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Umumî hükümler 

Madde 1 — Bir iş akdi dolayısile, başka bir şahsın işye
rinde bedenen veyahut bedenen ve fikren çalışan kimseye 
"işçi,, denir. 

Bir iş akdi dolayısile kendi işyerinde, başka bir kimseyi 
bedenen veyahut bedenen ve fikren çalıştıran şahsa "İşveren,, 
denir. 

Müdürler, idare memurları ve umumiyet itibarile işin sevk 
ve idaresi vazifesini gören kimseler "İşveren vekili, dir. İş
veren vekilinin bu sıfatla diğer işçilere karşı muamele ve ta-
ahhüdlerinden doğrudan doğruya işveren mesul tutulur. 

İşçiler, doğrudan doğruya işveren veya vekili tarafından 
olmayıp da üçüncü bir şahsın aracılığı ile işe girmiş ve bu 
üçüncü şahıs ile mukavele akdetmiş olsalar bile mukavele şart
larından asıl işveren mesuldür. 

İşçinin, birinci fıkranın tarifi veçhile, işini görmekte olduğu 
yere "İşyeri,, denir. İş, sabit ve muayyen bir yerde yapılıyor 
ise o işin mahiyeti dolayısile bu yere bağlı bulunan diğer yer
lerle avlu, istirahat, çocuk emzirme, yemek, uyku, banyo, mu
ayene ve bakım, bedenî veya meslekî terbiye yerleri gibi sair 
müştemilât dahi işyerinden sayılır. 

Madde 2 — A) Bu kanun, mahiyeti itibarile yolunda 
işliyebilmesi için günde en az on işçi çalıştırmağı icab ettiren 
işyerlerine ve buralarda çalışan işçilerle bunların işverenlerine 
tatbik olunur. İş Kanununun tatbikatını temin ve takibe salâhi-
yettar makam tarafından bu hüküm mucibince tasnif edilmiş 
olmak vaziyetine karşı işveren veya işçisi tarafından vukubu-
lacak itirazlar İktısad Vekâletince incelenerek kesin bir karara 
bağlanır. 

B) Yılın her hangi bir devresinde tam veya fazla faaliyette 
bulunup öteki devrede büsbütün faaliyetten kalan veyahut fa
aliyetini azaltan işyerleri için bunların faaliyet devresinde yo
lunda işliyebilmelerine muktazi işçi sayısı, kanunun hükümle
rini tatbika esas tutulur. 

C) Yukarıda yazılı (A) fıkrasının tarifine uyan vasıfta ol
mamakla beraber mahiyetleri ve ekonomik durumları itibarile 

bu kanunun her hangi bir faslının veya bir hükmünün kendile
rine teşmili lâzım gelen işler bir nizamname ile tesbit olunun 

Ç) Çiftçilik, deniz ve hava işlerile bir ailenin ferdleri veya 
yakın akrabası bir araya toplanarak ve aralarına dışarıdan 
başka işçiler katılmıyarak ev içinde yapılan işlere bu kanunun 
hükümleri şamil değildir. 

Madde 3 — Bu kanuna göre sanayiden sayılacak işler 
şunlardır: 

A) Her türlü madenleri veya diğer her hangi bir maddeyi 
topraktan çıkarma ve taş ocakları işleri; 

B) Ham, yarı ve tam mamul maddelerin işlenmesi, temiz
lenmesi, şeklinin değiştirilmesi, süslenmesi, satış için hazırlan
ması işleri; 

C) Her türlü kurma (Montaj), tamir, temizleme, söküp 
dağıtma işleri; 

Ç) Bina yapılması ve tamiri ve tadili ve bozulup yıkılması 
işleri ve bunlara yardımcı her türlü sınaî imalât işleri; 

D) Y o l , demiryolu, tramvay, liman, kanal, dalgakıran, tü
nel, köprü, lâğım ve kuyuların yapılması ve tamiri ve bataklık 
kurutma işleri; 

E) Elektrik ve her türlü muharrik kuvvetler istihsali, tah
vili, nakli, tesisat ve tevziatı işleri; 

F) Su ve gaz tesisatı ve işletmesi işleri; 
G) Telefon, telgraf, telsiz telgraf ve telefon tesisatı ve 

işletmesi işleri; 
H) Gemi ve vapur inşası, tamiri, tadili ve bozup dağıtma 

işleri; 
I) Karada nakliyat işleri; 
I) Göl ve nehirlerde insan veya eşya ve hayvanat nakli 

işleri; 
J) Eşyanın istasyon, antrepo, iskele ve limanlarda yükletil-

mesi, boşaltılması ve işletilmesi işleri; 
K) Matbaa işleri. 
Madde 4 — Üçüncü maddede yazılı işler haricinde kalan 

her hangi bir işin sanayi işleri arasına konması lâzım gelip 
gelmiyeceğini tayine İktısad Vekâleti salâhiyettardır. 
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Madde 5 — Umumî, mülhak ve hususî bütçelerle belediye 
bütçelerinden maaş veya ücret alan memurlar ve müstahdemler 
bu kanun hükümlerine tâbi değildirler. j 

Umumî veya mülhak yahut hususî bütçelere veya belediye 
bütçelerine tahsisat konmak suretile doğrudan doğruya, yahut 
malî yardımda bulunularak dolayısile işletilen işyerlerinde 
maaşla veya ücretle idarî vazifeler gören memur ve müstah-
demlere dahi bu kanun hükümleri tatbik olunmaz. Ancak iş
veren vekili sıfatile bunlara taallûk eden mükellefiyet ve mes
uliyet hükümleri caridir. 

Madde 6 — Bu kanunda zikrolunan " ihbar „ veya "tebliğ, 
lerin, alâkadar kimseye imza mukabilinde'yapılması şarttır. İhbar 
veya tebliğin muhatabı, bunu kabul etmezse, keyfiyet, o yerde 
zabıt varakasile tesbit edilir. 

Madde 7 — Gerek ikinci maddenin "B„ işaretli fıkrasında 
yazılı işlerden her hangi biri veya hepsi için gerek üçüncü ve 
dördüncü maddeler mucibince sanayi işleri olmak üzere ayrı
lanlardan başka çalışma sahalarından bir kısmı veya umumu 
hakkında, işin mahiyetinin icab ettireceği şartlar dahilinde, bu 
kanun hükümlerinin tatbik tarzlarını gösteren nizamnameler 
çıkarılır. 

BİRİNCİ FASIL 

!ş akdi 

Madde 8 — Mahiyetleri itibarile ancak otuz iş günü devam 
eden işlere "süreksiz iş„ ve bundan fazla süren işlere "sürekli 
iş„ denir. 

Bu fasıl hükümlerinin sürekli işlere aid 9, 10, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 22, 24, 25, 26 ve 29 uncu maddelerinden maadası 
süreksiz işlere de şamildir. Süreksiz işlerde işbu maddelerin 
mevzuu olan meseleler hakkında Borçlar Kanunu hükümleri 
tatbik olunur. 

Madde 9 — Muayyen müddeti bir sene veya daha fazla 
olan sürekli iş akidlerinin yazı ile mukaveleye bağlanması mec
buridir. 

Yazılı mukavelelerde işverenin ve işçinin isim ve hüviyet
leri, yapılacak iş ve işyerinin mevkii, verilecek ücret miktarı 
ve mukavelenin müddeti ile iki tarafın mutabık kalacakları 
hususî şartlar sarahatle yazılmak lâzımdır. 

Bu mukavelelerden alınacak her türlü resim miktarının 
tayini hususunda iş ücretinin aylık miktarının otuz liradan faz
lası esas tutulur. İş mukavelesi noterlikte tasdik ettirildiği 
takdirde, noter harçları bu hükümden hariç kalır. 

Madde 10 — Müddeti muayyen olmıyan veya müddeti 
muayyen olmakla beraber otuz iş gününden fazla ve bir sene
den eksik bulunan iş akidleri yazı ile mukaveleye bağlanmıya-
bilir. Bu takdirde, işveren, işçi her ne zaman isterse kendisine, 
umumî ve hususî bütün iş şartlarını gösteren ve imzasını taşı
yan bir vesika vermekle mükelleftir. 

Bu vesika her türlü resimden muaftır. | 
Madde 11 — Bir işverenle müteaddid işçilerden mürekkeb 

bir takım arasında "takım kılavuzu olan işçi ile işçiler adına 
akdedilen mukaveleye "Takım Mukavelesi, denir. Takım muka-
velesinin, müddeti ne olursa olsun, yazı ile yapılması mecburidir. 

Bu mukavelede işverenin ve takıma dahil işçilerin isim ve 
hüviyetleri, yapılacak iş ve işyerinin mevkii, işçilerden her bi
rine verilecek ücret miktarı, mukavele müddetinin muayyen 
veya gayrı muayyen olduğu ve mutabık kalınmış olan hususî 
şartlar tasrih kılınmalıdır. 

Takım mukavelesinden alınacak her türlü resim miktarının 
tayini hususunda dokuzuncu madde hükmüne göre muamele 
olunur. 

Takım mukavelesini imzalıyacak olan takım kılavuzunun 
aynı işe alınan işçilerden biri olması şarttır. 

Takım mukavelesinde isimleri yazılı işçilerden her birinin 
işe başlamasile beraber, bu mukavele o işçi ile işveren ara
sında doğrudan doğruya yapılmış sayılır. Ancak takım kılavuzu 
hakkında Borçlar Kanununun 110 uncu maddesi hükmü de 
mahfuzdur. 

Takım mukavelesine girmiş olan işçilerin ücretleri işveren 
tarafından her birine ayrı ayrı verilmek lâzımdır. 

Madde 12 — Sürekli iş akidlerinde, yaptığı iş itibarile 
bedenen çalışması fikren çalışmasına galib olan işçiler için 
tecrübe müddeti en çok bir aydır. 

Yaptığı iş itibarile fikren çalışması bedenen çalışmasına 
müsavi veya galib olan işçiler için tecrübe müddeti her biri 
ile iş akdi sırasında serbestçe tayin edilir. 

Tecrübe müddetleri içinde taraflar, akdi tazminatsız ve 
ihbarsız feshedebilirler. Ancak işçinin çalıştığı günler için ücret 
hakkı mahfuzdur. 

Madde 13 — Müddeti muayyen olmıyan sürekli iş akidle
rinin işveren veya işçi tarafından iş bitmezden önce feshedil
mesi için diğer tarafa ihbarda bulunulmak şarttır. 

Fesih keyfiyeti: 
A) İşi altı aydan az sürmüş olan bedenî işçi hakkında ih

barın diğer tarafa bildirilmesinden sonra gelecek hafta niha
yetinde; 

B) İşi altı aydan bir buçuk seneye kadar sürmüş olan be
denî işçi hakkında ihbarın diğer tarafa bildirilmesinden sonra 
gelecek ikinci hafta nihayetinde; 

C) işi bir buçuk seneden üç seneye kadar sürmüş olan be
denî işçi hakkında ihbarın diğer tarafa bildirilmesinden sonra 
gelecek üçüncü hafta nihayetinde; 

Ç) İşi üç seneden beş seneye kadar sürmüş olan bedenî 
işçi hakkında ihbarın diğer tarafa bildirilmesinden sonra gele
cek dördüncü hafta nihayetinde muteber olur. 

Bedenen ve fikren çalışan işçiler hakkındaki fesih key
fiyeti ise, yukarıda bedenî işçinin işkıdeYnine göre yazılı bir 
haftadan dört haftaya kadar olan mühletlerden ikişer misli 
zaman geçtikten sonra muteber olur. 

Bu mühletler asgarî olup mukavele ile artırılabilir. 
Bilûmum işçiler hakkındaki fesihlerde, beş seneden fazla 

olan her bir tam iş senesi için ayrıca on beş günlük ücret tu
tarında tazminat dahi verilir. 

İhbar şartına riayet etmiyen taraf, yukarıda yazılı mühlet
lere aid ücretlerin tutarile beraber ayrıca işin mahiyetine göre 
miktarı hâkim tarafından takdir edilecek bir tazminat dahi öde
meğe mecburdur. 

Madde 14 — Müddeti muayyen olan veya olmıyan sürekli 
iş akdile bir işverenin işine girmiş olan işçi, akid müddetinin 
bitmesinden önce yahut ihbar mühletine riayet etmeksizin işini 
bırakıp başka bir işverenin işine girerse, akdin bu suretle ih
lâlinden dolayı eski iş verenin zarar ve ziyanından işçinin mes
uliyeti yanında, ayrıca yeni işveren dahi, hâkimin takdir 
edeceği derecede mesuldür, şu şartlarla k i : 

1 - İşçinin bu hareketine, yeni işine girdiği işveren saik 
olmuş ise, 

2 - Yeni işveren, işçinin bu hareketini bile bile onu işine 
almışsa, 

3 - Yeni işveren, işçinin böyle bir harekette bulunduğunu 
öğrendikten sonra dahi onu çalıştırmakta devam ederse. 

Madde 15 — Müddeti muayyen olsun veya olmasın, sü
rekli iş akidlerinde işçi, aşağıda sayılı hallerde, dilerse akdi, 
müddetin hitamından evvel veya ihbar mühletini beklemeksizin, 
derhal feshetmek hakkını haizdir: 
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I - Sıhhî sebepler şunlardır: 
a) İş akdinin mevzuu olan işin yapılması, mukavelenin akdi 

sırasında tahmin edilmiyen bir sebep dolayısile işçinin sıhhat 
veya hayatı için tehlikeli olursa; 

b) İşçinin daimî surette yakından ve doğrudan doğruya 
temasta bulunduğu işveren veya vekili yahut başka bir işçi, 
bulaşıcı veya istikrah verici bir hastalığa musab olursa; 

II — Ahlâk veya hüsnü niyet kaidelerine uymıyan haller 
şunlar ve benzerleridir: 

a) İş akdi yapıldığı sırada bu akdin esaslı noktalarından 
biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut 
hakikate uygun olmıyan malûmat vermek veya beyanatta bu
lunmak gibi hallerle işveren, işçiyi yanıltırsa; 

b) İşveren veya vekili, işçinin veya ailesi tarafından biri
nin şeref ve namusuna halel getirecek veya ahlâkını ifsad ede
cek mahiyette sözler veya hareketlerde bulunursa; 

c) işçi, işverenin veya vekilinin evinde ikamet ettiği tak
dirde, bunların yaşayış tarzları umumî ahlâk bakımından düz
gün olmazsa; 

ç) İşveren veya vekili işçiye veya ailesi efradından birine 
karşı tecavüz veya tehdidde bulunursa, yahut işçiyi veya ailesi 
efradından birini kanuna mugayir bir harekete teşvik, tahrik 
veya sevkederse, yahut işçiye veya ailesi efradından birine 
karşı hapisle cezalandırılan bir suç irtikâb eylerse; 

d) İşveren tarafından işçinin ücreti kanun ahkâmı veya iş 
mukavelesi şartlan mucibince hesap veya tediye edilmezse; 

e) Ücret, parça başına veya işmiktarı üzerinden tediye edil
mek mukarrer olup da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı 
veya miktardan az iş verilerek başka bir gün fazla işle bu eksik 
telâfi edilmezse yahut iş şartları esaslı bir tarzda tebdil, tadil 
edilir veya tatbik edilmezse (mukavelede bu fıkradaki haller 
hakkında başka türlü kayıd bulunmamak şartile); 

III - İşçinin çalıştığı işyerinde işin bir haftadan fazla müd
detle tatil edilmesini mucib esbabı mücbire hadis olursa (bu 
bir haftalık bekleme devresinde işçi yarım ücret alır). 

Madde 16 — Müddeti muayyen olsun veya olmasın, sürekli 
iş akidlerinde, işveren, aşağıda sayılı hallerde, dilerse, akdi 
müddetin hitamından evvel veya ihbar mühletini beklemeksizin, 
derhal feshetmek hakkını haizdir: 

I - Sıhhî sebepler şunlardır: 
a) İşçinin kendi kasdinden veya derbeder hayatından 

yahut işret iptilâsından veyahut suç mahiyetinde bir hareke
tinden mütevellid olmaksızın bir hastalığa veya arızaya uğraması 
takdirinde, bu hastalık veya arıza Hükümetçe çıkarılacak 
bir nizamnamede tasrih edilecek müddetlerden fazla sürerse, 
yahut işçi, deruhde ettiği işi yapmıyacak hale gelirse; 

b) İşçinin bulaşıcı veya istikrah verici bir hastalığa musab 
olduğu anlaşılırsa ( a bendinde yazılı olan nizamnamede bu 
gibi hastalıklar için dahi aynı esaslara müstenid hükümler bu
lunacaktır); 

a bendinde sayılı sebeplerden mütevellid ve işçinin sun'u 
taksirine mahmul olan hastalıklar ve arızalar aşağıda yazılı (II) 
işaretli fıkranın (e) bendindeki (devamsızlık) hükümlerine tabidir. 

İşbu sıhhî sebepler için, iş mukavelesinde işveren tarafından, 
işçinin lehine olmak üzere yukarıda anılan nizamnamenin hü-
kümlerinden daha müsaid şartlar tesbiti caizdir. 

II - Ahlâk ve hüsnü niyet kaidelerine uymıyan haller şunlar 
ve benzerleridir. 

a) İş akdi yapıldığı sırada bu akdin esaslı noktalarından 
birine müteallik vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı hal
de bunları haiz olduğunu ileri sürmek yahut hakikate uygun ol-
mıyan malûmat vermek veya beyanatta bulunmak gibi hallerle 
isçi, işvereni yanıltırsa; 

b) İşçi, işverenin veya vekilinin yahut bunların aileleri 
efradından birinin şeref ve namusuna halel getirecek veya ah
lâkını ifsad edecek mahiyette sözler veya hareketlerde bulunursa; 

c) İşçi, işverenin veya vekilinin evinde ikamet ettiği tak
dirde yaşayış tarzı o evin adab ve erkânına uygun veya umu
mî ahlâk bakımından düzgün olmazsa; 

ç) İşçi, işverene veya vekiline yahut bunların aileleri efra
dından birine veyahut işverenin diğer bir işçisine karşı tecavüz 
veya tehdidde bulunursa, yahut işyerine sarhoş olarak gelir 
veya alkollü içki getirirse; 

d) İşçi, işverenin emniyetini suiistimal etmek, hırsızlıkta 
bulunmak, işverenin meslekî sırlarını ifşa eylemek gibi sadakate 
uymıyan hareketlerde .bulunursa, yahut üç günden fazla hapisle 
cezalandırılan ve cezası tecil edilmiyen bir suç işlerse; 

e) İşçi, işverenden izin almaksızın veya meşru bir sebebe 
istinad etmeksizin ardı ardına iki gün veya bir ay içinde iki 
defa her hangi bir tatil gününü takib eden iş günü yahut bir 
ayda ceman üç iş günü işine devam etmezse; işyerinin dahilî 
talimatı veya iş mukavelesinin şartları mucibince yapmakla 
mükellef bulunduğu ödevleri ifadan kendisine vaki ihtara rağ
men imtina ederse yahut işin yolunda işlemesini bozacak hare
ketlerde bulunursa; 

f) İşçi, kendi kasdı veya ağır bir ihmali yüzünden işin emni-
yetini tehlikeye düşürürse, işverenin malı olan veya malı olma
yıp da emaneti altında bulunan makinaları, tesisatı veya sair 
eşya ve maddeleri on günlük ücretinin tutarı ile ödenemiyecek 
derecede hasara uğratırsa; 

III - İşçiyi bir haftadan fazla müddetle çalışmaktan meneden 
esbabı mücbire hadis olursa (Bu bir haftalık bekleme devresin
de işçi yarım ücret alır). 

Madde 17 — On beş ve on altıncı maddeler mucibince 
ahlâk veya hüsnü niyet kaidelerine uymıyan haller dolayısile 
işçi veya işveren için tanınmış olan akdi derhal feshetmek sa
lâhiyeti, iki taraftan her hangi birinin bu kabil hareketlerde 
bulunduğuna diğer tarafın ıttıla hâsıl ettiği günden itibaren altı 
iş günü geçtikten sonra kullanılamaz. 

İşbu hallerden dolayı işçinin yahut işverenin iş akdini yu-
karıki fıkranın mühleti içinde derhal feshetmesi takdirinde, haklı 
olan taraf ayrıca dava açarak haksız çıkan taraftan, hâkimin 
tayin edeceği miktarda, tazminat dahi alır. 

Madde 18 — İhbar mühletleri esnasında işveren, işçiye 
yeni bir iş bulması için lüzumlu olan arama zamanını iş saat
leri içinde temin etmeğe mecburdur. Bu yeni iş arama izninin 
müddeti günde iki saatten az olamaz. 

Madde 19 — İşçi ücreti, en geç, haftada bir tedavülü mec
burî para ile ödenir. Ancak işçinin muvafakatile bu müddetin 
iki hafta veya bir ay olarak tesbiti de caizdir. 

Devlet, vilâyet ve belediyelerle bunlara bağlı müesseselerde 
çalışan işçilerin ücretleri ayda bir verilebilir. 

Madde 20 — İş akdinin feshinde veya işin hitamında işçi 
ücretlerinin derhal tam olarak ödenmesi mecburidir. 

Madde 21 — İşveren, her tediyede işçiye ücret hesabını 
gösterir bir pusula vermeğe veya işçinin yanında bulunan buna 
aid deftere bu hesapları kaydetmeğe mecburdur. Bu muamele
ler her türlü resimden muaftır. 

Madde 22 — İş akidlerinde işverenin tazminat karşılığı 
olarak işçi ücretlerinden muvakkaten alıkoyabileceği miktar, 
on haftada müsavi taksitlerle kesilmek üzere, işçinin on günlük 
ücreti tutarından fazla olamaz. 

Bu kesilen tazminat karşılığı bütün iş müddetine şamil olup 
bundan bir miktar mahsub edilince yeniden tevkifat icrası ca
izdir. 
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Madde 23 — İşçi ücretlerinin ayda otuz liraya kadar ola
nının haciz veya başkasına devir ve temliki caiz değildir. 

Kanunen iaşe ve nafakası işçinin üzerine düşen aile ferdle-
rine tahsis edilen meblâğlar yukarıdaki fıkra hükmüne tâbi tu
tulmaz. 

Madde 24 — Mecburî askerlik hizmetinden başka manevra 
veya her hangi bir sebeple silâh altına alınan işçinin, işve
renle münakid iş mukavelesi, işinden ayrıldığı günden itibaren 
iki ay sonra münfesih sayılabilir. İşçinin bu haktan istifade ede
bilmesi için o işte en az bir yıl çalışmış olması şarttır. Bir yıl
dan fazla çalışmış olan işçiler hakkında her bir ay fazla çalış
maya mukabil ayrıcajiki gün ilâve edilir. Şu kadar ki , bu müddet, 
hiç bir suretle doksan günü geçemez. 

Mukavelenin münfesih sayılabilmesi için beklenilmesi lâzım
gelen zaman zarfında işçinin ücreti işlemez. Bu müddet içinde 
iş akdinin başka kanunî bir sebebe müsteniden işveren veya 
işçi tarafından feshedildiği öteki tarafa ihbar edilmiş olsa bile, 
bu ihbarın tazammun ettiği kanunî mühlet, işbu müddetin bit
mesinden sonra işlemeğe başlar. 

Ancak iş akdi esasen muayyen bir müddeti ihtiva edip de 
bu müddet, yukarıda yazılı mühlet içinde kendiliğinden biti
yorsa, işbu madde hükümleri tatbik edilmez. 

Madde 25 — 1) Kadın işçilerden gebe olanların, doktor 
muayenesi neticesinde, doğumun vuku bulması muhtemel gö
rülen tarihten üç hafta evvel ve doğumdan sonra üç hafta 
müddetle çalışmaları yasaktır. Gerek doğumdan önce ve gerek 
sonraki mecburî izin müddetleri sıhhî lüzum halinde altışar 
haftadan ceman on iki haftaya kadar uzatılabilir. 

Bu izinlerin devamınca, işveren, işçi kadına yarımşar 
ücret öder. Ancak aynı işyerinde altı aydanberi en az üç ay 
çalışmış olmıyan işçi kadın hakkında işveren buna mecbur 
değildir. 

2) Her işveren işten dolayı hastalanan işçilerini elli sekizinci 
madde mucibince İktısad ve Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâ
letleri tarafından hazırlanacak olan nizamnamede tasrih edilecek 
müddetler ve şartlar dahilinde tedavi ettirmeğe ve ücretlerini 
yarım vermeğe mecburdur. 

3) 1 ve 2 numaralı bendlerde yazıldığı veçhile gerek gebe
lik ve lohusalık müddetlerince ve gerek işten dolayı hastalanan 
işçiler için nizamname ile tesbit edilecek zaman zarfında yarım 
ücretlerin işveren tarafından tesviyesi mecburiyeti, bu ücretlerin 
veya bu hallere aid sair tazminatın bir sigorta teşkilâtı veya 
başka türlü bir umumî müessese tarafından kısmen veya tama
men tediye edilmesi sisteminin ihdasile ve bu sistemin derece 
derece tatbiki nisbetinde hükümden düşer. 

Madde 26 — Bu kanunda derpiş olunan her hangi bir 
sebebe müsteniden işveren tarafından iş akdinin feshine dair 
işçiye vaki olacak ihbarlara aid mühletler, kendi kasdı olmak
sızın iş kazasına uğrayan işçi hakkında kazanın vukuu günün
den itibaren otuz iş gününden sonra, ve gebe kadınlar hakkında 
ise doğumdan önce ve sonraki kanunî izin müddetlerinin 
biteceği günden itibaren işlemeğe başlar. 

Madde 27 — A) İşçilere veya bunların ailelerine yiyecek, 
içecek, giyecek ve yakacak gibi zarurî ihtiyaçlara aid madde
leri satmak üzere, doğrudan doğruya veya dolayısile, her ne 
şekilde olursa olsun, "Ekonoma» 1ar açılması, aşağıdaki şartlar 
dahilinde, İktısad Vekâletinin iznine bağlıdır: 

1 - Yukarıda yazılı zarurî ihtiyaç maddelerinin işçiler tara
fından kendi başlarına tedarik edilmesi müşkül olursa; 

2 - Ekonoma açılmasının işçiler için daha faydalı olacağı 
anlaşılırsa. 

B) Şehir ve kasabalardan uzak işyerlerinde, işçiler veya 
bunlarla müştereken işveren tarafından Ekonoma açılmamış 
olduğu takdirde, işverenin Ekonoma açması mecburidir. 

C) Bu suretlerle açılacak Ekonomalarda satılacak zarurî 
ihtiyaç maddelerinin cinslerini, vasıflarını ve satış fiat ve tarz
larını tayin ve bunları murakabe etmek İktısad Vekâletine 
aiddir. 

Ç) İşçiler Ekonomalardan alış veriş etmeğe icbar edi
lemezler. 

D) İşçinin alacağı ücretten başka yemesi, içmesi gibi zarurî 
ihtiyaçları veya yatısı dahi temin edilmek şartile yapılan iş 
akidleri bu maddenin şümulü haricindedir. Şu kadar ki bu 
takdirde işçilere verilen istihlâk maddeleri ve yatılarına tahsis 
edilen yerlerin şartları her zaman Hükümetin murakabesi altın
da bulunur. 

E) Bu kanunun mer'iyetinden evvel mevcud olan Ekono-
malar veya mümasil satış yerleri için, işveren, kanunun 
mer'iyet tarihinden itibaren üç ay zarfında İktısad Vekâletine 
müracaat ederek işbu satış yerlerinin yukarıki hükümlere uy
gunluğunu tesbit ettirmeğe mecburdur. Bu gibi yerlerde yapıl
ması icabeden tadilât ve ıslahatın, salâhiyettar makamca veri
lecek münasib mühletler zarfında, işveren tarafından ikmal 
edilmesi meşruttur. 

Madde 28 — İşveren, işçinin kendisine aid olup iş dola
yısile telef olan veya sakatlanan alât ve edevatını ve hayvan
larını tazmin ile mükelleftir. Şu kadar ki, işveren işbu telef 
veya sakatlanmanın işçi tarafından kasden yapıldığını isbat 
ederse tazmine mecbur tutulmaz. 

Madde 29 — 1 ) İşveren, iş şartlarını ve işçilerin tâbi 
tutulacakları inzibat, sağlık koruma ve iş emniyeti icablarını gös
terir bir dahilî talimatname yapmağa mecburdur. Bu talimat
namelerde bulunması lâzım gelen hususlar, işbu kanunun 
mer'iyete girdiği tarihten itibaren üç ay içinde iktısad 
Vekâletince tesbit ve ilân olunur. Dahilî talimatnameler 
her işin bulunduğu vilâyette İktısad Vekâletince işbu ka
nunun tatbikına memur edilen makam tarafından tasdik olun
makla mer'iyet kesbeder. Ancak askerî işyerlerinin dahilî ta
limatnameleri Millî Müdafaa Vekâleti tarafından; ve Devlet ya
hut vilâyet veya belediyelerce gerek doğrudan doğruya, gerek 
malî yardımda bulunulmak suretile bilvasıta işletilen işyerleri
nin talimatnamelerile bir vilâyetten fazla olarak başka vilâyet
ler dahilinde dahi aynı işverene aid ve aynı işe mahsus mü-
teaddid işyerlerinin hepsine birden şamil bulunan yeknasak 
talimatnameler iktısad Vekâleti tarafından tasdik edilmekle 
meri'yete girer. 

2 - Birinci fıkraya tevfikan İktısad Vekâletince yapılacak 
ilân tarihine kadar mevcud olan işyerlerine aid talimatnameler, 
ilândan itibaren iki ay içinde tasdika memur makama tevdi 
edilir. İşbu makam aldığı talimatnameye mukabil işverene bir 
makbuz vermeğe ve iki ay zarfında talimatnameyi ya tasdik 
etmeğe veya reddi hakkındaki sebepleri işverene bildirmeğe 
mecburdur. Tasdik yahut red keyfiyeti bu müddet içinde iş
verene bildirilmediği takdirde talimatname kendiliğinden tasdik 
edilmiş sayılarak mer'iyete girer. 

3 - Birinci fıkraya göre İktısad Vekâletinin yapacağı ilân
dan sonra açılan yeni işyerlerine aid olup tasdik makamına 
verilecek talimatnameler bir ay zarfında tasdik edilir veya 
reddedilmesinin sebepleri işverene bildirilir. Bir ay içinde tas
dik edilmiyen yahut red sebepleri işverene bildirilmiyen talimat-
nameler kendiliğinden musaddak sayılarak mer'iyet kesbeder. 

4 - İşbu talimatnameler işyerinin işçiler tarafından görü
lebilecek yerlerine asılır ve istiyen işçilere birer sureti verilir. 

5 - Yukarıki fıkralar hükmünce tanzim ve tasdik edilmiş 
olan dahilî talimatname üzerinde işveren tarafından her hangi 
bir değişiklik yapılmak istenildiği takdirde bu tadilâtın esbabı 
mucibesinin izahile beraber, aynile yeni bir talimatname yapar 



15 HAZİRAN 1936 (Resmî Gazete) Sayıta: 6625 

gibi işbu maddede yazılı makamlara müracaat ederek talimat
namenin alacağı yeni şeklin tasdik ettirilmesi icab eder. Tasdik 
muamelesi neticelenınciye kadar eski talimatname hükümleri 
cari olur. 

Madde 30 — İşveren, işçiye, ancak dahilî talimatnamede 
tasrih edilmiş olan sebepler ve tarzlarla günlük ücretlerinden 
yapabileceği kesintilerden başka ceza tatbik edemez. Bu kesin
tilerin hemen işçiye bildirilmesi lâzımdır. 

İşçi ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler, bir ayda 
üç gündelikten ve parça başına yahut yapılan iş miktarına gö
re ücret verilen işlerde ise işçinin üç günlük kazancı tutarından 
fazla olamaz. Bu kesintilerden toplanan paralar işverenin mül
kiyetine dahil tutulamaz; ve her zaman Hükümetin kontrolüne 
amade bir emanet mahiyetinde muhafaza olunur. Bu meblâğ
ların bir yıllık yekûnunun hesabını, yeni yılın şubat ayı iptida
sına kadar her işveren İktısad Vekâletinde bu kanunun tatbika
tına memur edilen makama vermeğe mecburdur. Bu paralar 
yardım veya tekaüd gibi hususat için işçiler lehine sandıkları 
bulunan işyerlerinde işbu sandıklara ve böyle sandıklar bulun
madığı takdirde işverenin yapmakla mükellef olduğu hususlar
dan hariç olmak şartile, ancak işçilerin menfaatlerine yarayacak 
ve iktısad Vekâletince tayin edilecek bir cihete hasr ve sar-
fedilir. 

Madde 31 — İşinden her hangi bir suretle ayrılan işçiye, 
işveren tarafından işin nev'ini, mahiyet ve müddetini gösteren 
bir şehadetname verilir. Bu şehadetnameye, işçi isterse, kendi
sinin hal ve hareketile çalışmasının ne yolda olduğu da ayrıca 
yazılır. İşverenin şehadetnamedeki imzası mahallî zabıtaca 
tasdik edilir. Beşinci maddede yazılı tarz ile Devlet, vilâyet 
veya belediyelerce veya menafii umumiyeye hadim cemiyetlerce 
işletilen işyerlerinden çıkan işçinin aldığı şehadetnamedeki 
imza zabıta tasdikından müstesnadır. 

İşçinin istediği şehadetnameyi vermekten işveren imtina 
ederse veyahut şehadetnameye işçi hakkında doğru olmıyan 
yazılar yazarsa, işçinin yahut yeni işine girdiği diğer bir iş
verenin müracaatı üzerine, mahallî zabıta tarafından yapılacak 
tahkikatın neticesini gösteren bir rapor işçiye veya yeni işve
rene verilir. Zabıta tahkikatının bir haftada bitirilmesi lâzımdır. 

Devlet, vilâyet veya belediyelere aid işyerlerinden çıkan 
işçilere şehadetname verilmekten imtina edilmesi yahut şeha
detnameye doğru olmıyan yazılar yazılması halinde tahkikat 
icrası için ancak bu işyerlerinin bağlı oldukları makamlara 
müracaat edilir. Şehadetnamenin vaktinde verilmemesi veyahut 
şehadetnamede doğru olmıyan yazılar bulunması sebebile mu
tazarrır olan işçi veyahut bu işçiyi işine alan yeni işveren, 
eski işverenden zarar ve ziyan istiyebilir. 

Aylık ücret tutarı otuz lirayı geçmiyen işçilere verilen şe-
hadetnameler her türlü resim ve harçlardan muaftır. 

Madde 32 — İktisadî ve içtimaî zaruretler dolayısile İktı
sad Vekâletince teklif edilecek işlerde gerek saat başına veya 
gündelik, yahut haftalık veya aylık hesabile ve gerek parça 
başına, yahut yapılan iş miktarına göre ödenecek işçi ücretle
rinin en aşağı hadleri bir nizamname ile tesbit edilir. 

Madde 33 — İşçinin, parça başına yahut yapılan iş üzerin
den ücret alarak çalıştığı işlerden lüzum görülenleri için ücretin 
hesabında esas tutulacak çalışma veya mahsul miktarının nasıl 
ölçüleceğini gösteren usullerle bu usullerin çalışıştaki veya 
mahsuldeki şartlara ve vasıflara göre tatbik tarzları ve işçiye, 
hak ettiği ücreti sağlamak tedbirleri nizamnamelerle tesbit 
edilir. 

Madde 34 — I) Bu kanunun mer'iyeti tarihine kadar işçi 
ücretlerini gündelik, haftalık veya aylık hesabile ödemekte bu
lunan yahut bu kanunun mer'iyete girmesinden sonra açtıkları 
işyerlerinde işçi ücretlerini gündelik, haftalık veya aylık şek

linde ödeyeceklerini dahilî talimatnamelerinde yazılı iş şartları 
arasında tesbit etmiş olan işverenler, işbu muayyen ücret 
verme usullerini saat hesabile veya parça başına yahut yapılan 
iş miktarına göre ödeme tarzlarından birine çevirmek istedik
leri takdirde, 29 uncu madde mucibince talimatnameleri tasdika 
memur makama müracaat ederek bu suretle ücret ödeme tar
zının değiştirilmesindeki zarurî ekonomik sebepleri önceden 
bildirmek mecburiyetindedirler. Bu sebeplerin her halde, işbu 
kanunun işçi ücretlerine müteallik hükümlerinin tatbiki netice
lerine istinad etmemesi ve işin istihsal ve sürüm vaziyet ve 
şartlarile piyasa icabları gibi işverenin tâbi olmak ıztırarında 
bulunduğu hallerden mütevellid olması lâzımdır. 

II - Yukarıki fıkrada yazılı olduğu üzere her hangi bir 
müracaata muhatab olan makam, bu ihbara ıttıla ettiği günden 
itibaren on beş iş günü içinde keyfiyeti inceleyip soruşturarak 
ücret ödeme tarzının değiştirilmesinde, bu kanun hükümlerinin 
ruh ve gayesine uygun düşmiyen saikler veya neticeler göre
cek olursa bu yolda bir değişiklik yapılmasına izin vermediğini 
işverene yazı ile bildirir. Postada geçen günler sayılmıyarak 
on beş iş gününden sonra resmen menedilmemiş yeni ücret 
ödeme tarzını işverenin tatbika başlaması caizdir. Şu kadar 
ki, değiştirilen ödeme tarzının, tatbikat neticesinde, iş düzeni 
ve işçi hayatı bakımından yahut başka işlere fena tesirler yap
mak gibi ekonomik ve sosyal mazarratları görülmek itibarile 
yersiz ve lüzumsuz olduğu tebeyyün ederse ilgili makam key
fiyeti sonradan dahi meneder. Böylelikle sonradan menetmeden 
dolayı gerek işveren ve gerek işçiler için her hangi bir zarar 
ve ziyan iddiası varid değildir. 

İKİNCİ FASIL 

İşin tanzimi 

Madde 35 — a) Genel bakımdan iş müddetinin haftada 48 
saat olması esastır. Bu müddet, cumartesi günleri saat 
13 te kapanması mecburî olan işyerlerinde günde en çok dokuz 
saati ve cumartesi günleri saat 13 ten sonra dahi işlemesi caiz 
işyerlerinde ise, günde en çok sekiz saati geçmemek şartile, 
haftanın çalışma günlerine taksim olunur. 

b) "a„ fıkrasındaki hükmün ne gibi işyerlerine hangi tarih
ten itibaren ve ne suretle tatbik edileceği, iktısad Vekâletinin 
teklifi üzerine çıkarılacak nizamnamelerle zaman zaman tesbit 
olunur. Şu kadar ki, icab eden nizamnamelerin bu tarzda 
çıkarılması yolu ile "a„ fıkrası hükmünün türlü işler için kesin
leştirilmesi keyfiyeti, bu kanunun mer'iyete girdiği günden itiba
ren üç yıllık bir genel mühlete bağlanmıştır. 

c) Türlü mahiyetlerdeki işler hakkında "c„ fıkrası muci
bince nizamnameler çıkarılmaya kadarki geçit devreleri için 
tatbiki muktazi iş müddetlerini bir sene içinde İktısad Vekâleti 
muvakkat genel emirlerle tayin eder. 

Madde 36 — Sağlık kaideleri bakımından günde ancak 
sekiz saat veya daha az çalışılması icab eden işler, bu kanu
nun mer'iyete girmesinden itibaren altı ay içinde, İktısad Ve-
kâletile Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinin müştereken 
hazırlıyacakları bir nizamname ile tesbit olunur. 

Madde 37 — Memleketin ekonomik menfaatleri bakımın
dan yahut mahiyetleri itibarile ve istihsal miktarlarını mutad 
olan seviyenin yukarısına çıkarmağa ihtiyaçları dolayısile, 35 
inci maddenin "a„ fıkrası hükmünün dışarısında kalarak, 
günlük çalışma müddetlerini muvakkat zamanlar için o hüküm
den daha fazla hadlerde arttırmalarına cevaz verilecek işler 
hakkında işbu kanunun mer'iyete girmesinin ilk yılı içinde bir 
nizamname ısdar olunur. 
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tktısad Vekâletince hazırlanacak olan bu nizamnameye 
konulacak hükümlere aid genel şartlar şunlardır. 

1 - Muayyen haddin üzerine zammedilecek fazla çalışma 
saatleri, günde en çok üç saat olabilir; 

2 - Fazla çalışma saatleri ile çalışılacak günlerin yekûnu 
bir yılda en çok doksan iş gününe varabilir; 

3 - Her bir fazla saat çalışma için verilecek ücret, normal 
çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmi 
beşten yüzde elliye kadar yükseltilmesi suretile ödenir; 

4 - Fazla saatlerle çahşmıya işçilerin muvafakati alınmak 
lâzımdır. Bu muvafakat, fazla çalışmanın tatbiki zamanında 
alınabileceği gibi, işyerlerinin 29 uncu maddede yazılı dahilî 
talimatnamelerinde veyahut işçilerin iş akidlerinde, esasen o işte 
fazla çalışma imkân ve ihtimalinin mevcud olduğu ve bu takdir
de ücretlerinin ne yolda hesap ve tesviye edileceği tesbit edil
miş bulunmak suretile önceden dahi temin olunabilir; 

5 - 36 ncı maddede yazılı olduğu veçhile sıhhî sebeplere 
müstenid kısa veya mahdud çalışma müddetli işlerde fazla saat 
çalışma caiz olamaz; 

6 - Fazla saat çalışma suretile işletilmek istenen işyerleri 
için bu fazla saatlerin tatbikına başlanmasından önce ve nihayet 
başlandığı gün mahallî Hükümetin alâkadar makamına müracaat 
olunarak fazla çalışma şart ve tarzlarının onaylandırılması icab 
eder. 

Madde 38 — Gerek bir arıza vukuunda, gerek vuku bul
masının varid görülmesi halinde, yahut makinalar veya alât ve 
edevat için hemen yapılması lâzım acele işlerde, yahut mücbir 
sebepler hudusunda ancak işyerinin normal çalışmasına halel 
gelmemesinin teminini icab ettirecek dereceyi aşmamak kaydile, 
işçilerin hepsinin veya bir kısmının 35 ve 36 ncı maddeler mu
cibince muayyen olan günlük çalışma müddetlerinden fazla 
çalıştırılmalarına cevaz vardır. Şu kadar ki, bu suretle vaki is
tisnaî çalışmadan yalnız bir saati günlük iş ücretinin içinde sayılıp 
ondan fazla süren çalışmalarla geçecek saatlerin her biri için 
normal ücretin mukannen saatlere nisbeti miktarında ayrıca 
ücret ödenir. 

Bu gibi haller vuku bulunca, 24 saat içinde, mahallî Hükü
metin alâkadar makamına hâdisenin mahiyetile Başladığı ve bit
tiği saatlerin bildirilmesi mecburidir. 

Madde 39 — Seferberliğe hazırlık ve seferberlik esnasında 
icra Vekilleri Heyeti, memleket müdafaasının ihtiyaçlarını temin 
eden işyerlerinde fazla çahşmıya lüzum görürse işlerin cinsine 
ve ihtiyacın şiddetine göre günlük iş müddetini işçinin azamî 
çalışma kabiliyetine çıkarabilir. 

Bu suretle fazla çalıştırılan işçilere, Millî Müdafaa Vekâle
tine bağlı işyerlerinde, fazla çalıştıkları saatler için, kanunî 
çalışma müddetine aid ücretin her saatine tekabül eden miktarı 
nisbetinde, fazla ücret verilir. Diğer işyerlerindeki işçilere her 
bir fazla saat için verilecek ücret hakkında 37 nci madde hük
mü tatbik olunur. 

Madde 40 — a) Madenlerde, taşocaklarında, yahut her ne 
türlü olursa olsun yer altında veya su altında çalışılacak işlerde 
işçilerin kuyulara, dehlizlere veya asıl çalışma yerlerine inmeleri 
veya girmelerile bu yerlerden çıkmaları için geçen zamanlar; 

b) Demiryollarının veya sair yollar ve köprülerin yapılması, 
muhafazası, yahut tamir veya tadili gibi işlerde vaki olduğu 
veçhile işçilerin, ikamet ettikleri mevkilerden uzak bir mesafede 
bulunan işyerlerine hep birlikte nakledilmeleri icab eden her 
türlü işlerde bunların toplu ve mukannen surette götürülüp ge
tirilmeleri esnasında geçen zamanlar; 

c) işçinin, işinde ve işverenin her an emrine hazır bir hal
de bulunmakla beraber çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi bekle
yerek boş geçirdiği zamanlar; 

ç) Uhdesindeki işin asıl işyerinde görülmesi icab eden işçfc-
nin, işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya iş
verenin evinde meşgul edilmesi suretile asıl işini yapmaksızın 
geçen zamanlar; 

d) Emzikli kadın işçilerin çocuklarına süt vermek için tayin 
edilecek olan zamanlar; 

35, 36 ve 37 nci maddeler mucibince tesbit edilmiş bulu
nan günlük kanunî çalışma müddetleri içinde sayılır ve bu se
beplerden dolayı işçi ücretleri hiç bir türlü eksiltmeye uğratıla-
maz. 

Yukarıki fıkranın her bir bendinin tatbikatına müteferri hü
kümleri havi olmak üzere nizamnameler çıkarılır. 

Birinci fıkrada yazılı bendlere dahil bulunmamakla beraber 
bu maddenin şümulü içine sokulmasına lüzum görülecek haller 
nizamnamelerle tesbit edilir. 

Madde 41 — Çalışma saatleri, işyerlerinin bulundukları 
memleketteki "umumî saat, e göre ayar ve tayin edilir. 

"Umumî memleket saati „ olmıyan yerlerdeki işyerleri için 
demiryolu istasyonu veya gemi iskelesi saatleri gibi umumî 
hizmetlere aid kontrollü saatler veyahut mülkî veya askerî ma-
kamların saatleri miyar tutulur. 

İşyerlerinin yukarıki fıkralar hükmünce tesbit edilecek 
çalışma saatleri dahilî talimatnamelerde gösterilmiş ve işyer-
lerinde levhalarla ilân edilmiş bulunur. 

Madde 42 — I - Çalışma müddetinin ortalama bir zama-
nında, mahallî adete ve işin icabına göre vakti tayin edilmek 
üzere işçilere: 

a) Sekiz saatten az müddetli işlerde yarım saatlik; 
b) Sekiz saat veya daha fazla müddetli işlerde bir saatlik 

bir dinlenme verilir. 
II - Beş saat ve daha az müddetli işlerde dinlenme ver

mek mecburiyeti yoktur. 
III - dinlenmeler, bir işyerinin aynı şubedeki bütün iş

çileri hakkında mukannen olarak aynı saatte tatbik edilir. 
IV - Yukarıda yazılı dinlenmeler çalışma müddeti içinde 

değildir. 
Madde 43 — I - İş hayatında "gece„ tabiri, en geç saat 

20 de başlıyarak en erken sabah saat 6 ya kadar geçen ve her 
halde en fazla on bir saat süren gün devresidir. 

II - Bazı işlerin mahiyet ve icablarına göre yahut yurdun 
bazı mıntakalarının iklim ve adet farkları bakımından, iş haya
tına aid "gece„ başlangıcının daha geriye alınması veya yaz ve 
kış saatlerinin ayrılması yahut türlü işler için erkek, kadın ve 

' çocuk işçiler hakkında "gece„ tabirinin masruf olacağı gün 
devresinin başlama ve bitme saatlerinin tayin edilmesi suretile 
"I„ numaralı fıkradaki genel hükmün tatbik tarzlarını tesbit 
eylemek yahut bazı gece çalışmalarına her hangi bir nisbetle fazla 
ücret tesviyesi usulünü ihdas etmek veyahut gece işletilmele
rinde ekonomik bir zaruret bulunmıyan işlerde işçilerin gece 
çalıştırılmalarını meneylemek üzere, İktısad Vekâletinin teklifile 
nizamnameler çıkarılır. 

III - İşçilerin gece çalışmaları, işin ortalama bir zamanındaki 
dinlenme müddeti sayılmıyarak, sekiz saatten fazla süremez. 

IV - Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe "işçi postaları,, 
kullanılan işlerde, en fazla iki iş haftası gece çalıştırılan işçile
rin, ondan sonra gelen iki iş haftası gündüz çalıştırılmalarısu
retile postaların sıraya konması lâzımdır. 

işbu gece ve gündüz çalışma nöbetlerinde, zaruret hissolu-
nan her hangi bir iş için, iktısad Vekâleti istisnaen birer aylık 
münavebeye de izin verebilir. 

Madde 44 — Hafta Tatili ve Ulusal Bayramlar Kanunları
nın tatbik edilmediği on binden az nüfuslu mahallerde bulunan 
işyerlerinden iktısad Vekâletince lüzum görülenler hakkında, 
işbu kanunlar tatbik edilir. 
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Madde 45 — Cumartesi günleri saat 13 ten itibaren tatil 
edilmek mecburiyeti olan işlerde gündelik ücretle çalışan işçi
lerin cumartesi gününe aid ücretleri, haftanın diğer iş günlerin
de olduğu gibi, tam olarak ödenir. Cumartesi günleri tatile 
tâbi tutulmak mecburiyeti, işçilerin günlük, haftalık veya aylık 
ücretleri üzerinde eksiltme yapılmasına da sebep tutulamaz. 

Madde 46 — I - "2739„ numaralı "Ulusal Bayram ve Ge
nel Tatiller» Kanunu mucibince Cumhuriyet bayramında bilû
mum işyerleri için kapanma mecburiyeti bulunan 29 ilkteşrin 
gününde: 

a) GündelİKİe çalışan işçilerin tam olarak bir gündelikleri, 
b) Saat hesabile veya parça başına veyahut yaptığı iş mik

tarına göre ücret alarak çalışan işçilerin, 29 ilkteşrin gününden 
önceki iş haftasında kazanmış oldukları ücretler tutarının altı 
iş gününe taksimi suretile elde edilecek vasatî miktar nisbetin-
de bayram günü ücretleri, hiç bir iş karşılığı olmaksızın, tatil
den önce ödenir. 

II - Bulundukları işin mahiyeti dolayısile 29 ilk teşrin gü
nünde de çalışan işçilerin o güne aid ücretleri iki misli olarak 
ödenir. 

III - "2739„ numaralı kanun mucibince işleri tatil etmek 
mecburiyeti bulunmıyan bayram ve tatil günlerinde kendilikle
rinden işyerlerini kapatmak tarzını tutan işverenler, işbu ih
tiyarî kapanmalı günler için gündelik veya sair şekillerde üc
retlerin ödenmesi veya ödenmemesi keyfiyetlerini işyerlerinin 
dahilî talimatnamelerinde tesbit ederler. 

Madde 47 — a) Her hangi bir işyerinde genel olarak 
muayyen çalışma saatlerinden önce veya sonra yapılması ge
rekli olan hazırlama veya tamamlama yahut temizleme işlerinde 
çalışan işçiler; 

b) Vazifeleri aslında biteviye sürmeyip vakit vakit ifa edil
mek icab eden kontrolcu, bekçi, gece nöbetçisi gibi işçiler 
hakkında işin tanzimine aid hükümlerden hangilerinin tatbik 
edilmiyeceği yahut ne gibi değişik şartlar ve usuller ittihaz olu
nacağı bir nizamname ile tesbit olunur. 

Madde 48 — 16 yaşı doldurmamış olan çocukların, her 
hangi işte olursa olsun, günde sekiz saatten fazla çalıştırılma
ları yasaktır Bunlardan ilk mektebe devam edenlerin, iş saat
leri mekteb saatlerine mâni olmıyacak şekilde tanzim olunur 
ve ders saatleri sekiz saatlik çalışma müddetinin içinde sayılır. 

Madde 49 — Maden ocakları işleri, kablo döşenmesi, ka
nalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer altında veya su altında 
çalışılacak işlerde, 18 yaşı doldurmamış erkek çocukların veya 
istisnasız her yaştaki kız ve kadınların çalıştırılmaları yasaktır. 

Madde 50 — I - Sanayia aid işlerde 18 yaşı doldurmamış 
erkek çocuklarla her yaştaki kız ve kadınların gece çalıştırıl
maları yasaktır. 

II - Bu kanunun mer'iyete girmesinden itibaren dört yıl 
müddetle, sosyal ve ekonomik bakımdan görülecek lüzuma 
dayanarak, İktısad Vekâleti, bazı sanayi işlerinde, istisnaî ve 
muvakkat mahiyette olmak üzere, 16 dan yukarı yaştaki kız 
ve erkek çocuklarla daha büyük kadın işçilerin gece çalıştırıl
malarına, izin verebilir. 

Bu takdirde işçi kadınların veya kız ve erkek çocukların 
ne gibi şartlar altında ve ne yolda gece çalıştırılabileceklerinin 
tayin ve tesbiti de aynı Vekâlete aiddir. 

III - Bir işyerinde önceden tahmin edilmiyen veya önüne 
geçilemiyen ve muayyen vakitlerde vuku bulmak mahiyetini 
göstermiyen bir arızanın çıkması gibi mücbir sebeplerin 
hudusu takdirinde, (I) numaralı fıkradaki gece çalışma yasağı, 
16 dan yukarı yaştaki kız ve erkek çocuklarla daha büyük 
kadın işçiler hakkında, o hadiseye münhasır olmak üzere, varid 
olmayabilir. Şu kadar ki , böyle bir hadisenin zuhurunda, işve

ren, bu hadisenin mahiyetini, başlama ve bitme anlarını, 24 
saat içinde, mahallî Hükümetin alâkadar makamına bildirmeğe 
mecburdur. 

Madde 51 — Her işveren, işyerinde çalıştırdığı işçilerden: 
a) 12 - 16 yaşlar arasındaki çocukların; 
b) 16 dan yukarı ve 18 yaşı henüz doldurmamış'çoçukların; 
c) 18 yaşı doldurmuş ve daha büyük yaştaki kadın 

işçilerin; 
ç) 18 yaşı doldurmuş ve daha büyük yaştaki erkek işçile-

rin ayrı ayrı cetvellerini yapmağa ve bu cetvellerde işçilerden 
her birinin isimleri ile doğum tarihlerini, her gün işe başlama 
ve bitirme saatlerini, dinlenme zamanlarını, emzikli kadınlar 
için çocuk emzirme zamanlarını, gebe kadınların vaziyetlerini 
kaydetmeğe ve Hükümetin alâkadar makamınca vuku bulacak 
her isteyişte bu cetvelleri ibraz eylemeğe mecburdur. 

Madde 52 — İktısad Vekâleti tarafından vaki olacak teklif 
üzerine: 

a) 35 inci madde mucibince muayyen çalışma müddetinin 
bir haftalık iş günlerine tevzii suretile yürütülmesine mahiyetleri 
icabı olarak imkân bulunmıyan işlere aid istisnaî hallere mun-
hasır kalmak şartile, çalışma müddetini haftadan daha uzun 
bir devreye göre tanzim eder şekilde ve fakat o devreye ko-
nulan top yekûn müddetin her bir iş haftasına düşen vasatisi, 
kanunî çalışma müddetini aşmamak kaydı altında tatbiki icab 
eden usuller; 

b) Daimî mahiyetleri dolayısile günün hiç bir devresinde 
durmaksızın birbiri ardınca işçi postaları çalıştırılarak işletilen 
yahut nöbetleşe işçi postaları ile yapılan işler için, çalışma 

! müddetlerine, hafta tatillerine ve gece çalışma şart ve tarzlarile 
çalışma ortasındaki mecburî dinlenmelere aid hususî kaideler, 
nizamnamelerle tesbit edilir. 

Madde 53 — İşbu kanunun mer'iyete girmesine kadar 
türlü işlerde tatbik edilegelmekte olan günlük çalışma müddet-
lerinin, yukarıda yazılı hükümler mucibince, daha aşağı hadlere 
indirilmesi keyfiyeti, işçi ücretlerinin eksiltilmesine sebep 
tutulamaz. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

İşçilerin sağlığını koruma ve iş emniyeti 

Madde 54 — Her işveren, işyerinde işçilerin sağlığını 
koruma ve iş emniyetini temin etmek için gerekli olan tedbir-
leri almakla ve bu husustaki şartları ve tertibatı noksansız 
bulundurmakla mükelleftir. 

İşçiler de bu yoldaki usuller ve şartlara uymıyacak hare
ketler ve hallerde bulunmamağa mecburdurlar. 

Madde 55 — Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 179 uncu mad
desinde yazıldığı veçhile işyerlerinin ve işçilere aid ikametgâh 
ve saire gibi müştemilâtın haiz olması lâzım gelen sıhhî vasıf 
ve şartları ve işyerlerinde kullanılan alât ve edevat, makinalar 
ve iptidaî maddeler yüzünden zuhuru melhuz kazalaıa ve sarî 
veya meslekî hastalıklara mâni tedabir ve vesaitin ve her sınıf 
müesseselerde iş kazalarına karşı işyerlerinde bulundurulması 
mecburî olan tedavi levazımının nelerden ibaret olduğunu 
tesbit etmek üzere İktısad ve Sıhhat ve İçtimaî Muavenet 
Vekâletlerince bir nizamname yapılacaktır. 

Kanunun mer'iyete girmesinden itibaren altı ay içinde çı-
karılacak olan işbu umumî nizamnameden başka, bazı işlerin 
kendilerine mahsus şartları ve mahiyetleri dolayısile lüzum gö-
rüldüğü takdirde bu işlerin gerektirdiği özel tedbirleri göster
mek üzere yine iki vekâletçe birlikte hazırlanacak ayrı ayrı 
nizamnameler dahi çıkarılır. 
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Madde 56 — A - İşçilerin sağlığını koruma ve iş emniyeti 
nizamnamesinin neşrinden sonra yeni bir işyeri kurmak ve 
açmak istiyen her işveren, işin yapılacağı mevki için İktısad 
Vekâletince bu kanunun tatbikına memur edilmiş olan makama 
önceden müracaatla işyerinin ve burada bulunacak tesisat ve 
tertibatın, makina ve cihazların ve sair teferruatın vasıflarını, 
cinslerini, vaziyet ve şartlarını vazıhan gösteren müfredat ve 
tafsilâtlı bir beyannameyi ve buna aid plânlar, krokiler, fotoğ-
rafiler veya modeller gibi lüzumlu belgeleri ikişer nüsha olarak 
makbuz mukabilinde tevdi edecek ve bunlara göre kuracağı iş
yerinin nizamname hükümlerine uygun olup olmıyacağının tet
kik ve tesbit edilmesini istiyecektir. 

İlgili makam, bu müracaatın yapıldığı tarihten itibaren, 
hafta tatili ve sair genel tatil günleri sayılmaksızın en çok 
yirmi gün içinde bu evrakı inceliyerek nizamname hükümlerine 
uygun bulduktan veya bunlar üzerinde icab eden tadilât ve 
ıslahatı işverene yaptırdıktan sonra, beyannamenin ve müte-
ferri belgelerin ikinci nüshalarını tasdik ederek o işyerinin 
kurulmasına izin verir. 

Bu izni aldıktan sonra işyerini kurmağa başlıyan işveren, 
tesisatını yaptırıp bitirince, tekrar aynı makama baş vurarak 
muayene ve kontrol edilmesi talebinde bulunur. Salâhiyettar 
memurlar bu talebin vukuundan itibaren en çok yirmi iş günü 
içinde yeni kurulan işyerine giderek muayene ve kontrol 
ederler. Bu muameleler neticesinde nizamî şartlara uygunluğu 
tesbit edilen işyerinin açılıp işletilmesi için işverene resmî 
bir vesika verilir. 

B - İşyeri kurulmazdan önce işverenin beyannamesi ve 
müteferri belgeleri üzerindeki tetkik ve tasdik muamelesi, ilgili 
makamca (A) bendinde yazılı müddet içinde neticelendirilme-
diği veya tadil ve ıslahı icab eden cihetler işverene bildiril-
mediği takdirde, işveren kendi beyannamesine ve müteferri 
belgelerine göre işyerini kurmak serbestisini haiz olabileceği 
gibi, işyeri kurulduktan sonra salâhiyettar memurlar tarafın
dan yapılacak muayene ve kontrol dahi ikinci yirmi günlük 
mühlet içinde yapılmayıp da işyerinin açılıp işletilmesine aid 
resmî vesika verilmezse veya işyerindeki tesisatın, kurma 
izninin verilmesine esas olan plânlar ve sair belgelere uygun
suzluğu sebebile, ne gibi cihetlerinin ıslah ve ikmali lâzım 
geldiği bildirlmezse, bu defa da işveren artık o işyerini açıp 
işe başlamakta serbest olur. 

Salâhiyettar makamın verdiği kurma izni ve işletme vesi-
kas' üzerine bir işyeri kurularak işlemeğe başlatıldıktan sonra, 
o işyerinde başkaca yeni tesisat yapılmış olmadıkça, diğer 
cihetlerden noksanlar müşahede olunduğu iddiasile iş durduru
lamaz. Ancak bu suretle bilâhara görülen noksanlar, nizamna
mede yazılı mühletler içinde ikmal ettirilir. 

C - İşçilerin sağlığını koruma ve iş emniyeti nizamname
sinde esasa aid ve birinci derecede sayılmış olan şartları haiz 
bulunup da ikinci derecede sayılan şartları henüz lâyıkile ta
mamlanmamış olan işyerlerinin derhal açılıp işletilmesinde 
ilgili makamca bir mahzur görülmezse, işbu ikinci dereceden 
tedbirlerin yine nizamnamede yazılı mühletler zarfında ikmal 
edilmesi şartına bağlı olmak üzere, işverene bir muvakkat 
işletme izin kâğıdı verilebilir. Bu mühletler içinde noksanların 
tamamlandığı tesbit edildiği takdirde, "muvakkat işletme izin 
kâğıdı„, (A) bendinde yazılı asıl vesika ile değiştirilir. Aksi 
halde yine nizamname hükümlerine tevfikan "izin kâğıdı» geri 
alınarak işyeri idareten kapatılabilir. 

Ç - Yukarıki bendlerde yazılmış olduğu üzere yeni bir iş
yerinin kurulması için önceden izin almak ve tesisat bittikten 
sonra işlemeğe başlamak için dahi ayrıca vesika istihsal et
mek mecburiyeti, mahiyetleri itibarile adı geçen nizamnamede 

yalnız ikinci derecedeki şartlara tâbi tutulan işyerlerine şamil 
değildir. Bu suretle işçi sağlığı ve iş emniyeti bakımından 
ehemmiyetleri birinci derecede sayılmıyan işler için ilgili ma
kama, işyerlerinin açıldığının üçüncü günü akşamına kadar 
müracaat edilip muayene ve kontrollarının yapılması taleb olu
nur. Salâhiyettar memurlar bu müracaat üzerine o işyerine 
giderek muayenesini icra ve noksanlarını işverene tebliğ eder
ler. İşveren, bu noksanları kendisine vaki tebliğ tarihinden 
itibaren nizamnamede yazılı mühletler içinde ikmal ve ıslah 
etmekle mükelleftir. 

D - 29 uncu madde mucibince dahilî talimatnamelerinin İk
tısad Vekâletince tasdik edilmesi lâzım gelen işyerlerinin sağ
lık koruma ve iş emniyeti şartlarına uygunlukları, bu müesse-
selerin bulundukları mevkide İş Kanunu tatbikatına memur ma-
kam tarafından tetkik ve muayene edildikten sonra, bu hususa 
aid evrak ve müteferri vesikalar bir raporla merkeze gönderilir. 
Bu gibi işyerlerinin kurulmazdan önce beyanname, plân ve kroki 
gibi evrakının tasdik edilmesi ve gerek kurma izninin, gerekse 
tesisat bittikten sonra mahallince yapılacak muayene ve kontrol 
üzerine açılıp işletilmesine aid vesikanın verilmesi keyfiyetleri, 
merkezdeki umumî salâhiyettar makama aiddir. Bu işyerlerinin 
bulundukları mevkideki memurlar tarafından ifası icab eden 
muameleler için (A) bendinde yazılı mühletlerden başka, mer-
kezdeki umumî salâhiyettar makamca yapılacak muameleler, 
evrakın işbu makam tarafından alındığı tarihlerden itibaren 
yine iki defa yirmişer günlük mühlet zarfında neticelendirilir, 
Bu vaziyette dahi ilgili makamca yukarıda yazılı mühletler için
de muamele ikmal edilmediği veya noksanlar işverene tebliğ 
olunmadığı takdirde "B„ bendinin hükümleri cereyan eder. 

E - Yukarıki bendlerde yazılı muayenelerin ifası için işyer-

lerine gitmeleri lâzım gelen salâhiyettar memurların gidip gelme 
dolayısile vaki masrafları işveren tarafından tesviye edilir. Bu 
masrafların ne gibi esaslara göre tesviye edileceği İktısad Ve
kâleti tarafından ayrıca tayin ve adı geçen nizamname ile aynı 
zamanda ilân olunur, 

F - İlgili makamca muamelesi ikmal edilip gerekli olan ve
sikası alınmadan açılan işyerleri derhal idareten kapatılır. 

G - "işçilerin sağlığını koruma ve iş emniyeti nizamname
si,, nin çıkmasından önce zaten mevcud olan eski işyerleri 
için bunları işleten işverenler, işlemeyi durdurmaksızın işbu 
nizamnamede yazılı mühletler içinde sağlık koruma ve iş em
niyetine aid noksanlarını ikmal etmeğe ve yukarıki bendler 
mucibince ilgili makama müracaatla vesika almağa mecburdur
lar. Şu kadarki, nizamî mühletler bittiği halde bu suretle mua
melesi tamamlattırılmamış olan işyerleri yine bu nizamname
nin hükümlerine tevfikan idarî surette kapatılabilir. 

H - Vesikası alındıktan sonra her hangi bir işyerinde ve 
bunun tesisat ve tertibatında, makina veya cihazlarında ilâveler, 
yenilenmeler veya değişiklikler yapılmak halinde, bunlardan adı 
geçen nizamname hükümlerince esasa aid ve birinci derecede 
şartlara dahil sayılanların muameleleri, (A) bendinde yazılı 
olduğu veçhile yeni bir işyeri gibi önceden ifa olunur, ikinci 
derecede sayılan sağlık koruma ve iş emniyeti şartlarına aid 
i lâveler, yenilenmeler veya değişiklikler hakkında ise (B) bendi 
tatbik edilerek iş durdurulmaksızın gereği yapılır. 

Madde 57 — 1 şyerine, ne sıfatta olursa olsun, her hangi 
bir kimsenin ispirtolu içki getirmesi yahut sarhoş olarak gel
mesi ve bu gibi içKİleri işyerinde kullanması veya başkalarına 
vermesi ve satması yasaktır. 

İşveren veya işveren vekili ve işçilerin âmiri veya işin 
sevk ve idaresile muvazzaf vaziyette bulunan kimseler işbu 
yasağa muhalif hareketlerin vuku bulmaması için icab eden 
dikkat ve murakabeyi ifa ile mükelleftirler. 
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Şu kadar ki, birinci fıkra mucibince işyerleri;1 e ispir folu 
içki getirilmesinin yasak olması hükmü, mahiyetleri itibarile 
müşterilerine kapalı kaplarda veya açık olarak yahut kadehle 
içki satmak üzere ruhsatiyesi alınmış olmak suretile işletilmekte 
bulunan veya içerisinde müşteriler tarafından ispirtolu içki is
tihlâk edilmesi caiz olan işyerlerine şamil değildir. 

Madde 58 — Ağır ve tehlikeli işlerin nelerden ibaret bu
lunduğu ve kadınların ve 18 yaşına kadar olan (18 dahil) ço
cukların çalıştırılması caiz olmıyan ağır ve tehlikeli işlerin han
gileri olduğu ve hangi işlerde çalışan işçilerin ne gibi hasta
lıklarının işten mütevellid addolunacağı, bu kanunun mer'iyet 
tarihinden itibaren altı ay zarfında İktısad ve Sıhhat ve İçtimaî 
Muavenet Vekâletleri tarafından tanzim olunacak nizamname
lerle tesbit edilir. 

Madde 59 — Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin 
vücutça bu işlere elverişli ve dayanıklı oldukları hakkında mü
essese doktoru tarafından ve bunun bulunmadığı yerlerde Hü
kümet veya belediye doktorları tarafından verilmiş bir rapor 
olmadıkça bu gibi işlere alınmaları yasaktır. Bu raporlar her 
türlü resim ve vergilerden muaftır. 

Madde 60 — 12 den 18 yaşa kadar (18 yaşındakiler dahil) 
çocukların her hangi bir işe alınmalarından önce müessese 
doktoruna ve bunun bulunmadığı yerlerde Hükümet ve belediye 
doktorlarına muayene ettirilerek yapacakları işin mahiyet ve şart
larına göre bünyelerinin dayanıklı olduğunun raporla tesbit 
ettirilmesi mecburid r. Bu raporlar her türlü resim ve vergiler
den muaftır. 

Kanunun mer'iyete girdiği tarihte, işyerlerinde çalıştırıl
makta olan ve yukarıda yazılı yaşlarda bulunan çocuklar, altı 
ay içinde, birinci fıkra hükmünce hekim muayenesinden geçi
rilerek işe elverişli olduklarını gösteren raporları, salâhiyettar 
memurlar tarafından taleb vukuunda ibraz edilmek üzere, iş
verenin yanında saklanır. 

Madde 61 — Gebe veya emzikli kadınların hangi devrelerde 
ne gibi işlerde çalıştırılmalarının yasak olduğu ve bunların ça
lışmaları caiz olan işlerde hangi şartlar ve usullere tâbi tutula
cakları ve hangi vasıf ve şartlardaki işyerlerinde ne suretle 
emzirme odaları veya çocuk bakım yurdu (Kreş) tesis edilmek 
mecburiyeti bulunduğu İktısad ve Sıhhat ve İçtimaî Muavenet 
Vekâletleri tarafından müştereken hazırlanacak bir nizamname 
ile tesbit edilir. Bu nizamname, ağır ve tehlikeli işlerle kadınla
rın ve 18 yaşına kadarki çocukların çalıştırılması caiz olmıyan 
işler hakkındaki nizamname ile aynı zamanda çıkarılır: 

Madde 62 — İktısad veya Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Ve
kâletlerinden birinin göstereceği lüzum üzerine, iki vekâletçe 
müştereken hazırlanmak suretile: 

a) Ağır ve tehlikeli olarak gösterilmiş olan işlerden başka 
işler için dahi alınacak işçilerin ilk önce hekim muayenesine 
tâbi tutulmalarını; 

b) Bazı işlerde çalışan işçilerin muayyen zamanlarda umu
mî bir hekim muayenesinden geçirilmelerini; 

c) Her türlü veya bir kısım işlerde çalışacak işçilerin sıhhî 
arızaları itibarile, yaptıkları işin mahsullerine veya umumî sıh
hate, yahut beraber çalıştıkları diğer işçilere mazarratları do
kunmak ihtimali takdirinde, bu gibilerin o işlerden çıkarılmala
rını; 

ç) Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 180 inci maddesile tes
bit edilmiş olan mecburiyetlerden başkaca ve bu mecburiyetle
rin hükmü mahfuz kalmak kaydile, ne vaziyette ve ne gibi 
şartlarda bulunan hangi işyerlerinde ayrı ayrı veya bunlardan 
bir saha dahilinde bulunanlar için müşterek muayene ve ilk te
davi odaları veya revirler, yahut hastaneler açılmasını yahut 
oralarda mevcud resmî hastanelerde bu gibi ihtiyaçları tatmin 

edecek ilâveler ve tadiller meydana getirilmesini ve bu takdirde 
bu gibi tadilât ve tesisat için muktazi masraflara tahsis edilmek 
üzere alâkadar işyerlerinden ne nisbetlerde ve ne esas ile yar
dım aidatı toplanacağını; 

d) N i vaziyette ve ne gibi şartlarda bulunan, hangi iş
yerlerinde banyolar, uyku yerleri, istirahat ve yemek yerleri, 
işçi evleri, bedenî veya meslekî terbiye ve talim müesseseleri 
yapılmasını; 

Tesbit eder mahiyette nizamnameler çıkarılabilir. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

İş ve işçi bulma 

Madde 63 — İşçilerin elverişli oldukları işlere yerleşmele
rine ve muhtelif işler için elverişli işçiler bulunmasına tavassut 
hususlarının tanzimi, bir âmme hizmeti olarak Devlet tarafından 
yapılır. 

Bu hizmetin yapılması için, İktısad Vekâletine bağlı olmak 
üzere gerekli görülecek merkez teşkilâtile ihtiyaca göre muhte
lif şehir veya kasabalarda bu teşkilâtın şubeleri tesis edilir. Bi 
rer mıntaka veyahut yalnız bir tek belediye sınırı çevresine şamil 
vazifelerle kurulacak olan işbu şubelerin tesis ve faaliyetlerine 
muktazi masraflar için Devletin Umumî Bütçesine konulacak 
meblâğlardan başka ilgili vilâyetlerin ve belediyelerin bütçele
rinde dahi, imkân derecesinde, iştirak hisseleri tahsis edilir. 

İş ve işçi bulma teşkilâtı bu kanunun hükümlerinin tatbikini 
takib ve icraya salâhiyettar olmak üzere, tesis olunacak genel 
teşkilâtın içindedir. 

Madde 64 — İş ve işçi bulma teşkilâtı, her türlü ekonomik 
işletmelerle serbest sanat ve hizmet mahiyetinde olan diğer bü
tün işler hakkında malûmat toplamak, iş arz ve talebini intiza
ma bağlamak ve işçi ücretlerinin temevvüçlerini takib ve geçim 
şartlarındaki pahalılığa göre mukayese ederek içtimaî sıkıntıla
rın önüne geçecek umumî yahut bir mıntaka veya belediye 
çevresine aid tedbirleri tesbit ve bunların tatbiki çarelerine te
vessül etmek, muhtelif sanat ve zümrelere mensub işverenlerle 
işçileri gösteren cetvelleri neşir ve ilân etmek, işçilerin meslekî 
terbiyelerinin yükselmesi ve ehliyetli (kalifiye) işçi yetişmesi için 
gerekli olan tedbirler üzerinde faaliyette bulunmak ve iş mu
kavelelerinin akdine vasıta olmak gibi vazifeleri, bir ücret kar
şılığı olmaksızın, ifa ile mükelleftir. 

Bu vazifelerin yapılması tarzları, görülecek lüzuma göre, 
nizamname ile tayin edilir. 

Madde 65 — A) İşbu kanunun mer'iyete girmesinden sonra 
işçilere iş ve işlere işçi bulmak üzere, kazanç kasdile hususî 
idarehane açılması yasaktır. 

B) Kanunun mer'iyet tarihinden önce mevcud olup (A) ben
dinde yazılı şekilde işletilmekte bulunan bu gibi hususî idare
hanelerin kapatılması esastır. İhtiyaç ve zaruretlere göre, muh
telif mıntakalara veya bazı işlere münhasır kalarak muayyen 
devrelerle kısmî şekillerde yahut tamamile ve umumî surette 
olmak üzere, kanunun mer'iyetinden üç yıl sonra İcra Vekilleri 
Heyetinden verilecek kararlarla, bu esasın tatbikına geçilir. 

Şu kadar ki iş hayatının veya işçilerin menfaatına uygun 
düşmez tarzda ve münhasıran müteşebbislerinin fazla kâr temin 
etmesini istihdaf ederek işçilerin işlerde istikrarına mâni olacak 
şartlar ve usullerle işletildikleri ilgili makamca tesbit edilen hu
susî idarehaneler, yukarıda yazılı üç yıllık mühlet ve İcra Ve
killeri Heyeti kararı beklenmeksizin dahi, her biri için münferid 
muamele yürütülmek ve haklarındaki rapor genel merkez daire
since tasvib edilmek kaydile, derhal idareten kapatılabilir. 

Madde 66 — A ) 65 inci maddede yazılı kapatılma esa
sının tamamile tatbiki keyfiyeti hitam buluncıya kadar faaliyet-
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lerine devamları istisnaen tecviz edilmiş oları eski hususî iş ve 
işçi bulma idarehaneleri, gördükleri işlerin mahiyet ve nevile
rini, açıldıkları günden beri vaki muamelelerinin umumî yekûn-
arını, hizmetlerinin her bir nev'ine mukabil işçilerden ve iş
verenlerden ne miktar ve nisbetlerde ücret aldıklarını gösterir 
tarifelerini, kendilerinde kayıdlı işçilerin isim, adres ve sanatla
rını, iş veya işçi bulmak hususlarını ne yolda ve ne şekilde 
ifa ettiklerini ve bu noktalara mümasil olmak üzere, bütün 
muamelelerinin cereyan ve icra tarzlarile şartlarını, bulunduk-
arı yerdeki salâhiyettar makama, işbu kanunun mer'iyetinden 

itibaren üç ay içinde, açık ve müfredatlı beyennamelerle bil
dirmeğe mecburdurlar. İlgili makamca beyannamelerin tesellümü, 
karşılık resmî numara kâğıdı verilmek suretile vaki olur. 

B) Salâhiyettar makam, kendisine verilen beyannameler 
üzerine gerek bu idarehanelerin içinde ve evrak ve defterle
rinde, gerek keyfiyetle alâkası bulunacak diğer şahıslar veya 
müesseseler nezdinde gereği gibi incelemeler ve soruşturmalar 
yapar. Noksan bulduğu malûmatı tamamlatır. Lüzum görürse 
muamelelerin usul ve şartlarını ve ücret tarifelerini tadil ve 
ıslah eder. Bu cihetlerin ikmalinden sonra faaliyete devamla
rında mahzur görülmiyen hususî idarehanelere, 65 inci mad
dede yazılı mühlet ve-karar ile mukayyed olmak üzere (muvak
kat izin kâğıdı) verilir. 

Madde 67 — Yukarıki maddelerde yazılı hususî idarehane
lerin faaliyet ve muameleleri, ilgili makamların daimî teftişi 
altındadır. Bunların hizmetlerine mukabil alacakları ücretleri 
gösteren tarifeler, salâhiyettar makamca kontrol ve tasdik edil
miş olarak yazıhanelerinde her kesin göreceği surette büyük 
levhalarla ilân edilmiş bulunur. 

Madde 68 — Muhtelif iş ve sanat zümrelerine mensub iş
verenlerin veya işçilerin kendi aralarında yahut muhtelit olarak 
tesis edilmiş teşekkülleri tarafından veyahut menafii umuniyeye 
hadim olan veya böyle olmayıp da münhasıran hayır işlerile 
iştigal eden cemiyetlerce iş ve işçi bulma faaliyetine geçilmesi 
ve bu husus için kendi çevreleri içinde yapacakları teşkilâtın 
çalışması, ancak ilgili makamdan izin almak ve bu makamın 
her zaman teftişine tâbi bulunmak kaydile, caizdir. Şu kadar ki, 
bu yolda açılacak büroların görecekleri hizmetlere mukabil 
işçilerden her hangi bir ücret almaları yasaktır. 

İşbu kanun mer'iyete girmeden önce mevcud olup böyle 
meslekî teşekküller veya yukarıda yazılı vasıfları haiz cemiyet
ler tarafından idare olunan iş ve işçi bulma faaliyetlerinin tarz 
ve usullerile buna müteferri muamelelere ve saireye dair 
gerekli malûmat ve izahatı ihtiva etmek üzere, 66 nci maddede 
hususî idarehaneler hakkında yazılı surette ve kanunun mer'iye
tinden sonra üç ay içinde salâhiyettar makma bir beyanname 
verilecektir. 

Madde 69 — 63 üncü maddede yazılı (Genel merkez dai
resi) tarafından görülecek lüzum ve ihtiyaca göre, işverenlerin 
işçi ihtiyaçlarını ve bazı vasıfları haiz işçilerin iş ihtiyaçlarını 
her halde resmî iş ve işçi bulma teşkilâtına bildirmeleri ve 
umumiyetle veya bazı vasıfları haiz bir kısım işçilerin her hangi 
bir işe alınmazdan önce mutlaka resmî teşkilâta müracaatla 
kendilerini kaydettirerek "işçi karneleri,, almaları usulleri ve 
hususî idarehanelerle iş zümrelerinin meslekî teşekkülleri yahut 
menafii umumiyeye hadim veya münhasıran hayır işlerile müş-
tağil cemiyetler tarafından idare olunan iş ve işçi bulma faali
yetlerinden muntazam surette raporlarla resmî teşkilâtın haber
dar edilmesi mecburiyeti, çıkarılacak nizamnamelerle tesbit 
okınur. 

Madde 70 — Otel, han, pansiyon, lokanta ve aşçı dük
kânları veya kahvehaneler gibi umuma açık olan toplantı yer
lerini işletenlerin doğrudan doğruya veya bilvasıta iş ve işçi 

bulma simsarlığı yapmaları veya bu yolda sair şekillerle ücret 
mukabilinde tavassut ve faaliyetlerde bulunmaları ve ellerinde 
ilgili makamdan verilmiş resmî vesika bulunmıyan şahısların 
bu gibi yerlerde iş ve işçi bulma işlerile iştigal etmeleri 
yasaktır. 

Madde 71 — Remî iş ve işçi bulma teşkilâtının tavassutu 
ile iş bulmuş olan işçilerin çalışacakları yere gitmelerinde, bu 
teşkilât tarafından verilen vesikalar üzerine, Devlet vesaiti 
nakliye ücretlerinde yüzde elli tenzilât yapılır. 

BEŞİNCİ FASIL 

Grev ve lokavt yasaklığı ve iş ihtilâflarının halli 

Madde 72 — "Grev„ ve "Lokavt, yasaktır. 
Madde 73 — Elli kişiden az işçi bulunan işyerlerinde on 

işçinin ve elliden itibaren beş yüz kişiden az işçi çalışan iş
yerlerinde umum işçi sayısının beşte biri kadar sayıda işçilerin 
ve beş yüz kişi ile daha yukarı sayılarda işçi çalıştırılan iş
yerlerinde ise, en az yüz işçinin, gerek iş mukavelelerile önce
den taayyün etmiş olan ve gerek işin mahiyetine ve çalışma 
teamüllerine veya kanunî ve nizamî hükümlere müsteniden 
mer'i bulunan umumî veya hususî iş şartlarının hepsi yahut 
bir veya bir kaçı yerine, kendi menfaatlerine daha uygun 
gördükleri başka iş şartlarını işverene kabul ettirmek veyahut 
muayyen ve mer'i iş şartlarına karşı itirazları bulunmaksızın 
ancak bunların tatbikına aid usuller ve tarzların değiştirilmesini 
temin eylemek kasdile, aralarında kararlaştırarak, hep birlikte 
ve birden bire işi bırakmaları "Grev,, dir. 

Birinci fıkrada yazılı nisabları doldurmamakla beraber, 
aynı maksadlardan biri için, Ker hangi bir işyerinde, en az üç 
işçinin dahi, aralarında kararlaştırarak, hep birlikte ve birden
bire işi bırakmaları yüzünden o işyerindeki faaliyet tamamen 
veya işin mahiyetine göre ehemmiyetli derecede kısmen atalete 
uğrarsa, bu hale sebep olan işçilerin işbu hareketleri de 
"Grev, sayılır. 

Çalıştıkları iş yerindeki iş şartlarına itirazları olmayıp da 
maiıza başka bir iş yerinde çıkan " toplulukla iş ihtilâfı,, nın 
oradaki işçiler lehine kotarılmasını sağlamak maksadile, yuka
rıda yazılı nisablarda işçilerin, aralarında kararlaştırarak, hep 
birlikte ve birden bire işi bırakmaları dahi "Grev,, hükmünde 
tutulur. 

Madde 74 — Bir iş yerinde, gerek iş mukavelelerile ön
ceden taayyün etmiş olan ve gerek işin mahiyetine ve çalışma 
teamüllerine veya kanunî ve nizamî hükümlere müsteniden 
mer'i bulunan umumî veya hususî iş şartlarının hepsi yahut bir 
veya bir kaçı yerine, işverenin, kendi menfaatine daha uygun 
gördüğü başka iş şartlarını işçilerine kabul ettirmek veyahut 
muayyen ve mer'i iş şartlarını değiştirmeksizin ancak bunların 
tatbikına aid usuller ve tarzların değiştirilmesini temin eylemek 
kasdile işi durdurması, yahut işveren tarafından bu gayeler
den birile yapılan teklifleri kabul etmediklerinden dolayı işten 
çıkmağa mecbur olan işçiler sayısının, 73 üncü maddede 
"Grev, hakkında yazılmış olan nisablara varması "Lokavt, tır. 

Aynı maksadlardan biri için, işveren tarafından en az üç 
işçinin dahi, hep birlikte ve birdenbire işten çıkarılmaları veya 
işverenin bu yoldaki teklifini kabul etmediklerinden dolayı 
bunların işten çıkmağa mecbur olmaları yüzünden, o iş yerin
deki faaliyet tamamen veya işin mahiyetine göre ehemmiyetli 
derecede kısmen atalete uğrayarak, 73 üncü maddede yazılı 
nisabları doldurur sayıda işçilerin işsiz ve ücretsiz kalmaları 
hali kendiliğinden tahakkuk ederse, işverenin işbu hareketi de 
"Lokavt, sayılır. 



15 HAZİRAN 1936 (Resmî Gazete) Sayıfa: 6631 

Madde 75 — "Grev„ ve "Lokavt» hallerine müteallik 73 
ve 74 üncü maddelerin hükümleri, işbu kanunun tatbik olun
duğu işyerlerinde, 1 inci maddenin "işçi,, tarifi çevresine gir-
miyecek tarz ile çalışmakta olan müstahdemler hakkında dahi 
caridir. 

Madde 76 — İş ihtilâflarının halli için aşağıdaki madde
lerde yazılı olan uzlaştırma ve tahkim usullerine aid hükümler, 
bu kanunun mer'iyete girdiği günden itibaren bir yıl sonra 
tatbik edilir. 

Kanunun mer'iyet gününe kadar her hangi bir işyerinde 
mer'i bulunan umumî veya hususî iş şartları ve bunların tatbik 
tarz ve usulleri işbu bir yıllık müddet içinde, gerek işverenler 
ve gerek işçiler tarafından, ancak kendi aralarında anlaşma 
yolu ile değiştirilebilir. 

Madde 77 — Mer'i iş şartlarının hepsi yahut bir veya bir 
kaçı veya bunların tatbik tarz ve usulleri hakkında, her hangi 
bir işyerindeki umumî işçi sayısının, 10 kişiden az olmamak 
üzere, beşte biri kadar işçi ile işveren arasında çıkan anlaş
mazlığa: "toplulukla iş ihtilâfı,,, ve ayrı ayrı işçilerin kendi hak 
ve menfaatleri için işverenle aralarında çıkan anlaşmazlığa da: 
"tek başlı iş ihtilâfı,, denir. Bu iki çeşit ihtilâftan her birinin 
ilk önce uzlaştırma yolu ile kotarılmasına tevessül edilmesi 
esastır. 

Madde 78 — Bir işyerinde çalışmakta olan işçiler ara
sından, elli kişiye kadar iki, elliden iki yüz işçiye kadar üç, 
iki yüzden bine kadar dört ve binden yukarı sayıda işçiler 
için beş "mümessil işçi,, seçilir. Bu mümessiller, işverenle 
işçiler arasında çıkacak "tek başlı,, yahut "toplulukla» iş ihti
lâflarını kotarmak için işverenle veya vekili ile konuşup anlaş
mak ve meseleyi uzlaştırmağa çalışmak ödevini yaparlar. 
İşveren, işçilere vaki olacak tekliflerini bu mümessillerle mü
zakere eder. Arada ihtilâf çıkmaması çarelerini işverenle 
"mümessil,, 1er beraberce araştırırlar. 

"Mümessil,, seçilmiş olan işçilerin her biri, iş arkadaşları
nın hak ve menfaatlerini doğrulukla korumak borcundadır. 

"Mümessil,, lerin ne kadar müddet için ve nasıl seçilecek
leri ve hangi takdirde kendilerinden bu sıfatın kaldırılacağı ve 
bu yolda yapılacak muamelelerin şekli, kanunun mer'iyete gir
mesinden sonra altı ay içinde çıkarılacak olan "İş ihtilâflarını 
uzlaştırma ve tahkim nizamnamesi» nde gösterilir. 

Madde 79 — "Tek başlı iş ihtilâfı» nda alâkadar her bir 
işçinin işverenle uzlaştırılması, mümessillerin aracılığı ile olur. 
Uzlaşma, tarafların ve mümessillerin imzalayacakları bir zabıt 
varakası ile tesbit olunur. Ancak bu suretle uzlaşılamadığı 
takdirde mahkemeye başvurulabilir. 

Madde 80 — A - "Toplulukla iş ihtilâfı» hakkında işveren 
ve mümessillerin ittifakla karara bağladıkları uzlaştırma şekli 
ve bunun hangi tarihten itibaren tatbikına başlanacağı, açık 
ve anlaşılması kolay bir ifade ile yazılıp işveren ve mümes
siller tarafından imzalandıktan sonra, işyerinde işçilerin gö
receği bir yere asılarak ilân olunur. 

B - Bu uzlaştırma kararının mevzuunu teşkil eden "Toplu
lukla iş ihtilâfı,, nı ortaya çıkarmış olan işçilerden en az 77 nci 
maddede yazılı nisabı dolduracak sayıda işçi, kararı kabul 
etmediklerini, ilân gününden sonra gelen ikinci iş gününün 
akşamına kadar, işverene ve mümessillere bildirmezlerse, ka
rarın hükmü o işyerindeki bütün işçiler hakkında nafiz olur. 

C - Kararın bir sureti işveren ve .mümessiller tarafından 
imza edilerek, işyerinin bulunduğu mevki için işbu kanunun 
tatbikatına memur olan makama 24 saat içinde tevdi edilir. 

Ç - Uzlaştırma kararının hükmü, ancak karar suretinin 
ilgili makama tevdiinden sonra gelecek olan ikinci iş haftasının 
veyahut en geç olmak üzere beşinci iş haftasının ilk günün
den itibaren tatbik olunur. 

Şu kadar ki, bu kararın gerek tatbikına başlanmazdan 
önce ve gerek tatbikına başlandıktan sonra, ilgili makamca 
işbu uzlaştırma şeklinin mevcud kanunî hükümlerden herhangi 
birine aykırı düştüğü görülürse, tatbiki menolunarak meselenin 
kanuna uygun şekilde yeniden karara bağlanması lüzumu iş-
verene ve mümessillere bildirilir. 

D - Her bir uzlaştırma kararının mevzuunu teşkil eden 
keyfiyet için, kararın tatbikına başlandığı günden itibaren 
27 nci iş haftasının ilk gününe kadar gerek işveren ve gerek 
işçiler tarafından, aynı gaye ve şekilde yeni bir "Toplulukla 
iş ihtilâfı» ortaya konamaz. 

Madde 81 — A - "Toplulukla iş ihtilâfı» hakkında 80 inci 
maddenin "A» bendinde yazıldığı üzere, işveren ve mümes
sillerin ittifakı ile uzlaştırma kararı verilemezse, veya işverenle 
mümessillerin hepsinin birlikte tesbit ettikleri uzlaştırma kara
rına, aynı maddenin "B„ bendinde yazılı olduğu üzere işçiler 
tarafından itiraz edilirse, ertesi iş gününün akşamına kadar iş
veren ve mümessiller tarafından bu vaziyetin ilgili makama 
bildirilmesi mecburidir. 

B - Uzlaştırma kararına bağlanamıyan "Toplulukla iş ihtilâfı,, 
kendisine bildirilen ilgili makam, en çok altı iş günü içinde, 
ihtilâfın çıktığı işyerine bir memur gönderir. Mümessillerle iş
veren, bu memurun karşısında toplanarak keyfiyet müzakere 
edilir. Uzlaştırma kararına 80 inci maddenin "B„ bendi mu
cibince işçiler tarafından itirazda bulunulmuş ise, bu işçilerin 
aralarından seçecekleri bir işçi daha müzakereye sokulur. Me
murun vazifesi, bir uzlaştırma tarzı araştırmak ve taraflara 
teklif etmektir. Bu toplantıda mesele ittifakla halledilirse, me
mur tarafından bir "zabıt varakası,, yazılarak hazır bulunanlarla 
birlikte imzalanır. Zabıt varakasının hükmü, o işyerindeki bü
tün işçiler hakkında nafiz olur. Bu suretle meydana gelen kesin 
uzlaştırmanın mevzuu olan keyfiyet için, 80 inci maddenin 
"D„ bendinin hükmü caridir. 

Madde 82 — A - 81 inci maddenin "B„ bendi mucibince 
kesin uzlaştırma kararına bağlanmamış olan " Toplulukla iş 
ihtilâfı,, hakkında, memurun teklif etteği uzlaştırma şekli ile 
buna karşı yapılan itirazları da havi olarak yazılacak zabıt 
varakasının bir sureti, 24 saat içinde ilgili makam tarafından 
valiye verilir. 

B - Bunun üzerine, üç iş günü içinde, valinin davetile "İş 
ihtilâfları Hakem Kurulu,, toplanarak meseleyi rüyete başlar. 

Hakem Kurulu, valinin veya muavininin başkanlığı altında 
aşağıda yazılı tarzda teşekkül eder: 

1 - O vilâyette İş Kanununun tatbikatile muvazzaf en bü
yük memur; 

2 - Hukuk İşleri Müdürü ve bunun bulunmadığı vilâyetler
de Mektupçu; 

3 - Vali veya muavini ile "1„ ve "2» numaralı fıkralarda 
yazılı iki zatın beraberce, özel şahıslar arasından seçecekleri 
iki aza (Bunların o iş ihtilâfı ile ne doğrudan doğruya ne de 
dolayısile hiç bir ilgileri bulunmamak ve muhit itibarile şahsi
yetleri hakkında iyi ve emniyet verici bir kanaat hasıl edilmiş 
olmak lâzımdır). 

C - Hakem Kurulu, ihtilâfla ilgili işvereni yahut işveren 
vekilini ve o işyerindeki işçi mümessellerini (Şayet mümessil
ler arasında uzlaştırma şeklini kabul etmiyen varsa bunu veya 
bunları ve uzlaştırmayı mümessillerin ittifakla kabul etmiş ol
maları takdirinde teklif olunan şekle muhalif kalan nisabı ha
iz işçilerin aralarından seçecekleri iki kişiyi) çağırarak iki tara
fın duruşmasını yapar. Bunlardan başka hakem kurulu, ih
tilâfın çıktığı işyerindeki işçilerden bazılarile, dışarıdan keyfi
yet hakkında malûmat veya mütaleasının öğrenilmesine lüzum 
gördüğü diğer işçiler veya işverenleri yahut sair bitaraf kim-
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seleri dahi "şahid„ veya "ehli vukuf„ sıfatile çağırıp dinler. Bu 
sıfatlarla çağırılan her şahsın hakem kurulu huzuruna gelerek 
sorulan hususa cevap vermesi mecburidir. Bunlar hakkında 
Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanununun şahidlere ve ehli vu
kufa müteallik hükümleri caridir. 

Ç - Gerek uzlaştırma toplantılarına ve gerek hakem kuru
luna işçiler veya işveren yerine avukat veya dava vekili ya
hut vekâletname ile dışarıdan tayin edilmiş her hangi bir mü
messil kabul edilmez. 

D - Hakem kurulu, reylerin ekseriyetile karar verir. Bu 
karar, kendilerine yazı ile bildirildiği günden itibaren 12 iş 
günü içinde taraflardan birinin valiye itiraz lâyihasını verme
mesi takdirinde, kesinleşmiş olur. Kesinleşmiş karar, kurul ta
rafından münasib görülecek bir vasıta ile neşir ve ilân edilir 
ve üzerinden 26 iş haftası geçmiş olmadıkça bunun mevzuu 
olan mesele için yeniden "toplulukla iş ihtilâfı,, çıkarılamaz. 

Madde 83 — A - 82 inci maddenin "D„ bendinde yazılı 
mühlet içinde, taraflardan birinin valiye verdiği "itiraz lâyihası», 
"hakem kurulu,, kararnamesinin ve taraflardan- her birile şa-
hidler veya ehli vukufun zaptolunan ifadelerinin ve başka lü
zumlu vesikaların tasdikli suretlerine bağlanarak, bu hususta 
valinin ayrıca yazacağı bir raporla, 48 saat içinde, Ankarada 
İş Kanunu tatbikatile muvazzaf Genel Merkez Dairesine gön
derilmek üzere, postaya teslim edilir. 

B) Bu evrakın Genel Merkez Dairesince alındığı günden 
itibaren 8 iş günü içinde, İktısad Vekilinin davetile "İş İhti
lâfları Yüksek Hakem Kurulu „ toplanarak meseleyi rüyete 
başlar. 

" Yüksek hakem kurulu „ , Başvekil tarafından seçilecek 
olan Devlet Şûrası İkinci Reislerinden birinin başkanlığı altın
da aşağıda yazılı tarzda teşekkül eder: 

1) Fakülte veya yüksek mekteb profesörleri arasından İk
tısad Vekilinin seçeceği bir zat, 

2) İş Kanunu tatbikatile muvazzaf dairenin en büyük âmiri, 
3) İktısad Vekâletinde, işin mahiyetine göre, keyfiyetle i l

gili görülen diğer dairenin en büyük âmiri, 
4) Adliye Vekâleti Hukuk İşleri Umum Müdürü, 
5) İktısad Vekâleti Hukuk Müşaviri, 
6) Dahiliye Vekâleti Hukuk Müşaviri, 
Bazı mühim iş ihtilâfları için, İktısad Vekili , yukarıda sayı

lanlardan başka bitaraf iki zatı daha "yüksek hakem kurulu» 
na aza seçebilir. 

C) Yüksek hakem kurulu, meseleyi, kendisine tevdi edilen 
evrak üzerinde inceler. Kâfi derecede aydınlatılmamış bulduğu 
cihetleri ilgili vilâyetten sorarak veya oraca lüzum gördüğü 
kimselerden tamamlayıcı ifadeler aldırarak, noksanları ikmal 
eder. Ayrıca malûmat ve mütalealarını öğrenmek istediği res
mî yahut özel sıfattaki kimseleri çağırıp dinler veya bunların yazı 
ile cevaplarını getirtir. Bu suretle yüksek hakem kurulu tarafın
dan malûmat ve mütalealarına müracaat olunan kimselerin soru
lan hususa cevap vermeleri mecburî olup haklarında Hukuk 
Muhakemeleri Usulü Kanununun ehli vukufa müteallik hüküm
leri tatbik olunur. 

Ç) "Yüksek hakem kurulu„na işveren veya işçiler, yahut 
bunların avukat, dava vekili gibi her hangi bir mümessili ka
bul edilmez. 

D) Yüksek hakem kurulu reylerin ekseriyetile verdiği ka
rarı münasib göreceği vasıtalarla neşir ve ilân eder. Bu karar 
kesindir; alâkadarlara yazı ile bildirildiği günün ertesi iş günün
den itibaren tatbik edilir. Üzerinden 26 iş haftası geçmedikçe, 
bunun mevzuu olan mesele için yeniden * toplulukla iş ihtilâfı» 
çıkarılamaz. 

Madde 84 — A - Kazalarda "İş Kanunu,,nun tatbik edildi
ği işyerlerinde çıkacak "toplulukla iş ihtilâfları,, , 80 inci mad
de mucibince yerinde ve işçilerle işveren arasında uzlaşmaya 
bağlanamazsa, 81 inci maddenin (A) bendine uygun surette 
keyfiyetin kaza kaymakamına bildirilmesi mecburidir. Kaza 
kaymakamı, vilâyette İş Kanunu tatbikatına memur olan ma
kamı keyfiyetten yirmi dört saat içinde ve doğrudan doğruya 
haberdar etmekle mükelleftir. 

B - Vilâyetteki ilgili makam, kaymakamdan aldığı malûmat 
üzerine, yirmi dört saat içinde, iş ihtilâfının çıktığı yere bir 
memur göndermek veya kaymakama talimat vermek suretile 
meseleye el koyar. Gönderilen memur yahut kaymakam, 81 
inci maddenin B bendi hükmünce ihtilâfı kesin uzlaştırma ile 
halletmeğe tevessül eder. 

C - İş ihtilâfı, kesin uzlaştırma kararına bağlanamadığı tak
dirde, 82 nci maddenin A bendine göre, yazılacak zabıt vara
kasının sureti vilâyetteki ilgili makama ve bu makam tarafın
dan da valiye verilerek keyfiyet, aynı maddenin B bendi 
mucibince, "iş ihtilâfları hakem kurulu„na sevkedilir. 

Ç - Yine o maddenin C bendine uygun şekilde "hakem 
kurulu,,na kendilerinin gitmeleri gerekli olan işçilerle işveren 
veyahut işbu iki taraftan yalnız birisi vilâyet merkezine gide-
mezse, "Hakem kurulu,, ihtilâfı her iki tarafın birden gıyabında 
rüyet ederek ve lüzum gördüğü kimselerin ifadelerini ve sair 
malûmatı kaymakam huzurunda istinabe veya muhabere yolile 
toplıyarak, aynı maddenin Ç ve D bendlerindeki hükümler 
dairesinde kararını verir. 

D - Taraflardan birinin vilâyet hakem kurulu kararına iti
razı takdirinde, 83 üncü maddenin hükümleri tatbik olunur. 

Madde 85 — İşbu fasıldaki hükümler mucibince iş ihtilâf
larının halli için işçiler tarafından verilecek lâyihalar her türlü 
resim ve harçtan muaftır. 

Madde 86 — A - Bu faslın hükümlerine göre kesinleşmiş 
olan kararlara iş ihtilâfile alâkadar tarafların ittiba etmeleri 
mecburidir. Bu kararlar, aynı işyerindeki toplulukla iş ihtilâfına 
karışmamış olan öteki işçiler hakkında dahi nafizdir. 

B - Ekonomik ve sosyal bakımlardan fayda veya zaruret 
görüldüğü takdirde, İktısad Vekâleti tarafından yapılacak tek
lif üzerine, her hangi bir işyerinde çıkmış olan "toplulukla 
iş ihtilâfı» için bu fasıl hükümlerince kesinleşerek o işyerinde 
tatbik edilen iş şartlarının, aynı vaziyette bulunan ve kendi 
çevrelerinde iş ihtilâfı henüz çıkmamış olan diğer işyerleri 
hakkında dahi teşmilen tatbik edilmesine İcra Vekilleri Heye
tince karar verilebilir. Böyle bir kararın hükmüne, ilgili işyer
lerindeki işverenlerle işçilerin inkıyad etmeleri mecburidir. 

Madde 87 — İ ş b u fasıl hükümlerince toplulukla iş ihtilâ
fının halline aid uzlaştırma veya mecburî tahkim muamelelerine 
haşlandığı günden itibaren ihtilâfın kesin surette karara bağ
lanmasına kadar geçecek zaman içinde, ilgili işyerinde eski 
iş şartlarının tatbikına devam olunur. 

Madde 88 — Uzlaştırma toplantılarına iştirak etmesi ve
ya hakem kurulu huzuruna çıkması icab eden işçilerin bu ödev
lerinin ifası dolayısile işlerinin başında bulunamadıkları zaman
lar için ücretlerinden kesinti yapılamaz. 

Madde 89 — Vilâyetlerdeki hakem kurullarile Ankaradaki 
yüksek hakem kuruluna gelecek olan "toplulukla iş ihtilâfları, 
nm bu kurullarca kaçar gün zarfında neticelendirileceği ve bu 
kurulların yazı işlerinin- ve sair gerekli muamelelerinin ne su
retlerle ve kimler tarafından ifa edileceği ve 82 nci maddenin 
B bendinin 3 numaralı fıkrasına göre seçilecek iki aza ile 
83 üncü maddenin B bendinin 1 numaralı fıkrasında yazılı 
profesör ve aynı bendin son fıkrası mucibince iktısad Vekilinin 
seçeceği iki azaya ne miktarlarda huzur hakkı verilebileceği ve 
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"mümessil işçi, seçimlerinde veya iş ihtilâfı dolayısile vaki ola
cak işçi toplantılarında gözetilmesi lâzımgelen inzibat ve asa
yişe aid şartlar ve tedbirler ile bunlardan başka işbu fasıl hü
kümlerinin tatbikına aid olmak üzere tesbitine lüzum görülecek 
usuller ve şartların nelerden ibaret olacağı, 78 inci maddenin 
son fıkrasında bahsolunan, "İş İhtilâflarını Uzlaştırma ve Tah
kim Nizamnamesinde,, gösterilir. 

Madde 90 — Her hangi bir iş yerinde çıkıpda Vilâyet Ha
kem Kuruluna gelmiş olan "Toplulukla iş ihtilâfı,, , İktısad Ve
kâletince o şehir veya mıntakanın yahut bir kaç şehrin 
veya mıntakanın veyahut bütün memleketin umumî eko
nomik ve sosyal şartlan bakımından özel bir ehemmiyette 
görülürse, İktısad Vekilinin, Ankaradaki " Yüksek Kurul „ 
dan tensib edeceği iki zatı yahut bunlara ilâveten 83 üncü 
maddenin B bendinin son fıkrası hükmünce seçeceği bitaraf 
iki zatı daha vilâyet hakem kuruluna, "İstisnaî aza,, sıfatile 
iltihak ettirmek suretile mahallinde "Büyük hakem kurulu» teş
kil eylemesi yahut keyfiyeti "Vilâyet hakem kurulu,, ndan ala
rak doğrudan doğruya "Yüksek hakem kurulu» na vermesi 
veyahut o iş ihtilâfı ile ilgili vilâyetin veya vilâyetlerin hakem 
kurullarından ikişer zatın "yüksek hakem kurulu,, na ilhakile 
"fevkalâde hakem kurulu,, nda keyfiyeti karara bağlatması 
caizdir. Bu suretle verilen kararlar İcra Vekilleri Heyetince ay-
aıen veya tadilen kesinleştirilir. 

ALTINCI FASIL 

iş hayatının murakabe ve teftişi 

Madde 91 — Ulusal çalışma bütünlüğünün düzen altında 
•yürümesini sağlamak üzere, iş hayatının kanun hükümlerine 
ve memleket menfaatlerine uygunluğunu Devlet takib, muraka
be ve teftiş eder. 

Bu vazifenin yapılması için, İş Kanunu tatbikatını temin ve 
takibe salâhiyettar olmak ve İktısad Vekâletine bağlı bulunmak 
üzere kurulacak "Genel teşkilât,, ın içinde, ihtiyaca yetişecek 
sayı ve vasıflarda teftiş ve murakabe memurları bulunur. 

Madde 92 — 91 inci madde hükmünün tatbiki için, iş 
hayatının takib, murakabe ve teftişile mükellef olan makamlar 
veya memurlar, işyerlerini, işin yürütülme tarzını, her türlü 
defterler, evrak, hesaplar ve saire gibi iş ve ticarete müteallik 
vesikaları ve muameleleri ve alât, edevat, cihaz, makina, ipti
daî maddelerle iş için gerekli olan malzeme ve teferruatı ve 
işçilerin hayatına, sağlığına, emniyetine, tekâmülüne, istiraha-
tine veya ikametine aid olan tesisat ve tertibatı, her gün ve 
her hangi bir saatte görmek, gezmek, araştırmak, muayene ve 
tetkik etmek salâhiyetini haizdirler. 

Gerek işverenler veya vekilleri, gerek işçiler ve gerekse 
keyfiyetle ilgisi görülen sair şahıslar, takib, murakabe ve teftiş 
ile muvazzaf makamlar veya memurlar tarafından çağırıldıkları 
zaman gelmek, ifade ve malûmat vermek, gerekli olan vesika 
ve delilleri getirip göstermek," ve icabı halinde tevdi etmek, ve 
birinci fıkrada yazılı salâhiyetleri dahilinde vazifelerini ifa etme
leri için kendilerine karşı her türlü kolaylıkları yapmak ve bu 
yolda vaki emir ve taleblerini taallülsüz yerine getirmekle mü
kelleftirler. 

Madde 93 — İş hayatını takib, murakabe ve teftişe salahi
yetli olan makamlar veya memurlar, bu vazifelerini ifa ederler
ken, işin normal gidişini ve işyerinin işlemesini, tetkik ve 
muayene ettikleri keyfiyetin verdiği imkân dahilinde, sekteye 
veya arızaya uğratmamak ve gücleştirmemekle ve ancak resmî 
muamelenin yürütülüp neticelendirilmesi için aleniyete çıkarıl
ması zarureti hasıl olmadıkça, işverenin ve işyerinin meslekî 
sırları ve şartlan, iktisadî ve ticarî hal ve durumları hakkında 

gördükleri ve öğrendikleri hususları tamamen mahrem tutmakla 
ve kendileri tarafından malûmat ve ifadeleri alınan yahut ken
dilerine müracaat veya ihbarda bulunan işçilerin ve diğer şahıs
ların isimlerini ve hüviyetlerini ifşa etmemekle mükelleftirler. 

Madde 94 — Devlet, vilâyet veya belediyeler tarafından 
doğrudan doğruya işletilmekte olan müesseselerle Millî Müda
faa Vekâletine aid işyerlerinin veya memleketin emniyeti için 
gerekli maddeler yapılan diğer fabrika veya imalâthanelerin ne 
suretle ve kimler tarafından murakabe ve teftiş edileceği ve bu 
murakabe ve teftişlerden alınacak neticelere göre icab edecek 
takiblerin ne yollar ve şartlar dahilinde yürütüleceği bir nizam
name ile tesbit edilir. 

Madde 95 — İş murakabe ve teftişine salahiyetli makam
lar ve memurlara vaki olacak müracaat veya ihbarlarla mura
kabe ve teftişe müteallik zabıt varakaları ve saire gibi evrak, 
defterler ve muameleler, her türlü resimden muaftır. 

Madde 96 — 99 uncu madde mucibince İş Kanunu tatbika
tını temin ve takib ile muvazzaf olmak üzere kurulacak genel 
teşkilâttan başka, gerek Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti
nin ve gerek diğer Devlet veya vilâyet yahut belediye teşkilâ
tının ifa ile mükellef oldukları vazifeler ve kanunen haiz 
bulundukları salâhiyetler itibarile, işyerlerinde kendi me
murlarına müstakil surette yaptırmaları icab eden teftişler 
ve murakabeler, eskisi gibi ayrıca cereyan eder. Şu kadar 
ki, bu suretle müstakil murakabe ve teftişlerde bulunan 
diğer Devlet, veya vilâyet yahut belediye memurlarının, teftiş 
neticelerini ve bu yolda yapmağa tevessül edecekleri takibatı 
ayrıca o yerde işbu kanunun tatbikına memur bulunan maka
ma, teftişin bittiği günden itibaren kırk sekiz saat zarfında, 
yazı ile bildirmeleri lâzımdır. 

Madde 97 — İşverenler, işlettikleri işyerlerinde ve bun
ların alâkalı kollarında, salâhiyettar memurlar tarafından yapı
lan teftişlerin neticelerini yazmağa mahsus bir defter bulundur
makla mükelleftirler. Bu defterin şekli, ne yolda doldurulacağı 
ve buna ilgili muamelelerin usulleri "iş murakabe ve teftiş 
nizamnamesi» nde gösterilir. Bundan başka, iş murakabe ve 
teftişini kolaylaştırmak üzere, işverenlerin senede kaç defa, 
muayyen suallere gerekli olan cevaplar için, ilgili makam tara
fından kendilerine gönderilecek beyannameleri doldurup vermek 
mükellefiyetinde bulundukları dahi yukarıda anılan nizamname 
ile tesbit edilir. Bu beyannameleri, işverenlerin hakikate uygun 
ve eksiksiz doldurmaları mecburidir. 

Madde 98 — İş murakabe ve teftişile muvazzaf makamlar 
veya memurlar tarafından ifade ve malûmatlarına müracaat 
edilen işçilere, işverenlerin veya vekillerinin gerek doğrudan 
doğruya ve gerek dolayısile telkinlerde bulunmaları, işçileri 
hakikati saklamağa yahut değiştirmeğe sevk veya her hangi 
bir suretle icbar etmeleri veyahut işçilerin ilgili makamlara vaki 
olan ihbar, müracaat veya ifadeleri üzerine bunlara karşı fena 
muameleler yapmağa kalkışmaları yasaktır. 

İşçilerin de çalıştıkları veya ayrıldıkları işyerlerile işveren
ler hakkında, ilgili makamlar ve memurlara hakikate uygun 
olmıyan ihbar veya müracaatta bulunarak bu makamlar ve 
memurları lüzumsuz muamelelere sevketmeleri, işverenleri 
haksız yere kanunen muateb vaziyette göstermeğe kalkışmaları 
ve ilgili makamlarca kendilerinden sorulan hususlar için doğru 
olmıyan cevaplar vererek murakabe ve teftişin ifasını karıştır
mak, güçleştirmek veya yalnış bir neticeye vardırmak gibi kötü 
niyetli hareketlerde bulunmaları yasaktır. 

Madde 99 — Bu kanunun hükümlerinin tatbikatını temin ve 
takibe salâhiyettar makamlar veya memurlar tarafından lüzumu 
halinde vaki olacak taleb üzerine, zabıta kuvvetleri, işbu ma
kamlar veya memurların vazifelerini tam ve kâmil bir surette 
ifa etmeleri esbabını temin eylemekle mükelleftirler. 
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YEDİNCİ FASIL 

Sosyal yardımlar 

Madde 100 — İş hayatında, "iş kazalarile meslekî hastalık
lar,, , "Analık,, İhtiyarlık,, , "İşten kalma,, , "Hastalık,, ve "ölüm,, 
hallerine karşı yapılacak sosyal yardımlar, Devlet tarafından 
tanzim ve idare edilir. 

Bu vazifenin ifası için, işbu kanunun mer'iyete girdiği 
tarihten bir yıl sonra, Devlet müessesesi olmak üzere, bir 
"işçi sigorta idaresi,, kurulur. 

"İşçi sigorta idaresi,, İş Kanunu tatbikatını temin ve takib 
ile muvazzaf genel teşkilâta bağlıdır. 

Madde 101 — İşçiler, işyerlerine alınmalarile beraber kendi
liğinden sigorta olunmuş olurlar. Bunlar bu suretle "sigortalı,, 
olmak hak ve vecibesinden feragat veya istinkâf edemezler. 

"İşçi sigortası,, hak ve vecibesini azaltmak veya başkasına 
devir ve ferağ etmek yolunda sigortalı işçinin işverenle yahut 
üçüncü bir şahısla vukubulacak her türlü akidleri de hüküm
süzdür. 

Bu kanunun tatbik edildiği işyerlerinde işçi tarifine dahil 
olmaksızın çalıştırılmakta olan müstahdemler hakkında dahi 
işçi sigortası hükümlerinin hak ve vecibeleri cari olur. 

Madde 102 — İşverenle aynı çatı altında yaşayan ve iş
verenin işlettiği işyerinde çalışan karısı, usulü, füruu ve kar
deşleri sigortaya dahil değillerdir. 

Bunlardan başka ecnebi bir memleketteki her hangi bir 
müessese tarafından ve o müessese nam ve hesabına Türkiyeye 
muvakkat bir işin icrası için gönderilmiş olan işçiler dahi 
sigortadan hariç sayılırlar. 

Buna mukabil, bir Türk müessesesine mensub olup Türki-
yede sigortalı bulunan ve o* müessese tarafından muvakkat 
bir işin icrası için ecnebi bir memlekete gönderilmiş olan işçi, 
o muvakkat işini yaptığı müddetçe dahi sigorta kanunile tesbit 
edilmiş olan hak ve vecibeleri muhafaza eder. 

Madde 103 — "İşçi sigortası,, nın işçilere veya hak sahibi 
haleflerine temin ettiği haklardan istifade edebilmek için bun
ların Türkiyede yaşamaları şarttır. Türkiyeden muvakkaten 
ayrılan bu gibi işçiler ve halefleri ancak bir yıl müddetle si-
gorta haklarını muhafaza ederler. Şu kadar ki, bunların mem
leket dışarısında geçirdikleri işbu muvakkat müddet için, 
evvelce sigortadan kendilerine tahsis edilmiş olan iradlar işle
tilmez. Bir yıl bitmezden önce Türkiyeye dönenlerin iradları, 
geldikleri tarihten sonraki ayın başından itibaren yeniden 
bağlanır. 

Madde 104 — Hususî sigortalara müteallik olan diğer 
kanunlardaki hükümler işçi sigortası hakkında cari değildir. 

Madde 105 — İşçi sigortası için idare tarafından yapılan 
muamelelerle bu muameleler için alâkadarlara verilmesi veya 
bunlardan alınması lâzımgelen ihbarname, makbuz, ilmühaber, 
arzuhal, beyanname ve saire gibi bütün evrak ve vesaik her 
türlü resim ve harçlardan muaftır. 

Madde 106 — İşveren, işçi sigortası için kanunen kendi
sine terettüb eden mükellefiyetlerden ve sair masraflardan 
dolayı işçi ücretlerinden tenzilât yapamaz. 

Madde 107 — İşçi sigorta idaresi, ilk önce " iş kazasile 
meslekî hastalıklar,, ve "Analık,, sigortalarını yapar. İşbu sigor
talara aid hükümleri havi kanunlar en geç bu kanunun meri
yetinin altıncı ayı sonuna kadar, ve diğer sigorta kollarına 
aid kanunlar ise o sigortaların tatbikına imkân hasıl oldukça, 
Hükümet tarafından Büyük Millet Meclisine sevkedilir. 

SEKİZİNCİ FASIL 

Ceza hükümleri 

I - İş akdine müteallik cezalar 

Madde 108 — 1) 9 uncu maddede yazılı olan sürekli işleri 
mukaveleye bağlamıyan veya bu mukaveleyi o maddenin tarif
lerine uygun şekilde yapmıyan, 

2) 10 uncu maddede yazıldığı gibi işçinin talebi üzerine ken
disine işin umumî ve hususî şartlarını gösterir imzalı bir vesika 
vermiyen, 

3) 18 inci madde mucibince işçiye "Yeni iş arama izni,, ni 
vermiyen, 

4) 21 inci madde mucibince işçiye ücret pusulası vermiyen 
veya işçinin ücret defterine ücret hesaplarını geçirmiyen, 

İşveren veya işveren vekili beş liradan elli liraya 
kadar; 

5) 11 inci maddede yazılı takım mukavelesini bu madde 
hükümlerine göre tanzim ve tatbik etmiyen, 

6) 19 ve 20 nci maddeler hükmünce işçi ücretlerini, zaru
ret olmaksızın, ödemiyen, 

7) 22 nci madde hükmüne uymıyacak şekilde işçi ücretle
rinden tazminat karşılığı kesen, 

8) işyerlerinin dahilî talimatnameleri hakkında 29 uncu 
maddenin hükümlerinden her hangi birine uymıyacak şekilde 
harekette bulunan, yahut talimatnamede yazılı olan şartlardan 
her hangi birini tatbik etmiyen veya başka türlü tatbik eden, 

9) işçilerden kesilecek para cezaları hakkında 30 uncu 
madde hükümlerinden her hangi birine uymaz şekilde muamele 
yapan, 

10) 32 ve 33 üncü maddeler mucibince çıkarılacak nizam
namelerde yazılı hükümlere uygun olmıyacak şekilde harekette 
bulunan yahut işçi ücretlerini bu nizamnamelerin tayin ettiği 
tarzdan başka türlü hesap ederek veren veya daha aşağı hal
lerde ödeyen, 

işveren veya işveren vekili on liradan yüz liraya 
kadar; 

11) Kadın işçilerin 25 inci madde mucibince gebelik ve 
doğum esnasındaki kanunî istirahat devreleri içinde bilerek bu 
gibi kadınları çalıştıran, 

12) Ekonomaların açılması veya işletilmesi hususlarında 
27 nci maddenin hükümlerinden her hangi birine uymıyacak 
şekilde hareket eden, 

13) 31 inci maddenin ikinci fıkrasında yazılı olduğu üzere 
işçiye şehadetname vermiyen veya verdiği şehadetnameye işçi 
hakkında doğru olmıyan yazılar yazan, 

14) İşçi ücretlerinin ödeme tarzlarını değiştirmek husu
sunda 34 üncü madde hükümlerine riayette bulunmıyan; 

işveren veya işveren vekili yirmi beş liradan aşağı 
olmamak üzere hafif para cezasına çarptırılır. 

Madde 109 — 108 inci maddede yazılı suçlardan her hangi 
birini, evvelki mahkûmiyetin cezasını çektikten sonra, bir sene 
zarfında birinci defa tekrar işliyen kimseye önceki hükmün 
üçte biri nisbetinde ve bir defadan daha fazla, tekrar işliyene ise 
yarı nisbetinde fazla para cezası hükmolunur. 

II. İşin tanziminde cezayı müstelzim haller 

Madde 110 — 1) 35 inci maddedeki hükümler mucibince 
tesbit edilmiş olan iş müddetlerinden fazla olarak işçileri çalış
tıran işveren veya işveren vekiline beş liradan elli liraya 
kadar; 

2) 36 ncı madde mucibince sağlık kaideleri bakımından 
günde ancak sekiz saat veya daha az çalışılması lâzım gelen 
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işlerde işçileri nizamnamede yazılı müddetlerden daha fazla 
çalıştıran işveren veya işveren vekiline yirmi liradan yüz elli 
liraya kadar; 

3) 37 nci maddede yazıldığı veçhile fazla çalışma saatlerile 
işletilen işyerlerinde bu husustaki nizamname hükümlerine 
uygun muamelede bulunmıyan işveren veya işveren vekiline 
beş liradan elli liraya kadar (Şu kadar ki, fazla çalışma saatile 
işletilen işçilere, nizamnamede tesbit edilen yüzde nisbetleri 
derecesinde fazla ücret ödemiyen işveren veya işveren vekiline 
on liradan yetmiş beş liraya kadar); 

4) 38 inci madde mucibince bazı sebepler dolayısile işçile
rin kanunî çalışma müddetinden fazla istisnaî çalıştırılmalarına 
cevaz verilen hallerde ücretlerin tesviyesi hususunda bu mad
de hükmüne riayet etmiyen işveren veya işveren vekiline on 
liradan yetmiş beş liraya kadar; ve aynı maddenin ikinci fık
rasına göre alâkadar makama keyfiyeti bildirmiyen işveren 
veya işveren vekiline beş liradan elli liraya kadar; 

5) 39 uncu maddede yazılı hallerde fazla çalıştırılması icab 
eden işçileri İcra Vekilleri Heyetince tayin edilen müddetten da
ha uzun zaman çalıştıran veya aynı maddenin ikinci fıkrası mu-
mcibince işçi ücretlerini ödemiyen işveren veya işveren veki
line on liradan yüz liraya kadar; 

6) 40 ıncı madde mucibince kanunî çalışma müddetleri için
de sayılan hallerden dolayı işçi ücretlerini eksiltmiye uğratan 
işveren veya işveren vekiline on liradan yetmiş beş liraya 
kadar; ve aynı madde mucibince bu haller için çıkarılacak ni
zamnamelerin hükümlerine aykırı düşecek hareketlerde bulunan 
işveren veya işveren vekiline beş liradan elli liraya kadar; 

7) 41 inci madde mucibince çalışma saatlerini ayar ve ta
yin etmiyen veya dahilî talimatnamelerinde göstermiyen, yahut 
işyerlerinde levhalarla ilân etmiyen işveren veya işveren ve
kiline iki liradan on liraya kadar; 

8) 42 nci maddede yazılı dinlenmeler hakkındaki hükümlere 
riayet etmiyen işveren veya işveren vekiline beş liradan elli 
liraya kadar; 

9) 43 üncü madde mucibince geceleri işçi çalıştırmalarına 
cevaz verilin işyerlerinde işçileri geceleri sekiz saatten fazla 
çalıştıran veya işçilere işin ortalama zamanında dinlenme ver-
miyen, veyahut gece işçi çalıştırmıya aid nizamname hükümle
rine riayet etmiyen veya nöbetleşe işçi postaları kullanılan iş
lerde aynı maddenin "İV, numaralı fıkrası hükümlerine uygun 
hareket etmiyen işveren veya işveren vekiline on liradan yüz 
liraya kadar; ve aynı maddenin "II, numaralı fıkrası hükmünce 
-çıkarılacak nizamnamede, gece işletilmeleri yasak edilmiş olan 
işyerlerinde işçileri geceleyin çalıştıran işveren veya işveren 
"vekiline yirmi beş liradan aşağı olmamak üzere; 

10) 45 inci madde mucibince cumartesi günleri saat on üç
ten itibaren tatil edilmesi icab eden işyerlerinde işçi ücretlerini 
tam olarak ödemiyen işveren veya işveren vekiline on lira
dan yüz liraya kadar; 

11) 46 nci maddenin (I) ve (II) numaralı bendleri mucibince 
Cumhuriyet Bayramında işçilere ücretlerini ödemiyen işveren 
veya işveren vekiline on liradan yetmiş beş liraya kadar; ve 
aynı maddenin (III) numaralı bendi mucibince işyerini kapat
mak mecburiyeti bulunmıyan sair bayram ve tatil günleri için 
işçilerin ücreti hakkında dahilî talimatnamede tesbit etmiş oldu
ğu usule riayet etmiyen işveren veya işveren vekiline beş 
liradan yirmi beş liraya kadar; 

12) 47 nci maddede sayılan işçiler veya memurlar hakkın
da çıkarılacak nizamname hükümlerine riayet etmiyen işveren 
veya işveren vekiline on liradan yüz liraya kadar; 

13) 48 inci madde hükümlerine uymıyacak bir tarz ile 16 
yaşını doldurmamış çocukları çalıştıran işveren veya işveren 
vekiline on liradan yüz liraya kadar; 

14) 49 uncu madde ile yasak edilmiş olan işlerde on sekiz 
yaşını doldurmamış erkek çocukları veya her yaştaki kız veya 
kadınları çalıştıran işveren veya işveren vekiline yirmi beş 
liradan aşağı olmamak üzere; 

15) 50 nci maddenin "II„ numaralı fıkrası mucibince gece
leyin on altıdan yukarı yaştaki kız ve erkek çocuklarla daha bü
yük kadınların çalıştırılmalarına dört yıl için izin verilecek olan 
bazı işler müstesna tutulmak üzere, bu maddenin "1„ numaralı 
fıkrasında yazılı esas hükme göre sair sanayie aid işlerde on 
sekiz yaşını doldurmamış erkek çocuklarla her yaştaki kız ve 
kadınları geceleyia çalıştıran işveren veya işveren vekiline 
yirmi beş liradan aşağı olmamak üzere; ve aynı maddenin "II, 
numaralı fıkrası mucibince geceleyin on altıdan yukarı yaştaki 
kız ve erkek çocuklarla daha büyük kadınların çalıştırılmalarına 
dört yıl için izin verilecek olan işlerde bu gibi çocuklar ve 
kadınlar hakkında İktısad Vekâletince tesbit edilen şartlar ve 
usullere riayet etmiyen işveren veya işveren vekiline on lira
dan yüz liraya kadar; ve aynı maddenin "III,, numaralı fıkra
sında yazılı halleri alâkadar makama yirmi dört saat içinde 
bildirmiyen işveren veya işveren vekiline beş liradan elli l i 
raya kadar; 

16) 51 inci maddenin tariflerine uygun şekilde işçi cetvel
lerini tanzim etmiyen yahut noksan tanzim eden veya bu cet
velleri taleb vukuunda alâkadar makama ibraz etmiyen işveren 
veya işveren vekiline beş liradan elli liraya kadar; 

17) 52 nci maddede yazılı nizamnamelerle tesbit edilen 
usuller ve kaidelere riayet etmiyen işveren veya işveren ve
kiline on liradan yüz liraya kadar hafif para cezası hükmolunur. 

Madde 111 — 110 uncu maddede yazılı suçlardan herhangi 
birini, evvelki mahkûmiyetin cezasını çektikten sonra, bir sene 
zarfında birinci defa tekrar işliyen kimseye önceki hükmün üçte 
biri nisbetinde ve bir defadan daha fazla tekrar jşliyene ise 
yarı nisbetinde fazla para cezası hükmolunur. 

III - İşçilerin sağlığını koruma ve iş emniyeti hükümlerinden 
dolayı cezayı müstelzim haller 

Madde 112 — 1) 54 üncü maddenin birinci fıkrasındaki 
esas hükme riayet etmiyerek 55 inci madde mucibince çıkarı
lacak olan "İşçilerin Sağlığını Koruma ve İş Emniyeti Nizam
namesi,, nde veya bazı işlere aid özel tedbirleri gösteren ayrı 
ayrı nizamnamelerde esasa müteallik ve birinci derecede sayıl
mış olan şartları tam ve mükemmel bir halde tutmıyan işve
rene yüz liradan aşağı olmamak üzere hafif para cezası verilir 
ve noksanların ikmaline kadar işyeri kapattırılır, işbu nizamna
melerde ikinci derecede sayılan şartları tamamlıyan işverene işe 
elli liradan yüz liraya kadar hafif para cezası hükmolunur ve 
noksanların ikmaline kadar işyerinin kapatılmasına dahi karar 
verilebilir. 

2) 54 üncü maddenin ikinci fıkrasında yazılı olduğu üzere 
sağlık koruma ve iş emniyeti şartlarına riayet etmiyerek başka 
işçilerin emniyetini yahut sağlığını tehlikeye düşüren işçiye 
(Dahilî Talimatnamede Sağlık Koruma ve iş emniyeti şartlarına 
mugayir hareketler için 30 uncu madde mucibince tesbit edil
miş olan ve doğrudan doğruya işyerinde işveren veya işve
ren vekili tarafından tatbik edilen ücret kesintilerinden başka) 
beş liradan elli liraya kadar hafif para cezası verilir. 

Madde 113 — 1) 56 nci maddenin A bendinin üçüncü 
fıkrası mucibince "İşletme vesikası, almaksızın açtığı işyerinde 
işçi çalıştıran işveren veya işveren vekiline: 

a) Vesikasız açtığı işyerinde "işçilerin sağlığını koruma 
ve iş emniyeti nizamnamesi, nin veya özel nizamnamelerin bü
tün şartları noksansız olarak yerine getirilmiş bulunuyorsa, beş 
liradan elli liraya kadar hafif para cezası hükmolunur. 
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b) Vesikasız açtığı işyerinde adı geçen nizamnamelerin yal
nız ikinci derecedeki şartları kısmen veya tamamen yerine ge
tirilmemiş bulunuyorsa, on liradan yüz liraya kadar hafif para 
cezası hükmolunur ve bu şartların ikmaline kadar iş yeri ka-
pattırılabilir. 

c) Vesikasız açtığı işyerinde adı geçen nizamnamelerin 
birinci derecedeki şartları kısmen veya tamamen yerine geti
rilmemiş bulunursa, yirmi liradan aşağı olmamak üzere hafif 
para cezası hükmolunur ve her halde bu şartların ikmaline 
kadar işyeri kapattırılır. 

2) Aynı maddenin B bendindeki ikinci fıkranın son cüm
lesi mucibince alâkadar memurlar tarafından sonradan görülen 
noksanlardan birinci derecede sayılmış şartlara dahil bulunan
ları nizamen muayyen mühlet zarfında ikmal etmiyen işverene 
elli liradan aş^ğı olmamak üzere hafif para cezası hükmolu
nur ve her halde bu şartların ikmaline kadar işyeri kapattırı
lır. Yukarıda anılan noksanlardan ikinci derecede sayılmış şart
lara dahil bulunanları nizamen muayyen mühlet zarfında ikmal 
etmiyen işverene ise, on liradan elli liraya kadar hafif para 
cezası hükmolunur ve bu şartların ikmaline kadar işyeri ka-
pattırılabilir. 

3) Aynı maddenin C bendinde yazıldığı üzere ikinci de
recedeki şartlarda görülen noksanları nizamen muayyen müh
let zarfında ikmal etmediğinden dolayı idareten kapatılmış olan 
işyerini memnuiyet hilâfına olarak tekrar açıp işleten işvere
ne, yirmi liradan yüz liraya kadar hafif para cezası hükmolu
nur ve işyeri tekrar kapattırılır. 

4) Aynı maddenin Ç bendinin son cümlesinde yazıldığı 
üzere nizamen muayyen mühlet içinde işyerindeki noksan
ları ikmal ve ıslah etmiyen işverene, yirmi liradan yüz liraya 
kadar hafif para cezası hükmolunur ve bu şartların ikmaline 
ka"lar işyerinin kapatılmasına dahi karar verilebilir. 

5) Aynı maddenin F bendi mucibince idareten kapatıl
mış olan bir i ş y e r i n i memnuiyet hilâfına olarak tekrar açıp 
işleten işveren", yüz liradan aşağı olmamak üzere hafif para 
cezası hükmolunur ve her halde işyeri kapattırılır. 

6) Aynı maddenin G bendi mucibince noksanları niza
men muayyen mühlet içinde ikmal edilmiyerek ilgili makam
dan "İşletme vesikası,, alınmamış olan bir işyerini işleten iş
verene ( İşbu işyeri idareten kapatılmamış bulunuyorsa ) elli 
liradan aşağı olmamak üzere hafif para cezası hükmolunur ve 
aynı sebepten dolayı idareten kapatılmış bulunan işyerini 
memuriyet hilâfına olarak tekrar açıp işleten işveren ise, yüz 
liradan aşağı olmamak üzere hafif para cecasına çarptırılır. 

7) 56 ncı maddenin H bendinde yazılı hallerden aynı 
maddenin A bendi hükmüne temsil edilenler için o bendin 
tariflerine uygun surette muamele ifa etmemiş olan işveren 
hakkında işbu 113 üncü maddenin 1 numaralı fıkrasındaki c 
bendinin hükümleri tatbik olunur ve 56 ncı maddenin H 
bendinde yazılı hallerden aynı maddenin B bendi hükmüne 
temsil edilenler için o bendin tariflerine uygun surette mua
mele ifa etmemiş olan işveren hakkında ise işbu 113 üncü 
maddenin 1 numaralı fıkrasındaki b bendi hükmünce ceza 
verilir. 

Madde 114 — 1) 57 nci maddenin 1 inci fıkrasında yazılı 
olduğu veçhile; işyerine içki getiren veya sarhoş olarak gelen, 
yahut bu gibi içkileri işyerinde kullanan kimseye beş liradan 
elli liraya kadar ve bu içkileri başkalarına veren veya satan 
şahsa ise yirmi beş liradan yüz liraya kadar hafif para cezası 
hükmolunur. 

2) Yukarıki fıkrada yazılı suçlardan birini yapan, bizzat iş
veren veya işveren vekili, yahut, işçilerin sevk ve idaresile, 
yahut bunlar üzerinde murakabe veya nezaret ile muvazzaf 
bir kimse ise, buna verilecek ceza ik i katına çıkarılır. 

3) Aynı maddenin 2 nci fıkrası mucibince ispirtolu içkiler 
hakkındaki yasağa muhalif hareketlerin vuku bulmaması için 
icab eden dikkat ve murakabeyi ifa etmiyenlere yirmi liradan 
yüz liraya kadar hafif para cezası verilir. 

Madde 115 — 58 inci madde mucibince ağır ve tehlikeli 
işler hakkındaki nizamnamenin hükümlerine muhalif olarak bu 
işlerde kadınlar ve on sekiz yaşını tamamlamamış çocukları 
çalıştıran, işveren veya işveren vekiline yüz liradan aşağı 
olmamak üzere ağır para cezasile beraber bir haftadan bir aya 
kadar ağır hapis cezası verilir. 

Madde 116 — 59 uncu madde mucibince ağır ve tehlikeli 
işlerde, doktor raporu olmaksızın işçi çalıştıran, işveren veya 
işveren vekiline yirmi beş liradan yüz liraya kadar hafif para 
cezası hükmolunur. 

Madde 117 — 60 ıncı madde mucibince 12 den 18 yaşa 
kadar (18 yaşındakiler dahil) çocukları doktor raporu olmak
sızın her hangi bir işte çalıştıran veya aynı maddenin ikinci 
fıkrasında yazıldığı üzere eski işyerlerinde çalışmakta olan bu 
yaşlardaki çocukları altı ay içinde hekim muayensinden geçir-
miyen ve bunlar hakkındaki raporları taleb vukuunda ibraz 
etmiyen işveren veya işveren vekili elli liradan aşağı olma
mak üzere hafif para cezasına çarptırılır. 

Madde 118 — 1)61 inci madde mucibince çıkarılacak olan 
nizamname hükümlerine uygun olmıyarak, gebe veva emzikli 
kadınların çalıştırılması yasak olan işlerde bunları çalıştıran 
işverene veya işveren vekiline yüz liradan aşağı olmamak 
üzere ağır para cezası ve bunların çalıştırılmaları caiz olan 
işlerde ise nizamnamede tesbit edilmiş olan şartlar ve usullere 
riayet etmiyen işverene veya işveren vekiline elli liradan aşağı 
olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur. 

2) Aynı maddede anılan nizamname hükmünce emzirme 
odası veya çocuk bakım yurdu tesis edilmesi icab eden işye
rinde bu tesisatı nizamen muayyen mühlet zarfında yapmıyan 
işverene yirmi beş liradan yüz liraya kadar hafif para cezası 
verilir. 

Madde 119 — 62 nci madde mucibince çıkarılacak olan 
nizamnamelerin hükümlerine mugayir harekette bulunan işvere
ne veya işveren vekiline on liradan yüz liraya kadar hafif para 
cezası verilir. 

Madde 120 — 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 ve 119 uncu 
maddelerde yazılı suçlardan herhangi birini, evvelki mahkû
miyetin cezasını çektikten sonra, bir sene zarfında birinci defa 
tekrar işliyen kimseye önceki hükmün üçte biri nisbetinde ve 
bir defadan daha fazla tekrar işliyene ise, yarı nisbetinde fazla 
para cezası hükmolunur. 

IV. İş ve işçi bulma hükümlerinden dolayı cezayı 
müstelzim haller 

Madde 121 — 1) 65 inci maddenin A ve B bendleri hü
kümlerinden birine muhalif olarak işçilere iş ve işlere işçi bul
mak üzere hususî idarehane açan kimseye elli liradan başlamak 
üzere hafif para cezası hükmolunur ve idarehane kapattırılır. 

2) Aynı maddenin B bendinin ikinci fıkrası hükmüne tev
fikan idareten kapatılmış olan böyle bir hususî idarehaneyi mem
nuiyet hilâfına olarak tekrar açıp işleten kimseye yüz liradan 
aşağı olmamak üzere hafif para cezası hükmolunur ve idare
hane kapattırılır. 

3) Yukarıki fıkralar mucibince cezaya çarptırılarak kapat
tırılmış olan idarehaneyi tekrar açıp işleten kimseye evvelki 
para cezasının iki misli hükmolunacağı gibi ayrıca iki aya ka
dar hafif hapis cezası dahi verilir. 

Madde 122 — 1) 66 ncı maddenin A bendi hükmünce 
salâhiyettar makama verilmesi lâzımgelen beyannameyi mühleti 
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zarfında vermiyen hususî iş ve işçi bulma idarehanesi sahip 
veya müdürüne 25 liradan 100 liraya kadar hafif para cezası 
hükmolunur. 

2) Aynı maddenin B bendi mucibince salâhiyettar ma
kam tarafından yapılacak incelemeler ve soruşturmalara karşı 
güçlükler çıkaran veya kendisine tebliğ edilen noksanları ta-
mamlamıyan veya muamelelerinin usul ve şartlarında ve ücret 
tarifelerinde salâhiyettar makamın yaptığı tadiller ve ıslahları 
o suretle tatbik etmiyen veyahut yukarıda yazılı muameleleri 
ikmal ettirerek "Muvakkat izin kâğıdı» almıyan hususî idare
hane sahip veya müdürüne yirmi beş liradan aşağı olmamak 
üzere hafif para cezası hükmolunur ve böyle bir idarehane, 
idarî surette kapattırılmamış bulunuyorsa, işlemekten men-
olunur. 

Madde 123 — 1) Hususî iş ve işçi bulma idarehanesinde, 
67 nci madde mucibince salâhiyettar makamın tasdikinden ge
çirilmemiş tarifelere göre ücret alarak muamele yapan veya 
tasdikli tarifeden fazla ücret alan idarehane sahip veya müdü
rüne yüz liradan aşağı olmamak üzere hafif para cezasile be
raber bir haftadan bir aya kadar hafif hapis cezası dahi verilir. 

2) Aynı madde mucibince salâhiyettar makamdan tasdikli 
ücret tarifesini yazıhanesinde levhalarla ilân etmiyen idarehane 
sahip veya müdürüne yirmi beş liradan yetmiş beş liraya ka
dar hafif para cezası hükmolunur. 

Madde 124 — 1) 68 inci maddenin birinci fıkrası mucibin
ce muhtelif iş ve sanat zümreleri veya menafii umumiyeye ha
dim yahut münhasıran hayır işlerile müştagil c< miyetler tarafın
dan, ilgili makamın izni alınmaksızın iş ve işçi bulma faaliyeti
ne geçilmesi halinde bu hareketin müteşebbis veya faillerine 
on liradan elli liraya kadar hafif para cezası hükmolunur. 

2) Aynı madde mucibince ilgili makamdan izin alarak iş 
ve işçi bulma faaliyetine geçen teşekküllerce işçilerden her 
hangi bir ücret alınması halinde, bu hareketin faillerine yirmi 
beş liradan yüz elli liraya kadar hafif para cezası hükmolunur. 

3) Aynı maddenin son fıkrası mucibince iş kanununun 
mer'iyete girmesinden önce mevcud meslekî teşekküller veya 
cemiyetler tarafından idare olunan iş ve işçi bulma faaliyetleri
ne müteallik beyannameyi muayyen mühlet içinde salâhiyettar 
makama vermiyen teşekkül veya cemiyet mümessil veya mü
dürlerine on liradan elli liraya kadar hafif para cezası verilir. 

Madde 125 — 1) 69 uncu madde mucibince işverenlerin 
işçi ihtiyaçlarını ve bazı vasıfları haiz işçilerin iş ihtiyaçlarını 
resmî "İş ve işçi bulma teşkilâtı,, na bildirmeleri, yahut umumi
yetle veya bazı vasıfları haiz bir kısım işçilerin her hangi bir 
işe alınmazdan önce resmî teşkilâttan "İşçi karnesi» almaları 
usulleri hakkındaki nizamnamelerin hüküm ve şartlarına riayet 
etmiyen işverene, beş liradan yirmi beş liraya kadar ve işçiye 
ise on liraya kadar hafif para cezası verilir. 

2) Aynı madde mucibince hususî iş ve işçi bulma idareha
nelerinin, yahut iş zümrelerine aid meslekî teşekküller veya 
cemiyetler tarafından idare olunan iş veya işçi bulma teşkilâ
tının faaliyetlerinden muntazam raporlarla ilgili makamın haber
dar edilmesi mecburiyetine dair çıkarılan nizamnamelerin hü
küm ve şartlarına münafi harekette bulunan hususî idarehane 
sahip veya müdürüne, yahut teşekkül veya cemiyetin iş ve 
işçi bulma teşkilâtını idare ile muvazzaf kimseye beş liradan 
yirmi beş liraya kadar hafif para cezası hükmolunur. 

Madde 126 — 1) 70 nci madde hükmünce umuma açık 
olan bir toplantı yerini işletmekte olup da doğrudan doğruya 
veya bilvasıta iş veya işçi bulma simsarlığı yapan, yahut bu 
yolda sair şekillerle ücret mukabilinde tavassut ve faaliyette 
bulunan kimseye yüz liradan aşağı olmamak üzere ağır para 
cezası hükmolunur. Tekerrür halinde iki kat para cezasile 
beraber bir haftadan bir aya kadar hapis cezası dahi verilir. 

2) Aynı madde hükmünce umuma açık toplantı yerlerinde, 
ilgili makamdan verilmiş resmî vesikası olmaksızın iş ve işçi 
bulma tavassut ve faaliyetinde bulunan kimseye elli liradan 
aşağı olmamak üzere hafif para cezası ve tekerrür halinde bu 
cezanın iki mislile beraber bir haftadan bir aya kadar hapis 
cezası dahi hükmolunur. 

V . Grev ve Lokavt yasaklığına ve iş ihtilâflarının halline 
müteallik hükümlerden dolayı cezayı 

müstelzim haller 

Madde 127 — 1) 72 nci maddedeki esas hükme muhalif 
olarak ve 73 üncü maddenin birinci veya ikinci yahut üçüncü 
fıkrasındaki tariflerden birine uygun tarzda grev yapan işçiler
den her biri on liradan yüz liraya kadar hafif para cezasına 
çarptırılır. 

2) Grev yapan işçiler, âmme hizmeti gören müesseselerde 
çalışmakta iseler, bunlardan her biri hakkında 1 numaralı 
fıkrada yazılı para cezasile birlikte bir aydan altı aya kadar 
hafif hapis cezası dahi hükmolunur. 

3) Yapılan grev Devlet, vilâyet veya belediye idare veya 
kararları üzerinde bir tesir ve tazyik icra etmek maksadına 
matuf bulunuyorsa failleri iki aydan iki seneye kadar hapis ve 
bir aydan bir seneye kadar Devlet müesseselerile âmme hiz
metleri müesseselerinde çalışmaktan menolunurlar. 

Madde 128 — 1) Grev yapan işçiler, işyerini veya iş
verenin kendisine veya vekiline, yahut işçilerin sevk ve idare 
veya nezaretile muvazzaf kimselere aid mallan tahrib veya 
telef eder yahut zarara uğratırlarsa bu cürmün ikaına iştirak 
edenlerin her biri elli liradan iki yüz liraya kadar ağır para 
cezasile birlikte iki aydan bir seneye kadar hapse mahkûm 
edilir. 

2) Âmme hizmeti gören müessesede çalışmakta ilen grev 
yapan işçiler işbu müessesenin işyerlerini yahut sair mallarını 
tahrib veya telef ederler yahut zarara uğratırlarsa, bu cürmün 
ikaına iştirak edenlerin her biri yüz liradan üç yüz liraya 
kadar ağır para cezasile birlikte altı aydan üç seneye kadar 
hapse mahkûm edilirler. Yukarıda yazılı cürüm, bir Devlet 
müessesesinin işyeri veya sair malları üzerine ika edildiği 
takdirde bu cezalar yarı nisbette artırılır. 

Madde 129 — 127 nci maddenin 1 numaralı fıkrasında 
yazılı suça önayak olanlar hakkında o fıkrada yazılı para 
cezası üçte bir nisbetinde artırılmakla beraber bir aydan üç 
aya kadar hafif hapis cezasi dahi verilir. 

127 nci maddenin 2 ve 3 numaralı fıkralarındaki ya
hut 128 inci maddenin 1 ve 2 numaralı fıkralarındaki suç
lardan birine önayak olanlar hakkında ise o fıkralarda yazılı 
para ve hapis cezaları üçte bir nisbetinde artırılır. 

Madde 130 — 73 üncü maddede yazılı grev nisablarından 
birini doldurur sayıda işçilerin, aralarında kararlaştırılarak ve 
hep birlikte 16 nci maddedeki 2 numaralı (ahlâk ve hüsnü
niyet kaidelerine uymıyan haller) bendinin e fıkrasında yazılı 
tarzda, işyerlerinin dahilî talimatı veya iş mukavelesinin şart
ları mucibince yapmakla mükellef bulurduklan ödevlerden her 
hangi birini, kendilerine vaki ihtara rağmen, ifadan imtina 
etmeleri veya işin yolunda işlemesini bozacak hareketlerde 
bulunmaları halinde bunlara beş liradan elli liraya kadar hafif 
para cezası verilir. 

Böyle müşterek bir harekete önayak olanlardan her biri 
hakkında bu para cezası üçte bir nisbetinde artırılmakla bera
ber on günden iki aya kadar hafif hapis cezası dahi hükmolu
nur (16 nci madde ile bu gibi ahval için işverene verilmiş 
olan fesih hakkı mahfuzdur). 
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Madde 131 — 1) 72 nci maddedeki esas hükme muhalif 
olarak 74 üncü maddenin birinci veya ikinci fıkrasındaki tarif
lerden birine uygun tarzda Lokavt yapan işveren, beş yüz 
liradan iki bin liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilir. 

2) Lokavt, âmme hizmeti gören bir müessesede yapıldığı 
takdirde işveren 1 numaralı fıkrada yazılı para cezasının 
iki misline mahkûm edilmekle beraber üç aydan altı aya kadar 
hapis cezasına dahi çarptırılır. 

3) Lokavt, Devlet veya vilâyet yahut belediye idare veya 
kararları üzerinde tesir veya tazyik icra etmek maksadına ma
tuf bulunuyorsa, işveren iki bin beş yüz liradan beş bin liraya 
kadar ağır para cezasile birlikte 6 aydan 2 seneye kadar hapis 
cezasına dahi çarptırılır. Bu maksadla yapılmış olan lokavt 
âmme hizmeti gören müessesede vaki olmuş ise işverene altı 
bin liradan başlıyan ağır para cezasile birlikte 3 seneden aşağı 
olmamak üzere hapis cezası dahi hükmolunur. 

Madde 132 — 127, 128, 129, 130 ve 131 inci maddelerdeki 
ceza hükümleri, işbu kanunun tatbik edildiği işyerlerinde, 
1 inci maddenin "işçi„ tarifi çevresine girmiyecek tarz ile 
çalışmakta olan müstahdemler hakkında dahi caridir. 

Madde 133 — 76 nci maddede yazılı olduğu veçhile iş 
ihtilâflarının halline müteallik hükümlerin tatbik edilmiyeceği 
bir yıllık müddet içinde o maddenin ikinci fıkrası mucibince 
her hangi bir işyerinde mer'i bulunan umumî veya hususî iş 
şartlarını veya burların tatbik tarz ve usullerini işçilerile anlaş-
maksızın değiştiren ve böylece ihtilâfa sebebiyet veren işve
ren veya işveren vekili, elli liradan aşağı olmamak üzere hafif 
para cezasına mahkûm edilir. 

Madde 134 — "Toplulukla iş ihtilâfı,, çıkmış olan işye
rinde işveren ve işçi mümessilleri arasında uzlaştırma yolile 
meselenin halledilmesi hususunda 80 inci maddede yazılı usul 
ve muamelelere riayet etmiyen işveren veya mümessil işçilere 
beş liradan yirmi beş liraya kadar hafif para cezası hükmo
lunur. 

Madde 135 — "Toplulukla iş ihtilâfı,, nın uzlaştırma yolu 
ile halledilmemesi halinde, 81 inci maddenin (A) bendi muci
bince ilgili makama vaziyeti bildirmiyen işveren ve işçi mü
messillerine beş liradan yirmi beş liraya kadar hafif para 
cezası verilir. 

Madde 136 — İş ihtilâfının halli hakkında kanunda tasrih 
edilmiş olan şekillerden her hangi birile kesinleşen kararlara 
ittiba etmiyen işverene Lokavt hakkındaki cezalar tatbik olunur. 

VI. İş hayatının murakabe ve teftişi hakkındaki hüküm
lerden dolayı cezayı müstelzim haller 

Madde 137 — İş hayatının takib, murakabe ve teftişi sıra
sında 92 nci maddenin ikinci fıkrasında yazılı mükellefiyetleri 
yerine getirmiyen kimselere beş liradan aşağı olmamak üzere 
hafif para cezası verilir. 

işbu mükellefiyetleri ifadan imtina suçunun tekerrürü, iki 
kat para cezasile birlikte bir aya kadar hafif hapis cezasını 
dahi müstelzimdir. 

Madde 138 — 97 nci madde mucibince teftiş defteri bu-
lundurmıyan veyahut aynı maddede yazılı beyannameleri niza-
men muayyen zamanlarda doldurup ilgili makama vermiyen 
işveren veya işveren vekili, beş liradan elli liraya kadar hafif 
para cezasına mahkûm edilir. 

İşbu beyannameleri hakikate uymaz veya eksik bir tarzda 
dolduran işveren veya vekiline, bir haftadan bir aya kadar 
hapis cezasile birlikte elli liradan iki yüz liraya kadar ağır 
para cezası verilir. 

Madde 139 — 1) 98 inci maddenin birinci fıkrasındaki ya
sak hükümlerinden her hangi birine muhalif harekette bulunan 

işverene veya vekiline, bu hareket kanunen daha ağır bir suç 
teşkil etmediği takdirde, yirmi beş liradan aşağı olmamak üzere 
hafif para cezası verilir. 

2) Aynı maddenin ikinci fıkrasındaki yasak hükümlerinden 
her hangi birine muhalif harekette bulunan işçiye, bu hareket 
kanunen daha ağır bir suç teşkil etmediği takdirde, beş lira
dan aşağı olmamak üzere hafif para cezası hükmolunur. 

Ceza hükümlerine müteallik mütemmim madde 

Madde 140 — Bu kanunun hükümleri mucibince işverenin 
uhdesine terettüb eden her hangi bir mükellefiyetin yerine ge
tirilmesi dolayısile veyahut bu kanun hükümlerinden her hangi 
birinin tatbiki neticesine müsteniden işçi ücretlerinden her ne 
şekilde olursa olsun eksiltme yapan işveren veya işveren 
vekiline, elli liradan aşağı olmamak üzere hafif para cezası 
hükmolunur. 

D O K U Z U N C U M U V A K K A T FASIL 

Teşkilât 

Madde 141 — İş Kanunu hükümlerinin tatbikatını temin 
ve takib etmekle mükellef olmak üzere, bu kanunun neşri ta
rihinden itibaren, iktısad Vekâletine bağlı bir "İş dairesi» 
kurulur. Bunun Ankarada "Genel Merkezi» ve memleketin lü
zum görülen yerlerinde kolları vardır. 

Hükümet, bu husustaki esas teşkilât ile bu teşkilât içindeki 
muhtelif makamlar veya memurların salâhiyet derecelerini ve 
vazifelerini gösteren ayrı bir kanun lâyihasını, en geç İş Kanu
nunun ikinci mer'iyet yılı içinde, Büyük Millet Meclisine 
sevkeder. 

Madde 142 — ,Yukarıki maddede yazılı "Teşkilât Kanunu,, 
çıkıncıya kadar, " İş dairesi ,, nin gerek genel merkezinde ve 
gerek vilâyetlerdeki kollarında ihtiyaca göre tavzif edilecek 
memurların ve sa ı r müstahdemlerin kadroları ve işbu müddet 
zarfında bunlara verilecek aylık ücretlerin miktarları, İktısad 
Vekâletince yapılacak teklifler üzerine, İcra Vekilleri Heyeti 
kararnamelerile tesbit edilir. 

Madde 143 — "Iş dairesi için 1936 bütçesinin İktısad 
Vekâletine aid masraflar kısmına, ayrı bir fasıl olarak, bu se
neye mahsus (100 000) liralık tahsisat konmuştur. Bu dairenin 
masarifatı umumiyesi işbu topyekûn tahsisattan tesviye edilir. 

Sarfiyatın bu yolda icrası usulü, ancak asıl "Teşkilât Ka
nunu» ile birlikte bu teşkilâtın esas bütçesinin de taayyün ede
ceği zamana kadar caridir. 

Madde 144 — "İş dairesi» nin merkezde veya vilâyetler
deki teşkilâtı tarafından vaki olacak taleb veya ilân üzerine, 
ilgili makamların davetine gelmek, istenilen malûmatı vermek, 
beyannamelerini doldurmak ve iş hayatını takib, murakabe ve 
teftiş için salâhiyettar memurların yapacakları soruşturma ve 
incelemelerde ve bunlar tarafından bütün işyerlerinin ve müş
temilâtının her zaman muayene edilmesi hususlarında kendile
rine karşı güçlük göstermemek, sorgularını duğru ve eksiksiz 

! cevaplandırmak gibi, bu kanunun muhtelif hükümleri mucibince 
i işverenlere veya işçilere yahut alâkadar görülen diğer kimselere 

tahmil edilmiş bulunan her türlü mükellefiyetlerin yerine getiril-
mesi, bu "daire»nin faaliyete başlaması tarihinden itibaren 
mecburidir. 

Bu mecburiyetlere riayet etmiyen kimseler hakkında, işbu 
kanunun "ceza hükümleri„ne aid sekizinci faslında bu gibi hal
ler için konulmuş olan cezalar dahi, kanunun neşri tarihinden 
itibaren, tatbik olunur. 
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Madde 145 — "İş dairesi„nin faaliyete başlaması hakkında 
İktısad Vekâleti tarafından gazetelerle yapılacak ilânlarda yazılı 
tarihten itibaren, bu vekâletteki " İşve işçiler bürosu, mülgadır. 

O N U N C U FASIL 

Son hükümler 

Madde 146 — Bu kanun, neşri tarihinden bir yıl sonra 
ve 63 üncü madde ile 64 üncü maddenin hükümleri ise üç yıl 
sonra mer'i olur. Ancak "İş dairesi,, teşkilâtına aid hükümlerin 
mer'iyeti, kanunun neşri tarihinde başlar. 

Madde 147 — Bu kanunun mer'iyete girdiği tarihten itiba
ren, 1325 tarihli "Tatili Eşgal Kanunu,, ile "Ereğli havzai fah-
miyesi amelesi, hakkındaki 10 eylül 1337 tarihli ve 151 numa
ralı kanunun, "İş Kanunu, hükümlerine muhalif olan hükümleri 
mülgadır. 

Madde 148 — Bu kanunun icrasına lcr?» Vekilleri Heyeti 
memurdur. 

12/6/1936 

Artırma, eksiltme ve üiale hakkındrTui 2490 
numaralı kanunun 46 ııcı maddciiiMiafcv) 

fıkrasının deniştirilmesitc' ve 50 nci 
maddesine bivr fıkra eklenmesine 

dair kanun 

Kanun No : 3009 Kabul tarihi : 9/6/1936 
Madde 1 — 2 haziran 1934 tarih ve 2490 numaralı Artırma, 

Eksiltme ve İhale Kanununun 46 nci maddesinin (A) fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

A) Artırma ve eksiltmeye konulması faydalı görülmiyen 
müteferrik alımlarla menkulât satışları ve küçük tamirler ve 
posta nakil işleri (bunların miktarı kazalar için 200, vilâyetler 
için 500 ve merkez için 1 000 liradır). 

Bu miktarlar, İcra Vekilleri Heyeti kararile cüzütam halin
deki kıt'alar için 5 000 liraya, acele ve mühim hallerde askerî 
alış verişler için 10 000 liraya kadar artırılabilir. 

Madde 2 — 2490 numaralı kanunun 50 nci maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

H) Muhammen bedeli 2 000 lirayı geçmiyen ve derhal ic
rası zarurî görülen veya eksiltme ve pazarlık suretile ihalesinin 
faydalı olmıyacağı anlaşılan posta nakil işleri ile muhammen 
bedeli 1000 lirayı geçmiyen posta nakil vasıtalarının tamiri. ' 

Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 4 — Bu kanunun hükmünü icraya İcra Vekilleri 

Heyeti memurdur. 
12/6/1936 

490 numaralı kanun 2723 sayılı Resmî Gazetededir 

Muhasebei Umumiye Kanununun 83 üncü 
maddesinin (H) fıkrasının (adiline 

dair Kanun 

KANUN NO : 3010 Kabul tarihi : 9/6/1936 

Madde 1 — Muhasebei Umumiye Kanununun 83 üncü 
maddesinin (H) fıkrası aşağıda yazıldığı şekilde tadil olunmuştur: 

H - Mukavelenamelerde peşin itası meşrut olan mebaliğe 
mukabil bilâhara hizmetin ifasında mahsubu icra olunmak üzere 
müteahhidlere avans verilebilir. 

Senei maliyenin hitamından itibaren üç ay zarfında hizmet 
ifa ve evrakı tahakkukiyesi tevdi olunduğu takdirde avans 
verildiği sene bütçesinden mahsub olunur, 

50 ve 51 inci maddeler mucibince hükmü gelecek senelere 
sari mukavelelere istinaden verilen avanslar hizmetin ifa olun-
duğu seneye kadar devredilebilir. Bu suretle devredilen avanslar 
hizmetin ifa olunduğu sene bütçesinde "geçen ve eski seneler 
mahsubatı , namile açılacak bir fasıldan mahsub ve bu miktar, 
tahsisat olarak bütçeye ilâve olunur. Bu avanslar aid olduğu 
sene hesabı kafisinin sütunu mahsusunda ayrıca gösterileceği 
gibi bunlara mukabil mevkuf tutulmuş olan tahsisat, avansların 
mahsubundan sonra dahi başka bir masrafa karşılık tutulmaz. 

Bu fıkra mucibince verilecek avanslar taahhüd mecmuunun 
sülüsünü tecavüz etmemek ve mukabilinde müteahhidlerden 
teminat aranmak muktazidir. 

Madde 2 — 27/1/1930 tarih ve 1552 sayılı kanun mülgadır. 
Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri 

Heyeti memurdur, 
11/6/1936 

1050 numaralı kanun 607 
1552 „ „ 1415 sayılı Resmî Gazetededir. 

Riyaseticümhur dairesi teşkilâtı hakkındaki 
2180 numaralı kanunun bazı maddelerinin 

değiştirilmesine dair kanun 

Kanun No : 3011 Kabul tarihi : 9/6/1936 

Madde 1 — Riyaseticümhur dairesi teşkilâtı hakkındaki 
16/5/1933 tarihli ve 2180 sayılı kanunun (6) nci maddesi aşağıda 
gösterildiği şekilde değiştirilmiştir: 

Kalemi mahsus; bir müdür, dört birinci ve dört ikinci kâ-
i tibden terekküb eder. 

Bu kalem Reisicumhurun resmî ve hususî ve mahrem bü-
tün muhaberelerini temin ve alelıtlak yazı işlerini ifa eder. 

A) Müdür bu kalemin âmiridir. Muamelâtın iyi cereyanın-
dan ve mahremiyetinden Umumî Kâtib ile müştereken mesul-
dür. Reisicumhurun hususî mahiyeti haiz emirlerini telâkki ve 
ifa etmekle beraber, şahsî münasebetlerinde de irtibat vazife- sini görür. 

B) Kâtiblerin vazifeleri müşterek vazifedendir. 
Madde 2 — Yukarıda adı yazılı kanunun 11 inci madde-

si aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir: 
Riyaseticümhur dairesi memurları aşağıdaki şekilde tayin 

ve terfi edilirler: 
A) Umumî Kâtib, İcra Vekilleri Heyeti kararı ve Reisi

cumhurun tasdiki ile; 
B) Başyaver ve yaverler, Millî Müdafaa Vekilinin inhası 

ve Reisicumhurun tasdikile; 
C) Kalemi Mahsus ve Daire Müdürleri, umumî kâtibin inhası 

ve Reisicumhurun tasdikile; 
D) Kalemi mahsus birinci kâtibleri, kalemi muhsus müdürü

nün teklifi, umumî kâtibin inhası ve Reisicumhurun tasdikile; 
E) Kalemi mahsus ikinci kâtibleri, kalemi mahsus müdürü

nün ve idare memuru ile kâtib, daire müdürünün inhası ve 
umumî kâtibin tasdikile. 
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Madde 3 — Zikri geçen kanunun (14) üncü maddesi şu 
şekilde değiştirilmiştir: 

Riyaseticümhur dairesi memurlarından, kadro dahilinde bulun
duğu dereceyi ihrazından itibaren üç senelik terfi müddetini dol
durup da münhal olmadığından (A) cetvelindeki mafevek dere
celere terfi edemiyen ve terfie lâyık olduğu amirlerince tasdik 
edilenler, kadroda yer olsun olmasın, bir derece terfi ederler. 
Ancak bu muamele bir defadan fazla tekerrür edemez. Şu ka
dar ki bu suretle terfi etmiş bir memur, münhal vukuu ile 
(A) cetvelindeki kadro dahilinde mafevk dereceyi ihraz ederse, 
evvelce terfi ettiği tarihten itibaren üç seneyi doldurmak şartile 
yine ilk fıkradaki şeraite göre bir derece terfi ettirilebilir. 

Madde 4 — İsmi geçen kanundaki (A) cetveli aşağıda gös
terildiği şekilde değiştirilmiştir: 

[1] N U M A R A L I C E T V E L 

De Memuriyetin nev'i 

Umumî kâtib 
Kalemi Mahsus Müdürü 
Birinci Kâtibler 
ikinci Kâtibler 
Daire Müdürü 
İdare Memuru 
Kâtib 

150 
100 

9 
70 
55 

19 

KD 14 
w 
70 

16 

55 
14 

13 

Madde 5 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 6 — Bu kanunun hükmünü yerine getirmeğe icra 

Vekilleri Heyeti memurdur. 

11/6/1936 

2180 numaralı kanun 2408 sayılı Resmî Gazetededir. 

Yeniden dokuz kaza teşkil ine ve kadrolarda 
bazı değiş ikl ik yapı lmasına dair kanun 

Kanun No : 3012 Kabul tarihi : 9/6/1936 

Madde 1 — İsimleri bu kanuna bağlı 1 numaralı cetvelde 
yazılı dokuz kaza teşkil olunmuştur. 

Madde 2 — 1426 sayılı Vilâyet İdaresi Kanununun 58 inci 
maddesi mucibince yeniden bir vilâyette idare heyeti kurulmuş, 
beş vilâyette vali muavinliği ve 25 maiyyet memurluğu ihdas 
olunmuştur. 

Madde 3 — Birinci ve ikinci maddeler mucibince yapıla
cak teşkilâtın ve Vilâyet İdaresi Kanununun verdiği salâhiyete 
binaen Hükümetçe teşkil edilecek 3 nahiye memurlarının dere
ce, aded ve maaşları bu kanuna bağlı 2 numaralı cetvelde 
gösterilmiştir. Bu cetveldeki kadrolar aid oldukları vekâletlerin 
kadrolarına eklenmiştir. 

Madde 4 — 1452 numaralı kanuna bağlı 2 numaralı cetve
lin Dahiliye Vekâleti kısmından beşinci sınıf valiler kaldırılmış 
ve dördüncü sınıf valilerin sayısı otuz ikiye çıkarılmıştır. 

Muvakkat Madde — Bu kanuna bağlı 3 numaralı cetvelde 
gösterilen ücretli müstahdemler 1936 malî yılı Umumî Muvaze
ne Kanununun 4 üncü maddesine bağlı (D) cetvelinde aid oldu
ğu vekâlet kadrolarına eklenmiştir. 

Madde 5 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 6 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri 

Heyeti Memurdur. 
12/6/1936 

1426 numaralı kanun 1184 
1452 „ „ 1229 sayılı Resmî Gazetededir. 

14 

15 

19 

14 

15 

Vilâyet 

Ankara 
Antalya 
Balıkesir 
Burdur 
istanbul 
Kastamonu 
Kocaeli 
Çanakkale 
Ordu 

Kaza ismi 

Çankaya 
Gündoğmuş 
Manyas 
Yeşilova 
Eyüp 
Kargı 
Gölcük 
Yenice 
Gölköy 

Aded Maaş Derece 

[2] N U M A R A L I C E T V E L 

Memuriyetin nev'i 

Maliye Vekâ-leli 

Aded Maaş 

Muavini 
14 Muhasebe Kâtibi 

9 
9 
9 
9 
9 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 

14 Tapu Memuru 
16 Tapu Sicil Kâtibi 

Dahiliye Vekâleti 

Adliye Vekâlet i 

Reis, Hâkim, Aza, Sulh Hâkimi, Müddei
umumi ve Muavinleri, icra Reis ve Muavinleri, 
Müstantikler ve Hâkim Muavinleri ve Temyiz 
Raportörleri 
Başkâtib ve Muavinleri ve Müddeiumumî ve 
Müstantik ve Zabıt Kâtib ve İcra Kâtibleri 

n yy n n » 

Mübaşir 
İcra Memur ve Muavinleri 

[3] N U M A R A L I C E T V E L 

Memuriyetin nev'i 

Maliye Vekâlet i 
Yaya Tahsildar 
Kaza Odacıları 

40 
10 
20 
16 
20 

20 
16 

5 Birinci Sınıf Vali Muavini 5 80 
6 İdare Heyeti Azası 3 70 

12 Maiyyet Memuru 25 25 
8 Kaymakam 9 45 

14 Kaza Tahrirat Kâtibi 9 20 
19 » Refiki 9 10 
16 Kaza Nüfus Memuru 9 16 
19 Kâtibi 9 10 

12 Birinci Sınıf Nahiye Müdürü 3 25 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâle t i 
9 Hükümet Tabibi 9 40 

17 Küçük Sıhhat Memuru 18 14 

45 

20 
17,5 
10 
20 
17,5 

Aded Ücre 

50 
20 
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Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Dahiliye Vekâleti 
Kaza Odacıları 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 
Odacı 
Muayene ve Tedavi Evleri Hademesi 

Adliye Vekâleti 
Süvari Mübaşiri 
Odacı 
Gardiyan 

20 

15 
17,5 

40 
20 
30 
20 

Ankarada bir Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
kurulması hakkındaki kanuna bağlı cetvelde 

değişiklik yapılmasına dair kanun 

Kanun M: 3013 Kabul tarihi: 9/6/ 1936 

Madde 1 — Ankarada bir Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi kurulması hakkındaki 2795 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvele aşağıda derece, adet ve maaşları yazılı profesörler 
eklenmiştir: 

Derece Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

1 90 
1 80 
1 70 

Madde 2 — Bu kanun 1 haziran 1936 tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya Kültür ve Fi-

nans Bakanları memurdur. 
12/6/1936 

4 Ordinariyüs Profesör 
5 Profesör 
6 

2795 numaralı kanun 3035 sayılı Resmî Gazetededir. 

Denizyolları ve Akay İşletmelerile Fabrika ve 
Havuzlar Teşkilâtı hakkındaki 2248 sayılı 

kanunun 8 inci maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun 

Kan un Kabul tarihi: 9/6/1936 3014 

Madde 1 — 2248 sayılı kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

Denizyolları ve Akay İşletmelerile Fabrika ve Havuzlar 
İdaresi, senelik bilançolarını her takvim senesinin sonundan 
itibaren iki ay zarfında hazırlamağa mecburdurlar. Bu bilanço
lar, ikisi Divanı Muhasebatça, ikisi İktısad ve birisi de Maliye 
Vekâletlerince kendi memurlarından seçilecek beş kişilik bir 
heyet tarafından hesap ve muamelelere bakılmak suretile tetkik 
edilir. Bu heyete, Divanı Muhasebatça seçilenlerden biri riyaset 
eder. 

Bu heyet, bilançoları kendilerine tevdi tarihinden itibaren 
bir ay zarfında tetkik ve bir raporla İktısad Vekâletine tevdi 
eder. İktısad Vekâleti de bu bilançolar ile raporları kendi mü-
taleasını da ilâve ederek tetkik ve tasdik olunmak üzere bir 
ay zarfında Büyük Millet Meclisi Bütçe, İktısad ve Divanı Mu
hasebat Encümenlerinden mürekkeb umumî heyete tevdi eyler. 

Umumî heyetin tasdik kararları alâkadar memurların ibrası 
hükmündedir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri 

Heyeti memurdur. 
12/6/1936 

2248 numaralı kanun 2422 sayılı Resmî Gazetededir 

Gümrük Muhalaza Genel Komutanlığı emrindeki 
deniz teşkilâtının askerleştirilmesi 

hakkında kanun 
Kanun No : 3015 Kabul tarihi : 9/6/1936 

Madde 1 — Gümrük Muhafaza Deniz Teşkilâtı askerî usul
lere göre tensik, teşkil, talim ve terbiye edilir. 

Madde 2 — Deniz kaçakçılığının men, takib ve tahkiki ve 
kara sularımızın muhafazası ve emniyeti için Türkiye Cumhu
riyeti kıyıları deniz mıntakalarına ayrılır. Her mıntakada çalışan 
deniz vasıtalarile bunların tamirat atelyesi ve güverte, makina, 
inşaiye subaylarından mürekkeb fen heyeti; deniz mıntaka 
komutanı adını alan bir deniz subayı emrindedir. 

Madde 3 — Deniz mıntaka komutanları askerî kara muha
faza teşkilâtı olan yerlerde alay komutanlarının emrinde, ve 
askerî muhafaza teşkilâtı olmıyan yerlerde doğrudan doğruya 
Muhafaza Genel Komutanlığının emrinde olarak vazife görürler. 

Madde 4 — Mıntaka komutanlarının emrinde bulunan deniz 
vasıtaları gruplara ayrılır ve her grubun güverte sınıfına mensub 
en kıdemli ve en ehliyetli subayı o grubun komutanıdır. 

Madde 5 — Mıntaka komutanlarının ve gruplarının çalışma 
tarzları, askerî gümrük muhafaza kara teşkilâtile ve askerleş-
memiş muhafaza âmirlerile olan vazife ve münasebetleri Güm
rük ev İnhisarlar Vekâletince tanzim ve tesbit edilir. 

Madde 6 — Gümrük muhafaza deniz teşkilâtının subayları 
şu suretle temin olunur: 

A) Gümrük ve İnhisarlar Vekilliğinin göstereceği ihtiyaca gö
re ordunun deniz kadrosile alâkaları baki kalmak ve mhuafaza 
deniz kuruluşunda en az üç sene hizmet etmek şartile kıt'a 
vaziyeti müsaid olanlardan (Millî Müdafaa Vekâletince intihab 
ve tayin olunurlar); 

B) Deniz kadrosundan alâkalarını tamamen keserek muha
faza deniz kadrosuna nakletmek istiyenlerden (Millî Müdafaa 
Vekâletinin tasvibile matlûb evsafı haiz olanlardan); 

C) İhtiyaç, Millî Müdafaa Vekilliğince deniz subaylarile ta
mamen temin edilemediği takdirde mütekaid deniz subayları 
ve ihtiyat subaylardan matlûb evsafı haiz oldukları Millî Mü
dafaa Vekilliğince tasdik edilenlerden veya hariçten talib olup 
matlûb evsafı haiz oldukları anlaşılan sivil kaptanlardan. 

Madde 7 — Gümrük muhafaza deniz teşkilâtına aid askerî 
kadrolar, bütçeye ve ihtiyaca göre Millî Müdafaa Vekâletinin 
muvafakati alınarak Gümrük ve İnhisarlar Vekâletince tanzim 
ve tesbit olunur. 

Madde 8 — Deniz mıntaka komutanlarının konuşlarile kad
rolarının tesbitinde Millî Müdafaa Vekâletile Genel Kurmay 
Başkanlığının muvafakati alınır. 

Madde 9 — Bidayette kâfi miktar subay verilmediği tak
dirde yalnız açık deniz motor subaylarile atelye müdür ve mü
dür muavini ve mıntaka komutanlarile güverte, makina, inşaiye 
enspektörleri Millî Müdafaa Vekâleti deniz kadrosundan temin 
olunur. 

Madde 10 — Deniz subaylarının hizmet müddetleri zarfında 
sicilleri Ordu Sicil Talimatnamesine ve mertebeler silsilesine 
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göre Muhafaza Genel Komutanlığı tarafından tutulur ve ancak 
iyi sicil alanlar sırası gelince terfi için kıt'aya çıkarılır. İki sene 
birbiri ardınca iyi sicil almıyanlar Millî Müdafaa Vekilliği em
rine iade olunur. 

Madde 11 — Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı deniz 
subaylarının maaşları, terfi, istifa ve tekaüdlükleri ordudaki 
emsalleri gibidir. Bu subayların maaş ve tahsisatları Gümrük 
Muhafaza Genel Komutanlığı bütçesinden verilir. 

Madde 12 — Muhafaza Genel Komutanlığı deniz mıntaka 
ve gruplarına mensub bilûmum subaylarla diğer mürettebatın 
kıyafetleri, Genel Kurmay Başkanlığının muvafakati alınarak 
bir kararname ile tesbit edilir. 

Madde 13 — Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığına alı
nacak deniz eratı aşağıda yazıldığı gibi tedarik olunur: 

A) Donanma ve diğer beylik gemilerde askerliklerini bi
tirdikten sonra muhafaza deniz kuruluşlarında hizmete talib 
olan serdümen, vardabandıra, topçu, makina, motorcu, elek-
tirikçi, telsizci ve ateşçi eratından bu mesleklerde ihtisası bu
lunan ve ihtısas'arma dair gemi komutanlarından verilip birlik 
komutanları tarafından tasdik edilmiş vesaiki olan erat ve er
başlardan; 

B) Askerlik şubelerince ihtiyaç nisbetinde silâh altına ça
ğırılan yeni erattan. 

Madde 14 — Her deniz grubunda, bulunacak eratın mik
tarları ihtiyaca ve bütçeye göre kadrolarla tesbit olunur. 

Madde 15 — Mükellef erat her sene son yoklamada ihtiyaç 
ve tevziat nisbetinde askerlik şubelerinde Gümrük muhafaza 
deniz teşkilâtına tefrik ve muavyen celb zamanlarında sevk 
olunurlar. Bu eratta aşağıdaki şartlar bulunacaktır: 

A) iyi Türkçe okuyup yazma bilmek; 
B) Hüsnühal eshabından ve behemehal kıyılarımızdaki şehir, 

kasaba, köy ahalisinden ve sanatları gemici, makinist, ateşçi, 
motorcu, elektrikçi olan kimselerden bulunmak; 

C) Sıhhî ve bedenî kabiliyetleri denizde çalışmağa elverişli 
olmak. 

Madde 16 — Erat ihtiyacı ve nerelere müretteb oldukları 
Muhafaza Genel Komutanlığı tarafından celb zamanından üç 
ay evvel Millî Müdafaa Vekâletine bildirilir. 

Madde 17 — Mükellef eratın gümrük muhafaza deniz teş
kilâtında hizmet müddetleri donanmada olduğu gibi üç senedir. 

Madde 18 — Gümrük muhafaza deniz eratının talim ve 
terbiyeleri aşağıdaki tarzda yapılır: 

A) Subayların ve erat ve erbaşların gümrük muhafaza de
niz gruplarındaki talim ve terbiyeleri asıl vazifelerine halel gel-
miyecek surette Genel Kurmay Başkanlığından verilecek esas
lara göre ve mümkün olduğu kadar donanmadaki usullere tev
fikan icra olunur. 

B) Altı sene fasılasız olarak muhafaza deniz teşkilâtında 
bulunmuş olan subaylar altışar ay müddetle ve münavebe ile 
Genel Kurmay Başkanlığınca muvafık görülecek kurslara tâbi 
tutulurlar. 

C) Deniz teşkilâtı eratı, ilk altı aylık filî hizmetlerinin üç 
ayını Deniz Yeni Erat Talim Taburunda ve üç ayını da stajiyer 
olarak donanmada yaparlar. Bu erat isimle verilir ve isimle 
alınır. 

Ancak, gümrük muhafaza deniz gruplarının ilk teşekkü
lünde erat ihtiyacı bir defaya mahsus olarak Millî Müdafaa 
Vekâletince deniz kadrosundan altı aylık talim ve terbiye dev
resini görmüş erattan temin edilir. 

D) Deniz grupları eratının askerî talim ve terbiyelerine 
vazifenin müsaadesi nisbetinde devam ve dikkat olunur. 

E) Umumiyetle piyade talimnameleri gümrük muhafaza 
deniz grupları eratı için de esastır. 

Madde 19 — Altı aylık talim ve terbiyelerini tamamlamış 
erattan liyakat gös tc r tnkr grup komutanlarının teklifi ve mın
taka komutanlarının innasile alay ve müstakil tabur komutan
ları tarafından onbaşı nasbolunurlar. 

Madde 20 — Deniz grupları içinde erbaşlığa terfi, donan
madaki esaslara göre mıntaka komutanlıkları dahilinde hazır
lanır. Erbaşların nasb ve terfi salâhiyeti Gümrük Muhafaza 
Genel Komutanlığına aıddir. 

Madde 21 — Gümrük muhafaza deniz gruplarına verilecek 
eratın ilk altı aylık talim ve terbiyeleri esnasında bulundurul
dukları kıt'a veya sefinede her türlü masrafları Gümrük Muha
faza Genel Komutanlığı Bütçesinden verilir. Bunlar ilk altı ay 
içinde deniz erleri gibi maaş alırlar, ilbas ve iaşe edilirler. 

Madde 22 — Deniz kuruluşlarına verilecek subay, askerî 
memur, san'atkâr, erat ve erbaşların gidiş ve geliş yol paralan, 
maaşları ve her türlü masrafları Gümrük Muhafaza Genel Ko
mutanlığı bütçesinden verilir. İlk altı aylık talim ve terbiyeyi 
müteakib Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı deniz kuruluş
larına dahil olan erata ilbas, iaşe, tayinat ve yem kanununda 
yazılı istihkaktan başka erlere beş, onbaşılara on, çavuşlara 
on beş lira maaş verilir. Gedikli erbaşlar, deniz gedikli erbaş
lar hakkındaki 1492 numaralı kanun mucibince maaş alır ve 
muamele görür. 

Madde 23 — Erat ve erbaşlardan deniz gruplarında filî 
hizmetlerini bitirdikten sonra gümrük muhafaza deniz kuruluş
larında kalmağa talib olanlar kadronun müsaadesi nisbetinde ve 
ehliyetlerine göre deniz muhafaza memurluğu sınıfına geçirilir. 

Madde 24 — Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı deniz 
gruplarının silâhları (tüfek, hafif ve ağır makinalı tüfek, top) ve 
cephaneleri ihtiyaca göre Millî Müdafaa Vekâletince temin olu
nur. Bu silâhların muhafaza ve temizlik malzemesi de Muhafaza 
Genel Komutanlığı tarafından tedarik olunur. 

Madde 25 — Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığına bağlı 
bütün deniz teşkilâtı mensubları hizmet ve vazifelerinden mün-
bais disiplin ve suçlardan dolayı Askerî Muhakeme Usulü Ka-
nunile Askeri Ceza Kanununa tabidirler. 

Madde 26 — Gümrük muhafaz \ deniz teşkilâtında bulunan 
subaylara, Gümrük ve İnhisarlar Vekilliğince ordu deniz su
baylarına verildiği gibi hazar ve seferde melbusat verilir. 

Madde 27 — Bu kanun 1/6/1936 tarihinden itibaren mer'idir. 
Madde 28 — Bu kanunun hükümlerini Millî Müdafaa ve 

Gümrük ve inhisarlar Vekilleri yerine getirir. 
11/6/1936 

1492 numaralı kanun 1213 sayılı Resmî gazetedir. 

Ticaretle tağşişin men'i ve ihracatın murakabesi 
ve korunması hakkında 1705 numaralı 

kanuna ek kanun 

Kanun No : 3018 Kabul tarihi: 9/6/1936 

Madde 1 — İhracat ticaretile meşgul olmak istiyen tacirler 
İktısad Vekâletinden ruhsatname almağa mecburdurlar. Bu ruh
satnameler üç sene müddetle muteber olup müddet bitince ye
nilenmeleri lâzımdır. 

İktısad Vekâletinin teklifi ve İcra Vekilleri Heyetinin kararı 
ile bazı mıntakalarda ihracat maddelerinden bazıları bu hüküm
den istisna edilebilir. 

Madde 2 — Ruhsatname almak için : 
A - Ticaret Kanununun 4 üncü maddesi mucibince ticaret 

yapabilmek ehliyetini haiz bulunmak; 
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B - Türk Ceza Kanununun 3 üncü babının birinci, ikinci ve 
üçüncü, altıncı babının birinci, üçüncü ve beşinci ve onuncu 
babının birinci ve dördüncü fasılları ve adı geçen kanunun 503, 
504 ve 505 inci maddelerile Ticaret Kanununun 64 üncü ve 1705 
numaralı kanunun hükümlerine göre mahkûm edilmemiş olmak; 

G - İhraç edeceği mallar ve ihracın icab ettireceği mua
mele hakkında vukuf sahibi olduğu veya vukuf sahibi şerik 
veya müstahdemi bulunduğu mensub olduğu Ticaret Odasınca 
tasdik edilmiş bulunmak; 

D - Hileli veya taksiratlı olarak iflâs etmemiş veya kon
kordato yapmamış olmak şarttır (adi iflâsta itibarı yerine ge
lenler bu kayıddan müstesnadır). 

Ruhsatname almak istiyen hükmî şahıslarda, idare meclisi 
reis ve azalarile bunları imzalarile ilzam edenlerin (B) ve (D) 
bendlerinde yazılı şartlan haiz bulunmaları lâzımdır. 

Madde 3 — Ruhsatname almak istiyenler, hangi malların 
ihracile meşgul olacaklarını İktısad Vekâletine verecekleri isti
da ile bildirirler. İkinci maddede yazılı şartları haiz bulunduk
larına dair icab eden vesikaları da bu istidaya raptederler. 

Madde 4 — Verilecek ruhsatnamede tacirin hangi malların 
ihracile meşgul olacağı gösterilir. 

İhracat tacirleri, ruhsatnamelerinde yazılı olmıyan malların 
ihraç ticaretini yapamazlar. 

Ruhsatnamelerde yazılı olanlardan başka mal ihraç etmelc 
istiyen tacirler ellerindeki ruhsatnamelere bu malların da ilâve
sini taleb edebilirler. 

Madde 5 — Ruhsatname alan tacirler, firmalarının yazılı 
olduğu bütün ticarî kâğıdlarına ruhsatname numarasını koymı-
ya mecburdurlar. 

Madde 6 — Birinci maddenin son fıkrasında yazılı istisnaî 
hükümler mahfuz kalmak üzere, ruhsatname göstermiyen tüccar
ların malları gümrüklerden memleket dışına çıkarılmaz. 

Madde 7 — Hükümet, lüzum gördüğü mıntakalarda muay
yen malların ihracile meşgul ruhsatnameli tacirlerin birlikler 
kurmalarını emredebilir. 

Her ruhsatnameli tacir, mıntakasındaki birliğe aza olabilir. 
Bu birliklerin teşkilât ve idare tarzlarile murakabe usullerini 

gösteren statüler, alâkalıların mütaleası alındıktan sonra İktısad 
Vekâletince tanzim ve İcra Vekilleri Heyetince tasdik olunur. 

Statülerde azaların birlikten çıkarılmasını icab ettiren se
bepler de gösterilir. 

Birliğe girmiyen tacirler, birliğin iştigal mevzuu olan mal
ları ihraç edemezler. 

Madde 8 — 1705 numaralı kanunla bu kanuna göre çıka
rılmış nizamname ve alınmış kararlara teknik bakımdan aykırı 
fiillerden, ayrıca ceza tehdidi altına alınmamış bulunanları işli-
yenler hakkında sulh mahkemelerince yirmi liraya kadar hafif 
para cezası hükmolunur. 

Madde 9 — 8 inci maddede yazılı kabahatleri işlemeyi 
yahut dahil veya hariçteki taahhüdlerini fena niyetle yerine 
getirmemeyi itiyad etmiş olan tacirler hakkında 1705 numaralı 
kanunun ceza hükümleri tatbik olunur. 

Ruhsatname müddeti içinde yukarıdaki fıkrada yazılı kaba
hatlerin üç defa işlenmesi veya taahhüdlerin aynı müddet içinde 
üç defa yerine getirilmemesi itiyad sayılır. 

Madde 10 — 9 uncu maddeye göre cezalandırılan veya 
bu kanunun ikinci maddesindeki vasıfların tamamını veya bir 
kısmını kaybedenlerin ruhsatnameleri geri alınır. 

Madde 11 — Makbul bir sebep olmaksızın ihraç mallarının 
kıymetlerini iç ve dış pazarlarında düşürmek ve artırmak su-
retile normal piyasa hatlarına tesir yapanlar 1705 numaralı 
kanunun 6 ve 7 nci maddelerine göre cezalandırılırlar. 

Bu maddenin tatbikini icab ettiren şartların mevcud oldu-
ğuna o yerin en büyük mülkiye âmirinin veya tevkil edeceği 

idare şubeleri âmirlerinden bir zatın reisliği altında İktısad 
Vekâletinin memur edeceği bir zat ile ticaret odaları ve bulun
mıyan yerlerde belediye daimî encümenlerince kendi azaları 
arasından seçilecek bir zattan mürekkeb heyet tarafından karar 
verilir. Bu karar üzerine Cumhuriyet Müddeiumumiliğince takib 
yapılır. 

Madde 12 — 1705 numaralı kanunla bu kanunda yazılı 
suçların duruşmalarında mahkeme İktısad Vekilliği tarafından 
memur edilecek mütehassısın mütaleasını dinler. 

8 inci maddede yazılı cezanın tertibinde bu madde hükmü 
tatbik olunmaz. 

Madde 13 — İkinci maddenin (B) bendinde yazılı suçlar
dan dolayı veya 9 uncu maddeye göre mahkûm edilen tacirler 
hakkındaki hükümler kat'ıleştikten sonra bunların birer sureti 
Cumhuriyet Müddeiumumiliklerince doğrudan doğruya İktısad 
Vekâletine gönderilir. 

Madde 14 — Hükmî şahısların 1705 numaralı kanunla bu 
kanun hükümlerine aykırı hareketlerinden dolayı cezaî takibler, 
bunların alâkalı mümessillerile imza salâhiyetini haiz memurları 
hakkında icra edilir. 

Mümessil ve memurların bu hareketleri başkalarına menfaat 
temin etmek veya mensub oldukları hükmî şahıslara zarar 
vermek maksadile yapılmış ise terlib edilecek ceza bir misline 
kadar artırılabilir. 

Madde 15 — 1705 numaralı kanun ile işbu kanun hüküm
leri dahilinde yapılacak nizamnamelerle tayin edilen murakabe 
masrafı İktısad Vekâleti bütçesinden temin edilir. 

Madde 16 — İhracat ticaretinin murakabesinde kullanılacak 
memurların en az lise veya bu derecedeki Ticaret Mektebi me
zunlarından olması ve İktısad Vekâletince açılacak ihtisas kurs
larından ehliyetname almış bulunmaları şarttır. 

Muvakkat madde — A - 1 kânunusani 1936 tarihinden 
önce ihracat taciri olarak teessüs etmiş olup da bu kanunun 
neşri tarihine kadar ihracat ticaretile meşgul oldukları kayıdlı 
bulundukları ticaret odalarınca tasdik edilenler bu kanunun 
neşrinden itibaren altı ay içinde İktısad Vekâletine müracaat 
ederlerse ikinci maddede yazılı vasıf ve şartlar aranmaksızın 
kendilerine ruhsatname verilir. 

B - Bu kanunun istilzam ettiği masraflar 1936 malî yılı 
İktısad Vekâleti bütçesinin 752 nci Türkohs ve Haricî Ticaret 
Mümessillikleri teşkilât ve masarifi umumiyesi faslından verilir. 

Madde 17 — Bu kanunun 5 ve 16 nci maddeleri kanunun 
neşrinden altı ay sonra ve diğer maddeleri neşri tarihinden 
muteberdir. 

Madde 18 — Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

11/6/1936 

1705 numaralı kanun 1524 sayılı Resmî Gazetededir. 

Satılan kinin bedelinin Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekâleti 1936 bütçesinde açılacak fasla 

tahsisat kaydına dair kanun 

Kanun No : 3079 .kabul tarihi : 9/6/1936 

Madde 1 — 1935 malî yılı içinde satılan Devlet kininlerin
den tehassül eden ve aynı sene zarfında muvazenei umumiyeye 
irad edilmiş olan (92 894) lira (7) kuruş, 1935 iradından indi
rilerek 1936 varidatına alınmak suretile 827 numaralı kanun 
hükmüne tevfikan Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinin 1936 
malî yılı bütçesinde (Devlet Kinini) namile açılan 544 üncü 
fasla tahsisat kaydolunmuştur. 
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Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye Veldli 

memurdur. 
11/6/1936 

827 numaralı kanun 364 sayılı Resmî Ceridededir. 

Amerika Birleşik Devletlerine 13 senede ödenile
cek (23 824.86) doların sureti tesviyesi 

hakkında kanun 

Kanun No : 3022 Kabul tarihi : 9/6/1936 
Madde 1 — 1914 - 1917 seneleri zarfında muharib Devletler 
nezdinde bulunan Osmanlı tebaasının menafimi himaye husu-

İ L Â N 
D E V L E T DEMİRYOLLARINDAN 

Muhammen bedeli 46426 lira olan muhtelif makkab kelem
leri, klavuzlar, raybalar ve saire 23/7/1936 perşembe günü saat 
15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 3481,95 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve 7/5/1936 gün 3297 numaralı 
Resmî Gazetede münteşir talimat veçhile alınacak ehliyet vesi
kasını tekliflerile birlikte aynı gün saat 14,30 a kadar Komis
yon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler 232 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa , 
veznelerinde alınabilir. 672/4-3 

Muhammen bedeli (15000) lira olan muhtelif eb'atta 1260 
metre silo lâstik bantları ile elevatör bantları 16/7/1936 per
şembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada İdare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (1125) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, Resmî Gazetenin 7/5/1936 
G . ve 3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatna-
me dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 
14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

731/4-1 I 

sunda sarfedilip henüz tediye edilemiyen (23 824 86) doların, 2670 
numaralı kanunla tasdik edilen itilâfnamenin birinci maddesin
deki esaslar dairesinde ve on üç taksitte Amerika Birleşik Dev
letlerine tediyesi kabul edilmiştir. 

İlk taksit 1 haziran 1936 tarihinde Düyunu Umumiye Büt
çesinin 230 uncu faslına konulan tahsisattan tediye edilmek 
üzere her sene tediye edilecek miktara tekabül eden tahsisat 
taallûk ettiği seneler bütçelerine konulur. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya Hariciye ve 

Maliye Vekilleri memurdur. 

11/6/1936 

2670 numaralı kanun 2896 sayılı Resmî Gazetededir. 

L AR 
Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinden: 

2430 sayılı Muamele Vergisi Kanununun 10 uncu maddesi 
hükmüne tevfikan orijinal fatura veya menşe şehadetnamele-
rinde yazılı ecnebi paraların Türk parasına çevrilişinde temmuz 
1936 ayı içinde itibara alınacak borsamızda kote olan 
dövizlerin vasatî çek hatları aşağıda gösterilmiştir. 

ilân olunur. 

Fransız frangı 12.0450 
İngiliz Lirası 626.75 
Dolar 0.79.2595 
Liret 10.1010 
isviçre frangı 2.4519 
Florin 1.1736 
Mark 1.97 
Belga 4.6866 
Drahmi 84.0761 
Leva 63.8786 
Kuron (Çekoslovak) 19.1502 
Şiling 4.23 
Pezeta 5.8156 
Zloti 4.2192 
Pengö 4.3837 
Ley 108.1942 
Dinar 34.9516 
Yen 2.7324 
Ruble 24.8986 . 
Kuron (İsveç) 3.0964 

719 

ABONE ŞARTLARI 

Abone seneliktir. Abone bedeli: 
Ankara için: 750 kuruş 
Vilâyetler * : 900 » 
Ecnebi memleketler için 1500 kuruş 

B. M. M. OÍD bir içtima senesine aid Zabıt Cerideleri bir 

senelik addolunur. Resmî Gazeteye Zabıt Ceridesi ile birlikte 

abone kaydolandnjn surette gazete bedeli iki misline iblâğ olunur. 

İLAN ŞARTLAR] 

Resmî ilânların satırından 5 kuruş 
Hususî » » W • 
ücret alınır 

Yevmi nüsha 100 paradır. 

Başvekâlet Matbaası 
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             İÇİNDEKİLER 
 

Kanunlar                  Sayfa 
 

3008  İş Kanunu            1 

3009  

 19 

 

3010  Muhasebei Umumiye Kanununun 83 üncü Maddesinin (H) Fıkrasının Tadiline  

Dair Kanun            19 

 

3011  Riyaseticumhur Dairesi Teşkilâtı Hakkındaki 2180 Numaralı Kanunun Bazı  

Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun        19 

 

3012  Yeniden Dokuz Kaza Teşkiline ve Kadrolarda Bazı Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun            20 

 

3013 Ankarada Bir Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Kurulması Hakkındaki Kanuna  

Bağlı Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun      21 

 

3014 Denizyolları ve Akay İşletmeleri ile Fabrika ve Havuzlar Teşkilâtı Hakkındaki  

2248 Sayılı Kanunun 8 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun    21 

 

3015  Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı Emrindeki Deniz Teşkilâtının  

Askerleştirilmesi Hakkında Kanun         21 

 

3018  Ticaretle Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında  

1705 Numaralı Kanuna Ek Kanun         22 

 

3019  Satılan Kinin Bedelinin Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 1936 Bütçesinde 

Açılacak Fasla Tahsisat Kaydına Dair Kanun       23 

 

3022  Amerika Birleşik Devletlerine 13 Senede Ödenilecek (23 824.86) Doların  

Sureti Tesviyesi Hakkında Kanun         24 

 

İlanlar             24 

 

Artırma, Eksiltme ve İhale Hakkında 2490 Numaralı Kanunun 46 ncı Maddesinin 

(A) Fıkrasının Değiştirilmesine ve 50 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair 

Kanun 

 


