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İş ve tşçi Bulma Kurumu kuruluş ve görevleri hakkında kanun
(Jlesmî Gazete ile ilâm : >~> . I . 1916 - Sayı : 6215)
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BİRİNCİ MADDE — 3008 sayılı İş Kanununun 63, 64, 69 neu maddeleri hü
kümlerine göre, iş ve işçi bulma faaliyetlerini ve bunlarla ilgili diğer ödevleri ye
rine getirmek üzere İş ve İşçi Bulma Kurumu vücude getirilmiştir. Kurum bu gö
revini İş Kanununun şümulü dışında kalan iş ve işçi istiyenlere de şâmil olarak
düzenler ve yürütür.
Kurum Çalışma Bakanlığına bağlı, tüzelkişilikte malî ve idari bakımdan muh
tar bir Devlet kurumudur.
Kurum bu kanun ile özel hukuk hükümlerine ve denetleme bakımından 3460
sayılı kanuna tâbidir,
İKİNCİ MADDE — 3008 sayılı İş Kanununun 5 nei maddesi gereğince, ge
nel, katma ve özel bütçelerle belediye bütçelerinden aylık veya ücret alan memur
lar ve hizmetliler ile genel, katma ve özel bütçelere veya belediye bütçelerine
ödenek konmak suretiyle doğrudan doğruya, yahut malî yardımda bulunularak
dolayısiyle işletilen işyerlerinde aylık veya ücretle idari işleri gören memur veya
hizmetlilere ait görevler hakkında bu kanun hükümleri uygulanmaz.
ÜÇÜNCÜ MADDE -— Kurum, iş ve işçi istıyenlerin isteklerini karşılıyamamaktan dolayı hukukan sorumlu değildir.
Kurum, işveren veya işveren vekili ile işçi arasında bağıt ilişiği kurulmasına
aracılık ettiği hallerde, işveren veya işveren vekiliyle işçilerin bu bağıt dolayısiy
le ileri sürecekleri zarar ziyandan da sorumlu değildir.
DÖRDÜNCÜ MADDE — İşveren veya işveren vekilinin işçi İsteğinde bulu
nurken kurama yaptığı yazılı beyanda bildirdiği ücret ve öteki haklara dair şart
lar işçiden yana bir yüklenme olarak hüküm ifade eder. Ancak, bu beyanla işye
rinin yürürlükle olan iç yönetmeliğinde yazılı şartlar işçiye karşı değiştirilemez.
BEŞİNCİ MADDE — Hilafı ilgili işçi tarafı adan kabul edilmedikçe işverenle
rin, kurumdan istiyeeekleri işçiler için yol parası ile türlü genel giderlerini kar
şılamak üzere, gereken miktarda avans vermeleri şarttır. Kurum, bu avansları
işverenlerden ahp işçilere vermeğe aracılık eder.
ALTINCI MADDE — Genel Müdürlük kuruluşu, Genel Müdür ile iki yardım
cısından ve Genel Merkez kuruluşiyle şubelerden meydana gelir. Yardımcılar
dan birinin hekim olması şarttır.
Kurum şubelerinin nerelerde kurulacağı ve her bir şubenin hangi il veya bele
diyelerin sınırları içinde faaliyette bulunacağı Genel Müdürlüğün teklifi ve Ça
lışma Bakanlığının karariyle belirtilir.
YEDİNCİ MADDE — G enel Müdür, kurumun bütün işlerini yürütür ve mah
kemelerle adalet ve idare makamlarına ve gerçek ve tüzelkişilere karşı kurumu
temsil eder.
Genel Müdür ile Genel Müdür yardımcıları Çalışma Bakanının teklifi üzerine
müşterek karar ile tâyin olunur.
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SEKİZİNCİ MADDE —- Kurumun, 3659 sayılı kanunun 2 nci maddesindeki
cetvelin altıncı derecesine kadar olan memurları Genel Müdürün teklifi üzerine
Çalışma Bakanlığınca, bunlardan başka memur ve hizmetlileri Genel Müdür ta
rafından tâyin olunur.
DOKUZUNCU MADDE — Kurum memurlarının aylıkları hakkında 3659 sa
yılı kanun hükümleri uygulanır.
Kurumun memur ve hizmetlileri, geçici maddesi uygulanmamak üzere, 4222 sa
yılı kanun hükümleri gereğince emeklilik hakkından faydalanırlar.
ONUNCU MADDE — Danışma kurulu:
A) İşçi çalıştırılan müesseselerin bağlı bulunduğu Bakanlıklar ile Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığının ve kuruma yardım ödeneği veren il genel meclisiy
le belediyelerin birer temsilcilerinden;
B) Çalışma Bakanlığınca uygun görülecek münavebe usuliyle ticaret ve sa
nayi odalariyle işçi kurumları temsilcilerinden;
Meydana gelir.
İşçi ve işverenlerin temsilci üyelerinin görev süreleri üç yıldır.
Çalışma Bakanı veya görevlendireceği kimse Danışma Kuruluna başkanlık
eder.
Kurul, Çalışma Bakanlığının çağırışı üzerine yılda bir defa âdiyen ve gerek
li görüldükçe her zaman olağanüstü toplanır.
ON BİRİNCİ MADDE — Danışma Kurulu, kurulun faaliyet konusu ile ilgili
meseleleri inceliyerek bu hususta Bakanlığa tekliflerde bulunmak ve Bakanlıkça
verilecek konular hakkında görüşünü bildirmekle görevlidir.
ON İKİNCİ MADDE — Danışma Kurulu üyelerinden 3656 ve 3659 sayılı ka
nunlarla ilgisi olupta toplantılara Ankara dışından geleceklere kanuni yollukları
kurum tarafmdan verilir. Bunların dışında kalanlara Çalışma Bakanlığınca konu
lacak esaslara göre yolluk ödenir.
İşçi üyelerin, ayrıca işlerinden ayrıldıkları günden iş basma dönmeleri gere
ken güne kadar geçen iş günleri için, ilgili işyerlerinden kendilerine ödenmemiş
olan gündelikleri de İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafmdan ödenir.
Her işçinin kurul toplantılarına katılmak için çalıştığı işyerindeki asıl işinden
ayrılması dolayısiyle, Danışma Kurulunun işçi üyelerinin iş bağıtları, işveren
veya işveren vekili tarafmdan bozulamaz.
ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Kurumun gelirleri şunlardır :
A) Her yıl Çalışma Bakanlığı bütçesinde İş ve İşçi Bulma Kurumuna yar
dım adiyle açılacak özel bölüme konulacak ödenek;
B) Altıncı madde gereğince kurumun şubesinin açılmasına karar verilen yer
lerdeki il ve belediyelerin bütçelerine gelirlerinin yüzde birinden çok olmamak
üzere konacak ödenekler;
C) Gerçek veya tüzelkişiler tarafından yapılacak bağışlar ve vasiyetler;
D) Diğer çeşitli gelirler.
ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Kurumun yönetim giderleri bütçesiyle memur ve
hizmetlilerinin kadroları her yıl Çalışma Bakanlığınca onanır.
ON BEŞİNCİ MADDE — Kurumca faaliyet konusiyle ilgili bina ve tesisle
rin vücude getirilmesi Çalışma Bakanlığının tasvibine bağlıdır.
ON ALTINCI MADDE — İş ve İşçi Bulma Kurumu
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ma, Eksiltme ve İhale Kanunları hükümlerine ve Sayıştayın vize ve denetlemesi
ne bağlı değildir.
GEÇİCİ MADDE — 1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı «A» eetvelinmn 868 ncı
« Mahsus kanunları gereğince verilecek Ödenekler » bölümündeki ödenekten
(300 000) lirası i ş ve işçi Bulma Kurumuna yardım olarak verilir.
ON YEDİNCİ MADDE — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
ON SEKLZÎMJİ MADDE — Bu kanun hükümleri Bakanlar Kurul "uca yürü
tülür.
22 Ocak 1946
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