biz bunu Ceza Kanunun
da bırakıyor ve bu teşkilât kanunu içine sokuyo
ruz. Ve muafiyet tanıyoruz. Şayet böyle bir şey 
yapacaksak bu ancak Ceza Kanunu içinde, yapı
labilir. 

Ticaret Kanununu bir tarafa atıp gjeçmek 
gösteriyor ki, acelelik içindeyiz. Sorduğun! sual
lerden bir kısmı cevaplandırılmadı, bundan do
layı tatmin edilmiş de değilim. Sermaye husu
sunda tatminkâr ve realist bir ifade olmad&ça 
reyimi vicdan huzuru içinde kullanacağ mı arz 
etmek isterim. 

RE IS — Müzakereye mâni bir hal olmaması 
ve neticei karara varmak mecburiyetini ve vak
tin geekmiş olmasını da hesaba katarak 13 İNisan 
1960 Çarşamba günü saat 15 te toplanılmak üze
re celseyi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,50 

6. — SUALLER VE CEVAPLAR 
A — TAHRİRÎ SUALLER VE CEVABI 

1. — Sivas Mebusu Halim Ateşalp'vn, şeker 
pancarının gününde alınması ve bedelinin hemen 
verilmesi hususunda bir tedbir düşünülüp düşü-
nülme\diğine dair sualine Ticaret Vekili Hayret
tin Erkmen'in tahrirî cevabı (7/967) 

30 Ocak 1960 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Ticaret Vekili tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletinizi 
saygiyle rica ederim. 

Sivas Milletvekili 
Halim Ateşalp 

Şeker pancarı mahulü için Ağustos ayı İçe 
risinde söküm emri verildiği halde her gür. 
fabrikaların işiiyebileceği mliktarda tedMm alı 
nârak bakiyesinin istasyon ve alım merkezle
rine silo edilmemesi ve bedelimin takvim yıl: 
sonunda verilmesi suretiyle müstahsilin mağ
dur edilmesi, müessesenin bünyesi icabı tee 

ıslahı, kasıt ve ihmalin neticesi ise önlenmesi 
ile mahsulün gününde alınması ve bedelinin gü
nünde verilmesinin temini hususunda bir tjedbir 
düşünülmekte midir? Müstahsili perişan ve mağ
dur eden halihazır tattbikat şekli daha ne zamana 
kadar devam edecektir? 

T. C. 
Ticaret Vekâleti 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 1/323 

8.IV.1960 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
6 . IV . 1960 tarih ve 7-967, 4370/18873 sa-

yılı yazıya cevaptır : 

Şeker pancarının gününde alınması ve bede
linin hemen verilmesi hususunda bir tedbir dü
şünülüp düşünülmediğine dair Sivas Mejbusu 
Halim Ateşalp tarafından verilen tahrirî 1 suâl 
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takriri Sanayi Vekâletini ilgilendirdiğinden, ili 
şik olarak iadeten takdim kılınmıştır. 

Saygılariyle. 
Ticaret Vekili 
H. Erkmen 

2. — Mardin Mebusu Vahap Dizdardğiu'nun, 
Mardin vilâyetine 1959 senesinde m kadar buğ
day ve arpa tahsisi yapıldığına dair suaUne Dev
let Vekili İzzet Akçal'ın tahrirî cevabı (7/873) 

t : 56 11.4.1960 0 : 1 
tohumluğun çiftçilere ve ihtiyaç sahiplerine vilâ
yet ve kaza tevzi komisyonlarınca yapılan dağı
tım kazalar itibariyle ekli cetvelde gösterilmiştir. 

Yukarda sözü geçen sual takririne ait işbu ce
vabın ilgili möbusa tdbliğrne müsadelcrini arz ede
rim. 

Devlet. Vekili 
izzet Akçal 

28 . I . 1960 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 

Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Başvekil tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına delâlet Duyurul
masını saygılarımla rica ederim. 

Mardin Milletvekili 
Dr. Vahap Dizdaroğlu 

Soru : 
5254 sayılı Kanunun hükümlerine tevfikan 

1959 yılında Mardin iline yapılan buğday ve 
arpa tahsisinin miktarı nedir1? İl merkez ve ka
zalarına ayrı ayrı bu miktardan ne kadarı tah
sis edilmiştir? Bu tahsisler ayrı ayrı isim ve 
miktar gösterilmek suretiyle hangi şahıslara 
verilmiştir ve bunların arasında çiftçilikle işti
gal etmiyen şahıslar mevcut mudur? 

Devlet Vekâleti 
2645 

8 . IV . 1960 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
10 . I I . 1960 tarih ve Umumi Kâtiplik Ka

nunlar Müdürlüğü 7-873 sayılı yazılan karşılığı
dır. 

Mardin Möbusu Vahap Dizdaroğlu tarafından 
verilen ve; 

«5254 sayılı Kanun hükümlerine tevfikan 1959 
yılında Mardin iline yapılan buğday ve arpa tah
sisinin miktarı nedir? i l merkez ve kazalarına ay
rı ayrı bu miktardan ne kadarı taihsis edilmiştri? 
Bu tahsisler ayrı ayrı isim ve miktar gösterilmek 
suretiyle hangi şahıslara verilmiştir ve bunların 
arasında çiftçilikle iştigal etmiyen şahıslar mev
cut mudur?» Suallerini muhtevi bulunan ve tah
rirî olarak cevaplandırılması istenen sual takriri
nin cevabı aşağıdadır. 

5254 sayılı Kanun hükümlerine tevfikan 1959 
güz dönemi için Mardin vilâyetine 5 800 ton buğ
day ve 750 ton arpa tahsis edilmiştir. Bu miktar 

Kazalar itibariyle yapılan tefrik 
Tohumluk Tohumluk 

Buğday Arpa 
Kazası Ton Kilo Ton Kilo 

Merkez 
Kızıltepe 
Derik 
Nusaybin 
Mazıdağı 
Cizre 
idil 
Ömerli 

2 185 
2 500 

650 
200 
80 

159 
16 
9 

5 800 

010 

990 

000 
Aslı 

195 
351 
150 

50 

4 

750 
gibidir. 

Teknik Ziraat Müdürü 
Nihat Yıldız 

300 

700 

000 

V. 

Resmî mühür ve imza 

3. — Ankara Mebusu İsmail İnan'm, Tür
kiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun Mil
letlerarası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyo
nuna âza olmak için yaptığı müracaata dair su
aline Devlet Vekili İzzet Akçal'ın, tahriri ceva
bı (7/897) 

2 . I I . 1960 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Başvekilden yazılı ola
rak cevaplandırılmasına delâlet 'buyrulmasmı 
saygılarımla rica ederim. 

Arikara 
ismail inan 

Milletlerarası Hür işçi Sendikaları Konfede
rasyonuna âza olmak istiyen Türkiye işçi Sen
dikaları Konfederasyonunun müracaati ne se
beple karşılıksız bırakılmış ve is'af edilmemiş
tir. 

Sözü edilen katılma talebi için gerekli Hü
kümet müsaadesi n«e zaman verilecek; verilme
si düşünülmüyorsa sebebi nedir? 

129 -



I : 55 11.-
T. e. 

Devlet Vekâleti 8.IV.1960 
2725 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Yüksek Reisliğine 

15 . II . 1960 tarih ve Umumi Kâtiplik 
Kanunlar Müdürlüğü 7/897 sayılı yazıları kar
şılığıdır. 

Ankara Mebusu İsmail İnan tarafından ve
rilen ve; 

«'Milletlerarası Hür İşçi Sendikaları Kon
federasyonuna âza olmak istiyen Türkiye İşçi 
Sendikaları Konfederasyonunun müracaatı ne 
sebeple 'karşılıksız bırakılmış ve is'af edilme-
ıniştir. 

Sözü edilen katılma talebi için gerekli Hü
kümet müsaadesi ne zaman verilecek, verilmesi 
düşünülmüyorsa sebebi nedir f Sualini muhtevi 
'bulunan ve takriri olarak cevaplandırılması is
tenen -sual takririnin cevabı aşağıdadır. 

Konu ile alâkalı Çalışma Vekâletinden alı
nan 'bilgiye göre; 

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(Türk - İş), mütaaddit müraeaatleri ile Millet
lerarası Hür Sendikalar Konfederasyonuna il
tihak kararını Çalışma Vekâletine •bildirmiş bu
lunmaktadır. 

İltihakın şimdiye kadar tahakkuk edeme
mesi bir taraftan Türk - İş'in, diğer taraftan, 
Milletlerarası Hür Sendikalar Konfederasyonu
nun durumlarının Sendikalar Kanununda yazılı 
hükümlere uygun bulunmamasından ileri gel
miştir. Şöyleki: 

Türk - İş'in 27.1.1953 tarihli ve bundan ev
velki müracaatlarına karşı Çalışma Vekâletince 
verilen cevapta: 

«Milletlerarası Hür Sendikalar Konfederas
yonunun Statüsünün 1. inci maddesinde «Kon
federasyonun gayelerini ve statüsünü kabul eden 
sendikalar kof ederasy onuna üye olabilirler» hük
mü mevcudolduğundan iltihak için her şeyden 
evvel mezkûr Konfederasyonun Statüsünün nmu
ini kongrede okunması ve üyelerin buna. ıtılaı 
gerekir.» denilmiştir. 

Türk - İş 8. VIII. .1953 tarihinde İstanbulda 
yaptığı''kongrede Milletlerarası Hür Sendika
lar Konfederasyonunun Statüsünün okunduğu
nu, statünün hükümlerine üyelerin ıttılaının sağ
landığım bildirerek iltihak için gerekli müsaade-

t, 1960 C : 1 
nin verilmesi talebini 15 . IX . 1953 tarihinde 
yenilemiştir. Bununla beraber, bu iltihakın ta
hakkuk etmesi için mezkûr Milletlerarası Kon
federasyonun kongresinin gündeminden Kıb
rıs meselesinin çıkarılmasının şart olduğunuda 
Türk - İş'in İstan'buldaki kongresinde o zaman 
hazır bulunan Milletlerarası Hür Sendikalar 
Kof eder asy onunun mümessilin e bildirmiştir. 

Yukarıda zikredilen 15 .IX . 1953 tarihli il
tihak talebinin yenilenmesine dair olan yazı 
Çalışma Vekâletine gelmiş fakat bu kerre 
Türk - İş'in hukuken Türki'yedeki Sendikaları 
temsil edecek bir teşekkül olmadığı görülmüş ve 
5018 sayılı Sendikalar Kanununun 8. madde
sinde, sendikaların birlik kurabilmeleri, birliğe 
katılmak isteyen sendikaların üyelerinin üçte 
ikisinin muvafakatimi bağlıdır, denilmekte oldu
ğundan, iltihaktan önce, Kanunda yazılı bu 
lâzımenin sendikalarea ifa edilmesi yani her bir 
sendikada kayıtlı işçilerin üçte ikisinin Türk -
İş'e dahil olmak üzere muvafakatinin alınması 
lâzım geldiği 22 . V I I I . 1956 tarihinde sözü ge
çen vekâletçe cevaben bildirilmiştir. Hatta bu 
konuda kongre kararları yerine işçilerin imzaları
nı taşıyan yazıların dahi kabul edileceği Türk -
İş'e duyurulmuş, fakat bir netice alınamamıştır. 

O tarihten bu yana iltihakın tahakkuk ede
memiş olmasının birinci sebebi budur, 

İkinci sebep, Türk - İş'in iltihak hususumda 
Milletlerarası Hür Sendikalar Konfederasyonu
na karşı, yukarıda belirtildiği veçhile, dermeyan 
(itmiş bulunduğu Kıbrıs Meselesinin, Milletler
arası Hür Sendikalar Kofederasyonunun gün
deminden çıkarılmamış olmasıdır. Bu hususun 
iltihaka mâni olan sebeplerden birini teşkil etmiş 
olduğu, o zaman Türk - İş'in Genel Sekreteri 
bulunan, soru sahibi, Ankara Mebusu İsmail 
İnan'm imzasiyle, adı geçen Milletlerarası Teşek
külün Brüksel'deki Genel Sekreterliğine çekilmiş 
olan 5 . IX . 1957 tarihli telgrafın ifadeleri ve 
iltihak hususunda son defa yapılan ve Kıbrıs me
selesi artık halledilmiş bulunduğundan iltihaka 
müsaade edilmesi talebini havi 25 . I I I . 1959 
tarihli müracaatın metni teyidetmektedir. 

Üçüncü sebep; Milletlerarası Hür Sendika
lar Konfederasyonunun sendikalar kanununun 
5. inci maddesindeki hüküm muvacehesindeki 
durumudur. Mezkûr madede, (İşçi ve işveren 
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sendikaları, sendika olarak siyasetle, siyasi pro- I 
paganda ve siyasi yayın faaliyetleri ile iştigal 
edemezler, her hangi bir siyasi teşekkülün faali
yetlerine vasıta olamazlar...) Denilmekte oldu
ğundan Türk - îş'in iltihak etmek istediği Millet
lerarası Hür Sendikalar Konfederasyonunun 
politika ile iştigal etmeyen bir teşekkül olması 
gerekmektedir. Halbuki mezkûr teşekkül po- | 
litika ile iştigali günden güne arttırmak yolunu 
tutmuştur. Bunu, toplantı ruznamelerinin, bil
hassa Kıbrıs meselesi hakkında aldıkları karar
ların metinleri açıkça göstermektedir. 

Yukarıdan beri arzedilen hususatın, soru | 

1960 G : 1 
salMbi İsmail İnan tarafından da bilinmesi lâzım 
gelmektedir. Çünkü aynı sıoru bir kaç seneden 
beri Büyük Millet Meclisinin Bütçe Komisyo
nunda ve Umumi Hey'etinde Çalışma Vekâleti 
bütçesinin müzakeresi sırasında bir çok defalar 
bizzat kendisi ve diğer Mebuslar tarafından 
sorulmuş ve yukarıda belirtildiği şekilde açık
lamada bulunulmuştur. 

Yukarda sözü geçen sual takririne ait işbu 
cevabın ilgili Me'busa tetoliğine (müsaadelerini 
arz ederim. 

Devlet Vekili 
İzzet Akçal 

-a» 
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Devre :XI # O A 
ÎStima: 3 S. S A Y I S I : OIJ 

Yıllık ücretli izin kanunu lâyihası ile Ankara Mebusu Halil Sezai 
Erkut ve beş arkadaşının, Zonguldak Mebusları Necati Diken v© 
Mustafa Saraç ile Bursa Mebusu Recep Kırım ve iki arkadaşının, 

yıllık ücretli izin kanunu teklifleri ve Muvakkat Encümen 
mazbatası ( 1 / 3 9 8 , 2 / 2 0 6 , 2 / 2 1 3 , 2 / 2 3 5 ) 

Yıllık ücretli izin kamum lâyihası (1/398) 

T. C. 
Başvekâlet 14 . VII . 1959 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71-260/1639 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Çalışma Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 9 . VI . 1959 
tarihinde kararlaştırılan Yıllık ücretli izin kanunu lâyihasının, esbabı mucibesiyle birlikte, sunul
duğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

J' ESBABI MUCİBE 

İş hayatımızda son yıllar zarfmda kaydolunan gelişmeler ve çalışma verimini artırma mevzuu-
nun sanayiimiz için gün geçtikçe artan bir ehemmiyet arz etmesi, istihsalin en büyük faktörlerin
den birisi olan sây erbabının çalışma kapasitesi üzerinde ehemmiyetle durulmasını icabettirmiştir. 
Çalışmalariyle millî servete her gün yeni yeni kıymetler kazandıran sây erbabının verim kabiliyetini 
devam ettirmek için bu kimselere çalışmakla geçen uzun bir sene içinde uzviyetin sarf etmiş olduğu 
bedenî ve ruhi kuvvetleri yenilemek imkânını tanımak ve dinlenmek ve günlük mesai haricindeki 
muhtelif sahalarda tetkikler yapmak suretiyle kabiliyetlerini inkişaf ettirmek fırsatlarını hazırla
mak için yıllık ücretli izin usulünün kabulünde isabet olacağı kanaatine varılmıştır. 

Bu usulün, memleketimiz için, büsbütün yeni bir mevzu halinde mütalâa edilmemesi lâzımgeldi-
ğini de burada kaydetmek yerinde olur. Filhakika, birçok malî ve ticari müesseselerde xuzun yıllar
dan beri tatbik edilegelmekte olan yıllık ücretli izin usulü, bilhassa kullandığı işçi ve müstahdem 
sayısı bakımından memleketimiz için büyük bir ehemmiyet arz eden devlet sanayi sektörünün birçok 
sahalarında da, halen uygulanmaktadır. Bu kanun lâyihasiyle istihdaf olunan gaye bu usulün 
diğer iş yerlerinde de ahenkli bir surette tatbikini sağlamaktır. Ayrıca 5953 ve 6379 sayılı kanun
larda gazetecilere ve gemi adamlarına bu hak senede bir ay olarak ve kanunen tanınmıştır. 

Ecnebi mevzuat üzerinde yapılan tetkikler, ücretli yıllık izin sisteminin birçok memleketlerin 
mevzuatı arasında yer almış bulunduğunu, hattâ sanayii fazla gelişmemiş bir kısım memleketlerin 
bile çalışanlara bu imkânı sağlamış olduklarını göstermiştir. 



Lâyihanın esaslarına gelince : 
1. Kanun tş Kanununa tâbi bulunan iş yerlerini şümul sahasına almaktadır, izin usujlünün, 

senenin bâzı devrelerinde iş yerlerinin kadroları ve işlerin yürütülmesi ile yakın bir surette alâkalı 
bulunduğu ve yıllık izin mevzuunda aynı iş yerinde çalışanlar arasında bir ikilik yaratılmasının da 
iş yerlerindeki çalışma ahengini ihlâl edeceği göz önünde tutulmak suretiyle bu kanunun uygulan
masında, «işçi» vasfında olanlarla «müstahdem» sıfatiyle çalışanlar arasında bir fark gözptilme-
miştir. 

2. Kanun lâyihası yıllık izinlerin asgari hadlerini belirtmekle iktifa etmiş bulunduğundan, işçi 
veya müstahdemin yıllık ücretli izin mevzuunda, bu asgarî hadlerden daha üstün haklar tanıyan 
kanun, mukavele, teamül veya âdetlerin mahfuziyeti esası da kabul edilmiştir. 

Yıllık izinden faydalanma hakkı çalıştığı işte muayyen bir müddet emeği geçmiş olmak esasına 
bağlanmak suretiyle lâyihanın (3) ncü maddesine gerekli hükümler konulmuştur. 

3. Gerek iş hayatında geçirilen uzun yılların uzviyet üzerindeki tesirleri, gerekse iş yerindeki 
kıdemler nazara alınmak suretiyle, yıllık izin devreleri hizmet süreleriyle mütenasiben artacak şekil
de ayarlanmıştır. Üç sınıf üzerine tertiplenen izin devreleri lâyihanın (5) nci maddesinde gösteril
miş bulunmaktadır. 

Henüz bedenî inkişaf devrelerini idrak etmekte olan (18) yaşından küçük işçi ve müstah
demlerin tahsil hayatından sınai hayata geçiş safhalarını kolaylaştırmak gayesiyle bu gibi kim
seler için, hizmet süreleri ne olursa olsun, yılda en az 18 günlük bir izin hakkı tanınmıştır. 

4. Yıllık izin haklarını kullanan işçi veya müstahdemlerin malî durumlarını korumak mak-
sadiyle, bu devrelere tekabül eden normal ücretlerinin kendilerine ödenmesi esası kabul olun
muştur. 

5. Yıllık ücretli izin müessesesinin ihdası sebebi işçi veya müstahdemlere nakdî bir yardım 
sağlamak mülâhazasına istinadetmediğinden ve bu müesseseyi muhik addettiren âmil de; ancak 
fizyolojik bir ihtiyacın temini ve bu müessesenin mevcudiyetini zaruri ve haklı gösteren âmil de 
ancak fizyolojik bir ihtiyacın temini esasına dayanmakta olduğundan, bâzı maddi mülâhazalarla, 
işçi veya müstahdemlerin yıllık ücretle izinden feragatlerini tazammun eyliyen her türlü taah
hütlerin bâtıl sayılacağı lâyiha metninde belirtilmiştir. 

6. Yıllık ücretli izinlerin kullanılmasında gerek işçi veya müstahdemlerin, gerekse iş ve
renlerin durumlarını nazara alarak, hem izinlerden âzami fadde sağlanması, hem de iş ferinin 
işlemesine halel gelmemesi için, izinlerde takibedilecek sıra veya münavebelerle işlerin hususi
yetlerinden doğan türlü vaziyetlerin izin müessesesiyle ne şekilde ayarlanacağı bir talimatname 
mevzuu olarak ele alınmak üzere lâyihaya bu yolda bir hüküm konulmuştur. 

7. Yukarda bahsi geçen hususlardan başka, yıllık izin usulünün gereği gfbi tatbik edilip 
edilmediğini kontrol etmek üzere, iş yerinde bu mevzuyla ilgili hususların kaydına mahpus def
ter tutulması, bu kanunun uygulanması neticesi olarak işçi veya müstahdem kazançlarının veya 
bu kimselere ait sair hakların daha aşağı hadlere indirilmesi memnuiyeti, izin devreleri içinde 
işçi Sigortalariyle ilgili primlerin ödenmesine devam olunacağı ve bu devre zarfında sigortalar 
bakımından, işçinin işinde çalışmış gibi sayılacağı, bu kanunun tam olarak tatbikini sağlamak 
üzere lüzumlu görülecek teftiş ve murakabelerin kimler tarafından ve ne suretle icra olinacağı 
kanun lâyihasında ayrı ayrı hükümlere bağlanmış ve bir kısım hükümlere muhalefet hajlleri de 
çeşitli para cezalariyle müeyyide altına alınmıştır. 

(S. Sayısı : 80) 
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Ankara Mebusu Halil Sezai Erkut ve 5 arkadaşının Yıllık ücretli izin kanunu teklifi (2/206) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine ' 

Yıllık ücretli izin Kanunu esbabı mucibesdyle birlikte takdim edilmiştir. 
Gereğinin ifası hususunda delâletlerini arz ve rica ederim. 

21 . VI . 1958 
Ankara Mebusu Ankara Mebusu Maraş Mebusu Çankırı Mebusu 

H. S .Erkut t. tnan H. Soydan D. Akçaoğlu 

Kars Mebusu Malatya Mebusu 
/. Us T. Üntaian 

ESBABI MUCİBE 

İstihsalin en büyük unsurlarından birisi olan işçinin çalışma verimi üzerinde önemle durulması 
gerekmektedir. Millî servete çalışmalariyle kıymetler kazandıran iş erbabının verim kabiliyetini de
vam ettirmek için bu kimselerin çalışmakla geçen uzun sene içinde uzviyetinin sarf etmiş olduğu be
denî ve ruhi kuvvetleri yenilemek, enerjisini iade etmek ve dinlenmek imkânını vermek, günlük me
sai haricindeki meslekî sahada okunmak, tetkikler yapmak suretiyle kabiliyetlerini inkişaf ettirmek 
gibi birçok bakımlardan yıllık ücretli izin usulünün kabul ve tatbiki memleketimiz iş hayatı için bir 
zaruret olarak kendisini göstermektedir. 

Her işçinin maişet gailesi düşünmeden haftalık dinlenme dışında bütün bir sene içindeki yorgun
luğunu gidermek için de dinlenmeye hakkı olduğu hemen hemen birçok memleketlerde kabul ve tat
bik edilen sosyal politika meseleleri arasına girmiş bulunmaktadır. Esasen memleketimizde Devlet 
sektöründe çalışan birçok işçilere bu haklar halen verilmiş bulunmaktadır. Bunu bir müstakil kanun 
mevzuu yapmakla umumi ve şâmil bir mahiyet arz eden bu meselenin yeknasak olarak tatbikini te
min etmek ve henüz bu hakkın verilmediği iş yerlerine teşmil suretiyle de adaletsizliği gidermek ve 
bir eşitlik sağlamak mümkün olacaktır. 

İş gücünün zinde olarak tutulması bugün istihsalde başlıca rol oynıyan bir faktör olduğu gibi, 
dinlenmiş olarak çalışan say erbabının daha dikkatli çalışması neticesi iş kazalarının da azalmakta 
olduğu sosyal âlemin tesbit ettiği gerçekler cüml esindendir. 

Âzası bulunduğumuz Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının müteaddit toplantılarında temenni mev
zuları olarak ele alınmış olan bu ücretli yıllık izin konusu teşkilâta dâhi birçok memleketleree özel 
kanunlarla halledilmiş bulunmaktadır. Bu sebeple memleketimizde de ücretli yıllık izin müessesesinin 
işçi âlemimize bir an evvel bir hak olarak tanınması ve verilmesi daha fazla geciktirilmesi caiz olmı-
yan önemli bir konu halini almıştır. 

Hükümetçe mütaaddit defa Büyük Meclise getirileceği vait ve tekrar* edilen kanun lâyihasının 
şimdiye kadar gelmemiş olmasa, bizlere bu teklifin yapılması hususunda vesile vermiştir. 

Teklifimizin ihtiva ettiği başlıca esaslar, maddelerin tetkiki ile de anlaşılacağı üzere de; 
İş Kanununun tatbik edildiği iş yerleriyle Vekiller Heyeti Kararına tevfikan îş Kanunu hü

kümlerinin kısmen veya tamamen teşmil edildiği iş yerlerinde çalışan işçi, hizmetli, çıraklarla 
5933 sayılı Kanunla himaye altına alınmış bulunan basın mensupları hakkında yıllık ücretli izin 
kanununun tatbiki düşünülmüştür. 

Bu kanundan faydalanabilmek için, asgari bir yıllık kıdem esası kabul edilmiş, zaruri olarak 
ayrılma halleri ile teklifimizin 3 ncü maddesinde tadad edilen haller de kıdem süresine dâhil sa
yılmak suretiyle adalet sağlanmaya çalışılmıştır. 

(a SaymrİOİ i 



Ücretli yıllık izinden istifade için işçinin kıdemine göre, yılda 15 günden 30 güne kacjar ka
demeli müddetler esas tutulmuştur. Filhakika bu müddetler bâzı memleketlerde daha küçük) tutul
muş ise de, memleketimizin hususi şartları nazara alınarak tesbit edilen izin günleri dinlendirici 
ve beklenilen gayeyi sağlayıcı olduğu kanaatindeyiz. 

Mevcut tatbikatta işçi lehine daha fazla izin hak ve menfaatleri sağlanmış ise, bu mahfuz tu
tulmakta, iş verenlerce bu kanunun tatbiki dolayısiyle işçilerin mevcut hak ve menfaatlerinin 
eksiltilmesini veya kaldırılmasını önleyici hükümler düşünülmüştür. Küçük yaşta çalışanların ve 
çırakların daha müsait izin haklarına mazhar kılınması bünyelerinin icabı ve başka memljeketle-
rin tatbikatına uygun bulunmaktadır. 

iş yerinin devir ve intikali veya başka bir sebeple el değiştirmesi halinde, ücretli izin vecibe
sinin sarsıntıya uğramaması için ve ücretlerin ödenmesi vecibesi yeni iş verene tahmil edilniiştir. 

Ücretli izinden feragat hükümsüz sayılmış, izin müddetince başka bir yerde ücretle çakışmak 
hali önlenmeye gayret edilmiş ve işçinin talebi halinde en çok üç yıllık iznin toplu kullanılabile
ceği mütalâa edilmiştir. Ayrıca, ücretli izin hakkını ihlâl için iş akdinin iş veren tarafından fe
sih edilmesi, akdin bitmesi veya işçinin akdi feshe zorlanması gibi ihtimaller de derpiş olunmuş
tur. 

Ayrıca, tatbikatının gerek işçi, gerek iş yeri bakım ve menfaatleri itibariyle müşküller arz 
edebileceği düşünülerek, tatbikat hakkında bir tüzük çıkarılması esası kabul olunmuştur. Üc
retli yıllık iznin deftere geçirilmesi sağlanmış, izinli günler için işçinin, îşçi Sigortaları ilje olan 
münasebetlerinin ve kıdemlerinin devamı mütalâa edilmiştir. Müeyyideler ve ceza hükümleri de 
madde metninde gösterilmiştir. 

(S . Sayısı: 80) 



ANKARA MEBUSU HA.LÎL SEZAİ ERKUT 
VE 5 ARKADAŞININ TEKLlFl 

Yıllık ücretli izin Kanunu 
MADDE 1. — Bir iş verenin aynı veya baş

ka başka is yerlerinde en az bir yıldan beri devamlı 
olarak çalışan işçi veya hizmetli yıllık izne hak 
kazanır. 

İşbu bir yıllık hizmet süresi içinde 3 ncü 
maddede hizmetten sayılanlar dışında kalan se
beplerle çalışılamayan günlerin ikmal ettirilme
si, halinde, işçi ve hizmetlinin izin hakkı doğar. 

Bu kanun, îş Kanununa tâbi iş yerleriyle iş 
Kanununun hükümlerini ksmen veya tamamen 
uygulandığı iş yerleri ve buralarda çalışan işçi 
ve hizmetlilerle çırak olarak çalışanlar ve bun
ların iş verenleri ve 5933 sayılı Kanunun tari
fine girenler hakkında uygulanır. 

MADDE 2. — 1 nei maddede yazılı şartlar 
dairesinde izne hak kazanan işçi ve hizmetliler
den hizmet süreleri : 

1 ilâ 5 yıl olanlara yılda 15 gün, 
5 » 10 » » >• 20 » , 

10 » 15 » > » 25 » , 
15 yaldan yukarı » » 30 » 

yıllık ücretli izin verilir. 
İşçilere ve hizmetlilere bu kanunun neşrinden 

önce, kanun, mukavele, teamül ve âdetlere göre, 
daha müsait olarak tanınmış olan haklar mah
fuzdur. 

18 ve daha küçük yaştaki işçi ve hizmetlilere 
her hizmet yılı için 15 gün izin verilir. 

Bu müddetler asgari olup, mukavele ile artı
rılabilir. 

Yıllık ücretli iznin her yıl kullanılması esas
tır. Ancak, izinden faydalanacak olan kimse iste
diği takdirde en çok 3 yıllık ücretli iznin toplu 
olarak kullanılması caizdir. Yıllık ücretli izin
den feragati tazammün eden anlaşmalar hüküm
süzdür ; 

iş verenlerce sene içinde verilen sair izinler 
yıllık izne mahsubedilemez. 

MADDDE 3. — Aşağıda yazılı haller, yıllık 
ücretli izne hak kazanma bakımından çalışılmış 
müddetlerden sayılır : 

a) Kaza veya hastalık neticesi yılda 60 günü 
geçmemek üzere çalışılamıyan günler, 

b) Kadın işçilerin doğumdan önce ve do
ğumdan sonra çalışılması iş Kanununa ve si-

j gorta mevzuatına göre yasak sayılmış olan gün
ler, 

c) Manevra veya başka bir sebeple silâh 
altına alınmak veya her hangi bir kanuni mü
kellefiyetin . yerine getirilmesi • için çahfılamı-
yan günler, 

d) iş yerinde mücbir 'bir sebep dolayısiyle 
işin tatil edilmesi neticesi çalışılamıyan zama
nın 45 günü, 

e) tş yerinde ve iş verenin emrinde hazır 
bulunulduğu halde, çalıştırılmaksızm veya çı
kacak işi 'beMemek yüzünden boş geçen zaman
lar, 

f) Ulusal bayram, hafta tatili ve genel ta
til günleri, 

g) işçi ve hizmetlinin evlenmesi, yakınla
rından birinin ölümü gibi sebeplerle 5 güne ka
dar verilecek izin günleri, 

h) Bu kanuna göre işçi ve hizmetliye ve
rilmiş olan yıllık ücretli izin süresi, 

MADDE 4. — iş yerinin devir veya intikali 
veya başka bir sebeple el değiştirmesi işçi ve 
hizmetlilerin yıllık ücretli izin hakkını ihlâl 
etmez. Aksine sözleşme de olsa yıllık ücretli 
günlere ait ücretler, yeni iş verence ödenir. 

Ücretli izni çalıştıkları mahallin dışında ge
çirmek istiy enlerin gidiş ve gelişleri için geçen 
günler, yıllık ücretli izin günlerinden düşül
mez. Ve bugünlerin istihkakı da iş verence öde
nir. 

MADDE 5. — işçi ve hizmetlinin normal 
ücretinin yıllık izne tekabül eden günlere ait 
kısmı iş verenlerce alâkalı izne başlamadan pe
şin olaralk ödenir. Ücretlerin paradan başka ay
nı bir şeyle ödenmesi, parça başına veya yapı
lan iş miktarına göre tediyesi usulü tatbik edil
mesi halinde geçen aylarda hak ettiği ücret 
esas tutulmak suretiyle izin süresine tallûk 
eden istihkak tâyin edilerek peşinen verilir, 

Maktu ücretlerde bir gündelik aylık ücretin 
26 da biri olarak hesaplanır. 

MADDE 6. — Yıllık ücretli iznini kullanan 
kimse, izinli bulunduğu zamanlarda başka bir 
yerde ücret karşılığı çalıştığı kesin olarak tes* 

ı*80) (S.oSay3 



bit edildiği akdirde iş yerindeM izin devresin
den dolayı aldığı ücret istirdadedilir. 

MADDE 7. — işçi ve hizmetli yıllık izne 
bak (kazandığı halde, iş akdi iş veren tarafın
dan f eshalunur veya sona ererse, yalhut dş akdi 
iş verenin suiniyeti nıeıtieesi işçi ve hizmetli ta
rafından İesholunmak zarureti hâsıl olursa, 
yıllık ücretli izne ait ücretler kendisine veya 
ölümü halinde; 'kamıma, çocuklarına, bunlar 
mevcut değilse ana ve babasına ödenir. 

MADDE 8. — Yıllık ücretli' iznin, işlerin 
mahiyetine göre hangi devrelerde, ne suretle 
ve nasıl bir sıra veya münavebe ile kullanıla^ 
cağı gibi hususlar Çalışma Vekâletince hazır
lanacak bir tüzükle tesbit olunur. İBu tüzük 
kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay 
içinde çıkarılır. 

MADDE 9. — Her i§ yerinde dş verenlerce 
işçi ve hizmetlilerin yıllık ücretli kinlerini gös
terir şekli 8 IKCİ maddede yazılı tüzükte belir-
tilecelk tasdikli bir defter tutulur. Ve izin iş
lemleri muntazaman fon deftere kaydolunur. 

MADDE 10. — iş verenler ücretli izin kul
lanan işçi ve hizmetlilere ait işçi 'S&gortalan 
primlerini ve sair mükellefiyetlerini kanunlar
da gösterilen esaslar dairesinde ödemeye devam 
ederler. 

Yıllık ücretli izin ddayısiyle, işçi ve hiz
metlilerin çalışmadan geçirdikleri günler, işçi 
Sigortalan mevzuatı bakımından çalışılmış gün
lerden sayılır. 

MADDE 11. — Bu ikanunun uygulanmuş ol
ması, işçi ve hizmetlilerin hak ve menfaatleri^ 
nin azaltılmasına, iş verenin vecibelerinin indi
rilip kaldırılmasına sebep tutulamaz. 

MADDE 12. —Bu kanun ve tüzüği^ hüküm
lerinin uygulanmasının kontrol, teftig ve mu
rakabesi iş Kanununun 6 ncı faslı hükümlerine 
göre Çalışma Vekâletinin görev ve j yetkileri 
cümlesindendir. 

MADDE 13. — 
a) Bu kanuna göre, hak kazananlara yıllık 

izni vermiyen, izin vermekle beraber yıllık izne 
tekabül eden devreye ait ücretleri ödemjiyen, 

b) Yıllık ücretli izni bölerek kullandırmaya 
zörlıyan veya iznin kullanılacağı mahalle kadar 
gidip gelme günlerini kabul etmiyen, ıbigünlerin 
ücretlerini ödemiyen, 

c) işinden çıkarılan veya çıkmaya j mecbur 
kalan işçi ve hizmetliye, bu kanunda yazilı ücretli 
izin süresine tekabül eden ücretleri ödömiyen, 

iş verenler hakkında her bir işçi başına 100 
lira hesabiyle hafif para cezası hüknıolunur. 

d) 8 nci maddede yazılı tüzükte derpiş olu
nan usûl ve şartlara riayet etmiyen iş verenler 
hakkında T. C. K. mun 256 ncı maddeci hükmü 
uygulanır. 

e) Bu kanunun tatbikini bahane ederek işçi 
ve hizmetlinin hak ve menfaatlerini diha aşağı 
hadlere indiren iş verenler, bu indirme neticesi 
zarara uğnyanlarm duçar oldukları zararın İM 
misli tutarında ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

'MADDE 14. — iş verenin bu kanuna aykırı 
hareketi neticesi, 13 ncü maddede yazılı şıüeyyide 
ve cezalardan ayrı olarak, işçi ve hizmetli veya 
ölümleri halinde yerlerine kaim olacak hjak sahip
lerinin kaybettikleri ücretin bir misli tjutarında 
tazminat istemek hakları mahfuzdur. 

MADDE 15. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 16. -~ Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 
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Zonguldak mebusları Necati Diken ve Mustafa Sar aç'in, yıllık ücretli izin hakkında kanun 

teklifi) (2/213) 

14 . VII . 1958 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Yıllık ücretl'il izin hakkındaki kanun teklifimiz, esbabı mucibesiyle birlikte, sunulmuştur. 
Gereğinin ifasına müsaadelerini saygılarımızla rica ederiz. 

Zonguldak Mebusu Zonguldak Mebusu 
N. Diken M. Saraç 

ESBABI MUCİBE 

5953 ve 6379 sayıl, kanunlarla gemi adamlarına ve basın mensuplarına yılda bir ay ücretli izin 
hakkını tanıyan hükümler iş hukukumuzda yer almış bulunmaktadır. 

Yılda muayyen bir müddet dinlenme ihtiyacının çalışan insan için ifade ettiği ehemmiyeti izah
tan vareste sayanz. Filhakika; fizik ve moral bakımdan sağlıyacağı neticelerin iş verimine müspet 
tesiri de aşikârdır. 

Sanayiimizin mühim bir, unsur olan geniş bir kütleye de bu hakkın tanınması lüzumuna kaani bu
lunuyoruz. 

Diğer taraftan, Birleşmiş Milletler Çalışma Teşkilâtının yıllık ücretli izne mütedair 52 numaralı 
sözleşmesinde atıf yapıldığı veçhile, yıllık ücretli iznin memleketimiz bünyesine ve sanayiimizin şart
larına elverişli ölçülerle tafazim olunması üye de\ letlere işaret olunmaktadır. 

Bu sebeplere binaen teklifimizin esaslarını ana hatları ile belirtiyoruz : 
1. Kanun lâyihasında, prensibolarak, îş Kanununa tâbi iş yerlerinde çalışan işçi ve müs

tahdemlere yıllık ücretli iznin tanınması derpiş olunmuştur. 
2. Mütaaddit iş yerleri olan bir iş verenin îş Kanununa tâbi olmıyan iş yerlerinde ve işlerinde * 

çalışanlara da bu hakkın tanınması düşünülmüştür. 
3. izinlerin aynı iş yerinde geçen hizmetlerle müterafik olarak asgari hadlerini tesbit etmekle 

yetindik. Bununla beraber daha elverişli müktesep hakların mahfuz tutulmasını tabiî addettik. 
Ekli teklifimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine sunarız. 

(S. Sayısı : 80) 
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ZONGULDAK MEBUSLARI NECATİ DİKEN 

VE MUSTAFA SARAÇ'İN TEKLİFİ 

Yıllık ücretli izin kanunu lâyihası 

MADDE 1. r— Bu kanun, İş Kanununa tâbi 
iş yerlerinde çalışan işçi ve müstahdemlerle bun
ların iş verenleri hakkında tatbik olunur. 

Müteaddit iş yerleri olan bir iş verenin İş Ka
nununa tâbi olmıyan iş yerlerinde çalışan işçi 
ve müstahdemler hakkında da bu kanun uygu
lanır. 

En az birer ay fasılalarla muntazam müna
vebeli çalışan işçi ve müstahdemlerden yılda 150 
gün çalışmış olanlar bu kanunla tanınan izin 
hakkının ücretinden faydalanırlar. 

MADDE 2. — Bu kanun gereğince yıllık üc
retli izine hak kazanmak için işçi ve müstahdem
lerin iş yerine girdiği tarihten itibaren bir yıl 
çalışmış olmaları şarttır. 

İş akdinin fasılalarla yeniden yapılmış ol
ması halinde işçi ve müstahdemin aynı iş veren 
nezdinde geçen hizmetleri nazara alınır. 

MADDE 3. — Mevsimlik işlerle kampanya iş
lerinde çalışanlara bu kanun uygulanmaz. 

M.' "DDE 4. — Yıllık ücretli izne hak kazan
mak için çalışılmış olması gereken sürelerin he
sabında aşağıdaki haller işçi ve müstahdem le
hine nazara alınır : 

a) İş kazasiyle meslek hastalıkları halinde 
raporlu günlerin tamamı ile diğer hastalık hal
lerinde en çok iki ay, 

b) Kadın işçiler için doğumdan önce ve 
sonra 6 şar hafta, 

e) Muvazzaf askerlik hizmeti dışında talim, 
manevra veya sair maksatlarla silâh altına alı
nanlar için 60 gün, 

ç) Mücbir sebeplerle işin bir haftadan fazla 
tatil edilmesi halinde çalışmadan geçirilen müd
detin sekiz günü, 

d) İşçi ve müstahdemin veya çocuklarının 
evlenmesi halinde 3 güne kadar; ana, baba, karı 
veya kocanın, kardeş veya çocuklarının ölümü 
halinde 2 güne kadar verilmiş olan izin müddet
leri ile iş veren tarafından verilen diğer izinler, 

e) Bu kanunla verilen yıllık ücretli izin. 

MADDE 5. — Hizmet süreleri : 
a) Bir yıldan beş yıla kadar olanlara 1.5 

gün, 

b) Beş yıldan on yıla kadar olanlara 20 
gün, 

e) On yıldan fazla olanlara 25 gjftn, yıllık 
ücretli izin verilir. i 

d) 18 ve daha küçükbaştaki işçi v i (müstah
demlere yukardaki fıkralarda yazılı hizmet 
sürelerine bakılmaksızın yılda en a£ 20 gün 
ücretli izin verilir. 

MADDE 6. — Bu kanuna göre verilecek yıl
lık ücretli izin günlerine rastlıyan ulusal bay
ram, hafta tatili ve genel tatil günleri dâhil 
edilmez. 

MADDE 7. — Yıllık ücretli izinlerini işye
rinin kurulu bulunduğu mahal dışında geçir
meyi talebedenlere yolda geçecek süreyi karşı
lamak üzere 5 güne kadar ücretsiz izj)n verilir. 

MADDE 8. — İş yerinin devir veya intikali 
yahut her hangi bir suretle bir iş verenden 
başka bir iş verene geçmesi o iş yerende çalı
şan işçi veya müstahdemlerin yıllık ücretli izir 
haklarına halel getirmez. 

MADDE 9. — Yıllık izin ücreti, i^ne başla
madan önce ödenir. 

Aylık ücretle çalışan işçi ve müstahdemle
rin yıllık izin ücretleri aylıklarının 2J6 da 1 ı 
üzerinden hesaplanır. 

Parça başına veya götürü ücretle} çalışan
ların son 1 yıllık kazançlarının çalıştıkları bir 
güne isabet eden vasati miktarı esas alınır. 

Yıllık izin ücretinin hesabında f aısla mesai 
karşılığı yapıları ödemelerle çeşitli ikramiye ve 
primler, hazırlama, tamamlama ve temizleme 
işleri için verilen ücretler ayni ve sosyal yar
dımlar nazara alınmaz. 

MADDE 10. — İş akdinin feshi halinde, iş
çi veya müstahdemin hak kazanıp da henüz 
kullanmadığı yıllık izin müddetine tekabül eden 
ücreti ödenir. 

Şu kadar ki, İş Kanununun 15 ncji madde
sinin II numaralı bendinde yazılı haller sebe
biyle işçi ve ır.üstahdem tarafından, 16 ncı 
maddesinin II numaralı bendinde yazılı haller 
sebebiyle iş veren tarafından vâki olacak fesih
lerle bu hüküm tatbik olunmaz. 
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MADDE 11. — Kanun, mukavele, teamül, 
örf ve âdetlerle iktisabedilmiş <daha elverişli 
haklar mahfuzdur. 

MADDE 12. — Bu kanunun tatbikin© mü
tedair usuller Çalışma Vekâletince hazırlana
cak bir talimatname ile tesbit olunur. 

MADDE -13. — Bu kanunla tanınan haklar
dan feragati ftazamımun eden her türlü anlaş
malar hükümsüzdür. 

MADDE 14. — Yıllık izin ücretinden mes
lek hastalıkları ve iş kazaları primi ödenmez. 
Diğer «sigorta- pirimleri ve kanunla kurulu mü

masil sandık aidatları tevkif ve işveren hisse 
siyle birlikte tediye olunur. 

MADDE 15. — işçi ve müstahdemlerin yıl
lık ücretli izin hakkını bu kanunda yazılı şart
lar dairesinde tanırmyan iş verenler izin ücre
tinin iki 'mislini tazminat olarak ve ayrıca her 
işçi ve müstahdem için 50 lira para cezası öde 
miye mahkûm edilir. 

MADDE 16. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

MADDE 17. — Bu kanunu tcra Vekilleri 
Heyeti yürütür. 

Bursa Mebusu Eecep Kırım ve iki arkadaşının, yıllık ücretli izin kanunu teklifi (2/235) 

5 . XII . 1958 
Yüksek Reisliğe 

Yıllık ücretli izin kanunu teklifimizi esbabı mucibesiyle bidlikte takdim eder, gereken muamele 
niu ifasına müsaadelerinizi saygı ile rica ederiz. 

Bursa Mebusu 
Recep Kırım 

istanbul Mebusu 
Rüştü Güneri 

istanbul Mebusu 
Mehmet Gürpınar 

ESBABI MUCİBE 

iş hayatımızda son yıllar-zarfında kaydolunan gelişmeler ve çalışma verimini artırma mevzuu-
nun sanayiimiz için gün geçtikçe artan bir ehemmiyet arz etmesi, istihsalin en büyük faktörlerinden 
birisi olan sây erbabının çalışma kapasitesi üzerinde ehemmiyetle durulmasını icabettirmiştir. Çalış-
malariyle-millî servete her gün yeni yeni kıymetler kazandıran «ây erbabının verim kabiliyetine de
vam ettirmek için bu kimselere çalışmakla geçen uzun bir sene içinde uzviyetin sarf etmiş olduğu be
deni ve ruhi kuvvetleri yenilemek imkânını tanımak ve dinlenmek ve günlük mesai haricindeki muh 
telif sahalarda tetkikler yapmak suretiyle kabiliyetlerini inkişaf ettirmek fırsatlanm hazırlamak için 
yıllık ücretli izin usulünün kabulünde isabet olacağı kanaatine varılmıştır. 

Bu usulün, memleketimiz için, büsbütün yeni bir mevzu halinde mütalâa edilmemesi lâzımgeldiği-
ni de burada kaydetmek yerinde olur. Filhakika birçok malî ve ticari müesseselerde uzun yıllardan 
beri tatbik edilegelmekte olan yıllık ücretli izin usulü, bilhassa kullandığı işçi ve müstahdem «ayı 
sı bakımından memleketimiz için büyük bir ehemmiyet arz eden Devlet sanayi sektörünün birçok sa
halarında da, halen uygulanmaktadır. Bu kanun teklifiyle istihdaf olunan gaye bu usulün diğer iş 
yerlerinde de ahenkli bir surette tatbikini sağlamaktır. Ayrıca 5953 ve 6379 sayılı kanunlarda gaze
tecilere ve gemi adamlarına bu hak senede bir av olarak ve kanunen tanınmıştır. 
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Ecnebi mevzuat üzerinde yapılan tetkikler, ücretli yıllık izin sisteminin birçok memleketlerin mev
zuatı arasında yer almış bulunduğunu, hattâ sanayii fazla gelişmemiş bir kısım memleketlerin bile 
çalışanlara bu imkânı sağlamış olduklarını göstermiştir. 

Teklifin esaslarına gelince : 
1. Kanun îş Kanununa tâbi bulunan iş yerlerini şümul sahasına almaktadır, izin usulünün, se

nenin bâzı devrelerinde iş yerlerinin kadroları ve işlerin yürütülmesi ile yakın bir surette I alâkalı 
bulunduğu ve yıllık izin mevzuunda aynı iş yerinde çalışanlar arasında bir ikilik yaratılmasının da 
iş yerlerindeki çalışma ahengini ihlâl edeceği göz önünde tutulmak suretiyle bu kanunun uygulan
masında, «işçi» vasfında olanlarla «müstahdem» sıfatiyle çalışanlar arasında bir fark gözetümemiş-
tir. 

2. Yıllık izinlerin asgari hadlerini belirtmeye iktifa etmiş bulunduğundan işçi veya müstahdemin 
yıllık ücretli izin mevzuunda bu asgari hadlerden daha üstün haklar tanıyan kanun, mukavele, team-
mül veya âdedlerin mahfuziyeti esasında kabul edilmiştir. 

Yıllık izinden faydalanma hakkı çalıştığı işte muayyen bir müddet emeği geçmiş olmak esasına 
bağlanmak suretiyle metnin 3 ncü maddesine gerekli hükümler konulmuştur. 

3. Gerek iş hayatında geçirilen uzun yılların uzviyeti üzerindeki tesirleri gerekse iş yerindeki kı
demler nazara alınmak suretiyle yıllık izin devreleri hizmet süreleriyle mütenasiben artacak şekilde 
ayarlanmıştır. Üç sınıf üzerine tertiplenen izin devreleri metnin 5 nci maddesinde gösterilmiş bu
lunmaktadır. 

Henüz bedeni inkişaf devrelerini idrâk etmekte olan 18 yaşından küçük işçi ve müstahdemlerin 
tahsil hayatından sınai hayata geçiş safhalarım kolaylaştırmak gayesiyle bu gibi kimseler için, hiz
met süreleri ne olursa olsun yılda en az 18 günlük bir izin hakkı tanınmıştır. 

4. Yıllık izin haklarını kullanan işçi veya müstahdemlerin malî durumlarını korumak maksadiy-
le, bu devrelere tekabül eden normal ücretlerinin kendilerine ödenmesi esası kabul olunmuştur. 

5. Yıllık ücretli izin müessesesinin ihdası sebebi işçi veya müstahdemlere nakdî bir yardım sağ- -
lamak mülâhazasına istinadetmediğinden ve bu müesseseyi muhik addettiren âmil de ancak fizyolo
jik bir ihtiyacın temini vo bu müessesenin mevcudiyetini zaruri ve haklı gösteren âmil de ancak 
fizyolojik bir ihtiyacın temini sahasına dayanmakta olduğundan bâzı maddi mülâhazalarla, işçi ve
ya müstahdemlerin yıllık ücretle izinden feragatlerini tazammun eyliyen her türlü taahhütlerin batıl 
sayıla-cağı metninde belirtilmiştir. 

6. Yıllık ücretli izinlerin kullanılmasında gerek işçi veya müstahdemlerin gerekse iş verenlerin 
durumlarını nazara alarak hem izinlerden âzami fayla sağlanması hem de iş yerinin işlemesine ha
lel gelmemesi için, izinlerde takibedilecek sıra veya münavebelerle işlerin hususiyetlerinden doğan 
türlü vaziyetlerin izin müessesesiyle ne şekilde ayarlanacağı bir talimatname mevzuu olarak ele alın
mak üzere lâyihaya bu yolda bir hüküm konulmuştur. 

7. Yukarda bahsi geçen hususlardan başka, yıllık izin usulünün gereği gibi tatbik edilip edil
mediğini kontrol etmek üzere iş yerinde bu mevzu ile ilgili hususların kaydına mahsus defter tutul
ması, bu kanunun uygulanması neticesi olarak işçi veya müstahdem kazançlarının veya bu kimselere 
ait sair hakların daha aşağı hadlere indirilmesi m emnuiyeti, izin devreleri içinde işçi sigortalariyle 
ilgili primlerin ödenmesine devam olunacağı ve bu devre zarfında sigortalar bakımından, işçinin işin
de çalışmış gibi sayılacağı, bu kanunun tam olarak tatbikini sağlamak üzere lüzumlu görülecek tef
tiş ve murakabelerin kimler tarafından ve ne suretle icra olunacağı kanun teklifinde ayrı ayrı 
hükümlere bağlanmış ve bir kısım hükümlere muhalefet halleri de çeşitli para cezalariyle müeyyide 
altına alınmıştır. 

(S. Sayısı; 80) 
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BURSA MEBUSU RECEP KIRIM VE 2 

ARKADAŞININ TEKLÎFÎ 

Yıllık ücretli izin kanun teklifi 

Kanunun şümulü 
MADDE 1. — Bu kanun îş Kanununa tâbi 

bulunan iş yerlerinde çalışan işçi ve müstah
demlerle bunların iş verenleri hakkında tatbik 
olunur. 

Mahfuz haklar 
MADDE 2. — Bu kanunda yazılı bulunan 

hükümler işçilere veya müstahdemlere daha el
verişli hak ve menfaatler sağlıyan kanun, mu
kavele, teamül veya âdetlerden doğan haklara 
halel getirmez. 

Faydalanma şartı 

MADDE 3. — Bu kanun gereğince yıllık 
ücretli izne hak kazanmak için işçi veya müs
tahdemlerin, iş yerine girdiği tarihten itibaren 
bir yıl çalışmış bulunması şarttır. 

îşçi veya müstahdemlerin aynı iş verenin 
bir veya mütaaddit iş yerlerinde çalıştıkları sü
reler bu kanunun tatbikatında hesaba katılır. 
Şu kadar ki : Bir iş verenin iş Kanunu şümu
lüne giren iş yerinde çalışmakta olan i^çi veya 
müstahdemlerinin aynı iş verenin îş Kanunu 
şümulü dışında bulunan iş yerlerinde geçen hiz
metleri de aynı hükme tâbidir. 

Bu bir yıllık süre içinde, 4 ncü maddede 
tadadolunan haller dışındaki sebeplerle işçi
nin veya müstahdemin, devamının inkıtaa uğ
raması halinde bu inkıtaları telâfi edecek ka
dar hizmet müddeti ilâve olunur ve bu suretle 
işçi veya müstahdemin izne istihkak kesbetmesi 
için lüzumlu, bir yıllık hizmet süresinin hitam 
tarihi 2 nci ve mütaakıp hizmet yılma intikal 
ettirilir. 

îşçi veya müstahdemin mütaakıp izin hak
ları için geçmesi icabeden bir yıllık hizmet sü
resi, bir evvelki izin hakkını doğuran sürenin 
hitamından itibaren mütaakıp hizmet yılma 
doğru ve yukarıki fıkra ve 4 ncü madde hü
kümleri dairesinde hesaplanır. 

îşçi veya müstahdem, yukarı fıkralar ve 4 
ncü madde hükümleri dairesinde hesaplanacak 
her hizmet yılma tekabül edecek yıllık izni, 
mütaakıp hizmet yılı içinde kullanır. 

Mahiyetleri itibariyle bir yıldan az süren 
mevsim veya kampanya işlerinde veya iş yerle
rinde çalışanlar bu kanunla derpiş olunan yıl-

ivlık izinden faydalanmazlar. 
\ 

Çalışmanın devamlılık vasfını bozmıyan haller 

MADDE 4. — Aşağıda yazılı haller, yıllık 
ücretli izne hak kazanma bakımından bu kanu
nun 3 ncü maddesinde mevzuubahsedilen çalış
ma şartını ihlâl etmez : 

a) îşçinin veya müstahdemin uğradığı ka
za veya tutulduğu hastalık dolayısiyle işine de
vam edemediği günler, (Senede 15 günden faz
lası sayılmaz). 

b) îş Kanununun kadın işçiler için doğum
dan evvel ve sonra çalışma memnuiyeti vaz'et-
tiği devreler, 

c) îşçi veya müstahdemin, muvazzaf as
kerlik hizmeti dışında manevra veya her hangi 
bir sebeple silâh altına alınması sebebiyle işine 
devam edemediği günler, (îşbu müddet senede 
60 günü geçtiği takdirde fazlası sayılmaz.) 

ç) Çalışmakta olduğu iş yerinde, mücbir se
bepler dolayısiyle işin fasılasız bir haftadan fazla 
tatil edilmesi neticesi olarak işçinin veya müstah
demin çalışmadan geçirdiği devrenin bir haftası, 
(îşçi veya müstahdemin tekrar işe başlaması şar-
tiyle), 

d) îş Kanununun 40 ncı maddesinde sözü 
geçen zamanlar, 

e) Ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil 
günleri, 

f) îşçi veya müstahdemin evlenmesi halinde 
üç güne kadar, ana veya babasının kan veya ko
casının, kardeş veya çocuklarının ölümü halinde 
ise iki güne kadar verilmesi mecburi olan izinler, 

g) îş veren tarafından verilen sair izin gün
leri, 

h) Bu kanunun uygulanması neticesi olarak 
işçi veya müstahdeme verilmiş bulunan ücretli 
yıllık izin süresi, 

Yıllık izin süresi 

MADDE 5. — YukarıM maddeler esasları dai
resinde hesaplanmak suretiyle hizmet müddetleri: 

(S. Sayısı : 80) 
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A) Bir yıldan beş yıla kadar olanlara yılda 
6 gün, 

B) 5 yıldan fazla ve on beş yıldan az olan
lara yılda 12 gün, 

C) 15 yıldan fazla olanlara yılda 18 gün. 
Yıllık ücretli izin verilir. 
Ancak 18 ve daha küçük yaştaki işçi ve müs

tahdemlere verilecek yıllık ücretli iznin süresi 18 
günden az olamaz. 

Bu müddetler asgari olup iş akitleri ile artı
rılabilir. 

İznin tatbiki 

MADDE 6. — Yıllık ücretli iznin iş veren 
tarafından bölünmesi caiz olmayıp bu iznin 5 nci 
maddede gösterilen süreler içinde devamlı bir şe
kilde verilmesi mecburidir. 

İşveren tarafından sene içinde verilmiş bulu
nan sair ücretli veya ücretsiz izinler yıllık izne 
mahsubedilemez. 

Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin 
müddetine raslıyan ulusal bayram, hafta tatili ve 
genel tatil günleri nazara alınmaz. 

Yıllık ücretli izinlerini iş yerinin kurulu bu
lunduğu mahalden başka bir yerde geçirecek olan
lara talebettikleri takdirde, gidiş ve dönüşlerinde 
yolda geçecek müddetleri karşılamak üzere 7 güne 
kadar gereken ücretsiz izinin verilmesi mecburi
dir. 

Feragat memnuiyeti 

MADDE 7. — Yıllık ücretli izin hakkından 
veya bu hakkı kullanmaktan feragati tazammum 
©den her türlü anlaşmalar hükümsüzdür. 

İş yerinin devri hali 

MADDE 8. — îş yerinin devir veya inti
kali yahut diğer bir suretle bir iş verenden 
'başka bir iş verene geçmesi bu iş yerinde çalı
şan işçi veya müstahdemlerin yıllık ücretli izin 
haklarına halel getiremez. Hilâfına mukavele 
olsa dahi, yıllık izin sürelrine ait ücretler yeni 
iş veren tarafından ödenir. 

Ücret ' 

MADDE 9. — İş veren, yıllık ücretli iznini 
kullanan her işçi veya müstahdeme, yıllık izin 
devresine ait ücretini ilgili şahsın izne başla-

I masından evvel peşin olarak ödemeye mecbur
dur. 

Bu ücretin hesabında fazla çalışma! ücret
leri ile çeşitli ikramiye ve pirimler, hazırlama, 
taammlama ve temizleme işçileri için verilen 
ücretler ve iş verence sağlanan aynı vö sosyal 
yardımlar nazarı itibara alınmaz. 

Parça başına veya yapılan iş miktarjma gö
re veya (% 10) gibi muayyen ve mujkannen 
bir miktara dayanmıyan ücret esasına göre ça
lışılan iş yerlerinde izin süresine tekabül ede
cek ücret, işçi veya müstahdemin son !bir yıl
lık devre içinde iş yerinde kazandığı ücretin 
bilfiil çalıştığı günlere bölünmesi suretiyle 
bulunacak günlük vasatisi üzerinden Ofıesapla-
mr. 

Maktu aylık ücretle çalışan işçi ve öıüstah-
demlerin bir gündelikleri, aylık ücretlerinin 
26 da biri olarak hesaplanır. 

Ücretten mahrumiyet 

MADDE 10. — Yıllık ücretli izini | kullan
makta olan işçi veya müstahdem izin]devresi 
içinde ücret karşılığı bir işde çalışdığıj takdir
de bu müddet için kendisine ödenen ücret is-
tirdadolunur. 

İşinden ayrılanların durumu 

MADDE 11. — İşçi veya müstahdemin hak 
kazanıp da henüz kullanmadığı yıllık izjb. müd
detine tekabül eden ücreti iş akdinin i | veren, 
işçi veya müstahdem tarafından feshi halinde 
kendisine ödenir. 

Şu kadar ki İş Kanununun 15 nci jve mu
addel 16 nci maddelerinin III numaralı fıkra
larına müsteniden işçi veya iş veren ve iynı ka
nunun 16 nci maddesinin II numarlı 'bendinde
ki haler sebebiyle iş veren tarafından vjâkı ola
cak fesihlerde bu hüküm tatbik edilmek 

İzni kullanma usulleri 

MADDE 12. — Yıllık ücretli izinlerin, yü
rütülen işlerin mahiyetlerine göre harigi dev
relerde kullanılacağı, izinlerin ne suretle ve 
kimler tarafından sıra veya münavebeye tâbi 
tutulacağı, yıllık izninin istifadeli olmjası için 
iş veren tarafından alınması icabedenl tedbir-

| 1er gibi hususlarla izinlerin kullanılmadı mev-
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zuuna aidolmak üzere tespitine lüzum görülecek 
usuller ve şartlar Çalışma Vekâleti tarafından 
bu kanunun meriyete girdiği günden itibaren üç 
ay zarfında (hazırlanacak bir talimatname ile 
tesbit olunur. 

Defter tutma mecburiyeti 

MADDE 13. — Her iş veren, iş yerinde ça
lışan işçi veya müstahdemlerin yıllık ücretli 
izinlerini gösterir bir defter tutmaya mecbur
dur. 

Bu defterin şekli yukarıda sözü geçen tali
matnamede gösterilir. 

Sosyal sigortalarla İlgili hükümler 

MADDE 14. — A) îşçi Sigortaları Kuru
muna bağlı sigortalılara yıllık ücretli izin dev
resi için ödenecek ücretler üzerinden iş kazala-
riyle meslelk hastalıkları primleri hariç diğer 
sigorta primlerinin, 

B) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir
yolları işçi Emekli Sandığı ile Askerî Fabrika
lar Tekaüt ve Muavenet Sandığına bağlı işçi ve 
müstahdemlere yıllık ücretli izin devresi için 
ödenecek ücretler üzerinden gerekli aidatın 
kendi kanunlarındaki esaslar dairesinde işçi 
müstahdem ve iş verenler tarafından ödenme
sine devam olunur. 

Kazançların azaltilamıyacağı 

MADDE 15. — Bu kanunun uygulanması 
neticesi olarak iş verene terettübeden vecibeler, 
işçi veya müstahdem ücret] eri ile bu •kimselere 
ait sair hakların daha aşağı hadlere indirilme
sine sebep tutulamaz. 

Teftiş ve murakabe 

MADDE 16. — Bu kanun hükümlerinin dü
zen altında yürütülmesini sağlamak üzere ya
pılması gerekli görülecek takip, murakabe ve 
teftişler Çalışma Vekâleti tarafından yürütü
lür. Bu hususta iş Kanununun iş hayatının 
murakabe ve teftişine ait bulunan 6 ncı faslı 
hükümleri ile aynı kanunun bu hükümlerle 
ilgili ceza maddeleri uygulanır. 

Ceza hükümleri 

MADDE 17. — A) Bu kanun hükümlerine 

1 3 -
göre yıllık ücretli izne hak kazanmış bulunan 
işçi veya müstahdemlere 5 nci maddede yazılı 
müddetlere uygun yıllık ücretli izni vermiyen 
veya bu izni vermekle beraber 9 ncu madde 
hükmüne aykırı olarak bu kimselere izin müd
detlerine tekabül eden ücretleri tediye efcmi-
yen iş veren veya iş veren vekili hakkında, bu 
durumda olan işçi basma 50 liradan az olma
mak üzere hafif para cezası hükmolunur. 

B) 6 ncı maddenin 1 nci fıkrası hükmüne 
aykırı olarak yıllık ücretli iznini devamlı bir 
süre halinde kullanılmasına müsaade etmiyen 
veya aynı maddenin 4 ncîi fıkrasında bahsi ge
çen izni vermiyen iş veren veya iş veren vekili 
hakkında da (A) bendi hükmü uygulanır. 

C) 11 nci maddede yazılı ücreti ödemiyen 
iş veren veya iş veren vekili hakkında izin müd
detine ait ücretin iki misli tutarında hafif pa
ra cezasına hükmolunur. K 

Ç) 12 nci maddede bahsi geçen talimatna
mede yazılı usul ve şartlara riayet etmiyen iş 
veren veya iş veren vekili hakkında 50 liradan-
az olmamak üzere hafif para cezası hükmolu
nur. 

D) 15 nci madde hükmüne aykırı hareket 
eden iş veren veya iş veren vekili hakkında işçi 
veya müstahdemlere ait ücret ve sair hakların 
daha aşağı hadlere indirilmesinden dolayı bu 
kimselerin uğradıkları zararın iki mislinden 
az olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur. 

MADDE 18. — iş veren veya iş veren veki
linin yukarıki madde şümulüne giren hareket
lerinden dolayı işçi veya müstahdem ayrıca iş 
verenin ödemekle mükellef olduğu ücretten 
gayrı bunun iki misli tutarında tazminat dahi 
talebedilebilir. 

Merci 

MADDE 19. — Bu kanunda derpiş olunan 
hususlarda iş veren veya iş veren vekilleri ile 
işçi müstahdem veya çıraklar arasmda tahad-
düs edecek dâvalar, iş mahkemelerinde ve o 
kanun hükümleri dairesinde rüyet olunur. 

MADDE 20. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

MADDE 21. — Bu kanun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri heyeti memurdur, 
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Muvakkat Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Muvakkat Encümeni. 
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2/206, 2/213, 2/235 

Karar No. 2 
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Yüksek Reisliğe 

Yıllık ücretli izin kanun lâyihasiyle tama-
. men veya kısmen bu lâyihanın ihzaratmdan 
ilham veya istifade suretiyle aynı mevzuda 
yaplmıış teklifler Muvakkat Encümenimize 
havale olunmakla tevhiden ve kısmen de tak
riri müzakere yoliyle ve Hükümet temsilcileri 
huzuriyle tetkik olundu. 

Yıllık ücretli izin sisteminin birçok medeni 
memleketlerde henüz temin edilememiş oldu
ğunu ve ötiğer işçi hakları gibi yüz yılların 
çetin mücadeleleri sonunda yıllık ücretli izni 
sağlamış bulunan en medeni memleketlerde 
dahi son defa kabul olunan müddetlerin çok 
altında müddetlerle bu hakkın tanınmış bu
lunduğunu nazara alan encümenimiz bu hü
kümlerin memleketimiz için bir iftihar ve Türk 
işçisi için sıhhat ve şevk kaynağı olacağına 
inanmıştır. 

Diğer taraftan bir işçinin bir yıl içinde 
muayyen müddet devamlı istirahat etmesinin 
ona sağlryacağı fizikî ve bedeni gücün yanın
da kadirşinas Türk işçisinin kendisine sağla
nan bu hak karşısında göstereceği anlayışlı 
gayretin yıllık ücretli izin müessesesinin bi
zatihi verime ve maliyete olan menfi tesirini 
kısmen olsun telâfi edeceği ümidedilmektedir. 

Kanun lâyiha ve tekliflerinin mucip sebep
lerine yukarda arz edilen anlayışın da ilâ
vesi suretiyle heyeti umumiyesi kabul olunmuş 
ve müzakereye esas olarak lâyiha alınmış ve 
maddelere geçilmiştir. 

Birinci madde : Bu madde şümul maddesi
dir ve bu kanunun tş Kanununa tâbi müesse
selerde çalışan işçi ve müstahdemlerle bunların 
iş verenleri hakkında tatbik olunacağını göster
mektedir. İşçilere tanınan diğer haklara ve 
kontrol imkânına nazaran bu şümul hükmü ye
rinde telâkki edildiğinden madde aynen kabul 
olunmuştur. 

İkinci madde : Bu madde mahfuz hakları gös
termektedir. Kanuni, mukavelevi veya teamüli 
müktesep hakları korumak gibi haklı bir mucip 
sebebe istenadetmekte olduğundan aynen kabul 
edilmiştir. 

Üçüncü madde : Bu madde faydalanma şart
larını tesbit etmektedir. Maddenin üçüncüjj dör
düncü, beşinci fıkraları aynen kabul olunmuş
tur. Maddenin ikinci fıkrasına vuzuh verebilmek 
için bu fıkranın birinci cümlesindeki «Bu kanu
nun tatbikatında» kelimelerinden sonra «Bir
leştirilerek» kaydı konmuş, fıkranın ikinci cümle
sinin sonunda bulunan «Geçen» kelimesi «geçmiş 
bulunan» kelimesiyle değiştirilmiştir. Maddenin 
altıncı fıkrası lâyihada, kampanya veya mevsim 
işleri görülen iş yerlerinde çalışan daimî işçilerin 
durumu üzerinde tereddüt tevlidedecek bir şe
kilde kaleme alınmış olduğundan bu fıkradan 
«veya iş yerlerinde» kaydı çıkarılmıştır. 

Üçüncü maddede encümenimizce yapılan esas
lı değişikliğin birinci fıkraya ilâve edilen ve 
tecrübe usulüne tâbi tutularak işe alınacak işçi
lerin haklarını koruyan cümledir. Bu hüküm 
tecrübe müddetlerinin, iş yerine yeni alınacaklar 
veya aynı iş yerinde vazifeleri değiştirilecekler 
aleyhine uzatılması ihtimalini önliyecek vuzuh
tadır. 

Dördüncü madde! : Bu madde çalışmanızı de
vamlılık vasfını bozmıyan halleri tadadetmekte-
dir. Hükümet lâyihasında 9' bent olarak zikre
dilen bu haller aynen kabul, edilmekle beraber 
(a) bendindeki 15 günlük müddet ile (ç) ben
dindeki bir haftalık müddet gayrikâfi buluna
rak (a) bendi 30 güne ve (ç) bendi de 15 {güne 
çıkarılmıştır. 

Bundan başka maddenin «c» bendinde mev
cut (Silâh altına alnıma) kaydı, işçinin elinde 
bulunmıyan kanuni mecburiyetler sebebiyle va
zifeye alınması hallerinden silâh altına alinma 

( a SayiBi; 80 ) 
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mahiyetinde olmıyânlann maddenin şümulü dı
şında kalmasını intacedebileceğinden. metne o 
yolda vuzuh verilmiştir. 

Ayrıca çalışmanın devamlılığını bozmadığı 
halde lâyihada madde metnine alınmıyan iki hal 
«f» ve «g» bentleri olarak metne eklenmiş, eski 
«f » ve «g» bentlerinde ibare tashihleri yapılmış 
ve bentlere taallûk eden harflerde bu sebeple bir 
değişiklik yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

Beşinci madde : Yıllık izin süresini* göster
mektedir. Bu müddetler lâyihada hizmet müd
detleri bir yoldan beş yıla kadar olanlar için 6, 
beş yıldan fazla ve on beş yıldan az olanlar için 
12 ve on beş yıldan fazla olanlar için 1% gün 
olarak tâyin edilmiş bulunuyordu. Diğer teklif
lerde ise kısmen ayni ve kısmen değişik müd
detler mavzuubahsedilmişti. 

Müddetler üzerinde üç celse devam eden mü
zakere ve tekriri müzakere neticesinde bu müd
detlerin 12, 18 ve 24 olarak değiştirilmesine son 
toplantıda hazır bulunan yedi azadan üçünün 
muhalif reyine rağmen ekseriyetle karar veril
miştir. 

Altıncı madde : (İzin tatbiki) na ait hüküm
leri, yedinci madde (Feragat memnuiyeti) ni, 
sekizinci madde (iş yerinin devri hali) ni göster
mektedir ki mucip sebeplerine göre bu maddele
rin aynen muhafaza ve kabulü muvafık mütalâa 
edilmiştir. 

Dokuzuncu madde ücretin tediyesi şeklini 
göstermektedir. Bu maddenin ikinci fıkras"nda 
«tamamlama ve temizleme» kelimelerinden sonra 
gelen (işçileri) ibarsinin, aslında, (işleri) şek
linde olması lâzımgeldiği anlaşıldığından bu ibare 
hatası gereği gibi düzeltilmiştir. Maddenin 3 ncü 
fıkrasiyle muayyen ve mukannen bir miktara. 
dayanmıyan ücret esasına göre çalışanlar hak
kında sevk edilmiş bulunan hükmün, tatbikat ve 
içtihatlarda çeşitli anlamlara yol açtığı göz önü
ne alınarak, bu fıkraya o yolda vuzuh verilmiş
tir. 

Bundan başka maddenin son fıkrasındaki 
(bir) kelimesi; ibarede fuzuli addedildiğinden 
metinden çıkarılmıştır. 

Onuncu madde ücretten mahrumiyet halini 
göstermekte olup bu madde aynen kabul olun
muştur. 

On birinci madde : İşten ayrılanların durumu 
ile alâkalıdır. Maddenin 1 nci fıkrası aynen ka
bul edilmiş, ikinci fıkrasının İş Kanununun 15 
ve muaddel 16 ncı maddelerinin (III) numaralı 
bentlerine istinaden yapılacak fesihlere ait hük
mü çıkarılmıştır. Bu hüküm işçi lehine telâkki 
edilmediği gibi kanunun 4 ncü maddesindeki 
hükümlere de aykırı bulunmuştur. 

Diğer taraftan İş Kanununun 13 ncü madde
sine istinaden iş veren tarafından iş akdinin fes
hine dair işçiye vâki olacak ihbarlara ait müh
letlerle yine aynı kanunun muaddel 18 nci mad
desi gereğince yani bir iş araması için işçiye 
verilmesi mecburi olan iş arama izinlerinn yıl
lık ücretli izin ile tedahül ettirilmemesi lü
zumlu görülmüş ve lâyihanın 11 nci maddesine 
bir fıkra ilâve olunmuştur. 

12 nci madde; (İzini kullanma usulleri), 13 
ncü madde (Defter tutma mecburiyeti) hakkın
da olup mucip sebeplerine göre aynen kabul 
olunmuştur. 

14 ncü madde sosyal sigortalarla ilgilidir. 
Bu maddede aynen kabul edilmiş, ancak, bent
leri işaret eden büyük harflar diğer maddelere 
uydurulmak üzere küçük harflerle değiştiril
miştir. Maddenin «b» bendinde aidatın kelime
sinden sonraki kısmi «a» bendi ile de alâkalı 
bulunduğundan -«kendi» kelimesinden itibaren 
satır başına alınması da muvaf :k bulunmuştur. 

On beş, on altı, on yedi ve on sekizinci mad
deler aynen kabul edilmiş, ancak 17 nci mad
dede de bentleri işeret eden büyük harfler, kü
çük harflerle değiştirilmiştir. 

On dokuzuncu maddeden fazla telâkki edi
len (veya çıraklar) kelimesi de çıkarılmıştır. 
Çünkü, çıraklara ait ne İş Kanununda, ne bu 
Kanunun 1 nci maddesinde ve ne de diğer mad-
deelrinde hiçbir hüküm yoktur. Bu kaydın tat
bikatı güçleştireceği kabul edilmiştir. İbareye 
sarahat vermek maksadiyle buraya (Ve İş 
Mahkemeleri Kanunu hükümleri dairesinde) 
ibaresi ilâve olunmuştur. 

Takdimen ve müstaceliyetle Umumi He
yette görüşülmek üzere arz olunur. 
Muvakkat Encümen 

Reisi M. M. 
Zonguldak Sakarya 
H. Timur İV. Kirişcioğlu 

(S.-Sayısı ; 80.) i 
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Kâtip 

Trabzon 
*!. Z. Ramoğlu 

Bursa 
N. Azak 
İstanbul 

R. Güneri 

Adana 
Söz hakkım mahfuzdur. 

R. Tekeli 
Bursa 

R. Kırım 
îzmlr 

A. Ünal 

Nevşehir Yozgad 
Söz hakkım mahfuzdur. 8. Eronat 

N. önder 

Zonguldak 
Söz hakkım mahfuzdur, 

M. Saraç 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Yıllık ücretli izin kanunu layihası 

Kanunun şümulü 

MADDE 1. — Bu kanun iş Kanununa tâbi 
bulunan iş yerlerinde çalışan işçi ve müstahdem
lerle bunların iş verenleri hakkında tatbik olu
nur. 

Mahfuz haklar . 

MADDE 2. — Bu kanunda yazılı bulunan 
hükümler, işçilere veya müstahdemlere daha el
verişli hak ve menfaatler sağlıyan kanun, muka
vele, teamül veya âdetlerden doğan haklara ha
lel getirmez. 

Faydalanma şartı 

MADDE 3. — Bu kanun gereğince yıllık üc
retli izne hak kazanmak için işçi veya müstahdem
lerin, iş yerine girdiği tarihten itibaren bir yıl 
çalışmış bulunması şarttır. 

işçi veya müstahdemlerin aynı iş verenin bir 
veya mütaaddit iş yerlerinde çalıştıkları süreler 
bu kanunun tatbikatında hesaba katılır. Şuka-
dar ki : Bir iş verenin iş Kanunu şümulüne giren 
iş yerinde çalışmakta olan işçi veya müstahdem
lerinin aynı iş verenin iş Kanunu şümulü dışın
da bulunan iş yerlerinde geçen hizmetleri de aynı 
hükme tâbidir. 

Bu bir yıllık süre içinde, 4 ncü maddede tadad-
olunan haller dışındaki sebeplerle işçinin veya 
müstahdemin, devamının inkıtaa uğraması halin
de bu inkıtaları telâfi edecek kadar hizmet müd
deti ilây.e» olunur ve bu suretle işçi veya müstah
demin izne istihkak kesbetmesi için lüzumlu, bir 
yıllık hizmet süresinin hitam tarihi 2 nei ve mü
taakıp hizmet yılma intikal ettirilir. 

işçi veya müstahdemin mütaakıp izin haklan 
için geçmesi icabeden bir yıllık hizmet süresi, bir 
evyelM izin hakkını doğuran sürenin hitamından 
itibaren mjitaakrp hizmet yılına doğru ve yukarı-
ki fıkra ve 4 ncü madde, hükümleri dairesinde he
saplanır. 

fşçl veya müstahdem, yukan fıkralar ve 4 ncü 
madde hükümleri dairesinde hesaplanacak her 
hizmet yılma tekabül edecek yıllık izni, mütaakıp 
hizmet yılı içinde kullanır. ¥ 

MUVAKKAT ENCÜMENİN TADlLt 

Yıllık Ücretli izin Kanunu lâyihası 

Kanunun şümulü 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci^ııaddesi ay 
nen kabul edilmiştir. 

Mahfuz Jıaklar 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

VaydaUmma şartt 

MADDE 3. — Bu kanun gereğince yıllık üc
retli izne hak kazanmak için işçi veya müstah
demlerin, iş yerine girdiği tarihten itibaren bir 
yıl çalışmış bulunması şarttır. Ancak, işei İş 
Kanununun 12 nci maddesinde gösterilmiş bu
lunan tecrübe müddeti usulüne tâbi tutularak 
işe alınmış ise, iş yerine giriş tarihinin mebdei 
tecrübe mahiyetinde işe başladığı tarihten itibaı-
ren hesabedilir. 

işçi veya müstahdemlerin aynı iş verenin bir 
veya mütaaddit iş yerlerinde çalıştıkları süreler 
bu kanunun tatbikatında birleştirilerek hesaba 
katılır. Şu kadar ki : Bir iş verenin iş Kanunu 
şümulüne giren iş yerinde çalışmakta olan işçi 
veya müstahdemlerinin aynı i§ verenin Ig Kanu
nu şümulü dışında bulunan iş yerlerinde geçmiş 
bulunan hizmetleri de aynı hükme tâbidir. 

Bu bir yıllık süre içinde, 4 ncü maddede ta~ 
dadolunan haller dışındaki sebeplerle işçinin ve
ya müstahdemin, devamının inkıtaa uğraması ha
linde bu inkıtaları telâfi edecek kadar hi^rnet 
müddeti ilâve olunur. Ve bu suretle işçi veya 
müstahdemin izne istihkak kesbetmesi için lü
zumlu, bir yıllık hizmet süresinin hitam tarihi 
2' nci ve mütaakıp hizmet yılına intikal ettirilir. 

işçi veya müstahdemin mütaakıp izin hakla
rı için geçmesi icabeden bir yıllık hizmet suresi, 
bir evvelki izin hakkını doğuran sürenin hita
mından itibaren mütaakıp hizmet yılma doğru 
ve yukarıki fıkra ve 4 ncü madde hükümleri da
iresinde hesaplanır. 

(S . S&ym : 80 ) 
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Mahiyetleri itibariyle bir yıldan az süren mev
sim veya kampanya işlerinde veya iş yerlerinde 
çalışanlar bu kanunla derpiş olunan yıllık izin
den faydalanmazlar. 

Çalışmanın devamlılık vasfını bozmıyan hallsr j 

MADDE 4. — Aşağıda yazılı haller, yıllık j 
ücretli izine hak kazanma bakımından bu kanıt- J 
ıran 3 ncü maddesinde mevzuübahsedilen çalış- j 
ma sarimi ihlâl etmez : i 

a) İşçinin veya müstahdemin uğradığı ka- j 
za veya tutulduğu hastalık dolayısiyle işine de- I 
vam edemediği günler, (Senede 15 günden faz
lası sayılmaz.) i 

b) İş Kanununun kadın işçiler için doğum i 
dan evvel ve sonra çalışma memnuiyeti vaz'et- S 
tiği devreler. " j 

e) îşçi veya müstahdemin, muvazzaf as
kerlik hizmeti dışında manevra veya her hangi 
bir sebeple silâh altına alınması sebebiyle işi- j 
ne devam edemediği günler, (işbu müddet &e~ I 
nede 60 günü geçtiği takdirde fazlası sayılmaz.), 

ç) Çalışmakta olduğu iş yerinde, mücbir se
bepler dolayısiyle işin fasılasız bir haftadan faz
la tatil edilmesi neticesi olarak işçinin veya 
müstahdemin çalışmadan geçirdiği devrenin 
bir haftası, (îşçi veya müstahdemin tekrar işe j 
başlaması şartiyle), j 

d) îş Kanununun 40 ncı maddesinde sözü i 
geçen zamanlar, 

e) Ulusal bayram, hafta tatili ve gene! ta- j 
til günleri, 

f) îşçi veya müstahdemin evlenmesi halin
de üç güne kadar, ana veya babasının, kart ve
ya koeasinm, kardeş veya çocuklarının ölümü 
halinde ise iki güne kadar Verilmesi mecburi 
olan izinler,.. 

'ti 

••. £) İşveren tarafından verilen sair izin 
gSnleri, j 

h) Bu kanunun uygulanması neticesi ola
rak işçi veya müstahdeme verilmiş bulunan üe- j 
retli yıllık izin süresi. ! 

Muvakkat E. 

İşçi veya müstahdem, yukarı fıkralar ve 4 
ncü .madde hükümleri dairesinde hesaplanacak 
her hizmet yılma tekabül edecek yıllık iznini, 
Tirütaakıp hizmet yılı içinde kullanır. 

Mahiyetleri itibariyle bir yıldan az süren 
mevsim veya kampanya, işlerinde çalışanlara bu 
kanunla derpiş olunan yıllık izinden faydalan
mazlar. 

Çalışmanın devamlılık vasfını bozmıyan hallsr 

MADDE -t. — Aşağıda yazılı haller, yıllık 
ücretli izine hak kazanma bakımından bu ka
iminin 3 ncü 'maddesinde .mevzuuıbahsedileıı ça
lışma şartını ihlâl etim ez: 

a) .îşçinin veya müstahdemin»uğradığı ka
za, veya tutulduğu hastalık dolayısiyle işine de
vam edemediği günler; (Senede 30 günden faz
lası sayılmaz) 

b) îş Kanununun kadın işçiler için doğum
dan evvel ve sonra çalışma memııniyeti vaz'et-
tiği devreler, 

e) îşçi veya müstahdemin, (muvazzaf as
kerlik hizmeti dışında manevra veya her hangi 
bir kanuni sebeple vazifeye alınması halinde 
işine, devaaıı edemediği günler. (İşbu müddet 
senede 60 günü geçtiği takdirde fazlası sayıl
maz.) 

c) Çalışmakta olduğu iş yerinde, mücbir 
sebepler dolayısiyle işin fasılasız bir haftadan 
fazla tatil edilmesi neticesi olarak işçinin veya 
müstahdemin çalışmadan geçirdiği devrenin 15 
günü, (îşçi veya «müstahdemin tekrar işe baş
laması şartiyle) 

d) îş Kanununun 40 ncı maddesinde sözü 
geçen zamlar, 

e) Ulusal bayram, hafta tatili ve genel ta
til günleri, 

f) '3513 sayılı Kanuna istinaden : ısdar olu-
nati nizamnameye göre röntgen muayenehane
lerinde çalışanlara Pazardan maada verilmesi 
mecburi olan yanım günlük izinler, 

g) İşçilerin uzlaştırma ' toplantılarına işti
rak etmeleri hakem kurulları huzuruna çıkma
ları, bu kurullarda veya iş mahkemelerinde 
işçi temsilciliği vazifesini ifa etmeleri, çalışma 
hayatı ile alâkalı mevzuata göre teşkil edilen mec
lis, kurul ve komisyonlara yahut işçilfk mevzula-

i S. Sayısı : 80 ) 
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Muvakkat Ü. 

Yıllık izin süresi 

MADDE 5. — Yukarıki maddeler esasları 
dairesinde hesaplanmak suretiyle hizmet müd
deti: 

A) Bir yıldan 5 yıla kadar olanlara yılda 
6 gün, 

B) 5 yıldan fazla ve on beş yıldan az olan
lara yılda 12 gün, 

C) 15 yıldan fazla olanlara yılda 18 gün 
yıllık ücretli izin verilir. 

Ancak 18 ve daha küçük yaşdaki işçi ve 
müstahdemlere verilecek yıllık ücretli iznij:'. sü
resi 18 günden az olamaz. 

Bu müddetler asgari olup iş akitleriyle ar
tırılabilir. 

iznin tatbiki 

MADDE 6. — Yıllık ücretli iznin iş veren 
tarafından bölünmesi caiz olmayıp bu iznin 
5 nci maddede gösterilen süreler içinde devamlı 
bir şekilde verilmesi mecburidir. 

'eren tarafından sene içinde verilmiş bu
lunan sair ücretli veya ücretsiz izinler yıllık 
izne mahsup edilemez. 

Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin 
müddetine raslıyan Ulusal Bayram, hafta ta
tili ve genel tatil günleri nazara alınmaz. 

Yıllık ücretli izinlerini iş yerinin kurulu bu
lunduğu mahalden başka bir yerede geçirecek 
olanlara, talebettikleri takdirde, gidiş ve dö
nüşlerinde yolda geçecek müddetleri karşılamak 
üzere 7 güne kadar gereken ücretsiz izinin ve
rilmesi mecburidir. 

ca sa 

riyle ilgili milletlerarası teşekküllerin konferans 
kongre veya komitelerine işçi veya sendika tem
silcisi sıfatiyle katılmaları dolayısiyle işlerine de
vam edemedikleri günler, 

h) îşçi veya müstahdemin evlenmesi haünde 
üç güne kadar, ana veya babasının, kan veya iko-
casmm, kardeş veya çocuklarının ölümü halinde 
ise iki güne kadar verilecek izinler, 

i) îş veren tarafından verilen sair izinler, 
j) Bu kanunun uygulanması neticesi olarak 

işçi veya müstahdeme verilmiş bulunan ücretli 
yıllık izin süresi. 

Yıllık izin süresi 

MADDE 5. — Yukanki maddeler esasları dai
resinde hesaplanmak suretiyle hizmet müddeti : 

ıa) Bir yıldan 5 yıla kadar olanlara yılda 12 
gün, 

ib) 5 yıldan fazla ve 15 yıldan az olanlara 
yılda 18 gün, , 

c) 15 yıldan fazla olanlara yılda 24 gün yıl
lık ücretli izin verilir. 

Ancak 18 ve daha küçük yaştaki işçi ve müs
tahdemlere verilecek yıllık ücretli izin süresi 18 
günden az olamaz. 

Bu müddetler asgari olup iş akitleriyle artı
rılabilir. 

iznin tatbiki 

MADDE 6. — Hükümetin 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

: 80) 
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Feragat memnuiyeti 

MADDE 7. — Yıllık ücretli izin hakkından 
veya bu hakkı kullanmaktan feragati tazam-
mun eden her türlü anlaşmalar hükümsüzdür. 

İş yerinin devri hali 

MADDE 8. — İş yerinin devir veya inti
kali, jahut diğer bir suretle bir işverenden baş
ka bir işverene geçmesi bu iş yerinde çalışan 
işçi veya müstahdemlerin yıllık ücretli izin hak
larına halel getiremez. Hilâfına mukavele olsa 
dahi, yıllık izin sürelerine ait ücretler yeni işve
ren tarafından ödenir. 

Ücret 

MADDE 9. — İşveren, yıllık ücretli iznini 
kullanan her işçi veya müstahdeme, yıllık 
izin devresine ait ücretini ilgili şahsın izne 
başlamasından evvel peşin olarak ödemeye mec
burdu:. 

Bu ücretin hesabında fazla çalışma ücretleri 
ile çeşitli ikramiye ve pirimler, hazırlama, ta
mamlama ve temizleme işçileri için verilen üc
retler ve işverence sağlanan ayni ve sosyal yar
dımlar nazarı itibare alınmaz. 

Parça başına veya yapılan iş miktarına göre 
veya (% 10) gibi muayyen ve mukannen bir mik
tara dayanmıyan ücret esasına göre çalışılan iş 
yerlerinde izin süresine tekabül edecek ücret, işçi 
veya müstahdemin son bir yıllık devre içinde iş 
yerinde kazandığı ücretin bilfiil çalıştığı günlere 
bölünmesi suretiyle bulunacak günlük vasatisi 
üzerinden hesaplanır, 

Maktu aylık ücretle çalışan işçi ve müstah
demlerin bir gündelikleri, aylık ücretlerinin 
26 da biri olarak hesaplanır. 

Ücretten mahrumiyet 

MADDE 10. — Yıllık ücretli iznini kul
lanmakta olan işçi veya. müstahdem izin dev
resi içinde ücret karşılığı bir işte çalıştığı 
takdirde bu müddet için kendisine ödenen ücret 
istirdadolıınur. 

Muvakkat E. 

Feragat memnuiyeti 

MADDE 7. — Hükümetin 7 nci nıadşdesi ay 
nen kabul edilmiştir. 

İş yerinin devri hali 

MADDE 8. — Hükümetin 8 nci (maddesi ay 
nen kabul edilmiştir. 

Ücret 

MADDE 9. — İş veren, yıllık ücretli iznini 
kullanan her işçi veya müstahdeme, yıjlık izin 
devresine ait ücretini ilgili şahsın izne başla
masından evvel peşin olark ödemeye mecbur
dur. 

Bu ücretin 'hesa'bında fazla çalışma, ücret
leri ile çeşitli ikramiye ve primler, hasırlama. 
tamamlama ve temizleme işleri için verilen üc
retler ve iş verence sağlanan ayni vf sosyal 
yardımlar nazarı itibara alınmaz. 

Günlük, haftalık veya aylık olarak muay
yen bir ücrete dayanmış olmayıp da komisyon üc
reti, kâra iştirak, tasarruf ve yalnız servisi 
mukabili bahşiş veya yüzde on gibi gayrimu-
ayyen zaman ve miktar üzerinden ücret alan iş
çi veya müstahdemin izin süresine teikapül ede
cek ücreti, bu kimsenin son bir yıllık devre 
içinde iş yerinde kazandığı ücretin bilfiil çalış
tığı günlere bölünmesi suretiyle bulunacak gün
lük vasatisi üzerinden hesaplanır'. 

Maktu aylık ücretle çalışan işçi ve müstah
demlerin gündelikleri, aylık ücretlerini^ 26 da 
biri olarak hesaplanır. 

Ücretten mahrumiyet 

MADDE 10. — Hükümetin 10 ncu maddesi 
aynen kalbul edilmiştir. 

(••& Sayısı : 80 ) 
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İ§ten ayrılanların durumu 

MADDE 11. — îşçi veya müstahdemin hak 
kazanıp da henüz kulanmadığı yıllık izin müd
detine tekabül eden ücreti iş akdinin iş veren, 
işçi veya müstahdem tarafından feshi halinde 
kendisine ödenir. 

Şu kadar ki îş Kanununun 15 ve muaddel 16 
ncı maddelerinin III numaralı fıkralarına müste
niden işçi veya iş veren ve aynı kanunun 16 ncı 
maddecinin II numaralı bendindeki haller sebe
biyle iş veren tarafından vâki olacak fesihlerde 
bu hüküm tatbik edilmez. 

izni kullanma usulleri 

MADDE 12. — Yıllık ücretli izinlerin, yürü
tülen işlerin mahiyetlerine göre hangi devreier
de kullanılacağı, izinlerin ne suretle ve kimler 
tarafından sıra veya münavebeye tâbi tutulacağı, 
yıllık iznin istifadeli olması için iş veren tarafın
dan alınması icabeden tedbirler gibi hususlarla 
izinlerin kullanılması mevzuuna aidolmak üzere, 
tesbitine lüzum görülecek usuller ve şartlar Ça
lışma Vekâleti taralından.bu kanunun meriyete 
girdiği günden itibaren 3 ay zarfında hazırlan a-
cak bir talimatname ile tesbit olunur. 

Defte/r tutma mecburiyeti 

MADDE 13. — Her iş veren, iş yerinde çalişan 
işçi veya müstahdemlerin yıllık ücretli izinlerini 
gösterir bir defter tutmaya mecburdur. 

Bu defterin şekli yukarda sözü geçen talimat
namede gösterilir. 

Sosyal sigortalarla ilgili hükümler 

MADDE 14. — A) işçi Sigortaları Kuru
muna bağlı sigortalılara yıllık ücretli izin devresi 
için ödenecek ücretler üzerinden iş kazalariyle, 
meslek hastalıkları pirimi eri hariç, diğer sigorta 
primlerinin; 

< Muvakkat E. 

ÎŞten ayrılmitarın durumu ' 

MADDE 11. — îşçi veya müstahdemin hak 
kazanıp da henüz :kullanmadığı yıllık izin müd
detine tekabül eden ücreti iş aıkdinin iş veren,, 
işçi veya müstahdem tarafından feshi halinde 
kendisine ödenir. 

Şu kadar ki îş Kanununun muaddel 16 ncı 
maddesinin II numaralı bendindeki haller se
bebiyle iş veren tarafından vâ"kı olacak fesih
lerde bu hüküm tatbik edilmez. 

Bu kanunun tatbikatında, îş kanununun 
(13) ncü madesine istinaden iş veren tarafın
dan iş akdinin feshine dair işçice rakı öîaüak 
ihbarlara ait mühletlerle yine aynı kaitttintm 
muaddel 18 nci maddesi gereğince yeni bir 'i$-' 
araması için işçiye verilmesi mecburi olan iş 
arama izinleri bu kanunda yazılı yıllık ücretli 
izin süreleriyle tedahül edemez. 

İzni kullanma usûlleri 

MADDE 12. — Hükümetin 12 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. . ..-.l.; ^ 

Defter tutma mecburiyeti 

MADDE 13. — Hükümetin 13 ncü maddem 
aynen kabul edilmiştir. 

Sosyal sigortalarla ilgili hükümler, 

MADDE 14. — a) îşçi Sigortaları Kurumu
na bağlı sigortalılara yıllık ücretli izin devresi 
için ödenecek ücretler üzerinden ^tş kazalariyle, 
meslek hastalıkları (pirimİeri hariç) diğer sigor
ta pirimlerinin, 

( S. Sayısı : 80 ) 
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B) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryol
ları işçi Emekli Sandığı ile, Askerî Fabrikalar 
Tekaüt ve Muavenet Sandığına bağlı işçi ve müs
tahdemlere yıllık ücretli izin devresi için ödene
cek ücretler üzerinden gerekli aidatın kendi ka
nunlarındaki esaslar dairesinde işçi, müstahdem 
ve iş verenler tarafından ödenmesine devam olu
nur. 

Kazançların azattüamıyacağı 

MADDE 15. — Bu kanunun uygulanması ne
ticesi olarak, iş verene terettübeden vecibeler, iş
çi veya müstadem ücretleri ile bu kimselere ait 
sair hakların daha aşağı hadlere indirilmesine se
bep tutulamaz. 

Teftiş ve murakabe 

MADDE 16. — Bu kanun hükümlerinin dü
zen altında yürütülmesini sağlamak üzere yapıl-
ınası gerekli görülecek takip, murakabe ve teftiş
ler Çalışma Vekâleti tarafından yürütülür. Bu 
ftusüsta iş Kanununun iş hayatının murakabe ve 
tşftişine ait bulunan 6 ncı faslı hükümleri ile ay-
iinı kanunun bu hükümlerle ilgili ceza maddeleri 
uygulanır. 

Ceza Hükümleri 

MADDE 17. — A) Bu%kanun hükümlerine 
göre yıllık ücretli izne hak kazanmış bulunan iş
çi veya müstahdemlere 5 nci maddede yazılı müd
detlere uygun yıllık ücretli izni vermiyen veya 
bu izni vermekle beraber 9 ncu madde hü'nnü 
ne aykırı olarak bu kimselere izin müddet :eri
ne tekabül eden ücretleri tediye etnıiyen işve
ren veya işveren vekili hakkında, bu durumda 
olan işçi başına 50 liradan az olmamak üzere 
hafif para cezası hükmolunur. 

B) 6 ncı maddenin birinci fıkrası hükmü
ne aykırı olarak yıllık ücretli iznin devaınl* bîr 
süre halinde kullanılmasına müsaade etmiyen 
veya aynı maddenin 4 ncü fıkrasında bahsi ge
çen izni vermiyen işveren veya işveren vekili 
hakkında da (A) bendi hükmü uygulanır. 

C) 11 nci maddede yazılı ücreti ödemiyen 
işveren veya işveren vekili hakkında izin müd
detine ait ücretin iki. misli tutarında hafif para 
cezası hükmolunur. 

(S . Sa 

Muvakkat i l 

'b) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryol
ları işçi Emekli Sandığı ile Askerî Fabrikalar 
Tekaüt ve Muavenet Sandığına bağlı işçi ve müs
tahdemlere yıllık ücretli izin devresi için ödene
cek ücretler üzerinden gerekli aidatın, 

Kendi kanunlarındaki esaslar dairesinde işçi. 
müstahdem ve iş verenler tarafından ödenmesine 
devam olunur. 

Kazançların azaltümıyamğı 

MADDE 15. — Hükümetin 15 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

\ Teftiş ve murakabe 

MADDE 16. '— Hükümetin 16 ncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Ceza Hükümleri 

MADDE 17. — a) Bu kanun hükümlerine 
göre yıllık ücretli izne hak kazanmış bulunan iş. 
çi veya müstahdemlere 5 nci maddede yazılı 
müddetlere uygun yıllık ücretli izni vermiyen 
veya bu izni vermekle beraber 9 ncu madde hük
müne aykırı olarak bu kimselere izin müddetle
rine tekabül eden ücretleri tediye etnıiyen iş ve
ren veya iş -veren vekili hakkında, bu durumda 
oian işçi başına 50 liradan az olmamak üzere ha
fif para cezası hükmolunur. 

b) 6 ncı maddenin 1 nci fıkrası hükmüne 
aykırı olarak yıllık ücretli iznin devamlı bir süre 
halinde kullanılmasına müsaade etmiyen veya ay
nı maddenin 4 ncü fıkrasında, bahsi geçen izni 
vermiyen iş veren veya, iş veren vekili hakkında 
da (a) bendi hükmü uygulanır. 

c) 11 nci maddede yazılı ücreti ödemiyen is 
veren veya'iş veren vekili hakkında izin müdde
tine ait ücretin iki misli tutarında hafif para ce
zalı hükmolunur. 

ı. : 80 ) 
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U) 12-nci maddede bahsi geçen talimatna
mede yazılı usul ve şartlara riayet etmiyen iş
veren veya işveren vekili hakkında, 50 lira
dan az olmamak üzere hafif para cezası hükmo-
lunur. 

D) 15 nci madde hükmüne aykırı hareket 
eden işveren veya işveren vekili hakkında işçi 
veya müstahdemlere ait ücret ve sair hakların 

daha aşağı hadlere indirilmesinden dolayı bu 
kimselerin uğradıkları zarann iki mislinden az 
olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur. 

MADDE 18. — İşveren veya işveren vekili
nin yukardaki madde şümulüne giren hareket
lerinden dolayı, işçi ve müstahdem ayrıca işve
renin ödemekle mükellef olduğu ücretten gayri 
bunun iki misli tutarında tazminat dahi taleb-
edebilir. 

Merci 

MADDE 19. — Bu kanunda derpiş olunan 
hususlarda işveren veya işveren vekilleri ile 
işçi, müstahdem veya çıraklar arasında tahad-
düs edecek dâvalar, iş mahkemelerinde ve o 
kanun hükümleri dairesinde rüyet olunur. 

MADDE 20. 
meriyete girer. 

MADDE 21. -
ya İcra Vekilleri 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
. Yay. ve Turz. 

A. Aker 
Adliye Vekili 
E. Budaköğlu 

— Bu kanun neşri tarihinde 

- Bu kanun hükümlerini icra-
Heyeti memurdur. 

9.VI.1959 
Devlet Vekili ve 
Çalışma V. V. 

İ7. Şaman 
ve Devlet Vekili ve 
V. V. Münakalât V. V. 

M. Kurbanoğlu 
Millî Müdafaa Vekili 

E. Menderes 
Dahiliye Vekili ve 

Hariciye V. V. 
Dr. Namık Gedik 

Maliye Vekili 
ff. Polatkan 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 

Muvakkat E. 

ç) 12 nci maddede bahsi geçen Talimatna
mede yazılı usul ve şartlara riayet etmiyen iş ve
ren veya iş veren vekili hakkında, 50 liradan az 
olmamak üzere hafif para cezası hükmolunur. 

d) 15 nci madde hükmüne .aykırı hareket 
eden iş veren veya iş veren vekili hakkında işçi 
veya müstahdemlere ait ücret ve sair hakların 
daha aşağı hadlere indirilmesinden dolayı 'bu 
kimselerin uğradıkları zarann iki mislinden az 
olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur. 

MADDE 18. — Hükümetin 18 nei maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Merci 

MADDE 19. — Bu kanunda derpiş olunan 
hususlarda iş veren veya iş veren vekilleriyle işçi 
•ve müstahdem aramda tahaddüs edecek dâvalar, 
i«l mahkemelerinde ve i§ mahkemeleri Kanunu hü
kümleri dairesinde rüyet olunur. 

MADDE 20: 
meriyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde 

MADDE 21. — Bu kanun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

•Nafja Vekili ve 
Mşşarif V. V. 

T.Îİeri 
SüL velîç. Mua. Vekili 

Dr. İMfi Ktrtyr 
Ziraat Vekili 

N. Ökmen 
Çalışma Vekili 

Ticaret Vef&li 
E. ErkmÜn 

öüm.vetnh.y«înli 
B. Jlüsmaû 

Münakalât Vekili 

fuıayi VffciU 

Bas. - Yay. ve Tfc&. V«W$j ;->! îmaf V 
M. Berk 

&or4inasyo$ İfaküi ve 
fcanayi ¥. V. 

S. Ataman 

t > e « 
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Devre :XI 
ÎÇtima: 3 S. S A Y I S I : 

Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası kanunu lâyihası ve 
Muvakkat Encümen mazbatası (1/493) 

T. C. 
Başvekâlet 15 . I . 1960 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 1031/47 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Basın - Yayın ve Turizm Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri 
Heyetince 25 . XII . 1959 tarihinde kararlaştırılan Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası ka
nunu lâyihasının, aa-babı mucibesi ile birlikte, sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCÎBE 

On Dokuzuncu Asırdan sonra bütün dünyada seyahat ve memleket görme arzusu âdeta 
bir ihtiyaç halini almış, içinde yaşadığımız zamanda ise havacılıktaki inkişafa muvazi olarak 
otelcilik ve turizm endüstrisi büyük bir bünye istihalesiyle son derece ehemmiyetli gelişme
ler kaydetmiştir. Birçok Avrupa memleketlerinde iç ve dış turizm bir endüstri halinde bu mem
leketlerin ekonomisine büyük varlıklar ilâve ettiği de bir hakikattir. Misal olarak : 1956 da 
Almanya'da tuzirmden safi olarak 113, isviçre'de 125, italya'da 215 milyon dolar değerinde bir 
gelir temin edilmiş bulunduğunu zikredebiliı iz. 

Yurdumuzun birçok tabiî güzellikleri ve bilhassa kucağında barındırdığı eski çağ mede
niyetleri bakımından turistler için birinci derecede cazip olacak servetlere malik olduğu ma-
lûmumuzdur. Ancak, bu varlıkları işletmek ve bu güzelliklerden istifade edebilmek için bu
günkü medeni ihtiyaçlara cevap verebilecek bir turizm endüstrisinin kurulması ve mevcut olan
ların çadğaşları seviyesine ulaştırılması bir zaruret halini almış bulunmaktadır. 

Bu maksatla kurulmasına tevessül olunan Basın - Yayın ve Turizm Vekâleti, turzim endüstri
sinin yurdumuzda programlı ve rantabl bir şekilde gelişmesini sağlıyacak çalışmalar yapacağı 
gibi, bunların tatbikatta hususi teşebbüs ve sermaye tarafından gerçekleştirilmesinin bir fi
nansmana muhtacolduğu düşüncesiyle milîî sermaye ile teşekkül edecek ve bu sahadaki fi
nansman ihtiyaçlarını karşılayacak Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankasının kurulmasına gi
dilmiştir. 

Bu kanunla kurulacak olan banka modern ihtiyaçlara cevap verebilecek bir turizm endüst
risinin kurulması için hususi sermaye ve teşebbüsü, tesbit edilen program ve plân dairesinde 
finanse edeceği gibi bizzat örnek olacak müesseseler, otel ve turistik yerler inşa edip işlete
cek ve aynı zamanda turizmin genişletilmesi ve tanıtılması yolunda lüzumlu çalışmalara re'sen 
ye^a ecnebi ajans ve sermayelerinin iştiraki ile temin yoluna gidecektir. 
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Turizm endüstrisinin bilhassa dayandığı ve ve muhtacolduğu turizm müesseselerini^ perso

nel eğitimini ve turistik hâtıra eşyalarının ve el sanatlarının inkişafını da yapacağı teşvik ve 
finansmanlar yoliyle sağlıyacaktır. 

Bugün dünya turistlerinin artık cazip bulmadıkları Avrupa şehirlerinden yavaş! yavaş 
Şark'a kayma istidatları gösterdiği bir devirde, yurdumuzda böyle bir endüstrinin modern ih
tiyaçlara cevap verecek bir şekilde kurulması millî gelirimize ve dış iştira gücümüze büyük fay
dalar sağlamış olacaktır. 

îşte bu maksatla : Turizm çalışmalarımızda tamamen iktisadi işletmecilik görüşü ile mo
dern bir turizm endüstrisinin kurulması yolunda lüzumlu finansmanı sağlıyacak bizzat veya 
muhtelif itşirâkler ile bazen bir örnek bazen de teşvik edici rol oynayacak bir müessesenin 
vücuduna duyulan ihtiyaçla Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası kurulması uygun mütalâa 
edilmiş ve bu maksatla ilişik lâyiha hazırlanmış bulunmaktadır. 

Muvakkat Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Muvakkat Encümeni 

Esas No. 1/493 
Karar No. 2 

11 .11 . 1960 

Yüksek Eeisliğe 

Havale buyurulan Türkiye Cumhuriyeti Tu
rizm Bankası kanun lâyihası alâkalı Hükümet 
temsilcileri hazır bulunduğu halde müzakere 
olundu. Lâyiha, esbabı mucibesinde de belirtil
miş; olduğu üzere, millî ekonomimize saglıya-
cağı yeni imkânlarla mühim bir kaynak olmaya 
namzet bulunan turizm endüstrisinin süratle 
inkişafını istihdaf etmektedir. 

Avrupa memleketlerinin birçoğunda turizm 
gelirlerinin millî gelir içinde mühim bir unsur 
haline geldiği ve iç ve dış turizm faaliyetleri
nin bir endüstri halinde organize edilmesi ne
ticesinde gittikçe artmakta olan bu gelirlerin 
iktisadi kalkınma faaliyetlerinde müessir ölçü
de yardımcı olduğu malûm bulunmaktadır. 
Yurdumuz, sahip bulunduğu tabiî güzellikler 
ve tarihî zenginlik bakımından bir turizm en
düstrisinin kısa zamanda gelişmesine en elve
rişli bir vasat teşkil etmektedir. Bu itibarla, 
turizmin sistemli bir şekilde geliştirilmesi ga
yesiyle gerek resmî ve gerekse hususi sektöre 
ait malî imkânların süratle harekete geçiril
mesi ve turizm endüstrisinin taazzuvunu kolay
laştıracak bir mekanizmanın vücuda getiril
mesi bir zaruret haline gelmiş bulunmaktadır. 

Bu ihtiyaçla sevk edilmiş bulunan lâyihada, 
fonksiyonları bakımından turizm endüstrisinde 

finansman, yatırım ve işletmecilik mevzuları ile 
iştigal etmek ve bir taraftan hususi teşebbüs 
ve sermayeyi teşvik ve takviye etmekle bera
ber diğer taraftan da örnek tesisler kuıfmak ve 
işletmek suretiyle bu sanayiin kuruluş ye geliş
mesinde âmme hizmeti mahiyetinde bir rol oy
namak üzere 300 000 000 lira sermayeli Türki
ye Cumhuriyeti Turizm Bankasının kurulması 
derpiş olunmaktadır. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi üzerinde cere
yan eden müzakerelerde modern işletmecilik 
metotlariyle çalışacak böyle bir müessesenin 
kurulması suretiyle memleketimize büjfük im
kânlar sağlıyacak bir sanayiin vücuda getiril
mesi teşebbüsünün isabeti üzerinde görüşj birliği
ne varılmış ve bu mevzudaki faaliyetler^ istika
met verecek Basın - Yayın ve Turizm Vekâleti 
teşkilât kanunu lâyihasının da fbir an evvel Yük
sek Meclise sevk edilmesi temennisi izhar oluna
rak maddelere geçilmiştir. 

Birinci maddenin aynen kabulünü miütaakıp 
bankanın iştigal mevzularına mütaaHik 2 nci 
madde fıkraları ayrı ayrı müzakereye vaz'oluna
rak lüzumlu görülen tadil ve tashihler yapılmış
tır. 3 ncü madde ve 4 ncü maddeler aynen ka
bul edilmiş, bankanın sermayesine mütaallik 5 
nci maddenin sermaye tezyidine mütedair ikinci 
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fıkrası tay ve bir fıkra ilâve olunmuştur. 6 nci 
maddede C grupuna ait hisse senetlerinin hâmi
line muharrer olması kararlaştırılarak madde 
metni bu şekilde tadil olunmuştur. 7, 8, 9 ve 10 
ncu maddeler aynen kabul edilmiş, murakıplarla 
ilgili 11 nci madde değiştirilerek murakıp adedi 
üçe çıkarılmış ve yedek murakıp seçilmesine dair 
bir fıkra ilâve olunmuştur. Tadilen kabul edilen 
12 nci maddeden sonra, Bankanın yetkili idari 
uzuvları arasında tadadedilen idare komitesinin 
tarzı terekkübüne aidolup sehven metin dışında 
kalan bir madde 13 ncü madde olarak metne ek
lenmiş ve 13, 14, 15 ve 16 nci maddelerin madde 
numaraları değiştirilerek aynen kabul olunmuş
tur. Bankaya Hükümetin tasdiki şartiyle lüzum 
gördüğü gayrimenkulieri istimlâk yetkisi veren 
17 nci madde ekseriyetle alınan bir kararla tay-
yedilmiştir. Mütaakıp 18 nci madde tadilen, 19 
ncu madde aynen ve 20 nci madde değişiklikler
le kabul olunmuştur. 

Bilâhara kârın dağıtılmasiyle ilgili 21 nci 
madde ile ihtiyat akçesine dair 22 nci madde ye
niden metne ilâve olunmuştur. Bundan sonra ge
çici maddeler müzakere edilmiş ve Türkiye Tu
rizm Bankası memur ve müstahdemlerine dair 
yeni bir geçici madde eklenmek ve diğerleri ay
nen alınmak suretiyle üç geçici madde ile meri
yetle ilgili 21 ve 22 nci maddeler madde numa
raları değiştirilerek aynen kabul edilmiştir. 

Temenniler : 2 nci maddenin 2 nci fıkrası 
mucibince yapılacak satış şartlarının bir talimat
name ile tesbit olunması; 6 nci maddede mez
kûr % 40 Hazine hissesinin, bankaya mevdu 
hizmetlerin lâyikiyle ifasına imkân sağlanması 
zarureti karşısında, süratle tediyesi bakımından 
Hükümetin dikkat nazarının çekilmesi; 12 nci 
maddenin tatbikında gerekli itinanın gösterilme
si hususlarının temenniler halinde mazbataya 
dercolunması kararlaştırılmıştır. 

Takdimen ve müstaceliyetle Umumi Heyette 
görüşülmek üzere Yüksek Riyasete takdim olu
nur. 
Muvakkat Encümen Reisi M. Muharriri 

Antalya Balıkesir 
B. Onat H. Timurtaş 
Kâtip 
Çorum 
Y. Gürsel 

Bolu 
Z. Danışman 

îçel 
R. Çetin 
Konya 

M. Güzelkıhnç 

Ankara 
Söz hakkım mahfuz 

1. Seçkin 
Hatay 

Söz hakkım mahfuz 
/. Ada 
İzmir 

.N. încekara 
Kütahya 

8. S. Nasuhoğlu 
Yozgad 

N. Tanil 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ ! 

Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası kanunu 
lâyihası ı 

I. - Kuruluş 

Kuruluş yetkisi 

MADDE 1. — Basın - Yayın ve Turizm Ve
kâletine (Türkiye Cumhuriyeti Turizm Banka
sı Anonim Şirketi) adı ile bu kanuna ve husu
si hukuk hükümlerine tâbi olmak üzere bir 
banka kurmak için salâhiyet verilmiştir. 

Bankanın yapacağı işler 

MADDE 2. — Banka aşağıdaki işlerle işti
gal eder : 

A) Turizm Endüstrisi işleri: 
1. Turistik tesisler kurmak, işletmek, icar 

ve isticar etmek, satmak, 
2. Turistik mahallerde turizme bilvasıta 

hizmet edecek inşaat yapıp satmak, 
3. Turistik mahaller ve yollardaki tarihî 

kaleler, kervansaraylar ve benzeri abidelerin 
muhafaza ve bakımlariyle vazifeli idarelerce 
restore edilmiş olanlarında, mimari ve inşai 
esaslarında değişiklik yapmamak, tarihî kıy
metlerini haleldar etmemek üzere Maarif Ve
kâletinin müsadesi ve bankanın Hazine ile müş
tereken tesıbit edeceği kira bedeli karşılığında 
lokanta, otel ve misafirhane gibi işletmeler kur
mak, 

4. Kamping yerleri tesis ve idare etmek, 
5. İşçi ve memurların tatil ve dinlenme 

ihtiyaçlarına cevap verecek sosyal turizm te
sisleri kurmak, 

6. Millî parklarda ve korama sahalarında 
lüzum ve ihtiyaca göre turistik tesisler kurmak 
ve işletmek, I 

7. Turizm endüstrisine lüzumlu malzeme 
ve teçhizatı imal ve ithal etmek ve bu malze
me ve teçhizatın ticaretiyle meşgul olmak, 

8. İçerde ve Türk parası kıymetini koru
ma mevzuatı dairesinde dışarda turizm büroları 
ve seyahat acentaları açmak, 

9. Turistik otobüsler ve diğer turistik na
kil vasıtaları çalıştırmak ve bunlara ait servis 
istasyonları kurmak ve işletmek, 

10. Hatıra eşyası imal etmek, veya ettir
mek, satınalmak ve satmak, J 

MUVAKKAT ENCÜMENİN TADİLİ 
I 

Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası 
kanunu lâyihası 

I. — Kuruluş 

Kuruluş yetkisi 

MADDE 1. — Lâyihanın 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Bankanın yapacağı işler 

MADDE 2. — Banka aşağıdaki işlerle iştigal 
eder : 

A) Turizm endüstrisi işleri : 
1. — Turistik tesisler kurmak, işletmek, icar 

ve isticar emek, satmak, 
2. —• Basın - Yayın ve Turizm Vekâletince 

tesbit edilecek turistik mahallerde turizme bil
vasıta hizmet edecek inşaat yapıp kiralamak ve 
satmak, 

3. — Turistik mahaller ve yollardaki tarihî 
kaleler, kervansaraylar ve benzeri âbidelerin 
muhafaza ve bakımlariyle vazifeli idarelerce 
restore edilmiş olanlarda, mimari ve inşai esas
larında değişiklik yapmamak, tahirî kıymetleri
ni haleldar etmemek üzere Maarif Vekâletinin 
müsaadesi ve bankanın Hazine ile müştereken 
tesbit edecekleri esaslar dâhilinde lokanta, 
otel ve misafirhane gibi işletmeler kurmak, 

4. — Kamp yerleri tesis ve idare etmek, 
5. — İşçi ve memurların tatil ve dinlenme 

ihtiyaçlarına cevap verecek sosyal turizm te
sisleri kurmak, 

6. — Millî parklarda ve 'koruma sahalarında 
lüzum ve ihtiyaca göre turistik tesisler kur
mak ve işletmek, 

7. — Turizm endüstrisine lüzumlu malzeme 
ve teçhizatı imal veya ithal etmek ve bu mal
zeme ve teçhizatın ticaretiyle meşgul olmak, 

8. — İçerde ve dışarda turizm ve seyahat 
acentaları açmak, 

9. Turistik otobüsler ve diğer turistik na
kil vasıtaları çalıştırmak ve bunlara ait ser
vis istasyonları kurmak ve işletmek, 

10. Hâtıra eşyası imal etmek veya ettirmek, 
satınalmak ve satmak, 
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Hü. Muvakkat E. 

11. Müzelerle iş birliği yaparak müzelerin 
propagandasına ve müze eserlerinin tanıtılma
sına hizmet edecek neşriyat yapmak, biblolar, 
tablolar, albümler, kartpostallar ve benzeri eş
ya imal ettirmek ve satmak, 

12. Memleket içinde ve dışında turizm pro
pagandası yapmak, 

13. Yabancı müessese ve firmalar ve turizm 
endüstrisi inşaat ve işletme şirketleriyle ortak
lık ve iştirakler kurarak Yabancı sermayeyi 
teşvik Kanunu hükümleri dairesinde iş birliği 
yapmak, 

14. Yerli ve yabancı, resmî veya hususi 
seyahat acentalan, nakliyat şirketleriyle müna
sebetler kurmak, 

15. Mevzularına giren işlerle alâkalı si
gortalar yapmak veya sigorta şirketlerine işti
rak etmek. 

16. Turizm ile ilgili her nevi ticari, sınaî 
ve malî işleri yapmak, 

B) Bankacılık muameleleri : 
17. Turizm endüstrisi müessese ve işletme

lerine lüzumlu kısa, orta ve uzun vadeli kredi
ler açmak, 

18. Sosyal turizmi tasarruf yoliyle kolay
laştıracak mevduat kabul etmek, 

19. Bankalar Kanunu hükümleri dairesin
de her türlü banka muameleleri ile iştigal et
mek: ve mevduat kabul eylemek, 

C) Banka yukarda sayılan iş ve hizmetleri 
doğrudan doğruya veya iştirakler kurarak, ve
yahut kurulmuş ve kurulacak şirketlere katıl
mak veya finanse etmek suretiyle yapar. 

D) Banka, (A) ve (B) bentlerindeki iş ve 
hizmetler için gayrimenkule temellük ve tasar
ruf eder, menkul ve gayrimenkul teminat ala
bilir (19 ncu fıkradaki umumi bankacılık mu
ameleleri hariç.) 

Merkez 

MADDE 3. — Bankanm merkezi İstanbul'
dadır. Lüzum görülen yerlerde Bankalar Ka
nunu hükümlerine göre şube veya ajans açabi
lir. 

Müddet 

MADDE 4. — Bankanın müddet, katî kuru
luş tarihinden başlamak üzere doksan dokuz 
yıldır. 

(S. Sa 

11. Müzelerle mutabakat halinde müzele
rin propagandasına ve müze eserlerinin tanı
tılmasına hizmet edecek neşriyat yapmak, bib
lolar, tablolar, albümler, kartpostallar ve ben
zeri eşya imal ettirmek ve satmak, 

12. Yabancı müessese ve firmalar ve tu
rizm endüstrisi inşaat ve işletme şirketleriyle 
ortaklık ve iştirakler kurarak Yabancı serma
ye teşvik Kanunu hükümleri dairesinde iş bir
liği yapmak, 

13. Yarli ve yabancı, resmî veya hususi 
seyahat acentalan, nakliyat şirketleriyle müna
sebetler kurmak, 

14. Mevzularına giren işlerle alâkalı si
gortalar yapmak veya sigorta şirketlerine iş
tirak etmek, 

15. Turizmle ilgili diğer her nevi ticari, 
sınai ve malî işleri yapmak, 

B) Bankacılık muameleleri : 
1. Turizm endüstrisi müessese ve işletme

lerine lüzumlu kısa, orta ve uzun vadeli kre
diler açmak, 

2. Sosyal turizmi tasarruf yoliyle kolay
laştıracak mevduat kabul etmek, 

3. Bankalar Kanunu hükümleri dairesinde 
her türlü banka muameleleri ile iştigal etmek 
ve mevduat kabul eylemek, 

C) Banka yukarda sayılan iş ve hizmet
leri, doğrudan doğruya veya iştirakler kura
rak, veyahut kurulmuş ve kurulacak şirketle
re katılmak veya finanse etmek veyahut icar 
veya isticar suretiyle yapar. 

D) Banka, (A) ve (B) bentlerindeki iş ve 
hizmetler için gayrimenkule temellük ve tasar
ruf eder, menkul ve gayrimenkul teminat ala
bilir. ( (B) bendi 3 ncü fıkradaki umumi ban
kacılık muameleleri hariç. ) 

Merkez 

MADDE 3. — Lâyihanın 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Müddet 

MADDE 4. — Lâyihanın 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Hü. 
Sermaye 

MADDE 5. — Bankanın itibari sermayesi, 
her biri biner Türk lirası kıymetinde 300 000 
hisseye ayrılmış, olarak 300 000 000 Türk lira
sıdır. Sermaye Umumi Heyetin karan ile bir 
misli artırılabilir. 

Hisse senetleri 
MADDE 6. — Bankanın hisse senetleri (A), 

(B) ve (C) gruplarına aynlmış olup, 
(A) grupu hisse senetleri sermayenin % 40, 
(B) grupu hisse senetleri sermayenin % 40, 
(C) Grupu hisse senetleri sermayenin % 20 

sini temsil eder. 
(A) grupu hisse senetleri Hazineye, 
(B) grupu hisse senetleri bankalarla, resmî 

ve hususi teşekküllere, 
(C) grupu hisse senetleri diğer hükmi ve 

hakiki şahıslara tahsis olunmuştur. 
Hazine hissesi Basın - Yayın ve Turizm Ve

kâleti tarafından temsil olunur. 

MADDE 7. — Resmî ve hususi teşekküllere 
ve hususi idare ve belediyelere ait olup, ban
kaca işletilmesi uygun görülen tesislerin mül
kiyeti alâkalının muvafakati ile (B) ve (C) 
gmpu hissıe senetleri karşılığı bankaya devrolu-
nür. 

Bu fesislerin değeri alâkalı teşekkül ve da
irelerle, banka ve Basın - Yayın ve Turizm 
Vekâletinde tâyin olunan temsilcilerden müte
şekkil üç kişilik bir komisyonca tesbit olunur. 

Tahvil çıkarma yetkisi 

MADDE 8. — Banka en çok 25 yılda itfa 
edilmek şartiyle ödenmiş sermayesinin % 50 
sini geçmemek üzere G115 sayılı Kanunun 23 
ncü ımaddesi hükmü dairesinde tahvil çıkara
bilir. 

II. - İdari hükümler 

Bankanın idaresi 

MADDE 9.—Bankanın yetkili uzuvları şun
lardır : 

1. Umumi Heyet, 

Muvakkat E. 

Sermaye 
MADDE 5. — Bankanın itibari sermayesi, her 

biri biner Türk lirası kıymetinde 300 000 hisseye 
ayrılmış olarak 300 000 000 Türk lirasıdır. 

Mütaaddit hisseleri ihtiva etmok üzere Içıkarı-
lacak hisse senetlerinden her birinin ihtiva ede
ceği hisse miktarı Ana Sözleşmede gösterilir. 

Hisse senetleri 

MADDE 6. — Bankanın hisse senetleri! (A), 
(B) ve (G) gruplarına ayrılmış olup, 

(A) grupu hisse senetleri sermayenin j % 40, 
(B) grupu hisse senetleri sermayenin i% 40, 
(C) grupu hisse senetleri sermayenin j % 20 

sini temsil eder. 
(A) grupu hisse senetleri Hazineye, 
(B) grupu hisse senetleri bankalarla, resmî 

ve hususi teşekküllere, 
(C) grupu hisse senetleri hâmiline muharrer 

olmak üzere diğer hükmi ve hakiki şahıslata tah
sis olunmuştur. 

Hazine hissesi Basın - Yayın ve Turizmi Vekâ
leti tarafından temsil olunur. 

MADDE 7. — Lâyihanın 7 nci maddfesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Tahvil çıkarma yetkisi 

MADDE 8. — Lâyihanın 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

II - İdari hükümler 

Bankanın idaresi 

MADDE 9. — Lâyihanın 9 neu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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2. Murakıpler, 
3. îdare Meclisi, 
4. îdare Komitesi, 
5. Umum Müdürlük. 

Umumi Heyet 

MADDE 10. — Umumi Heyet, banka hisse 
sahiplerinden teşekkül eder. 

Hissedarlar sahiboldukları hisse adedince 
rey hakkım haizdir. 

Murakıpler 

MADDE 11. — Bankanın muamelâtı, birisi 
Basın - Yayın ve Turizm Vekâletince, diğeri 
Umumi Heyetçe seçilecek iki murakıp marife
tiyle murakabe edilir. 

îdare Meclisi 

MADDE 12. — İdare Meclisi bir reis ve 
dört azadan terekkübeder. Reis ve bir âza Ba
sın - Yayın ve Turizm Vekâletinin inhası ve 
İcra Vekilleri Heyetinin kararı ile, diğer ikisi 
(B) ve biri de (C) grupu hissedarları arasın
dan Umumi Heyetçe intihabolunur. 

ilk îdare Meclisinde (B) ve (C) grupu his
sedarlarını tomsil edecek azalar Basın - Yayın 
ve Turizm Vekâleti tarafından intihabolunur. 
îdare Meclisi, banka faaliyetinin istikamet ve 
esaslarını tanzim eder ve Umum Müdürlük ta
rafından vâki olacak teklifler hakkında karar 
verir. 

Umum Müdür 

'• MADDE 13. — Umum Müdür, îdare Mec
lisinin teklifi, Basın - Yayın ve Turizm Vekâ-

Umumi Heyet 

MADDE 10. — Lâyihanın 10 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Murakıpler 

MADDE 11. — Bankanın muamelâtı, birisi 
Basın - Yayın ve Turizm Vekâletince, diğeri 
umumi heyetçe vo üçüncüsü (C) grupunu tem
sil edenler tarafından seçilecek üç murakıp 
marifetiyle murakabe edilir. 

Heyeti umumiye ve (C) grupu hisse senetleri 
sahipleri birer de yedek murakıp, seçerler. 

îdare Meclisi 

MADDE 12. — îdare meclisi bir reis dört 
âza ve umum müdürden terekkübeder. Reis ve 
âza Basın - Yayın ve Turizm Vekâletinin in
hası ve îcra Vekilleri Heyetinin karariyle, diğer 
ikisi (B) ve biri de (C) grupu hissedarları ara* 
smd?. umumi heyetçe intihabolunur. 

îlk idare meclisinde (B) ve (C) grupu his
sedarlarını temsil edecek azalar Basın - Yayın 
vo Turizm Vekâleti tarafından intihabolunur. 
îdare meclisi, banka faaliyetinin istikamet ve 
esaslarını tanzim eder ve umum müdürlük tara
fından vâki olacak teklifler hakkında karar ve-
Tİ!. 

İdare Komitesi 

MADDE * 13. — îrade komitesi Bankalar Ka
nununda yazılı vazifeleri ifa etmek üzere ida-
ro meclisi tarafından idare meclisine dâhil olan
lar arasından seçilen iki âza ile umum müdür 
veya vekilinden terekkübeder. 

Umum Müdür 

MADDE 14. --. Lâyihanın- 13 n«ü maddesi 
14 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

• 



na. 
letinin inhası, icra Vekilleri Heyetinin kararı 
ile tâyin olunur. 

Umum Müdür, Bankayı temsil ve faaliyet 
ve idaresini temin eder. idare Meclisine gerekli 
tekliflerde bulunur. 

Personel 
MADDE 14. — Bankanın ve kuracağı or

taklıkların personeli hususi hukuk hükümle
rine tâbi olup haklarında 3659 sayılı Kanunla 
ek ve hükümleri tatbik olunmaz. 

İstisnalar 

MADDE 15. — Banka hakkında 1050, 2490 
ve 3460 sayılı kanunlarla bunların ek ve tadil-
î»eri tatbik olunmaz. 

İÜ - Müsaade ve muaflıklar 

İpotekli alacaklar 

MADDE 16. — Bankanın umumi bankacı
lık muameleleri haricolmak üzere ikinci mad
denin (A) ve (B) bentlerinde yazılı ikraz ve sa
tış muamelelerinden mütevellit ve ipotekle te
min edilmiş alacaklarının tahsilinde 4947 sa
yılı Kanunun 15 - 26 ncı maddelerinde yazılı 
hükümler aynen tatbik olunur. 

İstimlâk 

MADDDE 17. — Banka, turistik tesisler 
vücuda getirmek ve turizme bilvasıta hizmet 
edecek binalar yapmak için temellük etmeye 
lüzum gördüğü gayrimenkulleri, Basın - Yaym 
vo Turizm Vekâletinin tasdiki şartı ile umumi 
hükümler dairesinde istimlâk edebilir. 

Talih oyunları 

MADDE 18. — Banka, Basın - Yayın ve 
Turizm Vekâletinin göstereceği lüzum üzerine 
icra Vekilleri Heyetince tâyin edilecek, yerler
de, yabancı pasaport hamillerine inhisar etmek 
üzere, talih oyunları oynatılacak mahaller tesis 
edebilir. 

(S. Saj 

Muvakkat E. 

Personel 
MADDE 15. — Lâyihanın 14 ncü mbddesi 

15 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

İstisnalar 

MADDE 16. — Lâyihanın 15 rıei maddesi 
16 ncı madde olarak aynen kabul edilm|iştir. 

O - Müsaade ve muaflıklar 

İpotekli alacaklar 

MADDE 17. — Lâyihanın 16 ncı maddesi 
17 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir, 

Talih oyunları 

MADDE 18. — Banka, Basın - Yay^n ve 
Turizm Vekâletinin göstereceği lüzum ürerine 
icra Vekilleri Heyetince tâyin edilecek yjer.er-
de, talih oyunları oynatılacak mahaller tssis 
edebilir. 

ı : 83 ) 
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Bu gibi yerlerin turizm ve emniyet bakım
larından tâbi olacağı şartlar, icra Vekilleri 
Heyetince (bir talimatname ile tesbit olunur. 

Yabancı sermayeyi teşvik 

MADDE 19. — 6224 sayılı Yabancı Serma
yeyi Teşvik Kanunu hükümleri, Bankanın ya
bancı sermaye iştirakiyle kuracağı turizm en
düstrisi müessese ve işletmeleri hakkında da tat
bik olunur. 

6086 sayılı Kanunun birinci maddesinde 
«Turizm Müessesesi» sayılmış olan turistik te
sislerle otomobilli turistlere mahsus moteller. 
otobüs ve teleferik ve benzerleri dâhil olmak 
üzere 6086 sayıîlt Kanunun ikinci maddesi mu
cibince vasıfları tâyin olunmuş veya olunma
mış bilcümle kara, hava ve deniz vasıtaları, 
eğlence ve talih oyunları tesisleri yukardaki hük 
me tâbidir. 

6 Muaflıklar 

MADDE 20. — Bankanın kuruluş muame
len her nevi vergi, resim ve harçlarla Damga 
Resminden ve Türkiye Turizm Bankası Ano
nim Şirketinden devralacağı gayrimenkuller 
Tapu Harcından muaftır. 

Muvakkat S. 

Bu gibi yerlerin turizm ve emniyet bakam
larından tâbi olacağı şartlar, icra Vekilleri 
Heyetince bir talimatname ile tesbit olunur. 

Yabancı sermayeyi teşvik 

MADDE J9. — Lâyihanın 19 ucu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Muaflıklar 

MADDE 20. — Bankanın kuruluş ımuamele-
leri ve hisse senetleri her nevi vergi, resim ve 
harçlarla Damga Resminden ve Türkiye Turizm 
Bankası Anonim Şirketinden devralacağı gayri
menkuller Tapu Harcı ve Damga Resminden 
muaftır. 

Kârın dağıtılması 

MADDE 21. — Bankanın yıllık safi kârın
dan : 

A) % 5 ini ödenmiş sermayenin tutarına va
rıncaya kadar âdi ihtiyaç akçesine, 

B) % 5 ini Bankalar Kanununun 35 nci 
maddesi gereğince ilerde vukuu muhtemel za
rarlar karşılığı, 

C) % 5 ini fevkalâde ihtiyat akçesine, 
D) % 5 ini Umumi Heyet tarafından tâyin 

edilecek nispet ve esaslar dairesinde İdare Mec
lisi azalan ile banka personeline ayrıldıktan son
ra bakiyesi hisse senetlerinin ödenmiş kıymetleri 
üzerinden hissedarlara tevzi olunur. 

İhtiyat akçeleri 

MADDE 22. — Âdi ihtiyat akçesi bankanın 
ilerde vukuu muhtemel zararlannı karşılamak 
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IV - Geçici hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Türkiye Turizm 
Bankası, bu kanunun neşri tarihinde aktif ve 
pasifi ile birilikte Türkiye Cumhuriyeti Turizm 
Bankasına intikal edecektir. 

Türkiye Turizm Bankası hissedarlarının sa-
hibol duldan hisse senetleri mukabilinde Türki
ye Cumhuriyeti Turizm Bankası Anonim Şir

ketinin ayni itibari kıymeti haiz (B) ve (C) 
grupu hisse senetleri verilir, ve bu hisse se
netlerini almak istemiyeıı hissedarlara, sahibol-
dukları hisse senetlilerinin itibari kıymetleri üze
rinden bedelleri ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun meri
yete girdiği tarihte Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat Bankasının, Türkiye Turizm Bankasındaki 
mevduatı mukabilinde, Türkiye Cumhuriyeti 
Turizm Bankası Anonim Şirketi hisse senetleri 
verilür. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Türkiye Cumhuriye
ti Turizm Bankası Anonim Şirketinin esas mu
kavelesi, Türk Ticaret Kanununda yazılı kuru
luş muamelelerine ait şartlar aranmaksızın bu 
kanun hükümleri dairesinde İcra Vekilleri He
yetince tasdik olunduktan sonra başka mera
sime hacet kalmaksızın doğrudan doğruya ti
caret siciline kayıt ve ilân olunur. 

Bankanın katı kuruluşu bu ilân gününden 
baslar. 

MADDE 21. 
meriyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde 

MADDE 22. — Bu kanunun hükümlerini 
icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

25 . X I I . 1959 

Devlet Vekili ve 
Başvekil Yardımcısı 

M. Berk 

Muvakkat E. 

üzere tefrik olunur. Fevkalâde ihtiyat akçesinin 
kullanılış tarzı Ana Sözleşmede gösterilir. 

IV - Geçici hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Lâyihanın geçici 1 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Lâyihanın geçici 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Türkiye Cumhuriyeti 
Turizm Bankası kadrolarına almnnyan Türki
ye Turizm Bankası memur ve müstahdemlerine 
umumi hükümlere göre tazminat verilir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Lâyihanın geçici 3 
ncü maddesi geçici 4 ncü madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Lâyihanın 21 nci maddesi 23 
ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDİ] 24. — Lâyihanın 22 nci maddesi 24 
ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 83 ) 
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Devlet Vekili 
/ . Akçal 

Devlet Vekili 

Devlet Vekili 

:Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Veikili 

Maarif Vekili 
Â. Benderlioğlu 

Ticaret Vekili ve 
îmar ve îskân V. V. 

/ / . Erkmen 
Güm. ve înh. Vekili 

H. Hüsman 
Münakalât Vekili 

Ş. Ergin 

Sanayi Vekili 
8. Ataman 

}îmar Ve îskân Vekili 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

' Dahiliye Vekili ve 
Hariciye V. V. 

Namık Gedik 
Maliye Vekili 
/ / . Polatkan 
Nafıa Vekili 

T. İleri 
Sili. ve îç. Mua." Vekili 

Dr. L. Kır dar 

Ziraat Vekili 
İV. ökmen 

Çalışma Vekili ve 
Bas. - Yay. ve Turz. V. V. 

H. Şaman 
Bas - Yay. ve Tıırz. Vekili 

Koordinasyon Vekili 
A. Aker 

( S. Sayısı . 83 > 





Devre : XI Q 7 
İçtima: 3 S. S A Y İ S İ : ÎJf 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 1959 yılı Eylül - Kasım ayları 
hesabı hakkında Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni 

mazbatası (5 /44 ) 

Meclis Hesaplarının tetkiki Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Meclis Hesaplarının 

Tetkiki Encümeni 
Esas No. 5/44 
Karar No. 7 

18.11 1960 

Yüksek Reisliğe 
Lira K. 

17 480 145 10 Eylül 1959 başından bankada mevcut para 
+ 12 556 627 23 Eylül, Ekim, Kasım 1959 paylarında Ziraat Bankasının aldığı para 

30 036 772 33 Yekûn 
12 169 471 38 Eylül, Ekim, Kasım 19̂ 59 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para 

-v, 
/ 

17 867 300 95 Aralık 1959 başında bankada, mevcut para 
Büyük Millet Meclisi Muhasebesinin Eylül 1959, Ekim - Kasım 1959 ayları gider kâğıtları 

incelendi. 
Eylıı'l 1959 hasında Ziraat Bankasındaki kalan para Eylül 1959 Ekim • Kasım 1959 aylarında 

^Ziraat Bankasınca alınan paraya eklendikten ve toplamından da bu' aylarda Ziraat Bankasınca 
'harcanan para çıktıktan sonra Aralık 1959 ayı başında Ziraat bankasında 17 867 300 lira 95 ku
ruş kaldığı görülmüş ve bankanın her gün gönderdiği hesap pustoları toplamı da uygun bu
lunmuş olmakla beraber yapılan tediyelere ait masraf kâğıtlarının da kanun ve mevzuata mu
vafık olduğu anlaşılmıştır. 

Umumi Heyetin ıttılaına arz edilmek üzere Yüksek Riyasete sunulur. 

Meclis Hesaplarının 
Tetkiki Encümeni 

Reisi Mazbata Muharriri 
istanbul İsparta 

F. N. Çamlibel. K. D emir alay 
Adana Bolu Corum 

Kâtip 
Bingöl 

E. Yıldız 
Divarbakır 

31. Y. Mete Z. Danışman F. Hacırccepoğlu T. C. Çubukçu 
Erzurum Erzurum Erzurum Erzurum 

*3. Kantar el M. Özer F. Taşkesenlioğlu R. Topcuoğlu 
İstanbul İstanbul Kars 

M. Gürpınar C. Ramazanoğlu A. Yeniaras 
İmzada bulunamadı 

Malatya Mardin Sivas Tra'bzon 
M. Kartal Ş. Bursun N. Yaraş S. Karayavuz 

Van Zongulda 
8. Erdinç H. Ulus 

Murakıp 
Erzurum 

A. Eryurt 
Edirne Erzurum 
S. Par soy S. Er duman 
Giresun İstanbul 

A. N. Duyduk M. Erdene r 
Kırklareli Konya 

/ / . Yaman R. Bir and 

Trabzon 
P. S anaç 




