_ 712 —
3008 sayılı iş Kanununun 47 nci maddesinin tadiline ve bu kanuna üç madde
eklenmesine dair Kanun
(Resmî Gazete île ilânı : l.VI.

1959 - Sayı: 10219)

No.
7284

Kabul tarihi
25. V. 1959

MADDE 1. — iş Kanununun 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir :
Madde 47. — Her hangi bir iş yerinde genel olarak muayyen çalışma saatle
rinden önce veya sonra yapılması gtrekli olan hazırlama veya tamamlama vahut
temizleme işlerinde çalışan işçiler hakkmda işin tanzimine ait hükümlerden han
gilerinin tatbik edilmiyeceği yahut ne gibi değişik şartlar ve usuller ittihaz olu
nacağı bir nizamname ile tesbit olunur.
MADDE 2. — Bu kanunun meriyete girmesine kadar iş Kanununun 47 nci
maddesine istinaden tatbik edilegelmekte olan günlük veya haftalık iş müddetle
rinin, bu kanunun tatbiki neticesi olarak, daha aşağı hadlere inmesi keyfiyeti işçi
lerin günlük kazançlarının ve sair haklarının eksiltilmesine sebep tutulamaz.
MADDE 3. — Bu kanunun 2 nci maddesi hükmüne aykırı hareket eden iş ve
ren veya iş veren vekili hakkında, bu gibi işlerde çalışan işçilere ait günlük ka
zanç ve sair hakların daha aşağı hadlere indirilmesinden dolayı, bu kimselerin
uğradıkları zararın iki misli tutarmda ağır para cezası hükmolunur.
MADDE 4. — 5518 sayılı Kanunun 6 nci maddesi hükmü bu kanunun 2 nci
maddesinde yazılı suçu işliyenler hakkmda da tatbik olunur.
MADDE 5. — Bu kanun neşri tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini icraya îcra Vekilleri Heyeti memur
dur.
29 Mayıs 1959
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[inikat: 69,72 —144 sıra sayılı matbua, 69 ncu inikat Zabıt Ceridesine bağlıdır.]

