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Umumî

hilkü)ııleı•

B İ R İ N C İ MADDE — Bir iş akti dolayısile, başka bir şalısın işyerinde bede
nen veyalıud bedenen ve fikren çalışan kimseye «İşçi» denir.
Bir iş akti dolayısile kendi işyerinde, başka bir kimseyi bedenen veyalıud be
denen ve fikren çalıştıran şahsa «işveren» denir.
Müdürler, idare memurları ve umumiyet itibarile işin sevk ve idaresi vazifesi
ni gören kimseler «İş veren vekili» dir.İş veren vekilinin bu sıfatla diğer işçilere
karşı muamele ve taahhütlerinden doğrudan doğruya iş veren mesul tutulur.
işçiler, doğrudan doğruya iş veren veya vekili tarafından olmayıp ta üçün
cü bir şahsın aracılığı ile işe girmiş ve bu üçüncü şahıs ile mukavele aktetnüş olsa
lar bile mukavele şartlarından asıl iş veren mesuldür.
İşçinin, birinci fıkranın tarifi veçhile, işini görmekte olduğu yere « İ ş yeri » de
nir. İş, sabit ve muayyen bir yerde yapılıyor ise o işin mahiyeti dolayısile bu yere
bağlı bulunan diğer yerlerle avlu, istirahat, çocuk emzirme, yemek, uyku, banyo, mu
ayene ve bakım, bedenî veya meslekî terbiye yerleri gibi sair müştemilât dahi iş
yerinden sayılır.
İ K İ N C İ MADDE — A) Bu kanun, mahiyeti itibarile yolunda işleyebilmesi
için günde en az on işçi çalıştırmağı icap ettiren iş yerlerine ve buralarda çalışan işçi
lerle bunların işverenlerine tatbik olunur. İş kanununun tatbikatını temin ve
takibe salâhiyettar makam tarafından bu hüküm mucibince tasnif edil
miş olmak vaziyetine karşı iş veren veya işçisi tarafından vukubulacak itiraz
lar İktısad vekâletince incelenerek kesin bir karara bağlanır.
B ) Yılın her hangi bir devresinde tam veya fazla faaliyette bulunup öteki dev
rede büsbütün faaliyetten kalan veyalıud faaliyetini azaltan iş yerleri için bunların
faaliyet devresinde yolunda işleyebilmelerine muktazi işçi sayısı, kanunun hüküm
lerini tatbika esas tutulur.
C) Yukarıda yazılı (A) fıkrasının tarifine uyan vasıfta olmamakla beraber
mahiyetleri ve ekonomik durumları itibarile bu kanunun her hangi bir faslının
veya bir hükmünün kendilerine teşmili lâzım gelen işler bir nizamname ile tesbit
olunur.
Ç) Çiftçilik, deniz ve hava işlerde bir ailenin fertleri veya yakın akrabası
bir araya toplanarak ve aralarına dışarıdan başka işçiler katılmayarak ev içinde
yapılan işlere bu kanunun hükümleri şamil değildir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanuna göre sanayiden sayılacak işler şunlardır:
A) Her türlü madenleri veya diğer her hangi bir maddeyi topraktan çıkar
ma ve taş ocakları işleri;
B) Ham, yarı ve tam mamul maddelerin işlenmesi, temizlenmesi, şeklinin değiştirlmesi, süslenmesi, satış için hazırlanması işleri;
C) Her türlü kurma (Montaj), tamir, temizleme, söküp dağıtma'işleri;
Ç) Bina yapılması ve tamiri ve tadili ve bozulup yıkılması işleri ve bunlara
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yardımcı lıer türlü sınaî imalât işleri;
D) Yol, demiryolu, tramvay, liman, kanal, dalgakıran, tünel, köprü, lâğım ve
kuyuların yapılması ve tamiri ve bataklık kurutma işleri;
E ) Elektrik ve her türlü muharrik kuvvetler istihsali, tahvili, 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 ) Gremi ve vapur inşası, tamiri, tadili ve bozup dağıtma işleri;
î ) Karada nakliyat işleri;
I ) Gröl ve nehirlerde insan veya eşya ve hayvanat nakli işleri,
J ) Eşyanm istasyon, antrepo, iskele ve limanlarda yükletilmesi, boşaltılmsaı,
ve işletilmesi işleri;
K ) Matbaa işleri,
DÖRDÜNCÜ MADDE — Üçüncü maddede yazılı işler haricinde kalan her
hangi bir işin sanayi işleri arasına konması lâzımgelip gelmeyeceğini tayine Iktısad vekâleti salâh iyettardır.
B E Ş İ N C İ MADDE — Umumî, mülhak ve hususî bütçelerle belediye bütçelerin
den maaş veya ücret alan memurlar ve müstahdemler bu kanun hükümlerine tâbi de
ğildirler.
Umumî veya mülhak yahud hususî bütçelere veya belediye bütçelerine tahsisat
konmak suretile doğrudan doğruya, yahud malî yardımda bulunularak dolayısile iş
letilen işyerlerinde maaşla veya ücretle idarî vazifeler gören memur ve müstahdem
lere dahi bu kanun hükümleri tatbik olunmaz. Ancak İşveren vekili sıfatile bunla
ra taallûk eden mükellefiyet ve mesuliyet hükümleri caridir.
A L T I N C I MADDE — Bu kanunda zikrolunan « ihbar » veya « tebliğ » lerin,
alâkadar kimseye imza mukabilinde yapılması şarttır.
İhbar veya
tebliğin
muhatabı, bunu kabul etmezse, keyfiyet, o yerde zabıt varakası ile tesbit edilir.
Y E D Î N C Î MADDE — Grerek ikinci maddenin «B» işaretli fıkrasında yazılı
işlerden her hangi biri veya hepsi için, gerek üçüncü ve dördüncü maddeler mu
cibince sanayi işleri olmak üzere ayrılanlardan başka çalışma sahalarından bir
kısmı veya umumu hakkında, işin mahiyetinin icap ettireceği şartlar dahilinde, bu
kanun hükümlerinin tatbik tarzlarını gösteren nizamnameler çıkarılır.
Birinci fasıl
İş akti
SEKİZİNCİ MADDE — Mahiyetleri itibarile ancak otuz iş günü devam eden
işlere «süreksiz iş» ve bundan fazla süren işlere «sürekli iş» denir.
B u fasıl hükümlerinin sürekli işlere aid 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 24, 25,
26 ve 29 ncu maddelerinden maadası süreksiz işlere de şamildir. Süreksiz işlerde
işbu maddelerin mevzuu olan meseleler hakkında borçlar kanunu hükümleri tat
bik olunur.
DOKUZUNCU MADDE — Muayyen müddeti bir sene veya daha fazla olan sü
rekli iş akitlerinin yazı ile mukaveleye bağlanması mecburidir.
Yazılı mukavelelerde iş verenin ve işçinin isim ve hüviyetleri, yapılacak iş
ve iş yerinin mevkii, verilecek ücret miktarı ve mukavelenin müddeti ile iki ta
rafın mutabık kalacakları hususî şartlar sarahatle yazılmak lâzımdır.
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Bu mukavelelerden alınacak her türlü resim miktarının tayini hususunda iş üc
retinin aylık miktarının otuz liradan fazlası esas tutulur, İş mukavelesi noterlikte
tasdik ettirildiği takdirde, noter harçları bu hükümden hariç kalır.
ONUNCU MADDE — Müddeti muayyen olmayan veya müddeti muayyen ol
makla beraber otuz iş gününden fazla ve bir seneden eksik bulunan iş akitleri ya
zı ile mukaveleye bağlanmayabilir. Bu takdirde, iş veren, işçi her ne zaman is
terse kendisine, umumî ve hususî bütün iş şartlarını gösteren ve imzasını taşıyan
bir vesika vermekle mükelleftir.
Bu vesika her türlü resimden muaftır.
ON BİRİNCİ MADDE — Bir iş verenle müteaddit işçilerden mürekkeb bir ta
kım arasında «takım kılavuzu» olan işçi ile işçiler adına aktedilen mukaveleye «Ta
kım mukavelesi» denir. Takım mukavelesinin, müddeti ne olursa olsun, yazı ile ya
pılması mecburidir.
Bu mukavelede iş verenin ve takıma dahil işçilerin isim ve hüviyetleri, yapı
lacak iş ve işyerinin mevkii, işçilerden her birine verilecek ücret miktarı, mu
kavele müddetinin muayyen veya gayrimuayyen 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 imzalayacak olan takım kılavuzunun ayni işe alınan işçi
lerden biri olması şarttır.
Takım mukavelesinde isimleri yazılı işçilerden her birinin işe başlamasile be
raber, bu mukavele o işçi ile iş veren arasında doğrudan doğruya yapılmış sayılır.
Ancak takım kılavuzu hakkında borçlar kanununun 110 ucu maddesi hükmü de
mahfuzdur.
Takım mukavelesine girmiş olan işçilerin ücretleri iş veren tarafından her biri
ne ayrı ayrı verilmek lâzımdır.
ON ÎKÎNOÎ MADDE — Sürekli iş akitlerinde, yaptığı iş itibarile bedenen
çalışması fikren çalışmasına galib olan işçiler için tecrübe müddeti en çok bir ay
dır.
Yaptığı iş itibarile fikren çalışması bedenen çalışmasına müsavi veya galib
olan işçiler için tecrübe müddeti her biri ile iş akti sırasında serbestçe tayin edilir.
Tecrübe müddetleri içinde taraflar, akti tazminatsız ve ihbarsız feshedebilir
ler. Ancak işçinin çalıştığı günler için ücret hakkı mahfuzdur.
ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Müddeti muayyen olmayan sürekli iş akitlerinin
iş veren veya işçi tarafından iş bitmezden önce feshedilmesi için diğer tarafa ihbar
da bulunulmak şarttır.
Fesih keyfiyeti:
A) i ş i altı aydan az sürmüş olan bedenî işçi hakkında ihbarın diğer tarafa bildi
rilmesinden sonra gelecek hafta nihayetinde;
B) İşi altı aydan bir buçuk seneye kadar sürmüş olan bedenî işçi hakkında ih
barın diğer tarafa bildirilmesinden sonra gelecek ikinci hafta nihayetinde;
O) İşi bir buçuk seneden üç seneye kadar sürmüş olan bedenî işçi hakkın
da ihbarın diğer tarafa bildirilmesinden sonra gelecek üçüncü hafta nihaye
tinde;
Ç) İşi üç seneden beş seneye kadar sürmüş olan bedenî işçi hakkında ihba
rın diğer tarafa bildirilmesinden sonra gelecek dördüncü hafta nihayetinde mu
teber olur.
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Bedenen r e fikren çalışan işçiler hakkındaki fesih keyfiyeti ise, yukarı
da bedenî işçinin iş kıdemine göre yazılı bir haftadan dört haftaya kadar olan
mühletlerden ikişer misli zaman geçtikten sonra muteber olur.
Bu mühletler asgarî olup mukavele ile arttırılabilir.
Bilûmum işçiler hakkındaki fesihlerde, beş seneden fazla olan her bir tam
iş senesi için ayrıca on beş* günlük ücret tutarında tazminat dahi verilir.
İhbar şartına riayet etmeyen taraf, yukarıda yazılı mühletlere aid ücretle
rin tutarile beraber ayrıca işin mahiyetine göve miktarı hâkim tarafından tak
dir edilecek bir tazminat dahi ödemeğe mecburdur.
ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Müddeti muayyen olan veya olmayan sürekli
iş aktile bir iş verenin işine girmiş olan isçi, akit müddetinin bitmesinden ön
ce yahııd ihbar mühletine riayet etmeksizin işini bırakıp başka bir iş verenin
işine girerse, aktin bu suretle ihlâlinden dolayı eski iş verenin zarar ve ziyanın
dan işçinin mesuliyeti yanında, ayrıca yeni iş veren dahi, hâkimin takdir ede
ceği derecede mesuldür, şu şartlarla ki:
1 - İşçinin bu hareketine, yeni işine girdiği iş veren saik olmuş ise,
2 - Yeni iş veren, işçinin bu hareketini bile bile onu işine almışsa,
3 - Yeni iş veren, işçinin böyle bir harekette bulunduğunu öğrendikten son
ra dahi onu çalıştırmakta devam ederse.
ON BEŞİNCİ MADDE — Müddeti muayyen olsun veya olmasın, sürekli iş
akitlerinde işçi, aşağıda sayılı hallerde, dilerse aktı, müddetin hitamından ev
vel veya ihbar mühletini beklemeksizin, derhal feshetmek hakkını haizdir:
I - Sıhhî sebebler şunlardır:
a) İs aktinin mevzuu olan işin yapılması, mukavelenin akti sırasında tah
min edilmeyen bir sebeb dolayısile işçinin sıhhat veya hayatı için tehlikeli
olursa:
b) tşçinin daimî surette yakından ve doğrudan doğruya temasta bulunduğu iş
veren veya vekili yahut başka bir işçi, bulaşıcı veya istikrah verici bir hastalığa
musab olursa.
H - Ahlâk veya hüsnü niyet kaidelerine uymayan haller şunlar ve benzerle
ridir:
a) î ş akti yanıldığı sırada bu aktin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış
vasıflar veya şartlar göstermek yahut hakikate uygun olmayan malûmat vermek
veya beyanatta bulunmak gibi hallerle iş veren, işçiyi yanıltırsa;
b) İş veren veya vekili, işçinin veya ailesi tarafından birinin şeref ve namusuna
halel getirecek veya ahlâkını ifsad edecek mahiyette sözler veya hareketlerde bu
lunursa;
c) İşçi, iş verenin veya vekilinin evinde ikamet ettiği takdirde, bunların yaşa
yış tarzları umumî ahlâk bakımından düzgün olmazsa;
c) İş veren veya vekili isçiye veya a^esi efradından birine karşı tecavüz veya
tehditte bulunursa, yahut işçiyi veva ailesi efradından birini kanuna mugayir bir
harekete teşvik, tahrik veya sevkederse, yahut işçiye veya ailesi efradından biri
ne karşı hapisle cezalandırılan bir suç ırtikâb eylerse;
d) İş veren tarafından işçinin ücreti kanun ahkâmı veya iş mukavelesi şartları
mucibince hesab veya tediye edilmezse;
e) Ücret, parça basma veya iş miktarı üzerinden tediye edilmek mukarrer olup
ta iş veren tarafından işçiye yapabileceği sayı veya miktardan az iş verilerek baş-
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ka bir gün fazla işle bu eksik telâfi edilmezse yahut iş şartları esaslı bir tarzda
tebdil, tadil edilir veya tatbik edilmezse (mukavelede bu fıkradaki haller hakkın
da başka türlü kayid bulunmamak şartile);
I I I - İşçinin çalıştığı iş yerinde işin bir haftadan fazla müddetle tatil edilme
sini mucib esbabı mücbire hadis olursa (bu bir haftalık bekleme devresinde
işçi yarım ücret alır).
ON" ALTINCI MADDE — Müddeti muayyen olsun veya olmasm, sürekli iş akitlerinde, iş veren, 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 yahud işret iptilâsmdan
veyahud suç mahiyetinde bir hareketinden mütevellid olmaksızın bir hastalığa veya
arızaj^a uğraması takdirinde, bu hastalık veya arıza Hükümetçe çıkarılacak bir ni
zamnamede tasrih edilecek müddetlerden fazla sürerse; yahud işçi, deruhde ettiği
işi yapmayacak hale gelirse,
b) İşçinin bulaşıcı veya istikrah verici bir hastalığa musap olduğu anlaşılırsa
(a bendinde yazılı olan nizamnamede bu gibi hastalıklar için dahi ayni esaslara
müstenid hükümler bulunacaktır);
a bendinde sayılı sebeblerden mütevellid ve işçinin sunu taksirine mahmul
olan hastalıklar ve arızalar aşağıda yazılı (II) işaretli fıkranın (e) bendindeki
(Devamsızlık) hükümlerine tâbidir.
İşbu sıhhî sebepler için, iş mukavelesinde iş veren tarafından, işçinin lehine ol
mak üzere yukarıda anılan nizamnamenin hükümlerinden daha müsaid şartlar tesbiti caizdir.
I I - Ahlâk ve hüsnü niyet kaidelerine uymayan haller şunlar ve benzerleridir:
a) İş akdi yapıldığı sırada bu akdin esaslı noktalarından birine müteallik va
sıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunları haiz olduğunu ileri sür
mek yahud hakikate uygun olmayan malûmat vermek veya beyanatta bulunmak gi
bi hallerle işçi, iş vereni yanıltırsa;
b) İşçi, iş verenin veya vekilinin yahud bunların aileleri efradından birinin şe
ref ve namusuna halel getirecek veya ahlâkını ifsad edecek mahiyette sözler veya
hareketlerde bulunursa;
c) İşçi, iş verenin veya vekilinin evinde ikamet ettiği takdirde yaşayış tarzı o
evin âdap ve erkânına uygun veya umumî ahlâk bakımından düzgün olmazsa;
c) İşçi, iş verene veya vekiline yahud bunların aileleri efradından birine veya
hud iş verenin diğer bir işçisine karşı tecavüz veya tehditte bulunursa, yahud iş
yerine sarhoş olarak gelir veya alkollü içki getirirse;
d) İşçi, iş verenin emniyetini suiistimal etmek, hırsızlıkta bulunmak, iş verenin
meslekî sırlarını ifşa eylemek gibi sadakate uymayan hareketlerde bulunursa, ya
hud üç günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası tecil edilmeyen bir suç işlerse;
e) İşçi, iş verenden izin almaksızın veya meşru bir sebebe istinad etmeksizin ar
dı ardına iki gün veya bir ay içinde iki defa her hangi bir tatil gününü takip eden
iş günü yahud bir ayda ceman üç iş günü işine devam etmezse, iş yerinin dahilî
talimatı veya iş mukavelesinin şartları mucibince yapmakla mükellef bulundu
ğu ödevleri ifadan kendisine vaki ihtara rağmen imtina ederse yahut işin yolunda
işlemesini bozacak hareketlerde bulunursa;
f) İşçi, kendi kas di veya ağır bir ihmali yüzünden işin emniyetini
tehlikeye
düşürürse, iş verenin malı olan veya malı olmayıp ta emaneti altında bulunan ma
kineleri, tesisatı veya sair eşya ve maddeleri on günlük ücretinin tutarı ile öde-
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nemeyeeek derecede hasara uğratırsa;
I I I - İşçiyi bir haftadan fazla müddetle çalışmaktan meneden esbabı mücbire
hadis olursa, (bu bir haftalık bekleme devresinde işçi yarım ücret alır).
ON YEDİNCİ MADDE — On beş ve on altıncı maddeler mucibince ahlâk veya
hüsnü niyet kaidelerine uymayan haller dolayısile işçi veya iş veren için tanınmış
olan akdi derhal feshetmek salâhiyeti, iki taraftan her hangi birinin bu kabîl ha
reketlerde bulunduğuna diğer tarafın ıttıla hâsıl ettiği günden itibaren altı
iş günü geçtikten sonra kullanılamaz.
îşbu hallerden dolayı işçinin yahut iş verenin iş akdini yukarıki fıkranın müh
leti içinde derhal feshetmesi takdirinde, haklı olan taraf ayrıca dava açarak haksız çı
kan taraftan, hâkimin tayin edeceği miktarda, tazminat dahi alır.
ON SEKİZİNCİ MADDE — İhbar mühletleri esnasında iş veren, işçiye yeni
bir iş bulması için lüzumlu olan arama zamanını iş saatleri içinde temin etmeğe
mecburdur. Bu yeni iş arama izninin müddeti günde iki saatten az olamaz.
ON DOKUZUNCU MADDE — 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.
YİRMİNCİ MADDE — iş akdinin feshinde veya işin hitamında işçi ücretle
rinin derhal tam olarak ödenmesi mecburidir.
YlRMl BİRİNCİ MADDE — iş veren, her tediyede işçiye ücret hesabını
gösterir bir pusula vermeğe veva işçinin yanında bulunan buna aid deftere bu
hesapları kaydetmeğe mecburdur. Bu muameleler her türlü resimden muaftır.
YİRMİ İKİNCİ MADDE — İs akitlorinde ıs verenin tazminat karşılığı olarak
işçi ücretlerinden muvakkaten alakoyabileceği miktar, on haftada müsavi taksit
lerle kesilmek üzere, işçinin on günlük ücreti tutarından fazla olamaz.
Bu kesilen tazminat karşılığı bütün iş müddetine şamil olup bundan bir mik
tar mahsub edilince yeniden tevkifat icrası caizdir.
YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — İşçi ücretlerinin avda otuz liraya kadar olanı
nın haciz veya başkasına devir ve temliki caiz değildir.
Kanunen iaşe ve nafakası işçinin üzerine düşen aile fertlerine tahsis edilen meb
lâğlar yukarıdaki fıkra hükmüne tâbi tutulmaz.
YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Mecburî askerlik hizmetinden başka ma
nevra veya her hangi bir sebeple silâh altına alman işçinin, iş verenle münakid
is mukavelesi,* işinden ayrıldığı günden itibaren iki ay sonra münfesih sa
yılabilir. İşçinin bu haktan istifade edebilmesi için o işte en az bir yıl çalışmış
olması şarttır. Bir yıldan fazla çalışmış olan işçiler hakkında her bir ay fazla
çalışmaya mukabil ayrıca iki gün ilâve edilir. Şu kadar ki, bu müddet, hiç bir su
retle doksan günü geçemez.
Mukavelenin münfesih sayılabilmesi için beklenilmesi lâzımgelen zaman zarfın
da işçinin ücreti işlemez. Bu müddet içinde iş aktinin başka kanunî bir sebebe
müsteniden iş veren veya işçi tarafından feshedildiği öteki tarafa ihbar edilmiş
olsa bile, bu ihbarın tazammun ettiği kanunî mühlet, işbu müddetin bitmesinden
sonra işlemeğe başlar.
Ancak iş akdi esasen muayyen bir müddeti ihtiva edip te bu müddet, yukarıda
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yazılı mühlet içinde kendiliğinden bitiyorsa, işbu madde hükümleri tatbik edilmez.
YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — 1) Kadın işçilerden gebe olanların, doktor mua
yenesi neticesinde, doğumun vuku bulması muhtemel görülen tarihten üç hafta
evvel ve doğumdan sonra üç hafta müddetle çalışmaları yasaktır. Gerek doğum
dan önce ve gerek sonraki mecburî izin müddetleri sıhhî lüzum halinde altışar
haftadan ceman on iki haftaya kadar uzatılabilir.
Bu izinlerin devamınca, iş veren, işçi kadma yarımşar ücret öder. Ancak ayni
iş yerinde altı aydanberi en az üç ay çalışmış olmayan işçi kadın hakkında iş ve
ren buna mecbur değildir.
2) Der iş veren işten dolayı hastalanan işçilerini elli sekizinci madde mucibince
Iktısad ve Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletleri tarafından hazırlanacak olan ni
zamnamede tasrih edilecek müddetler ve şartlar dahilinde tedavi ettirmeğe ve
ücretlerini yarım vermeğe mecburdur.
3) 1 ve 2 numaralı bentlerde yazıldığı veçhile gerek gebelik ve lohusalık müddetlerince ve gerek işten dolayı hastalanan işçiler için nizamname ile tesbit edile
cek zaman zarfında yarım ücretlerin iş veren tarafından tesviyesi mecburiyeti, bu
ücretlerin veya bu hallere aid sair tazminatm biı sigorta teşkilâtı veya başka tür
lü bir umumî müessese tarafından kısmen veya tamamen tediye edilmesi sistemi
nin ihdasile ve bu sistemin derece derece tatbiki nisbetinde hükümden düşer.
YİRMİ ALTINCI MADDE — Bu aknunda derpiş olunan her hangi bir sebebe
müsteniden iş veren tarafından iş akdinin feshine dair işçiye vaki olacak ihbarla
ra aid mühletler, kendi kasdı olmaksızın iş kazasına uğrayan işçi hakkında kaza
nın vukuu gününden itibaren otuz iş gününden sonra, ve gebe kadınlar hakkında
ise dojumdan önce ve sonraki kanunî izin müddetlerinin biteceği günden itibaren
işlemeğe başlar.

YİRMİ YEDlNCl MADDE — A) işçilere veya bunların ailelerine yiyecek,
içecek, giyecek ve yakacak gibi zarurî ihtiyaçlara aid maddeleri satmak üzere,
doğrudan doğruya veya dolayısile, her ne şekilde olursa olsun, «Ekonoma» 1ar açıl
ması, aşağıdaki şartlar dahilinde, Iktısad vekâletinin iznine bağlıdır:
1 - Yukarıda yazılı zarurî ihtiyaç maddelerinin işçiler tarafından kendi başları
na tedarik edilmesi müşkül olursa;
2 - Ekonoma açılmasının işçüer için daha faydalı olacağı anlaşılırsa.
B) Şehir ve kasabalardan uzak iş yerlerinde, işçiler veya bunlarla müştereken
iş veren tarafından ekonoma açılmamış olduğu takdirde, iş verenin ekonoma
açması mecburidir.
C) Bu suretlerle açılacak ekonoma larda satılacak zarurî ihtiyaç maddele
rinin cinslerini, vasıflarını ve satış fiat ve tarzlarını tayin ve bunları murakabe et
mek Iktısad vekâletine aittir
Ç) İşçiler ekonomalardan alış veriş etmeğe icbar edilemezler.
D) İşçinin alacağı ücretten başka yemesi, içmesi gibi zarurî ihtiyaçları veya
yatısı dahi temin edilmek şartile yapılan iş akitleri bu maddenin şümulü haricin
dedir. Şu kadar ki bu takdirde işçilere verilen istihlâk maddeleri ve yatılarına
tahsis edilen yerlerin şartları her zaman Hükümetin murakabesi altında bulunur.
E) Bu kanunun meriyetinden evvel mevcud olan ekonomalar veya müma
sil satış yerleri için, iş veren, kanunun meriyet tarihinden itibaren üç ay zarfın
da Iktısad vekâletine müracaat ederek işbu satış yerlerinin yukarıki hükümlere
uygunluğunu tesbit ettirmeğe mecburdur. Bu gibi yerlerde yapılması icab eden ta
dilât ve ıslahatın, selâhiyettar makamca verilecek münasib mühletler zarfmda, iş ve
ren tarafından ikmal edilmesi meşruttur.
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YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE — İş veren, işçinin kendisine aid olup iş dolayısile telef olan veya sakatlanan alât ve edevatını ve hayvanlarını tazmin ile mü
kelleftir. §u kadar ki, iş veren işbu telef veya sakatlanmanın işçi tarafından kas
ten yapıldığını ispat ederse tazmine mecbur tutulmaz.

YİRMİ DOKUZUNCU MADDE — 1) İş veren, iş şartlarım ve işçilerin tâbi tu
tulacakları inzibat, sağlık koruma ve iş emniyeti icaplarım gösterir bir dahilî ta
limatname yapmağa mecburdur. Bu talimatnamelerde bulunması lâzım gelen hu
suslar, işbu kanunun meriyete girdiği tarihten itibaren üç ay içinde İktısad
vekâletince tesbit ve ilân olunur. Dahilî talimatnameler her iğin bulunduğu vilâ
yette İktısad vekâletince işbu kanunun tatbikine memur edilen makam tarafın
dan tasdik olu mnakla meriyet kesbeder. Ancak askerî iş yerlerinin dahilî talimat
nameleri Millî Müdafaa vekâleti taraf m dan; ve Devlet yahud vilâyet veya bele
diyelerce gerek doğrudan doğruya, gerek malî yardımda bulunulmak suretile bil
vasıta işletilen iş yerlerinin talimatnamelerile bir vilâyetten fazla olarak başka
vilâyetler dahilinde dahi ayni iş verene aid ve aynı işe mahsus müteaddid iş yer
lerinin hepsine birden şamil bulunan yeknasak talimatnameler İktısad vekâleti ta
rafından tasdik edilmekle meriyete girer.
2 - Birinci fıkraya tevfikan iktısad vekâletince yapılacak ilân tarihine ka
dar mevcud olan iş yerlerine aid talimatnameler, ilândan itibaren iki ay içinde
tasdika memur makama tevdi edilir, işbu makam aldığı talimatnameye mukabil
iş verene bir makbuz vermeğe ve iki ay zarfında talimatnameyi ya tasdik etmeğe
veya reddi hakkındaki sebepleri iş verene bildirmeğe mecburdur. Tasdik yahud red
keyfiyeti bu müddet içnde iş verene bildirilmediği takdirde talimatname kendili
ğinden tasdik edilmiş sayılarak meriyete girer.
3 - Birinci fıkraya göre iktısad vekâletinin yapacağı ilândan sonra açılan
yeni iş yerlerine aid olup tasdik makamına verilecek talimatnameler bir ay zar
fında tasdik edüir veya reddedilmesinin sebepleri iş verene bildirilir. Bir ay için
de tasdik edilmeyen yahud red sebepleri iş verene bildirilmeyen talimatnameler
kendiliğinden musaddak syaılarak meriyet kesbeder.
4 - işbu talimatnameler iş yerinin işçiler tarafından görülebilecek yerlerine
asılır ve isteyen işçilere birer sureti verilir.
5 - Yukariki fıkralar hükmünce tanzim ve tasdik edilmiş olan dahilî talimat
name üzerinde iş veren tarafından her hangi bir değişiklik yapılmak istenildiği
takdirde bu tadilâtın esbabı mucibesinin izahile beraber, aynile yeni bir talimat
name yapar gibi işbu maddede yazılı makamlara müracaat ederek talimatname
nin alacağı yeni şeklin tasdik ettirilmesi icap eder. Tasdik muamelesi neticeleninceye kadar eski talimatname hükümleri cari olurOTUZUNCU MADDE — iş veren, işçiye, ancak dahilî talimatnamede tasrih edilmiş olan sebepler ve tarzlarla günlük ücretlerinden yapabileceği kesintilerden
başka ceza tatbik edemez. Bu kesintilerin hemen işçiye bildirilmesi lâzımdır.
işçi ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler, bir ayda üç gündelikten ve
parça başına yahud yapılan iş miktarına göre ücret verilen işlerde ise işçinin üç
günlük kazancı tutarından fazla olamaz. Bu kesintilerden toplanan paralar iş ve
renin mülkiyetine dahil tutulamaz; ve her zaman Hükümetin kontrolüne amade
bir emanet mahiyetinde muhafaza olunur. Bu meblâğların bir yıllık yekûnunun he
sabını, yeni yılın şubat ayı iptidasına kadar her iş veren iktısad vekâletinde
bu kanunun tatbikatına memur edilen makama vermeğe mecburdur. Bu paralar yar
dım veya tekaüd gibi hususat için işçiler lehine sandıkları bulunan iş yerlerinde iş
bu sandıklara ve böyle sandıklar bulunmadığı takdirde iş verenin yapmakla mü-
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kellef olduğu hususlardan hariç olmak şartile, ancak işçilerin menfaatlerine yara
yacak ve Iktısad vekâletince tayin edilecek bir cihete hasır ve sarfedilir.
OTUZ B İ R l N C l MADDE — İşinden her hangi bir suretle ayrılan işçiye, iş
veren tarafından işin nevini, mahiyet ve müddetini gösteren bir şahadetname veri
lir. Bu şahadetnameye, işçi isterse, kendisinin hal ve hareketile çalışmasının ne
yolda olduğu da ayrıca yazılır. İ ş verenin şahadetnamedeki imzası mahallî zabıtaca
tasdik edilir. Beşinci maddede yazılı tarz ile Devlet, vilâyet veya belediyelerce veya
menafii umumiyeye hadim cemiyetlerce işletilen iş yerlerinden çıkan işçinin aldı
ğı şahadetnamedeki imza zabıta tasdikından müstesnadır.
İşçinin istediği şahadetnameyi vermekten işveren imtina ederse veyahud şaha
detnameye işçi hakkında doğru olmayan yazılar yazarsa, işçinin yahud yeni işine
girdiği diğer bir iş verenin müracaati üzerine, mahallî zabıta tarafından yapılacak
tahkikatın neticesini gösteren bir rapor işçiye veya yeni işverene verilir. Zabıta
tahkikatının bir haftada bitirilmesi lâzımdır.
Devlet, vilâyet veya belediyelere aid iş yerlerinden çıkan işçilere şahadet
name verilmekten imtina edilmesi yahud şahadetnameye doğru olmayan yazılar
yazılması halinde tahkikat icrası için ancak bu iş yerlerinin bağlı oldukları ma
kamlara müracaat edilir. Şahadetnamenin vaktinde verilmemesi veyahud şa
hadetnamede doğru olmayan yazılar bulunması sebebile mutazarrır olan işçi ve
yahud bu işçiyi işine alan yeni iş veren, eski iş verenden zarar ve ziyan isteye
bilir.
Aylık ücret tutarı otuz lirayı geçmeyen işçilere verilen şahadetnameler her
türlü resim ve harçlardan muaftır.
OTUZ İ K İ N C İ MADDE — İktisadî ve içtimaî zaruretler dolayısile Iktısad
vekâletince teklif edilecek işlerde gerek saat başına veya gündelik, yahud haf
talık veya aylık hesabile ve gerek parça başına, yahud yapılan iş miktarına
göre ödenecek işçi ücretlerinin en aşağı hadleri bir nizamname ile tesbit edilir.
OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — İşçinin, parça başına yahud yapılan iş üzerin
den ücret alarak çabştığı 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 tarz
ları ve işçiye, hakettiği ücreti sağlamak tedbirleri nizamnamelerle tesbit edilir.
OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — I ) Bu kanunun meriyeti tarihine kadar işçi üc
retlerini gündelik, haftalık veya aylık hesabile ödemekte bulunan yahud bu ka
nunun meriyete girmesinden sonra açtıkları iş yerlerinde işçi ücretlerini gün
delik, haftalık veya aylık şeklinde ödeyeceklerini dahilî talimatnamelerinde ya
zılı iş şartları arasında tesbit etmiş olan iş verenler, işbu muayyen ücret verme
usullerini saat hesabile veya parça başına yahud yapılan iş miktarına göre
ödeme tarzlarından birine çevirmek istedikleri takdirde, 29 ncu madde mucibin
ce talimatnameleri tasdika memur makama müracaat ederek bu suretle ücret
ödeme tarzının değiştirilmesindeki zarurî ekonomik sebepleri önceden bildir
mek mecburiyetindedirler. Bu sebeplerin her halde, işbu kanunun işçi ücretle
rine müteallik hükümlerinin tatbiki neticelerine istinad etmemesi ve işin istihsal
ve sürüm vaziyet ve şartlarile piyasa icapları gibi iş verenin tâbi olmak ıztırarında bulunduğu hallerden mütevellid olması lâzımdır.
I I - Yukarıki fıkrada yazılı olduğu üzere her hangi bir müracaate muhatab
olan makam, bu ihbara ıttıla ettiği günden itibaren on beş iş günü içinde keyfi-
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yeti inceleyip soruşturarak ücret ödeme tarzının değiştirilmesinde, bu kanun hü
kümlerinin ruh v e gayesine uygun düşmeyen saikler veya neticeier görecek olur
sa bu yolda bir değişiklik yapılmasına izin vermediğini iş verene yazı ile bildirir.
Postada geçen günler sayılmayarak on beş iş gününden sonra resmen menedilmemiş yeni ücret ödeme tarzını iş verenin tatbika başlaması caizdir. Şu kadar ki,
değiştirilen ödeme tarzının, tatbikat neticesinde, iş düzeni ve işçi hayatı bakımın
dan yahut başka işlere fena tesirler yapmak gibi ekonomik ve sosyal mazarratla
rı görülmek itibarile yersiz ve lüzumsuz olduğu tebeyyün ederse ilgili makam keyfi
yeti sonradan dahi meneder. Böylelikle sonradan menetmeden dolayı gerek iş
veren ve gerek işçiler için her hangi bir zarar ve ziyan iddiası varid değildir.
İkinci fasıl
İşin

tanzimi

OTUZ BEŞİNCİ" MADDE — a) Genpl bakımdan iş müddetinin haftada 48 sa
at olması esastır. Bu müddet, cumartesi günleri saat 13 de kapanması mecburî
olan iş yerlerinde günde en çok aokuz saati ve cumartesi günleri saat 13 ten sonra
dahi işlemesi caiz iş yerlerinde ise günde en çok sekiz saati geçmemek şartile, haf
tanın ç&lışma günlerine taksim olunur.
b) «a» fıkrasındaki hükmün ne gibi iş yerlerine hangi tarihten itibaren ve ne
suretle tatbik edileceği, İktısad vekâletinin teklifi üzerine çıkarılacak nizamna
melerle zaman zaman tesbit olunur. Şu kadar ki, icab eden nizamnamelerin bu
tarzda çıkarılması yolu ile «a» fıkrası hükmünün türlü işler için kesinleştirilmesi
keyfiyeti, bu kanunun meriyete girdiği günden itibaren üç yıllık bir genel mühlete
bağlanmıştır.
c) Türlü mahiyetlerdeki işler hakkında «c» fıkrası mucibince nizamnameler çı
karılıncaya kadarki geçit devreleri için tatbiki muktazi iş müddetlerini bir sene
içinde İktısad vekâleti muvakkat genel emirlerle tayin eder.
OTUZ ALTINCI MADDE — Sağlık kaideleri halamından günde ancak sekiz
saat veya daha az çalışılması icab eden işler, bu kanunun meriyete girmesinden
itibaren altı ay içinde, İktısad vekâletile Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletinin
müştereken hazırlayacakları bir nizamna me ile tesbit olunur.
OTUZ YEDİNCİ MADDE — Memleketin ekonomik menfaatleri bakımından
yahut mahiyetleri itibarile ve istihsal miktarlarını mutad olan seviyenin yukarısı
na çıkarmağa ihtiyaçları dolayısile, 35 nci maddenin a fıkrası hükmünün dışarı
sında kalarak, günlük çalışma müddetlerini muvakkat zamanlar için o hüküm
den daha fazla hadlerde arttırmalarına cevaz verilecek işler hakkında işbu kanu
nun meriyete girmesinin ilk yılı içinde bir nizamname ısdar olunur.
İktısad vekâletince hazırlanacak olan bu nizamnameye kouulacak hükümlere
aid genel şartlar şunlardır:
1 - Muayyen haddin üzerine zammedilecek fazla çalışma saatleri, günde en
çok üç saat olabilir ;
2 - Fazla çahşma saatleri ile çalışılacak günlerin yekûnu_bir yılda en çok dok
san 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
s ur etile ödenir;
4 - Fazla saatlerle çalışmaya işçilerin muvafakati alınmak lâzımdır. Bu mu-
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vafakat, fa:da çalışmanın tatbiki zamanında alınabileceği gibi, iş yerlerinin 29 ncu
maddede yazılı dahilî talimatnemelerinde veyahut işçilerin iş akitlerin.de, esasen
o işte fazla çalışma imkân ve ihtimalinin meveud olduğu ve bu takdirde ücretleri
nin ne yolda hesab ve tesviye edileceği tesbit edilmiş bulunmak suretile önceden da
hi tem'n olunabilir;
5 - 3G 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 iş yerleri için bu fazla saatle
rin tatbikma başlanmasından önce ve nihayet başlandığı gün mahallî hükümetin
alâkadar makamına mdracaat olunarak fazla çalışma şart ve tarzlarının onaylandırılması icab eder.
OTUZ SEKİZİNCİ MADDE— Gerek bir arıza vukuunda, gerek vuku bulması
nın varid görülmesi halinde, yahut makineler veya alât ve edevat için hemen ya
pılması lâzım acele işlerde, yahut mücbir sebepler hudusunda ancak iş yerinin
normal çalışmasına halel gelmemesinin teminini icab ettirecek dereceyi aşmamak
kaydile, işçilerin hepsinin veya bir kısmının 35 ve 36 ncı maddeler mucibince mu
ayyen olan günlük çalışma müddetlerinden fazla çalıştırılmalarına cevaz vardır.
Şu kadar ki, bu suretle vaki istisnaî çalışmadan yalnız bir saati günlük iş ücretinin
içinde sayılıp ondan fazla süren çalışmalarla geçecek saatlerin her biri için nor
mal ücretin mukannen saatlere nisbeti miktarında ayrıca ücret ödenir.
Bu gibi haller vuku bulunca, 24 saat içinde, mahallî hükümetin alâkadar maka
mına hâdisenin mahiyetile başladığı ve bittiği saatlerin bildirilmesi mecburidir.
OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Seferberliğe hazırlık ve seferberlik esnasın
da İcra Vekilleri Heyeti, memleket müdafaasının ihtiyaçlarını temin eden iş
yerlerinde fazla çalışmaya lüzum görürse işlerin cinsine ve ihtiyacın şiddetine göre
günlük iş müddetini işçinin azamî çalışma kabiliyetine çıkarabilir.
Bu suretle fazla çalıştırılan işçilere, Millî Müdafaa vekâletine bağlı iş yerle
rinde, fazla çalıştıkları saatler için, kanunî çalışma müddetine aid ücretin her sa
atine tekabül eden miktarı nisbetinde, fazla ücret verilir. Diğer iş yerlerindeki
isçilere her bir fazla saat için verilecek ücret hakkında 37 nci madde hükmü tat
bik olunur.
K I R K I N C I MADDE — a) Madenlerde, taşocaklarmda, yahut her ne türlü
olursa olsun yer altında veya su altında çalışılacak işlerde
işçilerin kuyulara,
dehlizlere veya asıl çalışma yerlerine inmeleri veya girmelerde bu yerlerden çıkma
ları için geçen zamanlar;
b) Demiryollarının veya sair yollar ve köprülerin yapılması, muhafazası, ya
hut tamir veya tadili gibi işlerde vaki olduğu veçhile işçilerin, ikamet ettikleri
mevkilerden uzak bir mesafede bulunan iş yerlerine hep birlikte nakledilmeleri
icab eden her türlü işlerde bunların toplu ve mukannen surette götürülüp geti
rilmeleri esnasında geçen zamanlar;
c) işçinin, isinde ve iş verenin her an emrine hazır bir halde bulunmakla bera
ber çalıştırılmaksızm ve çıkacak işi bekleyerek boş geçirdiği zamanlar;
ç) Uhdesindeki işin asıl iş yerinde görülmesi icab eden işçinin, iş veren tarafın
dan başka bir yere gönderilmesi veya is verenin erinde meşgul edilmesi sure
tile asıl işini yapmaksızın geçen zamanlar;
d) Emzikli kadın işçilerin çocuklarına süt vermek için tayin edilecek olan za
manlar;
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35, 36 ve 37 nci maddeler mucibince tesbit edilmiş bulunan günlük kanunî
çalışma müddetleri içinde sayılır ve bu sebeplerden dolayı işçi ücretleri hiç bir
türlü eksiltmeye uğratılamaz.
Yukarıki fıkranın her bir bendinin tatbikatına müteferri hükümleri havi ol
mak üzere nizamnameler çıkarılır.
Birinci fıkrada yazılı bentlere dahil bulunmamakla beraber bu maddenin şü
mulü içine sokulmasına lüzum görülecek haller nizamnamelerle tesbit edilir.
K I R K B l R Î N C Î MADDE — Çalışma saatleri, iş yerlerinin bulundukları mem
leketteki «umumî saat» e göre ayar ve tayin edilir.
«Umumî memleket saati» olmayan yerlerdeki iş yerleri için demiryolu istasyonu
veya gemi iskelesi saatleri gibi umumî hizmetlere aid kontrollü saatler veyahut
mülkî veya askerî makamlarm saatleri miyar tutulur.
i ş yerlerinin yukarıki fıkralar hükmünce tesbit edilecek çalışma saatleri dahilî
talimatnamelerde gösterilmiş ve iş yerlerinde levhalarla ilân edilmiş bulunur.
K I R K İ K t N C l MADDE — I - Çalışma müddetinin ortalama bir zamanında,
mahallî âdete 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 ve
rilir.
I I - Beş saat ve daha az müddetli işlerde
dinlenme vermek
mecburiyeti
yoktur.
I H - Dinlenmeler, bir iş yerinin ayni şubedeki bütün işçileri hakkında mu
kannen olarak ayni saatte tatbik edilir.
I V - Yukarıda yazılı dinlenmeler çalışma müddeti içinde değildir.
KTRK ÜÇÜNCÜ MADDE — I - i ş h ayatında «gece» tâbiri, en geç saat 20 do
başlayarak en erken sabah saat 6 ya kadar geçen ve her halde en fazla on bir sa
at süren gün devresidir.
Tl - Bazı işlerin mahiyet ve icablanna göre yahud yurdun bazı mm takala
rının iklim ve âdet farkları bakımından, iş hayatına aid «gece» başlangıcının daha
geriye alınması veya yaz ve kış saatlerinin ayrılması yahud türlü işler için er
kek, kadın ve çocuk işçiler hakkında «gece» tâbirinin masruf olacağı gün devresi
nin başlama ve bitme saatlerinin tayin edilmesi suretile «I» numaralı fıkradaki
genel hükmün tatbik tarzlarını tesbit eylemek yahud bazı gece çalışmalarına her
hangi bir nisbetle fazla ücret tesviyesi usulünü ihdas etmek veyahud gece işle
tilmelerinde ekonomik bir zaruret bulunmayan işlerde işçilerin gece çalıştırılma
larım meneylemek üzere, Iktısad vekâletinin teklif ile nizamnameler çıkarılır.
I H - işçilerin gece çalışmaları, isin ortalama bir zamanındaki dinlenme
müddeti sayılmayarak. sekiz saatten fazla süremez.
I V - Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe «işçi postaları» kullanılan işlerde,
en fazla iki iş haftası gece çalıştırılan isçilerin, ondan sonra gelen iki iş haftası
gündüz çalıştırılmaları suretile postaların sıraya konması lâzımdır.
işbu gece ve gündüz çalışma nöbetlerinde, zaruret hissolunan her hangi bir
iş için, Iktısad vekâleti istisnaen birer aylık münavebeye de izin verebilir.
K I R K DÖRDÜNCÜ MADDE — Hafta tatili ve ulusal bayramlar kanunları
nın tatbik edilmediği on binden az nüfuslu mahallerde bulunan iş yerlerinden Ik
tısad vekâletince lüzum görülenler hakkında, işbu kanunlar tatbik edilir.
K I R K B E Ş Î N C l MADDE — Cumartesi günleri saat 13 ten itibaren tatil edil-
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inek mecburiyeti olan işlerde gündelik ücretle çalışan işçilerin cumartesi gününe
aid ücretleri, haftanın diğer iş günlerinde olduğu gibi, tam olarak ödenir. Cumar
tesi günleri tatile tâbi tutulmak mecburiyeti, işçilerin günlük, haftalık veya ay
lık ücretleri üzerinde eksiltme yapılmasına da sebep tutulamaz.
K I R K A L T I N C I MADDE — ı - «2739» numaralı «ulusal bayram ve genel ta
tiller» kanunu mucibince Cümhuriyel bayramında bilûmum iş yerleri için kapılı
ma mecburiyeti bulunan 29 ilkteşrin gününde:
a) Gündelikle çalışan işçilerin tam olarak bir gündelikleri,
b) Saat hesabile veya parça başına veyahud yaptığı iş miktarına göre ücret
alarak çalışan işçilerin, 29 ilkteşrin gününden önceki iş haftasında kazanmış ol
dukları ücretler tutarının altı iş gününe taksimi suretile elde edilecek vasati mik
tar nisbetinde bayram günü ücretleri, hiç bir iş karşılığı olmaksızın, tatilden önce
ödenir.
II - Bulundukları işin mahiveti dolayısile 29 ilkteşrin gününde de çalışan
işçilerin o güne aid ücretlei"i iki misli olarak ödenir.
ITI - «27;>9» uumaralı kanun mucibince işleri tatil etmek mecburiyeti bulun
mayan bayram ve tatil günlerinde kendiliklerinden iş yerlerini kapatmak tarzını
tutan iş verenler, işbu ihtiyarî kapanmalı günler için gündelik veya sair şekillerde
ücretlerin ödenmesi veya ödenmemesi keyfiyetlerini iş yerlerinin dahilî talimat
namelerinde tesbit ederler.
K I R K YEDİNCİ MADDE — a) Her hangi bir iş yerinde genel olarak mu
ayyen çalışma saatlerinden önce veya sonra yapılması gerekli olan hazırlama ve
ya tamamlama yahud temizleme işlerinde çalışan işçiler;
b) Vazifeleri aslında biteviye bürnıeyip vakit vakit ifa edilmek icap eden
kontrolcu, bekçi, gece nöbetçisi gibi işçiler hakkında işin t arızimin' aid hüküm
lerden hangilerinin talbik edilmeyeceği yahııd ne cıbı değişik şartlır ve nailler
ittihaz olunacağı bir nizamname ile ic-bıl olunur.
K I R K S E K İ Z İ N C İ MADDE - 16 yaşı doldurmamış olan çocukların, her
hangi işte olursa olsun, günde sekiz saatten fazla çalıştırılmaları yasaktır. Bun
lardan ilk mektebe devam edenlerin, iş saatleri mektep saatlerine mâni olmayacak
şekilde tanzim olunur ve ders saatleri sekiz saatlik çalışma müddetinin içinde
sayılır.
K I R K DOKUZUNCU MADDE — Maden ocakları işleri, kablo döşenmesi,
kanalizasyon 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.
E L L l N C l MADDE — T - Sanayie aid işlerde 18 yaşı doldurmamış erkek çocnuklarla her yaştaki kız ve kadınların gece çalıştırılmaları yasaktır.
İT - Bu kamımın meriyete gırnıcMiıden itibaren dört yıl müddetle, sosyal ve eko
nomik bakımdan görülecek lüzuma dayanarak, İktısad vekâleti, bazı sanayi işle
rinde, istisnaî ve muvakkat mahiyette olmak üzere, 16 dan yukarı yaştaki kız ve
erkek çocuklarla daha büyük kadın işçilerin gece çalıştırılmalarına, izin verebilir.
Bu takdirde işçi kadınların veya kız ve erkek çocukların ne gibi şartlar altın
da ve ne yolda gece çalıştırılabileceklerinin tayin ve tesbiti de ayni vekâlete aicldir.
171 - Bir iş yerinde önceden tahmin edilmeyen veya önüne geçilemeyen ve muav-
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yen vakitlerde vuku bulmak mahiyetini göstermeyen bir arızanın çıkması gibi
mücbir sebeplerin hudusıı takdirinde, (I) numaralı fıkradaki gece yalısına yasağı,
16 dan yukarı yaştaki kız ve erkek çocuklarla daha büyük kadın işçiler hakkında.
o hâdiseye münhasır olmak üzere, varıd olmayabilir. Şu kadar ki, böyle bir hadi
senin zuhurunda, işveren, bu hâdisenin P ahiyetini, başlama ve bitme anlarını, 24
saat içinde, mahallî Hükümetin alâkadar makamına bildirmeğe mecburdur.
E L L İ B İ R İ N C İ MADDE — Her iş veren, işyerinde çalıştırdığı işçilerden :
a) 12-16 yaşlar arasındaki çocukların;
b) 16 dan yukarı ve 18 \ aşı henüz doldurmamış çocukların;
e) 18 yaşı doldurmuş ve daha büyük yaştaki kadın işçilerin;
ç) 18 yaşı doldurmuş ve daha bıi\ iık yaştaki erkek işçilerin ayrı ayrı cetvelleri
ni 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
Hükfmetin alâkadar makamınca vuku brlacak heı isteyişte bu cetvelleri ibraz eyle
meğe v ecburdur.
E L L t I K Î N C İ MADDE — îktısad vekâleti tarafından vaki olacak teklif üze
rine:
a) 35 ne i madde mucibince muayyen çalışma müddetinin bir haDulık iş günle
rine tevzii suretile yürütülmesine mahiyetleri icı-bı olarak imkân bulunmayan iş
lere airi istisnaî hallere münhasır kalmak şartile, çalışma müddetini haftadan da
ha uzan bir devreye ^'öre tanzim eder şekilde ve fakat o devreye konulan top ye
kûn müddetin her bir iş haftasına düşen vasatisi, kanunî çalışma müddetini aş
mamak kaydi altında latbiki icab eden usuller;
b) Daimî inalın etlen dolayısıle günün hiç b,r devresinde durmaksızın birbın
ardınca işçi postaları çalıştırılarak işletilen yahut nöbetleşe işçi postaları ile yapı
lan işler için. çalışma müddetlerine, hafta tatillerine ve gece çalışma şart ve tarzlarile çalışma ortasındaki mecburî dinlenmelere aid hususî kaideler, nizamnameler
le tesbit edilir.
E L L İ ! ÜÇÜNCÜ MADDE — İşbu kanunun meriyete g i r m e n e kadar tıiılü
işlerde tatbik cdilegclmekte olan günlük çalışma müddetlerinin, yukarıda ya
zılı hükümler mucibince, daha aşağı hadlere ind'rılmesi keyfiyeti, işçi ücretH'inin
eksiltilmesine sebeb tutulamaz.
Üçüncü fasıl
işçilerin sağhr/ım koruma ve iş emniyeti
ELLİ DÖRDÜNCÜ Mi DDE — Der iş veren, iş yerinde işçilerin ^ağlığını ho
ıuma ve iş e m a n e t i m temin etmek icm gerekli Dİan tedbirleri almakla \e bu Susuş
taki şartlan ve tertibatı njk^an^ız bulundu t ma 1 la m.ikellcft.'.
işçiler de bu yoldaki usuller ve şaıtlara uymayacak hareketler ve hallerde bu
lunmamağa mecburdurlar.
E L L İ D E Ş İ N C l MADDE — Umumî hıfzıssıhha kanununun 179 ncu madde
sinde yazıldığı veçhile iş yerlerinin ve işçilere aid ikametgâh A e saire t>ıbi müş
temilâtın haiz olması lâzım gelen sıhhî vasıf ve şartlan ve iş yerlerinde kulla
nılan alât ve edevat, makineler ve iptidaî maddeler yüzünden zuhuru melhuz
kazalara ve sarî veya meslekî hastalıklara mâni tedabır ve \ esaitin ve her sınıf mü
esseselerde iş kazalarına karşı ıs yerlerinde bulundurulması mecburî olan tedavi
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levazımının nelerden ibaret olduğunu teshil etmek üzere Iktısad ve Sıhhat ve İçti
maî muavenet vekâleti erince bir nizamname yapılacaktır.
Kanunun meriyete girmesinden itibaren altı ay içinde çıkarılacak olan işbu umu
mî nizamnameden başka, bazı işlerin kendilerine mahsus şartları ve mahiyetleri
dolayisile lüzum görüldüğü takdirdi 1 bu işlerin gerektirdiği özel tedbirleri gös
termek üzere yine iki vekâletçe birlikte hazırlanacak ayrı ayrı nizamnameler dahi
çıkarılır.
ELLİ ALTLNC1 MADDE — A - İşçilerin sağlığını koruma ve iş emniyeti
nizamnamesinin neşrinden sonra yeni bir iş yeri kurmak ve açmak isteyen her
iş veren, işin yapılacağı mevki için 1 ktısad vekâletince bu kanunun tatbikne me
mur edilmiş olan makama önceden müracaatla iş yerinin ve burada bulunacak
tesisat ve tertibatın, makine ve cihazların \e sair teferruatın vasıflarını, cins
lerini, vaziyet ve şartlarını vazıhan gösteren müfredat ve tafsilâtlı bir beyan
nameyi ve buna aid plânlar, krokiler, fotoğrafiler veya modeller gibi lüzumlu
belgeleri ikişer nüsha olarak makbuz mukabilinde tevdi edecek ve bunlara gö
re kuracağı işyerinin nizamname hükümlerine u\ gun olup olmayacağının tet
kik ve tesbit edilmesini isteyecektir.
İlgili makam, bu müıacaatm yapıldığı tarihten itibaren, hafta tatili ve sair
genel tatil günleri sayılmaksızm en çok yirmi gün içinde bu evrakı inceleyerek
nizamname hükümlerine uygun bulduktan veya bunlar üzerinde icab eden tadi
lât \e ıslahatı iş verene yaptırdıktan sonra, beyaımamenin ve müteferri belgelerin
ikinci nüshalarını tasdik ederek o iş yerinin kurulmasına izin verir.
Hu izni aldıktan sonra iş yerini kıpmağa başlayan iş veren, tesisatım yap
tırıp bitirince, tekrar ayni makama baş vurarak muayene ve kontrol edilmesi
talebinde bulunur. Salâhiyettar menini lar bu talebin \ ukuundan itibaren en çok
yirmi iş günü içinde yeni kurulan iş yerine giderek muayene ve kontrol eder
ler. Hu muameleler neticesinde nizamî şartlara uygunluğu tesbit edilen iş ye
rinin açılıp isletilmesi için iş verene resmî bir vesika verilir.
ti - İş yeri kurulmazdan önce iş nerenin beyannamesi ve müteferri belgeleri
üzerindeki tetkik ve tasdik muamelesi, ilgili makamca (A) bendinde yazılı müd
det içinde neticelendirilmediği veya tadil ve ıslahı icap eden cihetler iş verene
bildirilmediği takdirde, iş veren kendi beyannamesine ve müteferri belgelerine
göre iş yerini kurmak serbestisini haiz olabileceği gibi, iş yeri kurulduktan son
ra salâhiyettar memurlar tarafından yapılacak muayene ve kontrol dahi ikinci
yirmi günlük mühlet içinde yapılmayıp da iş yerinin açılıp işletilmesine aid res
mî vesika verilmezse veya iş yerindeki tesisatın, kurma izninin verilmesine esas
olan plânlar ve sair belgelere uygunsuzluğu sebebile, ne gibi cihetlerinin ıslah ve
ikmali lâzım geldiği bildirilmezse, bu defa da iş veren artık o iş yerini açıp işe
başlamakta serbest olur.
Salâhiyettar makamın verdiği kurma izni ve işletme vesikası üzerine bir
iş yeri kurularak işlemeğe başlatıldıktan sonra, o iş yerinde başkaca yeni tesisat
yapılmış olmadıkça, diğer cihetlerden noksanlar müşahede olunduğu iddiasile iş
durdurulamaz. Ancak bu suretle bilâhare görülen noksanlar, nizamnamede yazılı
mühletler içinde ikmal ettirilir.
C - İşçilerin sağlığını koruma ve iş emniyeti nizamnamesinde esa^a aid ve
birinci derecede sayılmış olan şartlar! haiz bulunup ta ikinci derecede sayılan
şartları henüz lâyikile tamamlanmamış olan iş yerlerinin derhal açılıp işletilme
sinde ilgili makamca bir mahzur görülmezse, işbu ikinci dereceden tedbirlerin
yine nizamnamede yazılı mühletler zarfında ikmal edilmesi şartına bağlı olmak
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üzere, iş verene 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 büküm
lerine tevfikan «izin kâğıdı» geri alınarak iş yeri idareten kapatılabilir.
Ç - Yuakriki bentlerde yazılmış olduğu üzere yeni bir iş yerinin kurulması
için önceden izin almak ve tesisat bittikten sonra işlemeğe başlamak için elabi
ayrıca vesika istihsal etmek mecburiyeti, mahiyetleri itibarile adı geçen nizamna
mede yalnız ikinci derecedeki şartlara tâbi tutulan iş yerlerine şamil değildir. Bu
suretle işçi sağlığı ve iş emniyeti bakımından ehemmiyetleri birinci derecede sa
yılmayan işler için ilgili makama, iş yerlerinin açıldığının üçüncü günü akşamına
kadar müracaat edilip muayene ve koııtı ollarının yapılması talep olunur. Salâhiyettar memurlar bu müracaat üzerine o iş yerine giderek muayenesini icra ve
noksanlarını iş verene tebliğ ederler, i ş veren, bu noksanları kendisine vaki teb
liğ tarihinden itibaren nizamnamede yazılı mühletler içinde ikmal ve ıslah etmek
le mükelleftir.
D - 29 nen madde mucibince dahilî talimatnamelerinin İktısad vekâletince
tasdik edilmesi lâzım gelen iş yerlerinin sağlık koruma ve iş emniyeti şartlarına
uygunlukları, bu müesseselerin bulundukları mevkide iş kanunu tatbikatına me
mur makam tarafından tetkik ve muayene edildikten sonra, bu hususa aid evrak
ve mü t efem vesikalar bir raporla merkeze gönderilir. Bu gibi iş yerlerinin ku
rulmazdan önce beyanname, plân ve kroki gibi evrakının tasdik edilmesi ve gerek
kurma i/ninin, gerekse tesisat bittikten sonra mahallince yapılacak muayene ve
kontrol üzerine açılıp işletilmesine aid vesikanın verilmesi keyfiyetleri, merkez
deki umumî salâhiyettar makama aittir. Bu iş yerlerinin bulundukları mevkideki
memurlar tarafından ifası ieab eden muameleler için (A) bendinde yazılı mühlet
lerden başka, merkezdeki umumî salâhiyettar makamca yapılacak muameleler,
evrakı.1 işbu makam tarafından alındığı tarihlerden itibaren yine iki defa yirmi
şer günlük mühlet zarfında netieeiendiriliı. Bu vaziyette dahi ilgili makamca yu
karıda yazılı mühletler içinde muamele ikmal edilmediği veya noksanlar iş verene
tebliğ olunmadığı takdirde «B» bendinin hükümleri cereyan eder.
E - Yukarıki bentlerde yazılı muayenelerin ifası için iş yerlerine gitmeleri lâzımgelen salâhiyettar memurların gidib gelme dolayısile vaki masrafları iş veren
tarafından tesviye edilir. Bu masrafların ne gibi esaslara göre tesviye edileceği
İkthsad vekâleti tarafından ayrıca tayin ve adı geçen nizamname ile ayni zamanda
ilân olunur.
P • İlgili makamca muamelesi ikmal edilip gerekli olan vesikası alınmadan açı
lan iş A erleri derhal idareten kapatılır.
O « İşçilerin sağlığını koruma ve iş emniyeti nizamnamesi » nin çıkmasından:
önce zaten mevcud olan eski iş yerleri için bunları işleten iş vcıenler,
işlemeyi
durdurmaksızın işbu nizamnamede yazılı mühletler içinde sağlık koruma ve iş
emniyetine aid noksanlarım ikmal etmeğe ve yukarıki bentler mucibince ilgili
makama müracaatı e vesika almağa mecburdurlar. Şu kadar ki, nizamî mühletler
bittiği halde bu suretle muamelesi tamamlattırılmamış olan iş yerleri yine bu ni
zamnamenin hükümlerine tevfikan idarî surette kapatılabilir.
H - Vesikası alındıktan sonra her lıangi bir iş yerinde ve bunun tesisat ve ter
tibatında, makine veya cihazlarında ilâveler, yenilenmeler veya değişiklikler ya
pılmak halinde, bunlardan adı geçen nizamname hükümlerince esasa aid ve bi
rinci derecede şartlara dahil sayılanların muameleleri, (A) bendinde yazılı oldu
ğu uvhile \vni bir iş yeri i'ibi önceden ifa olum w. îkinci derecede sayılan sağ
lık koruma ve iş emniyeti şartlarına aid ilâveler, jenileumeler veya değişiklik-
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ler hakkında ise (H) bendi tatbik edilerek iş durdurulmaksrzm gereği yapılır.
E L L Î YEDİNCİ MADDE — i ş yerine, ne sıfatta olursa olsun, her hangi bir
kimsenin ispirtolu içki getirmesi yahut sarhoş olarak gelmesi ve bu gibi içkileri iş
yerinde kullanması veya başkalarma vermesi ve satması yasaktır.
t ş veren veya iş veren vekili ve işçilerin âmiri veya işin sevk ve idaresile mu
vazzaf vaziyette bulunan kimseler işbu yasağa muhalif hareketlerin vuku bulma
ması için icab eden dikkat ve murakabeyi ifa ile mükelleftirler.
Şu kadar ki, birinci fıkra mucibince iş yerlerine ispirtolu içki getirilmesinin ya
sak olması hükmü, mahiyetleri itibarile müşterilerine kapalı kaplarda veya açık
olarak yahut kadehle içki satmak üzere ruhsatiyesi alınmış olamk suretile işletil
mekte bulunan veya içerisinde müşteriler tarafından ispirtolu içki istihlâk edil
mesi caiz olan iş yerlerine şamil değildir.
E L L Î SEKİZİNCİ MADDE — Ağır ve tehlikeli işlerin nelerden ibaret bulun
duğu ve kadınların ve 18 yaşma kadar olan (18 dahil) çocukların çalıştırılması
caiz olmayan ağır ve tehlikeli işlerin hangileri olduğu ve hangi işlerde çalışan iş
çilerin ne gibi hastalıklarının işten mütevellid addolunacağı, bu kanunun meri
yet tarihinden itibaren altı ay zarfında iktısad ve Sıhhat ve. içtimaî muavenet ve
kâletleri tarafından tanzim olunacak nizamnamelerle tesbit edilir.
E L L İ DOKUZUNCU MADDE — Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin
vücutça bu işlere elverişli ve dayanıklı oldukları hakkında müessese doktoru ta
rafından ve bunun bulunmadığı yerlerde Hükümet veya belediye doktorları tara
fından verilmiş bir rapor olmadıkça bu gibi işlere alınmaları yasaktır. Bu rapor
lar her türlü resim ve vergilerden muaftır.
ALTMIŞINCI MADDE — 12 den 18 yaşa kadar (18 yaşındakiler dahil) ço
cukların her hangi bir işe alınmalarından önce müessese doktoruna ve bunun bu
lunmadığı yerlerde Hükümet ve belediye doktorlarına muayene ettirilerek yapa
cakları işin
mahiyet ve şartlarına göre bünyelerinin dayanıklı olduğunun rapor
la tesbit ettirilmesi mecburidir. Bu raporlar her türlü resim ve vergilerden mu
aftır.
Kanunun meriyete girdiği tarihte, iş yerlerinde çalıştırılmakta olan ve yukarı
da yazılı yaşlarda bulunan çocuklar, altı ay içinde, birinci fıkra hükmünce hekim
muayenesinden geçirilerek işe elverişli olduklarını gösteren raporları, salâh iyettar memurlar tarafından ta leb vukuunda ibraz edilmek üzere, iş verenin yarımda
saklanır.
ALTMIŞ BÎRİNCÎ .MADDE — Cebe veya emzikli kadınların hangi devrelerde
ue gibi işlerde çalıştırılmalarının yasak olduğu ve bunların çalışmaları caiz olan
işlerde hangi şartlar ve usullere tâbi tutulacakları ve hangi vasıf ve şartlardaki
iş yerlerinde ne suretle emzirme odaları veya çocuk bakım yurdu (Kreş) tesis
edilmek mecburiyeti bulunduğu İktısad ve Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletleri
tarafından müştereken hazırlanacak bir nizamname ile tesbit edilir. Bu nizamna
me, ağır ve tehlikeli işlerle kadınların ve ı8 yaşma kadarki çocuklarm çalıştırıl
ır,ası caiz olmayan işler hakkındaki .nizamname ile ayni zamanda çıkarılır.
ALTMIŞ İ K İ N C İ MADDE — İktısad veya Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâ
letlerinden birinin göstereceği lüzum üzerine, iki vekâletçe müştereken hazırlan
mak suretile:
a) Ağır ve tehlikeli olarak gösterilmiş olan işlerden başka işler için dahi alına
cak işçilerin ilk önce hekim muayenesine tâbi tutulmalarını j
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b) Bazı işlerde balışan işçilerin muayyen zamanlarda umumî bir hekim mua
yenesinden geçirilmelerini;
e) Her türlü veya bir kısım işlerde çalışacak işçilerin sıhhî arızaları itibarile,
yaptıkları işin mahsullerine veya umumî sıhhate, yahut beraber çalıştıkları diğer
işçilere mazarratları dokunmak ihtimali takdirinde, bu gibilerin o işlerden çıka
rılmalarını ;
ç) l T mumî hıt'zıssıhlıa kanununun 180 nci nıaddesüe tesbit edilmiş olan mecburi
yetlerden başkaca ve bu mecburiyetlerin hükmü mahfuz kalmak kaydıle, ne vazi
yette ve ne gibi şartlarda bulunan hangi iş yerlerinde ayrı ayrı veya bunlardan bir
saha dahilinde bulunanlar için müşterek muayene ve ilk tedavi odaları veya revir
ler, yahut hastahaneler açılmasmı yahut oralarda mevcud resmî hastahanelerde bu
gibi ıhtyaçları tatmin edecek ilâveler ve tadiller meydana getirilmesini ve bu tak
dirde İm gibi tadilât ve tesisat için muktazi masraflara tahsis edilmek üzere alâ
kadar iş yerlerinden ne nisbetlerde ve ne esas ile yardım aidatı toplanacağını;
d) Ne vaziyette ve ne gibi şartlarda bulunan, hangi iş j erlerinde banyolar, uyku
yerleri, istirahat ve yemek yerleri, işçi evleri, bedenî veya meslekî terbiye ve talim
müesseseleri \ apılmasmı;
Tesbit eder mahiyetti 1 nizamnameler çıkarılabilir.
Dördüncü fasıl
İş ve işçi bulma
ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — İşçilerin elverişli oldukları işlere yerleşme
lerine ve muhtelif işler için elverişli işçiler bulunmasına tavassut hususlarının tan
zimi, bir âmme hizmeti olarak Devlet tarafından yapılır.
Bu hizmetin yapılması için, İktısad vekâletine bağlı olmak üzere gerekli görü
lecek merkez teşkilâtile ihtiyaca göre muhtelif şehir veya kasabalarda bu teşkilâtın
şubeleri tesis edilir. Birer mmtaka ve yahut yalnız bir tek belediye sınırı çevresine şa
mil vazifelerle kurulacak olan işbu şubelerin tesis ve faaliyetlerine muktazi mas
raflar için Devletin umumî bütçesine konulacak meblâğlardan başka ilgili vilâyet!t>riıı ve belediyeleri": bütçelerinde dahi, imkân derecesinde, iştirak hisseleri tah
sis edilir.
İş ve işçi bulma teşkilâtı bu Kanunun hükümlerinin tatbikini takip ve icraya
salâhiyettar olmak üzere, tesis olunacak (Jeııel teşkilâtın içindedir.
A L T M I Ş DÖRDÜNCÜ MADDE — î ş ve işçi bulma teşkilâtı, her türlü ekono
mik işletmelerle serbest sanat ve hizmet mahiyetinde olan diğer bütün işler hak
kında malûmat toplamak, iş arz ve talebini intizama bağlamak ve işçi ücretlerinin
temevvüçlerini takip ve geçim şartlarmdaki pahalılığa göre mukayese ederek içti
maî sıkıntıların önüne geçecek umumî yahud bir mmtaka veya belediye çevresine
aid tedbirleri tesbit ve bunların tatbiki çarelerine tevessül etmek, muhtelif sanat ve
zümrelere mensup iş verenlerle işçileri gösteren cetvelleri neşir ve ilân etmek, iş
çilerin meslekî terbiyelerinin yükselmesi ve ehliyetli (kalifiye) işçi yetişmesi için
gerekli olan tedbirler üzerinde faaliyette bulunmak ve iş mukavelelerinin aktine
vasıta olmak gibi vazifeleri, bir ücret karşılığı olmaksızın, ifa ile mükelleftir.
Bu vazifelerin yapılması tarzları, görülecek lüzuma göre, nizamname ile tayin
edilir.
A L T M I Ş B E Ş İ N C İ MADDE — A) işbu kanunun meriyete girmesinden sonra
işçilere iş \e işlere işçi bulmak üzere, kazanç kasdile hususî idarehane açılması ya
saktır.
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B ) Kanunun meriyet tarihinden önce mevcud olup (A) bendinde vazıh şekil do
işletilmekte bulunan bu gibi hususî idarel ianelerin kapatılması esastır. İhtiyaç ve
zaruretlere göre, muhtelif mmtakalara veya bazı işlere münhasır kalarak muayyen
devrelerle kısmî şekillerde yahııd tamamile ve umumî surette olmak üzere, kanu
nun meriyetinden üç yıl sonra îcra Vekilleri Heyetinden verilecek kararlarla, bu
esasın tatbiknıa geçilir.
Şukadar ki iş hayatının veya işçilerin menfaatına uygun düşmez tarzda ve mün
hasıran müteşebbislerinin fazla kâr temin
etmesini istihdaf ederek işçilerin
işlerde istikrarına mâni olacak şartlar ve usulerle işletildikleri ilgili makamca
tesbit edilen hususî idarehaneler, yukarıda yazılı üç yıllık mühlet ve İcra Vekil
leri Heyeti kararı beklenmeksizin dahi, her biri için münferid muamele yürütül
mek ve haklarındaki rapor genel merkez dairesince tasvip edilmek kaydile, der
hal idareten kapatılabilir.
ALTMIŞ A L T I N C I MADDE - A - 65 nci maddede yazılı kapatılma esasının
tamamile tatbiki keyfiyeti hitam buluncaya kadar faaliyetlerine devamları istisnaen tecviz edilmiş olan eski hususî iş ve işçi bulma idarehaneleri, gördükleri işle
rin mahiyet ve nevilerini, açıldıkları günden beri vaki muamelelerinin umumî
yekûnlarını, hizmetlerinin her bir nevine mukabil
işçilerden ve iş verenlerden
ne miktar ve nisbetlerde ücret aldıklarım gösterir tarifelerini, kendilerinde kayıtlı
işçilerin isim, adres ve sanatlarını, 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, bulundukları yerdeki salâhiyettar makama,
işbu kanunun meriyetinden itibaren üç ay içinde, açık ve müfredatlı beyanname
lerle bildirmeğe mecburdurlar, tlgili makamca beyannamelerin tesellümü, karşı
lık resmî numara kâğıdı verilmek sur etil e vaki olur.
B) Salâhiyettar makam, kendisine verilen beyannameler üzerine gerek bu ida
rehanelerin içinde ve evrak ve defterlerinde, gerek keyfiyetle alâkası bulunacak
diğer şahıslar veya müesseseler nezdinde gereği gibi incelemeler ve soruşturma
lar yapar. Noksan bulduğu malûmatı tamamlatır. Lüzum görürse muamelelerin
usul ve şartlarını ve ücret tarifelerini tadil ve ıslah eder. Bu cihetlerin ikmalin
den sonra faaliyete devamlarında mahzur görülmeyen hususî idarehanelere, 65 nci
maddede yazılı mühlet ve karar ile mukayyed olmak üzere, (Muvakkat izin kâğı
dı) verilir.
ALTMIŞ YEDÎNCÎ MADDE — Yukarıki maddelerde vazıh hususî idarehane
lerin faaliyet ve muameleleri, ilgili makamların daimî teftişi altındadır. Bunların
hizmetlerine mukabil alacakları ücretleri gösteren tarifeler, salâhiyettar
ma
kamca kontrol ve tasdik edilmiş olarak yazıhanelerinde her kesin göreceği
surette büyük levhalarla ilân edilmiş bulunur.
ALTMIŞ SEKÎZÎNCÎ MADDE — Muhtelif iş ve sanat zümrelerine mensub
iş verenlerin veya işçilerin kendi aralarında yahut muhtelit olarak tesis edilmiş te
şekkülleri tarafından veyahut menafi! umumiyeye hadim olan veya böyle olmayıp
ta münhasıran hayır işlerile iştigal eden eemiyetleree iş ve işçi bulma faaliyetino
geçilmesi ve bu husus için kendi çevreleri içinde yapacakları teşkilâtın çalışması,
ancak ilgili makamdan izin almak ve bu makamın her zaman teftişine tâbi bulun
mak kaydile, caizdir. Şu kadar ki. bu yolda açılacak büroların görecekleri hizmet
lere mukabil işçilerden her hangi bir ücret almaları yasaktır.
tşbu kanun meriyete girmeden önce mevcud olup böyle meslekî teşekküller ve
ya yukarıda yazılı vasıfları haiz cemiyetler tarafından idare olunan is ve işçi bul
ma faaliyetlerinin tarz ve usullerile buna müteferri muamelelere ve saireye dair
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gerekli malûmat ve izahatı ihtiva etmek üzere, 66 neı maddede hususî idarehane
ler hakkında yazılı surette ve kanunun meriyetinden sonra üç ay içinde salâhiyettar makama bir beyanname verilecektir.
ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — 63 ncü maddede yazılı (Genel merkez
dairesi) tarafından görülecek lüzum ve ihtiyaca göre, iş verenlerin işçi ihtiyaç
larını ve bazı vasıfları haiz işçilerin iş ihtiyaçlarını her halde resmî iş ve işçi bul
ma teşkilâtına bildirmeleri ve umumiyetle veya bazı vasıfları haiz bir kısım işçile
rin her hangi bir işe alınmazdan önce mutlaka resmî teşkilâta müracaatle kendile
rini kaydettirerek « îşçi karneleri » almaları usulleri ve hususî idarehanelerle iş
zümrelerinin meslekî teşekkülleri yahut menafii umumiyeye hadim veya münha
sıran hayır işlerile müştağil cemiyetler tarafından idare olunan iş ve işçi bulma
faaliyetlerinden muntazam surette raporlarla resmî teşkilâtın haberdar edilmesi
mecburiyeti, çıkarılacak nizamnamelerle tesbit olunur.
YETMÎŞÎNCÎ MADDE — Otel, han, pansiyon, lokanta ve aşçı dükkânları ve
ya kahvehaneler gibi umuma açık olan toplantı yerlerini işletenlerin doğrudan
doğruya veya bilvasıta iş ve işçi bulma simsarlığı yapmaları veya bu yolda sair
şekillerle ücret mukabilinde tavassut ve faaliyetlerde bulunmaları ve ellerinde il
gili makamdan verilmiş resmî vesika bulunmayan şahısların bu gibi yerlerde iş ve
işçi bulma işlerile iştigal etmeleri yasaktır.
Y E T M Î Ş BÎRÎlSrCÎ MADDE — Resmî 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.
Beşinci fasıl
Grev ve lo~kavt yasdklığt

ve iş ihtilâflarının

halli

Y E T M İ Ş Î K Î N C I MADDE — « Grev » ve « Lokavt » yasaktır.
Y E T M Î Ş ÜÇÜNCÜ MADDE — Elli kişiden az işçi bulunan iş yerlerinde 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 mukavelelerde önceden
taayyün etmiş olan ve gerek işin mahiyetine ve çalışma teamüllerine veya kanunî
ve nizamî hükümlere müsteniden meri bulunan umumî veya hususî iş şartlarının
hepsi yahud bir veya bir kaçı yerine, kendi menfaatlerine daha uygun gördükleri
başka iş şartlarını iş verene kabul ettirmek ve .yahud muayyen ve meri iş şartlarına
karşı itirazları bulunmaksızın ancak bunların tatbikma aid usuller ve tarzların
değiştirilmesini temin eylemek kasdile, aralarımla kararlaştırarak, hep birlik
te ve birden bire işi bırakmaları « Grev » dir.
Birinci fıkrada yazılı nisapları doldurmamakla beraber, ayni maksatlardan biri
için, her hangi bir iş yerinde, en az üç işçinin dahi, aralarında kararlaştırarak, hepbirlikte ve birden bire işi bırakmaları yüzünden o işyerindeki faaliyet tamamen ve
ya 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 ta mahza başka bir iş
yerinde çıkan « Toplulukla iş ihtilâfı » nın oradaki işçiler lehine kotarılmasını sağ
lamak maksadile, yukarıda yazılı nisaplarda işçilerin, aralarında kararlaştırarak,
hep birlikte ve birden bire işi bırakmaları dahi « Grev » hükmünde tutulur.
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Y E T M Î Ş DÖRDÜNCÜ MADDE — B i r iş yerinde, gerek iş mukavelelerde önce
den taayyün etmiş olan ve gerek işin mahiyetine ve çalışma teamüllerine veya ka
nunî ve nizamî hükümlere müsteniden merî bulunan umumî veya hususî iş şartları
nın hepsi yahud bir veya bir kaçı yerine, işverenin, kendi menfaatine daha uygun
gördüğü başka iş şartlarını işçilerine kabul ettirmek veyahud muayyen ve meri iş
şartlarını değiştirmeksizin ancak bunların tatbikma aid usuller ve tarzların değişti
rilmesini temin eylemek kasdile işi durdurması, yahud iş veren tarafından bu gaye
lerden birile yapılan teklifleri kabul etmediklerinden dolayı işten çıkmağa mec
bur olan işçiler sayısının, 73 ncü maddede «grev» hakkında yazılmış olan nisaplara
varması «lokavt» tır.
Ayni maksatlardan biri için, k veren tarafından en az üç işçinin dahi, hep bir
likte ve birdenbire işten çıkarılmaları veya iş verenin bu yoldaki teklifini kabul
etmediklerinden dolayı bunların işten çıkmağa mecbur olmaları yüzünden, o iş
yerindeki faaliyet tamamen veya işin mahiyetine göre ehemmiyetli derecede kıs
men atalete uğrayarak, 73 ncü maddede yazılı nisapları doldurur sayıda işçilerin
işsiz ve ücretsiz kalmaları hali kendiliğinden tahakkuk ederse, iş verenin işbu ha
reketi de «lokavt» sayılır.
Y E T M İ Ş B E Ş İ N C İ MADDE - - «Grev» ve «Lokavt» hallerine müteallik 73
ve 74 ncü maddelerin hükümleri, işbu kanunun tatbik olunduğu işyerlerinde,
1 nci maddenin «İşçi» tarifi çevresine girmeyecek tarz ile çalışmakta olan müstah
demler hakkında dahi caridir.
Y E T M İ Ş ALTINCI MADDE — i ş ihtilâflarının halli için aşağıdaki mad
delerde yazılı olan uzlaştırma ve tahkim usullerine aid hükümler, bu kanunun
meriyete girdiği günden itibaren bir yıl sonra tatbik edilir.
Kanunun meriyet gününe kadar her hangi bir iş yerinde meri bulunan umu
mî veya hususî iş şartları ve bunların tatbik tarz ve usulleri işbu bir yıllık müd
det içinde, gerek iş verenler ve gerek işçiler tarafından, ancak kendi aralarında
anlaşma yolu ile değiştirilebilir.
Y E T M İ Ş Y E D İ N C İ MADDE — Meri iş şartlarının hepsi yahud bir veya bir
kaçı veya bunların tatbik tarz ve usulleri hakkında, her hangi bir iş yerindeki
umumi işçi sayısının, 10 kişiden az olmamak üzere, beşte biri kadar işçi ile iş ve
ren arasında çıkan anlaşmazlığa: «toplulukla iş ihtilâfı», ve ayrı ayrı işçilerin
kendi hak ve menfaatleri için iş verenle aralarında çıkan anlaşmazlığa da: «tekbaşlı iş ihtilâfı»denir. Bu iki çeşid ihtilâftan her birinin ilk önce uzlaştırma yolu
ile kotarılmasına tevessül edilmesi esastır.
Y E T M İ Ş S E K İ Z İ N C İ MADDE - - B i r iş yerinde çalışmakta olan işçiler arasın
dan, 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 mümessil
ler, iş verenle işçiler arasında çıkacak «tek başlı» yahud «toplulukla» iş ihtilâf
larını kotarmak için iş verenle veya vekili ile konuşup anlaşmak ve meseleyi uzlaş
tırmağa çalışmak ödevini yaparlar. Is veren, işçilere vaki olacak tekliflerini bu
mümessillerle müzakere eder. Arada ihtilâf çıkmaması çarelerini iş verenle «mü
messil» 1er beraberce araştırırlar«Mümessil» seçilmiş olan işçilerin her biri, iş arkadaşlarının hak ve menfaailarını doğrulukla korumak borcundadır.
«Mümessil» lerin ne kadar müddet için ve nasıl seçilecekleri ve hangi takdirde
kendilerinden bu sıfatın kaldırılacağı ve bu yolda yapılacak muamelelerin şekli,
kanunun meriyete girmesinden sonra altı ay içinde çıkarılacak olan «iş ihtilâfla-
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rmı uzlaştırma ve tahkim nizamnamesi» nrîe gösterilir.
Y E T M Î Ş DOKUZUNCU MADDE — «Tek başlı iş ihtilâfı» nda alâkadar her
bir işçinin iş verenle uzlaştırılması, mümessillerin aracılığı ile olur. Uzlaşma, tarafla
rın ve mümessillerin îmzalavaeakları bir zabıt varakası ile tesbit olunur. Ancak
bu suretle uzlaşılamadığı takdirde mahkemeye başvurulabilir.
S E K S E N İ N C İ MADDE — A - «Toplulukla is ihtilâfı» hakkında iş veren
ve mümessillerin ittifakla karara bağladıkları uzlaştırma şekli ve bunun han
gi tarihten itibaren tatbikma başlanacağı, açık ve anlaşılması kolay bir ifade
ile yazılıp is veren ve mümessiller tarafından imzalandıktan sonra, iş yerinde işçi
lerin göreceği bir yere asılarak ilân olunur.
B - Bu uzlaştırma kararının mevzuunu teşkil eden «Toplulukla iş ihtilâfı» nı
ortaya çıkarmış olan isçilerden en az 77 nci maddede yazılı nisabı dolduracak
sayıda işçi, kararı kabul etmediklerini, ilân gününden sonra gelen ikinci is günü
nün akşamına kadar, iş verene ve mümessillere bildirmezlerse, kararın hükmü o
iş yerindeki bütün işçiler hakkında nafiz olur.
C - Kararın bir sureti iş veren ve mümessiller tarafından imza edilerek, iş ye
rinin bulunduğu mevki için işbu kanunun tatbikatına memur olan makama 24 saat
içinde tevdi edilir.
Ç - Uzlaştırma kararının hükmü, ancak karar suretinin ilgili makama tevdiin
den sonra gelecek olan ikinci iş haftasının veyahut en geç olmak üzere beşinci iş
haftasının ilk gününden itibaren tatbik olunur.
Su kadar ki, bu kararın gerek tatbikma baslanmazdan önce ve gerek tatbikma
başlandıktan sonra, ilgili makamca işbu uzlaştırma şeklinin meveud kanunî hü
kümlerden her hangi birine aykırı düştüğü görülürse, tatbiki menolunarak mese
lenin kanuna uvgun şekilde yeniden karara bağlanması lüzumu iş verene ve mü
messillere bildirilir.
D - Her bir uzlaştırma kararının mevzuunu teşkil eden keyfiyet için. kararın
tatbikma başlandığı günden itibaren 27 nci iş haftasının ilk gününe kadar gerek
iş veren ve gerek işçiler tarafından, ayni gaye ve şekilde yeni bir «Toplulukla iş ih
tilâfı» ortaya konamaz.
S E K S E N B Î R Î N C Î MADDE — A - «Toplulukla iş ihtilâfı» hakkında 80 nci
maddenin «A» bendinde yazıldığı üzere, iş veren ve mümessillerin ittifakı ile uz
laştırma kararı verilemezse, veya iş verenle mümessillerin hepsinin birlikte tesbit
ettikleri uzlaştırma kararma, ayni maddenin «B» bendinde yazılı olduğu üzere
işçiler tarafından itiraz edilirse, ertesi iş gününün aksamına kadar is veren ve
mümessiller tarafından bu vaziyetin ilgili makama bildirilmesi mecburidir.
B - Uzlaştırma kararma bağlanamıyan «Toplulukla iş ihtilâfı» kendisine bil
dirilen ilgili makam, en çok altı iş günü içinde, ihtilâfın çıktığı iş yerine bir me
mur gönderir. Mümessillerle iş veren, bu memurun karşısında toplanarak key
fiyet müzakere edilir. Uzlaştırma k a r a r m a 80 nci maddenin «B» bendi mucibince
isçiler tarafından itirazda bulunulmuş ise, bu isçilerin aralarından seçecekleri
bir işçi daha müzakereye sokulur. Memurun vazifesi, bir uzlaştırma tarzı araş
tırmak ve taraflara teklif etmektir. Bu toplantıda mesele ittifakla
halledilirse,
memur tarafından bir «Zabıt v a t k a s ı » yazılarak hazır bulunanlarla birlikte im
zalanır. Zabıt varakasının hükmü, o iş yerindeki bütün işçiler hakkında nafiz
olur. Bu suretle meydana gelen kesin uzlaştırmanın mevzuu olan keyfiyet için,
80 nci maddenin «D» bendinin hükmü caridir.
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S E K S E N İ K İ N C İ MADDE — A - 81 nci maddenin «B» bendi mucibince
kesin uzlaştırma kararma bağlanamamış olan «Toplulukla iş ihtilâfı» hakkında,
memurun teklif ettiği uzlaştırma şekli ile buna karşı yapılan itirazları da havi
olarak yazılacak zabıt varakasımn bir sureti, 24 saat içinde ilgili makam tara
fından 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 tarz
da teşekkül eder:
1 - 0 vilâyette iş kanununun tatbikatile muvazzaf en büyük memur;
2 - Hukuk işleri müdürü ve bunun bulunmadığı vilâyetlerde 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 şahsiyet
leri hakkında iyi ve emniyet verici bir kanaat hâsıl edilmiş olmak lâzımdır).
C - Hakem kurulu, ihtilâfla ilgili iş vereni yahut iş veren vekilini ve o iş ye
rindeki işçi mümessillerini (Şayet mümessiller arasında uzlaştırma şeklini kabul
etmeyen varsa bunu veya bunları ve uzlaştırmayı mümessillerin ittifakla kabul et
miş olmaları takdirinde teklif olunan şekle muhalif kalan nisabı haiz işçilerin
aralarından seçecekleri iki kişiyi) çağırarak iki tarafın duruşmasını yapar. Bun
lardan başak hakem kurulu, ihtilâfın çıktığı iş yerindeki işçilerden bazılarile, dı
şarıdan keyfiyet hakkında malûmat veva mütaleasının öğrenilmesine lüzum gör
düğü diğer işçiler veya iş verenleri yahut sair bitaraf kimseleri dahi « şahid » ve
ya « ehli vukuf » sıfatile çağırıp dinler. Bu sıfatlarla çağırılan her şahsın hakem
kurulu huzuruna gelerek sorulan hususa cevab vermesi mecburidir. Bunlar hak
kında hukuk muhakemeleri usulü kanununun şahitlere ve ehli vukufa müteallik
hükümleri caridir.
Ç - G-erck uzlaştırma toplantılarına ve gereç hakem kuruluna işçiler veya iş
veren yerine avukat veya dava vekili yahut vekâletname ile dışarıdan tayin edil
miş her hangi bir mümessil 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 vermemesi takdirinde, kesinleşmiş olur. Kesinleşmiş karar, kurul ta
rafından münasib görülecek bir vasıta ile neşir ve ilân edilir ve üzerinden 26 iş haf
tası geçmiş olmadıkça bunun mevzuu olan mesele için yeniden « Toplulukla iş ih
tilâfı » çıkarılamaz.
S E K S E N ÜÇÜNCÜ MADDE — A - 82 nci maddenin «D» bendinde yazılı müh
let içinde, taraflardan birinin valiye verdiği « İtiraz lâyihası » , « Hakem kurulu »
kararnamesinin ve taraflardan her birile şahitler veya ehli vukufun zaptolunan
ifadelerinin ve başka lüzumlu vesikaların tasdikli suretlerine bağlanarak, bu hu
susta valinin ayrıca yazacağı bir raporla, 48 saat içinde, Ankarada iş kanunu tat
bikatile muvazzaf genel merkez dairesine gönderilmek üzere,
postaya teslim
edilir.
B - Bu evrakın genel merkez dairesince alındığı günden itibaren 8 iş günü için
de, İktısad vekilinin davetile « İş ihtilâfları yüksek hakem kurulu » toplanarak
meseleyi rüyete başlar.
« Yüksek hakem kurulu » , Başvekil tarafından seçilecek olan Devlet şûrası
ikinci reislerinden birinin başkanlığı altında aşağıda yazılı tarzda teşekkül eder:
1) l'akülte veya yüksek mekteb profesörleri arasından İktısad vekilinin seçeceği
bir zat,
.
,
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2) i ş kanunu tatbikatile muvazzaf dairenin en büyük âmiri,
3) Iktısad vekâletinde, işin mahiyetine göre, keyfiyetle ilgisi görülen diğer dai
renin en büyük âmiri,
4) Adliye vekâleti hukuk işleri umu m müdürü,
5) İktısad U'kâleli hukuk müşaviri,
0) Dahiliye vekaleti hukuk müşaviri.
Bazı mühim iş ihtilâfları için, İktısad vekili, yukarıda sayılanlardan başk*
bitaraf iki zati daha « Yüksek hakem kurulu » na aza seçebilir.
C) Yüksek hakem kurulu, meseleyi, kendisine tevdi edilen evrak üzerinde in
çeler. Kâfi derecede aydınlatılmamış bulduğu cihetleri ilgili vilâyetten sorara!
veya oraca lüzum gördüğü kimselerden tamamlayıcı ifadeler aldırarak, noksanlar
ikmal eder. Ayrıca malûmat ve mütaloalarmı öğrenmek istediği resmî yahut özel sı
Tattaki kimseleri çağırıp dinler \ e.\ a humarın yazı ile cevaplarını getirtir. Bu su
retle yüksek hakem kurulu tarafından malûmat ve mütalealarma müracaat olunaı
kimselerin sorulan hususa cevab vermeleri mecburî olup lıakbrmda hukuk mu
hakemeleri usulü kanununun ehli \ ııkufa müteallik hükümleri tatbik olunur.
Ç) « Yüksek hakem kurulu » na iş veren veya işçiler, yahut bunların avukat
dava vekili gibi her hangi bir mümessili kabul edilmez.
D) Yüksek hakem kurulu reylerin ekscriyetile verdiği kararı müııasib göreceği
vasıtalarla neşir ve ilân eder. Bu karar kesindir; alâkadarlara yazı ile bildiri!
diği günün ertesi iş gününden itibaren tatbik edilir. Üzerinden 26 iş haftası geç
medikçe, bunun mevzuu olan mesele irin yeniden « Toplulukla iş ihtilâfı » çıkarı
lamaz.

S EKS K N 1)(') H J) ('' N (' V M A1) 1) K
A - Kazalarda «iş kanunu» mm tatbik edil
diği iş yerlerinde çıkacak « Toplulukla iş ihtilâfları », 80 nci madde mucibince ye
rinde ve işçilerle iş veren arasında uzlaşm ıya bas>lananıazsa, S! nci maddenin {A)
bendine uygun surette keyfiyetin kaza kaymakamına bildirilmesi mecburidir. Ka
za kaymakamı, vilâyette iş kanunu tatbikatına memur olan makamı keyfiyetter
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 tali
mat vermek suretile meseleye el koyar. OKinderileıı memur yalmd kaymakam, 81 nci
maddenin B bendi hükmünce ihtilâfı kesin uzlaştırma ile halletmeğe tevessül
eder.
C - i ş ihtilâfı, kesin uzlaştırma kararına hağlanamadığı takdirde, 82 nci madde
nin A bendine göre, yazılacak zabıt varakasının sureti vilâyetteki ilgili makama
ve bu makam tarafından da valiye verilerek keyfiyet, ayni maddenin (B) bendi
mucibince, «İş ihtilâfları hakem kurulu» na sevkedilir.
Ç - Yine o maddenin C bendine uygun şekilde « Hakem kurulu » na kendile
rinin gitmeleri gerekli olan işçilerle iş veren veyahud işbu iki taraftan yalnız biri
si vilâyet merkezine gidemezse, « Hakem kurulu » ihtilâfı her iki tarafın birden
giyabında rüyet ederek ve lüzum gördüğü kimselerin ifadelerini ve sair malûmatı
kaymakam huzurunda istinabe veya muhabere yolile toplayarak, ayni maddenir
Ç ve D bentlerindeki hükümler dairesinde kararını veril'.
D - Taraflardan birinin vilâyet hâkem kurulu kararma itirazı takdiıiııdc, 8^
neü maddenin hükümleri tatbik olunur.
S E K S E N B E Ş İ N C İ M A D D E — İşbu fasıldaki hükümle',' mucibince iş ih
tilâflarının halli için işçiler tarafından verilecek lâyihalar her türlü resim ve harç
tan muaftır,
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SEKKEN X V L T 1 N C T MADDE — A - Bu faslın hükümlerine göre kesinleşmiş
olan ka -arlara iş ihtilâf ile alâkadar tarafların ittiba etmeleri mecburidir. Bu karar
lar, ayni iş yerindeki toplulukla iş ihtilâfına karışmamış olan öteki işçiler hak
kında dahi nafizdir.
B - Ekonomik ve sosyal bakımlardan fayda veya zaruret görüldüğü takdirde,
İktısad vekâleti tarafından yapılacak teklif üzerine, her hangi bir iş yerinde çık
mış o1 an « Toplulukla iş ihtilâfı » için bu fasıl hükümlerince kesinleşerek o iş ye
rinde tatbik edilen iş şartlarının, ayni vaziyette bulunan ve kendi çevrelerinde iş
ihtilâfı h r a i z çıkmamış olan diğer iş yerleri hakkında dahi teşrailen tatbik edilme
sine i c r a Vekilleri Keyetin^e karar verilebilir. Böyle bir kararın hükmüne, ilgili
iş ; ellerindeki iş verenlerle işçilerin inkıyad etıneleıi mecburidir.
S E K S E N VEDİNCİ MADDE — İşbu fasıl hükümlerince toplulukla iş İhti
lâfının halline aid uz'aştırma veya mecburî tahkim muamelelerine başlandığı
günden itibaren ihtikfın kesin surette karara bağlanmasına kadar geçecek za
man içinde, ilgili iç yerinde eski iş şartlarının tatbikına de\am olunur.
S E K S E N S E K İ Z İ N C İ MADDE — U z l a ş ı r ı n a toplantılarına iştirak etmedi ve
ya hakem kurulu huzuruna çıkması icab eden işçilerin bu ödevlerinin ifası dolayısile İşlerinin başında bulunamadıkları zamanlar için ücretlerinden kesinti yapılanr'-Z.
S E K S E N DOKUZUNCU M A D D E — Vilâyetlerdeki hakem kurullarile Ankaradaki Yüksek hakem kuruluna srelecek olan «Toplulukla iş ihtilâfları» nııı bu ku
rullarca kaçar gün zarfında neticelendirileceği ve bu kurulların yazı işlerinin ve
saiı gerekli muamelelerinin ne suretlerle ve kimler tarafından ifa edileceği ve 82
nci madden.îı B bendinin ',) numaralı fıkrasına göre seçilecek iki aza ile 83
ncü maddenin B bendinin 1 numaralı fıkrasında yazılı profesör ve ayni ben
din son fıkra->ı mucibince İktısad vekilinin seçeceği iki azaya ne miktarlarda
huzur hakkı verilebileceği ve «Mümessil işçi.» seçimlerinde veya iş ihtilâfı do
lay ısilc vaki olacak işçi toplantılarında gözetilmesi lâzımgelen inzibat ve asayi
şe ai' ! şartlar ' r e tedbirler ile bunlardan başka işbu fasıl hükümlerinin tatbikına aid olmak üzere tesbitine lüzum görülecek usuller ve şartların nelerden ibaret
olacağı, 78 nci maddenin son fıkrasında bahsoluuaıı, «İş ihtilâflarım uzlaştır
ma ve tahkim nizamnamesinde» gösterilir.
D O K S A N I N C I MADDE - iler hangi bir iş yerinde çıkıpta Vilâyet ha
kem kuruluna gelmiş olan « TopluhiKİa iş ihtilâfı », İktısad vekâletince o şe
hir reva mıııtakamn yahud bir kaç şehrin veya mmtakanın veyahud bü
tün memleketin umumî ekonomik ve sosyal şartları bakımından özel bir ehem
miyette görülürse, İktısad vekilinin, Ankaradaki «Yüksek kurul» dan tensib
edeceği iki zatı yahu d b u n h r a ilâveten !'.:> ncü maddenin B bendinin son fık
rası hükmünce seçmeği bitaraf iki zatı daha Vilâyet hakem kuruluna, «İstisnaî
aza» sıfaule iltihak ettirmek suretile mahallinde « Büyük hakem kurulu »
teşkil eylemesi yahud keyfiyeti «Vilâyet .hakem kurulu» nelan alarak doğrudan
doğruya « Yüksek hakem kurulu » na
vermesi
veyahud o iş
ihtilâfı
ile ilgili vilâyetin veya vilâyetlerin hakem kurullarından ikişer zatın «yüksek
hakem kurulu» m. ılhakde «Fevkalâde hakem kurulu» nda keyfiyeti karara bağlat
ması caizdir. Bu suretle verilen kararlar î e r a Vekilleri Heyetince aynen veya tadilen kesıiileştirilir.
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DOKSAN B İ R İ N C İ MADDE — Ulusal yalısına bütünlüğünün düzen altında
yürümesini sağlamak üzere, iş hayatının kanun hükümlerine ve memleket menfa
atlerine uygunluğunu Devlet takip, murakebe ve teftiş eder.
B u vazifenin yapılması için, iş kanunu tatbikatını temin ve takibe salâhiyettar olmak ve İktısad vekâletine bağlı bulunmak üzere kurulacak «Genel teşki
lât» m içinde, ihtiyaca yetişecek sayı ve vasıflarda teftiş ve murakabe memurla
rı bulunur.
DOKSAN İ K İ N C İ MADDE — 91 ııci madde hükmünün tatbiki için, iş ha
yatının takip, murakabe ve teftişile mükellef olan makamlar veya memurlar, iş
yerlerini, işin yürütülme tarzını, her türlü defterler, evrak, hesaplar ve saire
gibi iş ve ticarete müteallik vesikaları ve muameleleri ve alât, edevat, cihaz,
makine, iptidaî maddelerle iş için gerekli olan malzeme ve teferruatı ve işçilerin
hayatına, sağlığına, emniyetine, tekâmülüne, istirahatine veya ikametine aıd olan
tesisat ve tertibatı, her gün ve her hangi bir saatte görmek, gezmek, araştırmak,
muayene ve tetkik etmek salâhiyetini haizdirler.
Gerek iş verenler veya vekilleri, gerek işçiler ve gerekse keyfiyetle ilgisi gö
rülen sair şahıslar, takıp, murakabe ve teftiş ile muvazzaf makamlar veya me
murlar tarafından çağırıldıkları zaman gelmek, ifade ve malûmat vermek, gerek
li olan vesika ve delilleri getirip göstermek, ve icabı halinde tevdi etmek, ve bi
rinci fıkrada yazılı salâhiyetleri dahilinde vazifelerini ifa etmeleri için kendile
rine karşı her türlü kolaylıkları yapmak ve bu yolda vaki emir ve taleplerini taallülsüz yerine getirmekle mükelleftirler.
DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE — i ş hayatını takip, murakabe ve teftişe salahi
yetli olan makamlar veya memurlar, bu vazifelerini ifa ederlerken, işin normal
gidişini ve iş yerinin işlemesini, tetkik ve muayene ettikleri keyfiyetin verdiği
imkân dahilinde, sekteye veya arızaya uğratmamak ve güçleştirmemekle ve an
cak resmî muamelenin yürütülüp netice lendirilmesi için aleniyete çıkarılması za
rureti hâsıl olmadıkça, iş verenin ve iş yerinin meslekî sırları ve şartları, ikti
sadî ve ticarî hal ve durumları hakkında gördükleri ve öğrendikleri hususları ta
mamen mahrem tutmakla ve Kendileri tarafından malûmat ve ifadeleri alınan
yalıud kendilerine müracaat veya ihbarda bulunan işçilerin ve diğer şahısların
isimlerini ve hüviyetlerini ifşa etmemekle mükelleftirler.
DOKSAN DÖRDÜNCÜ MADDE — Devlet, vilâyet veya belediyeler tarafından
doğrudan doğruya işletilmekte olan müesseselerle Millî Müdafaa vekâletine aid iş
yerlerinin Teya memleketin emniyeti için gerekli maddeler yapılan diğer fabrika
veya imalâthanelerin ne suretle ve kimler tavafından murakabe ve teftiş edileceği
ve bu murakabe ve teftişlerden alınacak neticelere göre icap edecek takiplerin ne
yollar ve şartlar dahilinde yürütüleceği bir nizamname ile tesbit edilir.
DOKSAN BEŞİNCİ MADDE — İş murakabe ve teftişine salahiyetli ma
kamlar ve memurlara vaki olacak müracaat veya ihbarlarla murakabe ve teftişe
müteallik zabıt varakaları ve saire gibi evrak, defterler ve muameleler, her türlü
resimden muaftır.
DOKSAN A L T I N C I MADDE — 99 nen madde mucibince iş kanunu tatbika
tını temin ve takip ile muvazzaf olmak üzere kurulacak genel teşkilâttan başka,
gerek Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletinin ve gerek diğer Devlet veya vilâyet ya-
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hut belediye teşkilâtının ifa ile mükellef oldukları vazifeler ve kanunen haiz bulun
dukları salâhiyetler itibarile, işyerlerinde kendi memurlarına müstakil surette yap
tırmaları icap eden teftişler ve murakabeler, eskisi gibi ayrıca cereyan eder. Şu ka
dar ki, bu suretle müstakil murakabe ve teftişlerde bulunan diğer Devlet, veya vi
lâyet yahut belediye memurlarının, teftiş neticelerini ve bu yolda yapmağa teves
sül edecekleri takibatı ayrıca o yerde işbu kanunun tatbikma memur bulunan ma
kama, teftişin bittiği günden itibaren kırk sekiz saat zarfında, yazı ile bildirmeleri
lâzımdır.
DOKSAN Y E D Î N O Î MADDE — Tş verenler, işlettikleri iş yerlerinde ve bun
ların alâkalı kollarında, salâhiyettar memurlar tarafından yapılan teftişlerin ne
ticelerini yazmağa mahsus bir defter bulundurmakla mükelleftirler. Bu defterin
şekli, ne yolda doldurulacağı ve buna ilgili muamelelerin usulleri «îş murakabe
ve teftiş nizamnamesi» nde gösterilir. Bundan başka, iş murakabe ve teftişini ko
laylaştırmak üzere, iş verenlerin senede kaç defa, muayven suallere gerekli olan
cevaplar için, ilgili makam tarafından kendilerine gönderilecek beyannameleri dol
durup vermek mükellefiyetinde bulundukları dahi yukarıda anılan nizamname ile
tesbit edilir. Bu beyannameleri, iş verenlerin hakikate uygun ve eksiksiz doldur
maları mecburidir.
DOKSAN S E K Î Z Î N C Î MADDE — Tş murakabe ve teftı'sile muvazzaf makam
lar veya memurlar tarafjndan ifade ve malûmatlarına müracaat edilen işçi'^re,
iş verenlerin veva vekillerinin gerek doğrudan doğruya ve gerek dolayısile telkin
lerde bulunmaları, işçileri hakikati saklamağa yahud değiştirmeğe sevk veya
her hangi bir suretle icbar etmeleri vevrhud işçilerin ilgili makamlara vaki ol m
ihbar, müracaat veya ifadeleri üzerim bunlara karşı fena muameleler yapmağa
kalkışmaları yasaktır.
işçilerin de çalıştıkları veva avı ıhtıkları iş yerlerile iş verenler hakkında, il
gili makamlar ve memurlara hakikate uygun olmayan ihbar veya müracaatta bu
lunarak bu makamlar ve memurları lüzumsuz muamelelere sevk etmeleri, iş ve
renleri haksız yere kanunen muatep vaziyette göstermeğe kalkışmaları ve il «•iri
makamlarca kendilerinden sorulan hususlar için doğru olmayan cevaplar vererek
murakabe ve teftişin ifasını karıştırmak, güçleştirmek veya yanlış bir neticeve
vardırmak gibi kötü niyetli hareketlerde bulunmaları yasaktır.
DOKSAN DOKUZUNCU MADDE — Bu kamımın hükümlerinin tatbikatını
temin ve takibe salâhivettar mnkamlar veya memurlar tarafından lüzumu halinde
vaki olacak talep üzerine, zabıta kuvvetleri, işbu makamlar veya memurların va
zifelerini tam ve kâmil bir surette ifa etmeleri esbabını temin eylemekle mükel
leftirler.
Yedinci fasıl
Sosyal

yardımlar

YÜZÜNCÜ" MADDE — î s hayatında, «Tş kazalarile meslekî hastalıklar»,
«Analık», «Thtn arlık», «Tşten kalma», «Hastalık» ve «Ölüm» hallerine karşı
yapılacak sosyal yardımlar. Devlet tarafından tanzim ve idare edilir.
Bu vazifenin ifası için. işbu kanun im meriyete girdiği tarihten bir yıl sonra,
Devlet müessesesi olmak üzere, bir « Tşçi sigorta idaresi » kurulur.
« îşçi sigorta idaresi » iş kanunu tatbikatını temin ve takib ile muvazzaf genel
teşkilâta bağlıdır.
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YÜZ BTKÎNCİ MADDE — İşçiler, işyerlerine alınma laril e beraber kendili
ğinden sigorta olunmuş olurlar. Bunlar bu suretle «Sigortalı» olmak hak ve ve
cibesinden feragat veya istinkâf edemezler.
«İşçi sigortası» bak ve vecibesini azaltmak veya başkasına devir ve ferağ
etmek yolunda sigortalı işçinin iş verenle yalıud üçüncü bir şahısla vukubulacak
her türlü akitleri de hükümsüzdür.
Bu kanunun tatbik edildiği işyerlerinde işçi tarifine dahil olmaksızın çalıştı
rılmakta olan müstahdemler hakkında dahi işçi sigortası hükümlerinin hak ve
vecibeleri cari olur.
YÜZ İKİNCİ MADDE — iş verenle ayni çatı altında yaşayan ve iş verenin
işlettiği iş yerinde çalışan karısı, usulü, fürıııı ve kardeşleri sigortaya dahil de
ğillerdir.
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 Türkiyede sigortalı bulu
nan 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.
YÜZ ÜÇÜNCÜ MADDE —• « işçi sigortası » nın işçilere veya hak sahibi ha
leflerine tenim ettiği haklardan istifade edebilmek için bunların Türkiyede yaşa
maları şarttır. Türkîyeden muvakkaten ayrılan bu gibi işçiler ve halefleri ancak
bir yıl müddetle sigorta haklarını muhafaza ederler. Şu kadar ki. bunların mem
leket dışarısında geçirdikleri işbu muvakkat müddet için, evvelce sigortadan ken
dilerine tahsis edilmiş olan iratlar isletilmez. Bir yıl bitmezden önce Türkiyeye
dönenlerin iratları, geldikleri tarihten sonraki ayın başından itibaren yeniden
bağlanır.
YÜZ DÖBDÜNCÜ MADDE — Hususî sigortalara müteallik ol-nı diğer kanun
lardaki hükümler işçi sigortası hakkında cari değildir.
YÜZ BEŞİNCİ MADDE — İsçi siportası icm idare tarafından vapılan
muamelelerle bu muameleler için alâkadarlara verilmesi veya bunlardan alınması
lâzımgelen ihbarname, makbuz, ilmühaber, arzuhal, beyanname ve saire gibi bü
tün evrak ve vesaik her türlü resim ve harçlardan muaftır.
YÜZ A L T İ N C İ MADDE — İş veren, işçi sigortası için kanunen kendisi
ne terettüb eden mükellefiyetlerden ve sair masraflardan dolayı işçi ücretlerin
den tenzilât yapamaz.
YÜZ YtGDÎNCİ MADDE — İşçi si- orta idaresi, ilk önce « İş kazasile mes
lekî hastalıklar » ve « Analık » sigortalarım yapar. İşbu sigortalara aid hüküm
leri havi kanunlar en geç bu kanunun meriyetinin altıncı ayı sonuna kadar, ve di
ğer sigorta kollarına aid kanunlar ise o sigortaların tatbikma imkân hâsıl olduk
ça, Hükümet tarafından Büyük Millet Meclisine sevkedilir.
Sekizinci fasıl
Ceza hükümleri
I - t ş akdine müteallik cezalar
YÜZ S E K İ Z İ N C İ MADDE — 1) 9 ucu maddede yazılı olan sürekli işleri mu-
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kaveleye bağlamayan veya bu mukaveleyi o maddenin tariflerine uygun şekilde
yapmayan,
2) 10 ncu maddede yazılıdığı gibi işçinin talebi üzereine kendisine işin umumî
ve hususî, şartlarını gösterir imzalı bir vesika vermeyen,
3) 18 nci madde mucibince işçiye «Yeni iş arama izni» ni vermeyen,
4) 21 nci madde mucibince işçiye ücret pusulası vermeyen veya işçinin ücret
defterine ücret hasaplannı geçirmeyen,
İ ş veren veya iş veren vekili beş liradan elli liraya kadar;
5) 11 nci maddede yazılı takım mukavelesini bu madde bükümlerine göre tan
zim ve tatbik etmeyen,
6) 19 ve 20 nci maddeler hükmünce işçi ücretlerini, zaruret olmaksızın, öde
meyen,
7) 22 nci madde hükmüne uymayacak
şekilde işçi ücretlerinden tazminat kar
şılığı kesen,
8) î ş yerlerinin dahilî talimatnameleri hakkında 29 ncu maddenin hükümlerin
den her hangi birine uymayacak şekilde harekette bulunan, yahut talimatname
de yazılı olan şartlardan her hangi birini tatbik etmeyen veya başka türlü tat
bik eden,
9) İşçilerden kesilecek para cezaları hakkında 30 ncu madde hükümlerinden her
hangi birine uymaz şekilde muamele yapan,
10) 32 ve 33 ncü maddeler mucibince çıkarılacak nizamnamelerde yazılı hü
kümlere uygun olmayacak şekilde harekette bulunan yahut işçi ücretlerini bu
nizamnamelerin tayin ettiği tarzdan başka türlü hesab ederek veren veya daha
aşağı hallerde ödeyen,
î ş veren veya iş veren vekili on liradan yüz liraya kadar;
11) Kadın işçilerin 25 nci madde mucibince gebelik ve doğum esnasmdaki ka
nunî istirahat devreleri içinde bilerek bu gibi kadınları çalıştıran,
12) Ekonomalarm açılması veya işletilmesi hususlarında 27 nci maddenin hü
kümlerinden her hangi birine uymayacak şekilde hareket eden,
13) 31 nci maddenin ikinci fıkrasında yazılı olduğu üzere işçiye şahadetname
vermeyen veya verdiği şahadetnameye işçi hakkında doğru olmayan yazılar yazan,
14) îşçi ücretlerinin ödeme tarzlarını değiştirmek hususunda 34 ncü madde
hükümlerine riayette bulunmayan;
î ş veren veya iş veren vekili yirmi beş liradan aşağı olmamak üzere hafif para
cezasına çarptırılır.
YÜZ DOKUZUNCU MADDE — 108 nci maddede yazılı suçlardan her hangi bi
rini, evvelki mahkûmiyetin cezasını çektikten sonra, bir sene zarfmda birinci de
fa tekrar işleyen kimseye önceki hükmün üçte biri nisbetinde ve bir defadan daha
faz]a, tekrar işleyene ise yarı nisbetinde fazla para cezası hükmolunur.
H . îşin tanziminde cezayı müstelzim haller
YÜZ ONUNCU MADDE — 1) 35 nci maddedeki hükümler mucibince tesbit edilmiş olan iş müddetlerinden fazla olarak işçileri çalıştıran iş veren veya
iş veren vekiline beş liradan elli liraya kadar;
2) 36 nci madde mucibince sağlık kaideleri bakımından günde ancak sekiz saat
veya daha az çalışılması lâzımgelen işlerde işçileri nizamnamede yazılı müddetler
den daha fazla çalıştıran iş veren veya iş veren vekiline yirmi liradan yüzelli li
raya kadar; '
3) 37 nci maddede yazıldığı veçhile fazla çalışma saatlerile işletilen iş yerlerin-
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de bu "husustaki nizamname hükümlerine uygun muamelede bulunmayan iş veren
veva iş veren vekiline beş liradan elli lirava kadar (şu kadar ki, fazla çalışma sa~
atile işletilen işçilere, nizamnamede tesbit edilen yüzde nisbetleri derecesinde faz
la ücret ödemeyen iş veren veya iş veren vekiline on liradan yetmiş beş liraya
kadar);
4) 38 nei madde mucibince bazı sebepler dolayısile işçilerin kanunî çalışma
müddetinden fazla istisnaî çalıştırılmalarına cevaz verilen hallerde ücretlerin tes
viyesi hususunda bu madde hükmüne riayet etmeyen iş veren veya iş veren veki
line on liradan yetmiş beş lirava kadar; ve ayni. maddenin ikinci fıkrasına göre alâ
kadar makama keyfiyeti bildirmeyen iş veren veya iş veren vekiline beş liradan
elli liraya kadar;
5) 39 nen maddede yazılı hallerde fazla çalıştırılması icab eden işçileri îcra Ve
killeri Heyetince tayin edilen müddetten daha uzun zaman çalıştıran veya ayni
maddenin ikinci fıkrası mucibince işçi ücretlerini ödemeyen iş veren veya iş veren
vekiline on liradan yüz liraya kadar;
6) 40 ncı madde mucibince kanunî çalışma müddetleri içinde sayılan haller
den dolavı isçi ücretlerini eksiltmeye uğratan is veren veya iş veren vekiline on li
radan yetmiş beş lirava kadar; ve avni madde mucibince bu haller için çıkarıla
cak nizamnamelerin hükümlerine avkırı düşecek hareketlerde bulunan iş veren
veya iş veren vekiline bes liradan elli lirava kadar;
7) 41 nei madde mucibince çalışma saatlerini avar ve tavin etmeyen veya dahilî
talimatnamelerinde göstermeyen, yahut is yerlerinde levhalarla ilân etmeyen iş
veren veva is veren vekiline iki liradan on liraya kadar;
8) 42 nei maddede yazılı dinlenmeler hakkındaki hükümlere riayet etmeyen iş
veren veya iş veren vekiline beş liradan elli liraya kadar;
9) 43 ncü madde mueibincekgeeeleri işçi çalıştırmalarına cevaz verilen iş yer
lerinde isçileri geceleri sekiz saatten fazla çalıştıran veya işçilere işin ortalama za
manında dinlenme vermeyen, veyahut gece işçi çalıştırmaya aid nizamname hü
kümlerine riayet etmeven veya nöbetleşe işçi postaları kullanılan islerde ayni mad
denin «IV» numaralı fıkrası hükümlerine uygun hareket etmeyen iş veren veva iş
veren vekiline on liradan yüz lirava kadar, ve avni maddenin «II» numaralı fıkrası
hükmünce çıkanlacak nizamnamede, gece işletilmeleri yasak edilmiş olan is yerle
rinde isçileri geceleyin çalıştıran iş veren veya iş veren vekiline yirmi beş liradan
aşaeı olmamak üzere;
10) 45 nei madde mucibince cumartesi günleri saat on üçten itibaren tatil edil
mesi icab eden iş verlerinde isçi ücretlerim tam olarak ödemeyen iş veren veya iş
veren vekiline on liradan yüz lirava k a d a r ;
11) 46 ncı maddenin I ve Tl numaralı bentleri mucibince Cumhuriyet bay
ramında işçilere ücretlerini ödemeyen is veren veya iş veren vekiline on liradan
yetmiş beş liraya kadar; ve ayni maddenin I I I numaralı bendi mucibince is ye
rini kanatmak mecbnriveti bulunmayan sair bayram ve tatil günleri için işçilerin
ücreti hakkında dahilî talimatnamede tesbit etmiş olduğu usule riayet etmeyen iş
veren veva iş veren vekiline beş liradan yirmi beş liraya kadar;
12) 47 ncı maddede sayılan işçiler veya memurlar hakkında
çıkarılacak ni
zamname hükümlerine riayet etmeyen
iş veren veya iş veren vekiline on liradan
yüz liraya kadar;
13) 48 nei madde hükümlerine uymayacak bir tarz ile 16 yaşını
doldurmamış
çocukları çalıştıran iş veren veya iş veren vekiline on liradan yüz liraya kadar;
14) 49 ncu madde ile yasak edilmiş olan işlerde on sekiz yaşını doldurmamış er
kek çocukları veya her yaştaki kız veya kadınları çalıştıran
iş veren veya iş
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veren vekiline yirmi beş liradan aşağı olmamak üzere;
15) 50 nci maddenin I I numaralı fıkrası mucibince geceleyin on altıdan
yukarı yaştaki kız ve erkek çocuklarla daha büyük kadınların çalıştırılmalarına
dört yıl ıçııı izin verilecek olan bazı işler müstesna tutulmak üzere, bu mad
denin 1 numaralı fıkrasında yazılı esas hükme göre sair sanayie aid işlerde on
sekiz yaşını doldurmamış erkek çocuklarla her yaştaki kız ve kadınları gecele
yin çalıştıran iş veren veya iş veren vekiline yirmi beş liradan aşağı olmamak
üzere; ve ayni maddenin I I 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 Iktısad vekâletince tesbit edilen şartlar ve usullere riayet etmeyen iş veren veya
iş veren vekiline on liradan yüz liraya kadar; ve ayni maddenin I I I numaralı
fıkrasında yazılı halleri alâkadar makama yirmi dört saat içinde
bildirmeyen
iş veren veya iş veren vekiline beş liradan elli İraya kadar;
16) 51 nci maddenin tariflerine uygun şekilde işçi cetvellerini tanzim etmeyen
yahut noksan tanzim eden veya bu cetvelleri talep vukuunda alâkadar
makama
ibraz etmeyen iş veren veya iş veren vekiline beş liradan elli liraya kadar;
17) 52 nci maddede yazılı nizamnamelerle
tesbit edilen usuller ve kaidelere
riayet etmeyen iş veren veya iş veren vekiline on liradan yüz liraya kadar hafif
para cezası hükmolunur.
YÜZ ON B İ R Î N C İ MADDE — 110 ncü maddede yazılı suçlardan her hangi
birini, evvelki mahkûmiyetin cezasını çektikten sonra, bir sene zarfında birinci defa
tekrar işleyen kimseye önceki hükmün üçte biri nisbetincle ve bir defadan daha
fazla tekrar işleyene ise yarı nisbetinde fazla para cezası hükmolunur.
I I I - işçilerin sağlığını koruma ve iş emniyeti hükümlerinden
müstelzim haller

dolayı cezayi

YÜZ ON İ K İ N C İ MADDE — 1) 54 ncü maddenin birinci fıkrasındaki esas
hükme riayet etmeyerek 55 nci madde mucibince çıkarılacak olan «işçilerin sağ
lığını koruma ve iş emniyeti nizamnamesi» nde veya bazı işlere aid özel tedbir
leri gösteren ayrı ayrı nizamnamelerde esasa müteallik ve birinci derecede sayıl
mış olan şartları tam ve mükemmel bir halde tutmayan iş verene yüz liradan
aşağı olmamak üzere hafif para cezası verilir ve noksanların ikmaline kadar iş
yeri kapattırılır. İşbu nizamnamelerde ikinci derecede sayılan şartları tamamla
yan iş verene ise elli liradan yüz liraya kadar hafif para cezası hükmolunur ve
noksanların ikmaline kadar iş yerinin kapatılmasına dahi karar verilebilir.
2) 54 ncü maddenin ikinci fıkrasında yazılı olduğu üzere sağlık koruma ve iş
emniyeti şartlarına riayet etmiyerek başka işçilerin emniyetini yahud sağlığını
tehlikeye düşüren işçiye (dahilî talimatnamede sağlık koruma ve iş emniyeti şart
larına mugayir hareketler için 30 ncu madde mucibince tesbit edilmiş olan ve
doğrudan doğruya iş yerinde iş veren veya iş veren vekili tarafından tatbik edi
len ücret kesintilerinden başka) beş liradan elli liraya kadar haif para cezası ve
rilir.
YÜZ ON ÜÇÜNCÜ MADDE — 1) 58 nci maddenin A bendinin üçüncü fıkrası
mucibince « işletme vesikası » almaksızın açtığı iş yerinde işçi çalıştıran iş veren
veya iş veren vekiline :
a) Vesikasız açtığı iş yerinde « işçilerin sağlığını koruma ve iş emniyeti nizam
namesi » nin veya özel nizamnamelerin bütün şartları noksansız olarak yerine
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getirilmiş bulunuyorsa, beş liradan elli liraya kadar hafif para cezası hükmolu
nur.
b) vesikasız açtığı işyerinde adı geçen nizamnamelerin yalnız ikinci derecedeki
şartları kısmen veya tamamen yerine getirilmemiş bulunuyorsa, on liradan yüz li
raya kadar hafif para cezası hükmolunur ve bu şartların ikmaline kadar iş yeri kapattırılabilir.
c) Vesikasız açtığı iş yerinde adı geçen nizamnamelerin birinci derecedeki şart
ları kısmen veya tamamen yerine getirilmemiş bulunursa, yirmi liradan aşağı olma
mak üzere hafif para cezası hükmolunur ve her halde bu şartların ikmaline kadar
iş yeri kapattırılır.
2) Ayni maddenin \ B bendindeki ikinci fıkranın son cümlesi mucibince alâka
dar memurlar tarafından sonradan görülen noksanlardan birinci derecede sayılmış
şartlara dahil bulunanları nizamen muayyen mühlet zarfında ikmal etmeyen iş ve
rene elli liradan aşağı olmamak üzere hafif para cezası hükmolunur ve her halde bu
şartların ikmaline kadar iş yeri kapattırıl ir. Yukarıda anılan noksanlardan ikinci
derecede sayılmış şartlara dahil bulunanları nizamen muayyen mühlet zarfında
ikmal etmeyen iş verene ise, on liradan elli liraya kadar hafif para cezası hükmolu
nur ve bu şartların ikmaline kadar iş yeri kapattırılabilir.
3) Ayni maddenin O bendinde yazıldığı üzere ikinci derecedeki şartlarda gö
rülen noksanları nizamen muayyen mühlet zarfında ikmal etmediğinden dolayı
idareten kapatılmış olan iş yerini memnuiyet hilâfına olarak tekrar açıp işleten iş
verene, yirmi liradan yüz liraya kadar hafif para cezası hükmolunur ve iş yeri
tekrar kapattırılır.
4) Ayni maddenin Ç bendinin son cümlesinde yazıldığı üzere nizamen muayyen mühlet içinde iş yerindeki noksanları ikmal ve ıslah etmeyen iş verene,
yirmi liradan yüz liraya kadar hafif para cezası hükmolunur ve bu şartların ikma
line kadar iş yerinin kapatılmasına dahi karar verilebilir.
5) Ayni maddenin F bendi mucibince idareten kapatılmış olan bir iş yerini
memnuiyet hilâfına olarak tekrar açıp işleten iş verene, yüz liradan aşağı olma
mak üzere hafif para cezası hükmolunur ve her halde iş yeri kapattırılır.
6) Ayni maddenin G bendi mucibince noksanları nizamen muayyen mühlet
içinde ikmal edilmeyerek ilgili makamdan «işletme vesikası» alınmamış olan bir iş
yerini işleten iş verene (işbu iş yeri idareten kapatılmamış bulunuyorsa) elli li
radan aşağı olmamak üzere hafif para cezası hükmolunur ve ayni sebepten dolayı
idareten kapatılmış bulunan iş yerini memnuiyet hilaf ma olarak tekrar açıp işle
ten iş veren ise, yüz liradan aşağı olmamak üzere hafif para cezasına çarptırılır.
7) 56 ncı maddenin H bendinde yazılı hallerden ayni maddenin A bendi
hükmüne temsil edilenler için o bendin tariflerine uygun surette muamele ifa
etmemiş olan iş veren hakkında işbu 113 ııeü maddenin 1 numaralı fıkrasındaki
c bendinin hükümleri tatbik olunur ve 56 ncı maddenin H bendinde yazılı
hallerden ayni maddenin B bendi hükmüne temsil edilenler için o bendin tarif
lerine uygun surette muamele ifa etmemiş olan iş veren hakkında ise işbu 113 ncü
maddenin 1 numaralı fıkrasındaki b bendi hükmünce ceza verilir.
YÜZ ON DÖRDÜNCÜ MADDE — 1) 57 nci maddenin birinci fıkrasında yazılı
olduğu veçhile; iş yerine içki getiren veya sarhoş olarak gelen, yahut bu gibi içki
leri iş yerinde kullanan kimseye beş liradan elli liraya kadar ve bu içkileri başka
larına 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 iş veren
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vekili, yahut, işçilerin sevk ve idaresüe, yahut bunlar üzerinde murakabe veya
nezaret ile muvazzaf bir kimse ise, buna verilecek ceza iki katına çıkarılır.
3) Ayni maddenin ikinci fıkrası mucibince ispirtolu içkiler hakkındaki yasa
ğa muhalif hareketlerin vuku bulmaması için icap eden dikkat ve murakabeyi ifa
etmeyenlere yirmi liradan yüz liraya kadar hafif para cezası verilir.
YÜZ ON B E Ş İ N C İ MADDE — 58 nci madde mucibince ağır ve tehli
keli işler hakkındaki nizamnamenin hükümlerine muhalif olarak bu işlerde ka
dınlar ve on sekiz yaşını tamamlamamış çocukları çalıştıran, iş veren veya iş ve
ren vekiline yüz liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasile beraber bir haf
tadan bir aya kadar ağır hapis cezası verilir.
YÜZ ON A L T I N C I MADDE — 59 ncu madde mucibince ağır ve tehlikeli
işlerde, doktor raporu olmaksızın işçi çalıştıran, iş veren veya iş veren vekiline
yirmi beş liradan yüz liraya kadar hafif para cezası hükmolunur.
YÜZ ON Y E D İ N C İ MADDE — 60 r c ı madde mucibince 12 den 18 yaşa kadar
(18 yaşındakiler dahil) çocukları doktor raporu olmaksızın her hangi bir işte ça
lıştıran veya ayni maddenin ikinci fıkrasında yazıldığı üzere eski iş yerlerinde
çalışmakta olan bu yaşlardaki çocukları altı ay içinde hekim muayenesinden ge
çirmeyen ve bunlar hakkındaki raporları taleb vukuunda ibraz etmeyen iş veren
veya iş veren vekili elli liradan aşağı olmamak üzere hafif para cezasına çarptırılır.
YÜZ ON S E K İ Z İ N C İ MADDE — 1) 61 nci madde mucibince çıkarılacak olan
nizamname hükümlerine uygun olmayarak, gebe veya emzikli kadınların çalıştın]
ması yasak olan işlerde bunları çalıştıran iş verene veya iş veren vekiline yüz li
radan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ve bunların çahştınlmaları caiz olan
işlerde ise nizamnamede tesbit edilmiş olan şartlar ve usullere riayet etmeyen iş
verene veya iş veren vekiline elli liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası
hükmolunur.
2) Ayni maddede anılan nizamname hükmünce emzirme odası veya çocuk ba
kım yurdu tesis edilmesi icab eden iş yerinde bu tesisatı nizamen muayyen mühlet
zarfında yapmayan iş verene yirmi beş liradan yüz liraya kadar hafif para cezalı
verilir.
YÜZ ON DOKUZUNCU MADDE — 62 nci madde mucibince çıkarılacak olan
nizamnamelerin hükümlerine mugayir harekette bulunan iş verene veya iş veren
vekiline on liradan yüz liraya kadar hafif para cezası verilir.
YÜZ Y İ R M İ N C İ MADDE — 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 ve 119 ncu
maddelerde yazılı suçlardan herhangi birini, evvelki mahkûmiyetin cezasın?
çektikten bonra, bir sene zarfında birinci defa tekrar işleyen kimseye önceki hük
mün üçte biri nisbetinde ve bir defadan daha fazla tekrar işleyene ise, yarı uisbetinde fazla para cezası hükmolunur.
I V . i ş ve işçi bulma hükümlerinden dolayı cezayi müstelzim

haller

YÜZ Y İ R M İ B İ R İ N C İ MADDE — 1) 65 nci maddenin A ve B bentleri hü
kümlerinden birine muhalif olarak işçilere iş ve işlere işçi bulmak üzere hususî ida
rehane açan kimseye elli liradan başlamak üzere hafif para cezası hükmolunur ve
idarehane kapattırılır.
2) Ayni maddenin B bendinin ikinci fıkrası hükmüne tevfikan idareten kapa
tılmış olan böyle bir hususî idarehaneyi memnuiyet hilâfına olarak tekrar açıp iş-
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leten kimseye yüz liradan aşağı olmamak üzere hafif para cezası hükmolunur ve
idarehane kapattırılır.
3) Yukarıki fıkralar mucibince cezaya çarptırılarak kapattırılmış olan idareha
neyi tekrar açıp işleten kimseye evvelki para cezasınm iki misli hükmolunacağı
gibi ayrıca iki aya kadar hafif hapis cezası dahi verilir.
YÜZ Y l R M l İ K İ N C İ MADDE — 1) 66 ncı maddenin A bendi hükmünce
salâhiyettar makama verilmesi lâzımgelen beyannameyi mühleti zarfında verme
yen hususî iş ve işçi bulma idarehanesi sahib veya müdürüne 25 liradan 100 liraya
kadar hafif para cezası hükmolunur.
2) Ayni maddenin B bendi mucibince salâhiyettar makam tarafından yapı
lacak incelemeler ve soruşturmalara karşı güçlükler çıkaran veya kendisine tebliğ
edilen noksanları tamamlamayan veya muamelelerinin usul ve şartlarında ve ücret
tarifelerinde salâhiyettar makamın yaptığı tadiller ve ıslahları o suretle tatbik et
meyen veyahut yukarıda yazılı muameleleri ikmal ettirerek « Muvakkat izin kâ
ğıdı » almayan hususî idarehane sahib veya müdürüne yirmi beş liradan aşağı ol
mamak üzere hafif para cezası hükmolunur ve böyle bir idarehane, idarî surette
kapattırılmamış bulunuyorsa, işlemekten menolunur.
YÜZ Y İ R M İ ÜÇÜNCÜ MADDE - 1) Hususî iş ve işçi bulma idarehanesinde,
67 nci madde mucibince salâhiyettar makamın tasdikinden geçirilmemiş tarifelere
göre ücret alarak muamele yapan veya tasdikli tarifeden fazla ücret alan idare
hane sabib veya müdürüne yüz liradan aşağı olmamak üzere hafif para cezasile be
raber bir haftadan bir aya kadar hafif hapis cezası dahi verilir.
2) Ayni madde mucibince salâhiyettar makamdan tasdikli ücret tarifesini ya
zıhanesinde levhalarla ilân etmeyen idarehane sahib veya müdürüne yirmi beş Lira
dan yetmiş beş liraya kadar hafif para cezası hükmolunur.
YÜZ Y İ R M İ DÖRDÜNCÜ MADDE - 1) 68 nci maddenin birinci fıkrası muci
bince muhtelif iş ve sanat zümreleri veya menafii umumiyeye hadim yahut mün
hasıran hayır işlerile müştagil cemiyetler tarafından, ilgili makamın izni alınmak
sızın iş ve işçi bulma faaliyetine geçilmesi halinde bu hareketin müteşebbis veya
faillerine on liradan elli liraya kadar hafif para cezası hükmolunur.
2) Ayni madde mucibince ilgili makamdan izin alarak iş ve işçi bulma faaliye
tine geçen teşekküllerce işçilerden her hangi bir ücret alınması halinde, bu hareke
tin faillerine yirmi beş liradan yüz elli liraya kadar hafif para cezası hükmolunur.
3) Ayni maddenin son fıkrası mucibince iş kanununun meriyete girmesinden
önce mevcud meslekî teşekküller veya cemiyetler tarafından idare olunan iş ve
işçi bulma faaliyetlerine müteallik beyannameyi muayyen mühlet içinde salâhiyet
tar makama vermeyen teşekkül veya cemiyet mümessil veya müdürlerine on liradan
elli liraya kadar hafif para cezası verilir.
YÜZ Y İ R M İ B E Ş İ N C İ MADDE — 1) 69 ncu madde mucibince iş veren
lerin işçi ihtiyaçlarını ve bazı vasıfları haiz işçilerin iş ihtiyaçlarını resmî «İş ve
işçi bulma teşkilâtı» na bildirmeleri, yahut umumiyetle veya bazı vasıfları haiz
bir kısım işçilerin her hangi bir işe alınmazdan önce resmî teşkilâttan «İşçi kar
nesi» almaları usulleri hakkındaki nizamnamelerin hüküm ve şartlarına riayet
etmeyen iş verene, beş liradan yirmi beş liraya kadar ve işçiye ise on liraya kadar
hafif para cezası verilir.
2) Ayni madde mucibince hususî iş ve işçi bulma idarehanelerinin, yahut iş
zümrelerine aid meslekî teşekküller veya cemiyetler tarafından idare olunan" iş ve
ya işçi bulma teşkilâtının faaliyetlerinden muntazam raporlarla ilgili makamın ha-
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berdar edilmesi mecburiyetine dair çıkarılan nizamnamelerin hüküm ve şartları
na miinafi harekette bulunan hususî idarehane sahib veya müdürüne, yahut te
şekkül veya cemiyetin iş ve işçi bulma teşkilâtını idare ile muvazzaf kimseye beş
liradan yirmi beş liraya kadar hafif para cezası hükmolunur.
YÜZ Y İ R M İ A L T I N C I MADDE — 1) 70 nci madde hükmünce umuma açık
olan bir toplantı yerini işletmekte olup ta doğrudan doğruya veya bilvasıta iş
veya işçi bulı.\a simsarlığı yapan, yahut bu yolda sair şekillerle ücret mukabilin
de tavassut vt faaliyette bulunan kimseye yüz liradan aşağı olmamak üzere ağır
para cezası hükmolunur. Tekerrür halinde iki kat para cezasile beraber bir hafta
dan bir aya kadar hapis cezası dahi verilir.
2) Ayni madde hükmünce umuma açık toplantı yerlerinde, ilgili makamdan
verilmiş resmî vesikası olmaksızın iş ve işçi bulma tavassut ve faaliyetinde bulu
nan kimseye elli liradan aşağı olmamak üzere hafif para cezası ve tekerrür halin
de bu cezanın iki mislile beraber bir haftadan bir aya kadar hapis cezası dahi
hükmolunur.
V. Grev ve lokavt yasaklığma ve iş ihtilâflarının halline müteallik hüküm
lerden dolayı cezazayı müstelzim haller
YÜZ YÎRM T Y E D İ N C İ M A D D E — V) 72 nci maddedeki esas hükme muhalif
olarak ve 73 ncü maddenin birinci veya ikinci yahut üçüncü fıkrasındaki tarifler
den birine uygun tarzda grev yapan işçilerden her biri on liradan yüz liraya kadar
hafif para cezasına çarptırılır.
2) Grev yapan işçiler, amme hizmeti gören müesseselerde çalışmakta iseler, bun
lardan her biri hakkında 1 numaralı fıkrada yazılı para cezasile birlikte bir ay
dan altı aya kadar hafif hapis cezası dahi hükmolunur.
3) Yapılan grev Devlet, vilâyet veya belediye idare veya k a r a r l a n üzerinde bir
tesir ve tazyik icra etmek maksadına matuf bulunuyorsa failleri iki aydan iki se
neye kadar hapis ve bir aydan bir seneye kadar Devlet müesseselerile amme hiz
metleri müesseselerinde çalışmaktan menolunurlar.
YÜZ YİTİMİ S K K İ Z İ N C Î MADDE — 1) Grev yapan işçiler, iş yerini veya iş
verenin kendisine veya vekiline, yahud işçilerin sevk ve idare veya nezaretile mu
vazzaf kimselere aid malları tahrip veya telef eder yahud zarara uğratırlarsa bu
cürmün ikama iştirak edenlerin her biri elli liradan iki yüz liraya kadar ağır pa
ra cezasile birlikte iki aydan bir seneye kadar hapse mahkûm edilir2) Amme hizmeti gören müessesede çalışmakta iken grev yapan işçiler işbu
müessesenin iş yerlerini yahud sair mallarını tahrip veya telef ederler yahud za
rara uğratırlarsa, bu cürmün ikama iştirak edenlerin her biri yüz liradan üç yüz
liraya kadar ağır para cezasile birlikte altı aydan üç seneye kadar hapse m:ıhkûm edilirler. Yukarıda yazılı cürüm, bir Devlet müessesesinin iş yeri veya sair
mallraı üzerine ika edildiği takdirde bu cezalar yarı nisbette arttırılır.
YÜZ Y İ R M İ DOKUZUNCU MADDE — 127 nci maddenin 1 numaralı fıkra
sında yazılı suça önayak olanlar hakkında o fıkrada yazılı para cezası üçte bir
nisbetinde arttırılmakla beraber bir aydan üç aya kadar hafif hapis cezası dahi
verilir.
127 nci maddenin 2 ve 3 numaralı fıkralarındaki yahud 128 nci maddenin
1 ve 2 numaralı fıkralarındaki suçlardan birine önayak olanlar hakkında ise o
fıkralarda yazılı para ve hapis cezaları üçte bir nisbetinde arttırılır.
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Y Ü Z OTUZUNCU MADDE — 73 ncü maddede yazılı grev nisaplarından
birini doldurur sayıda işçilerin, aralarında kararlaştırılarak ve hep birlik
te 16 ııcı maddedeki 2 numaralı ( Ahlâk ve hüsnüniyet kaidelerine uyma
yan haller ) bendinin c fıkracında yazılı tarzda, iş yerlerinin dahilî talimatı
veya iş mukavelesinin şartları mucibince yapmakla mükellef bulundukları ödev
lerden
her hangi birini, kendilerine vaki ihtara rağmen, ifadan imtina etme
leri 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
ceazsı üçte bir nisbetinde arttırılmakla beraber on günden iki aya kadar hafif
hapis cezası dahi hükmolunur (16 ncı madde ile bu gibi ahval için iş verene
verilmiş olan fesih hakkı mahfuzdur).
YÜZ OTUZ B l R Î N O Î MADDE — 1) 72 nci maddedeki esas hükme muhalif ola
rak 74 ncü maddenin birinci veya ikinci fıkrasındaki tariflerden birine
uygun
tarzda lokavt yapan iş veren, beş yüz liradan iki bin liraya kadar ağır para ce
zasına mahkûm edilir.
2) Lokavt, âmme hizmeti gören bir müessesede yapıldığı takdirde iş veren
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 yahud belediye idare veya kararları üzerinde
tesir veya tazyik icra etmek maksadına matuf bulunuyorsa, iş veren iki bin
beş yüz liradan beş bin liraya kadar ağır para cezası ile birlikte altı aydan
iki seneye kadar hapis cezasına dahi çarptırılır. Bu maksatla yapılmış olan
lokavt amme hizmeti gören müessesede vaki olmuş ise iş verene altı bin liradan
başlayan ağır para cezasile birlikte üç seneden aşağı olmamak üzere hapis ce
zası dahi hükmolunur.
Y Ü Z OTUZ ÎKTNOİ M ATİDE — 127, 128, 129, 130 ve 131 nci maddelerdeki
ceza hükümleri, işbu kanunun iatbik edildiği işyerlerinde, 1 nci maddenin
«işçi» tarifi çevresine girmeyecek tarz ile çalışmakta olan müstahdemler hak
kında dahi caridir.
YÜZ OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — 76 nci maddede yazılı olduğu veçhile iş ihti
lâflarının halline müteallik hükümlerin tatbik edilmeyeceği bir yıllık müddet için
de o maddenin ikinci fıkrası mucibince her hangi bir iş yerinde meri bulunan
umumî veya hususî iş şartlarını veya bunların tatbik tarz ve usullerini işçilerde
anlaşmaksızm değiştiren ve böylece ihtilâfa sebebiyet veren iş veren veya iş ve
ren vekili, elli liradan aşağı olmamak üzere hafif para cezasına mahkûm edilir.
YÜZ OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — «Toplulukla iş ihtilâfı» çıkmış olan iş
yerinde iş veren ve işçi mümessilleri arasında uzlaştırma yolile meselenin halledil
mesi hususunda 80 nci maddede yazılı usul ve muamelelere riayet etmeyen iş veren
veya mümessil işçilere beş liradan yirmi beş liraya kadar hafif para cezası hükmo
lunur.
YÜZ OTUZ B E Ş İ N C İ MADDE — « Toplulukla iş ihtilâfı » nın uzlaştırma
yolu ile hallcdilmemesi halinde, 81 nci maddenin (A) bendi mucibince ilgili maka
ma vaziyeti bildirmeyen iş veren ve işçi mümessillerine beş liradan yirmi beş liraya
kadar hafif para cezası verilir.
YÜZ OTUZ A L T I N C I MADDE — î ş ihtilâfının halli hakkında kanunda
tasrih edilmiş olan şekillerden her hangi birile kesinleşen kararlara ittiba etme-
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en iş verene lokavt hakkındaki cezalar tatbik olunur.
VI. î ş hayatının murakabe ve teftişi hakkındaki
zayi müstelzim lıaller

hükümlerden dolayı ee-

YÜZ OTUZ Y E D İ N C İ M A D D E — İş hayatının takib, murakabe ve teftişi sı
lasında 92 ne i maddenin ikinci fıkrasında yazılı mükellefiyetleri yerine getirme
den kimselere beş liradan aşağı olmamak üzere hafif para cezası verilir.
îşbu mükellefiyetleri ifadan imtina suçunun tekerrürü, iki kat para cezasile
nrlikte bir aya kadar hafif hapis cezasını dahi müstelzimdir.
YÜZ OTUZ S E K İ Z İ N C İ MADDE — 97 ııei madde mucibince teftiş defteri buundurmayan veyahut ayni maddede yazılı beyannameleri nizamen muayyen zananlarda doldurub ilgili makama vermeyen iş veren veya iş verm vekili, beş liradan
;lli liraya kadar hafif para cezasına mahkûm edilir.
îşbu beyannameleri hakikate uymaz veya eksik bir tarzda dolduran iş veren
/e37a' vekiline, bir haftadan bir ayı kadar hapis cezasile birlikte elli liradan iki yüz
iraya kadar ağır para cezası verilir.
Y Ü Z OTUZ DOKUZUNCU MADDE — 1) 98nci maddeuinbirinci fıkrasındaki
fasak hükümlerinden her hvngi birine muhalif hareketle bulunan is verene veya ve
riline, bu hareket kanunen daha ağır bir suç teşkil etmediği takdirde, yirmi beş
İradan aşağı olmamak üzere hafif para cezası verilir.
2) Ayni maddenin ikinci fıkrasındaki yasak hükümlerinden her hangi birine
mıhalif harekette bulunan işçiye, bu hareket kanunen daha ağır bir suç teşkil
itmediği takdirde, beş liradan aşağı olmamak üzere hafif para cezası hükmolunur.
Ceza hükümlerine

müteallik

nıütemıvim

madde

YÜZ K I R K I N C I MADDE — Bu kanunun bükümleri mucibince is vere
nin uhdesine terettüb eden her hangi bir mükellefiyetin yerine getirilmesi dolayısile veyahut bu kanun hükümlerinden her hangi birinin tatbiki neticesine müste
niden işçi ücretlerinden her ne şekilde olursa olsun eksiltme yapan iş veren veya
işveren vekiline, elli liradan aşağı olmamak üzere hafif para cezası hükmolunur.
Dokuzuncu muvakkat fasıl
Teşkilât
YÜZ K I R K B Î R Î N C İ MADDE — Tş kanunu hükümlerinin tatbikatını te
min ve takip etmekle mükellef olmak üzere, bu kanunun neşri tarihinden itiba
ren, Iktısad vekâletine bağlı bir « i ş dairesi » kurulur. Bunun Ankara da «Genel
rnerkezi » ve memleketin lüzum 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 lâ
yihasını, en geç iş kanununun ikinci meriyet yılı içinde, Büyük Millet Meclisine
sevkeder.
YÜZ K I R K ÎKİNOT MADDE —- Yukarıki maddede ya/ıh «Teşkilât kanunu»
çıkıncaya kadar, «tş dairesi» niıı gerek genel merkezinde ve gerek vilâyetlerdeki
kollarında ihtivaca göre tavzif edilecek memurların ve seir müstahdemlerin kadro
ları ve işbu müddet zarfında bunlara verilecek aylık ücretlerin miktarları, tktısad
vekâletince yapılacak teklifler üzerine, icra Vekilleri Heyeti kararnameleri!e tesbit edilir.
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7 Ü Z K I R K ÜÇÜNCÜ MADDE — «İş dairesi » için 1936 bütçesinin İktısad
vekâletine aid masraflar kısmına, ayrı birfasıl olarak, bu seneye mahsus (100 000)
liralık tahsisat konmuştur. Bu dairenin masarif a ti umumiyesi işbu topyekûn tah
sisattan tesviye edilir.
Sarfiyatın bu yolda icrası usulü, ancak asıl « Teşkilât kanunu » ile birlikte bu
teşkilâtın esas bütçesinin de taayyün edeceği zamana kadar caridir.
YÜZ K I R K DÖRDÜNCÜ MADDE - «İş dairesi» ıım merkezde veya vilA\etlerdeki teşkilâtı tarafından \aki olacak talep veya ilân üzerine, ilgili makamların da
vetine gelmek, istenilen malûmatı vermek, beyannamelerini doldurmak ve iş haya
tını takip, murakabe ve teftiş için salâhiyettar memurların yapacakları soruştur
ma ve incelemelerde ve bunlar tarafından bütün iş yerlerinin ve müştemilâtının her
zaman muayene edilmesi hususlarında kendilerine karşı güçlük göstermemek, sor
gularını doğru ve eksiksiz cevaplandırmak gibi, bu kanunun muhtelif hükümleri
mucibince iş verenlere veya işçilere yahud alâkadar görülen diğer kimselere tahmil
edilmiş bulunan her türlü mükellefiyetlerin yerine getirilmesi, bu « Daire » nin faa
liyete başlaması tarihinden itibaren mecburidir.
Bu mecburiyetlere riayet etmeyen kin seler hakkında, işbu kanunun « Ceza hü
kümleri » ne aid sekizinci faslında bu gibi haller için konulmuş olan cezalar dahi,
kanunun neşri tarihinden itibaren, tatbik olunur.
YÜZ KIRK BEŞİNCÎ MADDE — « i ş dairesi » mn faaliyete başlaması hak
kında îktısad vekâleti tarafından gazel elerle yapılacak ilânlarda yazılı tarihten
itibaren, bu vekâletteki « i ş ve işçiler bürosu » mülgadır.

Onuncu fasıl
Son

hükümler

YÜZ KIRK ALTINCI MADDE — Bu kanun, neşri tarihinden bir yıl sonra
ve 63 ncü madde ile 64 ncü maddenin hükümleri ise üç yıl sonra meri olur. Ancak
« Tş dairesi » teşkilâtına aid hükümlerin meriyeti, kanunun neşri tarihinde başlar.
Y (ı Z K 1 R K Y EI) İ NC İ M A DI) E - Bu kanunun meriyte girdiği tarihten iti
baren, I32.r> tarihli «Tatili eşgal lanunu» ile «Ereğli havzei fahmiyesi amelesi »
hakkındaki 10 eylül 1337 tarihli ve 151 numaralı kanunun, « î ş kanunu » hükümle
rine muhalif olan hükümleri mülgadır.
YÜZ KIRK S E K İ Z İ N C İ .MADDE
Heyeti memurdur.
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