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Biiyiik Millet Meclisi yiiksek reisligine
Cenevrede Milletlerarasi I§ Te§kilati konferansmin 19 ncu inikadinda kabul edilen yeralti i§leri
mukavelesinin tasdiki hakkinda Hariciye vekilligince hazirlanan ve tcra Vekilleri Heyetince
29.XII.1936 tarihinde Yiiksek Meclise arzi kararla§tinlan kanun layihasi esbabi mucibesile bir-.
likte sunulmu§tur.
Basvekil
/. tnonii

Mlucib sebebler lttyihasi
Azasindan bulundugumuz Milletler cemiyeti 1§ Burosunun delaletile §imdiye kadar muhtelif tarihlerde toplanan is konferanslarindan bir Q- okmukavele ve tevsiyeler tesbit ve bunlann aza
Devletlerce tetkik ve icabinda kabul edildigi malumdur. Bu isleri sevk ve tanzim edecek mahiyette
elde bu giine kadar bir kanunumuz mevcud degildir. Bu bosluk ahiren meriyete giren is kanunile
doldurulmus oluyor. Binaenaleyh bundan boyle diger Hiikumetler gibi bahse mevzu konferanslarca hazirlanan vesaik hakkinda bizce de peyderpey kararlar ittihizi ile beynelmilel bu nevi igtimat ve insani hareketlere iltihak zaruri bir mahiyet almistir.
1935 senesi haziraninda toplanan 19 ncu beynelmilel is konferansmda bes mukavele ile bir tavsiye kabul edilmis olmakla bunlara iltihak edib etmiyecegimizin tebligi Milletler Cemiyetinden
mutad veghile sorulmaktadir. Devrei haziraya aid olan bu vesaik tetkik edilib aid oldugu makamlarla da mutabik kalmarak atideki neticelere vasil olunmustur. Bunlardan ugu yeni maden komurii ocaklarmda Qalisan muddetini tahdid eden mukavele projesile, maluliyet, ihtiyarlik ve oliim
sigortalarmdan dogan haklarm muhafazasi iqin Milletler arasi bir rejim kurulm&sma aid mukavele projesi ve sise fabrikalarmda ^alisma saatinin azaltilmasina aid mukavele projesi muhteviyati, heniiz inkisaf etmekte olan sanayi ve is hayatimizm ihtiyaglarma uygun goriilememekle beraber ileri de miisahede edilecek zaruretlere gore itibar nazarma almmasi muvafik miitalea kilinmistrr.
Tavsiye mahiyetinde olan bir digeri issiz genglere aid bulundugu cihetle, memlekette boyle bir
kiitel mevcud bulunmadigina nazaran bunlann ihtiyaQlarmi derpis eder bir teahhiide girmek kezalik heniiz mjevsimsiz olacaktir. Bir digeri ise, daha ancak amele harekati ileri safhalara girmis olan memleketlerce kabul edilebilecek tarzda mesai zamanmi ziyadesile kisaltmakta oldugundan bunun dogrudan dogruya reddi miinasip addolunmaktadrr.
Bahse mevzu 19 ncu konferans mukarreratindan yalniz her nevi maden ocaklarmda yer alti
islerinde kadmlarm Qalistmlmasma aid mukavele projesi memleketiu biinyesine uygun geldigi ci-
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hetle buna iltihak etmekte bir beis tasavvur edilmemekte ve hatta yukanda arz ve ifade kilinan
miilahazalar dairesinde beynelmilel hareketlere istirak noktai nazarmdan faideli miitalea edilmektedir.
Mesele milli mevzuatimiz bakimindan tetkik edilmek lazim geldikte bu mukavelenamenin kabulu halinde kanumlarimizia bir tearuz viicud bulmasi soyle dursun bilakis 49 ncu maddesile
gerek maden ocaklarmda ve gerek di§er islerde yer ve su altinda kiz ve kadmlarm Qalistirilmamasini natik bulunan is kanunumuz, mukavelenin kiz ve kadmlarm yalniz maden ocaklarmda yer
altinda galistirilmasini meneden hukumlerine nazaran daha miisaid ve daha sumullii bir mahiyeti
haizdir.
Bu mulahazalara mebnidir ki bitisik kanun layihasi ihzar ve tanzim kihnmistir.

Hariciye enciimeni mazbatasi
T.B.M.M.
Hariciye enciimeni
Esas No. 1/670
Karar No. Id

21.IV.1937

Yuksek reislige
Cenevrede Mi 1 letlerarasi Is Teskilati Konferansmin 19 ncu inikadmda kabul edilen (yeralti i§leri «kadmlar», 1935) mukavelesinin tasdiki hakkmda Hariciye vekilligince hazirlanarak lcra Vekilleri Heyetince 29.XII.1936 tarihinde Yuksek Meclise arzi kararlagtirilan kanun layihasi bu kere Enciimenimize havale buyurulmakla 14.1 V.l 937 tarihli toplantnnizda,
Hariciye vekaleti namina Nebil Bati, hazn* oldugu halde, goru§uldu.
t§bu mukavelede kadmlar lehinde takarrur
ettirilen ahkam i§ kanunumuzun 49 ncu mad-

desinde muttehaz hiikiimlere tamamile tevafuk
etmektedir. Binaenaleyh kanun layihasi aynen
kabul edilmis, ve havalesi mucibince Iktisad enciiinenine tevdi kilmmak iizere Yuksek katmiza
sunulmu§tur.
Bit. M. M.
Katib
Hariciye En reisi
Kastamonu
Kastmaonu
Trabzon
$. llden
§. tlden
H. Saka
Kutahya
Erzurum
Nigde
Kdmil Jrdelp H. R. Giirpmar P. Demirhan
Bolu
Kocaeli
Izmir
Halil Mentese
H. C. Camebl
8. Yigit

Iktisad enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
tktisad enciimeni
Esas No. 1/670
Karar No. 47
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Yuksek Reislige
Cenevrede Milletlerarasi Teskilati umumi Konferansmin 19 ncu inikadmda kabul edilen yeraltr isleri mukuvelenaniesiniu tasdikina dair
Biiyiik Meclise takdim olunub Hariciye enciimeni mazbatasile birliktc enciimeiiimize tcvdi
buyurulan kanun. layihasi ve mucib sebeblev
mazbatasi iktisad vekaleti alakadar niemurlat'i

hazir olduklari halde tetkik ve -muzakere olundu.
MevzubaJis mukavelename 1935 senesi haziran ayi zarfinda Cenevrede toplanan Milletlerarasi Is Teskilati umumi Koni'eransinin 19 ncu
inikadmda kabul edilen muhtelii' mukavelenamelei'den biri olub bu mukavelenamenin kadmlarm .maden ocaklarmda veraltr isleritide eulistiril-
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_ 3 mamalan maksadini istihdaf ottigi ve iskanumimuzun 49 naumaddesinde kadinlariii korunimasina dair olan hukiimlere tevafuk eyledigi nazari itibare
alinarak ve Milletlerarasi Is Birliginin bu gibi
igtimai ve insani hareketlerine iltihaktaki manevi fayda derpis edilerek enciimenimizec mukavelenamenin kabulii muvafik goriildu.
Ancak kanunun serlevhasi ve birinci maddesi mevzubahs mukavelenameyi daha vazih bir
surette tarif iyin degistirilerek yazildi.
Biiyiik Meclisiu tasvibine arzedilmek iizere

Yiiksek Reislige sunulur.
M. M.

Katib
Seyhan
E. Nayman

Zonguldak
. Karabacak

Ankara
A. Vlus

Maras
K. Kusun

(riimusane
E. S. Tiir

Giresun
M. Kihg

Eskisehir
E. Sazak

tk. E. Reisi
Tekirdag
§. Kesebir

A,

Samsun
Tunah

Koeaeli
/. Dibldn

Afyon K.
B. Tilrker

HttKtMETlN TEKLlFf

tKTISAD ENCtlMENlNlN DEGl§TtRt§t

Cenevrede Milletlerarasi Is Teskilati Konferansintn 19 ncu inikadmda kabul edilen yeralti
isleri mukavelesinin tasdikina dair kanun
layikast

Maden ocaklartnda yeraltt islerinde kadtnlarm galtshnlmamasi hakkindaki Milletlerarasi
mukaveleye ilUhaka dair kanun Idyihast

MADDE 1 — Cenevrede 1935 yili haziramnda 19 ncu inikad halinde toplanan Milletlerarasi
1§ Tes^rilati Konf eransmda kabul edilen «Yeralti
i§leri mukavelesi (kadmlar), 1935» isimli mukavele tasdik olunmustur.

MADDE 1 — Cenevrede Milletlerarasi Is TesMlati Umumi Konferansi tarafmdan kabul olunan
maden ocaklarmda yeralti i§lerinde kadmlarm
galigtirilmamasi hakkmda olup (yeralti igleri mukavelesi «kadmlar», 1935) adi verilen mukavelename kabul olunmug ve bu mukaveleye iltihak igin Hiikumete mezuniyet verilmi§tir.

MADDE 2 — Bu kanun negri tarihinden muteberdir.

MADDE 2 — Bu kanun negri tarihinden mu>
teberdir.

MA-DDE 3 — Bu kanunun icrasma Icra Vekilleri Heyeti memurdur.
M.M. V.
Bs.V.
Ad. V.
K.
Oealp
/. tnonU
#. Saracotflu
Mai. V.
Da. V.
Ha. V.
$. Kaya
Dr. T. K. Aras Fuad Agrali
tk. V.
Mf. V.
Na. V.
C. Bayar
S. Artkan
A. Qetinka/ya
S. t M. V.
G. I. V.
Zr.V.
Dr. R. Saydam Rana Tarhan
M. Erkmen

MADDE 3 — Bu kanunun hukmunii icraya
Icra Vekilleri Heyeti memurdur.
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HER NEVl MADEN OCAKLARINDA YERALTI t§LERlNDE KADINLARIN QALI^TIRILMAMASI HAKKINDA 45 NUMARALI MUKAVELE PROJESt
Milletlerarasi t§ Btirosu Idare Meclisi tarafindan vaki davet iizerine Cenevrede 4.VI.1935 tarihinde 19 ncu inikad halinde toplanan Milletlerarasi t§ Teskilati Umumi Konferansi,
Inikad ruznamesinin 2 nci maddesini te§kil eden her nevi maden ocaklarinda yeraltmda kadinlarin <jali§tirilmasina aid bulunan mesele hakkmda muhtelif tekliflerin kalbulunii,
Bu tekliflerin milletlerarasi bir mukavele projesi §eklini almasmi kararla§tirdiktan sonra,
Bin dokuz yiiz otuz be§ senesi haziran ayinm yirmi bir tarihinde, (Yeralti I§leri Mukavelesi
«kadmlar», 1935) admi tapyacak olan a§agidaki mukavele projesini kabul eder:
Madde 1 —
Bu mukavelenin tasdiki iqin «Maden ocagi» tabiri, gerek amme, gerekse hususi vasfmi haiz
ve yeraltmda mevcud maddelerin istihracini istihdaf eden her nevi tegebbuslere §amildir.
Madde 2 •—
Kadin cinsinden hie, bir §ahis, yagi ne olursa olsun, maden ocaklarmda yeralti i§lerinde <jali§tirilamaz.
Madde 3 —
Milli kanunlarla yukanda yazili memnuiyetten §u kimseler istisna edilebilirler:
a) Sevku idare vazifesile mukellef olup bedenen c,ali§miyan §ahislar,
b) Sihhi ve sosyal hizmetlerde §ali§an §ahislar,
c) Mesleki bilgilerini tamamlamak maksadile bir maden ocagmda yeralti iglerinde staj gormelerine miisaade edilen tahsildeki §ahislar,
d) Bedenen (jalisma mahiyetinde olmayan bir sauatin icrasi icin bir auaden ocagmin
yeralti
kisimlarma tesadiifi olarak inmesine liiznin gorulen diger biitun saluslar.
Madde -
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Bu mukavelenin resmi tasdiknameleri Akvam (Jemiyeti Umumi Katibine tcvdi
mumaileyh tarafindan tescil edilecektir.

olunacak

ve

Madde — 5
1 - Bu mukavele, ancak, Umumi Katib tarafindan tasdiknamesi tescil edilmis olan Milletlerarasi
Is Teskilati azasini bagliyacaktir.
2 - Mukavele, Umumi Katib tarafindan iki azanin tasdiknamelerinin- tescilinden itibaren 12 ay
sonra meriyete girecektir.
3 - Bundn sonra da mukavele, her aza icin kendi tasdiknamesinin tescilinden itibaren 12 ay sonra
meriyete girecektir.
Madde — 6
Milletlerarasi Is Teskilati azasmdan ikisinin tasdiknamesi tescil edilir edilmez, Akvam Cemiyeti
Umumi Katibi Milletlerarasi Is Teskilatmin biitiin azasina keyfiyeti isar edecektir.
Keza, teskilat azasi tarafindan kendisine daha sonra tevdi olunacak tasdiknamelerin
tescilini
de biitiin azaya teblig eyleyecektir.
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Madde — 7
1 - Bu mukaveleyi tasdik etmis olan her aza mukavelenin meriyeti mebde tarihiriden itibreil
10 sene zarfrnda, onu, Akvam Cemiyeti Umunii Katibine gonderecegi ve mumaileyhin teseil edecegi bir mektubla feshedilebilir. Feshin hiikmii teseilden itibareh bir sene sonra cari olacaktir,
2 - Bu mukaveleyi tasdik etmis olan her aza, birinei fikrada adi gegen 10 senelik
miiddetin
hitamini takib eden bir senelik miihlet zarfmda, bu maddede cferpis edilen feshe aid ihtiyarmi
kullanmadigi takdirde, yeniden 10 senelik bir devre igin bagli kalaeak ve bundan sonra mukave*
leyi bu maddede yazili sartlar iginde, her 10 senelik devrenin hitaminda feshedilebilecektir.
Madde — 8
Bu mukavelenin meriyete girmesinden itibaren her 10 senelik devrelerin hitaminda Milletlerarasi Is Biirosu Idare Meelisi, onun tatbikina aid bir raporu umumi konferansa tevdi edecek ve
onun tamamen veya kismen tadili meselesini konferans ruznamesine koyub koymamak hususunda
bir karar alaeaktir.
Madde — 9
1 - Konferans, bu mukaveleyi tamamen veya kismen tadil eden yeni bir mukavele kabul ettigi
takdirde, yeni mukavelede hilafina bir hukum olmadikga,
a) Tadili <muhtevi yeni mukavelenin bir aza tarafmdaii tasdiki, onun meriyete girmls olmdsl
kayid ve sarti altrnda,
yukaridaki 7 nci maddenazan itibare alinmaksizin, hali hazirdaki muka*
velenin tabii bir sekilde derhal feshini tazammun edecektir,
b) Tadili havi yeni mukavelenin meriyete girmesi tarihinden itibaren, halt hazir mukavelesi
artik azanin tasdikma a^ik bulundurulmayaeaktir.
2 - Bu mukavele ? onu tasdik edib de tadili havi mukaveleyi tasdik etmeyecek aza i(;in sitndrki §ekil ve metni ile meri olmakta devam edecektir.
Madde — 10
Bu mukavelenin Fransiz§a ve tngilizge metinlerinin her ikisi de muteberdir.
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