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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

2 Mayıs 1983 Pazartesi 
İki oturum yapılan bu Birleşimde: 
Sendikalar Kanunu Tasarısının (1/235) (S. Sayı 

sı : 573) 5, 23, 50 ve 61 inci Maddeleri Komisyona 
geri verilerek 67 nci maddesine kadar diğer maddeleri 
kabul olundu. 

3 Mayıs 1983 Salı günü saat 10.00'da toplanılmak 
üzere Birleşime saat 19.40'da son verildi. 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

BİRtNCt OTURUM 
Açılma Saati : 10.05 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Cumhurbaşkanı, Genelkurmay ve Millî Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (K.K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Onamirai Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Millî Güvenlik Konseyinin 145 inci Birleşimini açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

/. — Sendikalar Kanunu Tasarısı ve Sosyal Gü
venlik, îş ve îşçi İlişkileri Komisyonu Raporu. (1/235) 
(S. Sayısı : 573) (1) 

BAŞKAN — Gündemimize göre, kanun tasarı 
ve teklifleri bölümünün birinci sırasında yer alan 
ve görüşmelerine dün başladığımız Sendikalar Ka
nunu Tasarısının görüşülmelerine devam edeceğiz. 

Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Sözcüsü, Sayın Bakanlar ve diğer ilgililer yerlerini 
aldılar. 

Tasarının geçici maddelerine kadar olan kısmı dün
kü birleşimde görüşülmüş ve 5, 23, 50 ve 61 inci 
maddeleri, yeniden düzenlenmek üzere Komisyona 
iade edilmişti. 

İade edilen maddelerin Komisyonca düzenlenen 
yeni metinleri çoğaltılarak dağıtılmıştır. 

Komisyonca düzenlenen yeni madde metinlerini 
sırasıyla görüşmeye başlıyoruz. 

(1) 573 S. Sayılı Basmayazı 2.5.1983 tarihli 144 
üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 

Yeni düzenlenen 5 inci maddeyi okutuyorum : 
«Kurucularda aranacak nitelikler 
MADDE 5. — Sendika kurucusu olabilmek için; 

Türk vatandaşı, medenî hakları kullanmaya ehil ve 
sendikaların kurulacağı işkolunda en az bir yıldan 
beri fiilen çalışır olmak; kamu hizmetlerinden mah
rum edilmemiş bulunmak; Türkçe okur-yazar olmak; 
zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, dolandırıcılık, hırsızlık, 
sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi 
yüz kızartıcı suçlardan biriyle veya herhangi bir suç
tan dolayı ağır hapis veya taksirli suçlar hariç top
lam bir yıl veya daha fazla hapis cezasına hüküm 
giymemiş bulunmak; Türk Ceza Kanununun ikinci 
kitabının birinci babında yazılı suçlardan veya bu suç
ların işlenmesini alenî olarak tahrik etme suçlarından 
veya Türk Ceza Kanununun 312 nci maddesinin ikin
ci fıkrasında yazılı halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya 
bölge farklılığı gözeterek kin veya düşmanlığa açıkça 
tahrik etme suçlarından veya Türk Ceza Kanununun 
536 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra
larında yazılı eylemlerle aynı kanunun 537 nci mad
desinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci 
fıkralarında yazılı eylemleri siyasî ve ideolojik amaç-
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larla işlemekten mahkûm olmamak; ayrıca Toplu iş ; 
Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 68, 70, 71, 
72, 73, 74, 75, 76, 77 ve 79 unou maddelerine göre 
hüküm giymemiş olmak şarttır. 

işveren sendikasının kurucusunun tüzelkişi olması 
halinde tüzeykişiyi temsil eden gerçek kişide de iş
kolunda en az bir yıldan beri fiilen çalışma şartı 
hariç yukarıdaki bütün şartlar aranır.» 

BAŞKAN — Hazırlanan bu madde ile Siyasî Par
tiler Kanununa koyduğumuz o aranan şartlar birbi
rine paralel olmuş oldu. Türk Ceza Kanununun ikin
ci kitabının birinci babında yazılı suçlar üe Türk Ce
za Kanununun 312 nci maddesinin ikinci fıkrasında 
yazılı suçlar, Türk Ceza Kanununun 536 ve 537 nci 
maddelerinde yazılı suçlar buraya girmiş oldu. 

ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Sayın 
Cumhurbaşkanım, bir nokta var, müsaade ederse
niz, onu arz etmek istiyorum. 

Siyasî Partiler Kanununa ve diğer kanunlara aldı
ğımız «istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan 
kaçakçılık» ifadeleri burada yer almamış. 

Buraya ilave edilmesi hususunu tensiplerinize arz 
ediyorum. 

DENIZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, iş ve işçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, Komisyon ola
rak uygun görüyoruz. Dün hazırlanan metin aynen 
alınmıştır. 

BAŞKAN — Zaten Siyasî Partiler Kanununa 
bunu koymuştuk. 

ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Sayın 
Cumhurbaşkanım, madde, «yüz kızartıcı suçlar ile» 
kelimelerinden sonra «istimal ve istihlak kaçakçılığı 
dışında kalan kaçakçılık suçlarından» diye devam 
etmesi lazım. 

BAŞKAN — Sayın Bakanın teklif ettiği kısmı, 
metnin içerisine yerleştirelim, ona göre yeniden oku
tacağım. 

ORAMtRAL NEJAT TÜMER — Sayılan kanun
ların içerisinde ayrıca belirtilmiş olmasın. Çünkü bir
çok maddeler sayıldı. 

BAŞKAN — 'Hayır, yok. 
ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — Sa

yın Cumhurbaşkanım, aslında Dernekler Kanunu ge
nel bir kanun olduğuna göre, Dernekler Kanununa 
atıf yapmak kâfi gelir. Aynı hüküm Dernekler Ka
nununda da var. 

BAŞKAN — Bizim amacımız, başka kanunu açıp 
bakmasın. Zaten bir maddesinde «bu Kanunda ol-

| mayan hususlarda Dernekler Kanunu hükümleri uy
gulanır» diyoruz. Siyasî Partiler Kanununda da aynı 
şeyi yaptık. 

Vatandaş bunu okuyunca, arti'k Dernekler Ka
nununda ne idi diye aramasın; onun için buraya da 
geçmesinde bir sakınca ydk. 

Şimdi düzeltilen yere kadar yeniden okutuyo
rum : 

«Kurucularda aranacak nitelikler. 
MADDE 5. — Sendika kurucusu olalb'ilmek için; 

Türk vatandaşı, medenî hakları kullanmaya ehil ve 
sendikaların kurulacağı iş'kolunda en az bir yıldan 
beri fiilen çalışır olmak; kamu hizmetlerinden mah
rum edilmemiş bulunmak; Türkçe okur-yazar olmak; 
zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, dolandırıcılık, hırsız
lık, sahtecilik, inancı kötüye 'kullanma, dolanlı iflas 
gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak ka
çakçılığı dışında kalan kaçakçılık; suçlarından biriyle 
veya herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya tak
sirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla ha
pis cezasına hüküm giymemiş bulunmak...» 

BAŞKAN — Ve böyle devam ediyor. 
Şimdi bu son okunan 5 inci madde üzerinde söz 

almak isteyen var mı efendim?. Yok. 
Komisyonun yeni hazırlamış olduğu 5 inci madde

yi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Komisyona iade edilen 23 üncü maddenin yeni 
hazırlanmış şeklini okutuyorum : 

«Üyelik aidatı 
MADDE 23. — Faaliyeti durdurulmayan sendi

ka ve konfederasyonlara üyelerince ödenecek aida
tın miktarı tüzüklerinde belirtilir. 

İşçi sendikasına işçinin ödeyeceği aylık üyel'ik 
aidatı tutarı, bir günlük çıplak ücretini geçemez. 

işveren send'i'kasına işverenin ödeyeceği aylık üye
lik aidatı tutarı, işyerinde işçilere ödediği bir gün
lük çıplak ücretleri toplamını geçemez. 

Sendika tüzüklerine, üyelik aidatı dışında, üyeler
den başka bir aidat alınacağına ilişkin hükümler ko
namaz.» 

BAŞKAN — Bu suretle, işveren sendikasına iş
verenin ödeyeceği aylık üyelik aidatı tutarı, İşyerinde 
işçilere yapılan ödemenin aylık bordro tutarının % 2 
oranında olması hükmü değişmiş; çıplak bir gün
lük işçi. aidatının toplamı ile paralellik sağlanmış ol
du. Yani bir işçiden bir günlük ücret tutarından faz
la aidat alınamayacağı gibi; işverenin işveren sendi
kasına ödeyeceği aidat tutarı o işyerinde mesela kaç 
tane işçi çalışıyorsa onların birer günlük yevmiye tu-
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tarının toplamını geçemeyecek. Değil mi, bu anlaşt- I 
lıyor şimdi?. I 

DENİZ ÖĞRETMEN /İİLBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu I 
Başkanı) — Evet efendim, çıplak olarak. I 

BAŞKAN — Tabiî, 'bunların içinde bir günlük 
ücret tutarı 500 olan var, 480 olan var, 600 olan var, I 
bin lira olan var; bunların hepsinin toplamı ne tutu- 1 
yorsa o kadar kişide, onların toplamını geçemeye- I 
cek. I 

Bu durumda, acaba işverenlerin isteğini karşılı
yor mu?. O daha önce % 2 olarak hazırladığınız rne- I 
tinle bunun arasında ne kadar fark oluyor?. I 

DENtZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, îş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, daha öncekinde I 
- Sayın Sargın'ın da d! le getirdikleri gibi - giyinik üc
ret söz konusu idi ki, çıplak ücretin en az % 40 ila I 
% 50 fazlası idi. Bunu çıplak ücret demekle, sade- j 
ce almış olduğu, başka bir deyişle Sosyal yardımların 
ve 'buna benzer diğer hususların dışında, sırf saat I 
ücreti ve yevmiyesi hesaplanarak ödemiş olduğu üc
ret söz konusu edilmektedir. Başka bir deyişle, ta
van azaltılmış ve paralellik, denge sağlanmıştır 'işçi 
ve işveren kesimi arasında I 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Taibiî 'bu kamu işverenleri sendikaları için de böyle 
değil mil I 

BAŞKAN — Bir işyerinde greve gidildiği zaman, 
işçi sendikası, kendi üyelerine muayyen bir şey veri
yor. îşveren sendikası da işverene para veriyor mu?. I 

Buyurun Sayın Bakan. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK ŞtDE 

— Sayın Cumhurbaşkanım, iki ıbariz fark var. 
Birisi, aynı işkolunda kurulu işçi sendikası her I 

çalışılan yerde şube açmak zorundadır; fakat işveren I 
sendikası bu zorunluluk içinde değildir. Merkezi ile I 
iktifa eder çoğu kez, büyük yerlerde ise temsilcilik- I 
ler kurar. Masrafı bu sebeple işçi sendikasına göre I 
daha azdır. I 

ikinci husus ise -ki, buyurduğunuz husustur- grev I 
yapıldığında, sendika grev yevmiyesini ödemek zo- I 
madadır. Geçmişte işverene şöyle davranışlarda bu- I 
lunuldu; «Sonuna kadar direnin, her çalışılmayan I 
gün için 6 milyon lira» dendi, kasalarını açtı. Bu I 
ne kadar kanunî idi bilmiyorum. O adetâ grevleri, ve I 
lokavtları sürdüren sebeplerden oldu; yanlış birtakım I 
harcamalar oldu, ama vakıadır, cereyan etti. özel- I 
İlkle MESS'de oldu 'bu. DİSK'İ böyle, işte «MESS'i 
de ortadan kaldıracağız» gi'bi meydanlara sürükleyen | 
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hadiselerden biridir. Umarım bundan sonra daha di
siplinli gidecektir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — İşverene mi diyor?. 
SCÜYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK ŞtDE 

— Grev yapılan yerin işverenine; zararını kapatıyor. 
BAŞKAN — Lokavt kararı almışsa dahi gene ay

nı şey değil mi?. 
SCÖYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK ŞtDE 

— Evet efendim. 
BAŞKAN — Evet. 
Bu yeni okunan 23 üncü madde üzerinde söz al

mak isteyen varmı efendim?. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kalbut edilmiştir. 
Komisyona iade ettiğimiz 50 nci maddeyi, yeni 

şekliyle okutuyorum : 
Defter ve kayıtlar için uygulanacak kurallar. 
MADDE 50. — 49 uncu maddede sayılan defter

lerin her olağan genel kurulu izleyen onbeş gün için
de notere tasdik ettirilmesi zorunludur. 

Yönetim, dendtleme ve disiplin kurullarının karar 
defterlerine yazılacak kararların bu kurulların üye
leri, genel kurul karar defterine yazılacak kararların 
da genel kurul divan üyeleri tarafından imzalanması 
zorunludur. 

Gelir makbuzları ile gider evrakının düzenlenme
si, kayıt edilme süresi, sendika ve konfederasyonla
rın muhasebe hesap planları ve bu konuda uymak 
zorunda oldukları hususlar 47 nci madde uyarınca çı
karılacak tüzükte belirlenir. 

Sendika ve konfederasyonlar tutmakla yükümlü 
oldukları defter ve kayıtlar dışında yardımcı defter 
de tutabilirler. 

Sendika ve konfederasyonlar defter ve belgeleri, 
ilgili bulundukları yılı takibeden takvim yılından 
başlayarak on yıl süre ile saklamak zorundadırlar. 

Sendika ve konfederasyonların hesap dönemi tak
vim yılıdır. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında Komisyonun 
bir izahatı olacak mı?. 

DENİZ ÖĞRETMEN JİLBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, dünkü tartış
malar sonucu, notere defterlerin tasdikinin her ola
ğan genel kuruldan sonra, başka bir deyişle, üç yıl
da bir gitmesi öngörülmüştü ve bu, birinci fıkra hük
mü ile düzenlenmeye çahşıldi. Bunun dışında müfet
tişler zaten teftişlerinde, nereye kadar teftiş ettilerse 
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oraya kadar gördüklerine ilişkin mühürlerini basıp 
hesabı kapatırlar ve bir diğer müfettiş zaten oradan 
öteki tarafı inceler. 

Bu nedenle, usulden de olduğu için, bu madde 
hükmünde ona yer verilmemişür. 

BAŞKAN — Tabiî, zaten o, teftiş usullerinin bir 
gereğidir. Ancak, bundan evvelki, yani dünkü 50 nci 
maddedeki hükme göre, her sene yılbaşında notere 
tasdik ettirilmesi gerekirken, şimdi, her olağan ge
nel kurulu izleyen onbeş 'gün içinde gidip defteri no
tere tasdik ettirecek. 

Yalnız Öteki genel kurula kadar defter dolmuş ve 
ikinci bir defter açılmışsa, onun da hemen tasdik et
tirilmesi gerekir, değil mi?. 

DENİZ ÖĞRETMEN >İLBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve îşçi 'İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Evet, Sayın Cumhurbaşkanım. Bu, 47 
nci madde uyarınca çıkarılacak tüzükte ayrıca be
lirtilecek bir husus efendim ve halen de böyledir. 
Her açılan yeni defter notere tasdik ettirilir ve öyle 
hesap açılır efendim. 

BALKAN — Evet, bu konuda söz almak isteyen 
var mı?. 

Buyurun. 
S03YAL GÜVENLİK BAKANİ SADİK SİDE 

— Sayın Gımhurbaşkanım, defterler kullanılmadan 
önce notere onaylatılmak ta, sayfaları müteselsil nu
mara almakta ve bir satır dahi olsa yazılınca, noter . 
bunu onaylamamaktadır. 

Buyurduğunuz husus uygulamada otomatikman 
işlemektedir ve gayet sıhhatli bir şekilde gitmektedir, 
bir ayrı karara varmamıza gerek yoktur. 

Arz ederini. 

BAŞKAN — 50 nci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı efendim?. Yoktur. 

50 'nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

61 inci maddeyi Komisyona iade etmiştik; şimdi 
o maddeyi yeni şekliyle okutuyorum : 

İşçi sendikalarına aldat kesilmesi 
MADDE 61. — İşyerinde uygulanan toplu iş 

sözleşmesinin tarafı olan işçi sendikasının yazılı tale
bi ve aidatı kesilecek sendika üyesi işçilerin listesini 
vermesi üzerine, işveren, sendika tüzüğü uyarınca 
üyelerin sendikaya ödemeyi kabul ettikleri üyelik ai
datını ve Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Ka
nunu gereğince sendikaya ödenmesi gerekli dayanış
ma aidatını, işçilere yapacağı ücret ödemesinden kes
meye ve kestiği aidatın nev'ini belirterek tutarını il-
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gili sendikaya vermeye ve kesinti listesini sendikaya 
göndermeye mecburdur. Bu aidat dışında sendikaya 
ödenmek üzere bir kesintinin yapılması toplu iş söz
leşmesi ile kararlaştırılamaz. 

Yukarıdaki fıkra gereğince sendika tüzüğüne uy
gun olarak kesilmesi istenilen aidatı kesmeyen işve
ren ilgili sendikaya karşı kesmediği veya kesmesine 
rağmen bir ay içinde ilgili kuruluşa göndermediği 
miktar tütarınca genel hükümlere göre sorumlu ol
duktan başka aidatı sendikaya verinceye kadar banka
larca işletme kredilerine uygulanan en yüksek faizi 
ödemek zorundadır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, maddeyi izah eder 
misiniz? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı),— Sayın Cumhurbaşkanım, dün Sayın Ada
let Bakanımızın da işaret buyurdukları üzere, mad
deye bir açıklık getirilmesi söz konusu edilmişti. Ko
misyonumuz da bu açıklığın, «genel hükümlere gö
re» ibaresinin burada yer alması ile sağlanacağı gö
rüşünde birleşti ve getirdi efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — «Genel hükümlere göre» ibaresi 

maddeye gerekli açıklığı getiriyor mu efendim? 
ADALET BAKANI FIRAT BAYAZIT — Sa

yın Cumhurbaşkanım, eski 274 sayılı Sendikalar Ka
nununun 31 inci maddesinin 13 numaralı bendinde 
bir hük'ü'm getirilmişti. Orada, «23 üncü madde ge
reğince kesilen üye aidatını süresi içinde ilgili mes
lekî teşekküle yatırmıyan işverenler ve 6 ve 28 inci 
maddeler gereğince teşekkülden ayrılan üyeyi defte
re kaydetmiyenler hakkında 500 liradan 2000 liraya 
kadar ağır para cezası hükmedilir.» denilmişti. 

Yeni cezaî hükümlerde ise buna ilşkin bir hüküm 
yok. Benim asil tereddüt ettiğim nokta «genel hü
kümlere göre» ne yapılacağıdır? Burada bir hüküm 
getirildiğine 'göre, cezaî hükümlere yeniden bir fıkra 
ilavesi suretiyle bunu vurgulamak yararlı olur kanı
sındayım. 

Takdir Yüce Konseyin. 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, Komisyonu
muz bu konu üzerinde bir cezaî .sorumluluk düşün
memiştir. Getirilen hukukî sorumluluk oldukça ağır
dır ve Komisyonda uzun uzun tartışmalara neden ol
muştur. Hukukî sorumluluğu, özellikle de işletme 
kredilerine uygulanan en yüksek faiz olması nede
niyle, kâfi görülmüştür. 
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Ancak, Yüce Konseyiniz uygun görürse, ayrıca 
bir cezaî sorumluluk da getirilebilir efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Sayın Cumhurbaşkanım, genel hükümlerden maksat 
şu : 

tfJir alacaklı normal olarak bir alacağını tahsil 
etmek için hangi yola 'başvurursa genel hüküm ora
dadır. Binaenaleyh 'böyle bir durumda, alacaklı, işçi 
sendikası ise, yapacağı iş ihtarname çekmek olacak ve 
ihtarnamede «şu kadar zamanda öde» diyecektir... 
O kadar zamanda ödemediği takdirde temerrüt faizi 
işlemeye 'başlar. Bir de (Borçlar Kanununun 96 ncı 
maddesine göre, geç ödemeden dolayı tazminat ta
lep eder. Genel hükümler hu demektir. 

©una karşılık para cezası bambaşka bir şey. Pa
ra cezası, ki hu bir kanunî zorunluluk ise ve 1317 
sayılı 'Kanunla getirildiği gibi işverene de «Sen za
manında ödemezsen seni mahkûm ederim» demek 
başka şey; fakat eğer böyle hir müeyyide koymak 
istiyorsak, onu da koyalım. Zaten eski kanunda da 
varmış, onu kaldırmanın da anlamı yok. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kâşifoğlu. 
K'EMALETTl'N Alil KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbakşanım, tasa
rıyı Sayın Bakanımla bi'lahara incelediğimizde seçim
lere ait" cezaî hükümlerin konmadığını tespit ettik. 
O bakımdan Sayın Bakanımın 59 uncu maddeye 
yeni cezaî hükümler 'ilavesine dair hir teklifi var. Bu 
madde 'böylece, burada kalsın; cezaî hükümler 59 
uncu maddede düzenlendiği için bu orada düzen
lenirse doğru olacaktır. 

BAŞKAN — (Bu madde böylece doğrudur; eğer 
cezaî müeyyide getirilmek isteniyorsa, tekriri müza
kere yaparak ceza hükümlerini 59 uncu maddede 
görüşmemiz lazım. 

61 inci madde üzerinde 'başka söz almak isteyen 
var mı? 
. Buyurun efendim. 

RÜŞTÜ ALTAY (Çalışma Bakanlığı Temsilcisi) 
— Sayın Cumhurbaşkanım, aidatların sendikaya ve
rilmesi yerine, sendikanın 'bankadaki hesabına yatı
rılması, zannediyorum daha objektif, daha isabetli 
olur. Zaten sendikalar nakitlerini -cüzî bir kısmı ha
riç- banka hesabına yatırım mecburiyetinde olduğu
na göre, bunun da işveren tarafından kesilip sendi
kanın bildirdiği bankadaki hesabına yatırılması, zan
nediyorum daha objektif ve 'daha isabetli olur. 

BAŞKAN — Ama sendika oraya bir yazı yazıp, 
«Benim hesabımı oraya yatırın» derse oraya yatırır. 

'DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ER'BERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, uygulama ha
len böyledir. Her sendikanın bankada bir hesap nu
marası vardır ve o hesaba havale edilir efendim. 

İBAŞKAN — Tabiî, «Sendikaya ödenir» demek, 
illa sendikanın kendisine götürülüp verilmesi demek 
değildir. Sendika, «falan yere yatır» derse gider ora
ya yatırır. «(Bankaya yatırılır» dersek, bu sefer sen
dika «bana ver» dediği zaman alamaz, bankadan 
çekmek zorunda kalır. Halbuki böyle olursa tersi 
mümkündür. 

61 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı efendim? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
I Etmeyenler... Kabul 'edilmiştir. 

Dün geçici maddelerde kalmıştık. 'Bu geçici mad
delere geçmeden evvel, eğer bir tekriri müzakere ta
lebi varsa onu konuşalım efendim? 

ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Var 
I Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanımızın 14 ve 59 
I uncu maddeler üzerinde '2 ayrı önergesi var. 14 üncü 
I maddenin tekriri müzakeresini oylarınıza sunuyorum 

efendim : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

I önergeyi okutuyorum efendim : 

'Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
I Yüce huzurunuzda görüşülmekte olan Sendikalar 

Kanunu Tasarısının (Seçimlerde uygulanacak esas
lar) başlıklı 14 üncü maddesinin aşağıda arz edilen 

[ gerekçeler de göz önünde tutulmak suretiyle ve tek
riri müzakere yoluyla yeniden görüşülerek aşağıdaki 

I şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Rıfat BAYAZIT 
Adalet Bakanı 

Seçimlerde uygulanacak esaslar 
1 'MADDE 14. — Genel kurulların toplanması ve 
I yürütülmesini gözetmek üzere valinin görevlendire-
I ceği hükümet komiserinin genel kurulun başlayacağı 
I gün ve saatte genel kurulun yapılacağı mahalde bu-
I lundurulması zorunludur. Bulunmaması, halinde, ge-
I nel kurulun çalışmalarına komiser olmadan da baş-
I lanabilir ve bu durum derhal valiliğe 'bildirilir. 
I Genel kurulda zorunlu organlara delege veya üye 
I seçimleri yargı gözetimi altında serbest, eşit, gizli oy, 
| açık sayım ve döküm esaslarına göre aşağıdaki şe-
| kilde yapılır. 
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Seçim yapılacak genel kurul toplantılarından en 
az oribeş gün önce genel kurula katılacak üye veya 
delegeleri 'belirleyen listeler ile toplantının gündemi, 
yeri, günü, saati ve çoğunluk olmadığı takdirde ya
pılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirleyen 
bir yazı ile birlikte, iki nüsha olarak o yer ilçe seçim 
kurulu başkanı olan hâkime tevdi edilir. Genel ku
rulun toplantı yaptığı il veya ilçede 'birden fazla ilçe 
seçim kurulu başkanı bulunduğu takdirde görevlen
dirilecek 'başkan, Yüksek Seçim Kurulu tarafından 
tespit edilir. Toplantı tarihleri gündemde yer alan 
diğer konular göz önünde bulundurularak, görüşme
lerin 'bir Cumartesi günü akşamına kadar sonuçlan
masını ve seçimlerin ertesi gün olan pazar gününün 
ddkuz-onyedi saatleri arasında yapılmasını «ağlaya
cak şekilde düzenlenmesi zorunludur. 

İlçe seçim kurulu başkanı gerektiğinde ilgili ka
yıt ve belgeleri de getirtip incelemek suretiyle varsa 
noksanlıkları tamamlattırdıktan sonra seçime katıla
cakları belirleyen liste ile yukarıdaki fıkrada belirti
len diğer hususları onaylar. Onaylanan liste ile top
lantıya ilişkin diğer hususlar kongrenin toplandığı 
tarihten yedi gün önce sendika şubesi, sendika veya 
konfederasyon binasında asılmak suretiyle ilân edilir. 
Ulan süresi üç gündür. 

İlân süresi içinde ,listeye yapılacak itirazlar hâ
kim tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde ke
sin olarak karara 'bağlanır. Bu suretle kesinleşen lis
teler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar, hâkim ta
rafından onaylanarak ilgili sendika şubesi, sendika 
veya konfederasyona gönderilir. 

Seçim kurulu başkanı, bir başkan ile iki üyeden 
oluşan yeteri kadar seçim sandık kurulu oluşturur. 
Sandık kurulu başkanı ile bir üyesi en az on yıllık 
hizmeti bulunan memurlar, diğer üyesi de aday ol
mayan üye veya delegeler arasından seçilir. Ayrıca, 
her sandık için aynı şekilde üçer yedek üye de belir
lenir. Seçim sandık kurulu başkanının yokluğunda, 
kurula memur üye başkanlık eder. 

Seçim sandık kurulu, Kanunun ve sendika veya 
konfederasyon tüzüğünün öngördüğü esaslara göre 
yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli 
olup, bu görevleri seçim ve tasnif işlemleri bitinceye 
kadar aralıksız Olarak devam eder. 

Genel kurullarca yapılacak seçimlerde aday olan
ların listeleri, birlikte veya organlara göre ayrı ayrı 
olmak üzere başkanlık »divanınca yeteri kadar düzen
lenerek ilgili ilçe seçim kurulu başkanlığına mühür
lenmek üzere verilir. 

Listede adı yazılı bulunmayanlar oy kullanamaz
lar. Oylar, oy verenin nüfus hüviyet cüzdanı veya 
resimli üyelik veya delegelik kimlik kartı ile ispat 
edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin 
imzalanmasından 'sonra kullanılır. Oylar, oy verme 
sırasında sandık kurulu başkanı tarafından verilen 
adayları gösterir. Seçim kurulu başkanınca mühür
lenmiş listedeki isimlerin işaretlenmesi suretiyle kul
lanılır. Seçilecek organı oluşturan üye sayısından faz
la adayın işaretlendiği oy pusulaları ile diğer kâğıt
lara yazılan oylar geçersiz sayılır. 

Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tuta
nakla tespit edilip, seçim sandık kurulu başkan ve 
üyeleri tarafından imzalanır. Tutanakların bir örneği 
seçim yerinde asılmak suretiyle ilân edilir. Kullanı
lan oylar ve diğer belgeler, tutanağın bir örneğiyle 
birlikte üç ay süre ile saklanmak üzere seçim kuru
lu başkanlığına verilir. 

Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tu
tanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde 
seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar, hâkim tarafın
dan aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağla
nır. 

Hâkim, seçim sonuçlarını etkileyecek bir usulsüz
lük veya kanuna aykırı uygulama nedeniyle seçim
lerin iptaline karar verdiği takdirde bir aydan az 
ve iki aydan fazla bir süre içinde olmamak üzere 
seçimlerin yenileneceği tarihi tespit ederek ilgili sen
dika, sendika şubesi veya konfederasyona bildirir. 
Belirlenen günde yalnız seçim yapılır ve seçim işlem
leri bu madde ile kanunun öngördüğü diğer hüküm
lere uygun olarak yürütülür. 

tlçe Seçim Kurulu 'Başkanı ve seçim sandık ku
rulu başkanı ile üyelerine, «Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun»da 
belirlenen esaslara göre ilgili sendika, sendika şu
besi veya konfederasyonca ücret ödenir. 

Seçimler sırasında sandık kurulu başkan ve üye
lerine karşı işlenen suçlar, Devlet memurlarına kar
şı işlenmiş gibi cezalandırılır. 

'fşçi sendikası veya konfederasyonunun genel ku
rul dışındaki zorunlu organlarına seçilebilmek için 
seridika kurucularına ilişkin 5 inci maddede aranan 
şartlardan başka en az on yıl, şube zorunlu organ
larına seçilebilmek için ise 5 inci maddedeki şartlara 
ilaveten sendikanın kurulu bulunduğu işkolunda en 
az bir yıl bilfiil çalışmış olmak şartı aranır. Çalışma 
sürelerinin tespitinde sosyal güvenlik kurulunun ka
yıtları esas alınır. On yıl bilfiil çalışmış olmanın he-
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sabmda yurt dışında işçi olarak çalışılan sürenin en 
çok 'beş yılı nazara alınır. 

Onaltı yaşını doldurmamış olan üyeler genel ku
rullarda oy kullanamazlar ve delege olamazlar. 

GEREKÇE 
Tasarının tekriri müzakere yapılarak yeniden gö

rüşülüp bu kere teklif edilen metne göre düzenlen
mesinde şu zaruretler mevcuttur ; 

1. Tasarının 14 'üncü maddesinde hangi seçim 
kurulu 'başkanının görevli olacağına dair bir hüküm 
yoktur. 

2. Bilindiği gibi il ve ilçelerde birden fazla se
çim kurulları 'bir arada görev yapmaktadır. 

3. 'Bu durum nazara alınarak bu halde Yük
sek Seçim 'Kurulunun görevli 'başkanı belirleyeceği 
açığa kavuşturulmuştur. 

4. Ayrıca tasanda sandık kurulları oluşturulur
ken sadece başkanın memur olması koşulu aran
maktadır. Ancak sair uygulamalar da nazara alına
rak seçimlerin tam bir tarafsızlık içerisinde yerine 
getirilmesi için sandık kurullarının ekseriyetinin me
mur üyelerden kurulmasında 'büyük yarar olacaktır. 
Bu uygulama Siyasî Partiler Kanununda da bu şekil
de düzenlenmiştir. 

5. Ayrıca Tasarıdaki noktalama işaretleri de 
sunulan metinde giderilmiş bulunmaktadır. 

Saygıyla arz olunur. 
BAŞKAN — Evet, ne diyorsunuz?.. 
(DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERB'ERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, iş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, eğer yanılmı
yorsam, bu önerge ile dört önemli değişiklik öneril
mektedir. 

Bunlardan bir tanesi, seçim sandık kurulunun 
birden fazla olduğu yerlerde, görevli olacak seçim 
sandık kurulunu, Yüksek Seçim Kurulunun belirle
mesi; 

Bir diğeri, seçim sandık kurulunun iki üyesinin 
muihakkak memurdan bir üyesinin ise aday olmayan 
üye veya delegeden oluşması; 

Bir üçüncüsü ise, yeteri kadar seçim sandık ku
rulu oluşturulması; 

Ayrıca da, sondan beşinci fıkra ile, bizim 52 nci 
maddede hükme bağlamaya çalıştığımız hususun ye
nilenmesi önerileridir. 

Sayın Cumhurbaşkanım, malumları olduğu üze
re, sendikalarla siyasî partiler yapı bakımından çok 
değişiklik gösterirler, örnekle açıklamak gerekirse, 
siyasî partilerin kongreleri ile sendikaların kongre
leri çok farklıdır. 

Bir küçük ilçede, bir sendika şubesinin kongre
sinin seçim kurulu başkanının Yüksek Seçim Kuru
lu tarafından saptanmasının güçlüklerini ben tasav
vur edemiyorum. 

Diğer bir husus, seçim sandık kurulunda, daha 
önceki tartışmalarda ve Komisyon tartışmalarından 
da bilindiği üzere, ikinci bir memurun bulunması 
güçlük arz edebilir diye düşünüldüğünden, tek bir 
memurun bulunması kifayetli görülmüş, düzenleme 
buna göre yapılmıştı. 

Yeteri kadar sandık kurulu oluşturulma önerisi 
ise, sendikalar açısından gereksizdir. Çünkü, her 
kongrede bir sandık kurulu bütün işlemleri yürüte
bilecektir. 

Diğer bir husus ise, önerideki sondan beşinci fık
ra, Komisyon görüşü olarak 52 nci maddede yer al
dığından, (burada tekrarlanmasına gerek bulunma
maktadır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Evet. 
Buyurun. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaş
kanım, evvela redaksiyon bakımından arz ediyorum, 
önergede «kongre» kelimesi geçmiştir. Sendikalarda 
«kongre» diye bir kurul yoktur. Binaenaleyh, «kong
renin» kelimesinin «genel kurulun» şeklinde tashih 
edilmesi lazımdır. 

İkincisi, üç terim ile karşılaşıyoruz: Hâkim, se
çim kurulu başkanı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı. 

O halde, şimdiki redaksiyonda «hâkim» kelimesi 
yerine zaman zaman «Seçim kurulu başkanı» 
ya da «hâkim» kelimesi yerine «Yüksek Seçim Kuru
lu Başkanı» kelimeleri kullanılmıştır, izin verirseniz, 
hepsini «Yüksek Seçim Kurulu Başkanı» demek su
retiyle sarahata kavuşturmakta yarar vardır. Çünkü, 
«hâkim» kelimesiyle ilgili olarak üç terim kullanıl
maktadır. 

Diğer bir husus, biraz evvd Erberk Albayın be
lirtmiş olduğu ve dün Sayın Şidenin üzerinde ısrar
la durup, «memurun çok olması, hükümetin bu se
çimlerde baskısı olduğunu ifade eder» şeklinde ko
nuştuğu ve hatta bir başkanın memur olmasına bile 
rıza göstermediği hususudur. Binaenaleyh, müsaade 
ederseniz sadece tarafsız on yıllık memuriyeti olan 
bir başkan ile geri tarafının işlerini işçiler kendileri 
görsünler. Sandık kurullarının tamamen bir başkan 
ve kendilerince delege olmayanlar tarafından seçilmiş 
kişilerden olmasında büyük yarar var, bu endişe ba
kımından. Böylece bir tek başkam koyarsak, ilk me-
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tinde olduğu gibi, aynı şekilde yedeği de bir memur 
seçilecek anlamına geliyor. Yani, başkan giderse, ola
maması halinde, bu memur vekâlet edebilir endişesi
ni de, böylece halihazırdaki huzurunuzdaki metin gi
dermiş oluyor; diyor ki, «başkan yedeği seçilir aynı 
şekilde.» 

Benim, önergenin okunması sırasında tespit ede
bildiklerim bunlar. Böyle bir redaksiyona ihtiyaç var 
kanısındayım. 

Arz ederim efendim. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — «Kongrenin 

(Coplandığı» ibaresi yerine «genel kurulun toplandığı» 
şeklinde yazılması lazım. 

BAŞKAN — Evet, «genel kurulun» olması la
zım, «kongre» olmaz. 

Yalnız evvela prensipte anlaşalım. Şimdi herhan
gi bir ilçede veya ilde böyle bir sendikanın veya kon
federasyonun genel kurul toplantısı oluyoır. Hangi se
çim kurulu tarafından bu görevin üstlenileceğini, ta 
Yüksek Seçim Kuruluna kadar bildirelim mi, bildir-
meyelim mi? Mesele burada. Yoksa, oranın il seçim 
kurulu var, ilçe seçim kurulu var. 11 seçim kurulu bu 
görevi yapabilir; «filan ilçe seçim kurulu bu işi üst
lensin» der. 

Buyurun. 
ADALET IBAKANI RIFAT BAYAZIT — Sa

yın Cumhurbaşkanım, birçok vilayetimizde ilçe seçim 
kurulları vardır. Mesela Çankaya'da 3 tane vardır, 
İstanbul Şişlimde 3 tane seçim kurulumuz vardır, 
Eminönünde 2 tane seçim kurulumuz vardır. Bunla
rın hangisinin görevli olduğunu bir merci -vurgulasın. 
Bizim bütün gayemiz o. Yoksa il seçim kurulu gös
termiş, Yüksek Seçim Kurulu göstermiş bizim için 
fark etmez. Biz bunun vurgulanmasını istiyoruz, so
rumluyu karşımızda görelim, kanun nazarında. Sen
dika bu listelerini kime verecek, hangi seçim kurulu
na verecek? Ben, tatbikat bakımından onu arz ediyo
rum. Nitekim Partiler Kanununda bu uzun münaka
şaya sebep oldu; kime verelim, illere mi, ilçelere mi, 
diye; en nihayet Yüksek Seçim Kurulu Başkanı da 
burada iştirak etti, «Yüksek Seçim Kurulunun tayin 
edeceği ilçe seçim kurulu kabul etsin bunu» dedik. 
Emrederseniz, burada il seçim kuruluna müracaat 
etsinler, il seçim kurulu o ilin merkez ilçesindeki ku
rullardan birini görevlendirsin. Yoksa, kazalarda, tek 
seçim kurulu olan yerlerde, buna ilçe seçim kurulu 
deriz, zaten o şekilde halledilmiş olur. Bizim bütün 
tereddüdümüz, bu üçüncü fıkradadır. 

BAŞKAN — önergenizin üçüncü fıkrasında, «Ge
nel kurulun toplantı yaptığı il veya ilçede birden faz-

I la ilçe seçim kurulu başkanı bulunduğu takdirde gö
revlendirilecek başkan, Yüksek Seçim Kurulu tara-

I f ından tespit edilir» demişsiniz. 
ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Em-

I redersiniz, «il» olsun derseniz, «il» diye yazarız. 
I BAŞKAN — Evet, il seçim kurulu başkanı da 
I bunu tespit edebilir. Bundan evvelki Siyasî Partiler 
I Kanununda, «Birden fazla ise 1 numaralı ilçe seçim 

kurulu görevlendirilir» dedik. İBurada da yine böyle 
j bir şey yaparsak, hep 1 numaralı seçim kuruluna gö

rev yüklenir ki, altından kalkamaz. 
I O bakımdan, burada da bunu il seçim kuruluna 
I vermek suretiyle konuyu halledelim, meseleyi bu ka-
I dar da büyütmeyelim. 

ADALET BAKANI RIFAT IBAYAZIT — Tak-
I dir zatı âlinizindir, bunun üzerinde ısrar etmiyorum. 
I Sayın Orgeneralimin işaret buyurduğu gibi-açık-
1 ladılar-yedeklerde de memur olduğuna göre, ayrılan 
I memur sandık kurulu başkanlığı yapar. Yalnız - Sa

yın Side daha iyi bilirler - sendika seçimlerinde, sen-
I dikal faaliyetlerde bazen 300-500 delege genel kurul-
I lara iştirak eder, ben bunda endişeliyim. 'Bir sandık 

kurulunun bu işi yapmasına imkân yoktur, icabın
da iki sandık kurulu bu işi yapar. O bakımdan biz 

I bu maddeleri genişletmek istedik ki, tek sandık kuru-
I lu olmasın, iki sandık kurulu tayin etsin, ilçe seçim 
I kurulu başkanı göstersin, o iki sandık vazife yapsın. 
I 'Bir esneklik getirmek istedik. 
I Bu bakımdan, takdir zatı âlinizindir. 

BAŞKAN — Evet. 
I Şimdi rakam olarak kaç kişi kaç delege gelecek; 
I en fazlası?.. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
I (Sosyal Güvenlik, ;îş ve işçi ilişkileri Komisyonu 
I 'Başkanı) — 10 uncu maddeye göre en çok 500. 

BAŞKAN — En çok 500. Halbuki siyasî parti-
I lerde mebusla beraber bin .kişiyi geçiyordu. Onun için 
I orada belki iki sandık kurulu olabilir dedik, hatta 
I belki üç de olabilir dedik, ama 500 delegelik bir ge-
I nel kurula iki tane sandık kurulu fazla, bir sandık 
I kurulu kâfi. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Gü-
I venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Normal 450 ki-
I silik seçimlerde, bir sandık hesap edilir efendim. 

BAŞKAN — Binaenaleyh, önergenizin üçüncü 
I fıkrasında «Yüksek Seçim Kurulu» yerine «il seçim 

kurulu 'tarafından tespit edilir» der isek, kolaylık 
sağlamış oluruz. Yüksek Seçim Kuruluna kadar gel-

I meşin. Bütün ilçelerde, şurada, burada bir sürü ge-
1 nel kurullar olacak. 
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ADALET BAKANI RIFAT İBAYAZIT — Yal- ) 
nız, Sayın Paşamın işaret buyurduğu gibi, bazı yer- | 
de «hâkim» bazı yerde «seçim kurulu başkanı.» de- ] 
nimıektedir. Tek isim vermemiz mümkün, lama ka
nunlarımızda bu tarzda geçmekte. Hâkim müstakilen 
itirazları inceleyecek; kurul halinde değil. Seçim ku
rulu halinde itirazları incelemeyecek. Seçimi idare 
eden seçim kurulu başkanı olarak hâkim tek başına 
itirazları inceleyip kesin karara bağlayacaktır. Birçok 
kanunlarımızda bu şekilde ifade edilmiştir. iBu da ona 
paralel olarak hazırlanmıştır. 

Takdir Yüce Kurulundur. 

BAŞKAN — Dördüncü fıkrada ise, o «kongre
nin» değil, «genel kurulun toplandığı tarihten yedi 
gün önce» diye yazılacak. 

(Başka yerde «kongre» terimi geçmedi galiba? 

ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — 
Zaten diğer fıkraları aynen tasarıdan aldık. Yalnız 
bizim değişiklik 'teklifimiz, bir üçüncü, bir de altın
cı fıkradadır. 

BAŞKAN — Şimdi altıncı fıkranıza geliyoruz, 
orada; «seçim kurulu başkanı, bir başkan ile iki üye
den oluşan yete/i kadar seçim sandık kurulu oluştu
rur» demişsiniz. 

ADALET IBAKANI RIFAT BAYAZIT — 
İleride belki kanunlarda bir değişiklik olabilir. 

'BAŞKAN — Yapabilir, 'belki icap eder iki tane 
de kurabilir; bu bir elastikiyet nihayet, bu bir şey 
değil de, geliyoruz memur olma konusuna «sandık 
kurulu başkanı ile bir üyesi en az on yıllık hizmeti 
bulunan memurlar arasından seçilir» diyor. Bunu 
aynen Siyasî Partiler Kanununa benzetmişiz. Yani, 
«Buna da gerek var mı» diye üzerinde durmak lazım. 
Mühim bir şey değildir, nihayet bunlar kendi organ
larına delege ve üye seçeceklerdir ve başkanın memur 
olması zannediyorum, şart. 

ADALET IBAKANI RIFAT İBAYAZIT — 
Birinden birinin memur olması gerekir o zaman. 

BAŞKAN — Zaten kabul ettiğimiz kanun mad
desinde öyle. Yani başkan memur olacak; eğer ra
hatsızlık vesaire gibi bir sebeple mazereti çıkarsa, ye
rine yine yedek memur başkanlık yapacak. Onu öy
le dedik. . 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — «Sandık ku
rulu başkanı en az on yıllık hizmeti buhınan me
murlar» diye devam edecek. 
. BAŞKAN — «Diğer iki, üyesi de aday olmayan 
üye veya delegeler arasından secidir.» 
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«Seçim sandık kurulu başkanının yokluğunda, 
kurula memur üye başkanlık eder.» (Bu hükmün gene 
kalması lazım. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — «Ayrıca, her 
sandık için aynı şekilde üçer yedek üye» yerine; «her 
sandık için gene bir başkan ve iki üye» 

Bizim ilk yazdığımız daha doğru. 
DENİZ ÖĞRETMEN AIJBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, ;tş ve işçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Evet efendim, anlaşılıyor. Bir devlet me
muru başkan, asıl olarak* bir de yedek olarak efen
dim. Eğer giderse aynı şekilde seçilecek Sayın Komu
tanım. Bizim tasarımızın altıncı fıkrası. 

BAŞKAN — Önergenin üçüncü fıkrasının seki
zinci satırında, «görevlendirilecek başkan, Yüksek Se
çim Kurulu» diye yazıyor; o da, «il seçim kurulu ta
rafından tespit edilir» diye düzeltilecek. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERIK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, matbu olan 
metinde, eğer yüksek izniniz olursa, üçüncü fıkrada 
«tevdi edilir»i' izleyen cümle olarak «o yerde bjrden 
fazla seçim kurulu varsa, il seçim kurulu görevli se
çim kurulunu tespit eder» cümlesinin gelmesiyle, bü
tün sorun ve endişelerin zail olacağı kanısındayız 
efendim, Komisyon olarak. Zaten birçok küçük ilçe
de seçim kurulu bir 'tanedir. Bunun anlamı şu oluyor 
Sayın Cumhurbaşkanım: Eğer tek seçim kurulu var
sa, zaten o görevlidir; ama sayın Adalet Bakanının 
buyurdukları gibi gibi eğer iki tane, üç tane ise; il 
seçim kurulu, hangisinin görevli olacağını belirtecek
tir. 

Diğer hususta ise bizim bir şüphemiz yok efen
dim. 

BAŞKAN — Altıncı fıkra aynen öyle kalacak. 
Zaten başka bir değişiklik de yoktur. Sandık kurulun
da iki memur olması mahzurlar doğurabilir. Onun 
için, bir tek başkanın devlet memuru olmasında fay
da vardır, diye dün de öyle kabul etmiştik zaten. 

Buyurun Sayın Side. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADİK SİDE 

— Sayın Cumhurbaşkanım, kısaca bir şey arz etmefc 
istiyorum. 

Efendim, ben şundan endişe ediyorum. Bizim üye
ler kongrelere çoğu kez seçim için gelirler. Hatta ida
reciler sık sık; «Bu kongre seçim için değildir; bu 
kongrenin gündemi (8-9 maddedir, seçim en sonun-
dadır, lütfen şu kulis çalışmalarını bırakın, salondaki 
müzakereleri takip edin» deriz; fakat anlatamayız 
da. Seçime büyük önem verirler. Şimdi giderek ben 
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bundan korkarım; memur sayıları çoğalırsa hükümet 
kimi isterse... 

BAŞKAN — (Hayır efendim, çoğaltmadık efen
dim. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— O lafı da gizlesek. Seçim kurulunun zaten kendi 
içind nasıl teşekkül edeceği belli ise, burada onu bir 
daha yazmasak... 

BAŞKAN — Başka tarafsız bir kişi olmalı. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Hayır efendim, ona itirazım yok. Sayın Cumhur-

BAŞKAN — Başkan tarafsız 'bir kişi olmalı. 
BAŞKAN — Şimdi 'bu önergeye uygun olarak, 

esas dün kabul ettiğimiz 14 üncü maddede ufak bir 
değişiklik yaparsak, önergenin bizim kabul edeceği
miz şekle geleceği anlaşılıyor. 

Ben şimdi dün kabul edilen 14 üncü maddenin 
üçüncü fıkrasını, şimdi yaptığımız değişiklikle bir ke
re daha okutuyorum: 

«Üçüncü fıkra: Seçim yapılacak genel kurul top
lantılarından en az onbeş gün önce genel kurula ka
tılacak üye veya delegeleri belirleyen listeleri ile top
lantının gündemi, yeri, günü, saati ve çoğunluk olma
dığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hu
susları belirten bir yazı ile birlikte, iki nüsha olarak 
o yer seçim kurulu başkanı olan hâkime tevdi edilir. 
O yerde 'birden fazla seçim kurulu varsa, görevli se
çim kurulunu il seçim kurulu tespit eder. Toplantı ta
rihleri, gündemde yer alan diğer konular göz önünde 
bulundurularak, görüşmelerin bir cumartesi günü ak
şamına kadar sonuçlanımasını ve seçimlerin ertesi 
gün olan pazar gününün dokuz - onyedi saatleri ara
sında yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi 
zorunludur.» 

BAŞKAN — Dün kabul ettiğimiz 14 üncü mad
denin diğer fıkralarında bir değişiklik yapmaya ge
rek kalmamıştır. 

KEMALETTtN ALİ IKÂŞİFOĞLU »(Adalet 
Bakanlığı Temsilcisi) — Şimdi efendim, Sayın Ba
kanım tarafından verilen önergenin sandan beşinci 
fıkrasında belirtilen ve seçimler usulüne göre yapıl
madığı ve iki gün içinde itiraz edildiği takdirde, hâ
kim itirazı geçerli görür ise ne yapacağı konusuna 
çok değerli Komisyon Başkanımız «Bunun 52 nci 
maddede cevabı vardır» diye cevap verdiler. 

BAŞKAN — O halde ben önce önergeyi oylaya
cağım, sonra 14 üncü maddede yaptığımız düzeltme
yi tekrar oylayacağım. 

ADALET IBAKANI RIFAT iBAYAZIT — 
Oylamaya lüzum yok efendim, zaten zatı devletleri 
tashihini yaptınız. 

Önergeyi geri alıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önerge geri verilmiştir. 
Bu yeni düzenleme ide birlikte 14 üncü madde

nin tümünü bir defa daha oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14 üncü maddenin üçüncü fıkrası bu değişik şek
liyle kabul edilmiştir. 

Sayın Adalet Bakanımızın 59 uncu maddede de
ğişiklik yapılması ile ilgili bir önergesi vardır. 

önce tekriri müzakere hususunu oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Şimdi önergeyi okutuyorum: 

«Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Sendikalar Kanununun (ceza 

hükümleri) başlığını taşıyan 59 uncu maddesine aşa
ğıdaki fıkraların eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Rıfat İBAYAZIT 
Adalet Bakan. 

Bu Kanun hükümlerine göre yapılan seçimlerin 
düzen içerisinde ve sağlıklı biçimde yürütülmesi ama
cıyla hâkimin ve sandık kurulunun aldığı tedbirlere 
uymayanlara eylem daha ağır bir cezayı gerektirme
diği takdirde üç aydan altı aya kadar hafif hapis 
cezası verilir. 

14 üncü maddeye göre yapılacak seçimlerle ilgili 
oylamalara ve bu oylamaların sayım ve dökümüne 
hile karıştıranlar, bir yıldan üç yıla kadar hapis ceza
sıyla cezalandırılır. 

öl inci maddeye göre kesilen üye aidatını süresi 
. içinde ilgili meslekî kuruluşlara yatırmayan işveren
ler ile teşekkülden ayrılan üyeyi deftere kaydetme
yenler hakkına onbeş bin liradan altmış bin liraya ka
dar ağır para cezasına hükmedilir. 

Gerekçe : 
1. Tasarıda seçimlere ilişkin düzenleme yapıl

makla beraber bunların cezaî müeyyideleri belirlen
memiştir. 

Emsal 28ı20 sayılı Sendikalar Kanununun ilgili 
hükümleri nazara alınarak tasarıya bu yolda yeni bir 
hüküm getirilmiştir. 

2. Yürürlükte bulunan Sendikalar Kanununun 
31 inci maddesi nazara alınarak bu yolda da yeni bir 
düzenlemeye gidilmiştir.» 

BAŞKAN — Evet, Komisyon bu konuda ne di
yor? 
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DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBBRİK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, 8 inci bent ola
rak kabulü Komisyonumuzca da uygun görülmekte
dir. 

Arz ederim. 
IBAŞKAN — Bunun 59 uncu maddeye 8 inci bent 

olarak ilave edilmesi uygun olur diyorsunuz. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, müsaa
de ederseniz, birinci ve ikinci fıkrasını 8 inci bent 
olarak «61 inci maddeye» diye başlayan kısmını da 
9 uncu bent olarak ilave etmek lazım. 

•BAŞKAN — Evet, ilk okunan iki fıkra 8 inci 
bent olarak, «61 inci maddeye göre kesilen üye aidatı 
süresi içinde» diye başlayan fıkra da 9 uncu bent ola
rak geçecek. 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Efendim izin verirseniz, para cezaları ilk dört bent
te geçtiğine göre, daha önce 9 uncu bent olarak geç
mesini buyurduğunuz «61 inci maddeye göre» diye 
başlayan fıkrayı 5 inci bent olarak koysak ve ondan 
sonraki bentler teselsül ederse daha düzenli olacak. 

BAŞKAN — Evet, para cezaları bir hizada gel
miş olur. 

O halde bu fıkrayı 5 inci bent olarak okutuyo
rum!: 

«5. 61' İnci maddeye göre kesilen üye aidatını süresi 
içinde ilgili meslekî kuruluşlara yatırmayan işveren
ler ile teşekkülden ayrılan üyeyi deftere kaydetme
yenler hakkında onbeş bin liradan altmış bin liraya 
kadar ağır para cezası hükmedilir.» 

BAŞKAN — Bu duruma göre 59 uncu madde
nin eski 5 inci bendi 6 nci bent, 6 ncısı 7 nci bent, 
7 ncisi 8 inci bent olacak. 

Şimdi 59 uncu maddenin yeni 9 uncu bendini 
okutuyorum: 

«9. Bu Kanun hükümlerine göre yapılan seçim
lerin düzen içerisinde ve sağlıklı biçimde yürütülme
si amacıyla hâkimin ve sandık kurulunun aldığı ted
birlere uymayanlara eylem daha ağır bir cezayı ge
rektirmediği takdirde üç aydan altı aya kadar hafif 
hapis cezası verilir. 

14 üncü maddeye göre yapılacak seçimlerle ilgili 
oylamalara ve bu oylamaların sayım ve dökümüne 
•hile karıştıranlar, bir yıldan üç yıla kadar hapis ce
zasıyla cezalandırılır.» 

BAŞKAN — Bu önergenin son okunduğu şekli 
üzerinde söz almak isteyen var mı? 

İBuyurun. 
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TALAT SARGIN ((Çalışma Bakanlığı Temsilci
si) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu ceza maddesi dü
zenlenirken; «bir teşekkülden ayrılan işçinin defter
den çizilmesi» hükmü eski kanun gereğiydi ve eski 
kanunda vardı. Şimdi yeni kanunun 62 nci madde
sinde «Teşekkülden ayrılan ve katılan işçinin bildi
rilmesi zorunluluğu» hükmü var. Onun için 62 nci 
maddenin de buraya dercedilmesinde yarar umarım. 

BAŞKAN — Ayrıca bir de onun mu ilavesi gere
kir diyorsunuz? 

TALAT SARGIN (Çalışma Bakanlığı Temsilci
si) — «Teşekkülden ayrılan işçinin deftere işlenmesi» 
şeklinde değil de, «62 nci maddeye muhalefet suçun
dan.» diye yazılması daha uygun olur. 

IBAŞKAN — Hayır 62 nci madde geçmedi bura
da. Yeniden 62 nci maddeyi de ilgilendiren bir fık
ra mı ilave edilsin istiyorsunuz?. 

TALAT SARGIN (Çalışma İBakanlığı Temsilci
si) — Evet, 62 nci maddenin cezaî müeyyidesi yok. 

BA$KAN — O halde 10 uncu bendin eklenmesini 
istiyorsunuz. 

TALAT SARGIN ((Çalışma Bakanlığı Temsilci
si) — Şöyle arz edeyim: !Bu eklediğiniz fıkrada, te
şekkülden ayrılan işçinin deftere kaydedilmemesi ce
zalandırılıyor. O eski kanunda idi, o cümleye gerek 
yok. Onun yerine 62 nci maddenin eklenmesini ta
lep ediyorum. 

BAŞKAN — Yani; «61 inci maddeye göre ke
silen üye aidatını süresi içinde ilgili meslek kuruluşu
na yatırmayan işverenler ile teşekkülden ayrılan üye
yi deftere kaydetmeyenler hakkında» şeklinde olsun 
istiyorsunuz. 

TALAT SARGIN (Çalışma Bakanlığı Temsilci
si) — Teşekkülden ayrılan işçinin deftere kayıt hali 
kalktı Sayın Cumhurbaşkanım, o eski kanunda idi. 
Onun yerine 62 nci maddeyi- buraya derç edelim. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — «62 nci maddeye 
göre işe alınan ve ayrılan işçilerin bildirilmemesi ha
linde» denilmesi lazım efendim. 

Bir de müsaade ederseniz, «ilgili meslekî kuru
luşlara» tabiri yerine «ilgili işçi kuruluşlarına» de
mek daha uygun odur. 

'BAŞKAN — O halde 5 inci bendi bu şekilde bir 
daha okutuyorum: 

«5. 61 inci maddeye göre kesilen üye aidatını 
süresi içinde ilgili işçi kuruluşlarına yatırmayan işve
renler ile 62 nci maddeye göre işe alınan veya ayrı
lan işçileri bildirmeyenler hakkında onbeş bin liradan 
altmış bin liraya kadar ağır para cezası hükmedilir.» 
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BAŞKAN — İkinci cümlede bir eksiklik oldu. 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
(Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, izniniz olursa 
kısa bir maruzatım olacak. 

Kanunun genel durumu gereğince 5 inci bent 
şöyle olursa daha uygun olacak: «61 inci maddeye 

^ göre kesilen üye aidatını süresi içinde ilgili işçi sen
dikasına yatırmayan. (Çünkü konfederasyona bir ai
dat kesilmesi ve yatırılması söz konusu değildir. Sa
yın Cumhurbaşkanım,- devam ediyorum) işverenler 
ile 62 inci maddeye göre işe alman veya ayrılan işçile
ri bildirmeyen işverenler hakkında...» 

BAŞKAN — 59 uncu maddenin 5 inci bendini 
yeniden okutuyorum: 

«5. 61 inci maddeye göre kesilen üye aidatını 
süresi içinde ilgili işçi sendikasına yatırmayan işveren
ler ile, 62 inci maddeye göre işe alman veya ayrılan 
işçileri bildirmeyen işverenler hakkında onbeş bin li
radan altmış bin liraya kadar ağır para cezası hük
medilir.» 

BAŞKAN — 59 uncu ımadde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? 

Buyurun. 
ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — 

Bir nokta var Sayın Cumhurbaşkanım, yalnız bu ko
nuyla ilgili değil. Ağır para cezasını müstelzim fiil
leri tekrar işleyenler hakkında ve 'diğer mükerrirler 
hakkında, bu elimizdeki yeni Toplu İş Sözleşmesi Ka
nunu Tasarısında müstakil bir madde var. Burada 
konmamış. Acaba bir fıkra olarak bunu buraya ila
ve etmek yararlı olur mu, olmaz mı? 

Takdirinize arz ediyorum. 
'BAŞKAN — Buna Komisyon ne diyor? Bu te

kerrür maddesi, bu kanundan sonra görüşeceğimiz 
Toplu îş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu Tasa
rısında var. Ancak burada bu kanuna konmamış. 

ADALET 'BAKANI RIFAT BAYAZIT — 
Tekerrür maddesi eski kanunda da var. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERB'BRIK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, Toplu İş Söz
leşmesi Grev ve Lokavt Kanunu Tasarısındaki fiiller 
çok daha ağır bulunduğundan ve çok ayrıntılı oldu
ğundan, orada böyle 'bağımsız bir 'tekerrür maddesi 
getirilmesi, bu işlerle ilgili ceza hukuku komisyonun
ca uygun görülmüştür. Ancak, bu maddeler ve bu
nun cezaî hükümleri görüşürken buna gerek gö
rülmemiştir. iBu nedenle konmamıştır. 

5 BAŞKAN — Siz bunun ayrı bir madde veya fık
ra olarak konmasını istiyorsunuz, değil mi? 

ADALET BAKANI RIFAT IBAYAZIT — 
En sonunda bir fıkra eklenmek suretiyle de olabilir; 

i kanun tekniğine sığar. 
Nitekim, eski 274 sayılı Kanunun 28-29 uncu 

I maddelerinin cezaî müeyyidesini gösteren 31 inci ımad-
I denin 7 nci bendinde, tekerrür halinde ağır para ce

zasının azamî haddi verilmekle beraber, 8 inci ben-
I dinde üç aydan aşağı olmamak üzere hapis cezası ve-
I rilmiş Orada tekerrür hükümlerini eski kanun vur-
j gulamış. IBurada acaba bir zaruret var mı? Onu ha

tırlatmak için arz etmek istedim. 
I Takdir zatı âlilerin izindir. 

BAŞKAN — Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lo-
I kavt Kanun Tasarısında, «tekerrürde üçte birine ka-
I dar artırılır» mı demiştik? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERB'BRIK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve tşçi İlişkileri Komisyonu 

I Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım özel bir madde 
I varidi. 
I BAŞKAN — Özel bir madde, ama üçte birine 
I kadar artırma idi galiba, 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERB'BRIK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Duruma göre değişiyor, arz edeyim Sa-

I yın Cumhurbaşkanım. 
HAVA PERSONEL BİNBAŞI FAZIL KAY-

NA'KDEMIR (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri 
I Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bir 

misli artırıyoruz efendim. Yalnız ağır para cezası-
I nın öngörüldüğü hallerde ise ayrıca bir aydan üç aya 
I kadar hapis cezası veriyoruz. 

ıBAŞKAN — Tekerrür halinde diğer cezalar bir 
I misli artırılıyor, ağır para cezasının öngörüldüğü hal-
I lerde ise bir aydan üç aya kadar hapis cezası verili-
I y°r-
I O zaman bunu aynı şekilde, bir bent halinde mad-
I deye koymak lazım. 
I Adalet 'Bakanımız, Toplu iş Sözleşmesi Grev ve 
I Lokavt Kanunundaki tekerrür maddesinin 10 uncu 
I bent olarak buraya konmasını teklif ediyorlar. 
I Şimdi o bendi okutuyorum: 
j «10. — Bu maddenin suç saydığı eylemlerin te-
I kerrürii halinde cezalar bir misli artırılarak hükme-
I dilir. Yalnız ağır para cezasının öngörüldüğü haller-
I de ise ayrıca bir aydan üç aya kadar hapis cezasına 

da hükmolunur.» 

I BAŞKAN — 59 uncu madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? 

97 — 
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Buyurun Sayın Tüımer. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, bir 

iki nokta üzerinde endişem var. Yeni teklif edilen 5 
inci bent en son şöyle oluyor: «61 inci maddeye gö
re kesilen üye aidatını süresi içinde ilgili işçi sendika
sına yatırmayan işverenler ile -62 inci maddeye göre 
işe alınan veya ayrılan işçileri bildirmeyen işverenler 
hakkında onbeş bin liradan altmış bin liraya kadar 
ağır para cezası hükmolunur.» 

ıPeki, sendikalar işçiyi attı ve yeri 'boş kaldı. Ya
ni bu fıkra işverenlerle de ilgili. Sendikalar Kanunu
nun 14 üncü maddesinde, seçimlerle ilgili hususları 
koyduk. Halbuki 25 inci maddede de üyeliğin sona 
ermesi ile ilgili yine hu konuda sendikaların Çalış
ma Bakanlığına bilgi vermeleri gerekiyor. Onun bu
rada cezası konmalıydı. Yani sendika yapmazsa bu 
işi o zaman cezası konulsun. İşçinin ayrıldığını sen
dikalara bildirmesi lazım değil mi? 

BAŞKAN — Ama şimdi 62 nci maddeye göre 
koyduk. 62 nci maddede şöyle yazıyor: «İşveren yeni 
işçi alması halinde veya işçinin hizmet aktinin her
hangi bir sebeple sona ermesi halinde durumu, Ça
lışma Bakanlığı ve bölge çalışma müdürlüğüne onbeş 
gün içinde bildirmek zorundadır» 

Şimdi bunu bilen işverendir; çünkü işe o alıyor, 
o çıkarıyor. 

ORAMtRAL NEJAT TÜMER — Bunun müey
yidesi olmuyor efendim. Şimdi, «üyeliğin sona er
mesi» kenar başlığı altındaki 25 inci maddede, «çe
kilme bildirimi noter huzurunda münferiden kimli
ğin tespiti ve istifa edecek kişinin imzasının tasdiki 
ile olur» diyor, üyelikten çekilme konusunda. «Çekil
me bildiriminin birer örneği noterlikçe en geç üç işgü
nü İçinde ilgili işverene, sendikaya, işyerinin bağlı bu-
medi, işçinin ayrıldığını bildirmedi, müeyyidesi yok. 
yazı ile tebliğ edilir.» 

BAŞKAN — Ama onu noter gönderiyor, noter
likçe gönderiliyor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Bu madde, sen
dika üyeliğinden ayrılması ile ilgili; 62 nci madde 
ise işyerinden ayrılmasıyla ilgilidir. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Yani onun 
hiçbir müeyyidesi yok. 

IBAŞKAN — Yok. 
Sonra o mükellefiyeti notere vermiş, noter yapar 

onu. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Notere ver

medi. 
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BAŞKAN — Noterin bu hususta takibat yapması 
için ayrıca kanun var. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Sendika ver
medi, işçinin ayrıldığını bildirmedi, müeyyidesi yok. 

BAŞKAN — Hayır işçi notere gidecek, «ben ay
rılıyorum» diyecek, sendika değil. 

TALAT SARGIN (Çalışma 'Bakanlığı Temsilci
si) — Sendika çıkarmaz. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — «(Üyenin sen
dika veya konfederasyondan çıkarılma kararı genel 
kurulca verilir» diyor Sayın Cumhurbaşkanım. 

TALAT SARGIN (Çalışma Bakanlığı Temsilci
si) — O ihraç efendim. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — «Çıkarma ka
rarı çıkarılanlara ve ikinci fıkrada gösterilen yerlere 
yazı ile tebliğ edilir.» 

BAŞKAN — O ayrı ama; o ihraç, çıkarma. 
Çekilme ise şöyle:. 
«Her üye önceden bildirimde bulunmak suretiy

le üyelikten çekilebilir. Çekilme bildirimi noter hu
zurunda münferiden kimliğin tespiti ve istifa edecek 
kişinin imzasının tasdiki ile olur. Çekilme bildirimi
nin birer örneği noterlikçe en geç üç işgünü içinde il
gili işverene, sendikaya, işyerinin bağlı bulunduğu 
bölge çalışma müdürlüğüne ve Çalışma Bakanlığına 
gönderilir.» 

Şimdi işyerine de gönderildiğine göre, sendikadan 
ayrıldığını bildiriyor. Halbuki, 62 nci maddede işe 
alınıyor ve işten çıkıyor. Sendika üyeliğinden ayrıl
mış ayrılmamış, o kadar mühim değil. 

KEMALETTIN ALI KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Vazifeyi ihmal ediyor. 

BAŞKAN — Evet, vazifeyi ihmal. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim bir hususu 
tekrar dikkatlerinize getirmek istiyorum. 

BAŞKAN — 59 uncu maddeyle mi ilgili? 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — 59 uncu madde ve 
dolayısıyla da 61 inci madde ile ilgili. 

Son fıkrada, işveren yatırmazsa onbeş bin lira
dan altmış bin liraya kadar para cezası verilir, diyo
ruz. 61 inci maddede ise, genel hükümlere göre so
rumluluğuna ilaveten, yatırmadığı bu paranın % 62,5 
- % 65^ gibi işletme kredisi üzerinden de faizini alı
yoruz. Binaenaleyh, ceza üstüne ceza veriyoruz işve
rene. Yani öbür tarafta onbeş bin liradan altmış bin 
liraya kadar para cezası veriyoruz, bu tamam. On
dan sonra normal parasını verir işveren. Ama şimdi 
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işverene, 61 inci madde ile bankalarca işletme kre
dilerine uygulanan en yüksek faizi ödeme zorunlu
luğunu da getiriyoruz. 

Binaenaleyh, bu bana çifte bir ceza gibi görünü
yor. 

Bu hususu takdirlerinize arz ediyorum. 
BAŞKAN — Komisyon olarak görüşünüz nedir? 
«İki defa ceza veriliyor» diyorlar, doğru. 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
•Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, başlangıçtaki 
konuşmamda bu hususu vurgulamaya çalışmıştım. 
Ancak, bu ceza değildir. Sayın Çalışma Bakanımız 
gayet iyi açıkladılar. Cezaî sorumluluk ayrı, hukukî 
müeyyide ayrıdır. 

BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanımız, buyursun
lar. 

ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Sa
yın Cumhurbaşkanım, zaten bu paraları ödemeyen
ler, mevcut mevzuata göre primlerde birinci ayda 
% 5, ikinci ayda % 10 gibi gecikme zammı öderler. 
Bunlar ceza değil, doğrudan doğruya menfaatten 
mahrum olunan kısma ait malî tazminattır. 

Bizim getirdiğimiz ise, kamu hukukunu ilgilendi
ren bir cezJadır. Kamu nizamını burada ihlal ettiği 
için, diyoruz ki «zorunluluk vardır kamu hukukuna 
göre, bu zorunluluğu yerine getirmeyenler hakkında 
şu ceza verilir.» Bunu da getirirken, birçok mükel
lef, Ceza Kanununun 119 uncu maddesine göre ka
mu davası açılmadan evvel kendiliklerinden bu pa-

- rayı veriyorlar, haklarında dava açılmıyor, olduğu 
gibi kalıyor. Onun için biz tekerrür hükümlerini ge
tirdik. Bunlar her zaman bu işe alışmasınlar, versin
ler tekerrürü halinde haklarında takibat yapılsın di
yerek bu noktayı da orada vurguladık. 

Takdir Yüce Kurulundur. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Adalet Baka

nımızın teklif ettiği ceza hükmüne bir şey diyecek 
halimiz yok, kanun hükmüdür; ama yepyeni bir usul 
meydana getiriyoruz. Mevcut olan, bankalarca iş
letme kredisine uygulanan en yüksek faiz, yani bu
gün bu rakam % 65-70 civarındadır, bazan da % 
75 olmaktadır. % 75 oranında ceza getirecek, niye? 

BAŞKAN — Ceza değil, faiz oluyor. 
ADALET BAKANI RİFAT BAYAZIT — Taz

minattır. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Şimdiye kadar bir 
usul var, % 5_ veya % 10'dur. Temerrüt faizleri bi
lebildiğim kadarıyla % 10 civarındadır. Şimdi biz 
ödemediği paranın % 65 - 70'i kadar bir miktarı da
ha ekleyeceğiz. 

Öbür taraftan da 60 bin liraya kadar para ceza
sını da verecek. Bana bunda bir adaletsizlik var 
gibi görünüyor. 

Takdirlerinize sunuyorum efendim. 
ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 

Sayın Cumhurbaşkanım, bu maddeye bir kelime da
ha eklememiz lazım. Burada «işe alınan veya ayrı
lan» diye yer almış. Sanki «işe ayrılan» gibi bir ma
na çıkıyor. Bu kısmın «işe alınan veya işten ayrılan» 
olarak düzenlenmesi gerekir. 

BAŞKAN — Toplantıya 10-15 dakika kadar 
bir ara vereceğim. Bu arada 59 uncu maddeyi yeni
den düzenleyin, baştan sona kadar yeniden okuta
cağım. 

Bir de 61 inci maddede, işletme kredisi faizini 
mi, yoksa diğer faizi mi koyacağız; bunu da bir dü
şünün. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Emredersiniz Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Toplantıya 15 dakika ara veriyo
rum. 

Kapanma Saati : 11.25 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 11.50 

: Orgeneral Kenan EVREN (Cıımhurbaşka n, Genelkurmay ve Millî Güvenlik Konseyi Başkam) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (K. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Oramira] Nejat TÜMER (Dz. K. IX. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — İkinci oturumu açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — Sendikalar Kanunu Tasarısı ve Sosyal Gü
venlik, îş ve İsçi İlişkileri Komisyonu Raporu. 
(11235) (S. Sayısı : 573) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden de
vam ediyoruz. 

59 uncu maddeyi son, düzeltilmiş şekliyle oku
tuyorum : 

«Ceza hükümleri 
MADDE 59. — 1. 8 inci madde, 9 uncu madde

nin dördüncü fıkrası, 22 nci maddenin dördüncü fık
rası, 26 ncı maddenin dördüncü fıkrası ile 62 nci mad
dede belirtilen ilan veya bildirimleri yapmayanlara bed
bin liradan onbeşbin liraya kadar ağır para cezası 
hükmedilir. 

2. 2 nci maddenin birinci ve ikinci fıkrası kapsa
mında olmayanlar ile 20 nci maddede belirtilen izni 
almadan veya 21 inci maddeye göre üye olamaya
cakları üye kayıt edenlere ve üye kayıt olanlara, 29 
uncu maddenin birinci fıkrası ile dördüncü fıkrasına 
aykırı hareket eden işverenlere onbin liradan otuzbin 
liraya kadar ağır para cezası hükmedilir. 

3. 31 inci maddenin birinci fıkrasına aykırı ha
reket eden işverene, 51 inci maddenin birinci fıkrası 
hükümlerine aykırı hareket eden sendika veya kon
federasyonun sorumlu görevlilerine onbin liradan el-
libin liraya kadar ağır para cezası hükmedilir. 

4. 39 uncu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü 
fıkraları ile 49 ve 50 inci madde hükümlerine aykırı 
hareket eden sendika veya konfederasyonun, tüzüğü
ne göıre sorumlu kişileri hakkında onbeşbin liradan 
altmışbin liraya kadar ağır para cezası hükmedilir. 

5. 38 inci maddenin birinci ve ikinci fıkrasına ay
kırı davranışta bulunan işçiler ile işverenler veya iş
veren vekilleri veya bu konuda karar veren işçi veya 
işveren kuruluşunun yetkili organlarının başkan ve 
üyelerine; 47 nci maddenin beşinci fıkrasına aykırı dav

ranışta bulunanlara bir aydan altı aya-kadar hapis 
cezası hükmedilir. 

6. 37 nci maddenin ikinci fıkrası ile 39 uncu 
maddenin dördüncü fıkrasına aykırı hareket eden 
sendika veya konfederasyonların sorumlu yetkilileri
ne altı aydan iki yıla kadar hapis cezası hükmedilir. 

7. 40 inci maddenin ikinci fıkrasına aykırı hare
ket eden kurum ve kuruluşların yetkili sorumlularına 
fiilleri daha ağır cezayı gerektiren bir suçu oluştur
madığı takdirde bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
na hükmolunur. Ayrıca, yapılan malî yardım veya 
bağış kendilerine ödetilir. Bu yardım veya bağışı ka
bul eden sendika veya konfederasyonların yetkili so
rumlularına da altı aydan bir yıla kadar hapis ceza* 
sına hükmolunur. 

40 inci maddenin üçüncü fıkrasına aykırı hareket 
eden sendika veya konfederasyon sorumlu yetkilileri 
hakkında altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına ve 
malî yardım veya bağışın bir mislinden aşağı olma
mak üzere ağır para cezasına hükmolunur. 

40 inci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları
na aykırı hareket eden işçi ve işverenlerle kuruluş, 
dernek ve vakıfların yetkili sorumlularına, alınan yar
dım veya bağışın beş misli ağır para cezası hükmo
lunur. Bu yardım veya bağış, bir işçi sendikası veya 
konfederasyonunca, bir işveren, işveren sendikası ve
ya konfederasyonunu; bir işveren sendikası veya kon
federasyonunca da işçi sendikası veya konfederasyo
nunu malî yollarla desteklemek amacıyla yapıldığı tak
dirde ayrıca üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına 
hükmolunur. 

8. Bu Kanun hükümlerine göre yapılan seçimle
rin düzen içerisinde ve sağlıklı biçimde yürütülmesi 
amacıyla hâkimin ve sandık kurulunun aldığı tedbir
lere uymayanlara eylem daha ağır bir cezayı gerektir
mediği takdirde üç aydan altı aya kadar hafif hapis 
cezası verilir. 
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14 üncü maddeye göre yapılacak seçimlerle ilgili 
oylamalara ve bu oylamaların sayım ve dökümüne hile 
karıştıranlar, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla 
cezalandırılır.» 

BAŞKAN — 59 uncu maddenin bu okunan son 
şekli üzerinde söz isteyen var mı? Yok. 

59 uncu maddeyi son okunduğu şekliyle oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 
Geçici Hükümler 

Tüzüklerin bu Kanuna uydurulması 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yayımı tari

hinde faaliyette bulunan teşekküller, İşkolları Tüzü
ğünün yürürlüğe girmesinden sonra en geç sekiz ay 
içerisinde tüzüklerini bu Kanun 'hükümlerine göre 
düzenlemek zorundadırlar. Tüzüklerini bu süre içe
risinde düzenlemeyen teşekküller kendiliğinden feshe
dilmiş sayılır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette bu
lunan teşekküller üye sayılarına bakılmaksızın durum
larım bu Kanuna uydururlar. 

BAŞKAN — Geçici 1 inci madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı efendim?. 

Buyurun Sayın Side. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE — 

Sayın Cumhurbaşkanım, sekiz aylık süre, çok büyük 
sendikalar için az bir süre gibi geliyor bana. Sebebi; 
bu sendikaların hemen 50 ilde bulunan şubelerinin 
önce kongrelerinin yapılması, delegelerinin seçilmesi, 
sonra da merkez kongreye hazırlık yapılması lazım. 
Konfederasyon için de, mevcut açık iki konfederas
yondan birisi HAK-İŞ, diğeri TÜRK-İŞ tir, bunla
rın üyeleri de genel kurullarını yapmalıki, konfe
derasyon kongre yapabilecek hale gelsin. 

Daha evvelki tasarı çalışmalarında, Hükümette de 
bu görüşüldüğünde, onbeş ay gibi bir zaman düşünül
müştü, acaba şimdi ne düşünülür efendim? 

BAŞKAN — Ama, o zaman bu Kanunu tatbik 
edemeyiz. Yani normal düzene geçildikten ve seçim
ler yapıldıktan sonra bile, bu sendikalar tüzüklerini 
yapmadıkları için faaliyete geçemezler. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE — 
Evet, seçimle ilgili. O zaman önerimi geri alıyorum 
efendim, çünkü genel seçimler var. 

BAŞKAN — Onun için biraz sıkışacaklar, ama 
yapacaklar. Başka çaresi yok, Yoksa, bu 1985 yılına 
kadar uzar, 

I DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Sayın Cıımhufbaşkanım, şu halde bile 1984 
yılına uzuyor. 

BAŞKAN —Evet. 
Ellerini 'biraz çabuklaştıracaklar, başka çaresi yok. 
ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 

I Yalnız se'kiz ay da değil, bir ayda da işkolu tüzüğü 
çıkaca'k; dokuz ay eder ki, aşağı yukarı bir sene da
ha faaliyet yok demektir efendim. 

BAŞKAN — Geçici 1 inci madde üzerinde başka 
I söz almak isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
I Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum : 
I Üyeliğin yeniden düzenlenmesi 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yayımı ta
rihinde sendikalara, kayıtlı üyelerin tespiti için kanu-

I nun yayımı tarihinden itibaren sekiz ay içinde faali
yette bulunan her sendika, üyelerinin açık kimlikleri
ni, ilgili işyerinde listeler halinde ilan eder ve bu lis
teleri aynı zamanda iki nüsha olarak bölge çalışma 
müdürlüğüne tevdi eder. 

I Sendika değiştirmek isteyen, bir sendikaya üye ol
mayan veya birden çok sendikaya üye bulunan işçi 
veya işverenler Kanunun 22 ve 25 inci madde hüküm
lerine göre yeniden üyelik veya üyelikten çekilme 
işlemlerini Kanunun yayımı tarihinden itibaren en 
geç altı ay içinde bitirmek zorundadır. 

BAŞKAN — Birinci cümlede, «Bu kanunun ya
yımı tarihinde sendikalara, kayıtlı üyelerin tespiti için 
kanunun yayımı tarihinden itibaren sekiz ay içinde 

I buraya virgül 'koymak lâzım, sonra «faaliyette bulu
nan her sendika» demek lazım. Sekiz ay içinde faa
liyette bulunan her sendika değil. Oraya bir virgül 
koymak lazım ki, yanlış bir mana taşımasın. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efen
dim, «Sendikalara»dan sonraki virgül de fazla. 

BAŞKAN — Evet, o yukarıdaki virgül de fazla, 
doğru. Yani, «Bu kanunun yayımı tarihinde sendi
kalara kaytılı üyelerin...» şeklinde olması lazım; «sen
dikalara» dan sonra konan virgül de fazla, 

I Geçici 2 nci madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum : 
İşverenin çalıştırdığı işçileri bildirmesi 
GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yayımı ta-

| rihinde, işverenler, çalıştırdıkları tüm işçileri, Çalışma 
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Bakanlığınca bir ay içinde çıkarılacak yönetmelikte 
belirtilen esas ve usullere göre en geç üç ay içerisinde 
Çalışma Bakanlığına, işyerinin bağlı olduğu bölge 
çalışma müdürlüğüne ve üye ise sendikasına bildir
mek zorundadırlar. 

BAŞKAN — Geçici 3 üncü madde üzerinde söz 
almak isteyen?.. 

Buyurun. 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, 1 inci ve 2 nci 
maddeler paralelinde, tasviplerinize arz etmek üzere 
söylüyorum efendim. 

Maddede geçen «en geç üç ay içerisinde» ibare
si «sekiz ay» olursa, işverene de daha bir hareket 
serbestisi tanırız. Çünkü üç ay içinde göndermesi bir 
anlam ifade etmeyecek; o da sekiz ay içinde gönde
rebiliri 

BAŞKAN — Ama onunla tam parelellik olmasın, 
hiç olmazsa «altı ay içerisinde» bildirsin. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Tabiî efendim. 

BAŞKAN — Altı ay içerisinde bildirsin, o zaman, 
metinde «... Çalışma Bakanlığınca bir ay içinde çıka
rılacak yönetmelikte (belirtilen...» hususu geçtiğine gö
re, demeik ki Çalışma Bakanlığı, bu yönetmeliği bir 
ay içerisinde hazırlayabilecek'tir. 

Komisyon «üç ay»lık sürenin, «altı ay» olmasını 
talep ediyor. 

Çalışma Bakanlığı da bu üç aylık sürenin altı ay 
olması hususuna katılıyor mu efendim? 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Geçici 3 üncü madde üzerinde baş
ka söz almak isteyen var mı efendim? Yoktur. 

O halde bu maddeyi «en geç üç ay İçerisinde» 
değil, «en geç altı ay içerisinde» sökünde değişmiş ha
liyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. \ 

Geçici 4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Saklı haklar 
GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihte faaliyette bulunan bir işçi kuruluşunun 
zorunlu organlarında üye bulunanlar bu Kanuna göre 
iîk genel kurul toplantısına kadar durumlarını muha
faza ederler. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sendika, 
sendika şubesi veya konfederasyonların genel kurulları 
dışında zorunlu organlarına seçilmiş olanlar statü-
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terine bakılmaksızın 9 uncu maddenin beşinci fıkra
sı hükmüne göre dört olağan genel kurul dönemini 
doldurmuş olsalar dahi iki dönem daha seçilebilirler. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte bağlı bulun
dukları, kanunla kurulu kurum veya sandıklardan 
yaşlılık, emeklilik veya malullük, aylığı almakta olan
lardan sendika, sendika şubesi veya konfederasyonla
rın genel kurulları dışındaki organlarında görevli bu
lunanlar dört olağan genel kurul dönemini doldurma
mış iseler geri kalan dönemler için seçilme hakkını 
muhafaza ederler. 

BAŞKAN — Geçici 4 üncü madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı efendim? 

Buyurun Sayın Side. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 

— Sayın Cumhurbaşkanım, buraya ufak bir fıkra 
eklenmesinde yarar ummaktayım. 

Şöyle ki : Halen genel kurulunu yapmak üzere 
genel kurul yapma kararını almış, önümüzdeki haf
ta, ay sonuna kadar kongresini yapmak üzere her 
türlü prosedürünü ikmal etmiş sendikalar var. Eğer 
bu kanunun yayımlanmasını müteakip bütün madde
leri yürürlüğe girecekse -ki öyle olacaktır- alınmış 
bu kararların iptal edilmesi; buna göre de geriye dö
nüp kanunun emrettiği işlemleri yapması lazım ki, 
kongreler birkaç ay öteye gidebilir. 

Acaba kongre hazırlığına girmiş, kararını almış 
teşkilatları bir ay içerisinde muhafaza edebilir mi
yiz? 

BAŞKAN — Sayın Side, sizin söylediğiniz hu
sus yalnız son fıkra ile -maullük, emeklilik vesaire-
ilgili. Maddenin diğer fıkraları zaten o hakkı veri
yor. İkinci fıkra, «... dört olağan genel kurul döne
mini doldurmuş olsalar dahi iki dönem daha seçile
bilirler» diyor. Yani altı sene daha seçilme imkânları 
var. 

'Son fıkra, «Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
bağlı bulundukları, kanunla kurulu kurum veya san
dıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı al
makta olanlardan sendika, sendika şubesi veya konfe
derasyonların genel kurulları dışındaki organlarında 
görevli bulunanlar dört olağan genel kurul dönemi
ni doldurmamış iseler geri kalan dönemler için seçil
me hakkını muhafaza ederler» diyor. Yani üç dönemi 
doldurmuşlarsa dördüncü dönemde de seçilirler; fa
kat dört dönemi doldurmuş iseler seçilemezler. 

Sizi yalnız bu son fıkra sıkıntıya sokar, diğer 
fıkralar sokmaz. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Tamam Sayın Cumhurbaşkanım, ilavesini istedi-
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ğim husus; diyelim ki Maden Federasyonu genel ku
rul kararı aldı. Kanunun bu akşam bitmiş olduğunu 
ve yarın sabah yayımlandığını düşünürsek, kongreyi 
eski kanuna göre mi yapacak, yoksa bu kongreden 
vaz mı geçecek? Bu konuda endişem var efendim. 

BAŞKAN .— Zaten yönetmelikler çıkmadığına gö
re, onların yürürlüğe hemen girmesi mümkün değil. 
Eski kanuna göre yapacak. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Olmayınca hükümet komiseri durdurabilir, kong
re belki muallel olabilir gibi bir endişe taşıyorum efen
dim. Bir ay. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — Bir ay değil efendim, se
kiz ay müddetle tüm kongreler durur. Binaenaleyh 
ma'ddeye, «Kongreleri yapılmamış olanlar bu yönet
melikleri, tüzükleri hazırlanıncaya kadar kongrele
rini yapmazlar» gibi bir ibare koyarız. Geçici bir 
madde ile böyle bir şey ilave edebiliriz. 

Çünkü, buna göre delegelerin on yıl ve bir yıl ça
lışma şartı vesaire işleyecek efendim. O bakımdan, 
tüzükleri bitinceye, hazırlanıp tasdik edilinceye ka
dar mevcut olan sendikalar kongrelerini tehir eder
ler. Sekiz ay içinde tüzüklerini hazırlarlar. O vakit 
bugünkü yönetim devam eder. Birinci fıkra da zaten, 
onların durumlarını muhafaza etmesine imkân veri
yor 4 

BAŞKAN — Ayrıca bir geçici madde koymak la
zım. 

ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Bil
hassa 14 üncü maddenin çalışması bakımından Sa
yın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — O ayrı bir konu, bu maddede bir 
değişiklik gerekmez. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — Geçici 4 üncü madde
nin birinci fıkrasında, aşağı yukarı buna yer verir 
bir anlam var efendim; «Bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte faaliyette bulunan bir işçi kuruluşunun 
zorunlu organlarında üye bulunanlar bu Kanuna gö
re ilk genel kurul toplantısına kadar durumlarını mu
hafaza ederler» diyor. 

BAŞKAN — Genel kurulunu yapmazsa, mese
le kalmaz. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — Evet efendim. Birinci 
fıkrayı, teklif edilen husus tasvip edilirse, ona göre 
tadil öderiz efendim, 

BAŞKAN — O zaman bu geçici 4 üncü maddeyi 
Komisyona iade edelim. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — Hay hay efendim. Eğer 
tasvip buyuruluyorsa sekiz ay, yani tüzükleri hazır
lanıncaya kadar kongrelerini yapmazlar. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Saym Cumhurbaşkanım, ya yapsınlar eski ka
nun cari olsun; ya yapmasınlar -Sayın Paşamın söy
lediği gibi- sekiz ay sonra, zaten kongreyi yapıp bu
günkü hale, bu kanunun emrettiği şekle dönecekler
dir. O zaman yapmamaları daha iyi, çok masraflı 
olur. 

BAŞKAN — Yapmamaları daha iyi. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 

Konseyi Genel Sekreteri) — Çünkü, bu kanuna göre 
sekiz ay sonra yeni baştan yapacaklar kongrelerini. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Bir kongrenin masrafı ortalama üç milyon liradır 
efendim. 

BAŞKAN — Gördünüz mü, hiç olmazsa tüzük
leri biter, yeni kanuna göre yaparlar kongrelerini. 

O hususu o şekilde düzenlersiniz. 
O halde geçici 4 üncü maddenin Komisyona ia

desini teklif ediyorum ve oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 5'i okutuyorum : 
Faaliyetleri durdurulan teşekküllerin üye aidatla

rının iadesi 
GEÇİCİ MADDE 5. — 11 Eylül 1980'den sonra; 

Millî Güvenlik Konseyi veya Sıkıyönetim Komutan-
lıklarınca faaliyetleri durdurulan sendikalar ile bun
ların teşkil ettikleri federasyon ve konfederasyonlar
dan, gerek tüzelkişilikleri gerekse bunların yönetim 
ve denetim kurulları üyelerinden herhangi biri hak
kında Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının birinci 
babında yer alan Devletin şahsiyetine karşı işlenmiş 
cürümlerden herhangi b'iri ile ilgili olarak kamu da
vası açılmış bulunanlar, haklarında beraat kararı alı
nıncaya kadar, bu Kanundaki sendikal hakları kulla
namazlar ve sendikal faaliyette bulunamazlar. 

Bu sendikaların üyelerinden aidat toplanamaz. 
Kayıtlı üyeleri kayyımlarına ve işyerlerine yazılı ih

barda bulunmak suretiyle bu sendikalardan ayrılmak
ta şerbettirler. 

BAŞKAN — Madderiin son fıkrasındaki, «Ka
yıtlı üyeleri» ibaresinden 'sonra virgül konması lazım. 

Geçici beşinci madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? 

Buyurun Sayın Side. 
SOSYAL GÜVENLIK BAKANI SADIK ŞÎDE 

— Sayın Cumhurbaşkanım, bir süredir bu konuyu 
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Hükümette de müzakere konusu yaptık. Talimatları
nız üzerine 'bir çıkış yolu aramıştık. Önemli miktar
da biriken para var, mal varlıkları var. Bunları aca
ba sakatlar için mi kullanabiliriz, yoksa korunmaya 
mıibtaç çocuklar için mi? Bu konular çok önemli 
problemlerdir, millî sorunlardır. En sonunda da, ya
pılmakta olan yarım kalmış meskenlerin bitirilmesin
de kullanma yolu bile araştırıldı. Çünkü, bu yıl yir-
mlbeş Ibin meskeni bitirme programı yaptık. Büyük 
bir çoğunluğu İstanbul bölgesinde eski DİSK üyesi 
işçilerinindir. Fakat bir çıkışa maalesef ulaşamadık. 

İlgili ma'ddenin matlabı, «Faaliyetleri durdurulan 
teşekküllerin üye aidatlarının iadesi» diye 'başlayınca, 
ben bu paranın bir yere sevk edileceği gibi bir so
nuç da beklddim, maddeden çıkmadı. Bu para hak
kında bir encam kararına ihtiyaç duyuyorum. 

Arz ederim. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — Mahkeme kararı olma
dan olmaz efendim. Çünkü, bu yeni bir düzen getir
miştir. Eğer bunlar mahkemece kapatılacakla, Hazi
neye devredilirler.. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Efendim, burada Sayın Şide'yi endişeye düşüren hu
sus, maddenin kenar başlığında geçen «iade» tabi
ridir. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Evet efendim, maddenin ismi bana o hissi verdi. 

BAŞKAN — Evet, madde kenar başlığında bir 
hata, var. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve işçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Sürekli maddede var efendim, faaliyeti dur
durulan teşekküllerin üye aidatlarının kesilmemesi» 
biçimine sokulabilir efendim. 

BAŞKAN — Evet, maddenin kenar başlığındaki 
«iadesi» ibaresini, «kesilmemesi» şeklinde düzeltelim. 

Sayın Talat Sargın, sizin bir diyeceğiniz vardı 
galiba, buyurun. 

TALAT SARGIN (Çalışma Bakanlığı Temsilcisi) 
— Sayın Cumhurbaşkanım ben, madde başlığı ile 
metnin uyumsuzluğundan bahsetmek istiyordum. 

BAŞKAN — Onu şimdi düzelttik. 
TALAT SARGIN (Çalışma Bakanlığı Temsilci

si) — Bir de, «dayanışma aidatı da kesilmeyecek» 
denirse tamam olur efendim. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş-
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kanı) — Sürekli madde var efendim, faaliyeti dur
durulmamış diyoruz. 

BAŞKAN — Faaliyeti durdurulmuş olanlardan 
zaten kesilmiyor. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER ->-
Hüküm koyduk sadece Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Ayrı bir yerdedir o; geçici değil o. 
ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 

Yalnız hemen yürürlüğe giriyor mu o madde? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Tamam. 

BAŞKAN — Geçici 5 inci madde üzerinde baş
ka söz almak isteyen var mı efendim? 

Buyurun. 

KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bura
da Komisyon sadece beraat kararından söz etmiş. 
«Kamu davası açılmış bulunanlar, haklarında beraat 
kararı alınıncaya kadar» denmiş. Eğer bu ilk tahki
kata tabi olursa, yani talepname ile sorgu hâkimliği
ne dava açılırsa, muhakemenin meni ve kamu dava
sının düşmesi de söz konusu olabilir. 

O bakımdan beraat, sadece mahkemelerde veri
len bir karardır. Sorgu hâkimliğine geldi, delilleri 
inceledi, durum anlaşılamayıncâ muhakemenin meni 
de söz konusu olabilir. O bakımdan, «muhakemenin 
meni veya beraat» demek suretiyle konuya açıklık 
getirilebilir. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, bu belirli 
bir sendika için yapıldı ve bu belirli sendikanın iş
lemleri belli olduğu için, bu hassaten kondu efendim. 

BAŞKAN — Hepsi mahkemede şimdi onların. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Mahkemelerde halen 
yürümekte olan davalar efendim. 

BAŞKAN — Mahkemede, devam ediyor. 
KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Yani kamu davası iki yılda 
bir açılır. 

BAŞKAN — Açıldı ama, hepsi açıldı. 
KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Demek ki hepsi hakkında da
va açıldı. Yani ağır cezaya yahut... 

BAŞKAN — Evet, sıkıyönetim mahkemelerine. 
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KEMALETTtN ALtKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Yani ilk soruşturmada hiç yok? 

BAŞKAN — Yok. Var mı ilk soruşturmada olan
lar? Yok, hiç yok. 

KEMALETTtN ALtKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Tamam efendim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen efendim?.. 
Buyurun. 
ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 

Sayın Cumhurbaşkanım, çok özür dilerim, zannede
rim matlap gene uymadı. «Faaliyetleri durdurulan 
teşekküllerin üye aidatlarının kesilmemesi» dedik. 
Şimdi bunlardan bazı işverenler, bunlar dörtte bir 
olduğu için kesiyor; fakat büyük bir mükellefiyeti 
yok. «Üye aidatlarının kesilmemesi» dersek, aksi 
mana da çıkar, üye aidatları ödenmeye devam ede
cekmiş gibi bir mana da çıkar. Bir de maddeyi oku
duğumuz zaman, içinde çok başka şeyler var. 

«Faaliyetleri durdurulan teşekküllerin durumu» 
falan desek daha mı iyi olur acaba? Aidatların ke
silmemesi, aksi manaya da geliyor; sanki devam ede
cekmiş gibi, yani ödemeye devam edecekmiş gibi bir 
mana da çıkıyor buradan. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, tş ve tşçi ilişkileri Komisyonu Baş
kanı) — «Faaliyeti durdurulan teşekküller» yahut, 
«Faaliyeti durdurulan teşekküllerin durumu» diye
biliriz. 

BAŞKAN — Şöyle de diyebiliriz : «Faaliyetleri 
durdurulan teşekküller hakkında yapılacak işlem.» 

Çünkü, sendikal faaliyetlerde bulunamazlar falan 
filan diyor. Ama buradaki teşekkül ne teşekkülü? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — «274 sayılı Kanuna göre faaliyette bulunan 
işçi ve işveren teşekkülleri hakkında» desek? 

BAŞKAN — «tşçi teşekkülleri hakkında yapıla
cak işlem.» 

DENtZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, iş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş-

- kanı) — Yalnız Sayın Cumhurbaşkanım, teşekkül 
hakkında bir işlem yapılmıyor burada. Sorumluları 
hakkında yapılan işlem ve onların sendikal hakları 
kullanamaması söz konusu. 

BAŞKAN — Anladım da, kim bulunamayacak? 
İşte o teşekkül bulunamayacak sendikal faaliyetlerde; 
şahıs değil. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, tş ve tşçi İlişkileri Komisyonu Baş-
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kanı) — «Faaliyetleri durdurulan işçi teşekkülleri» 
diyelim sadece Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Ama, faaliyeti durdurulan işçi te
şekküllerini aşağıda saymıyoruz ki. «Faaliyetleri dur
durulan işçi teşekkülleri» deyip bırakamayız. 

«Faaliyetleri durdurulan işçi teşekkülleri hakkın
da yapılacak işlem» veya «... teşekküllerin durumu» 
diyelim. 

TALAT SARGIN (Çalışma Bakanlığı Temsilcisi) 
— «Yöneticilerin durumu.» 

Burada bir şey daha arz etmeme izin verir misi
niz Sayın Cumhurbaşkanım? 

BAŞKAN — Kenar başlığı üzerinde fazla dur
maya gerek yok. Çünkü, zaten madde metnine dahil 
değildir. 

«Faaliyetleri durdurulan işçi teşekküllerinin du
rumu» dersek olur. 

TALAT SARGIN (Çalışma Bakanlığı Temsilcisi) 
— Sayın Cumhurbaşkanım, madde metninde bir şeyi 
daha ifade edebilir miyim? 

BAŞKAN — Evet. 
TALAT SARGIN (Çalışma Bakanlığı Temsilcisi) 

— Bilindiği üzere bu teşekküllerin faaliyeti Millî Gü
venlik Konseyinin 3 numaralı Kararı ile durdurul
muş idi. Ayrıca da, sıkıyönetim komutan!ıklarının 
bunların faaliyetlerini geçici süreli durdurduğu, son
radan açtığı biliniyor. Bazı sendikaların faaliyetleri
ni bir ay, iki ay, üç ay men etti, sonra faaliyetlerini 
serbest bıraktı. Bilhassa bağımsız sendikalarda bu 
örnekleri görüyoruz. 

Madde metninde, «11 Eylül 1980'den sonra; Mil
lî Güvenlik Konseyi veya sıkıyönetim komutanlık-
larınca faaliyeti durdurulan sendikalar ile bunların 
teşkil ettikleri federasyon...» denmektedir. 

Yani sıkıyönetim komutanlıklarının geçici bir sü
re durdurup sonradan faaliyete başlattıkları, bugün 
halen faal olanlar da bu maddenin kapsamına girer. 
Burada amaç, Millî Güvenlik Konseyi kararı ile faa
liyeti durdurulmuş ve halen durdurulma işlemi de
vam edenler ise, maddeye açıklık getirmek gerekir 
diye düşünüyorum. 

Aksi takdirde, bu bir zaman durdurulmuş, son
ra açılmış... 

BAŞKAN — Durdurulmuş, sonra açılmışsa bit
miştir. Durdurulma fiili ortadan kalkmış demektir. 

TALAT SARGIN (Çalışma Bakanlığı Temsilcisi) 
— Hayır. «Halen durdurulması devam eden» ibaresi 
yok Sayın Cumhurbaşkanım. 
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BAŞKAN — Olmazsa olmasın efendim. Yani hu
kuken durdurulmuş, sonra durdurma fiili ortadan 
kaldırılmışsa o durum ortadan kalkar. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Zaten dava açılmış
tı efendim. Yani hem sıkıyönetim komutanlıkları 
durdurdu, hem Konsey durdurdu. Bunların hakkın
da, dava açılanların durumudur bu. 

BAŞKAN — Cümle devam ediyor : «... Sıkıyö
netim komutanlıklarınca faaliyetleri durdurulan sen
dikalar ile bunların teşkil ettikleri federasyon ve kon
federasyonlardan, gerek tüzelkişilikleri gerekse bun
ların yönetim ve denetim kurulları üyelerinden her
hangi biri hakkında Türk Ceza Kanununun filan fi
lan maddelerine göre işlenmiş cürümlerde dava açıl
mışsa...» 

TALAT SARGIN (Çalışma Bakanlığı Temsilcisi) 
— «Durdurulması devam eden» şeklinde bir ibare 
olmadığı için Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Anladım efendim. Yani şüphelen
diğiniz gibi bir şey yok bunda. 

TALAT SARGIN (Çalışma Bakanlığı Temsilcisi) 
— Tamam efendim. Hiç olmazsa tutanağa açıklık 
gelmiş oldu. 

Sağolun. 

BAŞKAN — Evet. 
«Faaliyetleri durdurulan veya kapatılan teşekkül 

yöneticilerinden birisi mahkemeye verilmişse, hakla
rında dava açılmışsa, beraat kararı alınıncaya kadar 
bunlar sendikal haklarını kullanamazlar ve sendikal 
faaliyette de bulunamazlar» deniyor. Dava açılmamış-
sa zaten mesele yok. 

O halde kenar başlığı, «Faaliyetleri durdurulan 
işçi teşekküllerinin durumu» şeklinde oluyor. 

Bu madde hakkında başka söz almak isteyen var 
mı efendim? Yok. 

Geçici 5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi Çalışma Bakanımızın, geçici 6 ncı madde 
eklenmesi hakkında vermiş olduğu bir önergesi var, 
onu okutuyorum : 

Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Sendikalar Kanun Tasarısına 

aşağıdaki metnin geçici 6 ncı madde olarak eklen
mesini arz ve teklif ederim. 

Turhan ESENER 
Çalışma Bakanı 

Ödenek tahsisi 
GEÇÎCt MADDE 6. — Bu Kanun uygulaması 

ile ilgili olarak Çalışma Bakanlığınca bina ve elektro
nik bilgi işlem makineleri satın alınması veya kira
lanması, araç ve gereç alımı, sözleşmeli personel is
tihdamı gibi işlemler için Çalışma Bakanlığına ye
terli ödenek tahsis edilir.» 

BAŞKAN — Bunu zannediyorum diğer tasarıya 
koyduk. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — Öbür tarafta, «Bu işleri 
bilgi işlem sistemine göre yürütür» dedik efendim. 

Çalışma Bakanımız bunda zaruret görüyor efen
dim. Bunu hemen yapabilir. Bu arada, kanunda, bilgi 
işlem sistemine başlayabilmesini, gerekli uzmanları 
alabilmesini, kadroyu ıtemin edebilmesini öngörmeliyiz 
efendim. Tabiî bu sistemin çalışabilmesi için de ger
çekten Çalışma Bakanlığında böyle bir kadronun bu
lunması gerekir. 

BAŞKAN — O zaman bu işlemler için, «Çalışma 
Bakanlığına Maliye Bakanlığınca yeterli ödenek tahsis 
edilir» demek lazım. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — Kadro koyması gerekiyor 
efendim; Kadro Kanunu çıktığına göre. Bu sistemin 
çalışabilmesi için, Çalışma Bakanlığı programcı alacak, 
uzman alacak; bunları alabilmesi için de kadroda de
ğişiklik yapması yahut ilave kadro alması gerekecektir. 
Şimdiye, kadar kendisinde olmayan ilave kadro ala
caktır. 

BAŞKAN — O zaman buraya, «Bu işlemler için 
Maliye Bakanlığınca, Çalışma Bakanlığına yeterli öde
nek tahsis edilir» diyeceğiz. 

Maddeyi yeni şeyliyle okutuyorum: 
Ödenek tahsisi 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu Kanun uygulaması ile 
ilgili olarak Çalışma Bakanlığınca bina ve elektronik 
bilgi işlem makineleri satın alınması veya kiralan
ması, araç ve gereç alımı, sözleşmeli personel iistihdamı 
gibi işlemler için, Maliye Bakanlığınca, Çalışma Ba
kanlığına yeterli ödenek tahsis edilir.» 

BAŞKAN — O zaman bina da istiyorsunuz değil 
mi? 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — Sa
yın Cumhurbaşkanıim, mevcut bina kâfi gelmiyor. Ayrı
ca, bu işin yapılması için bir bina tahsis edilir ise iy; 

olur efendim. Satın almak değil de, mevcut binalardan 
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bir tanesi tahsis edilse de Çalışma Bakanlığı bir topar
lanışa efendim. 

BAŞKAN — Bir bina bulmak için Başbakanlık 
çalışıyor. Biliyorum, Çalışma Bakanlığının yeri yok, 
doğru dürüst bir yeri yok. 

Geçici madde 6 olarak verilen önerge üzerinde söz 
almak isteyen var mı? Yok. 

Bu önergeyi geçici 6 ncı madde olarak oyluyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yürürlük ve yürütme maddelerini bırakacağız, on
ları bilahara konuşacağız. 

Saat 14.00'te tekrar toplanmak üzere birleşime 
ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 12.22 

» • • • < « 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Cumhurbaşkanı, Genelkurmay ve Millî Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERStN (K. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAlŞKAN — Millî Güvenlik Konseyi 145 inci Birleşiminin üçüncü oturumunu açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

7, — Seridikalar Kanunu Tasarısı ve Sosyal Gü
venlik, İş ve İsçi İlişkileri Komisyonu Raporu. (1/235) 
(S. Sayısı : 573) (Devam) 

BAŞKAN — Sabahki oturumda Sendikalar Ka
nunu Tasarısının geçici 4 üncü maddesini Komisyo
na iade etmiştFk. Komisyon geçici 4 üncü maddeyi 
"hazırlayabildi mi?. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, tş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Evet, Sayın Cumhurbaşkanım. 

ORGENERAL NEGDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — Eferidim, müsaade eder
seniz evvela izah edelim, bu izahattan sonra madde 
okunsun. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Se'kreteri) — Efendim, öğleden 
evvelki görüşmelerimizde Sayın Side, «genel kurul
ları tehir edelim» dediler. Zannederim şimdi de öy
le bir önergesi olaca'k. 

Aşağıda konuyu görüşürken, genel kurulları te
hir edersek ne olur, diye düşündük. Şimdi bu kanun 

yürürlüğe girecektir. Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren sendikalar bu kanuna göre kademeli ola
rak teşkilatlanacaklardır. Federasyonlar kalkacak, 
konfederasyonlar ve sendikalar kendilerine göre ba
zı şeyler yapacaklar. Malumunuz, biz onlara karış
madık; kendilerini nasıl reorganize edeceklerse etsin
ler. 

Şimdi efendim mesela bugün mevcut olan (A) sen
dikasının kendisini bu kanuna adapte edebilmesi için, 
evvelemirde, halihazırda yürürlükte olan 274 sayılı 
Kanuna göre genel kurulunu toplayıp, bu kanuna 
göre hazırlayacağı tüzüğünü bu genel kurulundan 
geçirmesi lazım. Çünkü kabul edeceğimiz bu kanun, 
«tüzüğü genel kurul hazırlar» diyor. O halde (A) sen
dikasının kendini >bu kanuna adapte edebilmek için 
öncelikle yapacağı iş, genel kurulunu toplayıp bu ka
nuna göre hazırlayacağı tüzüğü genel kuruluna tas
dik ettirip yürürlüğe koymak olacaktır. 274 sayılı 
Kanuna göre toplanabilmesi sadece ve sadece tü
züğünü tasdik ettirmek içindir, o kadar; eski kanuna 
göre toplanmak, tüzüğünü tasdik ettirmek. Tüzüğü 
yürürlüğe koyduktan sonra bu kanuna ve tüzüğüne 
uygun olarak kendi bünyesini reorganize edecektir. 
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İşler böyle yürüyecektir. Bunun dışında kongreyi te
hir edip de geriye atmanın hiçfbir yararı yok. 

Onun için diyoruz ki, sendikalar mevcut olan 274 
sayılı Kanuna göre genel kurullarını toplar; yeni ka
nun çerçevesinde hazırlanmış olan tüzüklerini genel 
kurulun tasdikinden geçirirler ve bunu takiben de bu 
kanun ve tüzüklerine göre bünyelerini sekiz ay için
de reorganize ederler^ 

BAŞKAN — O halde şu oluyor : Genel kurul 
toplantı tarihleri gelmiş olan sendikalar bu genel ku
rullarını şimdi yürürlükte olan 274 sayılı Kanuna gö
re toplayacaklar, ona göre genel kurullarını yapacak
lar ve bu kanuna göre hazırlayacakları tüzüklerini de 
oradan tasdikten geçirecekler; tüzükleri yürürlüğe 
girdikten sonra da yayımlanacak olan bu kanun esas
ları çerçevesinde teşkilatlanacaklar, değil mi; böyle mı 
oluyor? 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE — 
Eğer tizin verirseniz bir fark var Sayın Cumhurbaş
kanım, arz edeyim? 

Daha kısa bir ifade ile, genel kurullarını eski ka
muna göre teşekkül ettirecekler, yeni kanun şartlarıyla 
çıkacaklar genel kurullarımdan; tüzüklerini hazırlamış 
olarak. 

Efendim, verdiğim önergede şunu talep ettim: Yü
rürlüğü yayımı tarihini takip eden ay başından itibaren 
olsun. Sebebi1: Her sendika kendi başına tüzük yapınca 
ortaya bir karmaşa çıkacak. Çeşitli şekillerde, mad
delerde, biçimlerde tüzükler var. Daha evvel bu hazır
lıklar yapılıyorken Türk - îş Yönetim Kurulu bir 
prensip kararı aldı. Bütün genel başkanlar orada idi. 
«Hepimiz ayrı ayrı tüzük çalışması yapma yerine, bir 
tip tüzük hazırlayalım, kanun çıkar çıkmaz bu çalışma
yı yapalım» dediler. Tüzüğün temel omurgasını teşkil 
edecek maddeler kanundan kaynaklanacak; fakat işko
lunun özelliği sebebiyle de bazı maddeler girmek 
durumundadır tüzüğe. Her sendika kendi işkoluyla 
ilgili maddeleri bu tip tüzüğe eklemek suretiyle bütün 
sendikaların tüzükleri genel kurallara sunulacak hale 
gelecek. Bunun için bir aylık çalışmaya ihtiyaç var. 
Eğer uygun bulunursa, yayımını takip eden ay başın
dan itibaren yürürlüğe girmesi bu konuda kongrelere 
başlanmak için hazır hale gelinmesini temine yete
cektir. 

Sayın Üruğ Paşamın söylediğine de ayrıca katılı
yorum. 

BAŞKAN — O halde Komisyona iade edilip de 
yeniden düzenlenen geçici 4 üncü maddeyi okuyalım. 

DENİZ ÖĞRFETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş-
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kanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, geçici 4 üncü mad
denin değişikliği şöyle: 

«Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette 
bulunan işçi ve işveren teşekkülleri, en geç sekiz ay 
içinde mevcut tüzüklerine göre genel kurullarını ya
parak, bu Kanuna göre hazırlayacakları tüzüklerini 
yürürlüğe koyarlar ve bunu takiben bu Kanuna uy
gun olarak teşkilatlanın yeniden organize ederler.» 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — Tüzüklerini hazırlarlar. 
Ancak ilk genel kurullar tüzük yapmak için toplana
caktır. Tüzük onaylandıktan sonra reorganizasyonları-
na başlayacaklardır. Tümü sekiz ay içinde olacak. 

BAŞKAN — Geçici 4 üncü maddenin birinci 
fıkrası böyle oluyor. İkinci, üçüncü fıkraları gene var. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — Gerisi devam ediyor 
efendim, aynen kalıyor. 

BAŞKAN — Siz yalnız birinci fıkrasını okudunuz. 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — İkinci, üçüncü ve dördüncü fıkra aynen 
kalıyor; bu en başa gelen fıkradır Sayın Cumhurbaş
kanım. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O halde 
bütün sendikalar, bu maddeye göre, genel kurullarını 
hemen yapmaya mevcut olacaklardır. 

BAŞKAN — Sekiz ay içinde. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Geç kal
madan yapacaklardır. Çünkü bazıları takvim yılına 
göre daha sonraya da kalmış olabilir, ama mecbur ola
caklardır daha erkenden yapmaya. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — En geç sekiz ay içinde 
yapacaklar., 

BAŞKAN — Mesela yarın yapacak olan tekrar 
bir daha toplanacak. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE — 
Onu çevirmemiz mümkün değil Sayın Cumhurbaş
kanım, Türkiye'nin her tarafından delegeler buraya 
geldiler. 

BAŞKAN — Evet, doğru. 
Buyurun. 
RÜŞTÜ ALTAY (Çalışma Bakanlığı Temsilcisi) — 

Sayın Cumhurbaşkanım, bu arz edilen maddenin 
yerinin geçici 1 inci madde olması daha uygundur 
zannederim. 

BAŞKAN — 1 inci, 2 nci, 3 üncü maddeler ko
nuşuldu, kabul edildi, değiştirmeyelim artık. Şimdi 
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dördüncü madde üzerinde konuşuyoruz; tüzüklerin bu 
kanuna uydurulması konusu var. 

RÜŞTÜ ATAY (Çalışma Bakanlığı Temsilci
si) — Onunla iç içe zaten efendim; müsaade buyu
rursanız arz edelim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
RÜŞTÜ ATAY (Çalışma Bakanlığı Temsilci

si) — Geçici 1 inci maddenin başlığı «Tüzüklerin bu 
Kanuna uydurulması.» 

«Bu Kanunun yayımı tarihinde faaliyette bulu
nan teşekküller, lşkolları Tüzüğünün yürürlüğe gir
mesinden sonra en geç sekiz ay içerisinde tüzükle
rini bu Kanun hükümlerine göre düzenlemek zorun
dadırlar. Tüzüklerini bu süre içerisinde düzenlemeyen 
teşekküller kendiliğinden feshedilmiş sayılır. 

'Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette bu
lunan teşekküller üye sayılarına bakılmaksızın du-
dumlarını bu Kanuna uydururlar.» • 

Biraz önce arz edilen husus daha çok bu madde 
ile ilgili. Tüzüğünü değiştirmek de bununla ilgili, bu
nun içinde. Bu sebeple o maddeyi burada düzenlesek 
bana daha uygun olur gibi geliyor. 

BAŞKAN — Ama zaten burada 1 inci madde
de söylemişiz; sekiz ay içerisinde tüzüğünü düzenler, 
demişiz. Bir daha nesini yazacağız buraya? . 

Hazıladığınız o fıkrayı okuyunuz şimdi. 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — «Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
faaliyette bulunan işçi ve işveren teşekkülleri, en geç 
sekiz ay içinde mevcut tüzüklerine göre genel ku
rullarını yaparak bu Kanuna göre hazırlayacakları tü
züklerini yürürlüğe koyarlar.» 

BAŞKAN — Ben şimdi okuyayım geçici 1 inci 
maddeyi : «Bu Kanunun yayımı tarihinde faaliyette 
bulunan teşekküller, lşkolları Tüzüğünün yürürlüğe 
girmesinden sonra en geç sekiz ay içerisinde tüzükle
rini bu Kanun hükümlerine göre düzenlemek zorun
dadırlar. Tüzüklerini bu süre içerisinde düzenleme
yen teşekküller kendiliğinden feshedilmiş sayılır.» 

Yani, sizin okuduğunuzla bunun arasında bir fark 
yok. Bir «genel kongrelerini yaparlar» tabiri var, o 
kadar. 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Şide'nin teklifi üzerine 
beraber çalıştığımız için arz ediyorum; burada fe
derasyonlara ait bir düzenleme yok. Sayın Bakanın 
verdiği teklifte, federasyonlar ne olacak? Sendikalara 
mı dönüşecekler, dönüşmeyecekler mi; malları ne ola
cak? O bakımdan, ona ait bir düzenleme de vardı. 
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İkinci konuyu arz edeyim : «Kaldırılan hüküm
ler» başlıklı 66 ncı maddede «274 sayılı Kanun bu 
Kanun yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükten kalkar» 
diyoruz. O halde buraya, 274 sayılı Kanun bir yönü 
ile devam edecek ise, «geçici 4 üncü veya geçici 1 inci 
madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla yürürlük
ten kalkar» şeklinde bir hüküm getirmek lazım. Yü
rürlükten kalkar kanun ve yürürlükten kalktıktan son
ra da ona istinaden bir uygulama yapılamaz. 

BAŞKAN — Evet, yürürlükten kalkan kanuna 
istinaden hiçbir şey yapılmaz. 

O halde, Komisyona iade ettiğimiz ve yeniden ge
tirilen geçici 4 üncü maddenin, üzerinde biraz daha 
çalışılarak bundan sonra toplanacağımız birleşimde 
görüşülmesinde fayda var. Bununla vakit geçirmeye
lim. Bunun hem 66 ncı madde ile, Ihem geçici 1 inci 
ve 4 üncü madde ile ilişkisi var. Bunu Komisyon tek
rar tezekkür etsin, önümüzdeki birleşimde bu mad
deyi tekrar müzakere ederiz. 

Şimdi gündemimizin ikinci sırasına geçiyoruz. 

2. — Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Ka
nunu Tasarısı ve Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri 
Komisyonu Raporu. (1/236) (S. Sayısı : 574) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin ikinci sırasında, Top
lu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu Tasarısı 
ve Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Raporu yer alıyor. 

Bu rapor, 574 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 
Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 

Sözcüsü, Saynı Bakanlar ve ilgililer yerlerini almış
lardır. 

Tasarının tümü üzerinde açıklamalarda bulunmak 
üzere ilk sözü Komisyon Sözcüsüne bırakıyorum. 

Buyurun efendim. 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, başlangıçta 
ücret ve iş süresi gibi çalışma şartlarını düzenlemek 
üzere ortaya çıkan toplu iş sözleşmeleri, bir asırdan 
beri, özellikle sanayileşmiş ülkelerde hızlı bir geliş
me göstermiş ve bu ülkelerin ekonomik ve sosyal so
runlarına bir çözüm getirmek için gittikçe önem ka
zanan bir metot olarak kabul edilmiştir. Bu sözleş
melerin kapsadığı işçi sayısının giderek artması da 
bunların önemini ortaya koymaktadır. 

Uluslararası Çalışma Teşkilatının 154 sayılı toplu 
müzakerelerin geliştirilmesine ilişkin sözleşmesinin 5 

(1) 574 Ş. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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inci maddesine ve 163 sayılı tavsiye kararırım 4 üncü 
maddesinin 7 nci bendine uygun olarak her ülke top
lu müzakere sistemini, ortaya çıkan yeni şartlar ve 
millî bünyesine göre düzenlemektedir. Ülkelerin eko
nomik ve sosyal şartlarıyla örf ve âdetlerinin birbi
rinden farklı olmasının sonucu, toplu sözleşme sistem
leri arasında da farklılıklar bulunması tabidir. 

Ülkemizde sanayi 'hareketlerinin gelişmesi sonu
cu sendikaların önem kazanmasıyla birlikte, toplu iş 
sözleşmelerinin de revaç bulduğu görülmektedir, tş 
hukukumuz yönünden ilk defa 1963 tarih ve 275 sa
yılı Toplu tş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu ile 
yeni bir düzenleme getirilmiştir. Bugüne kadar geçen 
20 yıla yakın bir süre içerisinde bu Kanunun uygu
lanmasında bazı boşluklara ve sistem aksaklıklarına 
rastlanmış, bazı müesseseler ise canlılığını kaybetmiş 
veya yetersiz kalmıştır. 275 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce yerleşmiş örf ve âdet kuralları bu
lunmadığından, uygulamada ortaya çıkan bazı so
runların maksada elverişli bir şekilde çözümlenmesi 
zorlaşmıştır, özellikle toplu iş sözleşmesi tiplerinin ve 
toplusözleşme düzeyinin tayinindeki kargaşalık nede
niyle ortaya çıkan uyuşmazlıklar ülke ekonomisini ve 
sosyal barışı zedelemiş; dayanışma aidatı müessesesi 
uygun tartışmalara sebep olmuş; teşmil müessesesini 
çalıştırmak mümkün olmamış; mahkemeler veya ha-
kemlerce çözümlenmesi mümkün sözleşmelerin tef
sirinden doğan hukukî ihtilaflar gereksiz hak grev
lerine sebep olmuş; uzlaştırma müessesesi greve gi
debilmek için uyulması zorunlu bir formalite halini 
almış; toplu iş sözleşmesini akdedecek yetkili sen
dikanın tayini uzun tartışma ve çekişmelere, lüzum
suz grev ve lokavtlara sebep olmuş; yetkinin 'kaza
nılması için kanundaki boşluklar sebebiyle sahtecilik 
iddialarıyla karşılaşılmış; grevin uygulanmaya konul
ması tarihi kanunda belirtilmemiş olduğundan işyer
leri devamlı grev tehdidi altında bırakılarak üretim 
düşmüş ve sonuçta çalışma barışı bozulmuştur. 

Bu Kanunun hazırlanmasında, her şeyden önce 7 
Kasım 1982 tarihinde kabul edilen 2709 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasında belirlenen toplu iş 
sözleşmesi, grev hakkı ve lokavt ile ilgili esaslara uy
gun düzenlemelerin yapılması amaçlanmıştır. Ayrı
ca, geçen dönemde işçileri fevkalade mutazarrır eden 
ve onların toplu sözleşmeye kavuşmalarını, aylarca 
süren yetki mücadeleleri ve buna ilaveten aylarca, 
hatta 1-1,5 yılı aşan sürelerle toplu pazarlık müza
kerelerinin yapılabilmesi sebebiyle geciktiren meka
nizma değiştirilerek, bir yandan yetkinin alınması sağ
lam ve süratli işleyen esaslara bağlanırken, öte yan-
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dan da toplu pazarlık müzakerelerini tarafların keyfî 
olarak uzatabilmelerini önleyen bir düzenlemenin ge
tirilmesine çalışılmıştır. 

Diğer taraftan, yukarıda bir kısmı belirtilen ak
saklıkların ve boşlukların giderilmesine gayret edi
lerek ülkede çalışma barışının sağlanması ve korun
ması, işçi işveren ilişkilerinin düzeltilmesi böylece ve
rimlilik ve üretimin artırılması amaçlanmıştır. Bu Ka
nun ile güçlü sendikacılık ilkesine de uygun olarak 
işçi haklarının teminat altında tutulması, kazanılmış 
hakların korunması hedef alınmakta, buna karşılık 
hakların kötüye kullanılmasına mani olunmaktadır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yok. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan
mıştır. 

Caddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Toplu tş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Toplu İş Sözleşmesi 

BİRtNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, işçilerin ve 

işverenlerin karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal du
rumlarını ve çalışma şartlarını düzenlemek üzere, top
lu iş sözleşmesi yapmalarının, uyuşmazlıkları barışçı 
yollarla çözümlemelerinin ve grev ve lokavtın esas
larını ve usullerini tespit etmektir. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Toplu iş sözleşmesinin tanımı ve muhtevası 
MADDE 2. — Toplu iş sözleşmesi, hizmet akdi

nin yapılması, muhtevası ve sona ermesi ile ilgili hu
susları düzenlemek üzere işçi sendikası ile işveren 
sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren arasın
da yapılan sözleşmedir. 

Toplu iş sözleşmeleri, tarafların karşılıklı hak ve 
borçlarını, sözleşmenin uygulanmasını ve denetimi
ni, uyuşmazlıkların çözümü için başvurulacak yolla
rı düzenleyen hükümleri de ihtiva edebilir. 
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BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Toplu iş sözleşmesinin kapsamı ve düzeyi 
MADDE 3. — Bir toplu iş sözleşmesi aynı işko

lunda bir veya birden çok işyerini kapsayabilir. 

Bir tüzelkişiye veya bir kamu kurum ve kurulu
şuna ait aynı işkolunda birden çok işyerine sahip bir 
işletmede işçilerin bir işyerinden diğerine naklinin iş
letmenin nitelği icabı olduğu hallerde bu işyerlerinin 
tümü için ancak bir toplu iş sözleşmesi yapılabilir. 
Bu Kanun anlamında bu sözleşmeye işletme toplu iş 
sözleşmesi denir. 

işletme toplu iş sözleşmesi yapılacak işyerlerinin 
aranılan niteliğe sahip olup olmadıkları hakkında çı
kan uyuşmazlıklar işletme merkezinin bulunduğu yer
deki iş davalarına bakmakla görevli mahkemede on-
beş gün içinde karara bağlanır. Kararın temyizi ha
linde Yargıtayca onbeş gün içinde kesin karar veri
lir.' 

Bir işyerinde aynı dönem için birden fazla toplu 
iş sözleşmesi yapılamaz ve uygulanamaz. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, iş ve işçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, zabıtlara geç
mesi ve açıklanması gerektiği için arz etmek üzere 
huzurlarınızı işgal ediyorum. 

Madde, işyeri ve işkolu toplu iş sözleşmesi ikili
ğini ortadan kaldırmış ve tek bir hükme, işyeri veya 
işyerleri sözleşmesi hükmüne yer vermiştir. Bu hü
kümle işyeri, işkolu sözleşmeleri ayırımından ve özel
likle işkolu toplu iş sözleşmelerinin yapılmasından 
doğan sorunların ortadan kalkacağını söylemek müm
kündür. iBu çözüm şeklinin işkolu toplu iş sözleşme
leriyle amaçlanan hususları da engellemeyeceği açık
tır. Çünkü bu düzenleme, bir yerdeki veya bir böl
gedeki yahut işkolundaki tüm işyerlerini kapsayabi
lecek bir toplu iş sözleşmesinin yapılması imkânını 
da açık tutmaktadır. Nitekim günümüzde, «grup 
sözleşmesi» diye adlandırılan sözleşmeler işkolu esa
sına göre değil, işyeri sözleşmesi esasına göre yapıl
mış, bir yerdeki veya bölgedeki yahut değişik yerler
deki çok sayıda işyerini kapsayan sözleşmeler olarak 
uygulama alanına sokulmuş bulunmaktadır. 

İkinci fıkraya göre de, özellikle bankalar gibi bir
den çok işyerinde, aynı işkolunda olmakla birlikte şi-
çilerin ayrı sendikalarda örgütlenmesi halinde, yek
nesak toplu iş sözleşmelerinin gerçekleştirilmesinin 
zor olduğu işletmelerle ilgili sorunları çözümleyici ni
teliktedir. Buna göre özel veya kamu tüzelkişisinin ve
ya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait aynı iş
kolunda birden çok işyerine sahip bir işletmede, iş
çilerin bir işyerinden diğerine naklinin işletmenin ni
teliği icabı olduğu hallerde, bu işyerlernin tümü için 
ancak bir işletme toplu iş sözleşmesi yapılabilecek
tir. 

Üçüncü fıkra ile işletme niteliği üzerinde çıka
cak uyuşmazlıkların süratle çözüme kavuşturulması 
amaçlanmıştır. 

Son fıkra hükmü ise Anayasamızın 53 üncü mad
desi gereğidir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Şekli 
MADDE 4. — Toplu iş sözleşmesi yazılı olarak 

yapılmadıkça geçerli değildir. 
BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
Toplu iş sözleşmesine konulamayacak hükümler 
MADDE 5. — Toplu iş sözleşmelerine, Devle

tin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, millî 
egemenliğe, Cumhuriyete, millî güvenliğe, kamu dü
zenine, genel asayişe, genel ahlaka ve genel sağlığa 
aykırı hükümler ile kanunlarda suç sayılan fiilleri 
teşvik, tahrik ve himaye eden veya kanun veya tü
züklerin emredici hükümlerine aykırı hükümler ko
nulamaz. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var rru? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Toplu iş sözleşmesinin hükmü 
MADDE 6. — Toplu iş sözleşmesinde aksi be

lirtilmedikçe hizmet akitleri toplu iş sözleşmesine ay
kırı olamaz. Hizmet akitlerinin toplu iş sözleşmesine 
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aykırı hükümlerinin yerini toplu iş sözleşmesindeki 
hükümler alır. Hizmet akdinde düzenlenmeyen hu
suslarda toplu iş sözleşmesindeki hükümler uygula
nır. 

Toplu iş sözleşmesinde hizmet akitlerine aykırı 
hükümlerin bulunması halinde hizmet akdinin işçi 
lehindeki hükümleri geçerlidir. 

Her ne sebeple olursa olsun sona eren toplu iş 
sözleşmesinin hizmet akdine ilişkin hükümleri yenisi 
yürürlüğe girinceye kadar, hizmet akdi hükmü olarak 
devam eder. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul, edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Toplu iş sözleşmelerinin süresi ve bitimi 
MADDE 7. — Toplu iş sözleşmeleri, bir yıldan 

az ve üç yıldan uzun süreli olamaz. Toplu iş sözleş
mesinin süresi, sözleşmenin imzalanmasından sonra 
taraflarca uzatılamaz, kısaltılamaz ve sözleşme süre
sinden önce sona erdirilemez. 

Faaliyetleri bir yıldan az süren işlerde uygulanmak 
üzere, toplu iş sözleşmelerinin süresi bir yıldan az 
olabilir. Şu kadar ki işin bitmemesi halinde bu söz
leşmeler bir yılın sonuna kadar uygulanır. 

Toplu iş sözleşmesi süresinin bitmesinden önceki 
yüzyirmi gün içinde, yeni sözleşme için yetki işlem
lerine başlanabilir. Ancak, yapılacak toplu iş sözleş
mesi, önceki sözleşme sona ermedikçe yürürlüğe gi
remez. 

BAŞKAN — Maddenin ikinci fıkrasındaki, «... 
toplu iş sözleşmesinin süresi bir yıldan az olabilir. 
Şu kadar ki işin bitmemesi halinde bu sözleşmeler 
bir yılın sonuna kadar uygulanır» kısmını açıklamak
ta fayda var. Yani yanlış anlaşılmasın; bir yıl uza
tılır mı yoksa o yılın sonuna kadar mı uzatılır? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, maddeye ilişkin 
olarak genel bir maruzattan sonra buyurduğunuz hu
susa da değineceğim. 

Toplu iş sözleşmelerinin süresi 275 sayılı Kanun
da olduğu gibi asgarî bir yıl azamî üç yıl olarak tes
pit edilmiştir. Uygulamada sorun yaratan ve çalışma 
barışını da bozan yenileme kaldırılmış, ayrıca üç 
yıllık azamî süre içinde kalmak şeklinde de olsa, ta
rafların anlaşması ile imza sırasında kararlaştırılan 
sürenin uzatılması yolundaki uygulamaya yer veril
memiştir. Toplu iş sözleşmesinin süresinin bitimin-
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den önceki 120 gün içinde yeni sözleşme için yetki 
işlemlerine başlanacağı belirtilmiş, ancak yapılacak 
toplu iş sözleşmelerinin yürürlükte olan sözleşmenin 
süresi sona ermedikçe yürürlüğe girmeyeceği de hük
me bağlanmıştır. Böylece aynı anda iki sözleşmenin 
yürürlüğü engellenmiştir. 

Buyurduğunuz hususa gelince; faaliyeti bir yıl
dan az süren işlerde uygulanmak üzere bir yıldan az 
süreli toplu iş sözleşmesi yapılması öngörülmekte, 
ancak bu sözleşmenin azamî uygulama süresi bir yıl 
olarak tespit edilmektedir. Toplu iş sözleşmeleri sü
resi sonunda kendiliğinden sona ereceğinden ayrıca 
tarafların bildirimde bulunma şartına da gerek kal
mamıştır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Mesela sekiz ay için almış, bitme
miş; dört ay daha uzatabilecek, değil mi? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Evet, Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak iste
yen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
Tarafların durumunda değişiklik 
MADDE 8. — Toplu iş sözleşmesine taraf olan 

sendikanın feshi veya infisahı yahut faaliyetten men 
edilmiş olması veyahut yetkiyi kaybetmiş olması ve
ya toplu iş sözleşmesinin uygulandığı işyerlerinde iş
verenin değişmesi toplu iş sözleşmesini sona erdir
mez. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : , 
Taraf sendika üyeliğinden ayrılma, çıkarılma veya 

üye olmamanın sonuçları 
MADDE 9. — Toplu iş sözleşmesinden taraf işçi 

sendikasının üyeleri yararlanırlar. 
Toplu iş sözleşmesinin imzalanması tarihinde ta

raf sendikaya üye olanlar imza tarihinden, bu ta
rihten sonra üye olanlar ise üyeliklerinin taraf işçi 
sendikasınca işverene bildirildiği tarihten itibaren ya
rarlanırlar. 

Toplu iş sözleşmesinin imzası sırasında taraf işçi 
sendikasına üye bulunmayanlar, sonradan işyerine gi
rip de üye olmayanlar veya imza tarihinde taraf işçi 
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sendikasına üye bulunup da ayrılanlar veya çıkarılan
ların toplu iş sözleşmesinden yararlanabilmeleri toplu 
iş sözleşmesinin tarafı işçi sendikasına dayanışma aida
tı ödemelerine bağlıdır. Bu hususta işçi sendikasının 
muvafakati aranmaz. Dayanışma aidatı ödemek su
retiyle toplu iş sözleşmesinden yararlanma talep tari
hinden geçerlidir. 

Dayanışma aidatı miktarı, üyelik aidatının üçte 
ikisidir. 

Faaliyeti durdurulmuş sendikalara dayanışma aida
tı ödenmez. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun Sayın Bakan. 
SOSYAL GÜVENLIK BAKANI SADIK SIDE 

— Sayın Cumhurbaşkanım, bu maddenin ikinci fık
rasına göre sendika, kendi üyesine yaptığı sözleşme
yi yürürlük tarihinden değil imza tarihinden itibaren 
uygulayabilecek; oysa yürürlük tarihi, imza tarihin
den her zaman öncedir. İki ay sürmüş müzakereler
de iki aylık bir boşluk kalıyor. Orada bir yanlış ta-
paj olmuş zannediyorum. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın inam. 
DENtZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, iş ve işçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, daha önceki tartış
malar sırasında geriye doğru yürürlüğü olan hüküm
ler konulamayacağı hükme bağlanmıştı. Ancak, Ko
misyon o hükmü kaldırınca, tabiî onun paralelinde 
bu hükmün de, sayım Bakanımın buyurduğu gibi dü
zenlenmesi gerekiyor ve «imza tarihinden» değil «yü
rürlüğü tarihinden» demek gerekiyor; Komisyon ola
rak katılıyoruz. 

BAŞKAN — ikinci fıkra, «Toplu iş sözleşmesinin 
imzalanması tarihinde taraf sendikaya üye olanlar yü
rürlük tarihinden, imza tarihinden sonra üye olanlar 
ise üyeliklerinin taraf işçi sendikasınca işverene bil
dirildiği tarihten itibaren yararlanırlar» şeklinde ola
cak. 

ikinci fıkrayı düzelttiğimiz şekliyle bir daha oku
tuyorum : 

«Toplu iş sözleşmesinin imzalanması tarihinde ta
raf sendikaya üye olanlar yürürlük tarihinden, imza 
tarihinden sonra üye olanlar ise üyeliklerinin taraf 
işçi sendikasınca işverene bildirildiği tarihten itibaren 
yararlanırlar.» 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
İşverenin toplu iş sözleşmesiyle bağlılığı 
MADDE 10. — Toplu iş sözleşmesine taraf olan 

işveren sendikasının toplu görüşmeye çağrı tarihin
de üyesi bulunan işveren, o sendikanın üyeliğinden 
ayrılsa veya sendikadan çıkartılsa dahi, o sözleşme ile 
bağlı kalır. Çağrıdan sonra işveren sendikasından ay
rılan işveren yapılan çağrıyla bağlı kalır. 

BAŞKAN — Çalışma Bakanımızın teklifine uy
gun olarak bu değiştirildi ve «Çağrıdan sonra işve
ren sendikasından ayrılan işveren yapılan çağrıyla 
bağlı kalır» denildi. 

Bunun üzerinde bir açıklamanız olacak mı Sayın 
Bakan. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — Sa
yın Cumhurbaşkanım, burada çok ufak bir düzelt
me gerekiyor, 10 uncu madde bu şekilde olmayacak. 
10 uncu maddeyi müsaade ederseniz şöyle okuyayım: 
«Toplu iş sözleşmesine taraf olan işveren sendikası
nın toplu görüşmeye çağrı tarihinde üyesi bulunan iş
veren, o sendikanın üyeliğinden ayrılsa veya sendika
dan çıkartılsa dahi, yapılan çağrı ile bağlı kalır.» O 
kadar. 

Yapılan çağrı dle bağlı kalınca, tabiî toplusöz
leşme üe de bağlı kalıyor. Ayrıca «o sözleşme ile bağ
lı kalır» demeye lüzum yok. «Yapılan çağrı ile bağlı 
kalır» demek toplusözleşme ile de bağlı kalır demek
tir. 

Ayrıca ikinci cümleye lüzum yok efendim. 
BAŞKAN — Şöyle oluyor : «Toplu iş sözleşme

sine taraf olan işveren sendikasının toplu görüşmeye 
çağrı tarihinde üyesi bulunan işveren, o sendikanın 
üyeliğinden ayrılsa veya sendikadan çıkartılsa dahi, 
yapılan çağrı ile bağlı kalır.» 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — Ta
mam efendim. 

BAŞKAN — Toplusözleşme ile bağlı kalmaz mı? 
ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — Çağ

rı ile bağlı kaldığına göre toplusözleşme ile de bağlı 
kalır. 

BAKSAN — «Yapılan çağrı ve sözleşme ile bağlı 
kalır» desek daha iyi olmaz mı? 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — Ben
ce lüzum yok, ama konursa da diyeceğim yok. 

BAŞKAN — ileride tefsire uğrayabilir; «çıkartıl
sa dahi, yapılan çağrı ve sözleşme ile bağlı kalır» de
mek lazım. 

Talat Bey buyurun. 
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TALAT SARGIN (Çalışma Bakanlığı Temsilcisi) 
— Sayın Cumhurbaşkanım, burada amaç şu : Eğer 
çağrı yapılmış ve toplusözleşme imza edilmiş, ondan 
sonra da işveren o sendikadan ayrılıyorsa, toplusöz
leşme ile de bağlı kalacak, çünkü imza edilmiş. 

Çağrı yapılmış, fakat işveren sendikadan ayrılıyor. 
öyle bir tasarı geldi ki, grevi göze alıyor, onu im
zalamak istemiyor. Artık onu, çağrı sırasında sendi
kanın üyesiydin, diye kabul edemeyeceği bir toplu iş 
sözleşme külfetinin içine sokmak anlamsız oluyor. 

Şu halde, buradaki maddenin düzenlenmesinin doğ-
•ru amacı şu olmalıdır: İşveren, sendikanın üyesidir, 
çağrı yapılmış, yine üyesi, toplusözleşme imza edilmiş 
yine üyesi ise toplusözleşme ile ide bağlı artık. 

Çaığrı yapıldığı sırada üyesi, fakat toplusözleşme 
imzasından evvel sendikadan ayrılmış; o zaman'yalnız 
çağrı ile bağlı kalacak. O çağrılan sendika ile 
yine o işveren müzakereleri sürdürecek, ıtek başına; 
çünkü çağrıya katılmış, görüşmeleri kesemez; sürdü
recek veya toplusözleşme imzalayacak veya uyuşmaz
lığa gidecek. 

Buradaki amaç budur. 
BAŞKAN — Bizim dün konuştuğumuzda öyle 

değidi. Sayın Çalışma Bakanı, çağrı yapıldıktan sonra 
eğer ayrılmamış ise, yani daha evvel ayrılmamış, çağrı 
yapılmış, tam görüşmeler başlayacağı sırada veyahut 
görüşmeler yapılırken işveren «ben ayrılacağım sen
dikadan» diyor. Olmaz öyle şey, dendi. Ayrılmasın, 
bağlı kalsın, ayrılacaksa daha evvelden ayrılsın. 

Sizinki ise tam tersine, ayrılma yetkisi veriyorsu
nuz. 

TALAT SARGIN (Çalışma Bakanlığı Temsilci
si) — Sayın Cumhurbaşkanım, tabiî hocam da hatır
layacaklar; Sayın Kemal Oğuzman hocamızla da bunu 
çok tartıştık. 

Çağrı yapıldı, toplusözleşme müzakerelerine baş
lanıldı, ama imzalanmadı. Onu, grevi de göze ahp 
imzalamayacağı bir sözleşme ile bağlı Mamayız; sen
dikadan ayrılmasına müsaade etmek gerekir. Ama 
artık çağrıya bağlı kalmalı ve onu tek başına yürütebil
meli. Yani, sözleşmeden ayrılmamalı, o sendika ile 
tek başına mücadele edip yürütebilmeli. Ya imzalamak 
ya da uyuşmazlığa, greve katlanmalıdır. Ama, imza
dan sonra ayrılırsa, sendika toplusözleşmeyi imza
lamış ise o zaman sözleşme ile de bağlı kalmalıdır. 

BAŞKAN — Onun için oraya, «sendikadan çıkar
tılsa dahi yapılan çağrı ve sözleşme ile bağlı kalır» 
diyerek her ikisini de koymak lazım. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — Sa
yın Cumhurbaşkanım, «sözleşme ile bağlı kalır» dersek 

onu bir sakıncası var ve yine istediğimiz olmuyor. Bu
rada istediğimiz şu: 

Bir işveren sendikasına bir işveren üye; fakat çağrı 
yapılmış, henüz daha sözleşme ortada yok. Çağrı ya
pıldıktan sonra ayrılmış. Ayrıldığı için çağrı kendisi 
hakkunda geçerli olmazsa, bu sefer bu çağrıdan da 
kurtulur. Onun için kolaylıkla işveren çağrı yapıldıktan 
sonra ayrılıyor ki, işçi karşısında muhatap bulamasın. 
Halbuki çağrının bütün prosedürü de tamamlanmış; 
bu vaziyette artık onu yine masaya oturtmak lazım. 
Ama ondan sonra yapılacak iş; kendisi serbest kalmış, 
kendisimin yapacağı sözleşme var, kendisi artık serbest 
kaldığına göre istediği sözleşmeyi yapar. «İşveren 
sendikasının yapmış olduğu sözleşmeye bağlı kakr» 
dersek, o zaman, o ayrılmış olmasına rağmen yine 
işveren sendikasının yapmış olduğu sözleşme ile bağlı 
kalacak ki onu izah edemeyiz. Onun için «çağrı ile 
bağlı kalır» demek bence yeterlidir. 

BAŞKAN — Eski metim, «ayrılsa veya sendikadan 
çıkartılsa dahi, o sözleşme ile bağlı kalır. Toplu görüş
meye çağrıdan sonra işveren sendikasınca bizzat veya 
karşı tarafça bu sendikaya karşı alınan ve uygulanan 
kararlar bu işveren hakkında da geçerli olur» şeklin
de idi. 

Komisyonumuz ne diyor? 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, iş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, burada iki olay 
var. Örnekle açıklamak gerekirse, olay şudur: 

Toplusözleşme yapılması için çağrı yapılması, bir. 
İkincisi, toplusözleşme yapılması anlarıdır. 
Bir işveren sendikasının üyesi olan işveren imza

lanması sırasında üyesi ise ve sonradan ayrılmışsa, 
artık o sözleşme ile bağlı kalır. Ancak, çağrı tarikinden 
sonra ayrılmışsa; fakat kenüz toplu iş sözleşmesi imza
lanmamış ise o çağrı ile bağlı kalır. 

Sanıyorum Sayın Çalışma Bakanımın maruzatı bu 
noktada düğümleniyor. O nedenle kalen yürürlükte 
olan 6 ncı maddede de bu küküm aynen yer almak
tadır. Yüksek tasviplerinizle iki fıkrada ifade edelim. 
Birincisinde çağrı ile bağlı kalmayı, ilkincisinde ise 
toplusözleşme ile bağlı kalmayı kükme bağlayalım. 

BAŞKAN — Tabiî açıklık getirmek lazım. Bu 
fıkra yahuz çağrı ile ilgili. İmza ile bir alakası yok. 
«Toplu iş sözleşmesine taraf olan işveren sendikasının 
toplu görüşmeye çağrı tarikinde üyesi bulunan işveren, 
o sendikanın üyeliğinden ayrılsa veya sendika
dan çıkartılsa daki, yapılan çağrı ile bağlı kalır» 
kükmünde yalnız çağrıyı hükme bağlıyor. Toplusöz
leşmenin imzasıyla ilgili bir fıkra burada yok. «Yalnız 
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çağrı ile bağlı kalır» dersek, ileride toplusözleşme 
imzalandığı tarihte ayrılan için bir hüküm olmadığın
dan dolayı, «ben bununla bağlı değilim, yeniden yapa
cağım» diyebilir işveren. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, tş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — O hükmü de getirmek zorundayız efendim. 

BAŞKAN — Yalnız açıklama ile olmaz. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — Bir 
çağrı ile bağlı kalmış ve çağrının sonunda toplusöz
leşme yapılmışsa, tabiî o toplusözleşme ile de bağlıdır, 
onum sonucu o. İsterseniz buna aydınlık vermek için 
bir ikinci cümle daha koyalım ama herhalde burada 
yazıldığı şekildeki gibi değil. 

BAŞKAN — «...Çıkartılsa dahi, yapılan çağrı ile, 
toplusözleşmenin imzalanmasından sonra ise sözleşme 
ile bağlı kalır» diye ikisini biribirine bağlamak lazım. 

Bu durumda 10 uncu maddenin bir yanlışlığa mahal 
verilmeyecek şekilde düzenlenmesi için Komisyona 
iadesini teklif ediyorum. 

Bu hususu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 uncu madde Komisyona iade edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum: 
Teşmil 
MADDE 11. — Bir ıtoplu iş sözleşmesi, üyelerinin 

sayısı bağlı olduğu işkolunda çalışan işçilerin en az 
yüzde onunu temsil eden işçi sendikalarından en çok 
üyeye sahip olan sendikanın yapmış olduğu bir toplu 
iş sözleşmesini Bakanlar Kurulu, o işkolunda işçi 
veya işveren sendikaları veya ilgili işverenlerden 'biri
nin veya Çalışma Bakanının talebi üzerine, Yüksek 
Hakem Kurulunun görüşünü aldıktan sonra tamamen 
veya kısmen veya zorunlu değişiklikleri yaparak o 
işkolunun toplu iş sözleşmesi bulunmayan diğer işyerle
rine veya bir kısmına teşmil edebilir. Teşmil kararna
mesinde kararın gerekçesi açıklanır. 

Yüksek Hakem Kurulu istişarî mütalaasını en çok 
otuz gün içinde verir. 

Teşmil edilen toplu iş sözleşmesinin sona ermesi 
ile teşmil kararı da ortadan kalkmış olur. 

Bakanlar Kurulu, teşmil kararnamesini gerekli 
gördüğü zaman gerekçesini de açıklayarak yürürlükten 
kaldırabilir. 

Toplu iş sözleşmesinin, tarafların hak ve borçlarını 
düzenleyen hükümleri ile özel hakeme başvurma hak
kındaki hükümleri teşmil edilemez. 

BAŞKAN — II inci madde üzerinde (Komisyonun 
bir açıklaması olacak mı efendim?. 
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DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(«Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, 275 sayılı Ka
nunun 8 inci maddesindeki «teşmile ait hükümler» 
temel olarak alınmıştır, ancak; teşmil edilecek toplu 
iş sözleşmesinin, aynı işkolunda çalışan işçilerin ço
ğunluğunu kapsaması esası değil, en fazla üyeye sa
hip olan sendikanın imzaladığı herhangi bir toplu iş 
sözleşmesi olması esası getirilmiştir. «Herhangi bir 
toplu iş sözleşmesi derken, bunu gayet' tabidir ki, 
Bakanlar Kurulunun, çok küçük bir işyeri için im
zalanmış toplu iş sözleşmesi için değil, genelde bü
tün teşmil edeceği işyerlerinin de özelliklerim' göz 
önünde bulundurarak ona uygun bir toplu iş sözleş
mesini alması gerekecektir ve bununla teşmil kap
samına girecek işyederinin özellikleri de göz önünde 
bulundurularak en uygun sözleşmenin teşmili öngö
rülmektedir. Böylece, teşmilin işlerliği kolaylaştırıl
mış ve toplu iş sözleşmelerinden yararlanamayan iş
çi sayısının azaltılması amaçlanmıştır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Evet. 
11 inci madde üzerinde söz almak isteyen var 

mı?. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 
Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması 

Ye'fiki 
MADDE 12. — Kurulu bulunduğu işkolunda ça

lışan işçilerin en az yüzde onunun (tarım işkolu için 
en az yüzde beşinin) üyesi bulunduğu işçi sendikası, 
toplu iş sözleşmesinin kapsamına girecek işyeri veya 
işyerlerinin her birinde çalışan işçilerin yandan faz
lasının kendi üyesi bulunması halinde bu işyeri veya 
işyerleri için toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkilidir. 
İşletme sözleşmeleri için işyerleri bir bütün ola
rak nazara alınır ve yarıdan fazla çoğunluk buna gö
re hesaplanır. 

Bir işveren sendikası, üyesi işverenlere ait işyer
leri, sendika üyesi olmayan bir işveren ise kendi iş
yeri veya işyerleri için toplu iş sözleşmesi yapmaya 
yetkilidir. 

Bir işkolunda çalışan işçilerin yüzde onunun tes
pitinde Çalışma Bakanlığınca her yıl ocak ve temmuz 
aylarında yayımlanacak istatistikler esas alınır. !Bu is
tatistiklerde belirtilecek işkolundaki tüm işçi sayısı ile 
bu işkolundaki sendikalara mensup üye sayısı toplu 
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sözleşme ve diğer işlemler için diğer istatistik yayım-
lanıncaya katiar geçerîidir. Yetki belgesi alan işçi 
sendikasının yetkisini daha sonra yayımlanacak ista
tistikler etkilemez. 

İstatistiğin yayımından Üti'baren onheş 'gün içinde 
İstatistiğin gerçeğe uymadığı gerekçesi ile Ankara İş 
Mahkemesine başvunüahilir. Mahkeme bu itirazı en 
geç onheş gün içinde sonuçlandırır. Süresi içinde iti
raz edilmeyen istatistikler ile itiraz hakkında mah
kemece verilen kararlar kesindir. 

Çalışma Bakanlığı yukarıdaki fıkralardaki yetki 
tespiti ile istatistiklere ilişkin işlemleri bilgisayar yön
temiyle yürütür. 

BALKAN — 12 nci madde üzerinde Komisyonun 
bir açıklaması olacak mı?. 

Buyurun. 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

Sosyal GüVenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, kabul edilen 
Sendikalar Kanununun 60 ncı maddesi paralelinde 
bir değişiklik önerisi getirmek istiyoruz efendim. 

(Birinci fıkrada, parantez içinde, «tarihi işkolu-
için en az yüzde beşinin» ifadesi var. Malumunuz ol
duğu gibi efendim, bu tarım işkoluna tarım ve or
mancılık, avcılık ve balıkçılık bir numaralı işkolu 
olarak girmiştir. 

O nedenle, sadece «tarım işkolu» demekle yetin
meyip «Tarım ve ormancılık, avcılık ve balıkçılık iş
kolu için en az yüzde beşinin» denilmesinin daha 
uygun olacağı kanısındadır Komisyonumuz. 

Arz ederim efendim. 
•BAŞKAN — Tabiî, eskiden yalnız tarım iş idi, 

ş̂ mdi değişti ismi. 
Tarım işkolunda yüzde onu bulmak çok zor ola

cağı için onu yüzde beş olarak tespit ettik, değil 
mi?. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Evet efendim. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Eskiden yalnız tarım 
işkolu için düşünülmüştü o, diğerleri yani tarım ve or
mancılık, avcılık ve balıkçılık da geltişince artık onl'a-
rıda koymak gerekir efendim. 

BAŞKAN — Evet, onu biz yalnız tarım olarak 
düşünmüştük. 

Siz ne diyorsunuz bu konuda Sayın Side?. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 

— Sayın Cumhurbaşkanım, ilerden beri bu işkolun
da çalışanlar (ki henüz İş Kanununun çıkmadığı ve 
tarım işçisiriînde hukukî tarifinin yapılmadığı için) 

kimdir, hangi yıl nerelerde çalışırsa bu vasfını kay
betmez, bunların bir hukukî tarifi yok. Bu sebeple 
yetkide yüzde 'beş filan değil, müracaat edenlerden 
en çok üyeyi ibraz eden yetkilidir. Yüzde beşi de 
sağlıklı bir şekilde bulmak mümkün değil; çünkü 
Sendikalar Kanununda dayanağımız sosyal güvenlik 
kuruluşlarının rakamlarıdır. Sosyal güvenlik kuru
luşlarının rakamı 39 hin efendim; üye olmadılafki. 
Doğrusu ve 'bugüne kadar uygulamada sağlıklı so
nuçlar alınanı, en üst üyeliğini ibraz eden, yetkili 
sendikadır. 

BAŞKAN — Tarım işkolu hariç mi diyeceğiz?. 
ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Efen

dim, 1 numaralı işkolu hariç demek lazım. 
BAŞKAN — 1 numaralı işkolu hariç... 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Efendim, geçen gün de arz ettiğim gibi hakikaten hu 
mümkün değil, aksi takdirde bütün tarım işçilerini 
toplu sözleşmesiz bırakacağız, bu çok tehlikeli. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efend'im, 1 numa
ralı diye b'ir şey yok; ismi var da numarası yok. 

BAŞKAN — Peki, bu işkolunda hariç, dedik, on
da en fazıla üyesi olduğunu nasıl belirteceğliz?. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
İşyerinde yüzde 50 dersek 'bu kâfi. 

BAŞKAN — Işkolunu aramayacağız artık, doğ
rudan doğruya işyerinde arayacağız. 

Evet, şimdli burası şöyle olacak : «Tarım ve or
mancılık, avcılık ve balıkçılık işkolu hariç» şeklinde 
yazılacak, «en az yüzde beş» ibaresi silinecek. 

Başka söz isteyen var mı?. 
Buyurun. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, müsaade 
ederseniz en son fıkrayı çıkartalım. «Çalışma Bakan
lığı yukarıdaki fıkralardaki yetki tespitli ile istatistik
lere ilişkin işlemleri bilgisayar yöntemiyle yürütür» 
diyor. Çalışma Bakanlığı bunu nasıl yürütürse yü
rütsün efendim. 

BAŞKAN — öteki tarafa, yani sabahki konuş
tuğumuz kanuna koyduk hunu zaten, artık buna ge
rek kalmadı. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bu işlemin nasıl ya
pılacağı Bakanlığın işidir, onu ilgilendirir efendim. 

BAŞKAN — Biz 'bilgisayar alınması içlin koymuş
tuk; ama o maddeye ayrı bir fıkra olarak hunu koy* 
duğumuz için bu son fıkrayı çıkarıyoruz, 
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12 nci madde üzerinde başka süz almak isteyen 
var mı?. Vok. 

Maddeyi düzeltilmiş şekli ile, yani son fıkranın 
çıkarılması ve birinci fıkrayı da, «tarım ve ormancılık, 
avcılık ve 'balıkçılık işkolu hariç» şeklinde düzeltil
miş olarak, oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
YeitkÜ tespiti için işçi sendikasının başvurusu 
MADDE 13. — Bir toplu iş sözleşmesi yapmak is

teyen işçi sendikası, Çalışma Bakanlığına yazıyla 'baş
vurarak kurulu bulunduğu işkolunda üye sayısı iti
bariyle yüzde on (tarım ve ormancılık, avcılık ve ba
lıkçılık işkolu hariç) oranını sağladığının belirlenmesi
ni ve sözleşmenin kapsamına girecek işyeri veya iş
yerlerinde başvuru tarihinde çalışan işçiler ile üyeleri
nin sayısının tespitini ister. 

Çalışma Bakanlığı, kayıtlarına göre sendikanın 
çoğunluğu haiz olması halinde, toplu iş sözleşmesi 
yapma 'başvurusunu işyerindeki işçi ve üye sayısını, o 
işkolunda kurulu işçi sendikalarıyla taraf olacak işve
ren sendikası ve sendika üyesi olmayan işverene baş
vurunun alındığı tarihten itibaren altı işgünü içinde 
başvuru tarihindeki kayıtlara göre bildirir. Çoğun
luğu haiz 'olmadığının tespiti halinde bu bilgiler sa
dece başvuran sendikaya aynı süre içinde bildirilir. 

BAŞKAN — Maddenin alttan üçüncü satırında 
«sendikası ve sendika üyesi» ifadesinin, «sendikası 
veya sendika üyesi» şeklinde olması; yani, «ve» nin 
«veya» olması lazım değil mi?. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ER'BERK İNAM 
(Gosyal Güvenlik, İş ve îşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Evet efendim, o şekilde düzeltiyoruz. 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı?. Yok. 

Maddeyi bu değişiklikle oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum : 
İşveren sendikasının veya işverenin başvurusu 
MADDE 14. — Bir toplu iş sözleşmesi yapmak 

isteyen işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan 
işveren Çalışma Bakanlığına yazıyla 'başvurarak yet
kili işçi sendikasının tespitini ister. 

Çalışma Bakanlığı; tespit edilen yetkili işçi sen
dikasının isim ve adresini, işkolundaki ve o işyerinde
ki işçi sayısı ile, bu sendikanın işkolunda ve o işye
rindeki üye sayısını, işkolunda kurulu işçi sendikaları
na ve talepte bulunan işveren sendikasına veya sendi
ka üyesi olmayan ilgili işverene başvurunun alındığı 
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tarihten itibaren altı işgünü içinde bildirir. Yetkili 
sendika bulunmaması 'halinde durum altı işgünü için
de sadece başvuruda bulunan işveren sendikasına veya 
sendika üyesi olmayan işverene bildirilir. 

İşçilerin ve sendika üyelerinin tespit edilmesinde 
12 ve 13 üncü maddede öngörülen esaslar uygulanır. 

BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum : 
Yetki itirazı 
MADDE 15. — Kendilerine 13 ve 14 üncü mad

deler uyarınca gönderilen tespit yazısını alan işçi ve
ya işveren sendikaları veya sendika üyesi olmayan 
işveren, taraflardan birinin veya 'her ikisinin gerekli 
yetkiyi haiz olmadıkları veya kendisinin çoğunluğu 
bulunduğu yolundaki itirazını, sebeplerini de göstere
rek yazının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren al
tı işgünü içinde işyerinin bağlı olduğu bölge çalışma 
müdürlüğünün bulunduğu yerdeki iş davalarına bak
makla görevli mahkemeye yapabilir. Toplu iş sözleş
mesi birden fazla bölge çalışma müdürlüğünün yetki 
alanına giren işyerlerini kapsadığı hallerde itiraz 
Ankara'daki iş mahkemesine yapılır, İtiraz dilekçesi 
Çalışma Bakanlığı veya ilgili bölge çalışma müdür
lüğüne kayıt ettirildikten sonra mahkemeye verilir. 

tşçi ve üye sayılarının tespitinde maddî hata id
diasıyla süreye ilişkin itirazları mahkeme altı iş
günü içlinde duruşma yapmaksızın kesin olarak ka
rara bağlar. Bunların dışındaki itirazlar için mahke
me duruşma yaparak karar verir. Duruşma sonunda 
verilecek karar temyiz edildiği takdirde Yargıtayca 
nnbeşgün içinde kesin karara bağlanır. 

Mahkemeye itirazın yapılması, karar kesinleşin
ceye kadar yetki işlemlerini durdurur. \ 

BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum : 
Yetki belgesi 
MADDE 16. — Tespit yazısına bu Kanunda ön

görülen süre içinde itiraz edilmemüşse sürenin bitişi
ni takİbeden altı işgünü içinde veya yapılan itiraz red-
dedilmişse mahkeme kararının tebliğ edildiği tarihten 
itibaren altı işgünü içinde ilgili sendikaya Çalışma 
Bakanlığınca bir yetki belgesi verilir. 



M. G. Konseyi B: 145 3 s 5 8 1983 0 : 3 

Yetki belgesi alınmadan yapılan bir toplu 'iş söz
leşmesinde taraflardan 'birinin veya 'her ikisinin yet
kili olmadığı ve bu sebeple sözleşmenin hükümsüz
lüğü, slözleşmenin işyerinde ilanı tarihinden itibaren 
kırkbeş gün içinde ilgililerce dava yoluyla ileri sürü
lebilir. 

Hükümsüzlük konusundaki dava işyerinin bağlı ol
duğu bölge çalışma müdürlüğünün bulunduğu mahal
deki iş davalarına bakmakla görevli mahkemede açı
lır. Toplu iş sözleşmesi birden fazla bölge çalışma 
müdürlüğünün yetki alanına giren işyerlerini kapsı
yor ise davanın Ankara iş mahkemesinde açılması 
gerekir. 

Bu davada hâkim, talep üzerine, gerekli görürse 
toplu iş sözleşmesinin uygulanmasını dava sonuna ka
dar durdurabilir. 

BAŞKAN — Maddenin üçüncü fıkrasının birindi 
satırında geçen «dava» kelimesinden sonra bir vir
gül konması lazım. 

16 nci madde üzerinde söz almak isteyen var 
mı efendim?. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum : 
Toplu görüşmeye çağrı 
MADDE 17. — Tespit yazısını alan işveren sen

dikası veya sendika üyesi olmayan işveren veya yetki 
belgesini alan işçi sendikası, tespit yazısını veya yet
ki belgesini aldığı tarihten itibaren onbeş gün için
de karşı tarafı toplu görüşmeye çağırır. Çağrı tarihi 
derhal görevli makama bildirilir. 

Bu süre içinde çağrı yapılmazsa, yetki belgesinin 
hükmü kalmaz. 

Toplu görüşme çağrısına, çağrıyı yapan taraf, top
lu görüşmede ileri süreceği tekliflerin bütününü ek
lemek zorundadır. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmişt'ir. 

18 inci maddeyi okutuyorum : 
Görevli makam 
MADDE 18. — Bu Kanun bakımından görevli 

makam, işyeri toplu iş sözleşmesi için işyerinin bağlı 
olduğu, işletme toplu iş sözleşmesi için işletme mer
kezinin bulunduğu bölge çalışma müdürlüğü, birden 
fazla bölge çalışma müdürlüğünün yetki alanına (gi
ren işyerlerini kapsayacak toplu iş sözleşmesi için ise 
Çalışma Bakanlığıdır. 

BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

SOSYAL GÜVENLIK BAKAM SADIK ŞÜIDE 
— Sayın Cumhurbaşkanım müsaade eder misliniz?. 

BAŞKAN — Buyurun (Sayın Side. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK ŞIİİDE 

— Sayın Cumhurbaşkanım, 17 nci madde üzerinde 
işarette geç kaldığım için zatı âlinizden söz isteyeme-
d'im. 

O maddede bir hususu eksik görmüştük. Yalnız 
işçi sendikası tekliflerini getiriyor, işverenin mukabil 
teklifleri var; fakat o mecbur değil. O tekliflerini, 
müzakereler başladıktan sonra ortaya çıkartıyor ve
ya bir kurnazlık var arada, «Evvela karşı teklifi gö
reyim de mukabil hazırlığımı öyle yapayım, üstüne 
baskı olsun» diyor. 

Acaba karşı taraf da mukabili tekliflerini aynı za
manda getirse olmaz mı efendim?. 

17 nci maddenin altına bir fıkra eklenebilir. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Gosya'l Güvenlik, iş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, tekliflerin aynı 
zamanda getirilmesi söz konusu olamaz. Ancak bu 
konu daha önce de tartışılmıştı ve belirli bir süre 
içinde teklifleri inceleyerek, ona karşı mukabil teklif
lerini serdedece'kti. Böyle bir öneride vardı; ancak tak
dir Yüce Konseyin. 

BAŞKAN — Bu konuyu konuştuk. Çünkü teklifi 
getiren, ileri süren karşı taraf, onunla oturacak ko
nuşacak. Bu taraf bir teklif getiremez. Çünkü ondan 
evvel işler bitmiş olacak. Artık o teklifler üzerinde 
oturacaklar masada konuşacaklar, çünkü pazarlık 
olacak. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Kaldıki efendim, işçi kesimi de getirse, 
işveren kesimi de getirse bu teklifleriyle bağlı değil; 
yani kabul edilmeyince bu teklifleriyle bağlı değil; 
yeniden görüşme olacak. 

BAŞKAN — Onun üzerine şimdi pazarlık başla
yacak. «Mukabil teklifini de getirsin» denirse, o za
man yazılı olarak birbirlerine yazıp vermeleri lazım, 
ki konuşma olmaz o zaman. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Yürürlükte olan sözleşmeden bir iki madde kal
dırmayı teklif edebilir efendim. 
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BAŞKAN — Orada, masada eder artık onu. Onu 
orada yapar. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— önerimi geri alıyorum .Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Peki. 

19 uncu maddeyi okutuyorum : 
Toplu görüşmenin başlaması 
MADDE 19. — Çağrının karşı tarafa tebliği ta

rihinden itibaren altı işgünü içinde taraflar toplu gö
rüşmenin yer, gün ve saatini aralarında anlaşarak 
tespit ederler ve 'bunu görevli makama yazı ile bil
dirirler. 

Toplantı yer, gün ve saati 'bakımından taraflar 
arasında bir anlaşmaya varılamazsa, taraflardan 'biri
nin üç 'iş günü içinde başvurması üzerine görevli ma
kamca toplantı yeri, günü ve saati başvurma tarihin
den başlayarak altı işgünü içinde tespit edilir ve ta
raflara bildirilir. 

Çağrı tarihinden itibaren otuz gün 'içinde yuka
rıdaki fıkralar uyarınca toplu görüşmeye 'başlanmazsa 
yetki belgesinin hükmü kalmaz. 

BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Emmeyenler... Kabul edilmiştir. 

20 nd maddeyi okutuyorum : 
Toplu iş sözleşmesinin imzalanması ve tevdi edil

mesi 

MADDE 20. — Toplu görüşmenin sonunda bir 
anlaşmaya varılırsa, 'beş nüsha olarak düzenlenecek 
olan 'toplu iş sözleşmesi taraf temsilcilerince imzala
nır. Sözleşmenin birer nüshasını taraflar alırlar. Üç 
nüslha da, toplu görüşme için çağrıyı yapmış olan ta
rafça görevft makama imza gününden 'başlayarak al
tı işgünü içlinde tevdi edilir. 

Bölge çalışma müdürlükleri kendilerine tevdi edi
len toplu iş sözleşmelerinin iki nüshasını Çalışma Ba
kanlığına gönderirler. Çalışma Bakanlığı da toplu iş 
sözleşmelerinin 'birer nüshasını Devlet İstatistik Ens
titüsüne gönderir. 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz almak 
«isteyen var mı?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

21 inci maddeyi okutuyorum : 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Uyuşmazlık ve Arabuluculuk 

Uyuşmazlığın tespiti 
MADDE 21. — Toplu görüşme için tespit edilen 

yer, gün ve saatte taraflardan biri toplantıya gel
mezse veya toplu görüşmeye başlandıktan sonra ta
raflardan 'biri toplantıya devam etmezse, toplantıya 
gelen taraf, durumu görevli makama altı işgünü içe
risinde yazı ile bildirir. 

Toplu görüşmenin başlamasından itibaren altmış 
gün içinde taraflar anlaşamadıklarını bir tutanak ile 
tegpiit ederlerse veya toplu görüşmenin başlamasın
dan itibaren altmışıncı günün sonunda anlaşmaya va-
ramamıŞlarsa, taraflardan biri durumu görevli maka
ma yazı ile bildirir. 

BAŞKAN — 21 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum: 
Arabuluculuk 
MADDE 22. — Toplu görüşmenin başladığı ta

rihten itibaren otuz gün geçmesine rağmen anlaşma 
sağlanamamışsa, taraflardan her biri görüşmelere 
59 uncu maddeye göre düzenlenen resmî listeden veya 
liste dışından bir arabulucunun katılmasını görevli 
makamdan isteyebilir. Başvuruyu alan görevli makam 
arabulucu tayini için tarafları altı işgünü içinde toplan
tıya çağırır. Taraflardan biri veya her ikisi bu toplantı
ya katılmazsa veya toplantıda arabulucu tayini husu
sunda aralarında anlaşma sağlanamazsa, görevli 
makam, resmî listeden bir arabulucuyu taraflardan en 
az birinin huzurunda ad çekmek suretiyle tespit eder. 

Toplu görüşmenin başladığı tarihten itibaren altmış 
gün geçmesine rağmen anlaşma sağlanamamışsa gö
revli makam, başvuru üzerine veya resen altı işgünü 
içinde 15 linçi maddede öngörülen mahkemeye baş
vurmak suretiyle resmî listeden bir arabulucunun tayi
nini talep eder. Birinci fıkraya göre tayin edilmiş bir 
arabulucu var ise tarafların yazılı olarak anlaşmaları 
halinde bu arabulucu görevine devam edebilir. 

Resmî arabulucunun görevi mahkemece kendisine 
yapılacak duyurudan, tarafların göreve devam etmesi 
için anlaştıkları arabulucunun görevi ise altmışıncı 
günün bitiminden itibaren başlar. 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim? Yok. 
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Maddeyi oylarımıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum: 
Arabuluculuk görevi 
MADDE 23. — 22 nci maddenin ikinci fıkrasında 

öngörülen arabuluculuk görevi onbeş gün sürer. Bu 
süre tarafların anlaşması ile ençok altı işgünü uzatı
labilir ve görevli makama bildirilir. 

Arabulucu, tarafların anlaşmaya varması için her 
türlü çabayı harcar ve ilgililere önerilerde bulunur. 

Arabulucu tarafların anlaşmasını sağlarsa, 20 nci 
madde hükümleri uygulanır. 

Arabuluculuk süresinin sonunda anlaşma olmamış
sa, arabulucu, üç işgünü içinde uyuşmazlığı belirleyen 
bir tutanak düzenler ve bu tutanağı uyuşmazlığım 
sona erdirilmesi için gerekli gördüğü tavsiyeleri de ek
leyerek görevli makama tevdi eder. Görevli makam 
bu tutanağı en geç altı işgünü içinde taraflara tebliğ 
eder. 

BAŞKAN — 23 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

24 üncü maddeyi okutuyorum: 
Tutanaklar ve sicil 
MADDE 24. — Bu Kanun gereğince bölge çalışma 

müdürlüğüne gönderilen tutanak ve yazılar alındığı 
tarihten başlayarak üç işgünü içinde Çalışma Bakan
lığına gönderilir. Bir nüshası da dosyasında saklanır. 

Çalışma Bakanlığı, toplu iş sözleşmeleri için rir 
sicil tutar. Toplu iş sözleşmesinin metni üzerinde 
anlaşmazlık çıktığı takdirde, esas, bu sicilde saklanan 
metindir. Bu sicilin nasıl tutulacağı Çalışma Bakanlı
ğınca çıkartılacak bir yönetmelikte belirtilir. 

BAŞKAN — 24 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

25 inci maddeyi okutuyorum: 

İKİNCİ KISIM 
Grev ve Lokavt 

BİRİNCİ BÖLÜM 
(Tanımı ve Unsurları 

Grevin tanımı 
MADDE 25. — İşçilerin, topluca çalışmamak sure

tiyle işyerinde faaliyeti durdurmak veya işin nite
liğine göre önemli ölçüde aksatmak amacıyla arala
rında anlaşarak veyahut bir kuruluşum aynı amaçla 

topluca çalışmamaları içim verdiği karara uyarak işi 
bırakmalarına görev denilir. 

Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında uyuş
mazlık çıkması halinde işçilerin iktisadî ve susyal 
durumlarıyla çalışma şartlarını korumak veya düzelt
mek amacıyla bu Kanun hükümlerine uygun ola^a< 
yapılan greve kanunî grev denilir. 

Kanunî grev için aranan şartlar gerçekleşmede ı 
yapılan greve kanun dışı grev denilir. Siyasî amaçlı 
grev, genel grev ve dayanışma grevi kanun dışı grev
dir. İşyeri işgali, işi yavaşlatma, verimi düşürme ve 
diğer direnişler hakkında kanun dışı grevim müeyyide
leri uygulanır. 

Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü
ğüne, millî egemenliğe, Cumhuriyete, millî güvenliğe 
aykırı amaçla grev yapılamaz. 

BAŞKAN — 25 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum: 
Lokavtın tanımı 
MADDE 26. — İşyerinde faaliyetin tamamen 

durmasına sebep olacak tarzda, işveren veya işveren 
vekili tarafından kendi teşebbüsü ile veya bir işveren 
kuruluşunun verdiği karara uyarak işçilerin topluca 
işten uzaklaştırılmasına lokavt denilir. 

Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında uyuş
mazlık çıkması ve işçi sendikası tarafından grev ka
rarı alınması halinde bu Kanun hükümlerine uygun 
olarak yapılan lokavta 'kanunî lokavt denilir. 

Kanunî lokavt için aranan şartlar gerçekleşmeden 
vapılan lokavta kanun dışı lokavt denilir. Siyasî 
amaçlı lokavt, genel lokavt ve dayanışma lokavtı ka
nun dışı lokavttır. 

Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü
ne, millî egemenliğe, Cumhuriyete, millî güvenliğe ay
kırı amaçla lokavt yapılamaz. 

BAŞKAN — 26 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok.. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

27 nci maddeyi okutuyorum : 
Kanunî grev ve kanunî lokavt kararı 
MADDE 27. — Bir veya birden çok işyerinde ve

ya bir işletmede, bu yerlere ilişkin uyuşmazlığın çözü
lemediğini 23 üncü madde uyarınca belirtilen tuta
nağın tebliğinden itibaren altı işgünü geçmeden grev 
kararı alınamaz. 
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Birinci fıkrada öngörülen sürenin geçmesinden I 
sonra kanunî grev kararı altı işgünü içinde uyuşmaz
lığın taraf işçi sendikasınca alınabilir. Bu süre iç'nde 
grev kararı alınmazsa veya grev yasaklarında Yüksek 
Hakem Kuruluna başvurulmazsa yetki belgesinin hük
mü kalmaz. 

Uyuşmazlığın tarafı olan işveren sendikası veya 
sendika üyesi olmayan işveren, işçi sendikasının almış 
olduğu grev kararının kendisine tebliğinden itibaren 
altı işgünü içinde lokavt kararı alabilir. Grev kararı 
uyuşmazlığın kapsamındaki işyerlerinin bir kısmı için 
alınmış olsa dahi lokavt kararı o uyuşmazlığın kap
samındaki başka işyerleri için de alınabilir. 

BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun efendim. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK ŞtDE 
— Sayın Cumhurbaşkanım, birinci paragrafta, «23 
üncü madde uyarınca belirten» diyor. «Uyuşmazlığın 
tespitini 21 inci madde gereğince yapmak ve bu uyuş
mazlığın, orada mevcut olan uyuşmazlığın çözüleme
diğini 23 üncü madde ile tespit etmek halinde» diye 
pekiştirmek yararlı olabilir diye düşünüyoruz. 

— «Bu yerlere iliişkin uyuşmazlığın 21 inci madde 
gereğince tespitinden veya uyuşmazlığın çözülemedi
ğini 23 üncü madde uyarınca belirten tutanağın teb
liğinden itibaren» demek daha sağlıklı olur. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Uyuşmazlığın tespiti zaten 21 inci 
maddede açıklanmış. | 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK ŞtDE 
— Sayın Cumhurbaşkanım, sıradan bir uyuşmazlık 
değil, 21 inci maddede belirtilen uyuşmazlıklardan 
olması lazımdır. I 

BAŞKAN — O halde şöyle demek lazım : «Bu 
yerlere ilişkin 21 inci maddede belirtilen uyuşmazlı- I 
ğın...» «Tespiti» demeye lüzum yok artık «...belirti
len uyuşmazlığın çözülemediğini 23 üncü madde uya
rınca belirten tutanağın tebliğinden itibaren.» 

21 inci maddede de, «Toplu görüşme için tespit 
edilen yer, gün ve saatte taraflardan biri toplantıya I 
gelmezse veya toplu görüşmeye başlandıktan sonra 
taraflardan biri toplantıya devam etmezse, toplantı
ya gelen taraf, durumu görevli makama altı işgünü 
içerisinde yazı ile bildirir. 
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Toplu görüşmenin başlamasından itibaren altmış 
gün içinde taraflar anlaşamadıklarını bir tutanak ile 
tespit ederler veya toplu görüşmenin başlamasından 
itibaren altmışıncı günün sonunda anlaşmaya vara-
mamışlarsa, taraflardan biri durumu görevli makama 
yazı ile bildirir» deniyor. Daha ziyade ikinci fıkra
da o. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Evet efendim. 

Uyuşmazlık birçok zamanlarda çeşitli kademeler
de ve çeşitli şekillerde oluyor. Oysa, bu maddedeki 
arzumuz, 21 inci maddedeki uyuşmazlıklar; 23 üncü 
maddede tespit ve 27 net maddede tahkimi oluyor, 
birinci fıkra. 

BAŞKAN — «Bir veya birden çok işyerinde ve
ya bir işletmede, bu yerlere ilişkin 21 inci madde
deki uyuşmazlığın çözülemediğini 23 üncü madde 
uyarınca belirten tutanağın tebliğinden itibaren altı 
işgünü geçmeden grev kararı alınamaz.» 

Komisyon buna katılıyor mu?.. 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, iş ve işçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, katılıyoruz. 

BAŞKAN — O zaman şöyle olacak : «Bir veya 
birden çok işyerinde veya bir işletmede, bu yerlere 
ilişkin 21 inci maddedeki uyuşmazlığın çözülemediği
ni 23 üncü madde uyarınca belirten tutanağın tebli
ğinden itibaren altı işgünü geçmeden grev kararı alı
namaz.» 

Oraya, «ilişkin» kelimesinden sonra, «21 inci mad
dedeki» diye ilave ettik. 

Efendim, 27 nci madde üzerinde başka söz iste
yen var mı? Yok. 

i 

27 nci maddeyi yapılan bu değişiklikle oyluyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

28 nci maddeyi okutuyorum : 
Grev ye lokavt kararlarının tebliği 
MADDE 28. — 27 nci madde uyarınca alınan 

grev ve lokavt kararlan, karar tarihinden itibaren altı 
işgünü içinde karşı tarafa tebliğ edilmek üzere notere 
ve kararın birer örneği görevli makama tevdi edilir. 
Grev ve lokavtlar kararı işyerinde veya işyerlerinde 
kararı alan tarafça derhal ilan edilir. 

BAŞKAN — 28 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

28 inci maddeyi oyluyorum : Kabul edenler.. Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
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29 uncu maddeyi okutuyorum : 
IKINCI BÖLÜM 

Grev ve Lokavt Yasakları ve Erteleme 
Yasağın bulunduğu işler 
MADDE 29. — Aşağıdaki işlerde grev ve lokavt 

yapılamaz. 
1. Can ve mal kurtarma işlerinde, 
2. Cenaze ve tekfin işlerinde, 
3. Su, elektrik, havagazı, kömür tabiî gaz ve pet

rol sondajı, üretimi, tasfiyesi ve dağıtımı işlerinde, 
4. Banka ve noterlik hizmetlerinde, 
5. Kamu kuruluşlarınca yürütülen itfaiye, te

mizlik işleri ile şehir içi deniz, kara ve demiryolu ve 
diğer raylı toplu yolcu ulaştırma hizmetlerinde. 

BAŞKAN — 29 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 

SOSYAL GÜVENLIK BAKAM SADIK SIDE 
— Sayın Cumhurbaşkanım, Anayasadaki yasakları 
biraz taşmışız, dolayısıyla grevden pek çok kişi dışa
rıda kalmış. Tabiî grevlerle memleket ekonomisinin 
tahrip edilmesinden yana değiliz hiçbir zaman, hiç 
kullanmayanlar vardır. Hakkın bulunması kendileri
ne bir güven vermiştir, ve toplu iş sözleşmesinde de, 
«Onun oluşu yüzünden bu sonuçlara vardık» demiş
lerdir. Çok iyi sonuç alanlar bile, bu hakkı yok ise, 
«Bize verdiler, biz almadık» gibi, almanın hazzını ta
damamışlardır. 

Ben bu hususun bilhassa işçi psikolojisi bakımın
dan önem taşıdığını arz etmek istedim. 

BAŞKAN — Mesela?.. 
SOSYAL GÜVENLIK BAKANI SADIK SIDE 

— Dört paragraf ile sınırlanabilecek olan madde yedi 
paragrafa çıkmış. 

BAŞKAN — Beş. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK ŞIDE 

— Sayın Cumhurbaşkanım, iç içe girmiş olan en alt 
paragraf var, bana göre yedi olmuştur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Efendim, daha evvel bu mevzu 

Çalışma Bakanımızla da konuşuldu. Kömür ve pet
rol, ülkenin enerji kaynaklarının başında gelir. Bun
lar burada olunca, enerji de ona bağlı, aşağı yukarı 
bütün şeyler ona bağlı. Mesela, bu sefer petrolü 
koysak, demiryolu taşımacılığı ne olur? Trenlerin 
bir kısmı mazotla işliyor; o da durur. Elektrik santral-
larının birçokları onunla çalışıyor. 

Bir taraftan da diyoruz ki, elektrikte yapılamaz, 
havagazında yapılamaz; kömür de ona bağlı. Taşıma

cılıkta yapılamaz diyoruz, o da akaryakıta bağlı. 
Birbirine bağlı olduğu için, mademki elektrik, .su ve 
havagazını kabul ettik, onunla ilgili olarak da bun
ları koymaya gerek var dedik. 

Zaten bugüne kadar kömürde alınan birçok grev 
kararları da Millî Güvenlik Kurulunun kararıyla erte
lenmiştir, petrolde alınan grev kararları hep ertelen
miştir. 

Sonra bu zaten Yüksek Hakem Kuruluna gidecek. 
Bu gibi yerlerde görev yapamıyor ama, konu Yüksek 
Hakem Kuruluna gidecek, oram kararlaştıracak. Öyle 
değil mi? 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — Her 
iki halde de Yüksek Hakeme gidecek. 

BAŞKAN — Millî Güvenlik Kurulu da alsa... 
ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — Sa

yın Cumhurbaşkanım, grev yasağı da koysak Yüksek 
Hakem Kuruluna gidecek. Ama buradan bunu çıkar
sak, hiç koymasak ve tabiî kömür veya petrol yine 
Yüksek Hakem Kuruluna gidecek. Onun için iki defa 
olduğu için, bir tanesini kaldıralım diye teklif et
miştik. Yani, buradaki kömür ile petrolü kaldıralım 
diye düşünmüştük; nasıl olsa gidecek. 

BAŞKAN — Petrol sondajında da, bir sondaj 
kuyusunda sarfedilen para milyonlara maloluyor; 
şöyle birkaç milyon değil, 50 milyon falan ve kuyu
nun tam ortasında iken eğer faaliyet durdurulur ise 
bütün emekler bitmiştir; çimento ile şey kaynıyor, 
yeni baştan başlamak lazım. Aynen demir çelik ocak
larının durumu gibi... 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Zaten de
mir çeliği de koysak iyi olacak. 

BAŞKAN — Kaldı ki, kömür işletmelerinde çalı
şanların haklarını Devlet bugüne kadar daima koru
muştur. Çünkü, çok ağır bir hizmettir, çok zor bir 
hizmettir, işte gördük, yine 90 - 100 kişi birden gi
diverdi. Grev olmadan ıda Devlet onların haklarını 
zaten korur dedik. Bu bakımdan, bundan evvel öyle 
karar verildi. 

Bu konuda başka söz almak isteyen var mı? Yok. 
29 uncu maddeyi oyluyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
30 uncu maddeyi okutuyorum: 
Yasağın bulunduğu yerler 
MADDE 30. — Aşağıdaki işyerlerinde grev ve 

lokavt yapılamaz: 
1. ilaç imal eden işyerleri hariç olmak üzere, aşı 

ve serum imal eden müesseselerle, hastane, klinik, sa
natoryum, prevantoryum, dispanser ve eczane gibi 
sağlıkla ilgili işyerlerinde, 
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2. Eğitim ve öğretim kurumlarında .çocuk bakım 
yerlerinde ve huzurevlerinde, 

3. Mezarlıklarda, 
4. Millî Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel 

Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca doğ
rudan işletilen işyerlerinde. 

BAŞKAN — 30 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. 

Buyurun efendim. 
ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Sayın 

Cumhurbaşkanım, 30 uncu maddenin 2 numaralı 
bendinde; «eğitim - öğretim kurumlarında, çocuk 
bakım yerlerinde ve huzurevlerinde» denilmektedir. 
Buraya ceza infaz kurumlarım da ilave etmek gereki
yor. 

BAŞKAN — Orada çalışanlar işçi statüsünde mi
dir? 

ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Çocuk 
ıslahevlerinde işçi statüsünde çalışan 150 kadar per
sonelimiz var. Bunlarla toplusözleşme yapılmıştır iş
çilerimiz vardır, mahkûmlarla beraber çalışırlar. Bun
ları da bu yasak kapsamına almak gerekir. 

BAŞKAN — Cezaevlerinde işçi statüsünde personel 
çalışıyor mu? 

ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Evet 
Sayın Cumhurbaşkanım, 150 kişilik kadromuz var; 
'hatta 107 kişi ile toplusözleşme yapılmıştır. 

BAŞKAN — Hepsi bir cezaevinde mi? 
ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Bun

lar şuralarda çalışırlar efendim : Ankara Yarı açık 
Cezaevinde, Ankara Çocuk Islahevinde, İzmir Ço
cuk Islahevinde. Buralardaki işyerlerinde çalışırlar. 

BAŞKAN — Cezaevinde grev olursa bütün mah
kûmlar kaçar. 

ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Bun
lar çocuk ıslahevlerinde çalışırlar efendim. Cezaev
lerinde işçi statüsünde personel çalışmaz. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi ilişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, söz konusu edilen 
yerler mahkûmların çalıştığı işyerleri değildir efen
dim. Bu yerler hüküm giymemiş vatandaşın çalıştığı 
işyerleridir. 

ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — İçe
riden almıyoruz efendim. Bunları dışarıdan alıyoruz. 
Bunlarla toplu sözleşme yapıyoruz. 18 yaşını doldur
mamış küçükler ve mahkûmiyeti az kalmış da yarı 
açık cezaevlerine alınmış ve kendisinden, mesaisin
den yararlanılacak işçilerle birlikte çalışan işçilerdir 
bunlar. Daima murakebe altındadır. 

BAŞKAN — Mesela, oralarda çalışan aşçılar ve 
temizlik işlerinde çalışan kimseler midir bunlar? 

ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Hayır 
efendim, bunlar sanatkârlardır, 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, örnek 
vereyim; Bizim Ankara Çocuk Islahevimiz örnek bir 
kuruluştur. Orada onbeşe yakın sanat kolu vardır; 
motorculuk, kaportacılık, boyacılık, terzilik, ayakka
bıcılık, fırıncılık vardır. Mesela, orada dışarıdan istih
dam edilen 45 tane usta vardır, çocuklara sanat öğre
tirler. Diğer çalışanlar yövmiye alırlar; bizim mah-
kûmlarımızdır ve îş Kanununa tabi değillerdir. Hatta 
bunların paraları birikir; tahliye edilirlerken de biri
ken bu dolgun paraları kendilerine ödenir. Fakat dı
şarıdan usta olarak istihdam edilen o 45 kişi İş Ka
nununa tabidir. 

Örneğin bizim Ankara Yarı Açık Cezaevinde mat
baamız vardır. Orada 125 tane işçi - usta çalışır. Ama 
bunlardan 22 tanesi usta olarak İş Kanununa tabi
dir. Düşünebiliyor musunuz, bunların yarı açık ceza
evinde greve gitmesi, büyük sakınca yaratacaktır. 
Toplusözleşme yapıyorlar. Hatta ben arz edeyim han
gi sendikalarla ilişkili olduklarını : Mesela, Ankara, 
DİSK'e bağlı Basın - İş Sendikasına kayıtlı, Istan-
bulUaki de Türk - Iş'e bağlı Tek - Gıda İş Sendika
sına kayıtlıdır. 

Arz ederim. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Sayın Cumhurbaşkanım, ben de bir şey söyleyeyim 
müsaade ederseniz. 

Uluslararası demeyeyim de, bütün devletlerde bu 
grev yasaklarının ölçüsü şudur : Hizmetinden vazge
çilemeyecek olan hususlar bazan grev yasağı kapsa
mına alınabiliyor; zaman geçiyor, değişiyor, tekrar 
çıkartılıyor. Fakat hakikaten buradaki kıstas; bunlar 
öyle hizmetlerdir ki, kamu yararı bakımından bu hiz
metlerinden vazgeçmek mümkün değildir. Kıstasımız 
budur ve hatta bunlara, «service essentielle» diyorlar; 
yani, başlıca hizmetler. 

Bunu Bakanlar Kurulunda da çok tartıştık. Şim
di tesadüfen Adalet Bakanımız burada olduğu için 
aklıma geldi; buna başlangıçta ben de taraftardım; 
fakat bütün Bakanlar Kurulu üyeleri buraya gelsin, 
her işçi çalıştıran Bakan, mutlak surette o işyerinin 
grev yasağına girmesini isteyecektir. Şimdi bu şekil
de devam edecek olursak bunun hakikaten sonu yok. 

Onun için efendim, benim ricam, şu kıstastan ay
rılmayalım : Devlet için vazgeçilmesi mümkün olma-
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yan hizmetler grev yasağına konulsun; ama onun di- I 
şındakiler konulmasın. 

BAŞKAN — Ben Ali Kâşifoğlunun söylediklerin
den şunu anladım : Yani işçiler gidiyor bir sanat 
öğreniyor. Orada bir grev olsa, gitmez, cezaevinde 
oturur. 

ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Ço
cuklara öğretiyor Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Çocuklar da cezaevinde oturur. Ya
ni, hakikaten zorunlu bir şey değil. I 

KEMALETTIN ALÎ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) Efendim, mesela bizim basılı kâ
ğıtlarımız doğrudan doğruya yarı açık cezaevinde ya
pılır. i 

BAŞKAN — O zaman diğer basımevlerini de koy
mak lazım. Siz de diğer Bakanlıkların basımevlerinde I 
bastırırsınız. I 

KEMALETT1N ALt KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Hayır efendim, yer itibariyle 
arz ettim. Tahmin ediyorum ki 150 kişiyi geçmez. 

BAŞKAN — Doğru ya, o zaman her yere teşmil 
etmek lazım bunu. I 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Hatta huzurevleri de beni şimdi rahatsız etmeye 'baş
ladı. 

BAŞKAN — Huzur evlerinde kalan kimseler ih
tiyardır. Zavallı kişilerdir. Onlar kendi kendilerine hiz- I 
metlerini de göremezler. Çünkü çocuk bakım yeri I 
dedik; o da bir çocuk. Onun için huzurevlerini de 
koyduk, I 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Kızılay var. I 

BAŞKAN — Kızılay dernektir, o ayrı. I 
ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Efen

dim, Bakanlıkta çalışan diğer işçilere teşmil etmiyo- I 
ruz. Yalnız o noktayı arza çalıştım. I 

BAŞKAN — Değmez, mühim değil. Ben zannet
tim ki cezaevinin muhafazası ile ilgili kimseleri söy- I 
lüyorsunuz. Yoksa, dışarıdan htihdam edilip ıslahev- I 
lerinde sanat öğretiyorsa bence gerekmez. I 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Müsaa
de ederseniz memurlara da koyalım, değil mi? I 

İBAŞKAN — Memurlara zaten yok.. j 
30 uncu madde üzerinde başka söz almak iste- I 

yen?.. Yok. 
30 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul I 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. I 
31 inci maddeyi-okutuyorum : | 

Geçici yasaklar 
MADDE 31. — Savaş halinde, genel veya kısmî 

seferberlik süresince grev ve lokavt yapılamaz. Yan
gın, su baskını, toprak veya çığ kayması veya dep
remlerin sebebiyet verdiği ve genel hayatı felce uğra
tan felaket hallerinde Bakanlar Kurulu, bu hallerin 
vuku bulduğu yerlere inhisar etmek ve bu hallerin 
devamı süresince yürürlükte kalmak üzere, gerekli gör
düğü işyerleri veya işkollarında grev ve lokavtın ya
sak edildiğine dair karar alabilir. Yasağın kaldırılma
sı da aynı usule tabidir. 

Olağanüstü Haller ile Sıkıyönetim halinde uygu
lanacak hükümler saklıdır. 

Başladığı yolculuğu yuf t içindeki varış mahalle
rinde bitirmemiş deniz, hava ve kara ulaştırma araç
larında grev ve lokavt yapılamaz, 

BAŞKAN — 31 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

31 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

32 nci maddeyi okutuyorum : 
Yasaklarda yüksek hakem kuruluna başvurma 
MADDE 32. — Grev ve lokavtın yapılamayacağı 

veya işçi veya işveren sendikaları faaliyetlerinin dur
durulabileceği ve grev ve lokavt yetkilerinin ertelene
bileceği veya askıya alınabileceği savaş, genel ve kıs
mî seferberlik gibi olağanüstü yönetim usullerinin cari 
olduğu hallerde Yüksek Hakem Kurulu yürürlük sü
resi sona ermiş bulunan toplu iş. sözleşmelerini ilgi
lilerin başvurusu üzerine gerekli gördüğü değişiklikleri 
yapmak suretiyle yeniden yürürlüğe koyar. 

Grev ve lokavtın yasak olduğu işler ile yerlerdeki 
uyuşmazlıklarda, taraflardan biri 23 üncü maddede be
lirtilen tutanağın alınmasından veya geçici grev ve lo
kavt yasağının altı ayı doldurmasından itibaren altı 
işgünü içinde Yüksek Hakem Kuruluna başvurabilir. 

BAŞKAN — 32 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

32 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

33 üncü maddeyi okutuyorum : 
Grev ve lokavtın ertelenmesi 
MADDE 33. — Karar verilmiş veya başlanmış 

olan kanunî bir grev veya lokavt genel sağlığı veya 
millî güvenliği bozucu nitelikte ise Bakanlar Kurulu 
bu uyuşmazlıkta grev ve lokavtı bir kararname ile 
altmış gün süre ile erteleyebilir. Erteleme süresi, ka
rarnamenin yayımı tarihinde işlemeye başlar. 

Bakanlar Kurulunun erteleme kararları aleyhine 
Danıştay'da iptal davası açılabilir. Ve yürütmenin 
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durdurulmasına karar verilmesi istenebilir. Olağanüs
tü halin ilan edildiği bölgelerde grev ve lokavt erte
lenmesi kararlarına ilişkin davalarda yürütmenin 
durdurulmasına karar verilemez. 

BAŞKAN — Maddenin ikinci fıkrasındaki «açı
labilir» kelimesinden sonra nokta koymaya gerek 
yok, onu kaldırınız. 

33 üncü madde üzerinde söz almak isteyen?.. 
Yok. 

33 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

34 üncü maddeyi okutuyorum : 
Erteleme döneminde uyuşmazlığın çözümü 
MADDE 34. — Erteleme kararnamesinin yürür

lüğe girmesi üzerine, Çalışma Bakanı bizzat ve resmî 
arabulucu listesinden seçeceği bir arabulucu yardımı 
ile uyuşmazlığın çözümü için erteleme süresince her 
türlü gayreti gösterir. 

Erteleme süresi içinde taraflar aralarında anlaşa
rak uyuşmazlığı özel hakeme de intikal ettirebilirler. 

Erteleme süresinin sona erdiği tarihte taraflar an
laşamamış veya uyuşmazlığı özel hakeme de intikal 
ettirmemişlerse Çalışma Bakanı uyuşmazlığın çözü
mü için Yüksek Hakem Kuruluna başvurur. 

BAŞKAN — 34 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. 

Buyurun. 
ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 

Efendim burada, «Erteleme kararnamesini yürürlüğe 
girmesi üzerine, Çalışma Bakanının bizzat veya res
mî arabulucu listesinden seçeceği bir arabulucu yar
dımı ile uyuşmazlığın çözümü için erteleme süresince 
her türlü gayreti gösterir» deniyor. Yani her erteleme 
kararnamesinden sonra, Çalışma Bakanı otömatikman, 
yanına bir de resmî arabulucu alıyor ve arabulucu 
olarak hadiselerin içine giriyor. Acaba bu doğru mu? 

BAŞKAN — Kendisi bizzat veya isterse deniyor. 
ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 

Burada, «isterse» demiyor da, biraz mecbur ediyor. 
BAŞKAN — «Her türlü gayreti gösterir» diyor. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 

Konseyi Genel Sekreteri) — «Kendisi bizzat veya ara
bulucu listesinden seçeceği bir arabulucu ile her tür
lü gayreti gösterir» diyor. 

BAŞKAN — Tarafları çağıracak, dinleyecek, ara
larını bulmaya çalışacak. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Efendim, burada kendi mi gidecek, yoksa beraber mi 
gidecek? 

BAŞKAN — Buradaki kasıt beraber gitmesi, 
«bizzat ve resmî arabulucu listesinden seçeceği bir 
arabulucu yardımı ile» diyor. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
'(Sosyal Güvenlik, iş ve işçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Buradan amaçlanan beraber hareketle
ridir. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Efendim, orada muhakkak ikisinin beraber çalışması 
mı gereklidir? 

BAŞKAN — Hayır, ama ona görev verir, çağı
rır, beraber dinlerler; yani gayret gösterir. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Evet, 'Sayın Cumhurbaşkanım, Çalışma 
Bakanının işlerinin yüklü olması nedeniyle, yardım
cı olarak seçecektir ve yardımcı onun namına izle-
leyebilecektir diye düşünülmüştür efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — O 
zaman «veya» diyelim. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — «Veya» dersek efen
dim, bizzat o zaman kendiniz bulaşırsınız. 

(BAŞKAN — O zaman tek tek düşünülür. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — «Veya» derseniz, biz
zat Çalışma Bakanı, o olmadığı takdirde arabulucu 
gibi anlaşılır. 

'BAŞKAN — İkisi beraber olması daha iyi olur. 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ER'BERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Kaldıki Sayın Cumhurbaşkanım, erte
leme için millî güvenlik ve genel sağlık söz konusu. 

'BAŞKAN — 34 üncü madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3'5 inci maddeyi okutuyorum : 
Grev oylaması 
MADDE 35. — Kanunî bir grevin bir işyerinde 

uygulanabilmesi için oylama yapılmasını, grev kara
rının ilan edildiği tarihte o işyerinde çalışan işçilerin 
en az dörtte biri, grev kararının işyerinde ilan edil
mesinden başlayarak altı işjgünü içinde yazılı olarak 
isterse, o işyerinde grev oylaması yapılır. Grev oyla
ması talebi mahallin en büyük mülkî amirine yapılır. 

Grev oylaması bu konudaki talebin yapılmasın
dan başlayarak altı işgünü içinde ve işyerinde, iş 
saatleri dışında en büyük mülkî amirin tespit ede-
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ceği gün ve zamanda ve onun veya görevlendireceği 
memurun gözetimi altında, gizli oy açık tasnif esâ
sına göre yapılır. 

Grev oylamasında, grev ilanının yapıldığı tarihte 
işyerinde çalışan işçilerin salt çoğunluğu grevin uy
gulanmamasına karar verirse o işyerinde grev uygu
lanamaz. 

BAŞKAN — 35 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK ŞIDE 

— Sayın Cumhurbaşkanım, grev oylamasında grev 
ilanı tarihini mehaz almak yerine, yetki belgesinin 
alındığı tarihi almak bize daha uygun geliyor. Bu 
hem birinci, hem sonuncu fıkraları ilgilendiriyor 
efendim. j 

BAŞKAN — Siz yetki 'belgesinin alındığı tarih 
esas alınsın diyorsunuz?.. I 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK ŞIDE 
— Evet efendim, yetki 'belgesinin alındığı tarih da
ha sağlam bir tarihtir. Grev ilanında münakaşa ola
bilir, tam gereği gibi yapılmadığı iddiaları ortaya atıla
bilir. Biraz böyle esnek bir tarihtir. Yetki belgesinin 
alındığı tarihe dayanmak daha sağlıklı gibi geliyor. 

BAŞKAN — Fakat, yetki belgesini aldıktan son
ra görüşmeler haşlamıyor mu? 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK ŞIDE 
— Anlaşma olmaz efendim, greve zaten onun için 
gidilir. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, 120 gün önce
sinden yetki belgesi alma imkânı var. 

BAŞKAN — Greve gidilecek mi, gidilmeyecek 
mi, o da belli değil. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — 4 ay bir süre -kalıyor. Bu süre içinde 
birçok işçi ayrılabilir. Sayın Bakanımın ortaya ge
tirdiği hu konu, çok uzun tartışmalara neden olmuş
tur. 

BAŞKAN — Şimdi, yetki belgesini aldı, daha 
greve gidilecek mi, gidilmeyecek mi, belli değil, belki 
de anlaşma sağlanacak. O esnada işçiler ne diye 
grev oylamasına gitsin. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik, Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaş
kanım, metinde, «grev kararının ilan edildiği tarihte 
o işyerinde mevcut olan işçilerin dörtte biri» deni- | 
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yor. Sayın Bakan, «öyle olmasın, yetki belgesinin 
alındığı tarihte o işyerinde mevcut olan işçilerin dört
te biri olsun diyor. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK ŞIDE 
— Ayrılmalar aleyhe oluyor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Mesela yetki belge
sinin alındığı tarihte, 500 tane bu sendikanın işçisi 
vardır, bunun dörtte biri olan 125 kişi ile karar ala
cak. Halbuki yetki belgesini aldıktan sonra grev ilan 
edilinceye 'kadar olan tarihte birtakım hareketlen
meler olmuştur, işçi ayrılmıştır, filan. Binaenaleyh, 
dörtte bir işçiyi sendika belki o tarihte bulamaz, de
mek istiyor efendim. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK ŞIDE 
— Yola çıkar, ortada kalır. 

DENİZ ÖĞRETMEN, ALBAY ERBERK İNAM 
'(S'osyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Bu iki türlü de olabilir efendim, işye
rinden ayrılma olabileceği gibi, işyerine katılma da 
söz konusu 'olabilir, yani tersi de mümkündür. 

BAŞKAN — Yani bu arada, tam görüşmeler 
başlamışken büyük bir oynama olur mu? Yani 40 
kişi ayrılsa, 1/4'ü 10 İkisi eder. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bu sadece teklif me
kanizması, yani grev oylaması yapılsın mı, yapıl
masın mı mekanizması. Ondan sonra tabiî esas oy
lamaya geçilecek, o tabiî orada fiilen bulunan işçi
lerle yapılacak. Binaenaleyh, pek büyük bir fafk 
olacağını zannetmiyorum. 

BAŞKAN — Büyük bir farkı ben de zannetmi
yorum. 

ORAM1RAL NEJAT TÜMER - Efendim, bu
rada «grev oylaması talebi mahallin en büyük mülkî 
amirine yapılır» deniyor. Buradaki mülkî amir, me
sela, köy dahi olmayan bir yerde yapılmış bir fabri
kanın bulunduğu mahallin mülkî amiri kim sayıla
bilir? Yani bunun en alt kademesi ilçe mi sayılır; 
mülkî amir kaymakam mıdır? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Efendim, o hudutlar dahilinde en yakın 
mülkî amir kimse talebi ona yapacaktır. Eğer nahiye 
ise ona yapacak; ama bu nahiye müdürlüğü de ma
lumunuz 'kaldırıldı, onun için de kaymakama gide
cek. 

ORAM1RAL NEJAT TÜMER — O işyeri be- , 
nim anladığım fabrikanın bulunduğu yerdir. «O iş
yerinde grev oylaması yapılır» diyor. Grev oylaması 
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talebi mahallin en büyük mülkî amirine yapılır.» 
Sanki bu bağlantı ile mutlaka sendikanın merkezi 
olan yerlerde değil, daha başka .yerlerde de bu grev 
karan alınabilir. O takdirde, mahallin en büyük mülkî 
makamı kimdir? 

BAŞKAN — Mülkî amir denince kaymakam ile 
valiler anlaşılır. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu halen yü
rürlükte olan yasadan aynen alınmıştır, bir değişik
lik yapılmamıştır ve uygulamada yerleşmiştir. 

ORAMIRAL NEJAT TÜMER — Yani bu şim
diye kadar bir problem yaratmadı?.. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — 35 inci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yok. 

^Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Grev oylamasının sonucu 
'MADDE 36. — Grev oylamasının sonucu dört 

nüsha olarak düzenlenecek bir tutanakta belirtilir. 
Bu tutanağın bir nüshası işverene, bir nüshası greve 
karar vermiş olan işçi sendikasına, bir nüshası bölge 
çalışma müdürlüğüne gönderilir; dördüncü nüshası 
da mahallin en büyük 'Mülkî Amirliğinde saklanır. 

Oylamaya itirazlar oylama gününden başlayarak 
üç işgünü içinde iş davalarına bakmakla görevli ma
hallî mahkemeye yapılır. İtiraz mahkemece üç işgü
nü içinde kesin olarak karara bağlanır. 

Grev oylaması sonucunda işçiler grevin uygulan
mamasına karar verirlerse ve uyuşmazlıkta taraf 
olan işçi sendikası, oylama sonucunun kesinleşme
sinden itibaren onbeş gün içinde karşı tarafla anlaş
maya varamazsa veya Yüksek Hakem Kuruluna baş
vurmazsa, yetki belgesinin hükmü kalmaz. 

'işletme söyleşmesi yapılmasına ilişkin uyuşmaz
lıkta grev oylaması taldbi işletmenin ıher' bir işyeri
nin bulunduğu mahallin en büyük Mülkî Amirliğine 
yapılır. Grev oylaması isteyen işçilerin sayısının ye
terli orana ulaşıp ulaşmadıklarının tespiti ile grev 
oylamasının kesinleşen sonuçları işletmenin merkezi
nin bulunduğu mahallin en büyük 'Mülkî Amirliğin
de toplanır ve toplu sonuç orada belirlenir. 

BAŞKAN — 36 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

37 nci maddeyi okutuyorum : 
Grev ve lokavtın başlaması 
MADDE 37. — Grev .ve lokavt kararı, karşı ta

rafa tebliğinden itibaren altmış gün içinde ve karşı 
tarafa noter aracılığı ile altı işgünü önce bildirilecek 
tarihte uygulamaya konabilir. 

Karşı tara'fa tebliğ edilmek üzere süresi içinde 
notere ve görevli makama tevdi edilmeyen grev ve 
lokavt kararları uygulanamaz. Bildirilen günde baş
lamayan grev hakkı veya lokavt düşer. Süresi içinde 
grev kararı uygulamaya konulmamışsa ve alınmış bir 
lokavt kararı da yoksa veya lokavt da süresi içinde 
uygulanmaya konulmamışsa yetki belgesinin hükmü 
kalmaz. 

Grev oylaması yapılan hallerde altmış günlük sü
re oylamanın sonucunun kesinleşmesinden itibaren 
işlemeye başlar. 

Grev ve lokavtın geçici olarak yasaklandığı hal
lerdeki uyuşmazlıklarda yasak sona ererse veya sı
kıyönetim komutanı durdurma kararını kaldırırsa 
veya grev ve lokavtın ertelenmesi durumunda altmış 
günden önce karar kaldırılırsa veya iptal edilirse 
grev ve lokavt yapabilmek için birinci fıkradaki usu
le uymak gerekir. 

BAŞKAN — 37 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 

Sayın Cumhurbaşkanım, burada bir husus nazarı 
dikkatimi çekti. Grev ve lokavt kararı, karşı tarafa 
tebliğinden itibaren altmış gün içerisinde bildirile
cektir ve bildirilmezse de bunun müeyyidesi belli, 
ağır bir müeyyide var. Demek ki, altmış gün içeri
sinde grev kararını alan sendika, greve başlamak 
zorunda. Bu tabiî çok iyi bir şey; çünkü sınırlıyoruz, 
bir yetkiyi alıp da senelerce beklemiyor. 

Yalnız şöyle bir şey de olabilir : Olabilir ki top
lusözleşmenin bitimi 'süresine geldi; bitimi münasip 
bir zamanda olur veya öyle bir gayri münasip za
manda olur ki, grevin o tarihte yapılması işverenin 
fevkalade işine yarar. Mesela, mevsimlik işlerde, plaj 
işlerinde öyle bir tarihte toplusözleşme bittiği için, 
grevi altmış gün içerisinde başlatmak mecburiyetin
de. Fakat işveren beklemektedir, «keşke grev yapılsa 
da ücretleri ödemesem» der. Ama yazın olsa aynı
sını söylemez. Acaba istisnaî olarak böyle durum
larda haklı sebeplere binaen hâkime bunu uzatma 
yetkisini verebilir miyiz? Çünkü altmış günlük süre
nin sonu, her zaman grev yapılabileceği bir süre de
ğildir. 
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BAŞKAN — Grev kararı almışsa altmış gün | 
içinde uygulayacak. Bunu on günde de uygular, alt- I 
mış 'günde de uygular. I 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Efendim, demek istediğim altmış günün sonu öyle I 
bir tarihtir ki, o tarhite grev yapmaya kalksa işve- I 
ren 'bayram yapacaktır. Çünkü işveren istemektedir, I 
«keşke grev olsa da ücretleri ödemesem» demekte- I 
dir. 

BAŞKAN — Hayır, öyle şey olmaz; onun tersi 
de vardır. .Mesela nisanda alır grev 'kararını, uygu- I 
lâmaz, haziranın başında uygular; o zamanda işve- I 
renin işine gelmez. I 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — I 
Ona mecbur. I 

BAŞKAN — İyi ya uygulayacak; altmışıncı gün, I 
tam haziranda, turizm mevsiminde uygular. Bu iki I 
taraf için de düşünülebilir. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi ilişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, dört ay yetki 
için bir süre var, ondan sonra iki ay bir görüşme I 
süresi var, ondan sonra oribeş günlük resmî arabu- I 
lucu süresi var; 'bu ayrıca uzatılabiliyor; ondan son- I 
ra iki ay grev kararı alınması için bir süre var. Yani j 
toplam on ayı buluyor. I 

BAŞKAN — Ama tabiî hepsi birbirine eklenir- I 
se oluyor. I 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Altmış günlük müddetin bitimi tarihi öyle bir zama
na rastlar ki... I 

BAŞKAN — Bazen işçinin işine gelir, bazen de I 
işverenin işine gelir. I 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bunu 
nereden 'bilelim? I 

BAŞKAN — Şimdi hâkime bunu erteleme kara
rı vermek olmaz, iyi bir şey olmaz. I 

37 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen I 
var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

38 inci maddeyi okutuyorum : 
Grev ve lokavtın uygulanmasında işyerinden ay

rılma zorunluluğu 
MADDE 38. — Bir işyerinde grev veya lokavtın 

uygulanmaya başlaması ile birlikte işçiler işyerinden 
ayrılmak zorundadırlar. Greve katılmayan veya ka
tılmaktan vazgeçenlerin işyerinde çalışmaları, hiçbir 
şekilde engellenemez. Greve katılan veya lokavta ma- j 
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ruz kalan işçilerin, işyerine giriş çıkışı engellemeleri 
veya işyeri önünde veya civarında topluluk teşkil et
meleri yasaktır. 

Greve katılmayan veya katılmaktan vazgeçen işçi
leri çalıştırıp çalıştırmamakta işveren serbesttir, Grev 
sonunda yapılan toplu iş sözleşmesinden, 39 uncu mad
deye göre zorunlu olarak çalışanlar dışında işyerinde 
çalışmış olanlar aksine bir hüküm bulunmadıkça ya
rarlanamazlar. 

Çalışan işçilerin ürettiği ürünlerle hertürlü stokların 
işveren tarafından işyerinden dışarı çıkarılmasına, sa
tılmasına ve işyeri için lüzumlu maddelerin, araç ve 
gereçlerin işyerine sokulmasına engel olunamaz. Bu 
işlerin görülmesinde de 43 üncü madde hükümlerine 
uyulması şarttır. 

BAŞKAN — 38 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun Sayın Bakan. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE — 

Sayın Cumhurbaşkanım, birinci paragrafta işyerinde 
çalışmaların kimin tarafından engelleneceği açık değil. 
Acaba, «greve katılanlar tarafından engellenemez» de
mek suretiyle maksadı daha açık hale getiremez miyiz? 

BAŞKAN — Tabiî esas maksat odur. «Greve ka
tılmayan veya katılmaktan vazgeçenlerin işyerinde ça
lışmaları, hiçbir şekilde engellenemez». Yani, kimin 
tarafından olursa olsun engellenemez. Yalnız greve 
katılanlar tarafından değil, başkaları tarafından da en
gellenemez; işveren de engellemek isteyebilir. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkan) — Evet, Sayın Cumhurbaşkanım, dışarıdan 
engellemeler olabileceği yahut greve katılmayanların 
mefhumu muhalifinden hareketle engelleyebileceği... 

BAŞKAN — Çünkü bunun cezası gelecek, engel
leyenler cezaya çarptırılacak. Hiç alakası olmayan bi
risi de engelleyebilir; tutmuşlardır paralı bir adam, o 
engellemeye çalışır. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE — 
Efendim işte korkumuz burada. Herhangi bir kimse
nin yaptığı kusuru sendikaya atfetmek ve «engellendi 
bu kişiler» demek, faturasını oraya kesmek gibi bir 
sorun çıkarır bu sonunda. 

BAŞKAN — Zannediyorum 38 inci maddenin ce
zası sendikaya değil, engelleyen kimseyedir. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE — 
Sayın Cumhurbaşkanım, maddenin matlabına da uy
gunluğu bakımından önerim : Greve katılmayan kişi
lerin işyerlerinde bulunmayacağı, ayrılması lazım gel-
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diği, kalıp da böyle çalışanı engellerse, ona birtakım 
cezaların öngörüleceği şeklindedir. Kendi içinde tutar
lılığı da var. Çünkü madde kenar başlığımız «Grev ve 
lokavtın uygulanmasında işyerinden ayrılma zorunlu
luğu» şeklinde. Ayrılsın, hiçbir işe karışmasın, çalı
şana engel olmasın. 

Takdir zatıâlinizindir. 
BAŞKAN — «İş yerinde çalışmaları, hiçbir şekil

de engellenemez» deniyor. Bu şekilde daha şümullü 
değil mi? «Greve katılanlar tarafından engellenemez» 
dersek, sanki başkaları tarafından engellenebilirmiş 
gibi bir mana çıkar. «(Hiçbir şekilde engellenemez» ta
biri daha geniş. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Evet, çok 
daha geniş; kim engellerse onun için. 

BAŞKAN — Daha geniştir ve kim engellerse 
onun içindir. Ama bunun cezaî müeyyidesini getir
memişiz. Sonra gelen cezaî maddelerinde bakarız ona. 
Yani bundan kasıt : İster greve katılanlar tarafından 
engellensin, ister başka birisi tarafından engellensin, 
bunlar içindir; engellenemez, hepsi dahildir. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE — 
önerimi geri alıyorum Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Peki efendim.; 
38 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı? Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
39 uncu maddeyi okutuyorum : 
Kanunî grev ve lokavta katılamayacak işçi kadrosu 
MADDE 39. — Hiçbir surette üretim veya satışa 

yönelik olmamak kaydı ile niteliği bakımından sürekli 
olmasında teknik zorunluluk bulunan işlerde faaliye
tin devamlılığını; işyeri güvenliğinin, makine ve demir
baş eşyasının, gereçlerinin, hammadde, yarı mamul ve 
mamul maddelerin bozulmamasını; hayvan ve bitkile
rin korunmasını sağlayacak sayıda işçi kanunî grev ve 
lokavt sırasında çalışmaya, işveren de bunları çalıştır
maya mecburdur. 

Grev ve lokavt dışında kalacak işçilerin yedekler 
dahil niteliği ve sayısı işveren veya işveren vekili tara
fından toplu görüşmenin başlamasından itibaren altı 
işgünü içinde işyerinde yazı ile ilan edilir ve bu ilanın 
bir örneği toplu görüşmede taraf olan işçi sendikasına 
gönderilir. Bu ilandan itibaren altı işgünü içinde işçi 
sendikası iş davalarına bakmakla görevli mahallî mah
kemeye itirazda bulunmazsa ilan hükümleri kesinleşir. 
İtiraz halinde mahkeme altı işgünü içinde karar verir. 
Bu karar kesindir. 

Grev ve lokavta katılamayacak işçiler her ne se
beple olursa olsun kanunî süre içinde tespit edilmemiş 
ise, işveren veya işçi sendikası çalışacak işçi sayısının 
tespitini süre geçtikten sonra da bölge çalışma müdür
lüğünden talep edebilir. Bölge.çalışma müdürlüğü bu 
tespiti en kısa zamanda yaparak taraflara tebliğ eder. 
Gerekli hallerde bölge çalişma müdürlüğü bu tespiti 
resen yapabilir. Bu tespite karşı taraflardan her biri iş 
davalarına bakmakla görevli mahallî mahkemeye iti
raz edebilir. 

İşletme sözleşmesine ilişkin uyuşmazlıklarda görevli 
mahkeme işletmenin merkezine, bölge çalışma müdür
lüğü ise, her işyerinin bağlı bulunduğu bölgeye göre 
belirlenir. 

BAŞKAN — 39 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

40 inci maddeyi okutuyorum : 
Grev ve lokavta katılmayacak işçilerin ismen be

lirlenmesi 
MADDE 40. — Grev ve lokavtın uygulanacağı 

dönemde hangi işçilerin işyerinde çalışmaya devam 
edecekleri bölge çalışma müdürlüğünce grev ve lokavt 
kararının müdürlüğe bildirilmesinden itibaren üç iş
günü içinde resen tespit edüerek ilgili işverene ve iş
çilere yazı ile bildirilir. O işyerinde çalışan ve toplu gö
rüşmede taraf olan işçi sendikasının başkan veya yö
netim kurulu üyesi bulunan işçiler bu hükme tabi tu
tulamazlar. 

İşveren 39 uncu madde uyarınca belirlenen işlerin 
yerine getirilebilmesi için, grev ve lokavta katılama
yacak işçilerden herhangi bir nedenle çalışmayanların 
yerine bölge çalışma müdürlüğünün yazılı izni ile yeni 
işçi alabilir. 

BAŞKAN — 40 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 

SOSYAL GÜVENLlk BAKANI SADIK SİDE — 
Sayın Cumhurbaşkanım, ufak bir ilave öngörüyoruz : 
«İşçi sendikasının ve şubesinin başkanı» olarak düzen
lenmesini teklif ediyoruz. Yalnız «işçi sendikasının baş
kanı» deyince, o işyerinde kurulu sendika şubesinin 
başkanı metnin dışında kalıyor, 

BAŞKAN — Şöyle oluyor o zaman : «O işye
rinde çalışan ve toplu görüşmede taraf olan işçi sen
dikasının ve şubesinin başkan veya yönetim kurulu 
üyesi bulunan işçiler bu hükme tabi tutulamazlar.» 
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Birinci fıkranın son cümlesinde «işçi sendikasının» 
kısmından sonra «ve şubesinin» kelimelerini ilave 
edelim. 

Bu son şekle göre, birinci fıkranın son cümlesini 
yeniden okutuyorum : 

«O işyerinde çalışan ve toplu görüşmede taraf olan 
işçi sendikasımn ve şubesinin başkan veya yönetim 
kurulu üyesi bulunan işçiler bu hükme tabi tutula
mazlar.» 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde başka söz al
mak isteyen var mı? Yok. 

40 inci maddeyi bu değişiklikle birlikte oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Ka
nunu Tasarısı ve Sosyal Güvenlik İş ve İşçi İlişkileri 
Komisyonu Raporu. (1/236) (S. Sayısı : 574) (Devam) 

BAŞKAN — Müzakerelere kaldığımız yerden de
vam ediyoruz. 

42 nci maddeyi okutuyorum : 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Grev ve Lokavtın Sonuçları 
Kanunî grev ve lokavtın hizmet akitlerine etkisi 
MADDE 42. — Kanunî bir grev kararının alın

masına katılma, böyle bir kararın alınmasını teşvik 
etme, böyle bir greve katılma veya böyle bir greve 
katılmaya teşvik etme sebebiyle bir işçinin hizmet 
akti feshedilemez. 

Kanunî bir greve katılanlar ile 38 inci maddenin 
ikinci fıkrası uyarınca işyerinde çalışmayı arzu edip 
işveren tarafından çalıştırılmayan işçilerin hizmet 
akitlerinden doğan hak ve borçları, grevin sona er
mesine kadar askıda kalır. 

41 inci maddeyi okutuyorum : 
Grev hakkının ve lokavtın teminatı 
MADDE 41. — Hizmet akitlerine, grev hakkı ve

ya lokavttan vazgeçilmesine veya bunların kısıtlanma
sına dair konulacak hükümler geçersizdir. 

BAŞKAN — 41 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...; 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Saat 16.15'de görüşmelere devam etmek üzere top
lantıya ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 15.55 

Kanunî lokavta uğramış olan işçilerin hizmet 
akitlerinden doğan hak ve borçları, lokavtın sona er
mesine kadar askıda kalır. 

İşveren, grev ve lokavt sebebiyle akdî ilişkileri as
kıda kalan işçilerin grev veya lokavtın başlamasın
dan önce işleyen ücretlerini ve eklerini mutad öde
me gününde ödemek zorundadır. Ödemeyi yapacak 
personel de bu hususta çalışmaya mecburdur. Aksi 
halde 40 inci maddenin ikinci fıkrası hükmü uygu
lanır. 

Grev ve lokavt süresince hizmet akitleri askıda 
kalan işçilere bu dönem için işverence ücret ve sos
yal yardımlar ödenemez, bu süre kıdem tazminatı 
hesabında dikkate alınamaz. Toplu iş sözleşmelerine 
veya hizmet akitlerine bunların aksine hüküm konu
lamaz. 

Grev ve lokavt süresince işçiler Sosyal Sigortalar 
Kanununun ilgili hükümlerinden yararlanmaya de
vam ederler. 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 16.17 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Cumhurbaşkanı, GenelkurnTsay ve Millî Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (K. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

OranıiraE Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Dördüncü oturumu açıyorum . 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

— 130 — 



M. G. Konseyi B : 145 

BAŞKAN — 42 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

43 üncü maddeyi okutuyorum : 
îşçi alma ve başka işe girme yasağı 
MADDE 43. — İşveren, kanunî bir grevin veya 

lokavtın süresi içinde, 42 nci madde hükmü gereğin
ce hizmet akitlerinden doğan hak ve borçları askıda 
kalmış olan işçilerin yerine, hiç bir surette daimî ve
ya geçici olarak başka işçi alamaz veya başkalarını 
çalıştıramaz. Haklı sebeple hizmet akti feshedilenle 
rin yerine yeni işçi alınması imkânı «aklıdır. 

38 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca greve 
katılmayan veya katılmaktan vazgeçen işçileri çalış
tıran işveren, bu işçileri ancak kendi işlerinde çalış
tırabilir, bunlara, greve katılan işçilerin işlerini yap
tıramaz. 

Kanunî bir grev ve lokavt dolayısıyla hizmet ak
ünden doğan hak ve borçları askıda kalan işçiler, 
başka bir iş tutamazlar. Aksi halde, işçinin hizmet 
akti, işverence feshin ihbarına lüzum olmaksızın ve 
herhangi bir tazminat ödenmeksizin feshedilebilir. 

BAŞKAN — 43 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim? 

Buyurun Sayın Side. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 

— Sayın Cumhurbaşkanım, grev ve lokavt süresi 
içinde, bunlar devam ederken haklı sebep de olsa, 
haksız sebep de olsa, akti feshedilenlerin yerine işçi 
alınması,' bu grev olayına sıkıntı verecek bir hadise 
olur. Çünkü, maddenin birinci fıkrasının ilk satırın
da «süresi içinde» ibaresi geçiyor. Haklı sebeple hiz
met akti feshedileni muhakkak grev devam ederken 
mi alsın, bittikten sonra mı alsın? 

Bu ibare bir sıkıntı yaratabilir, çıkartılmasını ta
lep ediyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Maddede geçen, «Haklı sebeple 

hizmet akti feshedilenlerin yerine yeni işçi alınması 
imkânı saklıdır» kaydı, grev esnasını mı kapsamak
tadır? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve işçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Evet efendim. 

TALÂT SARGIN (Çalışma Bakanlığı Temsilcisi) 
— Sayın Cumhurbaşkanım, bilhassa şu durumlarda 
çok geniş etkileri olmaktadır. Mesela; Ayşe fırınının 
bakımıyla ilgili kişilerden beş teknisyen çalışmadı, 
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verilen görevi yapmadı; işveren de haklı sebeple hiz
met aktine son verdi. Bu kişilerin yerine işçi alın
mazsa fırının faaliyeti durur. 

Bunun gibi, hammaddelerin bozulmasına matuf 
işler, hayvanların, bitkilerin ölmesine veya mahvol
masına matuf işlerde, haklı sebep nedeniyle çıkartı
lan işçilerin yerine yenisini almazsa, biraz evvel ka
nunla koyduğumuz hüküm gerçekleşmez. 

BAŞKAN — Doğru, o zaman onu yerine getire
nleyiz. Ankara'da Gazi Çiftliğinde oldu, ben hatır
larım, hayvanların memeleri, sağılmadığı için, patlı
yordu. Bıraktılar gittiler ve hayvanların sütü sağıla
cak, fakat kimse sağmıyordu. 

SOSYAL GÜVENLIK BAKANI SADIK SIDE 
— Ceylanpınar'da da oldu; ama yapanlar belli idi 
Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Böyle hallerde sendika bildirecek; 
filan filan «zarurî yerlerdir» diyecek, çalışması gere
ken işçi listesini verecek ve oraya da işçi ayıracak. 
Yine onlar da göreve gelmezse, çalışmazsa ne yapa
cak? işte o zaman aktini feshedecek; hatta başka iş
çi de alabilecek. Biraz evvelki maddede «alma hakkı 
vardır» dedik. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK ŞIDE 
— Efendim, bu ifade burada olsa hiç endişe duy
mam, ama yok. Grevde çalışması gerekli işçiler lis
tesinden zayiat var ise, tabiî memnuniyetle, hiçbir 
itirazım yok. 

BAŞKAN — Tabiî, işçiyi haksız atmışsa, onun 
mahkemeye müracaat etme hakkı vardır. Sendika 
mahkemeye müracaat eder ve o işlemi iptal ettirir. 
Haklı veya haksız olduğuna da mahkeme karar ve
rir. Yani işveren de sellem ehüs - selam işçiyi ata
maz. Çünkü, sendikanın işçinin hakkını arayacağını, 
koruyacağını ve mahkemeye müracaat edeceğini bi
lir. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Side şöyle diyor 
efendim; «Kanunî grev ve lokavta katılmayacak işçi
lerden, haklı sebeple hizmet akti feshedilenlerin kaydı 
orada masıl zikrediliyor? Mesela, greve katılmamış 
işçinin afetini feshedebilir ve yerine başkasını alabilir. 
Haklı sebeplerle işinden alınabilecek işçileri burada 
belirtelim. Bunlar kimiler olabilecekse hepsine teşmil 
etmeyelim de, mecburen çalışması gereken işçilerden, 
fabrikada liste edilmiş islimlerden, haklı sebeple iş
lerinden atılan işçilerin yerine yeni işçi alınsın» diyor; 
bunu belirtmek istiyor. 
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SOSYAL GÜVENLIK BAKANI SADIK ŞİDE — 
Konuya daha da açıklık geldi efendim. 

Sayın Cumhurbaşkanım, çok iyi niyetli kişilere 
rağmen, maalesef bazı işverenler bu kabil maddelerden 
hiç aklımıza gelmedik şekilde yararlanırlar, orada bir 
yığın mazlum insan kapılarının önünde bekleşir durur 
efendim. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK ÎNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş- . 
kanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, 39 uncu maddeye 
atıfta bulunarak, bu konuda bir açıklık getirerek o 
hükmü bağlayabiliriz. 

BAŞKAN — Peki, onu bağlayın. 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, şöyle ölüyor; birinci 
fıkranın son cümlesini arz ediyorum: 

«...39 uncu madde uyarınca grev ve lokavta katı
lamayacak işçilerden, haklı sebeple hizmet akti feshe
dilenlerin yerine yeni işçi alınması imkânı saklıdır.» 

BAŞKAN — 43 üncü maddenin birinci fıkrasını 
bu şekilde bir daha okutuyorum: 

«MADDE 43. — İşveren, kanunî bir grevin veya 
lokavtın süresi içinde 42 nci madde hükmü gereğince 
hizmet akitlerinden doğan hak ve borçları askıda 
kalmış olan işçilerin yerine, hiçbir surette daimî veya 
geçici olarak başka bir işçi alamaz veya başkalarını 
çalıştıramaz. 39 uncu madde uyarınca grev ve lokavta 
katılamayacak işçilerden, haklı sebeple hizmet akti 
feshedilenlerin yerine yeni işçi alınması imkânı sak
lıdır.» 

BAŞKAN — 43 üncü madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var.mı efendim? Yoktur. 

Maddeyi düzeltilmiş haliyle oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

44 üncü maddeyi okutuyorum: 
Kanunî grev ve lokavtın konut haklarına etkisi 
MADDE 44. — İşveren, kanunî bir grev veya 

lokavt süresince greve katılan veya lokavta uğrayan 
işçilerin oturdukları ve işveren tarafından sağlanmış 
konutlardan çıkmalarını isteyemez. Bu yasak, grev ve 
'lokavtın işyerinde uygulanmaya başlamasından itibaren 
doksan gün devam eder. 

Bu konutlarda oturan işçiler, söz konusu süre 
içinde, konutlarıylia ilgili onarım, su, gaz, aydınlatma 
ve ısıtma masrafları ile rayiç kirayı işverene ödemek 
zorundadırlar. 

İşveren, konutların su, gaz, aydınlatma ve ısıtma 
hizmetlerini, kanunî grev ve lokavt süresince kısıntıya 
uğratamaz. Ancak bu hizmetlerin kanunî grev ve 

— 132 

3 â 5 a 1983 O : 4 

lokavt yüzünden kısıntıya uğramış olanlarının devamı, 
işçiler tarafından istenemez. 

BAŞKAN — 44 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

45 indi maddeyi okutuyorum: 
Kanun dışı grev ve lokavtın sonuçları 
MADDE 45. — Kanun dışı grev yapılması halinde, 

işveren, böyle bir grevin yapılması kararına katılan, 
böyle bir grevin yapılmasını teşvik eden, böyle bir 
greve katılan veya böyle bir greve katılmaya veyahut 
devama teşvik eden işçilerin hizmet akitlerini, feshin 
ihbarına lüzum olmadan ve herhangi bir tazminat 
ödemeye mecbur bulunmaksızın feshedebilir. 

Kanun dışı bir grev yapılması halinde, bu grev 
veya bu grevin yönetimi ve yürütümü yüzünden işve^ 
renin uğradığı zararlar, greve karar veren işçi sendikası 
veya kanun dışı grev herhangi bir işçi kuruluşunca 
kararlaştınlmaksıziin yapılmışsa, bu greve katılan işçi
ler tarafından karşılanır. 

Kanun dışı lokavt yapılması halinde işçiler, böyle 
bir lokavtı yapan işverenle olan hizmet akitlerini, fes
hin ihbarına lüzum olmaksızın haklı sebeple feshedebi
lirler ve her türlü haklarını talep edebilirler. İşveren, 
bu işçilerin lokavt süresine ait hizmet akünden doğan 
bütün haklarını bir iş karşılığı olmaksızın ödemeye ve 
uğradıkları zararları tazmine mecburdur. 

BAŞKAN — 45 indi madde üzerinde öz almak 
iteyen?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

46 ncı maddeyi okutuyorum: 
Tespit davası 
MADDE 46. — Karar verilen veya uygulan

makta olan bir grev ve lokavtın kanun dışı olup ol-
malığının tespitini,, uyuşmazlığın tarafı olanlardan 
her biri 15 inci maddeye göre yetkili Sş mahkeme
sinden her zaman talep edebilir. Mahkeme bir ay 
içinde karar verir. Verilecek karar, tarafları ve işçi 
ve işveren sendikasının mensuplarını bağlar ve ceza 
davaları için de kesin delil teşkil eder. 

Hâkim, tespit kararının kesinleşmesine kadar, da
va konusu grev veya lokavtın ihtiyatî tedbir, olaralk 
durdurulmasına karar verebileceği gibi, konulmuş 
tedbiri her zaman kaldırabilir^ 

BAŞKAN — 46 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul edenler... 
Etmeyenleri.. Kabul edilmiştür. 
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47 nci maddeyi okutuyorum: î 
Grev hakkının ve lokavtın kötüye kullanılması 
MADDE 47. — Grev hakkı ve lokavt iyi niyet 

kurallarına aykırı tarzda, toplum zararına ve mîllî i 
serveti tahrip edecek şekilde 'kullanılamaz. Bu Iku- ı 
rala aykırı olarak uygulanan grev ve lokavt, bir ta
ralın veya Çalışma Balkanının başvuru üzerine 15 
inci maddeye igöre yetkili iş mahkemesi kararı ile dur
durulur. 

Kanunî bir lokavtın işyerini temelli olarak ka
palı tutmak amacıyla yapıldığı kesinleşmiş mahke
me kararıyla sabit olursa, mhkeme kararının lo
kavt yapmış işverene veya işveren sendikasına bildi
rilmesi ile birlikte lokavt durdurulur. Mahkeme 15 in
ci madde uyarınca belirlenir. 

Bu lokavtın uygulanmış olması, işçilere 45 inci 
maddenin üçüncü fıkrasından yararlanma imkânı 
verir. I 

Grev esnasında greve katılan işçilerin ve sendi
kanın kasttı veya kusurlu hareketleri sonucu, ıgrev 
uygulanan işyerinde sebep oldukları maddî zarar
dan sendika sorumludur. 

iBAıŞKAN — 47 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 

— Sayın Cumhurbaşkanım, ben tedbirlere gönülden 
katlyorum. Ancak, yanlş anlaşlabilecek olan üç ted
birden, iklisi hakknda ufak bir görüş belirtmek isti
yorum. 

Birisi, iyi niyet kurallarına aykırılık. Bu iyi ni
yet kuralı ile ilgili açıklama kim tarafından yapıla- I 
cak, nereye kadar İyi niyet kuralına aykırı olduğu, I 
nert-den sonra olmadığı nasıl tespit edilecek endişesi
ni duyuyorum. I 

Toplum zararı mevzubahis olunca kayıp bîr iş
günü bile olsa toplum zararıdır aslında. Grev dıe I 
bazı işıgünlerinin kaybına yol açacaktır ıkendi haliy
le. Bu da iyi niyet kuralında olduğu gibi, nerede baş
layıp nerede biteceği çok belli olmayan hususlardan
dır. İyi niyetli kişilerin ellerinde iyi işler, iyi niyetli I 
olmayan, hatta biraz istismarcı olursa taraflardan bi- I 
risi, Ibunu saptırabilir, endişesindeyim. I 

Bunun dışında, millî serveti tahrip çok açıktır, I 
bunda bir şüphe yok; fakat öndeki iki tedbirde bazı I 
sıkıntılar doğabilir diye düşünmekteyim. I 

Arz ederim* I 
BALKAN — Buyurun. 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBEBJK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş- | 
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kanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, Anayasamızın 54 
üncü maddesinin 2 nci fıkrasını okuyarak cevap ver
mek istiyorum Sayın Balkanıma. 

«Grev hakkı ve lokavt iyi niyet kurallarına ay
kırı tarzda, toplum zararına ve miK serveti tahrip 
edecek, şekilde kullanılamaz.» 

Dolayısıyla, bu hükme aykırı biçimde yeni ibir 
hüküm getirmemiz söz konusu değil ve bu iyi ni
yet kuralları meselesi, hukukun, başından beri ele 
alıp çözümlediği ve belirli yargı içtihatlarına ulaştığı 
bir noktadır, 

Eğer, yüksek İzniniz olursa bunu gene yargıya 
bırakalım. İyi niyet kurallarına aykırı tarzda uygu
lanmak nedir, ne değildir Iher somut olayın özellik
leri içinde Ibunu ancak yargı çözümleyebilir. Tabiî 
burada, «iyi niyet kuralları şudur» diye tadat ede
meyiz efendim. 

BAŞKAN — Elbette, topluma zarar verecektir 
bir hakkın uygulanması. Diyeliım ki, fırın işçileri 
grev yaptı; o toplum ekmek bulamadığından dola
yı bir zarara uğrayacaktır. Buradaki kasıt o değil
dir. Zaten bunu telafi için, idare gerekli tedbirleri 
alacaktır: Başka yerlerden ekmek getirecektir, aske
riyeden yardım isteyecektir, falan filan; bunları kar
şılar. 

iFaikat, bu ıgöreve katılanlar sokaklarda, bu gelen 
ekmeklere mani olmaya çalışırlarsa, yerlere dökerlerse, 
yollarda gösteri yapar, isteyen araçları devirmeye 
kalkarlarsa »(burada bir zamanlar oldu, araçları devir
diler yolları kapadılar) işte bu, iyi niyet kurallarına 
aykırı. 

Şimdi bu grev değil, toplum bundan zarar görü
yor. Kasıt budur burada, ona artık mahkeme karar 
verecektir. 

Yoksa normal olarak orada çalışmıyor, herkes 
gitmiş evinde bekliyor; bu toplumun zararına değildir 
ve iyi niyet kurallarına da aykırı değildir, kötü niyet 
yok bunda. Bu grevden dolayı başkasını mutazarrır 
etmiyor. Yalnız ne oluyor? O maddeden istihsal yapı
lamadığı için, o maddenin sıkıntısı çekiliyor, o kadar. 
Dolaylı olarak sıkıntı çekiliyor. 

Sonra kaldı ki, dediğiniz gibi Anayasaya da kondu 
bu. Bunu Anayasaya koyuşumuzun bir sebebi de buy
du. 

Her iki taraf anlaşamamış, bir taraf lokavt ilan 
etmiş, öbür taraf da grev iılan etmiş; bunun neticesine 
her iki tarafın da katlanması lazım. Hayır, onunla 
iktifa etmiyor bu sefer; diyelim ki, temizlik işçileri 
gelmişler çöpleri sokaklara yayıyorlar. îşte bu, iyi 
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niyet kurallarına aykırı artık, buna hâkim karar vere
cek orada. Buradaki kasıt o. 

Başka var mı efendim 47 nci madde üzerinde 
söz almak isteyen? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

48 inci maddeyi okutuyorum: 
Grev gözcüleri 
•MADDE 48. — Kanunî bir grev kararına uyul

masını sağlamak için cebir ve şiddet kulianmaksızın 
ve tehditte bulunmaksızın kendi üyelerinin grev ka
rarına uyup uymadıklarını denetlemek amacıyla, işye
rinde grev ilan etmiş olan işçi sendikası, işyerinin 
giriş ve çıkış yerlerine, kendi üyeleri arasından en 
çok ikişer grev gözcüsü koymaya yetkilidir. Çalışma 
serbestliği herhalde saklıdır. 

Grev gözcüleri, işyerine giriş ve çıkışlara engel 
olamazlar, giren ve çıkanları kontrol amacıyla dahi 
durduramazlar. 

«Bu işyerinde grev vardır» ibaresinin dışında, grev 
yapılan işyerleri ve çevresine afiş, pankart gibi ilan 
vasıtalarını asmak veya yazılar yazmak yasaktır. 

İşyeri ve çevresinde grevciler veya grev gözcüleri 
için işçiler veya işçi sendikası tarafından kulübe, 
baraka ve çadır gibi barınma vasıtaları kurulamaz. 

BAŞKAN — 48 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim? 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Çalışma 
serbestliği herhalde saklıdır» cümlesiyle ne kastedili
yor acaba? 

BAŞKAN — Yani isteyen çalışabilir. Daha evvel 
de dediğimiz gibi, greve 'katılmayan işçiler isterlerse 
girer çalışırlar. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Onları 
kastediyor... 

BAŞKAN — Tabiî onları. 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, tş ve işçi ilişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Evet, Sayın Komutanım. 

BAŞKAN — Başka var mı efendim 48 inci madde 
üzerinde söz almak isteyen? Yok. 

48 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

49 uncu maddeyi okutuyorum: 
Lokavt gözcüleri 
MADDE 49. — Kanunî bir lokavt kararına uyul

masını sağlamak için cebir ve şiddet kulianmaksızın 
ve tehditte bulunmaksızın kendi üyelerinin lokavt ka
rarına uyup uymadıklarını denetleme amacı ile lokavtı 
işyerinde ilan etmiş olan işveren sendikası, lokavtın 

kapsamına giren işyerlerine gözcüler göndermeye yetki
lidir. 

«Bu işyerinde lokavt vardır» ibaresinin dışında, 
Lokavt yapılan işyerleri ve çevresine afiş, pankart gibi 
ilan vasıtalarını asmak veya yazılar yazmak yasaktır. 

BAŞKAN — Bu kadar gözcü bulabiliyor mu 
işverenler de? Haydi işçi için kolay, birçok işçi var, 
onlar buluyor. IşVeren nasıl yapıyor bunu? 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — Ken
disi gözetliyor. 

BAŞKAN — Muhasebecisini falan filan gönderi
yor herhalde? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın • Cumhurbaşkanım, işveren sendi
kası kendi üyesi olan işverenlerin lokavta uyup uy
madıklarını kontrol için veya 'böyle bir çalışma var 
mıdır, yok mudur diye genellikle müşahit gönderir. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ORAMIRAL NEJAT TÜMER — Burada 

gerek 48, gerekse 49 uncu maddelere göre; grev ya
pılan yerde veya lokavt olan yerde yalnız, ya «grev 
vardır» diye, ya «lokavt vardır» diye bir ibare ya
zılabilecek. Şimdi, her ikisi birden olur ise, bu mad
delere göre bir tanesi asılacak demektir. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkilerirftomisyonu Baş
kanı) — Hayır, ikisi de asılabilir, karşılıklı; «Bu iş
yerinde grev vardır» da yazılabilir, bir tarafına da, 
«Bu işyerinde lokavt vardır» da yazılabilir. Yani, 
o işyerinde; nem grev, hem de lokavt olduğu ilan 
edilmiş olur Sayın 'Komutanım. 

ORAMIRAL NEJAT TÜMER — Yani, mani 
teşkil etmez?.. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Grev olduğu için, grev levhasını 
asalbilecek, öteki de, lokavt olduğu için, lokavt lev
hasını asacak. Zaten 'bunu ilan eden asıyor, lokavtı 
ilan eden işverendir, o asacak. İşçi sendikası da, grev 
kararı aldığı için, grev levhasını asacak. 

49 uncu madde üzerinde başka söz isteyen var 
mı? Yok. 

Maddeyi oyluyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

50 nci maddeyi okutuyorum : 
Grev ve lokavt halinde mülkî amirin yetkileri 
MADDE 50. — Grev ve lokavt halinde, mahal

lin en büyük mülkî amiri, grev veya lokavt uygula-
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nan işyerlerinde gerekli emniyet, inzibat, koruma ve i 
sağlık işlerini düzenler. Ayrıca 'halkın günlük yaşa
mı için zarurî olan ve aksaması muhtemel hizmet ve 
ihtiyaçları karşılayacak tedbirleri alır. 

'Bu 'tedbirlerin niteliği, kapsamı, uygulanış tarzı 
bir tüzükte belirtilir. Ancak alınacak tedbirler kanu
nî 'bir grev veya lokavtın uygulanmasına engel olucu 
nitelikte olamaz. 

BAŞKAN — Bu tedbirlerden maksat; demin ver
diğim misalde olduğu gibi mesela ,ekmek getirtecek
tir, su getirtecektir ,et yoksa, başka yerden et getirt
me imkânını arayacaktır değil mi? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bir örnek ile 
açıklayayım; enerji, elektrik temini (gerçi yapılamaz 
ama) ve buyurduğunuz hususlar. 

BAŞKAN — 50 nci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oyluyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

51 inci maddeyi okutuyorum : 
Grev ve lokavtı sona erdirme kararı 
MADDE 51. — Kanunî bir grev veya lokavtı 

sona erdirmek için grev ve lokavta karar vermiş olan
lar tarafından alınan kararlar en ıgeç ertesi işgünü 

* sonuna kadar yazı ile karşı tarafa ve bölge çalışma 
müdürlüğüne bildirilir ve mahallinde çıkan en az bir 
gazetede, gazete yoksa mutad vasıtalarla ilan edilir. 
Kanunî grev ve lokavt, ilanın yapılması ile sona erer. 

Grevin uygulanmasına sor* verilmesi lokavtın, lo
kavtın uygulanmasına son verilmesi grevin kaldırıl
masını gerektirmez. 

Grevi uygulayan işçi sendikasının herhangi bir 
sebeple kapatılması, feshedilmesi veya infisah etme
si veya faaliyetinin durdurulması hallerin'de grev ve
ya lokavt kendiliğinden ortadan kalkar. Lokavtı uy
gulayan işveren sendikasının herhangi bir sebeple 
kapatılması, feshedilmesi veya infisah etmesi veya 
faaliyetinin durdurulması hallerinde lokavt kendili
ğinden ortadan, kalkar. Grevin veya lokavtın sona 
erdiği görevli makam tarafından ilan edilir. 

Grevi uygulayan sendikanın, bu grevin uygulan
dığı işyerindeki üyesi işçilerin dörtte üçünün sendika 
üyeliğinden ayrıldıklarının tespiti halinde, ilgililer
den biri grevin sona erdirilmesi için 15 inci maddeye 
göre yetkili mahkemeye başvurabilir. Mahkemece 
belirlenecek tarihte grevin sona ereceği birinci fıkra
daki usul uyarınca ilan edilir. 
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BAŞKAN — 51 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oyluyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

52 nci maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Toplu İş Uyuşmazlıklarının Barışçı Yollarla Çözümü 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Yüksek Hakem Kuruluna Başvurma 

Başvuru 
MADDE 52. — Grev ve lokavtın yasak olduğu 

işler ve yerlerdeki uyuşmazlıklarda taraflardan her 
biri 32 nci madde uyarınca Yüksek Hakem Kurulu
na başvurabileceği gibi grev ve lokavtın ertelendiği 
hallerde erteleme süresinin sonunda Çalışma Bakanı 
da Yüksek Hakem Kuruluna başvurur. 

'BAŞKAN — 52 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

'Maddeyi oyluyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

53 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yüksek Hakem Kurulunun kuruluşu 
MADDE 5'3. — Yargılayın iş davalarına bakan 

dairesi başkanının başkanlığında, 
1. Bakanlar Kurulunca, bakanlıklar bünyesi dı

şında, işçi veya işveren kuruluşları ile hiçbir şekilde 
bağlantısı olmayan ve siyasî parti organlarında gö
revli bulunmayan, ekonomi, işletme, sosyal politika 
veya iş hukuku konularında bilgi ve tecrübe sahibi 
olanlar arasından seçilecek bir üye, 

'2. Üniversitelerin iş hukuku veya ekonomi öğ
retim üyeleri arasından Yüksek öğretim Kurulunca 
seçilecek bir üye, 

3. Çalışma Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü, 
4. Devlet Planlama Teşkilatı Sosyal Planlama 

Dairesi 'Başkanı, 
5. İşçi konfederasyonlarından, kendisine mensup 

işçi sayısı en yüksek olan konfederasyonca seçilecek 
iki üye, 

6. İşverenler adına biri en çok işveren mensubu 
olan işveren konfederasyonunca, diğeri kamu işve
renlerini temsilen Bakanlar Kurulunca seçilecek iki 
üyeden, 

Oluşur. 
Seçimle gelen üyeler, iki yıl için seçilirler, yeni

den seçilmeleri caizdir. Seçimle gelen her bir üy için 
aynı şekilde ikişer yedek seçilir. Kurul Başkanlığı 
için birinci ve ikinci yedekler, Yargıtay Hukuk Dai
releri Genel Kurulunca Hukuk Daireleri Başkanları 
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arasından seçilir. Yüksek Hakem Kuruluna katıla
cak üyelerin seçilmesi, her seçim döneminden üç ay 
önce Çalışma Bakanlığınca ilgili makam ve kuruluş
lardan istenir. 

Bu maddede söz 'konusu seçici kurullar üye tam
sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplan
tıda, toplantı nisabı sağlanamadığı takdirde, ikinci 
toplantıda katılanlarla seçim yapılır. Seçilebilmek 
için hazır 'bulunan üyelerin salt çoğunluğunun oyu 
şarttır. 

'BAŞKAN — 53 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

'Buyurun Sayın Side. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 

— Sayın Cumhurbaşkanım, «bakanlıklar bünyesi dı
şında» diye geçen 1 inci paragraftaki hu ifadeyi, 
«kamu görevlilerini» kapsayan 'bir İfade gibi almak 
mümkün mü efendim? Mesela, KİT'lerden de kimse 
gelemeyecek manasında düşünebilir miyiz; yo'ksa 
yalnız bakanlık bünyesinden gelmez de, KİT'den ge
lir manasında mı anlayacağız? 

BAŞKAN — KİT'leri ayrıca aşağıya koyduk, 
«İşverenler adına biri en çok işveren mensu'bu olan 
işveren 'konifederasyonunca, diğeri kamu işverenlerini 
temsilen Bakanlar Kurulunca seçilecek iki üyeden 
oluşur». Yani, kanaatime göre, KİT'lerden gelecek 
temsilciler oraya girer. 

IBu hususta (Komisyon Sözcüsü ne diyor? 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve 'İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu «bakanlık
lar bünyesi dışında» ibaresi, Sayın Bakanımın da 
buyurdukları gibi, «bu kişiler kamu kesiminden ol
masın» şeklinde amaçlanmıştır. Ama, haklı olarak 
tam ifade edememişiz. Buna, «kamu görevlileri dı
şında» diyebiliriz efendim. 

BAŞKAN — «Kamu görevlileri dışında». Çünkü, 
ikincisini, de «üniversitelerden» dedik, KİT'ler 6 ncı 
bentte yazılı, çünkü o işevrendir, kamu işverenidir. 

Birinci fıkrayla onların bir tane daha alamama
sı lazım. O zaman, «kamu 'kurunluşları dışında» den
mesi lazım, değil mi? 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Onu kapsarsa çok iyi olur. 

BAŞKAN — «Bakanlar Kurulunca, kamu kuru
luşları dışında» der isek olur. 

KEMALETTılN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — «Memurlar ve diğer kamu gö
revlileri» diye vurgulamış, «memurlar» ayrı, «kamu 
görevlileri» ayrı. 

ÇALINMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Sayın Cumhurbaşkanım, burada istenen, hükümetten 
bir temsilcinin olmamasıdır. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Sayın Cumhurbaşkanım, ikisini birden zikretmek 
mümkün değil mi? «'Bakanlıklar bünyesi ve kamu 
kuruluşlarından» demek, daha uygun düşmez mi? 
Bakanlıklar kamu kuruluşu sayılmayabilir. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi ilişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Ali Kâ-
şi'foğlu'nun fikrine biz de katılıyoruz, «memur ve gö
revli» kamu görevlisi, kamu kuruluşundaki memur; 
«kamu» girmesin amaçlanmış. 

BAŞKAN — «Kamu görevlisi ve memurlar, ka
mu kuruluşları» 

KEMALETTIN- ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — «Memurlar ve diğer kamu gö
revlileri dışında.» Çünkü, yüksek malumları bakan
lık bünyesi ikidir; bir merkez bünyesi vardır, bir de 
taşra bünyesi, vardır. Burada, bakanlık bünyesinden 
sahip olmayacak ama taşra bünyesinde olacak şek
lindedir. 

BAŞKAN — Peki, üniversiteler?.. Onu özel ola
rak koyduk, çünkü onlar da birer kamu kuruluşudur. 
Ama 2 nci bentte üniversiteleri ayırdık. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, iş ve işçi İlişkileri Komisyonu " 
Başkanı) — Muhakkak oradan seçilecek anlamında 
Sayın Cumhurbaşkanım. 

KEMALETTIN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Yargıtay da öyle, Devlet Plan
lama Teşkilatı da öyle. 

BAŞKAN — Ama, biz şimdi böyle dersek 1 inci 
bende göre üniversitelerden de seçemez. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — 1 inci bentteki özel düzenlemedir efen
dim. Bunları seçemez, ama diğer görevlileri... 

.BAŞKAN — Yüksek öğretim kurumları kamu 
kurumu niteliğindedir. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, iş ve işçi ilişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Ancak efendim, açıklamışız; «Üniversite
lerin iş hukuku veya ekonomi öğretim üyeleri...» 

BAŞKAN — Hayır, oradan bir tane seçiyoruz. 
Bakanlar Kurulu üniversiteden bir tane daha seçmek 
istese, seçemez. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
i (Sosyal Güvenlik, iş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 

lâtf — 
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Başkanı) — Seçemeyecek efendim. Başka yerden se
çecek. Amaç da o zaten. 

BAŞKAN — Sokaktan birisini mi seçecek, nere
den seçecek? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Efendim bakınız, «ekonomi, işletme, sos
yal politika veya iş hukuku konularında bilgi ve tec
rübe sahibi olanlar arasından seçilecek» diyoruz. 

BAŞKAN — Kimdir bunlar? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Ama bunlar tarafsız olacak efendim. 

BAŞKAN — Nereden bulacak? Ya işverendir, ya 
avukattır. Eğer baroya kayıtlı ise o da kamu kurumu 
niteliğindedir. 

KEMALETTÎN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — özel olarak çalışan malî müşa
virler var, serbest avukatlar var, emekliler var. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Örneğin, emekli Yargıtay üyeleri, Yargıtay 
daire başkanları var. 

BAŞKAN — Emeklilerden falan bulacak?.. 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Evet efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Efendim, bu kadar da tahdit etmek doğru değil. Mak
sat, bunu çok iyi bilen birisinin gelmesidir. Bir de hü
kümet aramasın sağda solda. 

BAŞKAN — Bakanlar Kurulu, onu da üniversi
teden seçmek isterse, seçemeyecek şimdi. Halbuki, 
«Bakanlar Kurulunca Bakanlıklar bünyesi dışında» 
demek suretiyle daha elastikî hale getirilebilirdi. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve işçi ilişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Tabiî, dışarıda kalan kapsam çok daha 
fazla idi. Kamu görevlileri arasından, seçemeyecek an
lamı çıkıyor artık, o hükümle efendim. 

BAŞKAN — Evet, «Bakanlıklar bünyesi dışında» 
zapta da geçti. Bundan kasıt, KİT'ler değil. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi ilişkileri Komisyonu 
Başkanı) — KİT'ler değil efendim. 

BAŞKAN — KİT'leri kasdetmiyor. 6 ncı bentte 
kondu o. Bu daha büyük bir elastikiyet sağlar. Birin
ci bende göre gerekirse Bakanlar Kurulu üniversite
den de bir tane daha seçebilir, iki tane seçer. 

SOSYAL GÜVENLIK BAKANI SADIK SIDE 
— O zaman bir mahzur yok Sayın Cumhurbaşkamm, 
zaten o hükümet içinden olmaz. 

BAŞKAN — Hayır, «memurlar ve diğer kamu 
görevlileri» deyince, kamu görevlileri kapsamına çok 
sayıda kimse giriyor; hepsi giriyor. Hiçbirisini de 
seçemez. Mecburen ya bir avukat arayacak, ya emekli 
birisini arayacak. Niye arasın yani? Belki de üniver
siteden seçecek; onu da üniversiteden seçebilir. Bu im
kânı vermek daha doğru olur. Sonra, «işçi veya işve
ren kuruluşlarıyla hiçbir şekilde bağlantısı olmayan» 
demiş. KİT'lerin bir kere bağlantısı var, olamaz. «Ve 
siyasî parti organlarında görevli bulunmayan.» Onu 

. 1 inci bentle zaten önlemiş. KİT'ler dersek, bağlan
tısı var, oradan seçemez zaten, mümkün değil. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Açıklık kazandı Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Tamam, mesele yok. O zaman ya
zıldığı gibi kalsın. 

53 üncü madde üzerinde başka söz almak iste
yen?.. Yok. 

53 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

54 üncü maddeyi okutuyorum : 
Uyuşmazlığın incelenmesi 
MADDE 54. — Yüksek Hakem Kurulu başvuru 

dilekçesinin alındığı günden başlayarak altı işgünü 
içinde üyelerinin tamamının katılması ile toplanır. 
Ancak, başkan hariç üyelerden ikisinin katılmaması 
toplantıya engel olmaz. Özürlü veya izinli olan asıl 
başkan veya üyenin yerini aynı gruptan yedek baş
kan veya yedek üyelerden biri alır. 

Yüksek Hakem Kurulu uyuşmazlığı evrak üze
rinde inceler. Yeteri kadar aydınlatılmamış bulduğu 
yönleri ilgililerden sorarak tamamlar. Ayrıca, görüş
lerini öğrenmek istediği kimseleri çağırıp dinler veya 
bunların görüşlerini yazı ile bildirmelerini ister. Bu 
kimseler hakkında Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun tanıklara ve bilirkişilere ilişkin hükümleri 
uygulanır. 

Yüksek Hakem Kurulu toplantıya katılanların ço
ğunluğu ile karar verir. Lehte ve aleyhte oylar eşit ise 
başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlar. 

BAŞKAN — 54 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

54 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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55 inci maddeyi okutuyorum : ı 
Yüksek, Hakem Kurulunun kararının niteliği 
MADDE 55. — Yüksek Hakem Kurulu kararları 

kesindir ve toplu iş sözleşmesi hükmündedir. 
BAŞKAN — 55 inci madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yok. -
55 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
56 ncı maddeyi okutuyorum : 
İşçi ve işverenler adına katılacak üyelerde arana

cak nitelikler 
MADDE 56. — Yüksek Hakem Kuruluna işçi ve 

işverenler adına seçilecek üyelerde aranacak nitelik
ler şunlardır: 

1. Türk vatandaşı olmak, 
2. Okur - yazar olmak, 
3. Medenî ve siyasî hakları tam olarak kullanma 

ehliyetinden yoksun olmamak, 
4. Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya altı aydan 

fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Dev
letin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, 
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, 
inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızar
tıcı bir fiilden dolayı hapis cezasıdâh hükümlü bu- , 
lunmamak ve siyasî partilerin organlarında görevli 
olmamak. 

BAŞKAN — 56 ncı madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yok. 

56 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler.;. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

57 nci maddeyi okutuyorum : 
İdarî teşkilat • 
MADDE 57. — Yüksek Hakem Kurulunun ya

zışma ve uzmanlık hizmetlerini yürütmek üzere Yük
sek Hakem Kurulu Başkanlığına bağlı olarak bir ge
nel sekreterlik kurulur Genel Sekreter başkanın tek
lifi üzerine genel usullere göre atanır. 

Yüksek Hakem Kurulunun istemi üzerine Başba
kanlıkça yeteri kadar raportör ve uzman atanır ve 
ihtiyaca göre görevlendirilir. Ancak işçi veya işveren 
sendika ve konfederasyonlarında çalışmakta olanlar 
raportör ve uzman olarak görevlendirilemezler. 

BAŞKAN — 57 nci madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yok. 

.57 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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58 inci maddeyi okutuyorum : 
İKİNCİ BÖLÜM 

özel Hakeme veya Resmî Arabulucuya Başvurma 

özel hakeme başvurma 
MADDE 58. — Taraflar anlaşarak toplu hak ve

ya menfaat uyuşmazlıklarının her safhasında özel ha
keme başvurabilirler. Toplu iş sözleşmesinde taraflar
dan birinin başvurması üzerine özel hakeme gidile
ceğine dair hükümler geçerlidir. Bu takdirde bir tara
fın müracaatı üzerine uyuşmazlık hakem tarafından 
çözülür. 

Menfaat uyuşmazlıklarında taraflar özel hakeme 
başvurma hususunda yazılı olarak anlaşma yaparlar
sa, bundan sonra arabuluculuk, grev ve lokavt, kanunî 
hakemlik hükümleri uygulanmaz. 

Menfaat uyuşmazlıklarında özel hakeme başvurul
duğu hallerde hakem kararları toplu iş sözleşmesi hük
mündedir. Hak uyuşmazlıklarında özel hakem karar
ları genel hükümlere tabidir. 

Uyuşmazlığın her safhasında taraflar aralarında 
anlaşarak özel hakem olarak Yüksek Hakem Kuru
lunu da seçebilirler. 

BAŞKAN — 58 inci madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yok. 

58 inci maddeyi oylarınıza, sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

59 uncu maddeyi okutuyorum : 
Resmî arabuluculuk teşkilatı 
MADDE 59. — Çalışma Bakanlığına bağlı olarak 

kurulacak resmî arabuluculuk teşkilatı bu Kanunda 
öngörülen resmî arabuluculuk faaliyetinin yürütül
mesini sağlayacak tedbirleri alır. 

Resmî arabuluculuk teşkilatının kuruluş ve işleyi
şine ilişkin esaslar ile resmî arabuluculuk yapabilecek
lerin listesinin düzenlenme esasları ve resmî arabulu
culara ödenecek ücretlerin alt ve üst sınırları 65 inci 
maddeye göre çıkartılacak tüzükte düzenlenir. 

Resmî arabulucunun istediği her türlü bilgiyi ge
rek taraflar gerek diğer bütün ilgililer vermeye mec
burdurlar. 

Resmî arabulucuların ücretleri bu teşkilata bağlı 
fondan ödenir. Arabulucuyu tayin eden mahkeme bu 
esaslar çerçevesinde ve uyuşmazlığın önemini ve ara
bulucunun görev süresini dikkate alarak ücreti tespit 
eder. 
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Resmî arabuluculuk yapılan her uyuşmazlıkta ta
rafların fona ödemeleri gereken ücretlere ait esaslar 
da bu tüzükte belirtilir. 

Resmî arabuluculuk teşkilatı arabulma faaliyetine 
girişilen her uyuşmazlıkta vardığı sonuçları en kısa 
zamanda uygun vasıtalarla kamuoyuna açıklayabi
lir. 

Tarafların anlaşarak tayin edecekleri arabulucu
nun ücreti kendileri tarafından serbestçe tespit edi
lebilir.. 

BAŞKAN — 59 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. 

Buyurunuz. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 

— Sayın Cumhurbaşkanım, resmî arabulucunun tes
pitinde taraflar Çalışma Bakanlığına yardımcı olmak 
üzere, işçi ve işveren konfederasyonu ki en çok üyesi 
bulunan bu iki konfederasyonun temsilcileri de bunun 
tespitinde görev alırlar. Taraf temsilcileri de seçilin
ce birbirine uyumlu bir grup meydana çıkar. 

Fakat bu yeni düzenlemede işçi işveren kuruluş
larına yer verilmemiş. Acaba bunlara yer verilirse 
daha iyi olmaz mı diye düşünürüm. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Komisyon olarak ne diyorsunuz? 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, tş ve tşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, halen yürürlükte 
olan yasaya göre tarafların tarafsız aracıları (ki bun
ların tarafsız olmaları her zaman tartışma götürmüş
tür) bir üçüncü aracıyı seçerlerdi. 

Ancak bu sistemden vazgeçildi. Getirilen sistem 
tamamen tek bir arabulucuyu öngörmektedir. Bu ne
denle Sayın Bakanımın yeniden eski sisteme dönül
mesini ister gibi mi bu yorumunu alalım, anlayama
dık. 

BAŞKAN — Şimdi, resmî arabulucuyu kim seçe
cek? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Efendim iki türlü; 'birincisi bölge çalışma 
müdürlüğü 30 günün sonucunda taraflardan birisi 
başvurur ise; «bir arabulucu tayin edin» diye, bölge 
çalışma müdürlüğünde de liste var, bölge çalışma 
müdürü taraflardan en az birinin huzurunda bir kura 
çekecek, zapta geçecek ve diyecek ki, «arabulucu 
şudur» 60 inci günün sonunda bu olay olmuşsa, artık 
bölge çalışma müdürlüğü resen müdahale ediyor ve 
Devlet resen devreye giriyor ve diyor ki, «artık bu işi 

bitirin, tartışma devam etmesin» Dolayısıyla bölge 
çalışma müdürlüğü de hükümet temsilcisi olduğu için 
mahkeme tespit etsin diye mahkemeye veriyor ve 
mahkeme tespit ediyor. 

Durum budur efendim. 

BAŞKAN — Daha adilane oluyor. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE — 

Sayın Cumhurbaşkanım, bir de bunların alacakları 
ücretlerin alt ve üst sınırlarının tespiti var. Bu her 
zaman çeşitli söylentilere vesile olmuştur; filan arabu 
lucuya verilen ücretler, falan. Birine ödenen ücretin 
diğerine ödenmesi durumu, mecburiyeti yok. 

Acaba bu konuda deminki önerim geçerli olabilir 
mi? Çünkü ödeyecek olan taraflar işçi, işveren konfe
derasyonu temsilcileri filan. 

BAŞKAN — Yalnız, «tarafların anlaşarak tayin 
edecekleri arabulucunun ücreti kendileri tarafından 
serbestçe ıtespit edilebilir» demişiz. Diğerine ise, tüzük
te belirtilen şekilde; yani tarafların fona ödemeleri 
gereken ücretlere ait esaslar bu tüzükte belirtilecek» 
denildiğine göre bir fon teşekkül edecek demektir. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal' Güvenlik, iş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Evet, Sayın Cumhurbaşkanım, bu geçmiş 
dönemde de, bir hayli (Sayın Bakanımın da buyurduk
ları gibi) tartışma ve dedikodu konusu olmuştur. Bu 
nedenle arabulucuların fondan para almaları iki tarafı 
da rahatlatıcı olarak yorumlanmıştır. Dolayısıyla 
arabulucu da salimen görev yapabilecektir. 

BAŞKAN — Ama oradan istememişlerse, kendi
leri anlaşarak (iki taraf olarak) bir arabulucu bulmuş-
larsa kendileri verir. O ayn bir konu. 

59 uncu madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

60 inci maddeyi okutuyorum: 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Toplu Hak Uyuşmazlıkları 

Yorum davası 
MADDE 60. — Uygulanmakta olan bir toplu iş 

sözleşmesinin yorumundan doğan uyuşmazlıkta sözleş
menin taraflarından her biri 15 inci maddeye göre 
yetkili iş mahkemesinde yoruma ilişkin bir tespit davası 
açabilir. Mahkeme en geç iki ay içinde kararını verir. 
Kararın temyiz edilmesi halinde Yargıtayın ilgili daire
si, bozma söz konusu olan hallerde işin esasına ilişkin 
kesin kararını iki ay içinde verir. 
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Kesinleşen yorum kararına uymayan taraf hakkın
da 80 inci madde hükmü uygulanır. Kişilerin, yorum 
kararına uyulmamasından doğan tazminat hakları sak
lıdır. 

BAŞKAN — 60 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

61 inci maddeyi okutuyorum: 
Eda davası 
MADDE 61. — Toplu iş sözleşmesine dayanan 

eda davalarında ifaya mahkûm edilen taraf, temerrüt 
tarihinden itibaren, bankalarca uygulanan en yüksek 
işletme kredisi faizi üzerinden temerrüt faizi ödemeye 
de mahkûm edilir. 

Aynî taahhüdünü yerine getirmeyen veya eksik 
yerine getiren taraf derhal ifaya mahkûm edilir. Taraf
ların tazminat hakları saklıdır. 

BAŞKAN — 61 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim 

bu «eda davası» ne demek? Şimdi eda etmek, icra 
etmek demek oluyor. «Eda davası» deyince aşağıdaki 
izahla pek uyumlu olmuyor. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Şimdi efendim, davalar birkaç kısma ayrılıyor: Bun
lardan birisi tespit davası, öteki ayın davası ve son 
olarak eda davası var. Eda davasının konusu, belirli 
bir borcun veya paranın ödenmesi veya hizmetin ye
rine getirilmesidir. Buradaki dava eda davası. Diyor 
ki, «Borcun var, sen bana taahhüt etmişsin, bir hiz
met yapacağım demişsin ve yerine getirmiyorsun» 
onun için de eda davası açıyor ve «borcunu yerine 
getir» diyor. 

BAŞKAN — Ve işletme kredisi faizi üzerinden 
de temerrüt faizi ödemeye mecbur ettirmiş oluyor. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Bu, hak grevi olmadığı için efendim, hak grevinin 
yerine kaim oluyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSlN — Bir arap-
ça tabiri burada tam almış. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Hatta Sayın Paşam bu konularda Amerikan usulü
nün bir özelliği var; emniyet tedbirleri söz konusu 
ise, orada hak grevine müsaade ediyor. Toplusözleş
mede yazmış; ama emniyet tedbirlerini almamış; 
«hayatî tehlike filan olursa, o zaman hak grevine 
gidersin» diyor. Biz onların yerine, «hepsi için eda 
davası açılır» diyoruz. 

BAŞKAN — 61 inci madde üzerinde başka sÖ2 
almak isteyen var mı? Yok. 

Madddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
62 nci maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

İşverenler 
MADDE 62. — Aylık ve ücretleri kanunla be

lirtilmiş olsa bile, işveren veya işveren vekili duru
munda bulunanlar hakkında, bunlara ilişkin olarak 
bu Kanunda yer alan hak ve sorumluluk hükümleri 
uygulanır. 

İşyerinde işveren vekili durumunda olan ve tem
silci sıfatıyla toplu iş sözleşmesinde veya toplu gö
rüşmede taraf olarak hareket eden kimse, bu Kanu
nun uygulanması bakımından işveren sayılır. 

BAŞKAN — 62 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Madddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

63 üncü maddeyi okutuyorum : 
İşyerinde ilan 
MADDE 63. — Bir toplu iş sözleşmesi veya top

lu iş sözleşmesi hükmündeki özel hakem veya Yük
sek Hakem Kurulu kararı ile veya toplu hak uyuş
mazlıklarında verilmiş mahkeme veya özel hakem 
kararlarıyla bağlı olan işveren bunların aslını veya 
veren makamca onaylanmış veya noterlikçe onan
mış birer örneğini, işyerinin işçiler tarafından görü
lebilecek uygun yerlerine asmaya mecburdur. \ 

BAŞKAN — 63 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Madddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

64 üncü maddeyi okutuyorum : 
Denetleme 
MADDE 64. — Toplu iş sözleşmesine veya 63 

üncü maddede belirtilen hakem veya mahkeme ka
rarlarına uyulup uyulmadığı İş Kanunu hükümleri 
uyarınca denetlenir. 

BAŞKAN — 64 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Madddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

65 inci maddeyi okutuyorum : 
Hakeme ve arabulucuya başvurma tüzüğü 
MADDE 65. — Yüksek Hakem Kurulunun ça

lışma usul ve tarzı ile çalışmasına ve hizmetlerinin 
yürütülmesine ilişkin esaslar; Yüksek Hakem Kuru-
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lunun başkan ve üyeleri ile bu Kurulda görevlendiri
lecek uzman ve raportörlere ödenecek tazminatlar; 
naip, bilirkişi ve tanıklara verilecek ücretler ve men
faat uyuşmazlıklarında özel hakem incelenmesinde 
uygulanacak usul hükümleri bir tüzükle düzenlenir. 

BAŞKAN — 65 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Madddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

66 ncı maddeyi okutuyorum : 
Diğer kanunların uygulanması 
MADDE 66. — Bu Kanunda hüküm olmayan 

hallerde Medenî Kanun ve Borçlar Kanunu ile hiz
met akdini düzenleyen diğer kanunların bu Kanuna 
aykırı olmayan hükümleri uygulanır. Bu Kanunda 
aksi öngörülmedikçe tebligatlar Tebligat Kanunu hü
kümlerine göre yapılır. 

Bu Kanunun uygulanmasından doğan bütün uyuş
mazlıklar iş davalarına bakmakla görevli < mahkeme
lerde çözümlenir. 

BAŞKAN — Bu son fıkra başta geçmedi mi? 
DENİZ, ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Hayır, Sayın Cumhurbaşkanım, Sendi
kalar Kanunundan hatırlıyorsunuz, aynı hüküm ora
da var. 

BAŞKAN — 66 ncı madde içinde Dernekler Ka
nunu geçmiyor, Medenî Kanunu, Borçlar Kanununu 
koyduk. Oraya Dernekler Kanununu koymayalım 
mı? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — «Diğer kanunlar» diyoruz efendim. Der
nekler Kanunu onun içindedir. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Ama olmaz efendim, «hizmet aklini düzenleyen di
ğer bir kanun» deyince, bu değişir. 

BAŞKAN — Tabiî «Hizmet aletini düzenleyen 
diğer bir kanun» demişiz. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERİK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi 'İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Değil efendim. 

Halen yürürlükte olan hüküm; «bu kanunda hü
küm olmayan hallerde Medenî Kanun ve Borçlar Ka
nunu ile hizmet aktini düzenleyen diğer kanunların 
hükümleri uygulanır» diyor. Dernekler Kanunu doğ
rudan doğruya sendikalara ilişkin olduğu için ora
da yazdık. Kaddıki, bu Dernekler Kanununun uygu
lanmaması anlamına da gelmez. 

/BAŞKAN — Tamam Sendikalar Kanununa koy
duk onu. Doğru, bu Grev ve Lokavt Kanunu. 

66 ncı madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

67 nci maddeyi okutuyorum : 
ödenek 
MADDE 67. — Bu Kamımın 59 ve >ö5 inci mad

deleri gereğince yapılacak ödemeleri karşılamak üze
re gerekli ödenek Çalışma Bakanlığı bütçesine konu
lur. 

IBAŞKAN — 67 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

68 inci maddeyi okutuyorum : 

BEŞİNCİ KISIM 
Müeyyideler ve Son Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Ceza Hükümleri 

Toplu iş sözleşmesine yasak hükümler konulma
sı 

MADDE 68. — 5 inci maddeye aykırı olarak top
lu iş sözleşmelerine, Devletin ülkesi ve milletiyle bö
lünmez bütünlüğüne, millî egemenliğe, Cumhuriyete, 
Millî güvenliğe aykırı hükümler ile kanunlarda suç 
sayılan fiilleri teşvik, tahrik ve himaye eden hüküm
ler koyanlar hakkında, fiilleri daha ağır bir cezayı 
gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde altı aydan 
bir yıla kadar hapis cezası hükmolunur. 

BAŞKAN — 68 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efen
dim, ben bu cezayı az gördüm. 

BAŞKAN — «Daha ağır bir cezayı gerektiren 
bir suç olmadığı takdirde» deniyor, yani daha ağır 
cezayı gerektiren bir suç değilse, hükmolunan ceza 
bu. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi 'İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, esasında bu
nun derneklerle ilişkisi yok. 

İkincisi de, bu halen yürürlükte olan 50 inci 
maddeden alınan... 

BAŞKAN — Efendim, toplantı başladığı zaman, 
geçici başkan seçilir, bir üye secidir... işte bunlar, 
hep Dernekler Kanununa göre cereyan eder. 
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ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Daha I 
ağır bir ceza söz konusu değilse, öyle mi? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBORJK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, iş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı)—Evet efendim. 

Daha ağır cezayi gerektiren bir suç var ise; o 
uygulanacak anlamındadır. 

ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — 
Mesela, yasaklanan fiil ve propagandaları yaparsa 
141 • 1142 nci maddeler uygulanır. 

İBAŞjKAN — Tabiî. Ama ondan hafifse, o ceza
lar uygulanmaz, altı aydan bir yıla kadar hapis ceza
sı uygulanır. 

68 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

69 uncu maddeyi okutuyorum : 
Resmî arabulucunun sorumluluğu 
MADDE 69. — Bu Kanunun 22 nci maddesi 

hükümlerine göre mahkemece tayin edilmiş bulunan 
arabuluculardan, sırf tarafları ızrar fcasdı ile verilen 
bu görevi yapmaktan kaçınan veya 23 üncü maddede 
belirtilen tutanağı sırf tarafları ızrar kasdı ile süresin
de görevli makanıa tevdi etmeyen arabulucular on-
bin liradan yirmibeşbin liraya kadar ağır para ceza
sına mahkûm edilirler. 

Resmî arabulucu olarak görevlendirilenler görev
lerinin ifası sırasında veya ifasından dolayı işledikle
ri veya kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından 
memur sayılırlar. 

BAŞKAN — 69 uncu madde üzerinde söz al
mak isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 'edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

70 nci maddeyi okutuyorum : 
Kanun dışı grev veya lokavt 
MADDE 70. — Bu Kanunda belirtilen şartlar 

gerçekleşmeden grev veya lokavt kararı verenlerle, 
bunu teşvik edenler, zorlayanlar veya propaganda
sını yapanlar bir aydan üç aya kadar hapis ve otuz-
bin liradan seksenbin liraya kadar ağır para cezasına 
mahkûm edilirler. 

Yukarıdaki fıkrada sözü edilen grev veya lokavt 
kararının uygulanması halinde; grev veya lokavta 
karar verenler, böyle bir grev veya lokavta karar ve
rilmesine veya uygulanmasına veya bunlara katılma
ya veya devama zorlayan veya teşvik edenler veya 
bu yolda propaganda yapanlar ile lokavta katılanlar 
veya devam edenler üç aydan altı aya kadar hapis ve 
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ellibin liradan yüzbin liraya kadar para cezasına mah
kûm edilirler. 

Grev veya lokavt kararı alınımasında gerçekleş
meyen şartlar yalnızca süre veya tebligata ilişkin ise 
yukarıdaki fıkralara göre verilecek cezalar üçte bir
den yarıya kadar indirilir. 

Bu maddede belirtilen kanun dışı greve katılan
lar veya devam edenler beşbin liradan seksenbin li
raya kadar ağır para cezasına mahkûm edilir. 

BAŞKAN — 70 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI RİFAT BAYAZIT — Sa
yın Cumhurbaşkanım, birinci fıkradaki ceza, bir ay
dan üç aya kadardır. Bu bir aydan üç aya kadar ha
pis cezası bana biraz hafif geldi. 

BAŞKAN — Biz bunu daha önce de konuştuk; 
bize de öyle hafif geldi. Yalnız bunda karar veriyor, 
daha icraya geçmiyorlar; yani grev kararı alıyor, ama 
uygulanmamış. 

İkinci fıkrada grev veya lokavt uygulanmaya 
başlanmışsa cezası ağırlaşıyor. Çünkü evvela bir ka
rar alınma safhası vardır, ondan sonra da uygulama 
safhası vardır. 

ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Efen
dim, bu ceza daha ziyade para cezasına çevrilir de 
o 'bakımdan arz ettim. Buna «iki ay» desek veya bi
raz artrrsak iyi olur. 

BAŞKAN — Aynı şeyi dün de konuştuk. Fakat 
ağır değil bu suç, sadece grev kararı almış; belki de 
uygulamayacak. 

70 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

71 inci maddeyi okutuyorum : 
Uygulanan grev veya lokavtın kanuna aykırı ol

ması 
MADDE 71. — Grev veya lokavt kararının bu 

Kanun hükümlerine uygun olarak alınmasına rağ
men, kanunda yazılı şart ve usuller dışında uygulan
ması halinde, bu kararı uygulayanlar, uygulanması
na veya devamına zorlayanlar veya teşvik edenler 
veya bu yolda propaganda yapanlar bir aydan üç 
aya kadar hapis, onbin liradan otuzbin liraya kadar 
ağır para cezasına mahkûm edilirler. 

35 inci madde hükümlerine göre yapılan grev 
oylamasında, grevin uygulanmamasına karar verilme
sine rağmen grev kararının uygulanması halinde 
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failler hakkında fiilin niteliğine göre 70 inci madde
nin ikinci ve dördüncü fıkraları hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — 7'1 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

72 nei maddeyi okutuyorum : 
Yasak hallerinde grev ve lokavt 
MADDE 72. — Grev veya lokavtın 29 ve 30 

uncu maddelere göre sürekli olarak, 31 inci maddeye 
göre de geçici olarak yasaklandığı işlere, işyerlerine 
veya işkollarına ilişkin olarak; grev veya lokavt ka
rarı verenler, kararı kaldırmayanlar, teşvik edenler, 
zorlayanlar veya propagandasını yapanlar iki aydan 
altı aya kadar hapis, ellibin liradan yüzbin liraya ka
dar ağır para cezasına mahkûm edilirler. 

Yukarıdaki fıkrada sözü edilen grev veya lokavt 
kararının uygulanması halinde; grev veya lokavt ka
rarı verenler, böyle bir grev veya lokavta karar veril
mesine veya uygulanmasına veya bunlara katılmaya 
veya devama zorlayanlar veya teşvik edenler veya bu 
yolda propaganda yapanlar ile grev veya lokavta 
katılanlar veya devam edenler dokuz aydan az olma
mak üzere hapis ve yüzbin liradan ikiyüzbin liraya 
kadar ağır para cezasına mahkûm edilirler. 

Bu maddede belirtilen kanun dışı greve katılanlar 
veya devam edenler altı aydan az olmamak üzere 
hapis cezasına mahkûm edilirler. 

Siyasî amaçlı grev veya lokavt, genel grev veya 
lokavt, dayanışma grevi veya lokavtı ile işyeri işgali, 
işi yavaşlatma, verimi düşürme ve üretimi aksatacak 
nitelikteki her türlü direnişler hakkında da yukarda-
ki fıkralar bükümleri uygulanır. Ancak siyasî amaçlı 
grev veya lokavt, genel grev veya lokavt, dayanışma 
grevi veya lokavtı halinde anılan fıkralara göre tayin 
edilecek cezalar bir misli artırılarak hüfcmolunur. 

46 ncı maddenin ikinci fıkrası uyarınca bir grev 
veya lokavtın ihtiyatî tedbir yoluyla durdurulmasına 
dair mahkemece verilen karara uymayanlar hakkında 
da fiilin niteliğine göre ikinci veya üçüncü fıkralar
daki cezalara hükmolunti'" 

BAŞKAN — 712 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

ıBuyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 

Efendim, «İşkolu grevi» diye bir tabir geçti madde 
metninde, öyle bir şey var mı, yoksa ben mi yanlış 
anladım? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBElRIK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı)—. Hayır efendim, öyle bir kelime geçmedi. 

BAŞKAN — «İşyerlerine ve işkollarına ilişkin 
olarak, grev veya lokavt karan verenler» deniyor. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
İşkolunda grev olmaz efendim, orada bir hata var, 
grev muhakkak işyerinde olacak. Onu kaldırmak la
zım. 

BAŞKAN — «31 inci maddeye göre de geçici 
olarak yasaklandığı işlere, işyerlerine veya işkolları
na ilişkin olarak; grev veya lokavt karan verenler...» 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBEİRİK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Efendim, Sayın Bakanımın söylediği 
hususa katılmak mümkün değil. Burada bizim söz 
konusu etmek istediğimiz husus; örneğin petrol işko
lu; petrolün sondajı, rafinerisi, dağıtım işi gibi; bura
larda grev yapılamaz ve grev yapılırsa ne olacağı hük
me bağlanıyor. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Yok efendim, benim dediğim öyle değil. Her grev 
işyerinde yapılır, işkolunda grev yoktur. İşkolunda 
grev diye bir şeyi ben bilmiyorum. Muhakkak grev 
işyerinde yapılır, işkolunda grev nerede yapılır? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, tş ve işçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, galiba tam an
latamadım efendim. ^ 

BAŞKAN — 29, 30 ve 31 inci maddeye göre. 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve işçi ilişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, arz edeyim. 

29 uncu madde, «Yasağın bulunduğu işler» başlı
ğını taşımakta olup, yasaklandığı işlere; 

30 uncu madde, «Yasağın bulunduğu yer» başlı
ğını taşımakta olup, işyerlerine.. . 

BAŞKAN — Yani eczaneler, hastaneler gibi yer
ler. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve işçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Evet efendim, ayrıca işkollarına; bu 
iki madde içinde ayrıca işkölları da mündemiç. 

31 inci madde, «Geçici yasaklar» başlığını taşı
makta olup geçici yasakları belirtmektedir. 

Dolayısıyla biz işkolunda grev olmasını amaçla
mıyoruz, işkolunun herhangi bir işyerinde... 

(BAŞKAN — Yanlış anlaşılabilir. «Yasaklandığı 
işlere, işyerlerine ilişkin olarak» desek, daha iyi olur. 
«İşkolu» kelimesi yanlış anlaşılabiliyor. 
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İDENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM | 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Mümkün efendim, Sayın Bakanıma ka
tılıyoruz, 

BAŞKAN — «29 ve 30 uncu maddelere göre sü
rekli olarak, 31 inci maddeye göre de geçici olarak 
yasaklandığı işlere, işyerlerine ilişkin, olarak; grev 
veya lokavt kararı verenler» demek suretiyle o kısmı 
düzenleyip «veya işkollarına» kısmını kaldırıyoruz. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — «İşlere veya işyerlerine» dersek daha 

açık olur. 
BAŞKAN — Birinci fıkrayı bu şekle göre yeni

den okutuyorum: 
«MADDE 72. — Grev veya lokavtın 29 ve 30 un

cu maddelere göre sürekli olarak, 311 inci maddeye 
göre de geçici olarak yasaklandığı işlere veya işyer
lerine ilişkin olarak; grev veya lokavt kararı veren
ler, kararı kaldırmayanlar, teşvik edenler, zorlayan
lar veya propagandasını yapanlar iki aydan altı aya 
kadar hapis, ellibin liradan yüzbin liraya kadar ağır 
para cezasına mahkûm -edilirler.» 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde başka söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 
ADALET BAKANI RİFAT BAYAZIT — Sa

yın Cumhurbaşkanım, 29, 30 ve 31 inci maddeler 
Kanunun en esaslı maddeleri, aynı zamanda temel 
ilkeleridir. Bunlara aykırı hareket etmenin cezasını, 
öyle iki ayla, altı ayla, dokuz ayla sınıflamayı nas- I 
fet ile bağdaştıramadım. I 

Takdir Yüce kurulunuzundur. I 
BAŞKAN — Buradaki işlem yalnızca karardır. I 

Kararı verenler, kaldırmayanlar, karar vermeyi teş
vik edenler, zorlayanlar veya propagandasını yapan
lar için bu. 

Aşağıdaki fıkra ise, «Yukarıdaki fıkrada sözü edi- I 
len grev veya lokavt kararının uygulanması halinde» 
diye devam ediyor. Daima -birinci fıkrada karar I 
alınmasına, ikinci fıkrada ise uygulanmasına dair I 
hükümler yer alır. Uygulanması halinde, «dokuz ay-. I 
dan az olmamak üzere hapis ve yüzbin liradan iki- I 
yüzbin liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edi
lecekler» demişiz. I 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu I 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, daha ağır mü- I 
eyyideler diğer maddelerde gelecek efendim. | 

j BAŞKAN — 72 nci madde üzerinde başka söz 
I almak isteyen var mı? 

Buyurunuz. 
KEMALETTİN ALİ (KAŞİFOĞLU (Adalet (Ba -

kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bura
da çok önemli bir konu var. 

Kara Kuvvetleri Komutanımızın bir işareti var
dı. «Fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği tak
dirde bunlar verilsin.» Ama hemen geliyorum «İş 
ve çalışma hürriyeti aleyhindeki cürümler» başlıklı 
201 inci maddeye, burada cezalar o kadar yükseliyor 
ki, «bunun silahlı olması» vesaire diye düzenleniş 
tarzı söz konusu. Burada özel düzenleme olunca biz 
Ceza Kanununun 79 uncu maddesini harekete geçi
remeyiz. 

I 79 uncu madde ise şudur: 
«•Bir fiille birden fazla suç işlenirse, en ağırından 

ceza görülür.» 
Burada özel düzenleme getirilirse, olmaz. O ba

kımdan herhangi bir fiilin daha ağır bir müeyyideye 
bağlanması halinde, onu oradan kurtarmamak için 
«fiil daha ağır cezayı gerektirmediği takdirde» diye 
meseleyi emniyete almak çok yerinde olacaktır. 

Arz ederim, 
BAŞKAN — Nereye yazılacak? 
KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba-

I kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, en 
başa yazıılacak. «Grev veya lokavatın» diye başlayan 

I birinci fıkradan önce, maddenin tamamını kapsaya-
I cak şekilde, «Fiilleri daha ağır bir cezayı gerektiren 

bir suç oluşturmadığı takdirde» fıkrası yer alacak. 
I Böylece bu maddenin bütün fıkralarında bu tekrar

lanmış olacak. 
I BAŞKAN — 72 nci maddenin başlangıcını bir ke-
| re daha, bu belirtilen şekilde okutuyorum:: 
I «Yasak hallerinde grev ve lokavt 

'MADDE 72. — Fiilleri daha ağır bir cezayı ge
rektiren bir suç oluşturmadığı takdirde; 

Grev veya ılokavtrn 29 ve 30 uncu maddelere gö
re sürekli olarak...» 

BAŞKAN — Böylece devam edecek madde. 
KEMALETTİN ALİ KÂŞÎFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Böyle olunca biz 20!1 inci mad
deyi rahat uygularız. 

BAŞKAN — 72 inci maddenin son okunan de
ğişik şekli üzerinde başka söz almak isteyen var mı? 
Yok. 

72 nci maddeyi bu değişikliklerle birlikte oyları
nıza sunuyorum': Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 

I edilmiştir. 
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73 üncü maddeyi okutuyorum: 
Kararlara tesir maksadıyla kanun dışı grev ve 

lokavt 
MADDE 73. — Yasama, yürütme ve yargı or

ganları ile merkezî veya mahallî idarelerce bir karar 
alınmasını veya alınmış bir kararın değiştirilmesini 
veya kaldırılmasını sağlamak veya alınmış bir karan 
protesto etmek amacıyla kanun dışı grev veya lokavt 
kararı verenler, teşvik edenler, zorlayanlar veya pro
pagandasını yapanlar üç aydan dokuz aya kadar ha
pis ve yetmişbeşbin liradan yüzellibin liraya kadar 
ağır para cezasına mahkûm edilirler. 

Yukarıdaki fıkrada sözü edilen grev veya lokavt 
kararının uygulanması halinde, grev veya lokavta 
karar verenler, grev veya lokavta karar verilmesine 
veya uygulanmasına veya buralara katılmaya veya 
devama zorlayan veya teşvik edenler veya bu yolda 
propaganda yapanlar ile lokavata katılanlar bir yıl
dan az olmamak üzere hapis ve yüzellibin liradan 
üçyüzbin liraya kadar ağır para cezasına mahkûm 
edilirler. 

;Bu maddede belirtilen kanun dışı greve katılan
lar altı aydan az olmamak üzere hapis ve onbin lira
dan az olmamak üzere ağır para cezasına mahkûm 
edilirler. 

BAŞKAN — 73 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurunuz. 
ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Sa

yın Cumhurbaşkanım, biraz önce arz ettiğim gibi, 
vaktiyle Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanunu Mec
lise geldiği zaman, çıkarılmaması için birçok grevle
re gittiler, yürüyüşler yaptılar, akıbetinin nasıl oldu
ğunu bizlerden daha iyi takdir edersiniz. 

Ben bu cezayı az görüyorum, birinci fıkradaki. 

BA$KAN — Yine münsif davranmışlar. 
DENtZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Baştanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Kema-
lettin Ali Kâşifoğlu'nun da üyesi 'bulunduğu bir ko
misyon bu ceza hükümlerini kaleme almışlardır. Sa
yın Bakanımın, herhalde bu çalışmalardan, daha son
ra katıldıkları için bilgileri yok efendim. 

KEMALETTİN ALt KÂŞtFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, mü
saade ederseniz arz edeyim. 

Hapis cezasının üst sınırı yok ise, 15 inci maddeye 
göre bu beş seneye kadardır. Oradaki alt sınır - özür 
dilerim - bizi yanıltmasın. 

İkinci konu, hakikaten bu karardır, bir eylem de
ğildir o bakımdan zatı âlinizin de her maddede işa
ret ettiği gibi, yani 526'ya atsak, orada bir eylem da
hi söz konusu olsa, üç aydan altı aya kadardır; fa
kat diğerlerinde dikkat edilirse üst sınır beş yıla ka
dardır. Eğer hapis cezasının üst sınırı yoksa, demek 
ki burada 'bir yıldan beş yıla kadar, iki yıldan beş yı
la kadar uygulanacak demektir. 

Sayın Bakanıma bu çerçeve içerisinde düzenledi
ğimizi arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Daima birinci fıkralarda söz konu
su fiil karar alma safhasıyla ilgili olup cezası daha 
azdır. 

DENtZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve tşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Her biri üç aydan dokuz aya kadar ha
pis yatacaktır. 

BAŞKAN — Karar alıyor, ama henüz uygula
mıyorlar. Daha sonra gelen fıkra ise, «Yukarıdaki 
fıkrada sözü edilen grev veya lokavt kararının uy
gulanması halinde» diye devam ediyor; o takdirde 
bir yıldan az olmamak üzere hapis cezasına mahkûm 
ediliyor. 

ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Aslî 
fail bunlar, teşvik eden bunlar. 

BAŞKAN — O kararı uygulamamış, belki de uy
gulamayacak. Onun için ağır hüküm koymamış, onun 
altındaki fıkrada ağırlaştırmıştır. 

Buyurun Sayın Side. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 'SADIK SİDE 

— Sayın Cumhurbaşkanım, maddelerin bazıları icra 
edilsin, bazıları da caydırıcı olsun diye konmuştur. 

Şimdi biz burada ceza hükümlerini biraz daha 
ağırlaştırırsak, seçim var, aday yok. Bu öyle sıkın
tılı bir dert ki, yükü üstlenebilecek hangi kahraman
ların çıkacağını önümüzdeki seçimlerde göreceğiz. 
Onun için bunu ağırlaştırmamak lazım efendim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efen-* 
dim, bir şey öğrenmek istiyorum: «Kanun dışı grev 
ve Lokvat» m dışında, bir de grevin kötü bir türü 
var; «Genel grev» oluyor. Ben bunu hatırlamıyorum, 
bu acaba tadat edildi mi ceza bakımından? Bunun 
normal grevden farkı var. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi ilişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Evet, var Sayın Komutanım. Kanun dı
şı grevin müeyyideleri ona da aynen uygulanır. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen var mı? Yok. 
73 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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74 üncü maddeyi okutuyorumi: 
Devletin şahsiyetine karşı grev veya lokavt 
MADDE 74. — Devletin ülkesi ve milletiyle .bö

lünmez bütünlüğüne, millî egemenliğe, cumhuriyetin 
niteliğine, millî güvenliğe aykırı amaçla grev veya 
lokavt kararı verilmesi veya uygulanması hallerinde 
fiilin niteliğine göre failler hakkında bu eylemler 
başka bir suç oluştursa bile ayrıca 7İ3 üncü madde 
hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN —- Bakınız bu maddeye göre, karar 
da verse iş değiyor. Çünkü burada işlenen suçlar; 
«Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü
ne, millî egemenliğe, cumhuriyetin niteliğine» karşı 
işlendiği için durum değişiyor tabiî. 

KEMALETTİN ALI KÂŞİFOĞLU ((Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Suçun niteliği ayrı. 

ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Ay
rı bir suç da oluştursa ayrıca 73 üncü maddedeki ce
zalar da verilecek, 

IBAŞKAN — Evet. 
74 üncü madde üzerinde başka söz isteyen var mı? 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... 'Kabul edilmiştir. 
75 inci maddeyi okutuyorum : 
Grev veya lokavtı erteleme kararına uyulmama

sı 
MADDE 75. — Bakanlar Kurulunun 33 üncü 

maddenin birinci fıkrası uyarınca aldığı erteleme 
kararından sonra grev veya lokavtı kaldırma kararı 
almayanlar veya grev veya lokavta devam edenler 
veya katılanlar veya devama zorlayan veya teşvik 
edenler ve bu yolda propaganda yapanlar, fiilleri da
ha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde altı aydan 
az olmamak üzere hapis ve otuzbin liradan az olma
mak üzere ağır para cezasına mahkûm edilirler. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Ayrıca propa
gandaya girer o. Ayrıca, «bu yolda propaganda ya
panlar» da dahil edilmiştlir. 

BAŞKAN —. Kim yazdırmışsa o yazıyı, o da 
suç işlemiş olur. 

75 indi madde üzerinde başka söz isteyen var mı? 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum :Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

76 neı maddeyi okutuyorum: 
Grev oylamasında hile, tehdit ve cebir 
MADDE 76. — Bir grev oylamasının sonucuna te

sir etmek maksadıyla hile veya tehdit veya cebir 
kullananlar üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına 
mahkûm edilirler. 

BAŞKAN — 76 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun efendim. 
ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Efen

dim, Sendikalar Kanununda bunun cezasını daha 
ağır getirdik. Seçime hile ıkarıştırmışsa, tehdit veya 
cebir olması halinde, bunun cezası üç aydan bir se
neye kadardı. Ayrıca Siyasî Partiler Kanununda da, 
aklımda kaldığına göre, bu ceza bir seneden başla
maktadır sanıyorum, Burada daha az gibi geliyor 
bana efendim. 

BAŞKAN — Sendikalar Kanununda ne kadardı 
lefendim? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, iş ve tşçi ilişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Sayın Cumhuraşkanım, müesseseler değişti. 

BAŞKAN — Yalnız bu grev oylaması, yani gre
ve gidilsin mi, gidilmesüin mi? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
•(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Bu grev oylamasıdır efendim. 

BAŞKAN — Bu, seçim değil. 
ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Grev 

oylamasının sonucuna tesir etmek maksadı ile hile 
karıştırıyor. O da aynı oluyor. 

/BAŞKAN — Efendim, bir yerde grev kararı alın
mış, oradaki lişçüerin dörtte biri müracaat ederse 
grev oylamasına gidiliyor. Bunu da mahallin mülkî 
amiri yaptırıyor. Bunun ülkeye büyük toir zararı yok, 
belki ondan dolayı haltfif ceza koymuşlardır. 

ADALET HAKANI RIFAT BAYAZIT — Efen
dim, hile olması bakımından; yani hile veya tehdit 
veya cebir, kullanılması keyfiyetini arz etmek iste
dim. 

BAŞKAN — Peki, bu suçları basın yolu ile, ne
şir yolu ile yaparsa ne olacak? Bir gazetede bunu 
teşvik eden bir yazı çıktı. Mesela, «Bu grev ve lo
kavt kaldırılmasın.» gibi. Ne olacak o zaman? 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı TemsiîeM) — O, Basın Kanunu gereğince 
suç teşkil ediyor, Basın Kanununa göre cezalandırı
lır Sayın Cumhurbaşkanım. 

IBAŞKAN — Talbiî, sendikaya falan üye olma
dığı için... 

KEMALETTİN ALI KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — O da çok yakın tarihte huzura 
gelecek efendim, son safhasmdayız. 
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BAŞKAN — Çünkü, bir işyerine mahsus olan 
bir şey bu: Sendikalar Kanununda ne kadar koy
muşuz bunu? 

KEMAUETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Efendim, müsaade ederseniz 
ben arz edeyim onu. 

Sayın Cumhurbaşkanım, şimdi bizim tehdit mad
demiz, Türk Ceza Kanununun 191 inci maddesidir. 
Burada; «Bir kimse kanunda yazılı hallerin haricin
de 'başkasına ağır ve haksız bir zarara uğrayacağını bil
direrek tehdit ederse altı aya kadar hapsolunur» de
mektedir. Şöyle ki, «Bak seni öldürürüm» derse. 

Ama bu tehdit 188 inci maddenin 3 üncü fıkra
sında gösterilen surette, yani silahla ya da kendini 
tanınmayacak hale koyarak, ya da birkaç kişi tara
fından hürlükte ya da 'imzasız bir mektupla veya özel 
işaretler ya da var olan veya var sayılan gizli bazı 
örgütlerin tehdit gücünden yararlanarak bu tehdit iş
lemi olursa, altı aydan iki seneye 'kadar ceza verilir 
ve 'buna bir sene de emniyeti umumiye cezası ekle
nir. 

O ibaikimdan, şüyle yapalım efendim.; Buraya da, 
diğer bölümde olduğu gibi, «Eylemleri daha ağır bir 
suç' oluşturmadığı takdirde» diye bir hüküm koyabi
liriz, ıbunu bütün maddelerde koymuşuz zaten efen
dim. 

BAŞKAN — Evet. 
Şimdi şöyle olacak burası efendim: «Bir grev oy-* 

lamasının sonucuna tesir etmek maksadıyla hile ve 
tehdit veya cebir ikullananlar filleri daha ağır bdr 
cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde üç 
aydan bir yıla kadar hapis cezasına mahkûm edilir
ler.» 

76 ncı maddeyi ilave edilen bu şekliyle yeniden 
okutuyorum: 

«MADDE 76. — Bir grev oylamasının sonucuna 
tesir etmek maksadıyla hile veya tehdit veya cebfir 
kullananlar fiilleri daha ağır bir cezayı gerektiren bir 
suç oluşturmadığı takdirde üç aydan bir yıla kadar 
hapis cezasına mahkûm edilirler.» 

(BAŞKAN — 76 ncı madde üzerinde başka söz 
isteyen var mı? Yoky 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

77 nci maddeyi okutuyorum: 
Grev veya lokavt halinde işyerinden ayrılmama, 

engellemede 'bulunma 
MADDE 77. — Greve katılan veya lokavta ma

ruz kaldıkları halde, grev veya lokavtın uygulandığı 
işyerlerinden ayrılmayanlar, işyeri önlünde veya ih

tara rağmen işyeri civarında topluluk teşkil edenler 
ile işçileri Ibu eylemlere zorlayan, teşvik eden veya 
bu yolda propaganda yapanlar hakkında onbin lira
dan otuzbin liraya kadar ağır para cezasına hükmo-
lunur. 

Grev veya lokavt süresince işyerinde çalışmaya 
mecbur olan işçilerden geçerli bir özrü olmaksızın iş
yerinde çalışmayanlar üç aydan bir yıla kadar hapis 
ve fbeşbin liradan onbeşbin liraya kadar ağır para 
cezası ile cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — İşte 38 inci madde ile bahsedilen 
bu, değil mi? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Tam karşılamıyor Sayın Cumhurbaşkanım. 
Onu genel hükümler karşılıyor efendim. 

'BAŞKAN — 77 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi. oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.x. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

78 inci maddeyi okutuyorum: 
Grev ve lokavt kapsamına giren işçilerin hakla

rına uyulmaması 
MADDE 78, — Grev ve lokavtın uygulandığı iş

yerlerinde 39 uncu madde gereğince çalıştırmak zo
runda olduğu işçileri çalıştırmayan işveren üç aydan 
bir yıla kadar hapis ve onlbeşlbin liradan az olma
mak üzere ağır para cezası ile cezalandırılır. 

40 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ya
zılı izni almadan yeni işçi alan işveren izinsiz aldığı 
her işçi başına foeşlbin liradan onbeşbin liraya ka
dar ağır para cezaisi ile cezalandırılır. 

43 üncü madde hükmüne aykırı hareket eden iş
veren veyahut işvereni söz konusu hükme aykırı ha
reket etmeye zorlayan veya teşvik eden veya bu yol
da propagandada bulunanlar, söz konusu hükme ay
kırı olarak aldıkları veya alınmasına sebep olduk
ları veya grev yapan işçilerin yerine çalıştırdıkları her 
işçi başına otuzbin liradan az olmamak üzere ağır 
para cezasına mahkûm edilirler. Tekerrür halinde 
üç katına kadar ağır para cezası ile birlikte üç aydan 
altı aya kadar hapis cezası hükmolunur. 

44 üncü madde hükmüne aykırı olarak işçileri 
konutlarından çıkaran veya bu konutların su, gaz, 
aydınlatma veya ısıtma hizmetlerini kesen işveren 
veya işvereni Ibu yolda hareket etmeye zorlayan ve
ya teşvik eden veya bunun için propaganda yapanlar 
üç aya kadar hapis ve otuzbin liradan az olmamak 
üzere ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 
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BAŞKAN — 78 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı ©fendim? 

Buyurun Sayın Ersin. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Üçüncü 

fıkranın birinci satırındaki «veyahut» kelimesinin 
«veya» olması lazım, çünkü o ibareyi kullanmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Tabiî, «veya» olarak değiştirilmesi 
lazım. 

Madde üzerinde başka söz almak isteyen var mı 
efendim? 

Buyurun Sayın Kâşifoğlu. 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, Sen
dikalar Kanununda da Yüce Komisyon aynı yola 
gitti. Artık para cezalarının tekerrürü söz konusu 
değildir efendim. O bakımdan para cezaları bir ön 
ödemeye tabidir. 

Para cezalarının tekerrürü söz konusu olmadığı
na göre, üçüncü fıkranın sonundaki, «Tekerrür ha
linde üç katına kadar ağır para cezası ile birilikte üç 
aydan altı aya kadar ıhapis cezası hükmolunur» cüm
lesini arkadaşlar Sendiklar Kanununda da getirmedi
ler. O bakımdan buradan bu hükmün çıkarılması la
zım.: 

Tekerrür, hükmedilen bir cezanın yeniden çekil
mesi demektir. Halbuki, para cezasına hükmedilme
yen bir hadisede, diyelim Ikli, sadece hasar meydana 
gelen bir trafik suçu işlendiği zaman, hemen gidi
yor vatandaş parasını yatırıyor. Ne mahkemeye gi
diyor, ne sabıkasına geçiyor, hiçbir şeye geçmiyor. 

BAŞKAN — Tekerrür olup olmadığını bileme
yiz. 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet (Ba
kanlığı Temsilcisi) — Mümkün değil efendim. 

O bakımdan fazla Ibir deylim otluyor̂  
BAŞKAN — Zaten i81 Ünci maddede tekerrür 

hali gelecek; o konuyu orada konuşuruz. Bu hükmü 
buradan çıkaralım. 

Komisyon bu görüşe katılıyor mu? 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERJBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Katılıyoruz efendim. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Metinden ha
pis cezası da çıkacak mı? 

BAŞKAN — Hayır, para cezasının tekerrürünü 
tespit edemeyiz.; 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Madde de, 
«altı aya kadar hapis cezası hükmolunur» diyor. 

BAŞKAN — Tekerrür olmayınca o da yok., 
Zaten tekerrür yalnız bu maddede var, diğer mad

delerde yok. 
Maddenin üçüncü fıkrasının, «tekerrür halinde» 

dliye başlayan son cümlesini çıkaralım efendim. 
78 inci madde üzerinde söz almak isteyen var mı 

efendim? Yoktur. 
Maddeyi düzeltilmiş haliyle oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
79 uncu maddeyi okutuyorum: 
Kanuna aykırı şekilde grev gözcülüğü ve diğer 

fiiller 
MADDE 79. — 48 indi maddede gösterilenden 

fazla sayıda v veya işyerinde grevli ilan etmiş olan 
işçi sendikasının mensulbu olmayan grev gözcüsü 
koyanlar veya aynı şekilde sayıda ve birarada veya 
işyerinde grevi ilan etmiş olan işçli sendikasının men
subu olmaksızın grev gözcülüğü yapanlar iki aydan 
altı aya kadar; aynı maddenin ülkinci fıkrasına aykırı 
hareket eden grev gözcüleri de dört aydan bir yıla 
kadar hapis cezasına mahkûm edilirler. 

Grev uygulanan işyerinde, «Bu işyerinde grev var
dır» lokavt uygulanan Üşyerinde de, «Bu işyerinde 
lokavt vardır» ibareleri dışında, sözü edilen işyerleri 
çevrelerinde afiş, pankart ıgübi ilan araçlarını asan 
veya yazı yazanlarla, işyeri ve çevresinde uygulanan 
grev sebebiyle kulübe, baraka, çadır gibi barınma 
yerleri yapanlar veya yaptıranlar, fiilleri daha ağır 
bir cezayı gerektirmediği takdirde bir aydan altı aya 
kadar hapis ve Ibeşbin liradan onbeşbin liraya kadar 
ağır para cezası ile cezalandırılır. 

BAŞKAN — Maddenin birinci fıkrasında, grev 
anında bir işyerine giriş ve çıkışlarda ikişer kişilik 
grev gözcüleri bulundurulacaktı. Dışarıdan birisi ko
nuşmak için gözcülerin yanına gelse ve o üçüncü ki
şi o sırada yakalansa, bu kişiye uygulanacak ceza
yı - iki aydan altı aya kadar - ben çok gördüm, Hal
buki, bundan daha ağır suçlara para cezası verdik 
de, buna çok daha ağır ceza verdik. Neden öyle 
oldu? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, daha önce de be
lirttiğim gibi Komisyonumuz bu şekli uygun gördü. 
Cezaları ağırlıklarına ıgöre sıraladı; ancak Sayın Ke-
malettin Ali Kâşifoğlu'nun da söyledikleri gibi (suçun 
oluşması içlin burada suçu doğuran birtakım olaylar 
ve unsurlar var) kast unsuru oluşmadıkça gözcüle
rin yanına gelen üçüncü şahsın ceza alması söz ko
nusu olamaz, 
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BAŞKAN — Gözcüler, gözcü elbisesi giyecekler 
değil mi? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, iş ve işçi İlişkileri Komüsyonu Baş
kanı) — Evet efendim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Özel el
bise giysin ki, gelen şahıs onu görsün. 

BAŞKAN — Gözcülerin giydiği elbise, bir pan
kart manasını da taşımaz. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Sadece sendika üyesi bir işçi değil, laletta
yin birisi de orada konuşmak için olabilir efendim. 
Söylediğimiz o kast olmadıkça suç da oluşmaz. 

BAŞKAN — «Bir işyerine gözcü olarak iki ki
şiden fazla resmî görevli koyamayacaklar» dedik; 
peki bu durum işverenler için nasıl olacak? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve tşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Efendim, müessesenÜn niteliği gereği işve
renin kallkîp da nöbet tutma imkânı yoktur. Ancak 
daha önce de maruzatta bulunduğum gibi, işveren 
sendikası müşahitlerini gönderir, onlar kontrol eder; 
lokavtta mıdır, değil midir? Yoksa, uygulamada sü
rekli bir gözcülük söz konusu değildir. 

BAŞKAN — 79 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

80 indi maddeyi okutuyorum: 
İlan etmeme, bilgi vermeme ve mahkeme kararı

na uymama 
MADDE 80. — 28 inci madde file 51 inci mad

denin birinci fıkrası, 54 üncü maddenin ikinci fık
rası, 59 uncu maddenin üçüncü fıkrası ve 63 üncü 
maddede sözü edilen İlan, bildirme ve bilgi verme 
yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere yirmibin li
radan altmışbin liraya kadar ağır para cezasına hük-
molunur. 

Uygulanmakta olan bir toplu iş sözleşmesinin 
yorumu hakkında mahkemenin kesinleşen kararına 
uymayan taraf, ilgililerden birinin şikâyeti üzerine 
otuzbin liradan az olmamak üzere ağır para cezası
na mahkûm edilir^ 

BAŞKAN — 80 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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81 inci maddeyi okutuyorum: 
Tekerrür hali 
'MADDE 81. — Bu Kanunun suç saydığı eylem

lerin tekerrürü halinde, o cezayı belirleyen maddede 
tekerrür sebebiyle özel bir artırım öngörülmemiş ise, 
Kanunda belirlenmiş cezalar bir misli artırılarak hük
medilir. Yalnız ağır para cezasının öngörüldüğü hal
lerde ise ayrıca bir aydan üç aya kadar hapis ce
zasına da hükmıolunur. 

ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Bu 
maddeyi yukarıya göre ayarlamamız lazım. 

BAŞKAN — Evet, son cümlenin çıkması lazım. 
Maddenin son cümlesini metinden çıkarmış ola

rak okutuyorum: 
«MADDE 81. — Bu Kanunun suç saydığı ey

lemlerin tekerrürü halinde, o cezayı belirleyen mad
dede tekerrür sebebiyle özel bir artırım öngörülme-
rriiş ise, Kanunda belirlenmiş cezalar bir misli ar
tırılarak hükmolunur» 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsildisi) — Aslında altıda bir arttı 81 inci 
maddeye göre Sayın Cumhurbfg^nım. 

BAŞKAN — Türk Ceza Kanunununun mu? 
KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Evet. Bu özel bir durum olu
yor Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Maddeyi yeniden okutuyorum: 
«MADDE 81. — Bu Kanunun suç saydığı ey

lemlerin tekerrürü halinde, Kanunda belirlenmiş ceza
lar bir misli artırılarak hükmedilir.» 

'BAŞKAN — Tamam. 
Türk Ceza Kanununda altıda bir ise, burada ya

rısı nispetinde diyelim, bu metni siz yaptınız? 
KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — «Altıda bire kadar artırılabi
lir» diyor efendim. 

BAŞKAN — «Altıda bire kadar» demiş ama, biz 
burada «bir misli» diyoruz. «Bir misline kadar» de
sek bellkü olur.ı 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — «Yarıdan bir misline kadar» 
yahut «üçte birden yarıya kadar» desek? 

BAŞKAN — «Kanunda belirlenmiş cezalar üç-
tebirden yarıya kadar artırılarak hükmedilir.» 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Türk Ceza Kanununda, «aynı 
suç olsa dahi altıda birden üçte bire kadar» der. Biz 
burada daha da ileri gidiyoruz; «üçte birden yarıya 
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kadar» demek suretiyle özel bir düzenleme getiriyo
ruz. 

Aydın cins olursa, altıda birden üçte bire kadar^ 
Bir adam öldüıımüşı bir de yaralama fiilî olursa al
tıda bire kadar. İki defa adam öldürmüşse üçte bire 
kadar., 

BAŞKAN — Niye bunda özel hüküm getirdik? 
Bunun içinde ıhafif olanlar da var, ağır olanlar da 
var. 

KEMALETTİN ALÎ KÂŞÎFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Evet. O balkımdan bu düzen
leme oldu Sayın Cumhurbaşkanım; «üçte birden 
yarıya kadar.» 

BAŞKAN — Onu öyle okuyalım efendim. 
«MADDE 81. — Bu Kanunun suç saydığı ey

lemlerin tekerrürü halinde, Kanunda belirlenmiş ce
zalar üçte birden yarıya kadar artırılarak hükmedi
lir.» 

BAŞKAN — 81 inci maddenin okunan bu son 
şekli üzerinde söz almak isteyen var mı efendim? 
Yok. 

81 linçi madd^pi bu son şekliyle oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

IŞimdi 82 nci maddeyi okutuyorum: 

İKİNCİ BÖLÜM 
Son Hükümler 

Yürürlükten ıkaldırılan kanunlar 
'MADDE 82. — 15.7.1963 tarih ve 275 sayılı 

Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu ve 
24.12.1980 tarih ve 2364 sayılı Süresi Sona Eren 
Toplu İş Sözleşmelerinin Sosyal Zorunluluk Halle
rinde Yeniden Yürürlüğe Konulması Hakkında Ka
nun yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Yanî bu, Yüksek Hâkem Kurulu
nun falan yapacağı şeyler değil mi? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Evet, Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Ama geçici 1 inci maddeyle de bu
na yine görev veriyoruz, değil mi? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Kom'isyonu 
Başkanı) — Evet, tabiî Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Ama geçici olarak?... 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Yenisi yürürlüğe girinceye kadar, eskisi de
vam edecek Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Evet. 
82 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 

Buyurun. 
TALAT SARGIN (Çalışma Bakanlığı Temsilci

si) — Sayın Cumhurbaşkanım, 2364 sayılı Kanun yü
rürlükten kalkıyor ama, geçici 1 inci maddede, 2364 
sayılı Kanunun yüklediği görevleri Yüksek Hakem 
Kurulu yapamıyor. Çünkü Yüksek Hakem Kurulu 
olarak, grev ve lokavt yapılması-yasaklanmış işyer
lerinde toplu sözleşmeleri yapabilecek^ 

Malumları olduğu üzere, bugün grev ve lokavt
lar ertelenmiştir. Yalnız yine Kanunda, «Bakanlar 
Kurulunca ertelenmiş haillerde, Çalışma Bakanlığının 
müracaatı üzerine yapabileceği» denilmektedir. Yük
sek Hakem Kurulunun görevidir demiyor bu Ka
nunda. 

Halbuki toplu sözleşme düzeni devamlı artar, 
Bu Kanunu yarın yürürlüğe soktuğumuz zaman, er
tesi gün süresi biten toplu sözleşme yapar. 

Bu Kanun yürürlükten kaldırıldığı taikdirde, ge
çidi 1 indi maddenin daha başka türlü yazılması ge
rekir. 

BAŞKAN — Şimdi Sendikalar Kanunu yürürlü
ğe girdiği zaman yeniden teşlkilatlanacatk. Federasyon
lar kalkacak, sendikalar değişecek, işkolları değişe
cek falan. Birtakım hazırlıklar var; bunlar yapılma
dan sendikalar nasıl oturup da bu toplu sözleşmeleri 
yapacaklar? 

DENÎZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu daha önce de 
tartışma Ikonusu oldu. 

BAŞKAN — Siz, «pek kalmadı» dediniz. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş-
Ikanı) — Hayır efendim. Arz etmek istediğim husus 
şu Sayın Cumhurbaşkanım: 32 nci madde bunu mün
demiç dedik ve yine maruzatımız şu yolda îdi: Ye-
rti Yüksek Hakem Kurulu 32 nci maddeye dayana
rak bunları yenileme yetkisine haiz, çünkü bütün 
Türkiye çapında sıkıyönetim devam etmektedir. 

32 nci madde aynen şöyle efendim: «Grev ve lo
kavtın yapılamayacağı veya îşçi veya işveren sendi
kaları faaliyetlerinim durdurulabileceği ve grev ve lo
kavt yetkilerinin ertelenebileceği veya askıya alına
bileceği , savaş, ıgenel ve kısmî seferberlik gibi ola
ğanüstü yönetim usullerinin cari olduğu hallerde 
Yüksek Hakem Kurulu yürürlük süresi sona ermiş 
bulunan toplu îş sözleşmelerini (ilgililerin başvurusu 
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üzerine gerekli gördüğü değişiklikleri yapmak sure: 
le yemden yürürlüğe koyar.» 

«Savaş, genel ve kısmî seferberlik» ibaresi Ana
yasadan alınmıştır. Olağanüstü yönetim usullerinin 
içTınde sıkıyönetim de vardır Sayın Cumhurbaşkanım. 

Yani, değişen bir husus olmadığı kanısında Ko
misyonumuz Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Millî Güvenlik Konseyinin, grev 
ve lokavtları yasak eden hükmünü yürürlükten kal
dırmıyoruz; o yürürlükte. Yani, bu yasak 12 Eylül
den sonra kondu. O hailde grev ve lokavt yapılamaz. 

Yapılamayan hallerde 'ise, nereye müracaat edi
lir? Yüksek Hakem Kuruluna müracaat edilir. 

Bu geçici madde ile diyoruz ki, bu Yüksek Ha
kem Kurulu, şimdi kurulmuş, olan Yüksek Hakem 
Kuruludur, -o. görevine devam eder, o vazifeyi yük
lenir.; Yani, orası şimdiki vazifesini yapacak demek
tir. 

TALAT SARGIN (Çalışma Bakanlığı Temsilcisi) 
— Sayın Cumhurbaşkanım, demin huzurunuzu fazla 
işgal etmeyeyim diye kısaca izah etmek üstedim. Şim
di izin verirseniz daha geniş bir açıklama yapmak 
istiyorum. 

Şimdi toplu sözleşme düzenine atlıyoruz. Takvi
mimize göre dolkuz ay sonra sendikaların faaliyete 
geçtiğini ve toplu sözleşme yapabilecek niteliği ka
zandığını farz ve ıfcalbul ediyoruz. Dokuz ay sonra 
sendikalar toplu sözleşmeyi bizzat yapacaklar. 

Halbuki sekizinci ayda sözleşmenin süresi bitti, 
Yüksek Hakem Kurulu bunu (ilki sene daha erteleye
cek. 

Yani, buradan şunu anlatmak istiyorum: ikinci 
bir takvim daha gerekir ki, 1984 'ün Mart ayında 
artık sözleşmeleri Yüksek Hakem Kurulu uzatmasın, 
sendikallar sözleşmelerini yapabilsin. Aksi takdirde 
bir haksızlıik tebarüz ediyor burada. 

Tesadüfen üç ay sonra bitecek bir toplu sözleş
me iki sene ertelenecek, dolayısıyla o sendika daha 
Üki sene serbestçe toplu sözleşme yapamayacak hale 
gelecek. 

Halbuki, bir geçici maddeyle ikinci bir takvim 
oluşturulur da sendikaların faaliyete geçebileceği 
tarihte, sözleşmelerin yenileneceği hususuna o mad
deyle açıklık getirilirse, o tarihten sonra... 

BAŞKAN — Yanli diyorsunuz ki, Yüksek Ha
kem Kumlunun ne zaman kalkacağı bilinmediğine 
göre, bir ay, iki ay sonra yapılacak bir toplu söz
leşmeyi iki sene süreyle yürürlüğe koyarsa ne ola-
calk? Halbuki bu arada; «mesela sekiz ay sonra ya

hut da dokuz ay sonra bu yasakların kalktığını farz 
edelim; onlar iki sene zararda olacak, toplu sözleşme 
yapamamış olacaklar ve Yüksek Hakem Kurulunun 
verdiği bu kararı uygulayacaklar» diyorsunuz değil 
mi? 

TALAT SARGIN (Çalışma Bakanlığı Temsilcisi) 
— Evet, Sayın Cumhurbaşkanım. İkinci bir takvim 
olması gerekir efendim. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, ikinci taık-
vim olmaz da... 

BAŞKAN — Olmaz tabiî. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Yüksek Hakem Ku
rulu 1.1.1984 tarihine kadar olan toplu sözleşmeleri 
uzatabilir, bundan sonra toplu sözleşmeyi etkileye
cek yahut yükümlü olduğu toplu sözleşmeyi yapa
maz efendim. 

TALAT. SARGIN ((Çalışma Bakanlığı Temsilcisi) 
— O da bir takvim işte. Benim arz ettiğim bu efen
dim. 

BAŞKAN — Onu biz kanuna koymayız, onu 
kendilerine söyleriz; öyle yaparlar. Zaten bundan ev
velkileri de öyle yapmadılar mı? Bazılarını bir se
nelik yaptılar, yani 'iki seneliği birden yapmadılar; 
birinci senesini yaptılar, ikinci senesini yapmadılar. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaş
kanım, bu önemlidir, Temmuzda süresi bitecekler 
Temmuzda alır. İki sene devam edeceklerin süresi 
buna mukabil Kasımda yahut Aralıkta bitecek ise bu 
Kanuna göre zaten toplu pazarlığa başlayacaktır. O 
yüzden «Bu Kanunun çıkmasıyla toplusözleşmeler 
1.1.1984'ü aşacak şekilde hüküm ihtiva etmektedir» 
diyebiliriz. 

BAŞKAN — Yüksek Hakem Kurulunun yapa
cağı?.. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet, Yüksek Ha
kem Kurulunun yapacağı ve bir de geçici maddeye 
lüzum var. 

BAŞKAN — Böyle bir madde lazım, evet. 
Buyurun. 
KEMALETTIN ALİ KÂŞtFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, Sıkı
yönetim Kanununun görev ve yetkilere ilişkin 3 üncü 
maddesinin (f) bendinde «grev, lokavt yetkilerinin 
kullanılması irade beyanı, referandum gibi sendikal 
faaliyetleri sürekli olarak durdurmak veya izne bağ
lamak» deniyor. 
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BAŞKAN — Var tabiî, 
KEMALETTİN ALÎ KÂŞlFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Eğer, 1.1.1984'te -özür dilerim-
sıkıyönetim devam edecek ise... 

BAŞKAN — Ediyor ise zaten mesele yok; ediyor 
ise, yine ondan sonra da uzatır. 

KEMALETTİN ALÎ KÂŞfFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Tabiî, bu yetkisi saklı olacak. 

BAŞKAN — Bizim kaldırdığımız, Millî Güven
lik Konseyi kararıdır o, sıkıyönetim komutanlarının 
kararı değildir. Bütün Türkiye'de kaldırıldı. Mesela, 
biz kaldırır isek, zaten sıkıyönetim komutanları da 
kaldıracaktır. Ama diyebiliriz ki, İstanbul'da veya bir 
yerde devam edebilir, şimdiden bir şey söyleyeme
yiz, o zaman verilecek bir karardır. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaş
kanım, 1.1.1984'e kadar toplu pazarlık esası uygulan
mış ise, uygulanacak ise Yüksek Hakem Kurulu bu
na karışamaz. Yani, grev ve lokavt yasağı, sendikal 
faaliyet yasağı kaldırılmış ise, kaldırılacak ise oto-
matikman 275 sayılı Kanunun uygulanmasına geçi
lecektir. 

Kalkmadığı takdirde, diyoruz ki -bu Anayasada 
yazılı- ikinci kısım ikinci bölümdeki kişi hürriyeti, 
kişi güvenliği, basınla ilgili hükümler, toplantı hak ve 
hürriyetleri, üçüncü bölümdeki çalışma ile ilgili hü
kümler, toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt ile ilgili 
bu hükümler yeni kanunlar çıkarıldığında veya mev
cut kanunlarda değişiklik yapıldığında ve herhalde, 
en geç Türkiye Büyük Millet Meclisi göreve başla
dığında yürürlüğe girer. Bu Anayasa hükmü, bundan 
cayamaz efendim. 275 sayılı Kanunun mutlaka Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı gün yürürlüğe 
girmesi lazımdır. 

O halde, Kasımda yapılacak toplantısı, bilmem 
nesi 1.1.1984'ü aşacak hükümleri ihtiva etmemelidir. 
Yüksek Hakem Kurulunun yeniden yapacağı toplu 

sözleşmeler. Bunu bu şekilde bir hükme bağlamakta 
yarar vardır. 

BAŞKAN — Evet, onu bir geçici madde olarak 
koymak lazım. 

RÜŞTÜ ALTAY (Çalışma Bakanlığı Temsilcisi) — 
Sayın Cumhurbaşkanım, «32 nci madde hükümleri 
saklı kalmak kaydıyla» der isek, kanunun 32 nci 
maddesi zaten, sıkıyönetimin devamı faalinde grev 

ve lokavt ertelenip, toplu sözleşme yapma yetkisi as
kıya alınır ise, yine bu Kanuna göre kurulan Yük
sek Hakem Kurulunun yetkili olduğunu belirtiyor, 
hükme bağlamış. 

Bu sebeple, sıkıyönetim devam eder, bu yetkiler 
de askıda kalır ise, 32 nci madde hükmü saklı kal
mak kaydıyla, (zaten burada bir hüküm var) «Yük
sek Hakem Kurulu tarafından yürürlüğe konan söz
leşmeler süre bitimine kadar ve en geç her ıhalü 
kârda şu tarihe kadar devam eder» diyelim, uygun 
görürseniz. 

BAŞKAN — Efendim, bugün zaten bu Kanunu 
oylamayacağız. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaş
kanım, öbür maddeler hazır, bunu da şimdi yapa
biliriz. 

BAŞKAN — Bir kere 82 nci madde görüşülecek, 
o madde kaldırılacak hükümlerle ilgili, o elbette kal
dırılacak. Onun üzerinde münakaşaya gerek yok, 
geçicileri de sonra görüşürüz. 

82 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

82 nci maddeyi oyluyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, geçici 1 inci madde ve 2 nci maddeniû-
yeniden düzenlenmesi lazım. Belki de bir madde daha 
ilave edeceğiz. 

Saat 18.30'a kadar birleşime ara veriyorum. 
Kapanma Saati : 18.07 

..«.. 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 19.00 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Cumhurbaşkanı, Genelkurmay ve Millî Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (K. K. K. ve Millî GUvenlik Konseyi Üyesi) 

Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve MUlî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Millî Güvenlik Konseyi 145 inci Birleşiminin beşinci oturumunu açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

2. — Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Ka
nunu Tasarısı ve Sosyal Güvenlik İş ve İşçi İlişkileri 
Komisyonu Raporu. (1/236) (S. Sayısı : 574) (Devam) 

BAŞKAN — Zannediyorum Komisyon henüz bir 
karara varamadı. Aynı zamanda bu kanun tasarıla
rının yürürlük maddeleri üzerinde biraz daha derin
lemesine düşünmekte yarar var; yapılacak bir hata 
sonra düzeltilemez. 

'Bu bakımdan, hem 10 uncu maddenin, hem ge
çici 4 üncü maddenin, bir de yürürlük maddelerinin 
yeniden gözden geçirilmesi için Komisyona zaman 
bırakıyorum. 

Bilahara tespit edilecek gün ve saatte toplanmak 
üzere 'birleşimi kapatıyorum. 

Teşekkür ederim. 
Kapanma Saati : 19.02 

\>m<i 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

145 İNCİ BİRLEŞİM 

3 Mayıs 1983 Sah 

Saat : 10.00 

I. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
1. — Sendikalar Kanunu Tasarısı ve Sosyal Gü

venlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Raporu. (1/235) 
(S. Sayısı : 573) 

2. — Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Ka
nunu Tasarısı ve Sosyal GüVenlik İş ve İşçi İlişkileri 
Komisyonu Raporu. (1/236) (S. Sayısı : 574) 

3. — 1475 Sayılı iş Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı. (1/269) 



MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 574 

Toplu İ§ Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu Tasarısı ve Sosyal 
Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Raporu. (1 /236) 

r. c» 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 5 Ekim 1981 

Sayı : 101-972/06280 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ IHAİŞIKİANLIĞINİA 

Çalışma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 23.9.1981 tarihinde kararlaş
tırılan «Toplu tş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

GÖREİKÇE 

Başlangıçta ücret ve iş süresi gibi çalışma şartlarını düzenlemek üzere ortaya çıkan toplu İş sözleşmeleri, 
bir asırdan beri özellikle sanayileşmiş ülkelerde hızlı bir gelişme göstermiş ve bu ülkelerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına bir çözüm getirmek için gittikçe önem kazanan bir metod olarak kabul edilmiştir. Bu sözleş
melerin kapsadığı işçi sayısının giderek artması da bunların önemini ortaya koymaktadır. Uluslararası Çalış
ma .Teşkilatının 154 sayılı toplu müzakerelerin geliştirilmesine ilişkin Sözleşmesinin 5 inci maddesine ve 163 
sayüı Tavsiye Kararının 4 üncü maddesinin 7 nci bendine uygun olarak her ülke toplu müzakere sistemini, 
ortaya çıkan yeni şartlar ve millî bünyesine göre düzenlemektedir, ülkelerin ekonomik ve sosyal şartları ile 
örf ve âdetlerimin birbirinden farklı olmasının sonucu olarak, Itoplu sözleşme sistemleri arasımda da farklılık
lar bulunması tabiîdir. 

Ülkemizde sanayi hareketlerinin gelişmesi sonucu sendikaların önem kazanmasıyla birlikte, toplu iş söz
leşmelerinin de revaç bulduğu görülmektedir. İş Hukukumuz yönünden ilk defa 1963 tarih ve 275 sayılı Top
lu tş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu üe yeni bir düzenleme getirilmiştir. 

Bugüne kadar geçen 18 yılı aşan bir süre içerisinde bu Kanunun uygulanmasında bazı boşluklara ve sistem 
aksaklıklarına rastlanmış, bazı müesseseler ise canlılığını kaybetmiş veya yetersiz kalmıştır. 

275 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce yerleşmiş örf ve âdet kuralları bulunmadığından uygulama
da ortaya çıkan bazı sorunların maksada elverişli bir şekilde çözümlenmesi zorlaşmıştır, özellikle toplu iş 
«özleşmesi tiplerinin ve toplu sözleşme düzeyinin tayinindeki kargaşalık. nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlık
lar, ülke ekonomisini ve sosyal barışı zedelemiş; dayanışma aidatı müessesesi uzun tartışmalara sebep olmuş; 
teşmil müessesesini çalıştırmak mümkün olmamış; mahkemeler veya hakemlerce çözümlenmesi mümkün, söz
leşmelerin tefsirinden doğan hukukî ihtilaflar gereksiz hak grevlerine sebep olmuş; uzlaştırma müessesesi gre
ve gidebilmek için uyllması zorunlu bir formalite halini almış; toplu iş sözleşmesini aktedecek yetkili sendi
kanın tayini uzun tartışma ve çekişmelere, lüzumsuz grev ve lokavtlara sebep olmuş; yetkinin kazanılması 
için kanundaki boşluklar sebebiyle sahtecilik iddiaları ile karşılaşılmış; grevin uygulanmaya konulması ta
rihi kanunda belirtilmemiş olduğundan işyerleri devamlı grev tehdidi altında bırakılarak üretim düşmüş ve. 
sonuçda, çahşma barışı bozulmuştur., 
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Bu kanunun hazırlanmasında herşeyden önce yukarıda bir kısmı belirtilen aksaklıkların ve boşlukların gi
derilmesine gayret edilerek, çalışma barışının sağlanması, işçi ve işveren ilişkilerinin düzeltilmesi ve böylece 
verimlilik ve üretimin artırılması amaçlanmıştır. 

İBu kanun ile güçlü sendikacılık ilkesine de uygun olarak işçi haklarının teminat altında tutulması, kaza
nılmış hakların korunması hedef alınmakta, buna karşılık hakların kötüye kullanılmasına mani olunmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — ıBu maddede, toplu iş sözleşmesinin tanımı yapılmakta ve kapsamı belirtilmektedir. 
Tanım yapılırken (Sözleşmenin taraflarına da değinilmiş ve bu sözleşmeyi ancak bir taraftan işçi sendikasıy

la diğer taraftan işveren sendikası veya işverenin yapabileceği hükme bağlanmıştır. Bunların dışında, bir ger
çek veya tüzelkişinin yaptığı sözleşme toplu iş sözleşmesi niteliğine haiz değildir. 

Toplu iş sözleşmesi normatif hükümler denilen hizmet akdinin yapılması muhtevası ve sona ermesiyle il
gili hükümler ihtiva eder. Bundan başka, tarafların hak ve borçlarına, uygulanmaya veya denetime ve uyuş
mazlıkların çözümüne ilişkin hükümler'de toplu iş sözleşmesinde yer alabilir. 

2 nci bentde, toplu iş sözleşmesinin yer bakımından' uygulama alanı gösterilmektedir. Buna göre, bir toplu 
iş közleşmesi bir işyeri için yapılabildiği gibi, aynı işkolunda olmak şartıyla birden çok işyerini de kapsayabi
lir. dtşyeri toplu iş sözleşmesi). 

3 üncü bentde bir işyerinin aynı zamanda birden çok toplu iş sözleşmesi kapsamına giremiyeceği yer al
maktadır. 'Böylece, uygulamada karışıklık yaratan ve aynı işyerinde bir biri arkasına grevlere imkân veren, 
sosyal barışı bozan işkolu-işyeri toplu iş sözleşmesi ayırımı kaldırılmış, bir işyerinde tek bir toplu iş sözleşme
si uygulamasına imkân verecek sistem getirilmiştir. 

2 nci bendin 2 nci fıkrasında işletme toplu iş sözleşmesi adı altında diğer ülkelerde de yaygın olan yeni 
bir toplu iş sözleşmesi tipine yer verilmiştir. Uygulamada, yapılmasının imkânsızlığı ortaya çıktığı için kal
dırılan işkolu toplu iş sözleşmesinin tevlit edebileceği yararların bu toplu iş sözleşmesi ile karşılanabileceği 
düşünülmüştür. Buna göre, aynı Özel veya kamu tüzelkişisine veya aynı kamu kurumu veya kuruluşuna ait 
aynı işkolundaki işyerleri için ancak (bir toplu iş sözleşmesi yapılabilir. 

(Madde 2. — Bu madde, toplu iş sözleşmesinin yapılması, değiştirilmesi ve feshinin ihbarı için şekil şar
tını düzenlemektedir. 

Madde 3. — Bu maddenin 1 inci bendinde, toplu iş sözleşmesi ile hizmet akti arasındaki ilişki düzenlen
mektedir. 

2 nci bentde ise, toplu iş sözleşmesine geçerli olarak konulamayacak hükümler sayılmıştır. 
ıMadde 4. — Bu maddede, toplu iş sözleşmesinin süresi düzenlenmektedir. Buna göre, bir toplu iş sözleşme

si belirli bir süre için veya belirsiz süreli olarak aktedilebilir. Belirli süre bir yıldan az üç yıldan fazla ola
maz. Belirli isürenin bitiminde toplu iş sözleşmesi sona erdiğinden bunun uzatılması mümkün değildir. 275 
sayılı Kanunda yer alan belirli süreli bir toplu iş sözleşmesinin taraflardan birinin fesh edildiğini bildirme
mesi halinde eski sözleşmenin kendiliğinden bir yıl süre ile yenilenebileceğine dair hükme, uygulamada görü
len sakıncalar ve hukuk tekniği açısından doktrinden doğan tartışmalar da göz önüne alınarak bu kanunda 
yer verilmemiştir. 

IBu maddede bir yenilik olarak toplu iş sözleşmesinin süresinin bitmesinden önceki 90 gün içinde veya be
lirsiz toplu iş sözleşmesi sözkonusu ise, feshin ihbar edilmesinden sonra, yeni sözleşme için yetki işlemlerine 
başlanabileceği esası getirilmiştir., 

(Madde 5. — Toplu iş sözleşmesinin feshi veya infisahını gerektirmeyen durumlar bu maddede gösteril
miştir. 

Taraf sendikanın yetkiyi kaybetmesi halinde yetkili başka sendikanın belirsiz süreli toplu ş sözleşmesini 
fesih imkânı 3 üncü fıkrada belirtilmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 574) 



— 3 — 

Madde 6. — 275 sayılı Kanunla getirilen ve sadece toplu iş sözleşmesini akdetmiş bulunan sendikanın 
üyelerinin o sözleşmeden yararlanabildiği, sendikasız işçilerin ise, dayanışma aidatı ödemeleri halinde yarar
lanabilmelerine imkân veren sistem muhafaza edilmiştir. 

275 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde yer alan dayanışma aidatına ilişkin, hüküm, Yargıtay kararların
daki gelişmeler ve dokitorinde'ki fikirler göz önünde tu tutarak yeniden düzenlenm'iştir. 

275 sayılı Kanunun 6 nci maddesindeki hüküm, Yargıtay kararlarındaki gelişmeler göz önünde tutula
rak 2 nci bende alınmıştır. 

Madde 7. — îş Hukuku sistemimizde, bir işkolunda birden fazla sendika kurulması prensibi (çokluk ilke
si) kabul edildiğinden, toplu iş sözleşmesini bu sendikalardan hangisinin yapabileceğini çözümlemek için 7 nci 
madde hükmü 1 inci maddede öngörülen sisteme uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. Toplu iş sözleşme
si yapabilmek için 275 sayılı Kanunun öngördüğü çoğunluk sistemi muhafaza edildiği gibi bundan ayrı ola
rak güçlü sendikacılığı teşvik etmek amacıyla sendikanın kurulu bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin en az 
% 10'unu bünyesinde toplaması şartı aranmaktadır. 

Madde 8. — Yetki tespitinde uygulamada ortaya çıkan aksaklıkları mümkün olan ölçüde ortadan kaldır
mayı amaçlayan değişikliklerle yetki tespitinde izlenecek usûl bu maddede yeniden düzenlenmiştir. 

IMadde 9. — Yetki İtirazlarının incelenmesini düzenleyen bu madde, yeni sistem göz önünde tutularak ha
zırlanmıştır., 

Bu maddede, yetkisine itiraz edilmeyen veya yapılan itirazlar reddedilen sendika veya işverene yetkinin 
bu şekilde belirlenmesi üzerine Bölge Çalışma Müdürlüğü veya Çalışma Bakanlığınca bir yetki belgesi veri
leceği belirtilmiştir. 

Madde 10. — Yetki belgesinin alınmasından sonra, yetkiyi alan sendikanın uzun süre çağrı yapmamasının 
ortaya çıkarabileceği sakıncaları önlemek amacıyla yetki belgesi tarihinden itibaren 30 gün içinde diğer ta
rafı toplu görüşmeye çağırma zorunluluğu bu maddede getirilmiştir. 

Madde lıl. — Bu maddede, toplu görüşmelerin kısa sürede sonuçlandırılarak toplu iş sözleşmesinin ak-
dedilebilhıesi amacıyla toplantı tarihinin, çağrı tarihinden itibaren 30 gün içinde yapı'lması öngörülmüştür. 

Toplu görüşmenin başladığı tarihten itibaren 30 gün içinde anlaşma sağlanamamışsa, taraflardan birinin 
isteği üzerine bir arabulucunun görüşmelere katılabilmesi imkânı sağlanmıştır. 

Toplu görüşmenin başladığı tarihten itibaren 60 günün geçmesine rağmen anlaşma sağlanamamışsa, 
taraflardan birinin talebi üzerine veya resen Bölge Çalışma ,Müdürlüğü veya Çalışma Bakanlığı resmî liste
den bir resmî arabulucu tayin eder. 

Madde 12. — Bu maddede, ttoplu görüşmenin sonunda anlaşmaya varılması halinde yapılacak işlemler 
gösterilmektedir. 

Madde 13. — Bu madde, bir toplu iş sözleşmesinin o işkolundaki diğer işyerlerine de uygulanması 
imkânını düzenlemektedir. Teşmil sorunu, esas itibariyle bir toplu iş sözleşmesinin kapsamı dışında kalan işçi 
ve işverenler bakımından iktisadî ve sosyal bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Aynı işkolunda kurulu iş
yerlerinden bir kısmında sözleşme hükümleri uygulanırken, aynı sözleşmeye taraf olmayan diğer işyerlerinde 
daha düşük şartlarla çalışılması, teşmilin önemini ortaya çıkarmaktadır. Bu madde hükmüne göre bir işko
lunda çalışan işçilerin % 25'ini bünyesinde bulunduran bir işçi sendikasıyla o işkolunda en çok işçi çalıştıran 
işveren sendikası arasında yapılmış bir toplu iş sözleşmesi Bakanlar Kurulu Kararıyla işkolundaki tüm iş
yerlerine aynen, sözleşmesi bulunmayan o işkolundaki diğer işyerlerine veya bir kısmına gerekli değişiklik
ler yapılarak teşmil edilebilir. 

Teşmil edilen işyerlerinde çalışan sendikasız işçiler de 6 nci maddenin 1 inci bendinin son fıkrasında ön
görülen dayanışma aidatını ödemek suretiyle teşmil edilen toplu iş sözleşmesi hükümlerinden yararlanacak
lardır. Böylece, 275 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde yer alan ve fakat işlememiş olan teşmil müessesesine 
işlerlik kazandırılmış olmakta ve Avrupa hukuk sistemlerinde başvurulan bu usulün faydalarından yararlan
mak imkânı getirilmiş bulunmaktadır. 

Madde 14. — Bu maddede, toplu görüşmelerde tarafların hazır bulunarak bu görüşmeleri en çabuk şe
kilde sonuçlanmasını sağlamak için bazı usûl ve önlemler getirmektedir. 
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Madde 15. — 275 sayılı Kanunda öngörülen uzlaştırma sisteminin devrini tamamlayarak etkisini kay
bettiği, özellikle greve veya lokavta gidebilmek için aşılması gereken bir merhale olarak kaldığı, tarafla
rın seçip gönderdikleri tarafsız aracıların aslında tarafsız olmadıkları, bunun neticesinde uzlaştırmanın ço
ğunlukla başarısız kaldığı müşahade edildiğinden; uzlaştırma kuruluna başvurma yolu terkedilerek arabulu
culuk müessesesi öngörülmüştür. (Tarafların arabulucu tayini hususunda anlaşamamaları halinde resmî bir 
arabulucunun resmî listeden Bölge Çalışma Müdürlüğü veya Çalışma Bakanlığı tarafından tayin edilmesi esa
sı kabul edilmiştir. 

Toplu görüşmenin başladığı tarihten itibaren 60 günlük sürenin aşılmış olması halinde veya 14 üncü 
maddede öngörülen hallerde tayin edilen arabuluculuk süresi, arabulucunun tayininden itibaren 15 gündür. 
Bu sürenin sonunda anlaşma olmamışsa arabulucu en geç müteakip işgünü bir uyuşmazlık tutanağı düzenler 
ve aynı gün taraflara tebliğ ve yetkili makamlara tevdi eder. 

Madde 16. — Bu maddede, bu Kanun gereğince Bölge Çalışma Müdürlüğüne gönderilen tutanaklar hak
kında yapılacak işlemler ile Çalışma Bakanlığı tarafından tutulacak toplu iş sözleşmesi siciline ilişkin hüküm
ler yer almaktadır. Bu sicilin nasıl tutulacağı bir yönetmelikte gösterilecektir. 

Madde 17. — Bu maddenin 1 inci fıkrasında grevin genel olarak, 2 nci fıkrasında ise kanunî ve kanun 
dışı grevin tanımı yapılmaktadır. 

I 

Madde 18. — Bu maddenin 1 inci fıkrasında lokavtın genel olarak, 2 nci fıkrasında ise kanunî ve kanun 
dışı lokavtın tanımı yapılmaktadır. 

Madde 19. — Hak uyuşmazlıklarında 275 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinde öngörülen grev veya lo
kavt imkânı kanundan çıkartılmış ve bu madde hükmü buna göre yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 20. — Bu maddede, grev ve lokavt yasakları sayılmaktadır. 
275 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin 11 inci bendi, Millî Savunma Bakanlığınca doğrudan doğruya işle

tilen işyerleri ile tüm üretimini Silahlı Kuvvetler ihtiyacına tahsis eden işyerleri dahil edilerek yeniden dü
zenlenmiştir. 

Madde 21. — Bu maddenin 1 ve 2 nci bendinde, 275 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin 12 ve 13 üncü 
belitlerinde öngörülmüş bulunan V© doğrudan doğruya grev yasağı teşkil etmeyip, grev yasiağıının bir kararla 
ortaya çıktığı haller düzenlenmiştir. 

Bu maddenin 3 üncü bendinde grev ve lokavtın Bakanlar Kurulunca ertelenmesi durumu yeniden düzen
lenerek erteleme süresinin 90 günle sınırlanmasının sakıncaları ortadan kaldırılmıştır. Bu sisteme göre, Ba
kanlar Kurulu memleket sağlığını veya millî güvenliği bozucu nitelikteki uygulanmasına karar verilmiş veya 
başlamış bulunan bir grev veya lokavtı bir kararname ile 30 gün süreyle erteleyebilir ve bunu her defasında 
30 günü geçmemek üzere uzatabilir. 

Ertelemenin 30 günü aşması halinde çağrıyı yapan taraf kanunî hakeme başvurabileceği gibi ertelemenin 
90 günü aşması halinde Çalışma Bakanlığı uyuşmazlığın çözümü için Yüksek Hakem Kuruluna başvurur. Yet
ki işlemi Bölge Çalışma Müdürlüğünce yürütülen işlerde ise kanunî hakem ti Hakem Kuruludur. Yetki iş
lemleri Çalışma Bakanlığınca yürütülmekte ise kanunî hakem Yüksek Hakem Kuruludur. 

Madde 22. — Bu maddenin 1 ve 2 nci bentleri 275 sayılı Kanunun 22 nci maddesine uygun şekilde dü
zenlenmiştir. Grev oylaması müessesesi konusunda uygulamada elde edilen tecrübeler, doktrindeki görüşler 
ve Yargıtay içtihatları göz önüne alınarak bu maddenin 3 ve 4 üncü bentleri yeniden düzenlenmiştir. Buna gö
re, grev oylaması sonucunda grevin uygulanmamasına karar verilmiş ise sendika için bir seçim hakkı vardır. 
Oylama sonucunun kesinleşmesinden itibaren ya anlaşacaktır veya kanunî hakeme başvuracaktır. Aksi halde 
yetki belgesinin hükmü kalmayacağından grev oylamasında kaybeden sendika yeniden yetki prosedürünü iş
letmek zorunda kalacaktır. 

4 üncü bentde işletme sözleşmesine ilişkin grev oylaması düzenlenmektedir. 
Madde 23. — Bu maddenin 1 inci bendi, grev ve lokavt kararının, alındığı tarihten 6 işgünü içinde karşı 

tarafa tebliğ edilmek üzere notere tevdi edilmesini öngörmektedir. 
2 nci bentde, grev ve lokavt kararının çok uzun süre uygulamaya konulmamasının doğuracağı sakıncaları 

ortadan kaldırmak amacıyla, bu kararın karşı tarafa tebliğinden itibaren 60 gün içinde ve en az 12 işgünü 
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önceden bildirilecek tarihte uygulamaya konulabileceği hükme bağlanmıştır. Bildirilen günde başlamayan grev 
veya lokavt hakkı düşer. 60 günlük süre içinde grev veya lokavt kararı uygulanmaya konulmamışsa yetki 
belgesinin hükmü kalmaz. 

Madde 24. — Bu madde, 275 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde düzenlendiği gibi grev ve lokavt halinde 
işçilere işyerinden ayrılma zorunluluğu getirmektedir. 

Greve veya lokavta katılan işçiler işyerine giriş ve çıkışı engelleyemezler. îşyeri önünde veya civarında 
topluluk teşkil edemezler. 

2 nci bentde işveren greve katılmayan veya katılmaktan vazgeçen işçileri çalıştırıp çalıştırmamakta serbest 
bırakılmakta, nelerin işyerinden çıkartıüma'sının veya üşyerine getirilmesinin mümkün olacağı düzenlenmektedir. 

Madde 25. — Bu maddede, kanunî grev veya lokavta katılamayacak işçiler gösterilmiştir. 
Madde 26. — Bu maddenin 1 inci bendinde grev veya lokavt hakkından vazgeçmeye veya bu hakların 

sınırlandırılmasına dair hizmet akitlerine konulacak hükümlerin geçersiz olduğu açıklanmaktadır. 
2 nci bentde ise hak uyuşmazlıklarında özel hakeme başvurulabileceği hakkında toplu iş sözleşmelerine 

hüküm konulabileceği öngörülmüştür. 
Kamu kuruluşları ile ilgili sözleşmelerde ancak Yüksek Hakem Kurulu özel hâkem olarak kararlaştırılabi-

lir. 

Madde 27. — 275 sayılı Kanundaki ilkelere bağlı kalınarak kanunî grev veya lokavtın hizmet akitlerine 
etkisi bu maddede düzenlenmiştir. Yenilik olarak, grev sebebiyle hizmet akdi askıya ahnan işçinin çalışmak 
istemesine rağmen çalıştırılmaması halinde hizmet akdini haklı sebeple feshedebileceği esası öngörülmüştür. 
Ayrıca, bu maddede işçilerin grev veya lokavtın başlamasından önce gerçekleşmiş bulunan ücretlerinin nasıl 
ödeneceği açıklanmıştır. 

2 nci bent hükmüne göre, hizmet akitlerinden doğan hak ve borçlan askıda kalanların yerine hiçbir şekil
de başka işçi alınmaz ve başkaları çalıştırılamaz. Ancak, işveren haklı sebeple hizmet akdini feshettiği iş
çinin yerine yeni işçi alabilmek imkânına sahiptir. Bu bendin 2 nci fıkrasında, uygulamada ortaya çıkan 
tereddütleri gidermek amacıyla, kanunî grev sırasında çalışmak isteyen işçileri işverenin ancak grevden ön
ce gördükleri kendi işlerinde çalıştırabileceği ve fakat bunlara grev yapan işçilerin işlerini yaptıramayacağı 
hükme bağlanmıştır. 

4 üncü 'bentte, grev ve lokavt süresince hizmet akitleri askıda kalan işçilere grev veya lokavtta geçen 
süre için işverence ücret ve sosyal yardımlar ödenemeyeceği esası getirilmiştir. 

Madde 28. — Bu maddede, kanunî grev veya lokavtın konut haklarına etkisi düzenlenmiştir. 
Madde 29. — Bu maddede, kanun dışı grev veya lokavtın sonuçları 275 sayılı Kanunun 29 uncu mad

desine paralel bir şekilde düzenlenmiştir. Bundan başka, 3 üncü 'bentte bir grev veya lokavtın kanun dışı 
olup olmadığının tespiti konusunda açıklık sağlayacak bir hüküm getirilmiştir. 

Madde 30. — Bu maddede, lokavt hakkının kötüye kullanılması düzenlenmekte ve lokavt hakkının kö
tüye kullanılmış olması halinde işçilere 29 uncu maddede öngörülen hizmet akdini haklı sebeplerle feshe
debilirce ve bundan başka her türlü haklarını talep edebilme imkânı tanınmaktadır. 

Madde 31. — Bu maddede, işyerinde grev ilan etmiş olan işçi sendikasına, işyerinin giriş ve çıkış yer
lerine greve katılan işçiler arasından en çok ikişer grev gözcüsü koyma yetkisi verilmektedir. Ancak, uy
gulamada çıkan sorunlar da dikkate alınarak grev gözcülerinin işyerine giriş ve çıkışlara engel olamayacak
ları hükme bağlanmıştır. 

Madde 32. — Bu maddede, lokavt gözcülerinin durumu 31 inci maddedeki grev gözcülerine paralel bir 
şekilde düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Madde 33. — Bu maddede, mülkiye amirinin görev ve yetkilerini belirleyecek bir tüzüğün yapılması 
öngörülmüştür. 

Madde 34. — Grev ve lokavtı sona erdirmede yapılacak işlemler bu maddede düzenlenmiştir. 
Madde 35. — Bu maddede, 11 Hakem Kurulunun kuruluşu ve görevleri belirtilmiştir. 
Madde 36. — Yüksek Hakem Kurulunun kuruluşu ve görevleri'bu maddede düzenlenmiştir. 
Madde 37. — Kanunî Hâkem Kurullarının hukukî niteliği belirtilmiştir. 
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Madde 38. — Hâkem Kurullarına işçi ve işverenler adına katılacak hâkemlerde aranacak nitelikler be
lirtilmiştir. 

Madde 39. — Hakem Kurullarına işçiler adına hâkem seçilmesi 275 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin 
1 inci bendi ve 42 nci maddesindeki esaslara göre düzenlenmiştir. 

Madde 40 .— İl Hâkem Kurullarına işverenler adına katılacak hakemlerle ilgili esaslar düzenlenmiştir. 
Madde 41. — îl Hâkem ve Yüksek Hâkem Kuruluna katılacak hâkemlerin seçimini isteme zamanı bu 

maddede işin bünyesine uygun, şekilde düzenlenmiştir. 

Madde 42. — Toplu iş uyuşmazlıklarında grev veya lokavtın yapılamayacağı göz önünde tutularak işçi
lerin haklarının zedelenmesinin önlenmesini sağlayacak tedbirler bu maddede düzenlenmiştir. 

Madde 43. — Gerek menfaat ve gerekse hak grevi uyuşmazlıklarında özel hâkeme başvurmak konusunda 
açıklık getirecek bir düzenleme yapılmıştır. 

Madde 44. — Uyuşmazlıkların giderilmesinde resmî arabuluculuk müessesesinin önemi göz önünde tu
tularak bu konuda bir tüzük yapılması uygun görülmüştür. 

Madde 45. — 51. — Bu maddelerde çeşitli hükümler yer almaktadır. 
Madde 52. — 63. — Bu maddelerde, bu Kanunda öngörülen yasaklara ve emredici diğer hükümlere ay

kırı davranmanın cezaî bakımdan müeyyideleri Ceza Kanunundaki cezalarla ilgili olarak yapılan değişiklik
ler de göz önünde tutularak gösterilmiştir. 

Geçici Madde 1. — 3. — İntikal hükümleridir. 

Madde 64. — Yürürlükten kaldırılan kanunlarla ilgilidir. 

Madde 65. — 66. — Yürürlük ve Yürütme hakkındadır. 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

GENEL GEREKÇE 

1. Ülkemizde toplu pazarlık düzenine geçiş 334 sayılı T. C. Anayasasının ilgili hükümlerine dayanıla
rak çıkartılan 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu ile başlamıştır. 

2. 7 Kasım 1982 tarihinde kabul edilen 2709 sayılı T. C. Anayasasının toplu iş sözleşmesi, grev hakkı 
ve lokavta ilişkin hükümleri gereği ve 275 sayılı Kanunun yaklaşık 20 yıllık uygulamasında ortaya çıkan çe
şitli aksaklıkların giderilmesi için bu Tasarı hazırlanmıştır. 

3. Kanunun 'hazırlanmasında uygulamadaki aksaklıklardan başka, yargı içtihatları ile doktrin de göz 
önünde bulundurulmuş, işçi, işveren ve hükümet üçlüsü dışında üniversitelerimizin ve basınımızın görüşleri 
alınarak değerlendirilmiştir. 

4. Giderilmesi amaçlanan aksaklıklar özellikle; toplu iş sözleşmelerinde tip ve düzey karışıklığı, daya
nışma aidatı üzerindeki tartışmalar, teşmil müessesesinin işletilememesi, yetkili sendikanın tayininde ortaya 
çıkan sorunlar, 'hukukun temel ilkeleriyle bağdaşmayan hak grevi, grev ve lokavt kararların alınması, uygu
lanmaya konulması ve kanun dışı grev ve lokavt müeyyidelerinin yetersizliği gibi hususlardır. 

5. Anayasamızın öngördüğü temel tercihler ise; işçiler ve işverenlerin karşılıklı olarak ekonomik ve sos
yal durumlarını düzenlemek amacıyla toplu iş sözteşmeleri yapma hakkına sahip oldukları; aynı işyerinde, 
aynı dönem için 'birden fazla toplu iş sözleşmesi yapılamayacağı ve uygulanamayacağı; sadece menfaat gre
vi yapılabileceği; lokavtın grev kararına bağlı olduğu, grev hakkı ve lokavtın kötü niyetle, toplum zararına 
ve millî serveti tahrip edecek şekilde kullanılamayacağı; grev ve lokavtın yasaklandığı veya ertelendiği du
rumlarda uyuşmazlığın Yüksek Hakem Kurulunca çözümleneceği gibi ilkelerdir. 

6. Bilindiği gibi endüstri ilişkileri düzeninin dinamik yönünü toplu pazarlık, toplu iş mücadeleleri ve 
barışçı çözüm yolları teşkil etmektedir. Bu yüzdendir ki klasik demokrasilerde işçi ve işveren sendikalarının 
faaliyetleri toplu pazarlık etrafında yoğunlaşmaktadır. 

Öte yandan toplu iş Sözleşmeleri birçok ülkede çalışma şartlarını tayin eden çok önemli belgelerdir. Hat
ta sanayileşmiş bir çok toplumda işçi-'işveren ilişkileri yasalardan çok toplu iş sözleşmeleri ile tayin ve tes
pit edilmektedir. 

Toplu iş sözleşmelerinin kazandığı sosyal önemin yanında ülkenin ekonomisini de çok yakından etki
lediği şüphesizdir. Ülkenin ekonomik ve sosyal şartlarına uygun bir toplu sözleşme modeli çalışma ilişkile
rinde huzuru sağlarken, ülkenin kalkınmasının hızla gerçekleşmesi mümkün olabilecektir. Esasen ekonomi
nin büyümesi ile ülkenin kalkınması arasındaki fark da buradan ileri gelmektedir. Adil bir gelir bölümüne 
imkân veren toplu pazarlık düzeni sağlıklı bir sosyal bünyenin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 1970 
lerden sonra ekonomik, sosyal ve siyasal şartların bozulması, Devlet otoritesini hiçe sayan anarşik eylem
lerin yaygınlaşması toplu pazarlık düzenini de etkilemiştir. Bu dönemdeki sorunların bir kısmının kaynağı 
ise yasaların boşlukları ile uygulamada yapılan yorumların yetersizliği olmuştur. Esasen Türk endüstri ilişki
lerini inceleyen bilim adamları yıllardan beri 274 ve 275 sayılı yasaların aksayan hükümlerini ortaya koy
muşlar ve bunların tashihi için tekliflerde bulunmuşlardır. Fakat 1980 öncesi yürütme ve yasama organ
larının işleyişinde karşılaşılan sorunlar bu iki yasanın değiştirilmesine bir türlü imkân vermemiştir. 

Toplu iş sözleşmelerini, grev ve lokavtları ve barışçı çözüm yollarını düzenleyen bu tasarı da Sendikalar 
Kanunu Tasarısı gibi geniş ölçüde bilimsel görüşlerden mülhem olarak 'hazırlanmıştır. 1980 öncesi cereyan 
eden olayların tecrübelerinden yararlanılmıştır. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu maddede Toplu tş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun amacı gösterilmiştir. Bu amaç, 
Anayasamızın çalışma ile ilgili hükümler bölümünde yer alan esaslara göre düzenlenmiştir. 

Madde 2. — 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 1 inci maddesinden aynen ak
tarılmıştır. Ayrıca işveren kavramına açıklık getirilmiştir. 

Madde 3. — Madde, işyeri ve işkolu toplu iş sözleşmesi ikiliğini ortadan kaldırmış, İşyeri veya işyer
leri sözleşmesi hükmüne yer vermiştir, işyeri-işkolu sözleşmeleri ayrımının ve özellikle işkolu toplu iş söz
leşmelerinin yapılmasından doğan sorunların ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. Bu çözüm şeklinin işkolu 
toplu iş sözleşmeleriyle amaçlanan hususları da engellemeyeceği açıktır. Çünkü 'bu düzenleme bir yerdeki 
veya bölgedeki yahut işkolundaki tüm işyerlerini kapsayabilecek bir toplu iş sözleşmesinin yapılması im
kânını da açık tutmaktadır. Nitekim «Grup sözleşmesi» diye adlandırılan Sözleşmeler işkolu sözleşmesi esası
na göre değil, işyeri Sözleşmesi esasına göre yapılmış bir yerdeki veya bölgedeki yahut değişik yerlerdeki 
çok sayıda işyerini kapsayan sözleşmeler olarak uygulama alanına sokulmuş 'bulunmaktadır. 

İkinci fıkra hükmüyle özellikle bankalar, deniz yolları işletmeleri gibi birden çok işyerinin aynı işkolun
da dlmalkla birlikte, işçilerin ayrı sendikalarda örgütlenmesi halinde, yeknesak toplu İş sözleşmelerinin ger
çekleştirilmesinin zor olduğu işletmelerle ilgili sorunları çözümleme amaçlanmıştır. Buna göre, özel veya 
kamu tüzelkişisine veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait aynı işkolunda birden çok işyerine sahip 
bir işletmeden işçilerin bir iş yerinden diğerine naklinin işletmenin niteliği ica'bı olduğu hallerde bu iş yer
lerinin tümü için ancak bir işletme toplu iş sözleşmesi yapılabilecektir, örneğin bir gemiden diğerine işçi 
nakli mümkün olduğundan 'bu işyeri için 'bir işletme sözleşmesi yapılacaktır. Bu nitelikte olmayanlar ise ay
rı sözleşme akdedebileceklerdir. 

Üçüncü fıkra ile işletme niteliği üzerinde çıkacak uyuşmazlıkların süratle çözüme kavuşturulması sağ
lanmıştır. 

Son fıkra hükmü ise Anayasamızın 53 üncü maddesi gereğidir. 
Madde 4. — Madde, toplu iş sözleşmelerinin yazılı olarak yapılmasını öngörmektedir. Yazılı olarak ya

pılmayan toplu iş sözleşmeleri şekil şartına uyulmadığından geçersiz sayılacaktır. 

Madde 5. — Toplu iş sözleşmelerine konulamayacak hükümler maddede belirtilmiştir. Sayılan hususla
rın toplu iş sözleşmelerine konulması bu hükümlerin butlanına sebep olacaktır. 

Madde 6. — Madde, temelde bir değişiklik yapılmaksızın 275 sayılı Kanundaki esaslara uygun olarak 
düzenlenmiştir. 

Madde 7. — Toplu iş sözleşmelerinin süresi 275 sayılı Kanunda olduğu gibi asgarî bir yıl azamî üç 
yıl olarak tespit edilmiştir. Uygulamada sorun yaratan ve çalışma barışını da 'bozan yenileme kaldırılmış, 
ayrıca üç yıllık azamî süre içinde kalmak şartıyla da olsa, tarafların anlaşmasıyla imza sırasında kararlaş
tırılan sürenin uzatılması yolundaki uygulamaya yer verilmemiştir. 

— Toplu iş sözleşmesinin süresinin bitiminden önceki 120 gün içinde yeni sözleşme için yetki işlemle
rine başlanacağı belirtilmiş, ancak, yapılacak toplu iş sözleşmesinin yürürlükte olan sözleşmenin süresi sona 
ermedikçe yürürlüğe giremeyeceği de hükme bağlanmıştır. Böylece aynı anda iki sözleşmenin yürürlüğü 
engellenmiştir. 

— Faaliyeti bir yıldan az süreli işlerde uygulanmak üzere, bir yıldan az süreli toplu iş sözleşmesi yapıl
ması öngörülmekte, ancak bu sözleşmenin azamî uygulama süresi bir yıl olarak tespit edilmektedir. 

Toplu iş sözleşmeleri, süresi sonunda kendiliğinden sona ereceğinden ayrıca tarafların bildirimde bulun
ma şartına da gerek kalmadan kendiliğinden festi edilmiş olacaklardır. 

Madde 8. — Madde, 275 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası esasına uygun olarak düzen
lenmiştir. 

Madde 9. — Madde de tuplu iş sözleşmesinin tarafı olan işçi sendikası üyeleri ile bu sendikaya üye ol
mayan, üyelikten ayrılan, çıkarılan işçilerin toplu iş Sözleşmesinden yararlanmaları hakkındaki kurallara 
yer verilmiştir. 
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Uygulamadaki tartışmalı konulara açıklık getirmek amacıyla, yargı kararlarına uyularak dayanışma aida
tı ödenmesinde taraf sendikanın muvafakatma gerek olmadığı, dayanışma aidatı ödemek suretiyle yararla
nılmanın başlangıcının talep tarihi olduğu hükme bağlanmıştır. 

— Ayrıca dayanışma aidatı miktarının tavanı konusunda 275 sayılı Kanuna sadık kalınmıştır. 
Yeni getirilen bir hükümle faaliyeti durdurulan sendikalara dayanışma aidatı ödenemeyeceği de belir

tilmiştir. 
Madde 10. — 275 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi hükmü esas alınmış ancak, işverenin imza tarihindeki 

bağlılığı çağrı tarihine götürülmüştür. 
Madde 11. — 275 sayılı Kanunun 8 inci maddesindeki teşmile alt hükümler temel olarak alınmıştır. An

cak teşmil edilecek toplu iş sözleşmesinin aynı işkolunda çalışan işçilerin çoğunluğunu kapsaması esası 
değil, en fazla üyeye sahip sendikanın imzaladığı herhangi bir toplu iş sözleşmesi olması esası getirilmiştir. 
Bununla teşmil kapsamına girecek işyerlerinin özellikleri de göz önünde bulundurularak en uygun sözleşme
nin teşmili öngörülmüştür. 

Bu suretle teşmilin işlerliği kolaylaştırılmış ve toplu iş Sözleşmelerinden yararlanmayan işçi sayısının azal
tılması amaçlanmıştır. 

Madde 12. — 2 nci maddedeki düzenlemeye paralel olarak yetkinin ne şekilde tespit edileceği bu mad
dede belirtilmiştir. Tarım - iîşkolundaki işçilerin genellikle geçici olması ve sendikalaşma durumları dikkate 
alınarak % 10 oranı % 5 olarak tespit edilmiştir. 

Madde 13 ve 14. — 275 sayılı Kanunun uygulama döneminde toplu iş sözleşmesi yapma
ya yetkili tarafların, özellikle yetkili işçi teşekkülünün tespitinde ne kadar önemli sorunların orta
ya çıktığı, bunların ülkede çalışma barışını bozucu düzeye ulaştığı, başta sahtecilik olmak üzere değişik 
usul ve itirazlarla uzun süre kaybına sebep olduğu, toplu görüşmelere geç başlandığı ve benzeri durumlar 
nedeniyle yetki işlemlerine bir an önce başlanması, mümkün olduğu kadar çabuk tespiti ve sözleşme düze
ninin biran önce kurulması amaçlandığından 13 ve 14 üncü madde hükümleri düzenlenmiştir. 

Yetkiyi belirlemek üzere bir merkeze bağlılık kabul edilmiş ve bu görev Çalışma Bakanlığına verilmiştir. 

Çalışma IRakanlığı, Sendikalar (Kanunu ile kurulan sıkı bağlantı sonucu işkollarında çalışan işçiler ve 
bunlardan sendika üyesi olanlar ile hangi sendikalara üye bulundukları konusunda sağlıklı bilgi ve belgelere 
sahip olacaktır, işçi sendikalarına üye olanların dururumu ise Sendikalar Kanununda düzenlendiği üzere 
Bakanlığa gönderilen hem üyeliğe giriş, hem de üyelikten ayrılış belgelerine göre tespit edilecektir. 

Yetki tespitinde, işçi sendikası, işveren sendikası veya işveren sendikası üyesi olmayan işveren Çalışma 
Bakanlığına başvuracaktır. 

Madde 15. — Çalışma Bakanlığınca Itespit edilen yetkiye yapılacak itirazın hangi mahkemeye yapılacağı, 
usûlü ve süresi hükme bağlanmıştır. 

Madde 16. — (Kesinleşen yetkinin Çalışma Bakanlığınca «Yetki Belgesi» ile tespiti öngörülmüştür., 

Ayrıca, Yetki IBelgesi almadan yapılan bir toplu iş Sözleşmesinin işyerinde ilânından itibaren kırkbeş gün 
içinde ilgililerce dava yoluyla hükümsüzlüğünü ileri sürüleceği belirtilmiştir. Amaç, çalışma hayatında is
tikrarı sağlamaktır. 

Madde 17. — Toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili olan tarafların toplu görüşmelere başlamaları, görüş
melerin yer ve zamanının belirlenmesi ve bu hususta çıkan uyuşmazlıkların çözümü hükme bağlanmıştır. 

Madde 19. — Yetkiyi alan sendikanın uzun süre çağrı yapmamasının ortaya çıkardığı sakıncaları önle
mek üzere yetki belgesi tarihinden itibaren otuz iş günü içinde toplu görüşmeye başlanması zorunluluğu ge
tirilmiştir. Buna göre taraflar toplu görüşme yer, gün ve saati üzerinde anlaşamazlarsa ve bu hususu da gö
revli makama bildirmezlerse yetki belgesi hükümsüz kalacaktır. Taraflardan birinin görevli makama baş
vurması halinde, görevli makamca toplantı yer, gün ve saati tespit edilerek taraflara bildirilecektir. Buna 
rağmen bir tarafın 30 gün içinde İsrarla toplu görüşmeye başlamamasının sonucu 21 inci maddede hükme 
bağlanmıştır. 

Madde 20. .— 275 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi esas alınmış, gerekli eklemeler yapılmıştır. 
Madde 21. — (Madde, 19 uncu maddenin sonuçlarından olan Uyuşmazlığı ve tespitini düzenlemektedir. 
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Madde 22. — (Uygulamada işletilememiş olan uzlaştırma kuruluna başvurma yolu terk edilerek arabulu
culuk müessesesi öngörülmüştür. Tarafların arabulucuyu tayinde anlaşamamaları halinde resmî bir arabulucu
nun kura ile veya hâkim tarafından tayini öngörülmüştür. 

Madde 23. — Altmış gün geçmesine rağmen anlaşma olmadığı takdirde itayin edilen arabulucunun görevi, 
görev süresi ve sözleşme yapılmadığı takdirde tutanakla bu durumu tespit etmesi ve görevli makama bildir
mesi hükme bağlanmıştır. 

Madde 24., — 275 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi esasa dokunulmadan ifade değişikliğiyle hükme bağ
lanmıştır. 

Madde 25. — Maddede grevin genel tanımı, kanunî grev, kanun dışı grev ve kanun dışı grevin müeyyi
deleri ile karşılanan eylemler belirtilmiştir. 

Anayasamızın 54 üncü maddesi uyarınca, grev hakkı sadece toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında, 
uyuşmazlık çıkması halinde tanınmış 275 sayılı Kanunda yer alan hak grevine yer verilmemiştir. 

Madde 26. — Maddede, genel olarak lokavt, kanunî lokavt ve kanun dışı lokavt tanımlanmıştır. 
1275 sayılı Kanundan farklı olarak kanunî lokavt savunma lokavtı olarak düzenlenmiştir. Ancak 2 nci 

fıkrada, kanunî lokavt, işçi sendikası tarafından grev kararı alınması halinde uygulanacaktır. İşverenin lokav
tı uygulaması grevin uygulanması şartına değil, grev kararı alınmış olması şartına bağlanmıştır. Diğer bir 
ifade ile, işçi sendikası grev karan almadıkça, işveren lokavt kararı alamayacak ve uygulayamayacaktır. Fakat 
işçi sendikası kanundaki şartları yerine getirerek, grev kararı almış ve işverene tebliğ elim işse, kanun hüküm
lerine uyarak lokavt kararı alabilecektir. Bundan sonra işçi sendikası grev kararını uygulamasa dahi işveren 
kanuna uygun olarak almış olduğu lokavt kararını uygulayabilecektir. 

Şayet bu imkân verilmemiş olsa idi, greve karşı da olsa işverenlere lokavtın tanınması anlamını yitirirdi. 
Zira grev uygulanmaya başladıktan sonra, işveren greve katılmayan işçileri lokavt söz konusu olmadan, ça-
lıştırmayabileceği cihetle lokavta başvurması büyük ölçüde anlamsız kalırdı. 

Madde 27. — Maddede kanunî grev kararının alınabileceği süre ile başlangıç tarihi tespit edilmiştir. Bu sü
relere uymamanın sonucu, yetki belgesinin hükümsüzlüğüdür. 

Üçüncü fıkraya göre birden çok işyeri için yürütülen toplu iş sözleşmeleri müzakerelerinde uyuşmazlık çık
ması halinde, işçi sendikası uyuşmazlığın kapsamındaki işyerlerinin bir kısmı için grev kararı almış olsa dahi 
lokavt kararı o uyuşmazlığın kapsamındaki başka iş yerleri için de alınabilir. Şayet bu imkân tanınmasa 
idi, grup sözleşmeleri için yapılan görüşmeler açısından lokavt etkili olmazdı, 

Madde 28. — Maddede alınan (grev ve lokavt kararlarının tebliği ve ilanına ilişkin usûl ve süreler hükme 
bağlanmıştır. 

Madde 29. — Maddede grev ve lokavtın yasak olduğu işler sayılmaktadır. 275 sayılı Kanundaki yasak 
işlere, toplum hayatını felce uğratacak, tesirleri uzun zamanda giderilemeyecek işler de grev ve lokavt yapıla
mayacak işlere eklenmiştir. 

Madde 30. — Maddede grev ve lokvatın yapılamayacağı işler sayılmış ve sayıları giderek artan huzurev
leri insanî amaçlarla grev ve lokavt yasaklarına dahil edilmiş, üretiminin tamamı millî savunmaya tahsis edil
miş olan işyerleri de grev ve lokavt yasağı kapsamına alınmıştır. 

Madde 31. — Maddede, grev ve lokavtın geçici olarak yasaklandığı haller sayılmaktadır. 275 sayılı Ka
nunun 20 nci maddesi esas alınmış uygulamadan doğan aksaklıkları gidermek amacıyla maddeye bazı ekleme
ler yapılmıştır. 

Madde 32. — Maddede, grev ve lokavtın yasaklandığı hallerde ve olağanüstü hallerde 'Yüksek Hakem 
Kurulunun süresi biten toplu iş sözleşmelerini yenileyerek yürürlüğe koyması sağlanmış, ayrıca geçici yasak
larda bu yasağın altı aydan fazla sürmesi halinde Yüksek Hakem Kuruluna başvurulması öngörülmüştür. 

Madde 33. — Madde, Anayasamızın 54 üncü maddesi paralelinde ve bu hususta doktrinde ileri sürülen 
görüşler doğrultusunda düzenlenmiştir. Hangi grev ve lokavtın genel sağlığı veya millî güvenliği bozucu ni
telikte olduğunu tespit yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiş, ancak yargı denetimi de maddede belirtilmiştir. 

Madde 34. — Maddede, erteleme kararının yürürlüğe girmesi ile birlikte Çalışma Bakanının bizzat ve bir 
arabulucu ile birlikte uyuşmazlığın giderilmesi için gayret göstermesi öngörülmüş, ayrıca, tarafların bu 
süre içerisinde uyuşmazlığı özel hakeme İntikal ettirmeleri yolu açık tutulmuştur. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 574) 



— 11 — 

Erteleme süresi içerisinde taraflarca birinci ve ikinci fıkralara göre anlaşmaya varılamamışsa, uyuşmazlı
ğın Yüksek Hakem "Kuruluna intikalinde, grev ve lokavt yasaklarından farklı bir yol tercih edilmiş ve Çalışma 
Bakanına başvurma görevi verilmiştir., 

Madde 35. — Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarına, 275 sayılı (Kanunun 22 nci maddesi esas olarak 
alınmış, ancak oylama yapılması için aranan üçte bir oranı yerine dörtte bir oranı getirilmiştir. 

Madde 36. — Grev oylaması müessesesinin sonuçları bu konudaki Yargıtay içtihatları, doktrindeki gö
rüşler ve tecrübeler dikkate alınarak yeniden düzenlenmiş, işletme toplu iş sözleşmesine ilişkin grev oylaması 
usul ve esasına sisteme uygun olarak yer verilmiştir. 

Madde 37. — Maddede grev ve lokavtın başlamasının süre ve usulü hükme bağlanmıştır. 
Madde 38. — Madde, grev veya lokavtın uygulanmaya başlanmasıyla işçilerin işyerinden ayrılmaları ge

rektiği; çalışmak isteyenleri çalıştırıp çalıştırmamakta işverenin serbest olduğu; greve veya lokavta maruz 
kalan işçilerin yapamayacakları eylemlerin bir kısmı ile grev sonunda imzalanan toplu iş sözleşmesi ile 
greve katılmayan işçilerin ilişkileri düzenlenmekte ve nelerin işyerinden çıkarılmasının veya işyerine getiril
mesinin mümkün olacağı belirtilmektedir. 

Madde 39. — Bu madde grev ve lokavta katılamayacak işçi kadrosunun tespitine ilişkin hususları hük
me bağlamaktadır. 

Madde 40. — 39 uncu maddeye göre tespit edilen işçi kadrosundaki işçilerin ismen belirlenmesini hükme 
bağlamıştır., 

Madde 41, — Maddede, grev hakkı ve lokavt Anayasamızdaki ifadesine uygun bir şekilde belirtilmiştir. 

Madde 42. — IMadde, 275 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin 1 inci bendindeki esasları kapsamakta, 
grev ve lokavtın başlamasından önce gerçekleşmiş bulunan ücretlerinin nasıl ödeneceğini açıklamaktadır. 
Ayrıca grev ve lokavt süresince bu sürelere ilişkin ücret ve sosyal yardımların ödenemeyeceği, bu sürenin kı
dem tazminatının hesabında dikkate alınamayacağı belirtilmekte, aksinin toplu iş sözleşmeleri ile kararlaştı
rılması önlenmektedir. 

Son fıkra ile grev ve lokavt süresince işçilerin Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilişkileri düzenlenmektedir. 
Madde 43. — Bu maddenin birinci fıkrası kısmen, üçüncü fıkrası ise aynen 275 sayılı 'Kanunun 27 nci 

maddesinden aktarılmış, ancak işverenin haklı nedenle hizmet akti feshedilen işçinin yerine işçi alabilme im
kânına açıklık getirilmiştir. 

İkinci fıkra ise uygulamada tereddütlere açıklık kazandırmak amacıyla düzenlenmiştir. 
Madde 44. — Madde 275 sayılı Kanunun 28 inci maddesinden esasa dokunulmaksızın ifade değişiklik

leri yapılmak suretiyle aktarılmıştır. 
Madde 45. — Madde. 275 sayılı Kanunun 29 uflfou maddesindeki esaslara uygun olarak ifade değişik

liği ile aktarılmıştır. 
Madde 46. — Maddede, grev veya lokavtın kanun dışı olup olmadığının tespiti konusuna açıklık getire

cek düzenleme yapılmıştır. 

Madde 47. — Madde, Anayasamızın 54 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarına uygun olarak dü
zenlenmiş, 275 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ifade değişiklikleri ile ikinci ve üçüncü fıkra olarak hük
me bağlanmıştır. 

Madde 48. — Maddenin birinci fıkrası 275 sayılı Kanunun 31 inci maddesinden aktarılmıştır. 
İkinci ve üçüncü fıkralar ise uygulamadan doğan ve geçmişteki bazı aşırı propagandalarının tekrarını 

engellemek amacıyla getirilmiştir. 
Madde 49. — Madde 275 sayılı Kanunun 31 inci maddesi paralelinde olup, lokavt gözcülerinin görev

lerini düzenlemektedir,; 
Madde 50. — Madde, 275 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi paralelinde olup, ayrıca grev ve lokavt ha

linde mülkî amirin görev ve yetkilerini belirtecek biı tüzüğün çıkarılmasını amirdir. 
Madde 51. — Madde, grev ve lokavtın sona erdirilmesinde yapılacak işlemleri belirtmektedir. 
Ayrıca dördüncü fıkra hükmü ile; grevin etkisinir kalmadığı farz edilen durumlarda hâkimin müdaha

lesi sağlanmıştır, 
Madde 52. — Maddede Yüksek Hâkem Kuruluna başvuru düzenlenmiştir. 
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Madde 53. — Maddede Yüksek Hâkem Kurulunun oluşumu düzenlenmiş, ayrıca, seçimle gelen üye
lerin seçim usulü ile görev sürelerine ilişkin hükümlere yer verilmiştir. 

Madde 54. — Maddede, Yüksek Hâkem Kurulunun uyuşmazlığı incelemesi usulü ile toplantı ve ka
rar nisabı düzenlenmektedir. Usule ve toplantıya ilişkin hususlar 275 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin 
üç ve dördüncü bentleri bazı değişiklikler yapılarak aktarılmıştır. 

IMadde 55. — Maddede, Yüksek Hâkem Kurulunun kararlarının niteliği hükme (bağlanmıştır. 
Madde 56. — Maddenin 1, 2 ve 3 üncü bentleri 275 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin, aynı numa

ralı bentlerinden aktarılmıştır. 4 üncü bent ise, Yüksek Hâkem Kurulunun işleri göz önünde tutularak şart
larda bazı değişiklikler yapılarak yeniden düzenlenmiştir* 

Madde 57. — Yüksek Hakem Kurulu daimî bir kuruluş haline geldiğinden sekreterlik işlerinin görülme
si için 'bir genel sekreterliğin kurulması öngörülmüştür. Bu genel sekreterliğe daimî personel atanacak, ayrıca 
işin hacmine göre ihtiyaç duyulduğunda Başbakanlıkça yeteri kadar raportör ve uzman görevlendirilecektir. 

Madde 58. — Maddede, tarafların toplu hak ve menfaat uyuşmazlıklarında anlaşarak özel hâkeme baş
vurması hali 275 sayılı Kanunun 43 üncü maddesi hükümleri de dikkate alınarak açıklıkla hükme bağlanmış
tır, 

Madde 59. — Resmî arabulucuk teşkilatının kuruluşu ve resmî arabuluculuk yapacakların listesinin dü
zenlenmesi ile bunların ücretleri ve diğer hususların bir tüzükle belirtileceği öngörülmüştür. 

Madde 60. — Maddede toplu iş sözleşmelerinin yorumundan doğacak uyuşmazlıklarında dava açılabi
leceği hükme bağlanmış, uyuşmazlığın biran önce çözüme kavuşturulması için mahkemelere belirli süreler 
verilmiş ve karara uymayan tarafa uygulanacak müeyyide ıbelirtilmiştir. 

Madde 61. — Maddede eda davasının hukukî sonucu belirtilmiştir. 
Madde 62. — Madde 275 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinden esasa dokunulmadan ifade değişikliği 

ile aktarılmıştır. 
Madde 63. — Madde, 275 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinden esasta bir değişiklik yapılmadan sisteme 

uygun ifade değişiklikleriyle hükme bağlanmıştır. 
Madde 64. — Madde, 275 sayılı Kanunun 47 nci maddesinden esasta değişiklik yapılmaksızın sisteme 

uygun ifade değişiklikleri ile hükme bağlanmıştır. 
Madde 65. — Yüksek Hâkem Kurulunun çalışma usul ve tarzı ile üyelerle, kurulda görevlendirileceklere 

ödenecek tazminatlar için toir tüzüğün çıkarılması da öngörülmektedir. 
Madde 66. — Maddenin birinci fıkrası 275 sayılı Kanunun 50 nci maddesinden aktarılmıştır. 
İkinci fıkra, uygulamada asliye hukuk ve iş mahkemeleri arasında çıkan uyuşmazlıkları gidermek ama

cıyla getirilmiştir. 
Madde 68 - 81. — Ceza hükümleri, mevzuat değişiklikleri de göz önünde bulundurularak günün koşul

larına uydurulmuştur. 
Madde 82. — Yürürlükten kaldırılan Kanunları belirtmektedir. 
Geçici Madde 1. — Bu Kanuna göre Yüksek Hakem Kurulu teşkil edilinceye kadar 2364 sayılı Kanu

na göre teşkil edilmiş, Yüksek Hâkem Kurulunun görevine devam etmesine ilişkindir,; 
2364 sayılı Kanuna göre yürürlüğe konulmuş Toplu İş Sözleşmelerinin yürürlük süresinin sonuna kadar 

uygulanması öngörülmektedir. 
Geçici Madde 2. — Eski yönetmelik ve tüzüklerin hükümlerinin ıbu Kanunun 65 inci maddesinde öngö

rülen tüzüğün çıkmasına kadar uygulanmasına ilişkinçÜTi 
Madde 83. — Yürürlüğe ilişkindir. 
Madde 84. — Yürütmeye ilişkindir. 
Arz olunur. 

Erberk İNAM Fazıl KAYNAKDEMİR 
Dz. Öğ. Alb. Hv. Prs. Kd. Bnb. 

Komisyon Başkanı Üye 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Toplu îş Sözleşmesi 
Grev ve Lokavt Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Toplu İş Sözleşmesi 

Tanımı ve kapsamı 

MADDE 1. — 1. Toplu îş Sözleşmesi, hizmet akdinin yapılması, muhtevası ve 'sona ermesi ile ilgili hu-
husları düzenlemek üzere yetkili işçi sendikası ile yetkili işveren sendikası veya işveren arasında yapılan söz
leşmedir. Toplu iş sözleşmeleri tarafların karşılıklı hak ve borçlarını, sözleşmenin uygulanmasına ve deneti
mine ait hükümleri ve uyuşmazlıkların çözümü için başvurulacak yollari düzenleyen hükümler de ihtiva 
edebilir, 

2, Bir toplu iş sözleşmesi aynı işkolunda bir veya birden çok işyerini kapsayabilir. 
Özel veya kamu tüzelkişisine veya kamu kurum ve kuruluşlarınla ait aynı i^kblundakii birden çok iş

yeri için ancak bir toplu iş sözleşmesi yapılabilir. 
Bu Kanun anlamında buna işletme toplu iş sözleşmesi denir. 
3. Bir işyeri aynı zamanda birden çok toplu iş sözleşmesinin kapsamına giremez. 

Şekil 

MADDE 2. — Toplu iş sözleşmesinin yapılması, değiştirilmesi ve feshinin ihbarı yazılı olarak yapılma
dıkça geçerli değildir. 

Toplu is sözleşmesinin hükmü 

MADDE 3. — 1. Toplu iş sözleşimesindeiki aksi beliıitilmedikçıe Ihizmelt akitleri toplu iş sözleşmesine ay
kırı olamaz. Hizmet akitlerinin toplu iş sözleşmesine aykırı hükümlerinin yerini toplu iş sözleşmesindeki 
hükümler alır. Hizmet akdinde düzenlenmeyen hususlarda toplu iş sözleşmesindeki hükümler uygulanır. 

Toplu iş sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe hizmet akdinin işçi lehindeki hükümleri geçerlidir. 

Her ne sebeple olursa ölsün sona eren toplu iş sözleşmesinin hizmet akdine ilişkin hükümleri yenisi yü
rürlüğe girinceye kadar, hizmet akdi hükmü olarak devam eder. 

2. Toplu iş sözleşmelerine, devletin ülke ve milleti ile bütünlüğüne, millî güvenliğe, kamu düzenine ve 
genel asayişe aykırı hükümler ile kanunlarda suç sayılan fiilleri teşvik ve himaye eden hükümler konulamaz. 

Toplu iş sözleşmelerinin süresi ve bitimi 

MADDE 4. — Toplu iş sözleşmesi belirli veya belirsiz süreli olabilir. Süresi belirli toplu iş sözleşmesi, 
bir yıldan az ve üç yıldan uzun sürdi olamaz. Belirli süreli bir toplu iş sözleşmesinin süresi, sözleşmenin 
imzalanmasından sonra uzatılamaz. 

Faaliyetleri bir yıldan az süren işlerde uygulanmak üzere yapılacak toplu iş sözleşmelirinin yürürlük sü
resi bir yıldan az olabilir. Şu kadarki, bu sözleşmeler işin sonuna kadar uygulanır. 

Toplu iş sözleşmesi belirsiz bir süre için yapılmış ise, taraflardan her biri sözleşmenin yürürlüğe gir
mesinden başlayarak, bir yılın geçmesinden sonra hüküm ifade etmek üzere 90 gün önce bildirmek şartıyla 
sözleşmeyi feshedebilir. 

Belirli süreli toplu iş sözleşmesinde sürenin bitmesinden önceki 90 gün öncesinden itibaren, belirsiz sü
reli toplu iş sözleşmelerinde feshin ihbar edilmesinden sonra yeni sözleşme için yetki işlemlerine başlanabi
lir, 
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Tarafların durumunda değişiklik 

MADDE 5. — Toplu iş sözleşmesine taraf olan sendikanın feshi veya infisahı yahut faaliyetten men 
edilmiş olması veyahut yetkiyi kaybetmiş olması, ya da toplu iş sözleşmesinin uygulandığı iş yerlerinde iş
verenin değişmesi toplu iş sözleşmesini sona erdirmez. 

Taraf sendikanın feshi veya infisahı yahut faaliyetten men edilmesi dolaylısıyla belirsiz süreli toplu iş söz
leşmesinin feshini bildirmek imkânsızla'şırsa, fesih veya infisah yahut faaliyetten men edilme tarihinden baş
layarak birinci yılın ısonunda toplu iş sözleşmesi sona erer. Faaliyetten men edilmiş sendika bu süre içeri
sinde faaliyete geçerse, bu fıkra hükmü uygulanmaz. 

Taraf sendikanın yetkiyi kaybetmesi halinde yetkili olduğunu tevsik eden başka bir sendika, belirsiz süre
li toplu iş sözleşmesini 4 üncü maddenin 3 üncü fıkrasındaki esaslar uyarınca fesh edebilir. 

Taraf sendikaya üye olmama, üyelikten ayrılma veya çıkarılmanın sonuçları 

MADDE 6. —.2. Toplu iş sözleşmesinin imzası sırasında taraf işçi sendikasına üye bulunmayanlar ile son
radan işyerine girip üye olmayanların toplu iş sözleşmesinden yararlanabilmeleri, toplu iş sözleşmesinin ta
rafı olan işçi sendikasına dayanışma aidatı ödemelerine bağlıdır. Bu hususta işçi teşekkülünün muvafakati 
aranmaz^ 

Dayanışma aidatı miktarı, üyelik aidatının 2/3'üdür. Teşmil halinde ödenecek dayanışma aidatı ise üyelik 
aidatının 1/3'üdür. 

2. Toplu iş sözleşmesine taraf olan işçi veya işveren sendikasının sözleşmenin imzalanması sırasında 
üyesi bulunan işçi veya işverenin o sendikadaki üyeliğinin sona ermesi halinde dahi, söz konusu işçi veya 
işveren sözleşmenin değiştirilmesi suretiyle getirilen hükümler dışında, o sözleşme ile bağlı kalır. Belirsiz 
süreli toplu iş sözleşmelerinde sendika üyeliği sona eren işveren, 90 gün önce {itibarda bulunmak şartıyla bağ
lı bulunduğu toplu iş sözleşmesini fesh edebilir. Ancak fesih için o toplu iş sözleşmesinin en az bir yıl yü
rürlükte kalmış olması gerekir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Toplu, iş Sözleşmesi Yapma Yetkisi, Toplu Görüşme ve Toplu iş Sözleşmesi Yapılması 

Yetki 

MADDE 7. — 1, (Kurulu bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin (tarım işkolu hariç) en az % 10'unu temsil 
eden işçi sendikası toplu iş Sözleşmesinin kapsamına girecek işyeri veya işyerlerinin herbirinde çalışan işçi
lerin yarıdan fazlasının kendi üyesi bulunması halinde bu işyeri veya işyerleri için toplu iş sözleşmesi yap
maya yetkilidir, işletme sözleşmeleri için işyerleri bir bütün olarak nazara alınır ve yarıdan fazla çoğunluk 
buna göre hesaplanır. 

2. Kurulu bulunduğu iişlktolunda çalışan işçilerin en az % 10'unu çalıştıran işverenleri temslil eden iş
veren sendikası, üyeleri işverenler adına toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkilidir, işçi sendikasının İşveren 
sendikasına Itoplu görüşmeye çağırması halinde işveren sendikaisınin o işikolunda çalışan işçilerin en az % 
10'unu temsil etmesi şartı aranmaz. 

Sendika üyesi olmayan bir işveren kendi işyerleri için toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkilidir. 
3* 'Bir' işkolunda çalışan işçilerin % 10'unun tespitinde Çalışma Bakanlığınca her yıl çıkarılacak ista

tistikler esas alınır. 

Yetki tespitinde usul 

MADDE 8. — 1. Bir toplu iş sözleşmesi yapmak isteyen işçi sendikası : 
a) Çalışma Bakanlığına başvurarak sözleşmenin kapsamına girecek işyerlerinde çalışan üyelerinin sa

yısının belgelenlmesıini ve o işikolunda kurulu işçi sendikalarının adreslerini isiter. 
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b) Üye tespiti ve adreslerin alınmasından itibaren en geç 6 işgünü içinde yetki istediğini belirlemek üze
re belgesini notere tevdi etmek zorundadır. 

c) Noter, «a» fıkrasında öngörülen belgenin tasdikli birer örneğini ve yetkiye ilişkin talebi işyerinin bağlı 
olduğu işkolunda kuruhi'diğer işçi sendikalarına ve toplu sözleşmeye taraf olacak işveren sendikasına veya iş
verene tevdi tarihinden itibaren 6 işgünü içinde göndermekle yükümlüdür. 

2. Bir toplu iş sözleşmesi yapmak isteyen işveren sendikası veya işveren : 
a) İşkolunda kurulu işçi sendikalarının adresini Çalışma Bakanlığına yapılacak yazılı müracaatla öğrenir. 
b) işyerinin bağlı olduğu işkolunda kurulu işçi sendikalarına, hangi sendikayla toplu iş sözleşmesi yap

mak istediğini adreslerin öğrenilmesi tarihinden itibaren 6 işgünü içinde noter vasıtasıyla bildirir. 
3. işletme sözleşmeleri için yetki tespitinde tüzelkişinin merkezi esas alınarak bu maddedeki usule uyulur. 

Yetki itirazı ve yetki belgesi 

MADDE 9. — 1. Kendilerine 8 inci madde uyarınca gönderilen bildiriyi alan işçi veya . işveren sendika
ları veya işveren, bildiride belirtilen sözleşmeyi yapacak taraflardan birinin veya her ikisinin gereken yetkiye sa
hip olmadığı yolunda her türlü itirazı, toplu iş sözleşmesinin kapsamına girecek işyerinin bağlı bulunduğu Böl
ge Çalışma Müdürlüğüne, bildirinin noter tarafından tebliğinden itibaren 6 işgünü içinde yapmak zorun
dadırlar. 

Toplu iş sözleşmesi, birden fazla Bölge Çalışma Müdürlüğünün yetki alanına giren işyerlerini kapsayacaksa 
itiraz Çalışma Bakanlığına yapılır. 

Bölge Çalışma Müdürlüğü veya Çalışma Bakanlığı itiraz hakkında itirazın yapıldığı tarihten itibaren 6 iş
günü içinde karar verir, ilgililer, Bölge Çalışma Müdürlüğünün kararına karşı Müdürlüğün bulunduğu yerdeki 
iş mahkemesine, Çalışma Bakanlığının kararına karşı Ankara'daki iş mahkemesine kararın tebliğinden iti
baren 6 işgünü içinde başvurabilirler. Bu başvuru Bölge Çalışma Müdürlüğüne veya Çalışma Bakanlığına di
lekçe kaydettirilerek yapılır. 

Yetkili mahkeme bu Kanunda öngörülen süre, usul ve çoğunluk konularında yapılan itirazlar hakkında 
6 işgünü içinde kesin karar verir. Bunların dışındaki itirazlar için duruşma yapılır. Bu halde yetki işlem
leri durdurulabilir. Bu karar Bölge Çalışma Müdürlüğüne veya Çalışma Bakanlığına resen bildirilir. 

Duruşma sonucu verilecek karar temyiz edilebilir. 
Yetkisine kanunda öngörülen süreler içerisinde itiraz edilmeyen veya yapılan itirazlar reddedilen işçi veya 

işveren sendikasına veya işverene, yetkinin bu şekilde belirlendiği tarihten itibaren 6 işgünü içinde başvur
duğu takdirde Bölge Çalışma Müdürlüğü veya Çalışma Bakanlığınca bir yetki belgesi verilir. Bu süre içinde 
başvurulmaması halinde yapılan işlemler geçersiz sayılır. 

2. Yetki tespiti hükümlerine uyulmadan yapılan bir toplu * iş sözleşmesinde taraflardan birinin veya her 
ikisinin yetkili olmadığı ve bu sebeple sözleşmenin hükümsüzlüğü, ilgililerce uygulama tarihinden itibaren 
30 gün içinde dava yoluyla ileri sürülebilir. 

Hükümsüzlük konusundaki dava, işyerinin bağlı olduğu Bölge Çalışma Müdürlüğünün bulunduğu mahal
deki iş mahkemesinde açılır. Toplu iş sözleşmesi birden fazla Bölge Çalışma Müdürlüğünün yetki alanına giren 
işyerlerini kapsıyor ise davanın Ankara iş mahkemesinde açılması gerekir, işletme sözleşmelerinde tüzel
kişinin merkezinin bağlı olduğu Bölge Çalışma Müdürlüğü esas alınarak yetkili mahkeme tayin edilir. 

Bu davada hâkim, talep üzerine gerekli görürse toplu iş sözleşmesinin uygulanmasını dava sonuna kadar 
durdurabilir. 

Toplu görüşmeye çağrı 

MADDE 10. — Yetki belgesi alan işçi veya işveren sendikası veya işveren bildiride belirttiği tarafı yetki 
belgesi tarihinden itibaren 30 gün içinde toplu görüşmeye çağırabilir. Çağrı tarihi derhal yetki işlemlerini yü
rüten Bölge Çalışma Müdürlüğüne veya Çalışma Bakanlığına bildirilir. 

Bu süre içinde çağrı yapılmazsa, yetki belgesinin hükmü kalmaz. 
Toplu görüşme çağrısına, tekliflerin bütününü eklemek gerekir. 
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Toplu görüşme 

MADDE 1*1. — 1.: Çağrı üzerine taraflar, toplu görüşmenin yer, gün ve saatimi aralarında amlaşaralk 
tespit ederler ve bunu yetki işlemlerini yürüten Bölge Çalışma Müdürlüğü veya Çalışma Bakanlığına yazı 
ile bildirirler. Tespit edilecek toplantı tarihi, çağrı tarihinden itibaren 30 günü geçemez. 

Toplantı yer, gün ve saati bakımından taraflar arasında bir anlaşmaya varılamazsa, en geç 1 inci fık
radaki kürenin geçmesinden (itibaren 6 işgünü içinde taraflardan birinin başvurması üzerine yetki işlemle
rini yürüten Bölge Çalışma Müdürlüğü veya Çalışma Bakanlığınca toplantı yeri, günü ve saati başvurma 
tarihinden başlayarak 6 işgünü içinde tespit edilip taraflara bildirilir. 

2. Toplu görüşmenin başladığı tarihten itibaren 30 gün içinde anlaşma sağlanamamışsa taraflardan biri 
görüşmelere bir arabulucunun katılmasını isteyebilir. 

Toplu görüşmenin başladığı tarihten itibaren 60 gün geçmesine rağmen anlaşma sağlanamamış ve bu dö
nemde görüşmelere arabulucu katılmamışsa, yetki işlemlerini yürüten Bölge Çalışma Müdürlüğü veya Çalış
ma Bakanlığı bir tarafın talebi üzerine veya resen 15 inci madde uyarınca arabuluculuk yapılmasını sağlar. 

Toplu iş sözleşmesinin yapılması 

MADDE 12. — Toplu görüşmenin sonunda bir anlaşmaya varılırsa, beş nüsha olarak düzenlenecek olan 
toplu iş sözleşmesinden birer nüshayı taraflar alırlar. Üç nüsha da, toplu görüşme için çağrıyı yapmış olan 
tarafça yetki işlemlerini yürüten Bölge Çalışma Müdürlüğüne veya Çalışma Bakanlığına imza gününden baş
layarak 6 işgünü içinde tevdi edilir. Bölge Çalışma Müdürlükleri kendilerine tevdi edilen toplu iş sözleşme
sinin iki nüshasını Çalışma Bakanlığına gönderirler. Çalışma Bakanlığı da toplu iş sözleşmesinin bir nüsha
sını Devlet istatistik Enstitüsüne gönderir. 

Toplu iş sözleşmelerinin değiştirilmesi, feshinin ihbarı hallerinde de yukarıdaki hükme uyulmak gerekir. 

Teşmil 

MADDE 13. — Bir işkolunda en çok işçiyi kapsayan bir toplu iş sözleşmesi, üyelerinin sayısı bağlı ol
duğu işkolunda çalışan işçilerin en az % 25'ini teşkil eden bir işçi sendikası ile üyeleri tarafından o işko
lunda en çok işçi çalıştırılan işveren sendikası arasında yapılmışsa, Bakanlar Kurulu resen veya taraflardan 
birinin talebi üzerine, Yüksek Hakem Kurulunun istişarî mütalaasını aldıktan sonra, bu toplu iş sözleşmesini 
tamamen işkolundaki tüm işyerlerine aynen veya gerekli değişiklikleri yaparak o işkolunda toplu iş sözleşmesi 
bulunmayan diğer işyerlerine veya bir kısmına teşmil edebilir. Teşmil kararnamesinde kararın gerekçesi de 
açıklanır. 

Yüksek Hakem Kurulu istişarî mütalaasını en çok 30 gün içinde verir. 
Teşmil edilen toplu iş sözleşmesinin sona ermesiyle teşmil kararı da ortadan kalkmış olur. 
Bakanlar Kurulu teşmil kararnamesini gerekli gördüğü zaman gerekçesini de açıklayarak yürürlükten 

kaldırabilir. 
Toplu iş sözleşmesinde yer alan tarafların hak ve borçlarını düzenleyen hükümler ile özel hakeme baş

vurma hakkındaki hükümler teşmil edilemez. 
Teşmil yoluyla toplu iş sözleşmesinden yararlanan ve taraf işçi sendikasına üye bulunmayan işçiler 6 ncı 

maddenin 1 inci bendinin son fıkrasında öngörülen dayanışma aidatını ödemek zorundadırlar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Uyuşmazlık ve Arabuluculuk 

Uyuşmazlığın tespiti 

MADDE 14. — 1. Toplu görüşme için tespit edilen yer, gün ve saatte taraflardan biri toplantıya gel
mezse toplantıya gelen taraf durumu yetkili makama 6 işgünü içinde yazıyla bildirir ve bunun tespitini ister. 
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2. Toplu görüşmeye başladıktan sonra taraflardan biri toplantıya devam etmezse diğer taraf durumu yet
kili makama 6 işgünü içinde yazıyla bildirir ve bunun tespitini ister. 

3. Toplu görüşme süresi içinde taraflar anlaşamadıklarını bir tutanak ile tespit ederlerse, çağrıda bulu
nan taraf bu tutanağın bir nüshasını tutanak tarihinden itibaren 6 işgünü içinde yetkili makama tevdi eder. 

4. Toplu görüşme süresi sonunda anlaşma olmadığı bir tutanak ile tespit edilmiş olursa, çağrıda bulu
nan taraf, sürenin bitiminden itibaren 6 işgünü içinde tutanağı yetkili makama tevdi eder. 

5. Yukarıdaki bentlere göre yapılacak bildiri ve tevdi işlemleri açısından yetkili makam, toplu iş sözleş
mesi yetki işlemlerini yürüten Bölge Çalışma Müdürlüğü veya Çalışma Bakanlığıdır. 

6. Çağrıda bulunan taraf, toplantı tarihinin tespiti için yetki işlemlerini yürü'ten Bölge Çalışma Müdür
lüğe veya Çalışma Bakanlığına süresi içlinde başvurmazsa veya tespit edilen 'tarihte toplantıya gelmezse veya 
yukarıdaki bentlerde öngörülen işlemlerini süresi içinde yerine getirmezse yetki belgesinin hükmü kalmaz. 

Arabuluculuk 
i 

MADDE 15. — 1. 11 inci maddenin 2 nci bendinin 1 inci fııktfasında öngörülen 30 günlük süre içinde 
anlaşma olmaması üzenine bir taraf 'başvurursa, yetlki işlemlerini yürüten Bölge Çalışma Müdürlüğü veya 
Çalışma Baikianlığı arabulucu tayini için tarafları 6 işgünü içinde toplantıya çağıırır. Taraflardan biri veya 
her ikisi bu toplantıya katılmazsa veya katılmalarına rağmen, arabulucu tayini hususunda aralarında anlaş
ma sağlanamazsa, Bölge Çalışma Müdürlüğü veya Çalışma Bakanlığı resmî listeden bir arabulucuyu tayin 
eder. 

2. Bölge Çalışma Müdürlüğü veya Çalışma Bakanlığı, 14 üncü maddede öngörülen hallerde veya 11 in
ci maddenin 2 nci bendinin 2 noi fıkrasında öngörülen 60 günlük sürenin anlaşma olmadan geçtiğini resen 
tespit ederse resmî listeden bir arabulucuyu tayin eder. 

1 inci bende göre tayin edilmiş bir resmî arabulucu var ise tarafların yazılı olarak anlaşmaları halinde 
bu arabulucu görevine devam edebilir. 

3. 2 nci benıdlte öngörülen arabuluculuk, arabulucunun belirlenmesinden itibaren 15 gün sürer. Arabu
lucu tarafların anlaşmaya varması için her türlü çabayı harcar ve yazılı olarak tavsiyelerde bulunur. 

Arabulucu 15 gün içinde tarafların anlaşmalarını sağlarsa, 12 nci madde hükümleri uygulanır 
15 günlük sürenin sonunda anlaşma olmamışsa, arabulucu en geç müteakip iş günü uyuşmazlığı bildiren 

'bir tutanak düzenler ve bu tutanağı aynı gün taraflara tebliğ eder. Ve bir nüshasını da yetkili makama tev
di eder. 

Tutanaklar ve sicil 

MADDE 16. — Bu Kıanun gereğince Bölge Çalışma Müdürlüğüne gönderilen Tutanak ve yazılar alın
dığı tarihten başlayarak üç iş günü içinde Müdürlükçe Çalışma Bakanlığına gönderilir; bir nüshası da dos
yasında saklanır. 

Çalışma Bakanlığı Toplu îş Sözleşmeleri için bir sicil tutar. Toplu iş Sözleşmesinin metni üzerinde an
laşmazlık çıktığı takdirde, esas, bu sicilde saklanan metindir. Bu sicillin nasıl tutulacağı Çalışma Bakanlığın
ca çıkartılacak bir yönetmelikte belirtilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Grev ve Lokavt 

Grevin tarifi 

MADDE 17 — işçilerin, topluca çalışmamak suretiyle işyerinde faaliyeti durdurmak veya işin niteliğine 
göre önemli ölçüde aksatmak amacıyla aralarında anlaşarak veyahut bir teşekkülün aynı amaçla topluca 
çalışmamaları için verdiği karara uyarak işi bırakmalarına grev denilir. 
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işçilerim işverenle olan iişkierimde iktisadî ve sosyal durumlarını korumak veya düzeltmek amacıyla ve 
bu kanun hükümlerine uygun olarak yapılan greve, kanunî grev; bu amacın dışında veya bu kanun hüküm
lerine uyulmaksızın yapılan greve kamun dışı grev denilip 

Lokavtın tarifi 

MADDE 18 — İşyerinde faaliyetim 'büsbütün durmasına sebep olacak tarzda, işveren veya işveren ve
killi taraflından kendi teşebbüsü dile veya bir teşeklkülünverdiği karara uyarak işçilerin topluca işten uzaklaştı
rılmasına lokavt denilir. 

îş şartlarında veya bunların tatbik tarz ve usullerimde değişiklik yapma veya yeni iş şartları kabul: et
tirmek veya mevcut iş şartlarım korumak amacıyla ve bu 'kanun' hükümlerim© uygun olarak yapılan lokavta, 
kanunî lokavt; 'bu amacın dışında veya bu kanun hükümlerime uyulmaksızın yapılan lokavta, kanun dışı, lo
kavt denilir. 

Kanuni grev veya kanuni lokavt kararı 

MADDE 19. — 1, Bir veya birden çok işyerinde veya bir işletmede, bu yerlere 'ilişkim uyuşmazlığın 
çözülmediğinıi 15 inci madde uyarınca belirten tutenağın alınımasımdan itibaren 6 işgünü geçmedikçe grev 
ve lokavt karan alanamaz. 

2. 1 inci bendde öngörülen sürenin geçmesinden sonra kanunî grev kararı 6 işgünü cinde uyuşmazlı
ğın tarafı işçi sendikasınca atonılabilıir. Bu süre içinde uyuşmazlığın tarafı işveren sendikası veya lişveren de 
kanunî lokavt kararı alabilir. 

Grev ve lokavtım yasak olduğu hallerde taraflardan herbiri yukarıdaki süre içinde kanunî hakeme başvu
rabilir. 

3. 2 nci bendde öngörülen süre içinde grev veya lokavt kararının hiçbiri almımıaz veya kanunî hakeme 
başvurulmaz lise yetki belgesinin hükmü kalmaz. 

Grev ve lokavt yasakları 

MADDE 20. — 1. Savaş hallinde, 
2. Genel veya temî seferberlikte, 
3. İlaç imal eden işyerleri hariç olmak üzere, hastane, klinik, isanaıtoryuimı, prevantoryum, dispanser, ec

zane, aşı ve serum ima! eden müesseseler gibi sağlıkla ilgili işyerlerinde; mezarlıklarda, cenaze tekfin ve de
fim işlerimde; kamu hizmetli olarak yürütülen temizlik işlerinde, 

4< Can ve mal kurtarma işlerinde, 
5. Su, kömür, elektrik ve havagazı üretimi ve dağıtımı işleri ile petrol, tabiî gaz arama, üretim ve da

ğıtım işlerinde, 
6. Başladığı yolculuğu bitirmemiş deniz, hava ve kara ulaştırma araçlarında, 
7. Banka ve Noterlik hizmetlerinde, 
8. Eğitim ve öğretimi kurumları ile kamu araştırma kurumlarında ve çocuk balkım yerlerinde, 
9. Turizm mevsimlinde turistik tesislerde, 

10. Toplu iş sözleşmesi süresi içinde, 
grev ve lokavt yapılamaz. 

Millî Savunma Bakanlığınca veya içişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığınca doğrudan doğruya 
işletilen işyerleri 'ile tüm üretimini silahlı kuvvetlenin ihtiyacına tahsis eden işyerlerinde işçilerim ücret veya 
sair çalışma şartlarının, piyasadaki benzeri işyerlerindeki ücret ve sair çalışma şartlarına nazaran işçilerin 
aleyhinde olduğu yetkili işçi sendikasımım başvurması üzerine Yüksek Hakem Kurulunca tespit edilmedikçe 
bu işyerlerimde greve karar verilemez. 

Yukarıdaki fıkrada söz konusu işyerlerinde uygulaman ücretlerin ve çalışma şartlarının aynı sekide işve
renin aleyhinde olduğu tespit edilmedikçe bu işyerlerinde lokavta karar verilemez. 
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Grev veya lokavtın yasaklanması, ertelenmesi 

MADDE 21. — 1. Yangın, su baskım, toprak veya çığ kayması veya depremlerin sebebiyet verdiği ve 
genel hayatı felce uğratan felaket hallerinde, Bakanlar Kurulu, bu halterim vuku bulduğu yerlere inhisar et
mek, ve bu hallerin devamı süresince yürürlükte kalmak üzere gerekli gördüğü işyerlıed veya işkollarında 
grev ve lokavtım yasak edildiğine dair karar alabilir. 

2. Sıkıyönetimin uygulandığı bölgelerde Sıkıyönetim Komutanlığı grev ve lokavt yetkilıeniınıin kullanıl
masını, süreli veya süresiz olarak yasaklayabilir veya 'izne bağlayabilir. 

3. a) Uygulanmasına karar verilmiş veya başlamış olan kanunî bir grev veya lokavt memleket sağlı
ğını veya milî güvenliği bozucu nitelikte ise Bakanlar Kurulu bu uyuşmazlıkta grev veya lokavtı bir karar
name ile 30 gün süre ile erteleyebilir. Erteleme süresi, kamrnamenûn yayını tarihinden 2 gün sonra ballar. 
Bakanlar Kurulu erteleme kararını her seferinde 30 günü geçmemek üzere uzatabilir. Bu takdirde, kararname
nin yürüdüğe giriş tarihi yayımı tarihidir. Erteleme kararı ile birlikte uyuşmazlık için bir resmî arabulu
cu görevlendirilir. 

b) Bakanlar Kurulunun erteleme kararlarıma karşı açılacak iptal davalarında Danıştay 15 güm içinde 
karar verir. 

c)' Ertelemenin 30 ,günü aşması hallinde, çağrıyı yaP^n •taraf, uyuşmazlığın halli içim kanunî hakeme baş
vurulabileceği gibi ertelemenin 90 günü aşması halinde Çalışma Bakanlığı da uyuşmazlığın çözümü için 
Yüksek Hakem Kuruluna başvurur. Yüksek Hakem Kuruluna başvurudan itibaren grev ve lokavt yapıla
maz. Hakem Kurulu kararı toplu iş sözleşmesi hükmündedir. 

d) Erteleme süresıi içinde aynı uyuşmazlık içim grev ve lokavt yasağı eşit olarak uygulanır. 

Grev oylaması 
MADDE 22. — 1. Kanunî bir grevlin bir işyerlinde uygulanabilmesi için oylama yapılmasını o işyerin

de çalışan işçilerin 1/3'ü, grev kararının işyerinde ilan edilmesinden başlayarak 6 işgünü içinde yazılı olarak 
isterse o işyerinde grev oylaması yapılır. Grev oylaması talebi mahallin en büyük Mülki Amirliğine yapı
lır. 

Grev oylalmlasında, grev ianıımım yapıldığı tarihte işyerinde çalışan işçilerin'; yarıdan fazlası grevin uygu
lanmamasına karar verirse o işyerinde grev uygulanamaz. Grev oylaması bu konudaki talebin yapılmasın
dan başlayarak 6 işgünü içinde ve işyerinde, iş saatleri dışımda <en büyük Mülkiye Amirinim tespit edeceği 
gün ve zamanda ve onun veya görevlendireceği memurun gözetimi altında, gizli oy açık tasnif esasına göre 
yapılır J f--1 

Grev oylamasının sonucu dört nüsha Olarak düzenlenecek bir tutanakta belirtdlir. Bu tutanağın bıir nüs
hası işverene, bir nüshası greve karar vermiş olan işçi sendikasına, bir nüshası Bölge Çalışma Müdürlüğüne 
gönderilir; 4 üncü nüshası da mahallim en büyük Mülki Amirliğinde saklanır. 

% Oylamaya itirazlar oylama gününden başlayarak üç İşgünü içinde iş davalarına bakan mahallî mah
kemeye yapılır. Ve üç işgünü içinde kesin olarak karara bağlanır. 

3. Grev oylaması sonucunda işçiler grevin uygulanmamasına karar verirlerse, uyuşmazlıkta taraf olan 
işçi sendikası, oylama sonucunun kesinleşmesinden itibaren 15 gün içinde anlaşamaz veya kanunî hakeme 
başvurmazsa yetki belgesinin hükmü kalmaz. 

4. İşletme sözleşmesi yapılmasına ilişkin uyuşmazlıkta grev oylaması talebi işletmenin her bir işyerinin 
bulunduğu mahallin en büyük Mülki Amirliğime yapılır ve işlemler bu makamca yürütülür. Şu kadar ki 
grev oylarmasmıın kesinleşen sonuçları tüzdkişinlin merkezinim bulunduğu mahallim en büyük Mülkli Amirli
ğinde toplanır ve toplu sonuç orada belirlenir. 

Grev ve lokavtın başlaması 
MADDE 23. — 1. Kanunî grev ve lokavta karar verme yetkisini kazanan tarafın, bu yetkinin kazanıl

dığı günden itibaren 6 işgünü içinde grev veya lokavt kararını karşı tarafa tebliğ edilmek üzere notere tev-
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di etmesi, kararın birer örneğini de kapsamıma giren işyerlerinin bağlı bulunduğu Bölge Çalışma Müdürlük
lerine göndermesi gerekir. 

Karşı tarafa tebliğ edilmek üzere süresi içinde notere tevdi edilmeyen grev ve lokavt kararları uygula-
namazH . *-̂ " .̂ 

2. Grev veya .lokavt kararı, karşıı tarafa teMıiğinden itibaren 60 gün içinde ve karşı tarafa noter yo
luyla en az 12 işgünü önoe bildirilecek tarihte uygulamıaya konabilir. Bildirilen günde başlaımayan grev ve 
lokavt hakkı düşer. Süresi içinde grev veya lokavt karanlarından hiçbiri uygulamaya konulmamışsa, yetki 
belgesinıiln hükmü kalmaz. Grev oylaması yapılan hallerde bu bentteki süre, oylamanın sonucunun kesinleş
mesinden sonra işlemeye başlar. Grev ve lokavtın geÇİei olarak yasaklandığı veya ertelendiği haillerde ya
sağın veya ertelemenin kalkmasından itibaren yeniden bu bentlteki sürelere uymak gerekir. 

3. Grev veya lokavt karar, karşı tarafa tebliğlinden itibaren üç işgünü içinde kararın kapsamına giren 
işyerlerinde işveren tarafından uygun şekilde ilan edilir. işverenin bu yükümlülüğü yerine getlrımemıesii ha
linde işçi sendikasının talebi üzerine ilan, en kıısa zamanda Bölge Çalışma Müdürlüğünce sağlanır. 

4. işletene sözleşmesine ilişkin uyuşmazlıklarda, işletmeye dahil tüm işyerleri, grev ve lokavt açısından 
da tek dşyeri sayılır., 

Grev veya lokavt halinde işlerinden ayrüma zorunluluğu 

MADDE 24. — 1. Bir işyerinde grev veya lokavtın uygulanmaya başlamasıyla birlikte işçiler işyerin
den ayrılmak zorundadırlar. Greve katılan veya lokavta maruz kalan işçilerin, işyerine gliniş çıkışı engelle-
meleni veya dlşyeri önünde veya civarında topluluk teşkil ötmeleri yasaktır. Bu esas, kanun dışı grevde de 
uygulanıır. 

2. Greve katılmayan veya katılmaktan vazgeçen işçileri çalıştırıp çalıştırmamakta işveren serbesttir. 
Çalışan işçilerin ürettiği ürünlerle her türlü stokların işyerinden dışarı çıkarılması, satılması ve lüzumlu 

hammaıddenin, araç ve gereçlerin işyerine getirilmesine engel olunamaz. Bu işlerin görülmesinde de 27 nci 
madde hükümlerine uyulması şarttır. 

3 Grev sonucunda yapılan toplu iş sözleşmesinde aksine bir hüküm yoksa, sözkonusu sözleşme, 2 nci 
bentte belirtilen işçilerden işyerinde çalışmış olanlara uygulanmaz. 25 inci madde gereğince greve katılama
yacak olan işçilerin hakları saklıdır. 

Kanunî grev veya lokavta katılamayacak işçiler 

MADDE 25. — 1. Hiçbir surette üretdım veya satışa yönelik olmamnak kaydıyla, 
a) Niteliği bakımından sürekli olmasında teknik zorunluluk bulunan işlerde faaliyetin devamlılığını, 
b) işyeri güvenliğinin, makine ve demirbaş eşyasının, gereçlerinin, hammadde, yarı mamul ve mamul 

maddelerinin bozulmamasını ve hayvan ve bitkilerin korunmasını, işyerinde bozulmıamiayı ve korumayı sağla
mak mümkün değilse, dışarıya çıkartılmasını, 

Sağlayacak sayıda işçi kanunî grev ve lokavt sırasında çalışmaya, işveren de bunları çalıştırmaya mec
burdur. 

2. 1 inci bende göre grev veya lokavt dışında kalacak işçilerin niteliği ve sayısı işveren veya işveren 
vekili tarafından toplu görüşmenin başlamasından itibaren 12 işgünü içinde işyerinde yazı ile ilan edilir ve 
bu ilanın bir örneğini toplu görüşmede taraf olan işçi sendikasına gönderir. 

Bu ilandan itibaren 6 işgünü içinde işçi sendikası il Hakem Kuruluna yazı ile itirazda bulunmazsa ilan 
hükümleri kesinleşir. itiraz halinde II Hakem Kurulu 6 işgünü içinde karar verir. Bu Karar kesindir. 

3. Grev ve lokavta katılamayacak işçiler her ne sebeple olursa olsun kanunî süre içinde tespit edilme
miş ise, işveren veya işçi sendikası çalışacak işçi sayısının tespitini süre geçtikten sonra da Bölge Çalışma 
Müdürlüğünden talep edebilir. Bölge Çalışma Müdürlüğü bu tespiti en kısa zamanda yaparak taraflara teb
liğ eder. Gerekli hallerde Bölge Çalışma Müdürlüğü bu tespiti resen de yapabilir. 
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Bu tespite karşı taraflardan herbiri 2 nci benddeki usule göre ti Hakem Kuruluna itiraz edilebilir. 
4. Grev veya lokavtın bir işyerinde uygulanması halinde hangi işçilerin yukarıdaki bentler hükümle

rine göre işyerinde çalışmaya devam edecekleri Bölge Çalışma Müdürlüğünce grev veya lokavt kararının 
müdürlüğe bildirilmesinden itibaren 3 işgünü içinde resen tespit edilerek ilgili işverene ve işçilere yazı ile 
bildirilir. O işyerinde çalışıp toplu görüşmede taraf olan işçi sendikasından başkan veya yönetim kurulu 
üyeleri bu hükme tabi tutulamazlar. 

5. İşveren yukarıdaki bentlerde sözü edilen işlerin yerine getirilebilmesi için grev ve lokavta katıla
mayacak işçilerden çalışmayanların yerine Bölge Çalışma Müdürlüğünün yazılı izni ile yeni işçi alabilir. 

6. İşletme sözleşmesine ilişkin uyuşmazlıklarda yetkili îl Hakem Kurulu Tüzelkişinin merkezine, Böl
ge Çalışma Müdürlüğü ise, her işyerinin 'bağlı bulunduğu bölgeye göre belirlenir. 

Grev ve lokavt haklarının teminatı 

MADDE 26. — 1 inci hizmet akitlerine, grev veya lokavt hakkından vazgeçilmesine veya bu hakların 
kısılmasına dair konulacak hükümler geçersizdir. 

2. Toplu İş Sözleşmelerine, sözleşme süresince çıkacak uyuşmazlıkların özel hakemle çözüleceğine dair 
hükümler konabilir. Bu takdirde bir tarafın müracaatı üzerine uyuşmazlık hakem tarafından çözülür. 

Kamu kuruluşları işyerleriyle ilgili toplu iş sözleşmelerinde ancak Yüksek Hakem Kurulu özel hakem 
olarak kararlaştırılabilir. 

Kanunî grev veya lokavtın hizmet akitlerin etkisi 

MADDE 27. — 1. Kanunî bir grev kararının alınmasında katılma, böyle bir kararın alınmasını teşvik 
etme, böyle bir greve katılma veya böyle bir greve katılmaya teşvik etme sebebiyle bir işçinin hizmet akdi 
feshedilemez. 

Kanunî bir greve katılanlar ile 24 üncü maddenin ikinci fıkrası gereğince işyerinde çalışmayı arzu edip 
işveren tarafından çalıştırılmayan işçilerin hizmet akitlerinden doğan hak ve borçları, grevin sona ermesine 
kadar askıda kalır Şu kadar ki çalışmak istediği halde çalıştırılmayan işçiler İş Kanununun 16 ncı madde
sinin 3 üncü bendi ile 34 üncü maddesinde yararlanabilirler. 

Kanunî lokavta uğramış olan işçilerin hizmet akitlerinden doğan hak ve borçlar, lokavtın sona ermesine 
kadar askıda kalır. 

İşveren, grev ve lokavt sebebiyle akdî ilişkileri askıda kalan işçilerin, grev veya lokavtın başlamasından 
önce işleyen ücretlerini ve eklerini mutat ödeme gününde ödemek zorundadır. Ödemeyi yapacak personel 
de bu hususta çalışmaya mecburdur. Aksi halde 25 inci maddenin 5 inci bendi uygulanır. 

2. İşveren, kanunî bir grevin veya lokavtın süresi içinde, yukarıdaki bent gereğince hizmet akitlerin
den doğan hak ve borçları askıda kalmış olan işçilerin yerine, hiçbir surette daimî veya geçici olarak başka 
işçi alamaz veya başkalarını çalıştıramaz. Haklı sebeple hizmet akdi feshedilenlerin yerine yeni işçi alınması 
imkânı saklıdır. 

24 üncü Madde uyarınca greve katılmayan veya katılmaktan vazgeçen işçileri çalıştıran işveren bu işçi
leri ancak kendi işlerinde çalıştırabilir; bunlara grev yapan işçilerin işlerini yaptıramaz. 

3. Kanunî bir grev veya lokavt dolayısıyla hizmet akdinden doğan hak ve borçları askıda kalan işçiler, 
başka bir iş tutamazlar. Aksi halde, işçinin hizmet akdi, işverence feshin ihbarına lüzum olmaksızın ve her
hangi bir tazminat ödenmeksizin feshedilebilir. 

4. Grev ve lokavt süresince hizmet akitleri askıda kalan işçilere bu dönem için işverence ücret ve sos
yal yardımlar ödenemez. Toplu iş sözleşmelerine aksine hüküm konulamaz. 
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Kanunî grev veya lokavtın konut haklarına etkisi 

MADDE 28. — İşveren hiçbir halde, kanunî bir grev veya lokavt süresince, greve katılan veya lokavta 
uğrayan işçilerin oturdukları işveren tarafından sağlanmış konutlardan çıkmalarını isteyemez. Bu fıkrada 
yer alan yasak, grev veya lokavtın işyerinde uygulanmaya başlanmasından itibaren 90 gün devam eder. 

Birinci fıkrada yazılı süre içinde, bu konutlarda oturan işçiler, bu konutlarla ilgili onarım, su, gaz, ay
dınlatma ve ısıtma masrafları iie rayiç kirayı işverene ödemek zorundadırlar. 

İşveren, birinöi fıkrada sözkonusu konutların su, gaz, aydınlatma, ve ısıtma hizmetlerini, kanunî grev 
veya lokavt süresince kısıntıya uğratamaz. Ancak, bu hizmetlerin kanunî grev veya lokavt yüzünden kısın
tıya uğramış olanlarının devamı, işçiler tarafından istenemez. 

Kanun dışı grev ve lokavtın sonuçları 

MADDE 29. — 1. Kanun dışı grev yapılması halinde, işveren, böyle bir grevin yapılması kararına 
katılan, böyle bir grevin yapılmasını teşvik eden, böyle bir greve katılan veya böyle bir greve katılmaya ve
yahut devama teşvik eden işçilerin hizmet akitlerin!, feshin ihbarına lüzum olmadan ve herhangi bir tazmi
nat ödemeye medbur bulunmaksızın fes'h edebilir. 

Kanun dışı bir grev yapılması halinde, bu grev veya bu grevin yönetimi ve yürütümü yüzünden işverenin 
uğradığı zararlar, greve karar veren işçi teşekkülü veya kanun dışı grev herhangi bir işçi teşekkülünce karar
laştırılmaksın yapılmışsa, bu greve katılan işçiler tarafından karşılanır. 

2. Kanun dışı lokavt yapılması halinde işçiler, böyle bir lokavtı yapan işverenle olan hizmet akitle-
rini, feshin ihbarına lüzum olmaksızın haklı sebeple fes'h edebilirler ve her türlü haklarım talep edebilir
ler. 

Kanun dışı lokavt yapılması, halinde işveren işçilerin lokavt süresine ait hizmet akdinden doğan bütün 
ha'klarını bir iş karşılığı olmaksızın ödemeye ve uğradıkları zararları tazmine mecburdur. 

3. Karar verilen veya uygulanmakta olan bir grev veya lokavtın kanun dışı olup olmadığının tespitini, 
uyuşmazlığın tarafı olanlardan biri 9. madde uyarınca yetkili iş mahkemesinden her zaman talep edebilir. 
Mahkeme bir ay içinde karar vermek zorundadır. Verilecelk karar, tarafları ve işçi teşekkülünün mensup
larını bağlar ve ceza davaları için de kesin delil teşkil eder ve karar süresince grev veya lokavt durur. 

Hâkim, konulmuş tedbiri her zaman kaldırabilir. 

Lokavt hakkının kötüye kullanılması 

MADDE 30. — Kanunî bir lokavtın işyerini temelli olarak kapalı tutmak amacıyla yapıldığı veya işçi
leri kıdem hakkından yoksun bırakmak amacını güttüğü, kesinleşmiş mahkeme kararıyla sabit olursa, mah
keme kararını lokavt yapmış işverene veya işveren sendikasına bildirilmesi ile birlikte lokavt durdurulur. 

Bu lokavtın uygulanmış olması, işçilere, 29 uncu maddenin ikinci bendinden yararlanma imkânı verir. 
İşveren ancak İş Kanunu hükümlerine uyarak işini tasfiye edebilir ve işçilerin akitlerini feshedebilir. 

Grev gözcüleri 

MADDE 31. — Kanunî bir grev kararma uyulmasını sağlamak için cebir ve şiddet kullanmaksızın ve 
tehditde bulunmaksızın ve ancak grevin haklılığını belirtmeye yönelik tarzda propaganda yapmak ve kendi 
üyelerinin grev kararına uyup uymadıklarını denetlemek amacıyla, işyerinde grevi ilan etmiş olan işçi sendika
sı, işyerinin giriş ve çıkış yerlerine o işyerinde greve katılan üyeleri arasından en çok ikişer grev gözcüsü 
koymaya yetkilidir. Çalışma serbestliği her halde saklıdır. 

Grev gözcüleri, işyerine giriş ye çıkışlara engel olamazlar; giren ve çıkanları kontrol amacıyla dahi dur
duramazlar. 
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Lokavt gözcüleri 

MADDE 32. — Kanunî bir lokavt kararına uyulmasını sağlamak için cebir ve şiddet kullanmaksızın ve 
tehditde bulunmaksızın ve ancak lokavtın haklılığını belirtmeye yönelik tarzda propaganda yapmak ve ken
di üyelerinin lokavt kararına uyup uymadıklarım denetlemek amacıyla, lokavtı işyerinde ilan etmiş olan işve
ren sendikası, lokavtın kapsamına giren işyerlerine gözcüler göndermeye yetkilidir. Çalışma serbestliği her 
halde saklıdır. 

Grev veya lokavt halinde mülkiye amirinin yetkileri 

MADDE 33. — Grev veya lokavt halinde, mahallin en büyük mülkiye amiri, grev veya lokavt yapılan iş
yerlerinde gerekli emniyet, inzibat, koruma ve sağlık tedbirlerini ve halkın gündelik yaşaması için zarurî 
olan ihtiyaçları karşılayacak tedbirleri alır. 

Bu tedbirlerin niteliği, kapsamı uygulanış tarzı bir tüzükle belirtilir. Fakat herhalde bu kanunda öngörü
len haller dışında, kanunî bir grev veya lokavtın uygulanmasına engel olunmaz. 

Grev veya lokavtı sona erdirme kararı 

MADDE 34. — Kanunî bir grev veya lokavtın so na ermesine dair grev veya lokavta karar vermiş olan
lar tarafından alınan kararlar, yazı ile karşı tarafa ve Bölge Çalışma Müdürlüğüne bildirilir ve aynı gün 
mahallinde çıkan en az bir gazetede, gazete yoksa mutat vasıtalarla ilan edilir. 

Kanunî grev veya lokavt, ilanın yapılmasıyla sona erer. 
Grevi uygulayan işçi sendikasının herhangi bir nedenle son bulması halinde, grev kendiliğinden ortadan 

kalkar. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Hakeme Başvurma 

// hakem kurulunun kuruluş ve görevleri 

MADDE 35. — 1. II Hakem Kurulu, o ildeki iş hâkiminin, iş mahkemesi kurulmamış olan yerlerde 
de iş davalarına bakmak üzere görevlendirilmiş bulunan hâkimin başkanlığında, 

a) Bölge Çalışma Müdürü veya görevlendireceği yardımcısı veya bir iş müfettişi, 
b) 11 Hukuk işleri Müdürü veya yerine bakan _kimse, 
c) işçiler adına seçilecek iki hakem, 
d) işverenler adına seçilecek iki hakemden kurulur. 

2. ti Hakem Kurulu uyuşmazlıktaki taraflardan birinin 19 uncu maddenin 2 nci bendinin 2 nci fıkrası 
uyarınca yazılı olarak başvurması üzerine, başvurma tarihinden 'itibaren 6 lişgünü içinde Kurul Başkanının 
çağrısı ile toplanarak kararını verir. 

Kurul, uyuşmazlığa konu olan meseleler hakkında gerekli gördüğü kimselerin tanık ve bilirkişi olarak 
bilgi ve görüşlerini sözlü veya yazılı olarak bildirmelerini isteyebilir. Bu şekilde çağrılan herkes II Hakem 
Kurulu önüne gelerek sorulanları cevaplandırmaya veya talep edilen yazılı bilgiyi vermeye mecburdur. Bun
lar hakkında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun tanıklara ve bilirkişilere ilişkin hükümleri uygulanır. 

Kurul, üyelerinin tamamının katılması ile toplanır. Ancak, üyelerden ikisinin gelmemesi toplantıya engel 
olmaz. 

il Hakem Kurulu, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Oylar eşit ise Başkanın bulunduğu 
taraf çoğunluğu sağlar. Bu karar, taraflara ve işyerinin bağlı olduğu bir bakanlık varsa, ayrıca bu bakanlığa 
yazı ile bildirildiği günden başlayarak 6 işgünü içinde kurul başkanlığına itiraz dilekçesi verilmezse kesinleşir. 
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Yüksek Hakem Kurulunun kurulusu ve görevleri 

MADDE 36. — 1. Yüksek Hakem Kurulu : 
a) Yargıtayın iş davalarına bakan dairesi başkanının başkanlığında, 
b) Bakanlar Kurulunca; ekonomi, işletme veya so»yal politika ve iş hukuku konularında bilgi ve tecrübe 

sahibi olanlar arasından seçilecek iki üye, 
c) Çalışma Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü, 
d) Devlet Planlama Teşkilatı Sosyal Planlama Dairesi Başkanı, 
e) Kendisine mensup işçi sayısı en çok olan işçi konfederasyonu tarafından seçilecek iki üye, 
f) İşverenler adına seçilecek iki üye (bunlardan biri en çok işveren mensubu olan işveren konfederasyo-

nunca, diğeri de kamu işverenleri temsilen Bakanlar Kurulunca seçilir) olmak üzere 9 üyeden teşekkül eder. 
Seçimle gelen üyeler, 2 yıl için seçilirler, yeniden seçilmeleri caizdir. Seçimle gelen herbir üye için aynı 

şekilde ikişer yedek seçilir. Kurul başkanlığı için birinci ve ikinci yedek, Yargıtay hukuk 'daireleri genel kuru
lunca hukuk daireleri başkanları arasından seçilir. 

Bu maddede söz konusu seçici kurullar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanırlar. Birinci toplantıda, 
toplantı nisabı sağlanamadığı takdirde, ikinci çağrı üzerine toplantıya katılanlarla seçim yapılır. Seçilebilmek 
için hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğunun oyu şarttır. 

2. Yüksek Hakem Kurulu 35 inci madde uyarınca il Hakem Kurulu Kararlarına yapılan itirazlar ile yetki 
işlemleri Çalışma Bakanlığınca yürütülen uyuşmazlıklarda 19 uncu maddenin 2 nci bendinin 2 nci fıkrası uya
rınca yapılan başvuruları inceleyip karara bağlar. Yüksek Hakem Kurulu kararları kesindir. 

3. Yüksek Hakem Kurulu itiraz veya müracaat dilekçesinin alındığı günden başlayarak 6 işgünü içinde 
Ankara'da toplanır. Toplantının gün saat ve yeri Çalışma Bakanlığınca tespit edilir. 

Yüksek Hakem Kurulu meseleyi evrak üzerinde inceler. Yeteri kadar aydınlatılmamış bulduğu yönleri, 
ilgililerden sorarak tamamlar. Ayrıca, görüşlerini öğrenmek istediği kimseleri çağırıp dinler veya bunların gö
rüşlerini yazı ile bildirmelerini ister. Bu kimseler hakkında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun tanık
lara ve bilirkişilere ilişkin hükümleri uygulanır. 

4. Yüksek Hakem Kurulu, üyelerinin tamamının katılması ile toplanır. Ancak başkan hariç üyelerden 
ikisinin katılmaması toplantıya engel olmaz. Özürlü veya izinli olan asıl başkan veya üyenin yerini aynı gruptan 
yedek başkan yedek üyelerden biri alır. Yüksek Hakem Kurulu toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile ka
rar verir. Lehte ve aleyhte oylar eşitse, başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlar. 

Kararların hukukî niteliği 

MADDE 37. — il Hakem Kurulu kararıyla Yüksek Hakem Kurulu kararları, süresi taraflarca kararlaş-
tırılmamışsa, belirsiz süreli toplu iş sözleşmesi hükmündedir. 

Hakem kurullarına katılacak hakemlerin genel nitelikleri 

MADDE 38. — 1. 35 ve 36 nci maddeler uyarınca hakem kurullarına işçi ve işverenler adına seçilecek 
üyelerde aranacak genel nitelikler şunlardır: 

a) Türk vatandaşı olmak, 
b) Okur yazar olmak, 
c) Medenî ve siyasî hakları tam olarak kullanma ehliyetinden yoksun olmamak, 
d) Ağır hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı veya taksirli suçlar hariç olmak üzere 5 yıldan fazla 

hapis cezası ile veya zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, 
dolanlı iflas gibi yüzkızartıcı suçlardan biriyle, affa uğramış olsalar dahi kesin olarak hüküm giymiş olmamak, 

ı. Hakem Kurullarına işçiler veya işverenler adına seçilecek hakemlerin işçi veya işveren niteliğinde ol
maları gerekli değildir. Ancak, işçiler adına seçilecek hakem, Sendikalar Kanununa göre işveren, işçerenler 
adına seçilecek hakemde, aynı kanuna göre işçi niteliğinde olamaz. 

Siyasî partilerin yönetim kurullarında görevli olanlar, işçiler ve işverenler adına hakem seçilemezler. 
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Hakem kurullarına işçiler adına hakem seçilmesi 

MADDE 39. — 1. İşçiler adına İl Hakem Kuruluna seçilecek hakemler uyuşmazlıkta taraf olan işçi te
şekkülünce seçilir. 

2. il Hakem Kurulu ile Yüksek Hakem Kuruluna işçiler adına katılan hakemler, herhangi bir işyerin
de çalışan kimselerden ise, bunlar, kurulun toplantı günlerinde ve bu toplantılara gidip gelmek için geçmesi 
gerekli günlerde ücretli izinli sayılırlar. O günlere ait ücretler bu kimselere 48 inci madde de öngörülen tü
zük hükümlerine göre Çalışma Bakanlığınca ödenir. 

Hakem kurullarına işverenler adına hakem seçilmesi 

MADDE 40. — Hakem Kurullarına işverenler adına hakem seçilmesi İl Hakem Kuruluna işverenler adı
na seçilecek hakemler, uyuşmazlıkta taraf olan işveren veya işveren teşekkülünce seçilir. 

Hakemlerin seçilmesinin istenmesi 

MADDE 41. — İl Hakem Kuruluna katılacak hakemlerin seçilmesini Bölge Çalışma Müdürü, kurul 
toplantısından en az 4 işgünü önce, uyuşmazlığın konusu, toplantı, yer, gün ve saatini bildirerek, ilgililer
den ister. 

Yüksek Hakem Kuruluna katılacak hakemlerin seçilmesini de her seçim döneminden üç ay önce Çalış
ma Bakanlığı ilgili makam ve kuruluşlardan ister. 

ALTINCI BÖLÜM 

Toplu Hak Uyuşmazlıkları, Özel Hakem, Resmî Arabuluculuk Teşkilatı 

Toplu hak uyuşmazlıkları 

MADDE 42. — 1. Uygulanmakta olan bir toplu iş sözleşmesinin yorumundan doğan uyuşmazlıkta 
sözleşmenin taraflarından her biri 9 uncu maddeye göre yetkili iş mahkemesinde yoruma ilişkin bir tespit 
davası açabilir. Mahkeme en geç iki ay içinde kararını verir. Kararın temyiz edilmesi halinde Yargıtay, uyuş
mazlığı iki ay içinde kesin olarak karara bağlar. 

2. Toplu iş sözleşmesine dayanan eda davalarında ifaya mahkûm edilen taraf, temerrüt tarihinden itiba
ren, bir yıl vadeli Devlet tahvili faizi üzerinden temerrüt faizi ödemeye de mahkûm edilir. 

Özel hakeme başvurma < 
MADDE 43. — 1. Taraflar anlaşarak uyuşmazlığın her safhasında hakeme başvurabilirler. Toplu iş 

sözleşmesinde taraflardan birinin başvurması üzerine özel hakeme gidileceğine dair hükümler saklıdır. 
* 2. Hak uyuşmazlıklarında özel hakem kararları genel hükümlere tabidir. Menfaat uyuşmazlıklarında 
özel hakeme başvurulduğu hallerde hakem kararları belirsiz süreli toplu iş sözleşmesi hükmündedir. 

3. Menfaat uyuşmazlıklarında taraflar özel hakeme başvurma hususunda yazılı olarak anlaşma yapar
larsa, bundan sonra arabuluculuk, grev ve lokavt, kanunî hakemlik hükümleri uygulanmaz. 

4. Taraflar özel hakem olarak kanunî hakem kurullarım da seçebilirler. 

Resmî arabuluculuk 

MADDE 44. — 1. Bu Kanunda öngörülen resmî arabulucuların nitelikleri, arabuluculuk yapabilecekle
rin, listesinin düzenlenme esasları, seçimi, çalışma esasları ve ödenecek ücretin alt ve üst sınırı bir tüzükle tes
pit edilir. 

Arabulucuyu görevlendiren makam bu esaslar çerçevesinde ve uyuşmazlığın önemini ve arabulucunun 
görev süresini dikkate alarak ücreti tespit eder. 
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2. Tarafların anlaşarak tayin edecekleri arabulucunun ücreti kendileri tarafından serbestçe tespit edi
lebilir. 

3. Çalışma Bakanlığı resmî arabulucuların vardığı sonuçları en kısa zamanda uygun vasıtalarla kamu 
oyuna açıklayabilir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

İşverenler 

MADDE 45. — Aylık ve ücretleri kanunla belirtilmiş olsa bile, işveren veya işveren vekili durumunda 
bulunanlar hakkında, bunlara ilişkin olarak bu kanunda yer alan hak ve sorumluluk hükümleri uygulanır. 

işyerinde Sendikalar Kanununa göre işveren vekili durumunda olan veya temsilci sıfatıyla toplu iş söz
leşmesinde veya toplu görüşmede taraf olarak hareket eden kimse, bu Kanunun uygulanması bakımından iş
veren sayılır. 

İşyerinde ilan 

MADDE 46. — Bir toplu iş sözleşmesi ile veya toplu iş sözleşmesi hükmündeki hâkem veyahut hâkem 
kurulu kararı ile, yahut çalışma şartlan ile ilgili olarak mahkemece alınmış kararlarla bağlı olan işveren, 
bunların noterlikçe onanmış birer örneğini, işyerinin işçiler tarafından görülebilecek uygun yerlerine asmaya 
mecburdur. 

Denetleme 

MADDE 47. — Toplu İş Sözleşmesine veya hâkem ve mahkeme kararlarına uyulup, uyulmadığı, İş Ka
nunu hükümleri uyarınca denetlenir. 

Helkeme başvurma tüzüğü 

MADDE 48. — 1. 11 Hâkem Kurulları ile Yüksek Hâkem Kurulunun çalışma tarz ve usulleri ile bun
ların çalışmasına ve sekreterlik hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin esaslar, bir tüzükle belirlenir. 

2. Kurulların Başkan ve Üyeleri ile bu kurullarda görevlendirilecek uzman ve raportörlerin huzur hak
ları, naip, bilirkişi ve tanıklara verilecek ücretlere ilişkin esaslar da tüzükte gösterilir. 

3. Yukarıda belirtilen kimselere, gerektiğinde, Harcırah Kanunu esaslarına göre yolluk ve gündelikleri 
Çalışma Bakanlığınca ödenir. 

4. Yapılacak tüzükte, menfaat uyuşmazlıklarında özel hâkem incelemesinde uygulanacak usul hüküm
leri de belirtilir. 

Resmî ve harç muaflığı 

MADDE 49. — Yüksek Hâkem Kurulunun ve 11 Hâkem Kurullarının kararları 29 uncu maddenin 3 
üncü bendi uyarınca mahkemece alınan tespit veya ihtiyatî tedbir kararları ile bu kararların tebliği her 
türlü resim, harç ve tebligat ücretinden muaftır. 

Genel hükümler 

MADDE 50. — Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde Kanunun ruhuna aykırı düşmediği takdirde 
genel hükümler uygulanır. Bu Kanunda aksi öngörülmedikçe tebligatlar tebligat, kanunu hükümlerine 
göre yapılır. 
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Ödenek 

MADDE 51. — Bu Kanunun 44 ve 48 inci maddeleri gereğince yapılacak ödemeleri karşılamak üzere 
gerekli ödenek Çalışma Bakanlığı bütçesine konulur. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Ceza Hükümleri 

Vesikaları gönderme, bilgi vermeme 

MADDE 52. — 12 nci madde gereğince toplu iş sözleşmesini veya toplu iş sözleşmesinin değiştirilmesi 
veya feshi hakkındaki hukukî vesikaları söz konusu maddede gösterilen resmî mercilere süresi içinde gön-
dermeyen işveren veyahut işçi veya işveren sendikasının buna amil olan başkan ve yönetim kurulu üyeleri 
ikibin liradan onbin liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilirler. 

48 inci madde uyarınca resmî arabulucunun istediği bilgileri vermeyen veya kasten yanlış bilgi veren
ler, bir aydan üç aya kadar hapis ve ikibin liradan onbin liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilirler. 

Gerekli ilanının yapılmaması 

Madde 53. — 23 üncü maddenin 3 üncü bendinde veya 46 ncı maddede öngörülen ilam sağlamayan iş
veren ikibin liradan onbin liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilir. 

Kanun dışı grev ve lokavt 

MADDE 54. — Uygulanan kanun dışı greve veya lokavta karar verenler, böyle bir greve veya lokavta 
karar verilmesine veya bunlara katılmaya devama zorlayan veya teşvik edenler veya bu yolda propaganda 
yapanlar iki aydan üç aya kadar hapis, ikibin liradan onbin liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edi
lirler. 

Kanun dışı greve veya lokavta, grevin ve lokavtın kanun dışı olduğunu bilerek katılanlar, ya da yapılan 
ihtara rağmen devam edenler ikibin liradan onbin liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilirler. 

Devlet il özel idareci ve belediye kararlarına tesir maksadıyla grev ve lokavt 

MADDE 55. — Vukubulan kanun dışı bir grev veya lokavtın devlet il özel idareleri veya belediyelerce 
bir karar alınmasını veya alınmış bir kararın değiştirilmesini veya kaldırılmasını sağlamak veyahut yukarı
da sayılan kamu tüzelkişilerince alınmış bir kararı protesto etmek amacıyla yapılması halinde, böyle bir gre
ve veya lokavta karar verenler veya katılanlar veya devam edenler, 'böyle bir greve veya lokavta karar veril
mesine veya bunların katılmaya veya devama zorlayan veya teşvik edenler veya bu yolda propaganda yapan
lar, altı aydan az olmamak üzere hapis cezasına ve beşbin liradan az olmamak üzere ağır para cezasına mah
kûm edilirler. Tekerrür halinde, bu ceaların iki katına hüküm olunur. 

Grev ve lokavt yasaklarına veya mahkeme kararlarına uyulmaması 

MADDE 56. — 20 nci maddedeki grev ve lokavt yasakları ile 22 nci maddedeki yasaklamalara aykırı 
olarak vukubulan bir greve veya lokavta karar verenler veya katılanlar böyle bir greve veya lokavta karar ve
rilmesine veya bunlara katılmaya veya devama zorlayan veya teşvik edenler veya bu yolda propaganda ya
panlar diğer kanunlarda daha ağır bir ceza mevcut değilse altı aydan az olmamak üzere hapis ve beşbin li
radan az olmamak üzere ağır para cezasına mahkûm edilirler. Tekerrür halinde, bu cezaların iki katma hük
medilir. 

29 uncu maddenin 3 üncü bendi uyarınca bir grev veya lokavtın ihtiyatî tedbir olarak durdurulmasına 
dair mahkemece verilen karara uymayanlar hakkında da birinci fıkradaki cezalar hükmolunur. 
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Uygulanmakta olan bir Toplu İş Sözleşmesinin yorumu hakkında mahkemenin kesinleşen kararına uy
mayan taraf hakkında beşbin liradan yirmi beşbin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

İşçi niteliği taşımayan kamu hizmeti görevlilerinin 17 nci maddenin 1 inci fıkrasında tarif edilen tarzda 
işi bırakmaları halinde, buna karar verenler veya bunu tertipleyenler veya ilan edenler veya buna devam 
edenler veyahut buna karar verilmesine veya bunun tertiplenmesine veya ilan edilmesine veya buna ka
tılmaya veya devama zorlayan veya teşvik edender veyahut bu yolda propaganda yapanlar, diğer kanunlarda 
daha ağır bir ceza mevcut değilse birinci fıkrada gösterilen cezalara mahkûm edilirler. 

Grev ve lokavtı erteleme kararına uyulmaması 

MADDE 57. — Bakanlar Kurulunun 21 inci maddenin 3 üncü bendi uyarınca aldığı erteleme kararından 
sonra bir greve veya lokavta devama karar verenler, devam edenler veya katılanlar veya devama zorlayan 
veya teşvik edenler veya bu yolda propaganda yapanlar diğer kanunlarda daha ağır bir ceza mevcut değilse, 
6 aydan az olmamak üzere hapis ve beş bin liradan az olmamak üzere ağır para cezasına mahkûm edi
lirler. Tekerrür halinde bu cezaların iki katına hükmolunur> 

Verimi düşürmek için toplu hareket 

MADDE 58. — Herhangi bir sebep ve maksatla, işçilerin anlaşarak topluca işverimini düşürmeleri veya 
işi yavaşlatmaları halinde bunu tertipleyenlerle buna katılanlar veya bunu teşvik edenler üç aydan bir yıla 
kadar hapis cezasına ve beş bin liradan az olmamak üzere ağır para cezasına mahkûm edilirler. 

Grev oylamasında hile, tehdit ve cebir 

MADDE 59. — 22 nci madde uyarınca tertiplenen bir grev oylamasının sonucuna tesir ötmek maksadıyla 
hile, veya tehdit veya cebir kullananlar iki aydan bir yıla kadar hapis beş bin liradan yirmi bin liraya ka
dar ağır para cezasına mahkûm edilirler. 

Grev ve lokavt halinde işyerinden ayrılmamak, engellemede bulunmamak 

MADDE 60; — 24 üncü maddeye aykırı şekilde işyerinden ayrılmayan işçiler ile işyerine giriş ve çı
kışı engelleyecek şekilde işyeri önünde veya civarında toplanan işçiler ve bunları işyerinden ayrılmamaya 
zorlayan veya teşvik edenler veya bu yolda propaganda yapanlar beş bin liradan az oılmamak üzere ağır 
para cezasına mahkûm edilirler. 

24 üncü maddenin ikinci bendi uyarınca greve katılmayan veya katıldıktan sonra vazgeçen işçilerin üret
tikleri ürünlerle her türlü stok maddelerin işyerinden dışarıya çıkartılıp satılmasına ve lüzumlu ham mad
denin, aıraç ve gereçlerin işyerine getirilmesine, cebir, şiddet veya tehdit yoluyla veya her ne suretle olursa 
olsun engel alanlarla bunları tahrip ve teşvik edenler hakkında Türk Ceza Kanununun 201 inci maddesi
nin 1 inci fıkrasındaki ceza uygulanır. 

Grev ve lokavta katılmayacak işçilerin çalışmaması 

MADDE 61. — 25 inci madde gereğince grev veya lokavt süresince işyerinde çalışmaya mecbur olan iş
çilerden makbul bir özürü olmaksızın işyerinde çalışmayanlar ile bunları çalışmamaya zorlayan veya teş
vik edenler veya bu yolda propaganda yapanlar beş bin lira ağır para cezasına ve üç aydan bir yıla kadar 
hapis cezasına mahkûm edilirler, 
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Grev ve lokavt kapsamına giren işçilerin haklarının bozulması 

MADDE 62. — 27 nci maddenin ikinci bendi hükmüne aykırı hareket eden (işveren veyahut işvereni söz 
konusu hükme aykırı hareket etmeye zorlayan veya teşvik eden veya bu yalda propagandada bulunanlar, 
söz konusu hükme aykırı olarak aldıkları veya alınmasına amir oldukları her işçi başına beş bin liradan az 
almamak üzere ağır para cezasına mahkûm edilirler. 

28 inci madde hükümlerine aykırı olarak işçileri konutlarından çıkaran veya bu konutların su veya gaz 
veya aydınlatma veya ısıtma hizmetlerini kesen işveren veya işveren vekili veya bunları bu yolda hareket et
meye zorlayan veya teşvik eden veya bunun için progaganda yapanlar iki aydan 4 aya kadar hapis ve onbin 
liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezalan ile cezalandırılırlar. Tekerrür halinde bu cezaların üç katına 
hükmolunun 

Kanun dışı grev gözcüleri 

MADDE 63. — 31 inci maddede gösterilenden fazla sayıda veya işyerinde grevi ilan etmiş olan işçi sen
dikasının o işyerinde greve katılan üyeleri dışında grev gözcüsünü koyması veyahut aynı şekilde ve birarada 
veyahut işyerinde grevi ilan etmiş olan işçi sendikasını o işyerinde greve katılan üyeleri dışında grev gözcü
lüğü yapanlarla aynı maddenin 2 nci fıkrasına aykırı hareket eden grev gözcüleri, iki aydan 6 aya kadar 
hapis iki bin liradan beş bin liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilirler. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Geçici Hükümler 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — 2364 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin son fıkrasında öngörülen yasak sona er-
dirMinceye ve yeni Yüksek Hakem Kurulu teşkil edilinceye kadar 2364 sayılı Kanuna göre kurulmuş Yüksek 
Hakem kurulu görevine devam eder. 

2364 sayılı Kanuna göre yürüdüğe konulmuş toplu iş sözleşmeleri süresinin bitimine Jcadar yürürlükte 
kalır. 

Eski tüzük'ün ve yönetmeliğin yürürlüğü 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Bu kanunda öngörülen arabuluculuk ve hakem tüzüğü yürürlüğe konuluncaya 
kadar Yüksek Hakem Kurulu genel sekreterliğinin görev, yetki ve çalışma tarzı hakkında yönetmelik ile uz
laştırma ve hakeme başvurma tüzüğü hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

Resmî arabuluculuk listesi 

GEÇlCl MADDE 3. — Resmî arabuluculuk görevi yapabileceklerin listesi 2364 sayıllı Kanuna göre ku
rulmuş olan Yüksek Hakem Kurulu tarafından kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde düzen
lenir ve Resmî Gazetede ilan edilir. 

ONUNCU BÖLÜM 

Son Hükümler 

Yürürlükten kaldırılan kanunlar 

MADDE 64. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesiyle 24.12.1980 tarihli, 2364 sayılı ve 15.7.1963 tarihli, 275 
saydı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 
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Yürürlük 

MADDE 65. — Bu Kanun yayımı tarihinden 1 yıl sonra yürüdüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 66. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütül 

Başbakan 
B. Ulusu 

23 . 9 . 1981 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
Z. Baykara 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N. özdaş 

Dışişleri Bakanı V. 
Prof. Dr. 1. Öztmk 

T. Özal 

Adalet Bakam 
C. Menteş 

Maliye Bakam 
K. Erdem 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. I Öztrak 

Millî Savunma Bakam 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Ticaret Bakanı Sağlık ve Sosyal Yrd. Bak. V. Gümrük ve Tekel Bakam 
K. Cantürk Dr. Ş. Tüten R. Baturalp 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Çalışma Bakanı 
Prof. D. T. Esener 

Sanayi ve Teknoloji Bakam 
Ş. Kocatopçu 

Turizm ve Tanıtma Bakanı îmar ve İskân Bakanı Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
/. Evliyaoğlu Dr. Ş. Tüten M. R. Güney 

Devlet Bakam 
M. özgünes 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. önalp 

Ulaştırma Bakam 
İV. Özgür 

Enerji ve Tabiî Kay. Bak. 
S. Bingöl 

Gençlik ve Spor Bakam 
V. özgül 

'Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Kültür Bakanı 
C. Baban 
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(SOSYAL GÜVENLİK, İŞ VE İŞÇİ İLİŞKİLERİ KOMİSYONUNUN TEKLİF ETTtÖt METİN) 

Toplu tş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Toplu İş Sözleşmesi 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, işçilerin ve işverenlerin karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durum

larını ve çalışma şartlarını düzenlemek üzere, toplu iş sözleşmesi yapmalarının, uyuşmazlıkları barışçı yollar
la çözümlemelerinin ve grev ve lokavtın esaslarını ve usullerini tespit etmektir. 

/ 
Toplu iş sözleşmesinin tanımı ve muhtevası 
MADDE 2. — Toplu iş sözleşmesi, hizmet akdinin yapılması, muhtevası ve sona ermesi ile ilgili hususları 

düzenlemek üzere işçi sendikası ile işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren arasında yapılan 
sözleşmedir. 

Toplu iş sözleşmeleri, tarafların karşılıklı hak ve borçlarını, sözleşmenin uygulanmasını ve denetimini, 
uyuşmazlıkların çözümü için başvurulacak yolları düzenleyen hükümleri de ihtiva edebilir. 

Toplu iş sözleşmesinin kapsamı ve düzeyi 
MADDE 3. — Bir toplu iş sözleşmesi aynı işkolunda bir veya birden çok işyerini kaplayabilir. 
Bir tüzelkişiye veya bir kamu kurum ve kuruluşu na ait aynı işkolunda birden çok işyerine sahip bir işlet

mede işçilerin bir işyerinden diğerine naklinin işletmenin niteliği icabı olduğu hallerde bu işyerlerinin tümü 
için ancak bir toplu iş sözleşmesi yapılabilir. Bu Kanun anlamında bu sözleşmeye işletme toplu iş sözleşmesi 
denir. 

İşletme toplu iş sözleşmesi yapılacak işyerlerinin aranılan niteliğe sahip olup olmadıkları hakkında çıkan 
uyuşmazlıklar işletme merkezinin bulunduğu yerdeki iş davalarına bakmakla görevli mahkemede onbeş gün 
içinde karara bağlanır. Kararın temyizi halinde Yargı tayca onbeş gün içinde kesin karar verilir. 

Bir işyerinde aynı dönem için birden fazla toplu iş sözleşmesi yapılamaz ve uygulanamaz. 

Şekli 
MADDE 4. — Toplu iş sözleşmesi yazılı olarak yapılmadıkça geçerli değildir. 

Toplu iş sözleşmesine konulamayacak hükümler 
MADDE 5. — Toplu iş sözleşmelerine, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, millî ege

menliğe, Cumhuriyete, millî güvenliğe, kamu düzenine, genel asayişe, genel ahlaka ve genel sağlığa aykırı hü
kümler ile kanunlarda suç sayılan fiilleri teşvik, tahrik ve himaye eden veya kanun veya tüzüklerin emredici 
hükümlerine aykırı hükümler konulamaz. 

Toplu iş sözleşmesinin hükmü 
MADDE 6. — Toplu iş sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe hizmet akitleri toplu iş sözleşmesine aykırı ola

maz. Hizmet akitlerinin toplu iş sözleşmesine aykırı hükümlerinin yerini toplu iş sözleşmesindeki hükümler 
alır. Hizmet akdinde düzenlenmeyen hususlarda toplu iş sözleşmesindeki hükümler uygulanır. 

Toplu iş sözleşmesinde hizmet akitlerine aykırı hükümlerin bulunması halinde hizmet akdinin işçi lehin
deki hükümleri geçerlidir. 

Her ne sebeple olursa olsun sona eren toplu iş sözleşmesinin hizmet akdine ilişkin hükümleri yenisi yü
rürlüğe girinceye kadar, hizmet akdi hükmü olarak devam eder. 
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Toplu iş sözleşmelerinin süresi ve bitimi 

MADDE 7. — Toplu iş sözleşmeleri, bir yıldan az ve üç yıldan uzun süreli olamaz. Toplu iş sözleşmesi
nin süresi, sözleşmenin imzalanmasından sonra taraflarca uzatılamaz, kısaltılamaz ve sözleşme süresinden önce 
sona erdirilemez. 

Faaliyetleri bir yıldan az süren işlerde uygulanmak üzere, toplu iş sözleşmelerinin süresi bir yıldan az ola
bilir. Şu kadar ki işin bitmemesi halinde bu sözleşmeler bir yılın sonuna kadar uygulanır. 

Toplu iş sözleşmesi süresinin bitmesinden önceki yüzyirmi gün içinde, yeni sözleşme için yetki işlemleri
ne başlanabilir. Ancak, yapılacak toplu iş sözleşmesi, önceki sözleşme sona ermedikçe yürürlüğe giremez. 

Tarafların durumunda değişiklik 

MADDE 8. — Toplu iş sözleşmesine taraf olan sendikanın feshi veya infisahı yahut faaliyetten men edil
miş olması veyahut yetkiyi kaybetmiş olması veya toplu iş sözleşmesinin uygulandığı işyerlerinde işverenin 
değişmesi toplu iş sözleşmesini sona erdirmez. 

Taraf sendika üyeliğinden ayrılma, çıkarılma veya üye olmamanın sonuçları 

MADDE 9. — Toplu iş sözleşmesinden taraf işçi sendikasının üyeleri yararlanırlar. 
Toplu iş sözleşmesinin imzalanması tarihinde taraf sendikaya üye olanlar imza tarihinden, bu tarihten 

sonra üye olanlar ise üyeliklerinin taraf işçi sendikasın ca işverene bildirildiği tarihten itibaren yararlanırlar. 

Toplu iş sözleşmesinin imzası sırasında taraf işçi sendikasına üye bulunmayanlar, sonradan işyerine gi
rip de üye olmayanlar veya imza tarihinde taraf işçi sendikasına üye bulunup da ayrılanlar veya çıkarılan
ların toplu iş sözleşmesinden yararlanabilmeleri, toplu iş sözleşmesinin tarafı işçi sendikasına dayanışma 
aidatı ödemelerine bağlıdır. Bu hususta işçi sendikasının muvafakati aranmaz. Dayanışma aidatı ödemek su
retiyle toplu iş sözleşmesinden yararlanma talep tarihinden geçerlidir. 

Dayanışma aidatı miktarı, üyelik aidatının üçte ikisidir. 
Faaliyeti durdurulmuş sendikalara dayanışma aidatı ödenmez. 

İşverenin toplu iş sözleşmesiyle bağlılığı 

MADDE 10. — Toplu iş sözleşmesine taraf olan işveren sendikasının toplu görüşmeye çağrı tarihinde 
üyesi bulunan işveren, o sendikanın üyeliğinden ayrılsa veya sendikadan çıkartılsa dahi, o sözleşme ile bağlı 
kalır. Çağrıdan sonra işveren sendikasından ayrılan iş veren yapılan çağrıyla bağlı kalır. 

Teşmil 

MADDE 11. — Bir toplu iş sözleşmesi, üyelerinin sayısı bağlı olduğu işkolunda çalışan işçilerin en az 
yüzde onunu temsil eden işçi sendikalarından en çok üyeye sahip olan sendikanın yapmış olduğu bir toplu 
iş sözleşmesini Bakanlar Kurulu, o işkolunda işçi veya işveren sendikaları veya ilgili işverenlerden birinin ve
ya Çalışma Bakanının talebi üzerine, Yüksek Hakem Kurulunun görüşünü aldıktan sonra tamamen veya 
kısmen veya zorunlu değişiklikleri yaparak o işkolunun toplu iş sözleşmesi bulunmayan diğer işyerlerine 
veya bir kısmına teşmil edebilir. Teşmil kararnamesinde kararın gerekçesi açıklanır. 

Yüksek Hakem Kurulu istişarî mütalaasını en çok otuz gün içinde verir. 
Teşmil edilen toplu iş sözleşmesinin sona ermesi ile teşmil kararı da ortadan kalkmış olur. 
Bakanlar Kurulu, teşmil kararnamesini gerekli gördüğü zaman gerekçesini de açıklayarak yürürlükten 

kaldırabilir. 
Toplu iş sözleşmesinin, tarafların hak ve borçlarını düzenleyen hükümleri ile özel hakeme başvurma hak

kındaki hükümleri teşmil edilemez. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

- Toplu tş Sözleşmesinin Yapılması 

Yetki 

MADDE 12. — Kurulu bulunduğu 'işkolunda çalışan işçilerin en az yüzde onunun (tarım işkolu için en 
az yüzde beşinin) üyesi bulunduğu işçi sendikası, toplu iş sözleşmesinin kapsamına girecek işyeri veya işyer-
lerinlin her birinde çalışan işçilerin yarıdan fazlasının kendi üyesi bulunması halinde bu İşyeri veya işyerleri 
için toplu iş Sözleşmesi yapmaya yetkilidir. İşletme sözleşmeleri için işyerleri bir bütün olarak nazara alınır ve 
yandan fazla çoğunluk buna göre hesaplanır. 

Bir işveren sendikası, üyesi işverenlere ait işyerleri, sendika üyesi olmayan bir işveren ise kendi işyeri veya 
işyerleri için toplu İş sözleşmesi yapmaya yetkilidir. 

Bir işkolunda çalışan işçilerin yüzde onunun tespitinde Çalışma'Bakanlığınca her yıl ocak ve temmuz ayla
rında yayımlanacak İstatistikler esas alınır. Bu istatistiklerde belirtilecek işkolundaki tüm işçi sayısı ile bu işko
lundaki sendikalara mensup üye sayısı toplu sözleşme ve diğer işlemler için diğer istatistik yayımlanıncaya 
kadar geçerlidir. Yetki belgesi alan işçi sendikasının yetkisini daha sonra yayımlanacak istatistikler etkilemez. 

İstatistiğin yayımımdan itibaren onbeş gün İçinde istatistiğin gerçeğe uymadığı gerekçesi ile Ankara İş Mah
kemesine başvurulabilir. Mahkeme bu itirazı en geç onbeş gün içinde sonuçlandırır. Süresi içinde itiraz edil
meyen istatistikler ile itiraz hakkında mahkemece verilen kararlar kesindir. 

Çalışma Bakanlığı yukarıdaki fıkralardaki yetki tespiti ile istatistiklere ilişkin işlemleri bilgisayar yönte
miyle yürütür. 

Yetki tespiti için işçi sendikasının başvurusu 

MADDE 13. — Bir toplu iş sözteşmesi yapmak isteyen işçi sendikası, Çalışma Bakanlığına yazıyla baş
vurarak kurulu bulunduğu işkolunda üye sayısı itibariyle yüzde on (tarım 'işkolu için yüzde beş) oranını sağ
ladığının belirlenmesini ve sözleşmenin kapsamına girecek işyeri veya işyerlerinde başvuru tarihinde çalışan 
işçiler ile üyelerinin sayısının tespitini ister. 

Çalışma Bakanlığı, kayıtlarına göre sendikanın çoğunluğu haiz olması halinde, toplu iş sözleşmesi yapma 
başvurusunu işyerindeki işçi ve üye sayısını, o işkolunda kurulu işçi sendikalarıyla taraf olacak işveren 
sendikası ve sendika üyesi olmayan işverene başvurunun alındığı tarihten itibaren altı işgünü içinde başvuru ta
rihindeki kayıtlara göre bildirir. Çoğunluğu haiz olmadığının tespiti halinde bu bilgiler sadece başvuran sen
dikaya aynı süre içinde bildirilin 

İşveren sendikasının veya işverenin başvurusu 

MADDE 14. — Bir toplu iş sözleşmesi yapmak isteyen işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan iş
veren Çalışma Bakanlığına yazıyla başvurarak yetkili işçi sendikasının tespitini ister. 

Çalışma Bakanlığı; tespit edilen yetkili işçi sendikasının isim ve adresini, işkolundaki ve o işyerindeki işçi 
sayısı ile, bu sendikanın işkolunda ve o işyerindeki üye sayısını, işkolunda kurulu işçi sendikalarına ve talepte 
bulunan işveren sendikasına veya sendika üyesi olmayan ilgili işverene başvurunun alındığı tarihten itibaren 
altı işgünü içinde bildirir. Yetkili sendika bulunmaması halinde durum altı işgünü içinde sadece başvuruda bu
lunan işveren sendikasına veya sendika üyesi olmayan işverene bildirilir. 

İşçilerin ve sendika üyelerinin tespit edilmesinde 12 ve 13 üncü maddede öngörülen esaslar uygulanır. 

Yetki itirazı 

MADDE 15. — Kendilerine 13 ve 14 üncü maddeler uyarınca gönderilen tespit yazısını alan işçi veya 
işveren sendikaları veya sendika üyesi olmayan işveren, taraflardan birinin veya her ikisinin gerekli yetkiyi ha
iz olmadıkları veya kendisinin çoğunluğu bulunduğu yolundaki itirazını, sebeplerini de göstererek yazının ken-
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dilerine tebliğ tarihinden itibaren altı işgünü içinde işyerinin bağlı olduğu bölge çalışma müdürlüğünün bu
lunduğu yerdeki iş davalarına bakmakla görevli mahkemeye yapabilir. Toplu iş sözleşmesi birden fazla bölge 
çalışma müdürlüğünün yetki alanına giren işyerlerini kapsadığı hallerde itiraz Ankaradaki iş mahkemesine ya
pılır. itiraz dilekçesi Çalışma Bakanlığına veya ilgili bölge çalışma müdürlüğüne kayıt ettirildikten sonra mah
kemeye verilir. 

işçi ve üye sayılarının tespitinde maddî hata iddiasıyla süreye ilişkin itirazları mahkeme altı işgünü içinde 
duruşma yapmaksızın kesin olarak karara bağlar. Bunların dışındaki itirazlar için mahkeme duruşma yapa
rak karar verir. Duruşma sonunda verilecek karar temyiz edildiği ta!kdirde Yargıtayca onbeşgün içinde kesin 
karara bağlanır. 

Mahkemeye itirazın yapılması, karar kesinleşinceye kadar yetki işlemlerini durdurur. 

Yetki belgesi 

MADDE 16. — Tespit yazısına bu Kanunda öngörülen süre içinde itiraz edilmemişse sürenin bitişini takibe-
den altı işgünü içinde veya yapılan itiraz reddedilmişse mahkeme kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren 
altı işgünü içinde ilgili sendikaya Çalışma Bakanlığınca bir yetki belgesi verilir. 

Yetki belgesi alınmadan yapılan bir toplu iş sözleşmesinde taraflardan birinin veya her ikisinin yetkili ol
madığı ve bu sebeple sözleşmenin hülkümsüzlüğü, sözleşmenin işyerinde ilânı tarihinden itibaren kırkbeş gün 
içinde ilgililerce dava yoluyla ileri sürülebilir. 

Hükümsüzlük konusundaki dâva işyerinin bağlı olduğu bölge çalışma müdürlüğünün bulunduğu mahaldeki 
iş davalarına bakmakla görevli mahkemede açılır. Toplu iş sözleşmesi birden fazla bölge çalışma müdürlüğü
nün yetki alanına giren işyerlerini 'kapsıyor ise davanın Ankara iş mahkemesinde açılması gerekir. 

Bu davada hâkim, talep üzerine, gerekli görürse toplu iş sözleşmesinin uygulanmasını dava sonuna kadar 
durdurabilir. 

Toplu görüşmeye çağrı 

MADDE 17. — Tespit yazısını alan işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren veya yetki bel-
, gesini alan işçi sendikası, tespit yazısını veya yetki belgesini aldığı tarihten itibaren onbeş gün içinde karşı ta
rafı toplu görüşmeye çağırır. Çağrı tarihi derhal görevli malkama bildirilir. 

Bu süre içinde çağrı yapılmazsa, yetki belgesinin hükmü kalmaz. 
Toplu görüşme çağrısına, çağrıyı yapan taraf, toplu görüşmede ileri süreceği tekliflerin bütününü eklemek 

zorundadır 

Görevli makam 

MADDE 18. — Bu Kanun bakımından görevli makam, işyeri toplu üş sözleşmesi için işyerinin bağlı oldu
ğu, işletme toplu iş sözleşmesi için işletme merkezinin bulunduğu bölge çalışma müdürlüğü, birden fazla bölge 
çalışma müdürlüğünün yetki alanına giren işyerlerini kapsayacak toplu iş sözleşmesi için ise Çalışma Ba
kanlığıdır. 

Toplu görüşmenin başlaması 

MADDE 19. — Çağrının karşı tarafa tebliği tarihinden itibaren altı işgünü içinde taraflar toplu görüş
menin yer, gün ve saatini aralarında anlaşarak tespit ederler ve bunu görevli makama yazı ile 'bildirirler. 

Toplantı yer, gün ve saati 'bakımından taraflar arasında bir anlaşmaya varılamazsa, taraflardan birinin üç 
iş günü içinde başvurması üzerine görevli makamca toplantı yeri, günü ve saati başvurma tarihinden başlaya-
raik attı işgünü içinde tespit edilir ve taraflara bildirilir. 

Çağrı tarihinden itibaren otuz gün içinde yukarıdaki fıkralar uyarınca toplu görüşmeye başlanmazsa yetki 
belgesinin hükmü kalmaz. 
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Toplu iş sözleşmesinin imzalanması ve tevdi edilmesi 

MADDE 20. — Toplu görüşmenin sonunda bir anlaşmaya varılırsa, beş nüsha olarak düzenlenecek olan 
toplu iş sözleşmesi taraf temsilcilerince imzalanır. Sözleşmenin birer nüshasını taraflar alırlar. Üç nüsha da, 
toplu görüşme için çağrıyı yapmış olan tarafça görevli makama imza gününden başlayarak altı işgünü içinde 
tevdi edilir. 

Bölge çalışma müdürlükleri kendilerine tevdi edilen toplu iş sözleşmelerinin iki nüshasını Çalışma Bakan
lığına gönderirler. Çalışma Bakanlığı da toplu iş sözleşmelerinin birer nüshasını Devlet İstatistik Enstitüsüne 
gönderir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Uyuşmazlık ve Arabuluculuk 

Uyuşmazlığın tespiti 

MADDE 21.— Toplu görüşme için tespit edilen yer, gün ve saatte taraflardan biri toplantıya gelmezse 
veya toplu görüşmeye başlandıktan sonra taraflardan biri toplantıya devam etmezse, toplantıya gelen taraf, 
durumu görevli makama altı işgünü içerisinde yazı ile bildirir. 

Toplu görüşmenin başlamasından itibaren altmış gün içinde taraflar anlaşamadıklarını bir tutanak ile 
tespit ederlerse veya toplu görüşmenin başlamasından itibaren altmışıncı günün sonunda anlaşmaya varama-
mışlarsa, taraflardan biri durumu görevli makama yazı ile bildirir. 

Arabuluculuk 

MADDE 22. — Toplu görüşmenin başladığı tarihten itibaren otuz gün geçmesine rağmen anlaşma sağ-
lanamamışsa, taraflardan her biri görüşmelere 59 uncu maddeye göre düzenlenen resmî listeden veya liste 
dışından bir arabulucunun katılmasını görevli makamdan isteyebilir. Başvuruyu alan görevli makam arabulucu 
tayini için tarafları altı işgünü içinde toplantıya çağırır. Taraflardan biri veya her ikisi bu toplantıya katıl
mazsa veya toplantıda arabulucu tayini hususunda aralarında anlaşma sağlanamazsa, görevli makam, resmî 
listeden bir arabulucuyu taraflardan en az birinin huzurunda ad çekmek suretiyle tespit eder. 

Toplu görüşmenin başladığı tarihten itibaren altmış gün geçmesine rağmen anlaşma sağlanamamışsa, gö
revli makam, başvuru üzerine veya resen altı işgünü içinde 15 inci maddede öngörülen mahkemeye baş
vurmak suretiyle resmî listeden bir arabulucunun tayinini talep eder. Birinci fıkraya göre tayin edilmiş bir 
arabulucu var ise tarafların yazılı olarak anlaşmaları halinde bu arabulucu görevine devam edebilir. 

Resmî arabulucunun görevi mahkemece kendisine yapılacak duyurudan, tarafların göreve devam etmesi 
için anlaştıkları arabulucunun görevi ise altmışıncı günün bitiminden itibaren başlar. 

Arabuluculuk görevi 

MADDE 23. — 22 nci maddenin ikinci fıkrasında öngörülen arabuluculuk görevi onbeş gün sürer. Bu 
süre tarafların anlaşması ile ençok altı işgünü uzatılabilir ve görevli makama bildirilir. 

Arabulucu, tarafların anlaşmaya varması için her türlü çabayı harcar ve ilgililere önerilerde bulunur. 
Arabulucu tarafların anlaşmasını sağlarsa, 20 nci madde hükümleri uygulanır. 
Arabuluculuk süresinin sonunda anlaşma olmamışsa, arabulucu, üç işgünü içinde uyuşmazlığı belirleyen 

bir tutanak düzenler ve bu tutanağı uyuşmazlığın sona erdirilmesi için gerekli gördüğü tavsiyeleri de ek
leyerek görevli makama tevdi eder. Görevli makam bu tutanağı en geç altı işgünü içinde taraflara tebliğ eder. 
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Tutanaklar ve sicil 

MADDE 24. — Bu Kanun gereğince bölge çalışma müdürlüğüne gönderilen tutanak ve yazılar alındığı 
tarihteö başlayarak üç işgünü içinde Çalışma Bakanlığına gönderilir. Bir nüshası da dosyasında saklanır. 

Çalışma Bakanlığı, toplu iş sözleşmeleri için bir sicil tutar. Toplu iş sözleşmesinin metni üzerinde anlaş
mazlık çıktığı takdirde, esas, bu sicilde saklanan metindir. Bu sicilin nasıl tutulacağı Çalışma Bakanlığınca 
çıkartılacak bir yönetmelikte belirtilir. 

İKİNCİ KISIM 

Grev ve Lokavt 

BIRINCI BÖLÜM 

Tanımı ve Unsurları 

Grevin tanımı 

MADDE 25. — işçilerin, topluca çalışmamak suretiyle işyerinde faaliyeti durdurmak veya işin nite
liğine göre önemli ölçüde aksatmak amacıyla aralarında anlaşarak veyahut bir kuruluşun aynı amaçla toplu
ca çalışmamaları için verdiği karara uyarak işi bırakmalarına grev denilir. 

Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde işçilerin iktisadî ve sosyal durum
larıyla çalışma şartlarını korumak veya düzeltmek amacıyla bu Kanun hükümlerine uygun olarak yapılan 
greve kanunî grev denilir. 

Kanunî grev için aranan şartlar gerçekleşmeden yapılan greve kanun dışı grev denilir. Siyasî amaçlı grev, 
genel grev ve dayanışma grevi kanun dışı grevdir, işyeri işgali, işi yavaşlatma, verimi düşürme ve diğer 
direnişler hakkında kanun dışı grevin müeyyideleri uygulanır. 

Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, millî egemenliğe, Cumhuriyete, millî güvenliğe aykırı 
amaçla grev yapılamaz. 

Lokavtın tanımı 

MADDE 26. — işyerinde faaliyetin tamamen durmasına sebep olacak tarzda, işveren veya işveren vekili 
tarafından kendi teşebbüsü ile veya bir işveren kuruluşunun verdiği karara uyarak işçilerin topluca işten 
uzaklaştrılmaşına lokavt denilir. 

Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması ve işçi sendikası tarafından grev kararı alın
ması halinde bu Kanun hükümlerine uygun olarak yapılan lokavta kanunî lokavt denilir. 

Kanunî lokavt için aranan şartlar gerçekleşmeden yapılan lokavta kanun dışı lokavt denilir. Siyasî amaçlı 
lokavt, genel lokavt ve dayanışma lokavtı kanun dışı lokavttır. 

Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, millî egemenliğe, Cumhuriyete, millî güvenliğe aykırı 
amaçla lokavt yapılamaz. 

Kanunî grev ve kanunî lokavt kararı 

MADDE 27. — Bir veya birden çok işyerinde veya bir işletmede, bu yerlere ilişkin uyuşmazlığın çözüle
mediğini 23 üncü madde uyarınca belirten tutanağın tebliğinden itibaren altı işgünü geçmeden grev kararı alı
namaz. 

Birinci fıkrada öngörülen sürenin geçmesinden sonra kanunî grev kararı altı işgünü içinde uyuşmazlığın 
taraf işçi sendikasınca alınabilir. Bu süre içinde grev kararı alınmazsa veya grev yasaklarında Yüksek Ha
kem Kuruluna başvurulmazsa yetki belgesinin hükmü kalmaz. 
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Uyuşmazlığın tarafı olan işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren, işçi sendikasının almış ol
duğu grev kararının kendisine tebliğinden itibaren altı işgünü içinde lokavt kararı alabilir. Grev kararı uyuş
mazlığın kapsamındaki işyerlerinin bîr kısmı için alınmış olsa dahi lokavt kararı o uyuşmazlığın kapsamındaki 
başka işyerleri için de alınabilir. 

Grev ve lokavt kararlarının tebliği 

MADDE 28. — 27 nci madde uyarınca alman grev ve lokavt kararları, karar tarihinden itibaren altı iş
günü içinde karşı tarafa tdbliğ edilmek üzere notere ve kararın birer örneği görevli makama tevdi edilir. Grev 
ve lokavt ikararı işyerinde veya işyerlerinde kararı alan tarafça derhal ilan edilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Grev ve Lokavt Yasakları ve Erteleme 

Yasağın bulunduğu işler 
MADDE 29. — Aşağıdaki işlerde grev ve lokavt yapılamaz* 
1. Can ve mal kurtarma işlerinde, 
2. Cenaze ve tekfin işlerinde, 
3. 'Su, elektrik, havagazı, kömür, tabiî gaz ve petrol sondajı, üretimi, tasfiyesi ve dağıtımı işlerinde, 
4. Banka ve noterlik hizmetlerinde, 
5. Kamu kuruluşlarınca yürütülen itfaiye, temizlik işleri ile şehir içi deniz, kara ve demiryolu ve diğer 

raylı toplu yolcu ulaştırma hizmetlerinde. 

Yasağın bulunduğu yerler 

MADDE 30. — Aşağıdaki işyerlerinde grev ve lokavt yapılamaz : 
1. İlaç imal eden işyerleri hariç olmak üzere, aşı ve serum imal eden müesseselerle, hastane, klinik, sa

natoryum, prevantoryum, dispanser ve eczane gibi sağlıkla ilgili işyerlerinde, 

2. Eğitim ve öğretim kurumlarında, çocuk bakım yerlerinde ve huzurevlerinde, 
3. Mezarlıklarda, 
4. Millî Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca doğru

dan işletilen işyerlerinde. 

Geçici yasaklar 

MADDE 31. — Savaş halinde, genel veya kısmî seferberlik suresince grev ve lokavt yapılamaz. Yangm, 
su baskını, toprak veya çığ kayması veya depremlerin sebebiyet verdiği ve genel hayatı felce uğratan felaket 
hallerinde Bakanlar Kurulu, bu hallerin vuku bulduğu yerlere 'inhisar etmek ve bu hallerin devamı süresince 
yürürlükte kalmak üzere, gerekli gördüğü işyerleri veya işkolHamnıda grev ve lokavtın yasak edildiğine dair ka
rar alabilir. Yasağın kaldırılması da aynı usule tabidir* 

Olağanüstü Haller ile Sıkıyönetim halinde uygulanacak hükümler saklıdır. 
Başladığı yolculuğu yurt içindeki varış mahallerinde bitirmemiş deniz, hava ve kara ulaştırma araçlarında 

grev ve lokavt yapılamaz. 

Yasaklarda yüksek hakem kuruluna başvurma 

MADDE 32. — Grev ve lokavtın yapılamayacağı veya işçi veya işveren sendikaları faaliyetlerinin dur
durulabileceği ve grev ve lokavt yetkilerinin ertelenebileceği veya askıya alınabileceği savaş, genel ve kısmî se
ferberlik gibi olağanüstü yönetim usullerinin cari olduğu hallerde Yüksek Hakem Kurulu yürürlük süresi sona 
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ermiş bulunan toplu iş sözleşmelerini ilgililerin başvurusu üzerine gerekli gördüğü değişiklikleri yapmaik su
retiyle yeniden yürürlüğe koyar. 

Grev ve lokavtın yasak olduğu işler ile yerlerdeki uyuşmazlıklarda, taraflardan biri 23 üncü maddede 
belirtilen tutanağın alınmasından veya geçici grev ve lokavt yasağının altı ayı doldurmasından itibaren altı 
işgünü içinde Yüksek Hakem Kuruluna başvurabilir. 

Grev ve lokavtın ertelenmesi 

MADDE 33. — Karar verilmiş veya başlanmış olan kanunî bir grev veya lokavt genel sağlığı veya millî 
güvenliği bozucu nitelikte ise Bakanlar Kurulu bu uyuşmazlıkta grev ve lokavtı bir kararname ile altmış gün 
süre ile erteleyebilir. Erteleme süresi, kararnamenin yayımı tarihimde işlemeye başlar. 

Bakaralar Kurulunun erteleme kararları aleyhine Danıştay'da iptal davası açılabilir. Ve yürütmenin durdu
rulmasına karar verilmesi istenebilir. Olağanüstü halin ilan edildiği bölgelerde grev ve lokavt ertelenmesi ka
rarlarına ilişk'in davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilemez. 

Erteleme döneminde uyuşmazlığın çözümü 

MADDE 34. — Erteleme kararnamesinin yürürlüğe girmesi üzerine, Çalışma Balkanı bizzat ve resmî ara
bulucu listesinden seçeceği bir arabulucu yardımı ile uyuşmazlığın çözümü için erteleme süresince her tür
lü gayreti gösterir. 

Erteleme süresi 'içinde taraflar aralarında anlaşarak uyuşmazlığı özel ha'keme de intikal ettirebilirler. 
Erteleme süresinin sona erdiği tarihte taraflar anlaşamamış veya uyuşmazlığı özel halkeme ide intikal et-

tirmemişlerse Çalışma Bakanı uyuşmazlığın çözümü için Yüksek Hakem Kuruluna başvurur. 

Grev oylaması 

MADDE 35. — Kanunî bir grevin bir işyerinde uygulanabilmesi için oylama yapılmasını, grev kara
rının ilân edildiği tarihte o işyerinde çalışan işçilerin en az dörtte biri, grev kararının işyerinde ilan edilme
linden bağlayarak altı işgünü içinde yazılı olarak isterse, o işyerinde grev oylaması yapılır. Grev oylaması ta
lebi mahallin en büyük mülkî amirine yapılır. 

Grev oylaması bu konudaki talebin yapılmasından başlayarak altı işgünü içinde ve işyerinde, iş saatleri 
dışında en büyük mülkî amirin tespit edeceği gün ve zamanda ve onun veya görevlendireceği memurun 
gözetimi altında, gizli oy açı'k tasnif esasına göre yapılın 

Grev oylamasında, grev ilanının yapıldığı tarihte işyerinde çalışan işçilerin salt çoğunluğu grevin uygu
lanmamasına karar verirse o işyerinde grev uygulanamaz, 

Grev oylamasının sonucu 

MADDE 36. — Grev oylamasının sonucu dört nüsha olarak düzenlenecek bir tutanakta belirtilir. Bu tu
tanağın bir nüshası işverene, bir nüshası greve karar vermiş olan İşçi sendikasına, bir nüshası bölge çalışma 
müdürlüğüne gönderilir; dördüncü nüshası da mahallin en büyük Mülkî Amirliğinde saklanır. 

Oylamaya itirazlar oylama gününden başlayarak üç işgünü içinde iş davalarına bakmakla görevli mahallî 
mahkemeye yapılır. İtiraz mahkemece üç işgünü İçinde kesin olarak karara bağlanır. 

Grev oylaması sonucumda işçiler grevin uygulanmamasına karar verirlerse ve uyuşmazlıkta taraf olan işçi 
sendikası, oylama sonucunun kesinleşmesinden itibaren onlbeş gün içinde karşı tarafla anlaşmaya varamazsa 
veya Yüksek Hakem Kuruluna başvurmazsa, yetki belgesinin hükmü kalmaz. 

İşletme sözleşmesi yapılmasına ilişkin uyuşmazlıkta grev oylaması talebi işletmenin her bir işyerinin bulun
duğu mahallin en büyük Mülki Amirliğine yapılır. Grev oylaması isteyen işçilerin sayısının yeterli orana ulaşıp 
ulaşmadıklarının tespiti ile grev oylamasının kesinleşen sonuçları işletmenin merkezinin bulunduğu mahallin 
en büyük Mülkî Amirliğinde toplamr ve toplu sonuç orada belirlenir. 
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Grev ve lokavtın başlaması 

MADDE 37. — Grev ve lokavt kararı, karşı tarafa tebliğinden itibaren altmış gün içinde ve karşı tarafa 
noter aracılığı ile altı işgünü önce bildirilecek tarihte uygulamaya konabilir. 

Karşı tarafa tebliğ edilmek üzere süresi içinde notere ve görevli makama tevdi edilmeyen grev ve lokavt ka
rarları uygulanamaz. Bildirilen günde başlamayan grev hakkı veya lokavt düşer. Süresi içinde grev kararı uy
gulamaya konulmamışsa ve alınmış bir lokavt kararı da yoksa veya lokavt da süresi içinde uygulanmaya ko
nulmamışsa yetki belgesinin hükmü kalmaz. 

Grev oylaması yapılan hallerde altmış günlük süre oylamanın sonucunun kesinleşmesinden itibaren işle
meye başlar. 

Grev ve lokavtın geçici olarak yasaklandığı hallerdeki uyuşmazlıklarda yasak sona ererse veya sıkıyöne
tim komutanı durdurma kararını kaldınrsa veya grev ve lokavtın ertelenmesi durumunda altmış günden önce 
karar kaldırılırsa veya iptal edilirse grev ve lokavt yapabilmek için birinci fıkradaki usule uymak gerekir. 

Grev ve lokavtın uygulanmasında işyerinden ayrılma zorunluluğu 

MADDE 38. — Bir işyerinde grev veya lokavtın uygulanmaya başlaması ile birlikte işçiler işyerinden ay
rılmak zorundadırlar.; Greve katılmayan veya katılmaktan vazgeçenlerin işyerinde çalışmaları, hiçbir şekil
de engellenemez. Greve katılan veya lokavta maruz kalan işçilerin, işyerine giriş çıkışı engellemeleri veya işye
ri önünde veya civarında topluluk teşkil etmeleri yasaktır. 

Greve katılmayan veya katılmaktan vazgeçen işçileri çalıştırıp çalıştırmamakta işveren serbesttir. Grev so
nunda yapılan toplu iş sözleşmesinden, 39 uncu maddeye göre zorunlu olarak çalışanlar dışında işyerinde ça
lışmış olanlar aksine bir hüküm bulunmadıkça yararlanamazlar. 

Çalışan işçilerin ürettiği ürünlerle hertürlü stokların işveren tarafından işyerinden dışarı çıkarılmasına, 
satılmasına ve işyeri için lüzumlu maddelerin, araç ve gereçlerin işyerine sokulmasına engel olunamaz. Bu işle
rin görülmesinde de 43 üncü madde hükümlerine uyulması şarttır. 

Kanunî grev ve lokavta katılamayacak isçi kadrosu 

MADDE 39. — Hiçbir surette üretim veya satışa yönelik olmamak kaydı ile niteliği bakımından sürekli 
olmasında teknik zorunluluk bulunan işlerde faaliyetin devamlılığını; işyeri güvenliğinin, makine ve demirbaş 
eşyasının, gereçlerinin, hammadde, yarı mamul ve mamul maddelerin bozulmamasını; hayvan ve bitkilerin 
korunmasını sağlayacak sayıda işçi kanunî grev ve lokavt sırasında çalışmaya, işveren de bunları çalıştırma
ya mecburdur. 

Grev ve lokavt dışında kalacak işçilerin yedekler dahil niteliği ve sayısı işveren veya işveren vekili tara
fından toplu görüşmenin başlamasından itibaren altı işgünü içinde işyerinde yazı ile ilan edilir ve bu ilanın 
bir örneği toplu görüşmede taraf olan işçi sendikasına gönderilir. Bu ilandan itibaren altı işgünü içinde işçi 
sendikası iş davalarına bakmakla görevli mahallî mahkemeye itirazda bulunmazsa ilan hükümleri kesinleşir. 
itiraz halinde mahkeme altı işgünü içinde karar verir. Bu karar kesindir. 

Grev ve lokavta katılamayacak işçiler her ne sebeple olursa olsun kanunî süre içinde tespit edilmemiş 
ise, işveren veya işçi sendikası çalışacak işçi sayısının tespitini süre geçtikten sonra da bölge çalışma müdürlüğün
den talep edebilir. Bölge çalışma müdürlüğü bu tespiti en kısa zamanda yaparak taraflara tebliğ eder. Gerekli 
hallerde bölge çalışma müdürlüğü bu tespiti resen yapabilir. Bu tespite karşı taraflardan her biri iş davala
rına bakmakla görevli mahallî mahkemeye itiraz edebilin 

İşletme sözleşmesine ilişkin uyuşmazlıklarda görevli mahkeme işletmenin merkezine, bölge çalışma müdür
lüğü ise, her işyerinin bağlı bulunduğu bölgeye göre belirlenir. 
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Grev ve lokavta katılmayacak işçilerin ismen belirlenmesi 

MADDE 40. — Grev ve lokavtın uygulanacağı dönemde hangi işçilerin işyerinde çalışmaya devam edecek
leri bölge çalışma müdürlüğünce grev ve lokavt kararının müdürlüğe bildirilmesinden itibaren üç işgünü için
de resen tespit edilerek ilgili işverene ve işçilere yazı ile bildirilir. O işyerinde çalışan ve toplu görüşmede taraf 
olan işçi sendikasının başkan veya yönetim kurulu üyesi bulunan işçiler bu hükme tabi tutulamazlar. 

İşveren 39 uncu madde uyarınca belirlenen işlerin yerine getirilebilmesi için, grev ve lokavta katılama
yacak işçilerden herhangi bir nedenle çalışmayanların yerine bölge çalışma müdürlüğünün yazılı izni ile yeni 
işçi alabilir. 

Grev hakkının ve lokavtın teminatı 

MADDE 41. — Hizmet akitlerine, grev hakkı veya lokavttan vazgeçilmesine veya bunların kısıtlanmasına 
dair konulacak hükümler geçersizdir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Grev ve Lokavtın Sonuçları 

Kanunî grev ve lokavtın hizmet akitlerine etkisi 

MADDE 42. — Kanunî bir grev kararının alınmasına katılma, böyle bir kararın alınmasını teşvik etme, 
böyle bir greve katılma veya böyle bir greve katılmaya teşvik etme sebebiyle bir işçinin hizmet akti feshedile-
mez. 

Kanunî bir greve katılanlar ile 38 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca işyerinde çalışmayı arzu edip iş
veren tarafından çalıştırılmayan işçilerin hizmet akitlerinden doğan hak ve borçları, grevin sona ermesine ka
dar askıda kalır. 

Kanunî lokavta uğramış olan işçilerin hizmet akitlerinden doğan hak ve borçları, lokavtın sona ermesine 
kadar askıda kalır. 

İşveren, grev ve lokavt sebebiyle akdi ilişkileri askıda kalan işçilerin grev veya lokavtın başlamasından ön
ce işleyen ücretlerini ve eklerini mutad ödeme gününde ödemek zorundadır. Ödemeyi yapacak personel de bu 
hususta çalışmaya mecburdur. Aksi halde 40 inci maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır. 

Grev ve lokavt süresince hizmet akitleri askıda kalan işçilere bu dönem için işverence ücret ve sosyal yar
dımlar ödenemez, bu süre kıdem tazminatı hesabında dikkate alınamaz. Toplu iş sözleşmelerine veya hizmet 
akitlerine bunların aksine hüküm konulamaz.; 

Grev ve lokavt süresince işçiler Sosyal Sigortalar Kanununun ilgili hükümlerinden yararlanmaya devam 
ederler. 

îşçi alma ve başka işe girme yasağı 

MADDE 43. — İşveren, kanunî bir grevin veya lokavtın süresi içinde, 42 nci madde hükmü gereğince hiz
met akitlerinden doğan hak ve borçları askıda kalmış olan işçilerin yerine, hiç bir surette daimî veya geçici ola
rak başka işçi alamaz veya başkalarını çalıştıramaz. Haklı sebeple hizmet âkti feshedilenlerin yerine yeni işçi 
alınması imkânı saklıdır. 

38 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca greve katılmayan veya katılmaktan vazgeçen işçileri çalıştıran 
işveren, bu işçileri ancak kendi işlerinde çalıştırabilir, bunlara, greve katılan işçilerin işlerini yaptıramaz. 

Kanunî bir grev ve lokavt dolayısıyla hizmet aktinden doğan hak ve borçları askıda kalan işçiler, başka 
bir iş tutamazlar. Aksi halde, işçinin hizmet akti, işverence feshin ihbarına lüzum olmaksızın ve herhangi bir 
tazminat ödenmeksizin feshedilebilir. 
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Kanunî grev ve lokavtın konut haklarına etkisi 

MADDE 44. — İşveren, kanunî bir grev veya lokavt süresince greve katılan veya lokavta uğrayan iş
çilerin oturdukları ve işveren tarafından sağlanmış konutlardan çıkmalarını isteyemez^ Bu yasak, grev ve lo
kavtın işyerinde uygulanmaya başlamasından itibaren doksan gün devam eder. 

Bu konutlarda oturan işçiler, söz konusu süre içinde, ikonutlarıyla ilgili onarım, su, gaz, aydınlatma ve 
ısıtma masrafları ile rayiç kirayı işverene ödemek zorundadırlar, 

İşveren, konutların su, gaz, aydınlatma ve ısıtma hizmetlerini, kanunî grev ve lokavt süresince kısıntıya 
uğratamaz. Ancak bu hizmetlerin kanunî grev ve lokavt yüzünden kısıntıya uğramış olanlarının devamı, işçiler 
tarafından istenemez. 

Kanun dışı grev ve lokavtın sonuçları 

MADDE 45. — Kanun dışı grev yapılması halinde, işveren, böyle t>ir grevin yapılması 'kararına katılan, 
böyle bir grevin yapılmasını teşvik eden, böyle bir greve katılan veya böyle bir greve katılmaya veyahut de
vama teşvik eden işçilerin hizmet akitlerini, feshin ihbarına lüzum olmadan ve herhangi bir tazminat ödemeye 
mecbur bulunmaksızın feshedebilir. 

Kanun dışı bir grev yapılması halinde, bu grev veya bu grevin yönetimi ve yürütümü yüzünden işverenin 
uğradığı zararlar, greve karar veren işçi sendikası veya kanun dışı grev herhangi bir işçi kuruluşunca karar-
laştırılmaksızın yapılmışsa, bu greve katılan işçiler tarafından karşılanır. 

Kanun dışı lokavt yapılması halinde işçiler, böyle bir lokavtı yapan işverenle olan hizmet akitlerini, fes
hin ihbarına lüzum olmaksızın haklı sebeple feshedebilirler ve her türlü haklarını talep edebilirler. İşveren, 
bu işçilerin lokavt süresine ait hizmet akünden doğan bütün haklarını bir iş karşılığı olmaksızın ödemeye ve 
uğradıkları zararları tazmine mecburdur. 

Tespit davası 

MADDE 46. — Karar verilen veya uygulanmakta olan bir grev ve lokavtın kanun dışı olup olmadığının 
tespitini, uyuşmazlığın tarafı olanlardan her biri 15 inci maddeye göre yetkili iş mahkemesinden her zaman 
talep edebilir. Mahkeme ıbir ay içinde karar verir. Verilecek karar, tarafları ve işçi ve işveren sendikasının 
mensuplarını bağlar ve ceza davaları için de kesin delil teşkil eder. 

Hâkim, tespit kararının kesinleşmesine kadar, dava konusu grev veya lokavtın ihtiyatî tedbir olarak dur
durulmasına karar verebileceği gibi, konulmuş tedbiri her zaman kaldırabilir. 

Grev hakkının ve lokavtın kötüye kullanılması 

MADDE 47. — Grev hakkı ve lokavt iyi niyet kırallarına aykırı tarzda, toplum zararına ve millî serveti 
tahrip edecek şekilde kullanılamaz. Bu kurala aykırı olarak uygulanan grev veya lokavt, bir tarafın veya Ça
lışma Bakanının başvurusu üzerine 15 inci maddeye göre yetkili iş mahkemesi kararı ile durdurulur. 

Kanunî bir lokavtın işyerini temelli olarak kapalı tutmak amacıyla yapıldığı kesinleşmiş mahkeme kara
rıyla sabit olursa, mahkeme kararının lokavt yapmış işverene veya işveren sendikasına bildirilmesi ile birlikte 
lokavt durdurulur. Yetkili mahkeme 15 inci madde uyarınca belirlenir. 

Bu lokavtın uygulanmış olması, işçilere 45 inci maddenin üçüncü fıkrasından yararlanma imkânı verir. 
Grev esnasında greve katılan işçilerin ve sendikanın kasıtlı veya kusurlu hareketleri sonucu, grev uygula

nan işyerinde sebep oldukları maddî zarardan sendika sorumludur, 

Grev gözcüleri 

MADDE 48, — Kanunî bir grev kararına uyulmalını sağlamak için cebir ve şiddet kullanmaksızın ve 
tehditte bulunmaksızın kendi üyelerinin grev kararına uyup uymadıklarım denetlemek amacıyla, işyerinde 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 574) 



— 42 — 

(Sosyal Güvenlik îş ve îşçi İlişkileri Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

grev ilan etmiş olan işçi sendikası, işyerinin giriş ve çıkış yerlerine, kendi üyeleri arasından en çok ikişer grev 
gözcüsü koymaya yetkilidir. Çalışma serbestliği herhalde saklıdır. 

Grev gözcüleri, işyerine giriş ve çıkışlara engel olamazlar, giren ve çıkanları kontrol amacıyla dahi dur
duramazlar. 

«IBu işyerinde grev vardır» ibaresinin dışında, grev yapılan işyerleri ve çevresine afiş, pankart gibi ilan 
vasıtalarını asmak veya yazılar yazmak yasaktır. 

İşyeri ve çevresinde grevciler veya grev gözcüleri için işçiler veya işçi sendikası tarafından kulübe, bara
ka ve çadır gibi barınma vasıtaları kurulamaz. 

Lokavt gözcüleri 

MADDE 49. — Kanunî bir lokavt kararına uyulmasını sağlamak için cebir ve şiddet kullanmaksızım ve 
tehditte bulunmaksızın kendi üyelerinin lokavt kararına uyup uymadıklarını denetleme amacı ile lokavtı işye
rinde ilan etmiş olan işveren sendikası, lokavtın kapsamına giren işyerlerine gözcüler göndermeye yetkilidir. 

«Bu işyerinde lokavt vardır» ibaresinin dışında, Lokavt yapılan işyerleri ve çevresine afiş, pankart gibi 
ilan vasıtalarını asmak veya yazılar yazmak yasaktır. 

Grev ve lokavt halinde mülkî amirin yetkileri 

MADDE 50. — Grev ve lokavt halinde, mahallin en büyük mülkî amiri, grev veya lokavt uygulanan 
işyerlerinde gerekli emniyet, inzibat, koruma ve sağlık işlerini düzenler. Ayrıca halkın günlük yaşamı için za
rurî olan ve aksaması muhtemel hizmet ve ihtiyaçları karşılayacak tedbirleri alır. 

Bu tedbirlerin niteliği, kapsamı, uygulanış tarzı bir tüzükte belirtilir. Ancak alınacak tedbirler kanunî bir 
grev veya lokavtın uygulanmasına engel olucu nitelikte olamaz. 

Grev ve lokavtı sona erdirme kararı 

MADDE 51. — Kanunî bir grev veya lokavtı sona erdirmek için grev ve lokavta karar vermiş olanlar ta
rafından alınan kararlar en geç ertesi işgünü sonuna kadar yazı ile karşı tarafa ve bölge çalışma müdürlü
ğüne bildirilir ve mahallinde çıkan en az bir gazetede, gazete yoksa mutad vasıtalarla ilan edilir. Kanunî 
grev ve lokavt, ilanın yapılması ile sona erer. 

Grevin uygulanmasına son verilmesi lokavtın, lokavtın uygulanmasına son verilmesi grevin kaldırılması
nı gerektirmez. 

Grevi uygulayan işçi sendikasının herhangi bir sebeple kapatılması, feshedilmesi veya infisah etmesi ve
ya faaliyetinin durdurulması hallerinde grev veya lokavt kendiliğinden ortadan kalkar. Lokavtı uygulayan 
işveren sendikasının herhangi bir sebeple kapatılması, feshedilmesi veya infisah etmesi veya faaliyetinin dur
durulması hallerinde lokavt kendiliğinden ortadan kalkar. Grevin veya lokavtın sona erdiği görevli makam 
tarafından ilan edilir. 

Grevi uygulayan sendikanın, bu grevin uygulandığı işyerindeki üyesi işçilerin dörtte üçünün sendika üyeli
ğinden ayrıldıklarınım tespiti halinde, ilgililerden biri grevin sona erdirilmesi için 15 inci maddeye göre yet
kili mahkemeye başvurabilir. Mahkemece belirlenecek tarihte grevin sona ereceği birinci fıkradaki usul uya
rınca ilan edilir. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 
Toplu iş Uyuşmazlıklarının Barışçı Yollarla Çözümü 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Yüksek Hakem Kuruluna Başvurma 

Başvuru 

MADDE 52. — Grev ve lokavtın yasak olduğu işler ve yerlerdeki uyuşmazlıklarda taraflardan her biri 
32 nci madde uyarınca Yüksek Hakem Kuruluna başvurabileceği gibi grev ve lokavtın ertelendiği hallerde 
erteleme süresinin sonunda Çalışma Bakanı da Yüksek Hakem Kuruluna başvurur. 

Yüksek Hakem Kurulunun kuruluşu 

MADDE 53. — Yargıtayın iş davalarına bakan dairesi başkanının başkanlığında, 
1. Bakanlar Kurulunca, bakanlıklar bünyesi dışında, işçi veya işveren kuruluşları ile hiçbir şekilde bağ

lantısı olmayan ve siyasî parti organlarında görevli bulunmayan, ekonomi, işletme, sosyal politika veya iş 
hukuku konularında bilgi ve tecrübe sahibi olanlar arasından seçilecek bir üye, 

2. Üniversitelerin iş hukuku veya ekonomi öğretim üyeleri arasından Yüksek öğretim Kurulunca seçi
lecek bir üye, 

3. Çalışma Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü, 
4. Devlet Planlama Teşkilatı Sosyal Planlama Dairesi Başkanı, 
5. İşçi konfederasyonlarından, kendisine mensup işçi sayısı en yüksek olan konfederasyonca seçilecek 

iki üye, 
6. İşverenler adına biri en çok işveren mensubu olan işveren konfederasyonunca, diğeri kamu işveren

lerini temsilen Bakanlar Kurulunca seçilecek iki üyeden, 
Oluşur. 
Seçimle gelen üyeler, iki yıl için seçilirler, yeniden seçilmeleri caizdir. Seçimle gelen her bir üye için aynı 

şekilde ikişer yedek seçilir. Kurul Başkanlığı için birinci ve ikinci yedekler, Yargıtay Hukuk Daireleri Genel 
Kurulunca Hukuk Daireleri Başkanları arasından seçilir. Yüksek Hakem Kuruluna katılacak üyelerin seçil
mesi, her seçim döneminden üç ay önce Çalışma Bakanlığınca ilgili makam ve kuruluşlardan istenir. 

Bu maddede söz konusu seçici kurullar üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplantıda, 
toplantı nisabı sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantıda katılanlarla seçim yapılır. Seçilebilmek için hazır 
bulunan üyelerin salt çoğunluğunun oyu şarttır. 

Uyuşmazlığın incelenmesi 

MADDE 54. — Yüksek Hakem Kurulu başvuru dilekçesinin alındığı günden başlayarak altı işgünü için
de üyelerinin tamamının katılması ile toplanır. Ancak, başkan hariç üyelerden ikisinin katılmaması toplantı
ya engel olmaz. Özürlü veya izinli olan asıl başkan veya üyenin yerini aynı gruptan yedek başkan veya 
yedek üyelerden biri alır. 

Yüksek Hakem Kurulu uyuşmazlığı evrak üzerinde inceler. Yeteri kadar aydınlatılmamış bulduğu yön
leri ilgililerden sorarak tamamlar. Ayrıca, görüşlerini öğrenmek istediği kimseleri çağırıp dinler veya bunla
rın görüşlerini yazı ile bildirmelerini ister. Bu kimseler hakkında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
tanıklara ve bilirkişilere ilişkin hükümleri uygulanır. 

Yüksek Hakem Kurulu toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar verir. Lehte ve aleyhte oylar eşit ise 
başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlar. 

Yüksek Hakem Kurulunun kararının niteliği 

MADDE 55. — Yüksek Hakem Kurulu kararları kesindir ve toplu iş sözleşmesi hükmündedir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 574) 



(Sosyal Güveolilk, îş ve tşçS ilişkileri Kotrifeyonunun Teklif Ettiği Metlin) 

İşçiler ve işverenler adına katılacak üyelerde aranacak nitelikler 

MADDE 56. — Yüksek Hakem Kuruluna işçi ve işverenler adına seçilecek üyelerde aranacak nitelik
ler şunlardır: 

1. Türk vatandaşı olmak, 
2. Okur - yazar olmak, 
3. Medenî ve siyasî hakları tam olarak kullanma ehliyetinden yoksun olmamak, 
4. Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Dev

letin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inan
cı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak 
ve siyasî partilerin organlarında görevli olmamak. 

İdarî teşkilat 

MADDE 57. — Yüksek Hakem Kurulunun yazışma ve uzmanlık hizmetlerini yürütmek üzere Yüksek 
Hakem Kurulu Başkanlığına bağlı olarak bir genel sekreterlik kurulur Genel sekreter başkanın teklifi üzerine 
genel usullere göre atanır. 

Yüksek Hakem Kurulunun istemi üzerine Başbakanlıkça yeteri kadar raportör ve uzman atanır ve ihtiya
ca göre görevlendirilir. Ancak işçi veya işveren sendika ve konfederasyonlarında çalışmakta olanlar raportör 
ve uzman olarak görevlendirilemezler. 

ÎKİNCİ BÖLÜM 
özel Hakeme veya Resmî Arabulucuya Başvurma 

özel hakeme başvurma 

MADDE 58. — Taraflar anlaşarak toplu hak veya menfaat uyuşmazlıklarının her safhasında özel hake
me başvurabilirler. Toplu iş sözleşmesinde taraflardan birinin başvurması üzerine özel hakeme gidileceğine 
daire hükümler geçerlidir. Bu takdirde bir tarafın müracaatı üzerine uyuşmazlık hakem tarafından çözülür. 

Menfaat uyuşmazlıklarında taraflar özel hakeme başvurma hususunda yazılı olarak anlaşma yaparlarsa, 
bundan sonra arabuluculuk, grev ve lokavt, kanunî hakemlik hükümleri uygulanmaz. 

Menfaat uyuşmazlıklarında özel hakeme buşvurulduğu hallerde hakem kararları toplu .iş sözleşmesi hük
mündedir. Hak uyuşmazlıklarında özel hakem kararla rı genel hükümlere tabidir. 

Uyuşmazlığın her safhasında taraflar aralarında anlaşarak özel hakem olarak Yüksek Hakem Kurulunu 
da seçebilirler. 

Resmî arabuluculuk teşkilatı 

MADDE 59. — Çalışma Bakanlığına bağlı olarak kurulacak resmî arabuluculuk teşkilatı bu Kanunda 
öngörülen resmî arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesini sağlayacak tedbirleri alır. 

Resmî arabuluculuk teşkilatının kuruluş ve işleyişine ilişkin esaslar ile resmî arabuluculuk yapabilecekle
rin listesinin düzenlenme esasları ve resmî arabuluculara ödenecek ücretlerin alt ve üst sınırları 65 inci madde
ye göre çıkartılacak tüzükte düzenlenir. 

Resmî arabulucunun istediği her türlü bilgiyi gerek taraflar gerek diğer bütün ilgililer vermeye mec
burdurlar. 

Resmî arabulucuların ücretleri bu teşkilata bağlı fondan ödenir. Arabulucuyu tayin eden mahkeme bu 
esaslar çerçevesinde ve uyuşmazlığın önemini ve arabulucunun görev süresini dikkate alarak ücreti tespit 
eder. 

Resmî arabuluculuk yapılan her uyuşmazlıkta tarafların fona ödemeleri gereken ücretlere ait esaslar da 
bu tüzükte belirtilir. 
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Resmî arabuluculuk teşkilatı arabulma faaliyetine girişilen her uyuşmazlıkta vardığı sonuçları en kısa za
manda uygun vasıtalarla kamuoyuna açıklayabilir. 

Tarafların anlaşarak tayin edecekleri arabulucunun ücreti kendileri tarafından serbestçe tespit edilebilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Toplu Hak Uyuşmazlıkları 

Yorum davası 

MADDE 60. — Uygulanmakta olan bir toplu iş sözleşmesinin yorumundan doğan uyuşmazlıkta sözleş
menin taraflarından her biri 15 inci maddeye göre yetkili iş mahkemesinde yoruma ilişkin bir tespit davası 
açabilir. Mahkeme en geç tiki ay içinde kararını verir. Kararın temyiz edilmesi halinde Yargıtayın ilgili dai
resi, bozma söz konusu olan hallerde işin esasına ilişkin kesin kararını iki ay içinde verir. 

Kesinleşen yorum kararına uymayan taraf hakkında 80 inci madde hükmü uygulanır. Kişilerin, yorum 
kararına uyutmamasından doğan tazminat hakları saklıdır. 

Eda davası 

MADDE 61. — Toplu İş sözleşmesine dayanan eda davalarında ifaya mahkûm edilen taraf, temerrüt ta
rihinden itibaren, bankalarca uygulanan en yüksek işletme kredisi faizi üzerinden temerrüt faizi ödemeye de 
mahkûm edilir. 

Aynî taahhüdünü yerine getirmeyen veya eksik yerine getiren taraf derhal ifaya mahkûm edilir. Tarafla
rın tazminat hakları saklıdır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Çeşitli Hükümler 

İşverenler 

MADDE 62. — Aylık ve ücretleri kanunla belirtilmiş olsa bile, işveren veya işveren vekili durumunda 
bulunanlar hakkında, bunlara ilişkin olarak bu Kanunda yer alan hak ve sorumluluk hükümleri uygulanır. 

İşyerinde işveren vekili durumunda olan ye temsilci sıfatıyla toplu iş sözleşmesinde veya toplu görüşmede 
taraf olarak hareket eden kimse, bu Kanunun uygulanması bakımından işveren sayılır. 

İşyerinde ilan 

MADDE 63. — Bir toplu iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi hükmündeki özel hakem veya Yüksek 
Hakem Kurulu kararı ile veya toplu hak uyuşmazlıklarında verilmiş mahkeme veya özel hakem kararlarıyla 
bağlı olan işveren bunların aslını veya veren makamca onaylanmış veya noterlikçe onanmış birer örneğini, 
işyerinin işçiler tarafından görülebilecek uygun yerlerine asmaya mecburdur. 

Denetleme 

MADDE 64. — Toplu iş sözleşmesine veya 63 üncü maddede belirtilen hakem veya mahkeme kararlarına 
uyulup uyulmadığı İş Kanunu hükümleri uyarınca denetlenir. 

Hakeme ve arabulucuya başvurma tüzüğü 

MADDE 65. — Yüksek Hakem Kurulunun çalışma usul ve tarzı ile çalışmasına ve hizmetlerinin yürütül
mesine ilişkin esaslar; Yüksek Hakem Kurulunun başkan ve üyeleri ile bu Kurulda görevlendirilecek uzman 
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ve raportörlere ödenecek tazminatlar; naip, bilirkişi ve tanıklara verilecek ücretler ve menfaat uyuşmazlıkların
da özel hakem incelenmesinde uygulanacak usul hükümleri bir tüzükle düzenlenir. 

Diğer kanunların uygulanması 

MADDE 66. — Bu Kanunda hüküm olmayan hallerde Medenî Kanun ve Borçlar Kanunu ile hizmet akdi
ni düzenleyen diğer kanunların bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır. Bu Kanunda aksi öngörül
medikçe tebligatlar Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılır. 

Bu Kanunun uygulanmasından doğan bütün uyuşmazlıklar iş davalarına bakmakla görevli mahkemelerde 
çözümlenir. 

Ödenek 

MADE 67. — Bu Kanunun 59 ve 65 inci maddeleri gereğince yapılacak ödemeleri karşılamak üzere gerekli 
ödenek Çalışma Bakanlığı bütçesine konulur. 

BEŞİNCİ KISIM 

Müeyyideler ve Son Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Ceza Hükümleri 

Toplu is sözleşmesine yasak hükümler konulması 

MADDE 68. — 5 inci maddeye aykırı olarak toplu iş sözleşmelerine, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez 
bütünlüğüne, millî egemenliğe, Cumhuriyete, Millî güvenliğe aykırı hükümler ile kanunlarda suç sayılan fiil
leri teşvik, tahrik ve himaye eden hükümler koyanlar hakkında, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektiren bir suç 
oluşturmadığı takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis cezası hükmolunur. 

Resmî arabulucunun sorumluluğu 

MADDE 69. — Bu Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre mahkemece tayin edilmiş bulunan arabulu
culardan, sırf tarafları ızrar kasdı ile verilen bu görevi yapmaktan kaçınan veya 23 üncü maddede belirtilen 
tutanağı sırf tarafları ızrar kasdı ile süresinde görevli makama tevdi etmeyen arabulucular onbin liradan yir-
mibeşbin liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilirler. 

Resmî arabulucu olarak görevlendirilenler görevlerinin ifası sırasında veya ifasından dolayı işledikleri 
veya kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından memur sayılırlar. 

Kanun dışı grev veya lokavt 

MADDE 70. — Bu Kanunda belirtilen şartlar gerçekleşmeden grev veya lokavt kararı verenlerle, bunu 
teşvik edenler, zorlayanlar veya propagandasını yapanlar bir aydan üç aya kadar hapis ve otuzbin liradan sek-
senbin liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilirler. 

Yukarıdaki fıkrada sözü edilen grev veya lokavt kararının uygulanması halinde; grev veya lokavta karar 
verenler, böyle bir grev veya lokavta karar verilmesine veya uygulanmasına veya bunlara katılmaya veya de
vama zorlayan veya teşvik edenler veya bu yolda propaganda yapanlar ile lokavta katılanlar veya devam 
edenler üç aydan altı aya kadar hapis ve ellibin liradan yüzbin liraya kadar para cezasına mahkûm edilirler. 

Grev veya lokavt kararı alınmasında gerçekleşmeyen şartlar yalnızca süre veya tebligata ilişkin ise yu
karıdaki fıkralara göre verilecek cezalar üçte birden yarıya kadar indirilir. 
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Bu maddede belirtilen kanun dışı greve katılanlar veya devam edenler beşbin liradan seksenbin üraya 
kadar ağır para cezasına mahkûm edilir. 

Uygulanan grev veya lokavtın kanuna aykırı olması 

MADDE 71. — Grev veya lokavt kararının bu Kanun hükümlerine uygun olarak alınmasına rağmen, 
kanunda yazılı şart ve usuller dışında uygulanması halinde, bu kararı uygulayanlar, uygulanmasına veya de
vamına zorlayanlar veya teşvik edenler veya bu yolda propaganda yapanlar bir aydan üç aya kadar hapis, 
onbin liradan otuzbin liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilirler. 

35 inci madde hükümlerine göre yapılan grev oylamasında, grevin uygulanmamasına karar verilmesine 
rağmen grev kararının uygulanması halinde failler hakkında fiilin niteliğine göre 70 inci maddenin ikinci ve 
dördüncü fıkraları hükümleri uygulanır. 

Yasak hallerinde grev ve lokavt 

MADDE 72. — Grev veya lokavtın 29 ve 30 uncu maddelere göre sürekli olarak, 31 inci maddeye gö
re de geçici olarak yasaklandığı işlere, işyerlerine veya işkollarına ilişkin olarak; grev veya lokavt kararı ve
renler, kararı kaldırmayanlar, teşvik edenler, zorlayanlar veya propagandasını yapanlar iki aydan altı aya 
kadar hapis, ellibin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilirler. 

Yukarıdaki fıkrada sözü edilen grev veya lokavt kararının uygulanması halinde; grev veya lokavt ka
rarı verenler, böyle bir grev veya lokavta karar verilmesine veya uygulanmasına veya bunlara katılmaya 
veya devama zorlayanlar veya teşvik edenler veya bu yolda propaganda yapanlar ile grev veya lokavta 
katılanlar veya devam edenler dokuz aydan az olmamak üzere hapis ve yüzbin liradan ikiyüzbin liraya kadar 
ağır para cezasına mahkûm edilirler. 

Bu maddede belirtilen kanun dışı greve katılanlar veya devam edenler altı aydan az olmamak üzere ha
pis cezasına mahkûm edilirler. 

Siyasî amaçlı grev veya lokavt, genel grev veya lokavt, dayanışma grevi veya lokavtı ile işyeri işgali, 
işi yavaşlatma, verimi düşürme ve üretimi aksatacak nitelikteki her türlü direnişler hakkında da yukardaki 
fıkralar hükümleri uygulanır. Ancak siyasî amaçlı grev veya lokavt, genel grev veya lokavt, dayanışma grevi 
veya lokavtı halinde anılan fıkralara göre tayin edilecek cezalar bir misli artırılarak hükmolunur. 

46 ncı maddenin ikinci fıkrası uyarınca bir grev veya lokavtın ihtiyatî tedbir yoluyla durdurulmasına 
dair mahkemece verilen karara uymayanlar hakkında da fiilin niteliğine göre ikinci veya üçüncü fıkralar
daki cezalara hükmolunur. 

Kararlara tesir maksadıyla kanun dışı grev ve lokavt 

MADDE 73. — Yasama, yürütme ve yargı organları ile merkezî veya mahallî idarelerce bir karar alın
masını veya alınmış bir kararın değiştirilmesini veya kaldırılmasını sağlamak veya alınmış bir kararı pro
testo etmek amacıyla kanun dışı grev veya lokavt kararı verenler, teşvik edenler, zorlayanlar veya propa
gandasını yapanlar üç aydan dokuz aya kadar hapis ve yetmişbeşbin liradan yüzellibin liraya kadar ağır 
para cezasına mahkûm edilirler. 

Yukarıdaki fıkrada sözü edilen grev veya lokavt kararının uygulanması halinde; grev veya lokavta karar 
verenler, grev veya lokavta karar verilmesine veya uygulanmasına veya bunlara katılmaya veya devama zor
layan veya teşvik edenler veya bu yolda propaganda yapanlar ile lokavta katılanlar bir yıldan az olmamak 
üzere hapis ve yüzellibin liradan üçyüzbin liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilirler. 

Bu maddede belirtilen kanun dışı greve katılanlar altı aydan az olmamak üzere hapis ve onbin liradan 
az olmamak üzere ağır para cezasına mahkûm edilirler. 
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Devletin şahsiyetine karşı grev veya lokavt 

MADDE 74. — Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, millî egemenliğe, cumhuriyetin nite
liğine, millî güvenliğe aykırı amaçla grev veya lokavt kararı verilmesi veya uygulanması hallerinde fiilin ni
teliğine göre failler hakkında bu eylemler başka bir suç oluştursa bile ayrıca 73 üncü madde hükümleri 
uygulanır. 

Grev veya lokavtı erteleme kararına uyulmaması 

MADDE 75. — Bakanlar Kurulunun 33 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca aldığı erteleme kararın
dan sonra grev veya lokavtı kaldırma kararı almayanlar veya grev veya lokavta devam edenler veya katı
lanlar veya devama zorlayan veya teşvik edenler ve bu yolda propaganda yapanlar, fiilleri daha ağır bir ce
zayı gerektirmediği takdirde altı aydan az olmamak üzere hapis ve otuzbin liradan az olmamak üzere ağır 
para cezasına mahkûm edilirler. 

Grev oylamasında hile, tehdit ve cebir 

MADDE 76. — Bir grev oylamasının sonucuna tesir etmek maksadıyla hile veya tehdit veya cebir kul
lananlar üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına mahkûm edilirler. 

Grev veya lokavt halinde iş yerinden ayrılmama, engellemede bulunma 

MADDE 77. — Greve katılan veya lokavta maruz kaldıkları halde, grev veya lokavtın uygulandığı iş
yerlerinden ayrılmayanlar, işyeri önünde veya ihtara rağmen işyeri civarında topluluk teşkil edenler ile işçi
leri bu eylemlere zorlayan, teşvik eden veya bu yolda propaganda yapanlar hakkında onbin liradan otuzbin 
liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. 

Grev veya lokavt süresince işyerinde çalışmaya mecbur olan işçilerden geçerli bir özrü olmaksızın işyerin
de çalışmayanlar üç aydan bir yıla kadar hapis ve beş bin liradan onbeşbin liraya kadar ağır para cezası ile 
cezalandırılırlar-

Grev ve lokavt kapsamına giren işçilerin haklarına uyulmaması 

MADDE 78. — Grev ve lokavtın uygulandığı işyerlerinde 39 uncu madde gereğince çalıştırmak zorunda 
olduğu işçileri çalıştırmayan işveren üç aydan bir yıla kadar hapis ve onbeşbin liradan az olmamak üzere 
ağır para cezası ile cezalandırılır. 

40 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen yazılı izni almadan yeni işçi alan işveren izinsiz aldığı her 
işçi başına beşbin liradan onbeşbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

43 üncü madde hükmüne aykırı hareket eden işveren veyahut işvereni söz konusu hükme aykırı hareket 
etmeye zorlayan veya teşvik eden veya bu yolda propagandada bulunanlar, söz konusu hükme aykırı olarak 
aldıkları veya alınmasına sebep oldukları veya grev yapan işçilerin yerine çalıştırdıkları her işçi başına otuz
bin liradan az olmamak üzere ağır para cezasına mahkûm edilirler. Tekerrür halinde üç katına kadar ağır 
para cezası ile birlikte üç aydan altı aya kadar hapis cezası hükmolunur. 

44 üncü madde hükmüne aykırı olarak işçileri konutlarından çıkaran veya bu konutların su, gaz, aydın
latma veya ısıtma hizmetlerini kesen işveren veya işvereni bu yolda hareket etmeye zorlayan veya teşvik 
eden veya bunun için propaganda yapanlar üç aya kadar hapis ve. otuzbin liradan az olmamak üzere ağır 
para cezası ile cezalandırılırlar. 
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Kanuna aykırı şekilde grev gözcülüğü ve diğer fiiller 

MADDE 79. — 48 inci maddede gösterilenden fazla sayıda veya işyerinde grevi ilan etmiş olan işçi sen
dikasının mensubu olmayan grev gözcüsü koyanlar veya aynı şekilde fazla sayıda ve birarada veya işyerin
de grevi ilan etmiş olan işçi sendikasının mensubu olmaksızın grev gözcülüğü yapanlar iki aydan altı aya 
kadar; aynı maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket eden grev gözcüleri de dört aydan bir yıla kadar hapis 
cezasına mahkûm edilirler. 

Grev uygulanan işyerinde, «Bu işyerinde grev vardır» lokavt uygulanan işyerinde de, «Bu işyerinde lokavt 
vardır» ibareleri dışında, sözü edilen işyerleri çevrelerinde afiş, pankart gibi ilan araçlarını asan veya yazı 
yazanlarla, işyeri ve çevresinde uygulanan grev sebebiyle kulübe, baraka, çadır gibi barınma yerleri yapanlar 
veya yaptıranlar, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde bir aydan altı aya kadar hapis ve beşbin 
liradan onbeşbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

İlan etmeme, bilgi vermeme ve mahkeme kararma uymama 

MADDE 80. — 28 inci madde ile 51 inci maddenin birinci fıkrası, 54 üncü maddenin ikinci fıkrası, 59 
uncu maddenin üçüncü fıkrası ve 63 üncü maddede sözü edilen ilan, bildirme ve bilgi verme yükümlülük
lerini yerine getirmeyenlere yirmibin liradan altmışbin liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. 

Uygulanmakta olan bir toplu iş sözleşmesinin yorumu hakkında mahkemenin kesinleşen kararma uyma
yan taraf, ilgililerden birinin şikâyeti üzerine otuzbin liradan az olmamak üzere ağır para cezasına mahkûm 
edilir. 

Tekerrür hali 

MADDE 81. — Bu Kanunun suç saydığı eylemlerin tekerrürü halinde, o cezayı belirleyen maddede teker
rür sebebiyle özel bir artırım öngörülmemiş ise, Kanunda belirlenmiş cezalar bir misli artırılarak hükme
dilir. Yalnız ağır para cezasının öngörüldüğü hallerde ise ayrıca bir aydan üç aya kadar hapis cezasına da 
hükmolunur. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Son Hükümler 

Yürürlükten kaldırılan kanunlar 

MADDE 82. — 15.7.1963 tarih ve 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu ve 24.12.1980 
tarih ve 2364 sayılı Süresi Sona Eren Toplu iş Sözleşmelerinin Sosyal Zorunluluk Hallerinde Yeniden Yürürlüğe 
Konulması Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yüksek hakem kurulu 

GEÇlCt MADDE 1. — Bu Kanunla Yüksek Hakem Kuruluna verilmiş olan görevler, bu Kanuna göre Yük
sek Hakem Kurulu teşkil edilinceye kadar 2364 sayılı Kanuna göre kurulmuş Yüksek Hakem Kurulunca 
yerine getirilir. 

2364 sayılı Kanuna göre yürürlüğe konulmuş toplu iş sözleşmeleri, süresinin bitimine kadar yürürlükte kalır. 

Eski tüzük ve yönetmeliğin yürürlüğü 

GEÇİCİ MADDE 2. — 65 inci maddede öngörülen hakem ve arabulucu tüzüğü yürürlüğe konuluncaya 
kadar Yüksek Hakem Kurulu Genel Sekreterliğinin Görev, Yetki ve Çalışma Tarzı Hakkında Yönetmelik 
ile Uzlaştırma ve Hakeme Başvurma Tüzüğü hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 
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Yürürlük 

MADDE 83. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 84. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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