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rula sunuşları 353 
1. — Muş Milletvekili Sami öztürk'ün, 

Muş ili ve ilçelerinde vukua gelen su bas
kınları yüzünden zarar gören vatandaşlara 
Hükümetin yardım elini uzatması hakkın
da gündem dışı demeci 353 

2. — Konya Milletvekili Selçuk Aytan 
ve 10 arkadaşının 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun teklifinin Hükümet
çe hazırlanmakta olan, «Devlet Demiryol
ları ve Limanları İşletme Genel Müdürlü
ğü işçileri Emekli Sandığı ile Askerî Fab
rikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığının İş
çi Sigortaları Kurumuna devri hakkında 
kanun tasarısı» ile birlikte, nazara alınmak 
üzere tehirine dair Maliye Komisyonu ra
poru (2/98, 3/550) 353:354 

3. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Maliye Vekâleti kuruluş ve görevleri 

Sayfa 
hakkındaki 2996 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair 5656 sayı
lı Kanunla 6347 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinde ve 3656 sayılı Kanuna 
bağlı cetvellerde tadilât yapan 6991 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin ta
dili ile bir madde ilâvesi hakkında kanun 
teklifinin, Hükümetçe hazırlanmakta olan, 
«Maliye Bakanlığı teşkilât kanunu tasa
rısı» ile birlikte, nazara alınmak üzere te
hirine dair Maliye Komisyonu raporu 
(2/358, 3/551) 354 

4. — Niğde Milletvekili Asım Eren ile 
istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in; Ame
rika Birleşik Devletlerine mensup nükleer 
bir denizaltının mürettebatı ile birlikte 
batmış olması dolayısiyle, Amerika Mille-'-
tine ve ölenlerin ailelerine Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin taziyelerinin bildirilmesi
ne dair önergesi 354:355 

5. — Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş 
ve görevleri hakkındaki kanun tasarısının 
geriverilmesine dair Başbakanlık tezkere
si (3/553) 355 



Sayfa 
6. — Anayasa Mahkemesi Başkanlığı

nın} gayrimenkul kiraları hakkındaki 
6570 sayılı Kanunun Anayasaya aykırı bu
lunduğundan bahisle Mersin Sulh Hukuk 
Mahkemesinin yaptığı müracaat üzerine 
konunun incelendiğine ve adı geçen kanu
nun 2 ve 3 ncü maddelerinin, Anayasaya 
aykırılıkları sebebiyle iptaline ve iptal 
hükmünün karar gününden başlıyarak al
tı ay sonra yürürlüğe girmesine ve anılan 
kanunun 7 nci maddesinin (e) bendinin 
Anayasaya aykırı olmadığına 26.3.1963 
gününde karar verildiğine dair tezkeresi 
(3/554) 

7. — 3008 sayılı İş Kanununun 72 nci 
maddesinin Anayasaya aykırı olduğundan 
bahisle iptali hususunda Zeytinburnu As
liye Ceza Mahkemesinin yaptığı müracaat 
üzerine kanunun incelendiğine ve işbu 
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maddenin grevi yasaklıyan hükmünün, 
Anayasaya aykırı görülerek, iptaline ve ip
tal hükmünün karar tarihinden başlıyarak 
altı ay sonra yürürlüğe girmesine 6.3.1963 
gününde karar verildiğine dair tezkeresi 
(3/555) 355 

355 5. — Görüşülen işler 
1. — Bursa Milletvekili İbrahim ök-

tem ve üç arkadaşının, Sendikalar kanunu 
teklifi, İşçi ve iş veren sendikaları kanu
nu tasarısı ve Geçici Komisyon ve Plân 
komisyonları raporları (2/286, 1/382) 
(S. Sayısı: 126) 355:368 

2. — Toplu Sözleşme, Grev ve Lo
kavt kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon 
ve Plân Komisyonları raporları (1/273) 
(S. Sayısı: 132) 368:374 

6. — Düzelmişler 374:375 
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Birinci Oturum 
Yapılan yoklama sonucunda teyer çoğun 

ftuk olmadığı anlaşıldığından saat 16 da top 
lanılma'k üzere (Birleşime »ara verildi. 

t kinci Oturum 
Yofklama sonucunda yine yeter çoğunluk 

olmadığı anlaşıldığından 17 . 4 , 1$63 Çarşam-

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETEl 

iba güınü saat 15 te .toplanılmak üzere Birleşi
me son ıveri'ldi. 

(Başkan Kâtip 
Başkanveikili Amasya 

Ferruh Bozbeyli Nevzat Şener 
Kâtip 

Malatya 
Nurettin Akyurt 

2. — GELEN KAĞITLAR 

Teklif 

1. — Çanlkın Milletvekili Rahımi tnceJer'-
İn, T. C. Ziraat Bankası memur ve müstalhdeım-
ılerine ikramiye verilmesine dair kanun teklifi 
^(2/478) (Ticaret ve Plân 'komisyonlarına) 

Rapor 
2. — Haşhaşın eîkirai ile afyonun istihsal, 

milletlerarası (ticaret, toptan ticaret ve istima-
.11011 tahdit ve tanzimine dair Protokolün onay
lanmasının uygun ıbuöumduğu hakkında İcanûn 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/403) 
(Gündeme) (®, Sayısı ; 144) 



B İ R İ N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli 
KÂTİPLER : Nevzat Şener (Amasya), Nurettin Akyurt (Malatya) 

0 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — Muş Milletvekili Sami öztürk'ün, Muş 
ili ve ilçelerinde vukua gelen su baskınları • yü
zünden zarar . gören vatandaşlara Hükümetin 
yardım elini uzatması hakkında gündem dışı de
meci, 

BAŞKAN — Sayın Sami öztürk gündem 
dışı söz istemiştir. Buyurun Sayın öztürk. 

SAMÎ ÖZTÜRK (Muş) — Muhterem arka
daşlarım, Muş ovasında ve Muş'un Varto ka
zasında son -günlerde vukua gelen su (baskın
ları sebebiyle, önemli addettiğim iki noktayı 

„ Yüksek Meclisin huzurunda Hükümetin nazarı 
dikkatine arz etımek üzere söz almış (bulunu
yorum. 

'Karların erimesi ve yağmurların fazla yağ
ması neticesi ovalara 'taşan Murat ve Karasu, 
ovanın büyük kısmını sular altında bırakmıştır. 
Bu sular altında kalan kısım, tamamen ekili 
sahalardır. Burada oturan 'vatandaşlar, mai
şetlerinin yüzde 80 ini ıbu tarlalardan temin 
ederler. 

Hükümetçe köklü tedbirler alınmadığı tak
dirde, başkaca 'maişet vasıtaları ıbulummıyan 
ıbu vatandaşlar, kışın müşkül şartlarla karşı 
karşıya kalabileceklerdir. 

Bu itibarla, borcun tecili gibi, birer çadır 
verilmesi gibi yardımlar dışında, dalha ziyade 
vatandaşa, ilk baharda, tahribolanuş olan tar
lasını, yeniden ekime imkânını verecek tokuım-
luk ve yeni krediler sağlanması, tedbirler 'ba
şında mütalâa edilmesi lâzımgelir, 

(BAŞKAN — Çoğunluğumuz var, müzake
reye (başlıyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

İkinci husus, Murat ve Karasu, Muş ovası. 
m baştan (başa kaltederler. Böyle .olmasına rağ
men ve bu nelhirlerin suları, ovayı kaplıyacak 
kadar çok olmasına rağmen ovada susuz ziraat 
yapılır. Sulu ziraatle susuz ziraat arasındaki 
farkı izaıh etmeye lüzum (görmüyorum. Oysa 
İki buraya .akan suların kontrolü büyük masrafı 
da icabettirmez. Benim burada istirhamım, 
bu istikamette yapılacak bir tetkik, cüzi mas. 
raflarla ovada sulu ziraat yapma imkânlarım 
sağlıyabilecek ve dolaytsiyle ıbol lölan sular, 
zarar yerine fayda getirecektir. Bu arz etti
ğim ilki hususun Hükümetçe nazarı dikkate 
alınmasını ümit ve temenni eder, saygılarımı 
sunarım. 

•BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

2. — Konya Milletvekili Selçuk Aytan ve 
10 arkadaşının 5434 suyilı T. C. Emekli Sandı
ğı Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifinin Hükümetçe hazırlanmakta 
olan, «Devlet Demiryolları ve Limanları İşlet
me Genel Müdürlüğü işçileri Emekli Sandığı ile. 
Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandı
ğının îşçi Sigortaları Kurumuna devri hakkın
da kanun tasarısı» üe birlikte, nazara alınmak 
üzere tehirine dair Maliye Komisyonu raporu 
(2/98, 3/550) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Konya Milletvekili Selçuk Aytan ve 10 ar

kadaşının; '5434 sayılı T. O. Emekli Sandığı 
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Kanununa geçici 'bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi Maliye, Ulaştırana, Çalışıma, Mil
lî Savunma Bakanlığı ve T. C Emekli Sandığı 
temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda tet
kik ve müzakere olundu: 

İşbu teklifin; Hükümetçe hazırlanmakta 
•bulunan «Devlet Demiryolları ve Limanları iş
letme Genel Müdürlüğü işçileri Emekli Sandığı 
ile Askerî Fa'brikalar Tekaüt ve Muavenet 
Sandığının işçi Sigortaları Kurumuna devri 
halkında kanun tasarısı»1 ile 'birlikte nazara 
'alınmak üzıere tehirine ve keyfiyetin Yüksek 
Başkanlığa arzına karar verildi. 

Maliye Komisyonu 'Sözcü 
Başkanı Erzurum 

Gümüşane '(riyasettin Karaca 
Necmettin! Küçüker 

Ağrı Aydın 
Nevzat Güngör Nedimi Müren 

imzada bulunamadı. 
Bolu Kocaeli 

Kâmil inal Cemal {Baibasç 
Ordu Sivas 

Orhan Naim Haızinadar "Rahmi! Çeltekli 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Maliye Vkâleti kuruluş ve görevleri hakkındaki 
2996 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenme
sine dair 5656 sayılı Kanunla 6347 sayılı Kanu
nun 2 nci haddesinde ve 5656 sayılı Kanuna bağ
lı cetvellerde tadilât yapan 6991 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesinin tadili ile bir madde ilâvesi hak
kında kanun teklifinin, Hükümetçe hazırlanmak
ta olan, «Maliye Bakanlığı teşkilât kanunu ta* 
sarısı» ile birlikte, nazara alınmak üzere tehirine 
dair Maliye Komisyonu raporu (2/358, 3/551) 

BAŞKAN — Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un; Maliye 

Vekâleti kuruluş ve görevleri 'hakkındaki 299'8 
sayılı Kanunun 'bâzı maddelerinin değiştirilme
sine ve 'bu kanuna 'bâzı maddeler eklenmıeısine 
dair 5655 sayılı Kanunla 6347 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinde ve 3656 sayılı Kanuna 'bağlı 
cetvellerde tadilât yapan 6991 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesinin tadili ile 'bir ımadde . ilâvesi 
hakkında kanun teklifi; ilgili Bakanlık temsil-
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çilerinin iştirakiyle, davete icabebmiyen teklif 
sahibinin gıyabında 'komisyonumuzda tetkik ve 
müzakere 'edildi: 

Teklifin Hükümetçe hasırlanmakta bulu
nan «Maliye Bakanlığı Teşkilât kanunu tasarısı» 
ile 'birlikte nazara alınmak üzere tehirine ve key
fiyetin Yüksek Başkanlığa arzına karar verildi. 

Maliye Komisyonu Başkanvekili 
Başkanı Çankırı 
Gümüş an e Şaban Keskin 

Necmeddin Küçüker imzada (bulunamadı 
Sözcü • Adana 

Erzurum Yusuf Aktiımur 
Gıyasettin Karaca 

Bolu Ordu 
Kâmil İnal Oıttıan "Naiml Hazinedar 

Zonguldak 
Sadık Telkin Müftüoğ'lu 

IBAŞKAN — Bilgilerinize sunııllur. 

4. — Niğde Milletvekili Asım Eren ile Utan 
bul Milletvekili Reşit Ülker'in; Amerika Bir
leşik Devletlerine mensup nükleer bir denizaltı
nın mürettebatı ile birlikte batmış olması dola-
yisiyle, Amerika Milletine ve ölenlerin aileleri
ne Türkiye Büyük Millet Meclisinin taziyetle-
rinin bildirilmesine dair önergesi 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündeme alınmak suretiyle aşağıdaki tek

lifimizin oya arzını1 saygı ile sunarız. 
Niğde istanbul 

Asım Eren Reşit Ülker 

A. B. D. lorane mensup bir nükleer denizal
tının mürette'batiyle birlikte kaza ile batmış 
olması 'olayını, kıymetli silâh arkadaşımız ve 
müttefikimize Türk. Milletinin denin teessürle
rini ve kahraman A. B. D. leri Silâhlı Kuv
vetlerine sarsılmaz sempatisini ve taziyetlerini 
sunmasına vesile olduğu .bugünlerde asil Ame
rikan Milletimin acılarını paylaşmakla müte
selli bulunduğunu, dünya barışı uğrunda ha
yatlarını kaybeden büyük ölülerin'ailelerine de 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu duygula
rının ulaştırılmasına Yüksek Başkanlığın clelâ' 
letlerdni saygı ile arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN —- önergeyi tasvibinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul ctmiyenler... Ka-

354 
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bul edilmiştir. Riyaset Divanınca gereği yeni
ne getirilecektir. 

5. — Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkındaki kanun tasarısının geriveril-
mesine dair Başbakanlık tezkeresi (3/553) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
28.1.1963 tarihli ve 339 sayılı yazımızla 

sunulmuş bulunan «Diyanet işleri Başkanlığı 
kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı» 
nm geri gönderilmesine müsaadelerini rica ede
rim., 

Başbakan 
İsmet İnönü 

BAŞKAN — Geriverilmiştir. 

6. — Anayasa Mahkemesi Başkanlığının; gay
rimenkul kiraları hakkındaki 6570 sayılı Kanu 
nun Anayasaya aykırı bulunduğundan bahisle 
Mersin Sulh Hukuk Mahkemesinin yaptığı mü
racaat üzerine konunun incelendiğine ve adı ge
çen kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinin, Anaya
saya aykırılıkları sebebiyle iptaline ve iptal hük
münün karar gününden başlıyarak altı ay son
ra yürürlüğe girmesine ve anılan kanunun 7 nci 
maddesinin (e) bendinin Anayasaya ay km ol
madığına 26 .3 .1963 gününde karar verildiğine 
dair tezkeresi (3/554) 

BAŞKAN — Teztaeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gayrimenkul kiraları hakkındaki '6570 sa

yılı Kanunun Anayasaya aykırı bulunduğundan 
bahisle Mersin Sulh Hukuk Mahkemesinin 
yaptığı müracaat üzerine konu incelenmiş, mül
kiyet hakkının özüne dokunmamak kaydiyle 
ve kamu yararı amacı ile sınırlanması caiz ol
duğundan Devletin kira rejimine bu şartlar al
tında müdahalesi Anayasaya aykırı görülme
miş ise de adı geçen kanunun 2 ve 3 ncü mad-

17.4.1963 0 : 1 
delerinin, Anayasaya aykırılıkları» sebebiyle! 
iptaline ve iptal hükmünün karar gününden 
başlıyarak altı ay sonra yürürlüğe girmesine 
ve anılan kanunun 7 nci maddesinin (e) ben
dinin Anayasaya aykırı olmadığına Mahkeme
mizce 26.3.1963 gününde karar verilmiştir. 

Bilgileri rica olunur. 

Anayasa Mahkemesi Başkanı 
Sunuhi Arsan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

7. — 3008 sayılı İş Kanununun 72 nci mad> 
desinin Anayasaya aykırı olduğundan bahisU 
iptali husumnda Zeytinburnu Asliye Ceza Mak* 
kemesinin yaptığı müracaat üzerine kanunun \n<-
celendiğine ve işbu 72 nci maddenin grevi ya* 
saklıyan hükmünün, Anayasaya aykırı görüler 
rek, iptaline ve iptal hükmünün karar tarihin* 

' den başlıyarak altı ay sonra yürürlüğe girme* 
sine 6.3.1963 gününde karar verildiğine dair 
tezkeresi (3/555) 

I^AŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
3008 sayılı iş Kanununun 72 nci maddesi

nin Anayasaya aykırı olduğundan bahisle ip
tali hususunda Zeytinburnu Asliye Ceza Mah
kemesinin yaptığı müracaat üzerine Mahkeme
mizce; dâvanın grev olayıma ilişkin olması ba-
ki'mından sözü geçen maddenin grevi yalsak!ryan 
hükmüne hasren konu incelenmiş ve 72 nci 
maddenin grevi yasaklıyan hükmünün, Anaya* 
saya aykırı görülerek, iptaline ve iptal hük
münün karar tarihinden başlıyarak altı ay son
ra yürürlüğe girmesine 6.3.1963 gününde ka
rar verilmiştir. 

Bilgileri rica olunur. 
%• 

Anayasa Maihkemesi Başkanı 

Sunuhi Arsan 

BAŞKAN — Bilginize sunulur. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Bursa Milletvekili İbrahim öktem ve 
üç arkadaştnın, Sendikalar kanunu teklifi, İş
çi ve iş veren sendikaları kanunu tasarısı ve 
Geçici Komisyon ve Plân -komisyonları rapor

ları (2/286, 1/382) (S. Sayısı : 126) (i) 

(1) 126 S. Sayılı basmayazı 10 . 4 . 1963 
günlü 69 ncu Birleşim tutanağının nonundadıt. 
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BAŞKAN — Müzakeresine devam ettiğimiz 

:bu tasarının 30 ncu maddesine gelmiştik. Mad
deyi okutuyorum. 

Kapatma ve faaliyetten men 
MADDE 30. — 1. 'Bu kanuna göre kurulan 

ıbir meslekî teşekkülün tüzüğü kanuna aykırı ise, 
Asliye Ceza Mahkemesi: 

a) Bu teşekkülün faaliyetten men'ini; ve
ya 

b) 'Tüzüğünü kanuna uygun hale getirmesi 
için, teşekküle altmış günü geçmiyen .bir mehil 
verilmesini kararlaştırır. 

(b) Fıkrasının uygulanması takririnde, ve
rilen mehil sonunda, tüzük, mahkeme kararı
na uyularak değiştirilmemişee, teşekkülün fa
aliyetten men'ine karar verilir. 

Meslekî teşekkül, tüzüğünü mahkeme kara
rma uyarak değiştirdiği, 12 nei maddeye göre 
yetkili makama bildirir bildirmez, faaliyetine 
tekrar başlıyabilir. 

2. Bu kanuna göre kurulan bir meslekî te
şekkül, 16 nci madde hükümlerini ihlâl ettiği 
takdirde, Asliye Ceza Mahkemesi karariyle altı 
ayı geçmemek üzere faaliyetten menediMr. 

3. Bu kanuna göre kurulan bir meslekî te
şekkülün üyesi bulunduğu milletlerarası teşek
küllerle Türkiye Cumhuriyetinin üyesi olduğu 
milletlerarası teşekküllerden ve Bakanlar Ku
rulunca verilmiş izin üzerine kendilerine yar
dımda bulunan yabancı gerçek veya tüzel kişi
lerden gayrı dış kaynaklardan yardım kabul 
ettiğinin Asliye Ceza Mahkemesince tesbit edil
mesi halinde, bu teşekkül, altı ayı geçmemek 
üzere faaliyetten menedildr. 

4. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 1 ve 
2 nci maddeleri ile 3 ncü maddesinin 1 nci fık
rası ve 4 ncü maddesi, 19 ncu maddesinin 5 nci 
fıkrası ve 57 nci maddesinin 1 nci fıkrasında 
yer alan ilkelere aykırı suçlan işliyen meslekî 
teşekkül, mahkeme kararı ile kapatılır. 

5. Soruşturma ve yargılamanın her saf
hasında hükümden önce dahi, işbu kanuna göre 
kapatmayı veya faaliyetten ımen'i gerektiren 
fiilin işlendiğine dair kuvvetli emareler unevcu-
dolmak şartiyle, bu ıgibi teşekküller, savcının 
talebi üzerine, hâkim veya mahkeme karariyle 
faaliyetten menedilebilir. 

6. Faaliyetten menedilen teşekkülün mal
larının idaresi ve menfaatlerinin korunması, 
Medeni Kanun hükümleri gereğince tâyin ohı-
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nacak bir veya üç kayyım tarafından ifa edilir. 

Kapatılma halinde fesih hükümleri tatbik 
olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen... 
Alp Doğan Şen buyurun. Ali Naili Bey. Sonra 
sdz. 

ALP DOĞAN ŞEN (Diyarbakır) — Muh
terem arkadaşlarım, bu 30 ncu maddede hukuk 
tekniği bakımından bâzı boşluklar gözüme çarp
mış oldu. O da şudur: 

1 nci fıkrada deniyor ki, «...tüzüğü kanuna 
aykırı ise, Asliye Ceza Mahkemesi...» 

Kanaatimizce tüzüklerin tetkiki hukuk 
mahkemelerine verilse daha yerinde olur. Çün
kü, malûmunuzdur ki, umumiyetle cemiyetlere 
ait statüler hukuk mahkemelerinin tetkikinden 
geçer ve bu hususta hukuk mahkemeleri, bu 
mevzuda daha erbaptır ve her hangi bir tef. 
sir babında daha etraflı kararlar verme salâ
hiyetini haizdir. Bu bakımdan, vaktiyle bu ta
sarının kaynağını teşkil eden hazırlık çalışma
sındaki gibi, Asliye. Ceza Mahkemesi yerine, As
liye hukuk olsa, herhalde yerinde olacaktır. 

Ayrıca bu birinci fıkranın (a) ve (b) bentle
rinin de yer değiştirmesi lâzımdır. Çünkü (a) 
fıkrasında «Bu teşekkülün faaliyetten menini; 
veya» diyor, (b) fıkrasında «Tüzüğün kanuna 
uygun hale getirilmesi için, teşekküle altmış gü
nü geçmiyen bir mehil verilmesi kararlaştırılır.» 
O halde arkadaşlar, evvelâ tüzüğün kanuna uy
gun hale getirilmesi için bir mehil verilmesi ve 
bu suretle ıslah muamelesine gidilmesi, sırada 
önceliği teşkil eder, kanaatindeyiz. Bu bakım
dan, (B) bendinin (A) bendi yerine ve (A) ben
dinin de (B) bendi yerini alması, maddenin ted
vini bakımından şeklen daha usule uygun ola
caktır. 

Ayrıca, 4 ncü fıkrada mühim olan bir kjsııh 
da şudur, malûm : «Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasının 1 ve 2 nci maddeleri ile 3 ncü madde
sinin 1 nci fıkrası ve 4 ncü maddesi, 19 ncu 
maddesinin 5 nci fıkrası ve 57 nci maddesinin 1 
nci fıkrasında yer alan ilkelere aykırı suçları iş
liyen meslekî teşekkül,» demektedir. 

Arkadaşlar, şöyle bir durumda düşünülebi
lir. Meslekî teşekkülün bu suçu işlemesi için su
ça sebep teşkil eden her hangi bir mevzuu karar 
defterine geçirmesi lâzımdır. Halbuki teşekkülü 
hiç ilgilendirmiyen bâzı meselelerden dolayı teo
rim etmek, ağır bir ceza olur. Çünkü idare he-
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yetindeki 2 - 3 kişinin her hangi bir faaliyetin
den dolayı bir teşekkülü sanık mevkiinde bulun
durmak ve neticede cezalandırmaya kadar git
mek, bir bakıma da bu fıkranın anlayışı içerisin
de ve ışığı altında tam yerini bulmuş sayılamaz. 
Çünkü tatbikatta bâzı meseleleri, ilerde olabile
cek meseleleri göz önünde tutarak organın içine 
girmiş olan iki, üç kişinin faaliyetlerinden, bil- . 
hassa karar defterine geçmemiş olan faaliyetle
rinden dolayı teşekküllerin her hangi bir zan al
tında bulunmamaları için buraya da biraz sara
hat ilâvesi gerekir kanaatindeyiz. Ayrıca altıncı 
fıkrada, faaliyetten menedilen teşekkülün men
faatlerinin korunması için, Medeni Kanun gere
ğince bir veya üç kayyum tâyini meselesi var
dır. Muvakkaten faaliyetten menedilen bir teşek
külün mallarının idaresinde, mahkemenin tâyin 
edeceği kayyumlar eğer sendika işlerinden anla-
mıyorsa, eski bir sendika idarecisi veya buna 
müşabih bir sendikanın idarecisi değilse, bilâ
kis menfaatlerin korunması değil, menfaatlerin 
zarardide olması meselesi bahis mevzuu olabilir. 
Bu bakımdan bendeniz, bir takrir veriyorum. Bu 
kayyımların tâyininde diğer sendikaların ida
recilerinden olmasının tercih sebebi olmasını ve 
böylece mahkeme nezdinde bir hüküm taşıması
nı düşündüm. Bu bakımdan, bu fıkranın da ilâ
vesini komisyondan rica edeceğim. i 

BAŞKAN — Sayın Ali Naili Erdem. I 
ALÎ NAİLÎ ERDEM (îzmir) — Muhterem 

arkadaşlarım, müzakerecini yapmış olduğumuz 
kanunun 2 nci fıkrası bir boşlukla beraber gel
miştir. Zira mezkûr fıkrada «Bu kanuna göre 
kurulan bir meslekî teşekkül, 16 ncı madde hü
kümlerini ihlâl ettiği takdirde, Asliye Ceza Mah
kemesi karariyle altı ayı geçmemek üzere faali
yetten menedilir.» denmektedir. 

16 ncı madde malûmuâlinizdir : Her hangi 
bir sendika, bir siyasi teşekkülden her ne nam 
altında olursa olsun, bir yardım alırsa veyahut 
da yine her hangi bir sendika, bir siyasi teşek
küle yardımda bulunursa. Şimdi, bir sendika, I 
bir siyasi teşekkülden, kabul buyurunuz ki, çok 
cüzi ve yine kabul buyurunuz ki, muazzam bir 
miktar meblâğ almış olsun. Asliye ceza malike- I 
melerinin karariyle sendika altı ay faaliyetten I 
menedilmiş olacaktır. Fakat maddede, alınmış I 
olan paranın ne oaleağı hususunda bir sarahat I 
yoktur. Bu para ne olacaktır? Bu para bir kuruş I 
da olabilir, bir milyon lira da. | 
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Binaenaleyh, bu para hakkında maddede bir 

tasrihat olması lâzımgelir kanaatindeyim. 
Kanaatimiz odur ki, umumi hükümler muva

cehesinde para emanete alınır ve Hazineye inti
kal ettirilir. Çalışma Bakanlığının da tasarrufu
na verilmiş olur. Bu hususların ikmal edilmesi 
lâzımgeldiği kanaatindeyiz. 

öyle zannediyorum ki, komisyon ile yapmış, 
olduğum görüşmede, bu hususun bendenize jşi-
f ahen, kabul edildiğini ve bu boşluğun doldurul
ması icabettiğinde de birlikte ittifaka varmış
tık. 

Biraz evvel konuşan Alp Doğan Şen arkada
şımızın 4 ncü fıkra üzerindeki izahatına gelince: 
Bir sendika idare heyetinin içinde bulunan bâzı 
şahıslar, kendi aralarında yaptıklan bir vazife 
taksimi sonunda; bir başkan, bir başkanvekilj 
veya bir başkan, bir muhasip birlikte bir idjari 
tasarrufta bulunmak suretiyle, 4 ncü fıkrada 
yer almış bulunan hükmü ihlâl edici suçları igli-
yebilirler. Bunun neticesinde, bu kendi iç bün
yelerinde yapılan vazife taksimi neticesinde, bi
zatihi bir veya iki şahsın yapmış olduğu tasar
ruf, neticede o sendika idare heyetinin kararina 
bağlanmamış olduğu hajde sendikanın tamamına 
şâmil kabul ediliyor ve sendika tarafından suç 
ika edilmiş kabul edilerek mahkeme karariyle 
kapatılması cihetine gidiliyor. Binaenaleyh, ;bu-
rada bu hususun tasrih edilmesi lâzımgeldiği ka
naatindeyim. Maruzatım bundan ibarettir. 

- BAŞKAN — Sayın Refet Aksoy. 
REFET AKSOY (Ordu) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, müzâkere etmekte olduğumun 30 
ncu madde üzerinde söz alan iki arkadaşın fikir
lerine bendeniz de iltihak ediyorum. 

Bilhassa tüzüğünü kanuna uygun olacak
tan yapmıyan birlikler, sendikalar, federasyon
lar, konfederasyonlar hakkında asliye sulh 
mahkemelerine değil, bendenizce iş mahkemesi
ne müracaat edilmesi dana uygun olur. Ora
sını bırakıyorum, arkadaşların fikirlerine il
tihak ediyorum. Yalnız bu maddede, birinci 
maddenin tedvininde bir redaksiyon hatası 
vardır. Bunun düzeltilmesi lâzımdır. O da şu> 
dur : 

30 ncu maddenin (b) fıkrası doğrudur. 
(b) fıkrasını takibeden yine bir (b) fıkrası ge
tirilerek 'karışık bir durum hâsıl olmuş, mut 
Bunu bu şekilde yapmayıp ta, (b) yi (c) ola
rak, ayrı bir fıkra haline getirmedi Sfctır-
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başı olarak da fıkranın başlangıcı, «Bu takdirde 
verilen mehil sonunda» diye devam etmelidir. 
Böyle olursa, tedvinde bir ahenk meydana ge
tirilmiş olur; aksi takdirde bir aksaklık mey
dana gelir. 

3 ncü kısım (B) bendinin ve ile devam eden 
fıkı asından sonra bir fıkra daha var. O da; 
«mesleki teşekkül, tüzüğünün muhkeme kara-
riyle» diye 'başlıyor. Bunu da (b) fıkrasının 
devamı halinde değil de, (Ç) fıkrası olarak 
üçüncü fıkra olarak tefrik edilmesi vuzuhu 
temin edecek ve aksaklığı ortadan kaldırmış 
olacaktır. 

Şayet *buna muhterem komisyon muvafakat 
ederse, madde -esaslı surette tedvin edilmiş 
olur. 

Bu hususta Riyasete takririmi takdim edi
yorum. Dikkate alınmasını hassaten rica ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Adnan Şenyurt. 
ADNAN ŞENYURT (Erzurum) — Efen

dim, benden önce 30 ncu madde muvacehesinde 
maruzatta bulunan arkadaşların ifade ettikleri 
veçhile, bu maddenin teklif kısmında mesleki 
teşekkülün 'kapatılması veyahutta men'i 
iş mahkemesine veya asliye 'hukuk'mahkemesine 
tevdi edilmiş iken, bu kere asliye ceza mah
kemesi olarak derpiş edilmektedir. Bendenize 
öyle geliyor ki teklifte bu şekilde, ve İnlâhara 
asliye ceza mahkemesi şeklinde maddeye bir 
kayıit konmuş olması, meselenin iki yönlü 
»olması dolayısiyledir. Filhakika işin bir ihti
sas tarafı, hukuk cephesi vardır, ihtisas cep
hesi ve ihtisas yönü dolayısiyle mesele iş mah
kemesine ve bununla beraber cezayı müstel-
zim bir fiilin bahis konusu olması dolayısiyle, 
asliye ceza mahkemesine tevdi edilmiştir. Bu
rada, bir meslekî teşekkülün, yüzbin, ikiyüz 
bin üyeyi bünyesinde cemetmiş olan bir mes
lekî' teşekkülün kapatılması, faaliyetlerinin 
menedilmesi bahis konusudur. Bu itibarla, ben
deniz teklife bir bakımdan hak vermekle be
raber, asıl ağırlık noktasının, arz ettiğim 
gibi, yüzlerce ve binlerce 'kişiyi nefsinde eem-
met'miş bulundan hir meslekî teşekkülün - bu 
kanuna göre kurulmuş bir meslekî teşekkü
lün - faaliyetten menedilmesi veya tamamen 
kapatılması balhse konu olduğuna göre, bu
ranın daha ağır basacağı kanaatinde olmam 
hasebiyle, işin ceza mahkemesine bırakılma-
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sini doğru bulmaktayım. Ancak, bu ceza mah
kemesi, asliye ceza mahkemesi olmamalıdır. Te
rekküp ve teşekkül tarzı itibariyle daha- temi
natlı bulunan ve sendika ve .müntesiplerine 
daha tatmin edici durumda olan ağır ceza 
mahkemesi olması kanaatindeyim. 

Maruzatım bundan ibarettir. Bunun için 
, ayrıca takririmi Riyasete takdim ediyorum. 

Takdir sizlerindir. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? 
Buyurun Sayın Komisyon. 
GEÇlCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
evvelâ Sayın Aksoy'un birinci bendin son iki 
fıkrasının başlarına birer harf konması husu
sundaki fikrine iltihak ediyoruz; bunu arz 
ederim. 

ikincisi, Sayın Alp Doğan Şen arkadaşımız, 
«Tüzüğün kanuna aykırılığının tetkikinin hu
kuk mahkemelerine bırakılması gerektiğini» be
yan et/tiler. Bu husus komisyonda uzun boylu 
tartışılmıştır. Ceza mahkemesine bırakılışınm 
sebebi şudur: Bu husus, âmme nizamına geniş 
ölçüde taallûk eden hususlardan olduğundan, 
hukuk mahkemesine bırkaıldığı takdirde, tüzü
ğün tetkiki ancak ilgililerin talebi üzerine, sen
dikaların üyelerinin yahut; meslekî teşekkül
ler mensuplarının talebi üzerine olabilir. Hal* 
buki âmme nizamını geniş ölçüde ilgilendiren 
bu gibi mevzularda, Devletin de bu konuda 
mahkemeden talep yetkisi olmalıdır. Umumi 
hukuk prensiplerimize göre bu gibi talepler 
savcılıklar vasıtasiyle yapılır. Savcılıkları da 
Adalet Bakanlığı tahrik edebilir. Tabiatiyle bu 
şıkta Adalet Bakanlığını tahrik edecek ba
kanlık Çalışma Bakanlığıdır. Şu halde, bir hu
kuk mahkemesine savcının müracaatı tarzında 
umumi hukuk prensiplerimizin biraz dışında ka
lacak bir esası kabul etmektense, esasen üzerin
de dikkat edilmesi lâzım gelen husus daha ziya
de cezaya mütaallik hususlar olduğu cihetle, 
savcının da ceza mahkemesine müracaat etme 
imkânı mevcudolduğundan, burada asliye ceza 
mahkemesi merci olarak gösterilmiştir. 

Adnan Şenyurt arkadaşımız müracaat mer
ciinin Ağır Ceza Mahkemesi olmasını istediler. 
Burada mevzuubahsolan hususatm hepsi ağır 
cezayı mutazamm suç değildir. Ağır Ceza Mah
kemesi bize bu hususta biraz yüksek bir kademe 
gibi gözükmektedir. Kaldı ki, aşır cezayı gerek-
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tiren bir suçtan dolayı, kapatmayı gerektiren 
bir fiil işlenmiş ise, bu takdirde esasen ağır ce
zaya gidecektir. Ancak Tüzüğün tetkiki mese
lesinin Asliye Ceza Mahkemesince yapılması ki
fayetlidir, sanıyorum. Binaenaleyh, buradaki 
Asliye Ceza Mahkemesi ibaresinin kalmasını 
komisyonunuz bilhassa istirham ediyor. 

- Sayın Alp Doğan Şen arkadşaımız, 1 nci 
bendin (A - B) fıkralarının yerlerinin değişti
rilmesini istedi. Daha sonraki fıkralar okunu-
lursa görülür ki, bu teklif yerinde değildir. 
Çünkü, arkasından hemen fikir teselsül ederek 
devam ediyor. «Mehil verir. Mehil sonunda eğer 
yine değiştirmemi'şse kapatır.» Binaenaleyh, bu 
silsileyi devam ettirebilmek için bugünkü şek
lin aynen muhafazasında; yalnız Sayın Aksoy'-
un teklif ettiği gibi bu fıkraların başına birer 
harf konulmasında fayda vardır. 

Yine sayın Alp Doğan Şen arkadaşımız, fa
aliyetten men halinde tâyin edilecek kayyımla
rın sendika idarecisi olması lüzumuna işaret 
buyurdular. Bu husus da komisyonda görüşül
müştür. Bunu burada tebarüz ettirmeyi uygun 
görmedik. Sebebi şudur: Faaliyetten men edi
len bir sendikanın başına rakip bir sendikanın 
liderlerini kayyım olarak tâyin etmek tehlikesi 
de bulunabilir. Binaenaleyh her halükârda bu 
gibi meselelerde hâkim Medeni Kanunun umu
mi hükümleri çerçevesi içinde tâyin edeceği 
kayyımın bu işlerden az - çok anlıyan insan
lar olmasına zaten dikkat eder. Zannediyorum, 
her hangi bir şekilde ayrıca hâkimin takdir 
hakkını bir noktada kayıtlıyacak bir hükme ih
tiyaç yoktur. Bendenizin ve Alp Doğan Şen ar
kadaşımızın bu müşterek temennimizin zapta 
geçmiş olması, zannediyorum kifayet edecektir. 

Ali Naili Erdem arkadaşımız çok yerinde 
bir noktaya temas etmişlerdir; yasak olan dış 
yardımın alınması veya yasak olan diğer yar
dımların alınması halinde ne yapılır meselesi... 
Bu meseleyi de biz burada halletmek için şöyle 
bir hüküm teklif ediyoruz. «16 neı madde hük
müne aykırı olarak bir meslekî teşekkülce bir 
siyasi partiye veya bir siyasi partice bir mesle
kî teşekküle ödenen meblâğa el konulur ve tş 
Kanununun 30 ncu madesi uyarınca Çalışma Ba
kanlığının tasarrufuna verilir.» Yine diğer 
halde de; «Yine bu takdirde alınmış olan yar
dıma el konulur ve îş Kanununun 30 ncu mad
desi uyarınca Çalışma Bakanlığının tasarrufu-
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na verilir.» Yani, yasak olan yardımların alın
ması halinde, yardımları teşkil eden meblâğa 
el konulur ve bunlar îş Kanununun 30 ncu mad
desi gereğince; işçi yararına sarf edilmek üzere 
Çalışma Bakanlığının emrine verilir. 

Ayrıca, burada 17 nci maddeye aykırı ola
rak yapılan yardımları da zikretmek lâzımdır. 
Bu da, sarı sendikacılık ile ilgilidir. Yani, malî 
yardımın bir işçi sendikasına bir iş veren sendi
kası tarafından yapılmış olması halinde de ay
nı müeyyidenin derpiş edilmesi iktiza eder. 

Ali Naili Erdem arkadaşımız diğer gir en
teresan noktaya da temas etmiş bulunuyor. O 
da şu: Eğer teşekkülün yöneticilerinden sade
ce birkaç tanesi, kapatma, yahut faaliyetten 
men'i gerektiren bir suç işlerse ne olur?.. Bu 
meseleyi, zannediyorum aşağıdaki beyanların 
zapta- geçmesi halle kifayet edecektir: Bir tü
zel kişi organları tarafından ilzam edilir. Or
ganları tarafından nasıl ilzam edileceği de mev
zuatta ve kendi tüzüğünde gösterilir. Eğer 
kendi tüzüğüne uyarak bir sendikanın yönetim 
kurulu, yönetim kurulu başkanlık divanına ve
ya başkanına teşekkülü ilzam etme yetkisini 
vermişse, elbette o yetkiyi vermesi neticesinde 
o'başkanın o tüzel kişiyi ilzam edici hareketle
rinin neticesine de katlanması iktiza eder. Bu
rada yapılacak şey, sadece, yönetim kurulları
nın dikkatli ve basiretli olmaları ve Başkanlık ~ 
divanlarına veya başkanlarına verecekleri yet
kileri her hangi bir tehlike doğurmıyacak şe
kilde tanzim etmelerinden ibarettir. 

Bunun dışında, yönetim kurulunun başkan
lık divanına veya başkanına yetki vermesi ha
linde dahi, tüzel kişinin ilzam edilmiş olmasına 
rağmen, tüzel kişinin bu halde kapatılamıya-
cağı esasını kabul etmemize imkân yoktur. Bu
nun sebebi, bu suretle hiçbir meslekî teşekkül 
en vahîm suçları işlendiği halde kapatıl mıyabi-
lir. Niçin? Çünkü, yönetim kurulu; her husus
ta, başkanına yahut başkanlık divanına,, yöne
tim kurulu adına hareket ederek, meslekî te
şekkülü ilzam yetkisini verir. Ve kanunda böy
le bir istisnadan faydalanarak, her türlü suç
ları teşkil eden faaliyetler orada işlendiği hal
de, bunu yönetim kurulu yapmamıştır, bu yö
netim kurulu tarafından verilen yetkiye istina
den başkanlık divanınca yahut başkan tarafın
dan yapılmıştır, denilerek, haddizatında işle
nen suçtan yönetim kurulunun tamamı fiiliyat-
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ta haberdar olduğu halde, sendika bu kanunda 
derpiş edilen müeyyidenin dışında tutulmak yo
luna gidebilir. Bu gibi umumi tüzel kişilik teo
risine tamamen aykırı düşen hal çarelerine baş
vurmayı komisyonumuz uygun görmemektedir. 
Ancak, Ali Naili Erdem arkadaşımız böyle bir 
teklifte bulunmuş değildir. Bunu da belirtmek 
zorundayım. 

Şunu da belirteyim ki, sendika, yönotim ku
rulunun bizzat hareket etmesi sırasında veya
hut, başkana veya başkanlık divanına bir yetki 
vermesi halinde, bu yetkilerin bu makamlar ta
rafından kullanılması sırasında bir suç işlenmiş 
ise, o zaman elbette ki, tüzel kişi de bu suçla 
ilzam edilir. Bu işlenen suç, faaliyetten meni 
veya kapatmayı gerektirip gerektirmediğine 
göre mahkeme kararını verir. 

Şimdi, bu maddede bir iki eksiklik daha var
dır. Bunların da tamamlanmasını komisyonu
nuz teklif etmektedir. 

Bunların biri, sendikaların demokratik ola
rak işlemesi için burada derpiş edilmiş olan hu
suslara riayetsizlik halinde alınması icabeden 
tedbirlere taallûk eder. Bunlardan bir tanesi 
yeni kurulmuş sendikaların ve diğer meslekî 
teşekküllerin genel kurullarının bir yıl içinde 
toplanması mecburiyetidir. Diğeri de kurulmuş 
bir meslekî teşekkülün iki, genel kurulu ara-

" smda geçecek zamanın 3 seneyi aşmaması pren
sibidir. Bu takdirde ne olacaktır? Bu derpiş 
edilmiş değildir. Bunun müeyyidelerini belirt
mekte fayda vardır. Belirtmediğimiz takdirde 
Cemiyetler Kanunundaki daha ağır müeyyide
ler tatbik edilir. Halbuki bu şıkta Cemiyetler 
Kanununda derpiş edilenlerden çok daha hafif 
müeyyideler tatbiki uygun olur. Bizim bu iş 
için derpiş ettiğimiz husus şudur. Bu takdirde 
savcıya ve Devlete her hangi bir müdahale 
hakkı tanımıyoruz. Sadece teşekkül mensupla
rından birinin başvurması üzerine, tâbir bu 
takdirde iş dâvalarına bakmakla görevli hukuk 
mahkemesi, genel kurulun kanun ve tüzük hü
kümleri gereğince bir an evvel toplanması için 
kayyım tâyin edecektir. Bu bir faaliyetten men 
kararı dahi değildir. Kayyımların burada yet
kisi sadece genel kurulu toplamak ve genel ku
rul toplanıncaya kadar câri işleri yürütmeye 
inhisar edecektir. 

İkinci husus : Gizli oyla yapılması derpiş 
edilen genel kurul seçimlerinin, gizli oyla yapıl

maması halinde alınması icabeden tedbirdir. 
Bu takdirde yine ilgili teşekkülün mensupla
rından birinin başvurması üzerine iş mahke
mesince seçim iptal edilecektir, iptal edilen se
çim başkanın seçimi ise yönetim kurulu kendi 
üyeleri arasından bir geçici başkan seçecektir. 
İptal edilen seçim yönetim kurulu seçimi ise, o 
takdirde yine yeni bir yönetim kurulu seçil
mek için genel kurulu bir an önce toplamak 
üzere bir kayyım ıtâym edilecektir. Eğer, de
netçi seçimi ise, yenileri seçilinceye kadar yine 
denetçi vazifesini görmek üzere mahkeme kay-
yum tâyin edecektir. Eğer haysiyet divanı se
çimi iptal edilmişse yine mahkeme yönotim ku
ruluna haysiyet divanı seçimi yapması için ge
nel kurulu toplamak üzere gereken kararı ala
caktır. 

Yine burada unutulmuş önemli bir hususu, 
kapatma sebepleri Cemiyetler Kanununda daha 
geniş olduğu için burada sendikalara taallûk 
eden kapatma sebepleri sadece bu kanunda gös
terilenlerdir. Bu hususu mütaaddit defti]ar ifa
de etmiştim. Biz, komisyon olarak bir 7 nci 
bent ilâve edilerek; «Bu maddede zikri geçen 
haller dışında meslekî teşekkül kapatılamaz ve 
faaliyetten menedilemez» denilmesini de teklif 
etmekteyiz. 

Mâruzâtım ıbu kadardır, efendim. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz 
istiyen var mı? Sayın Saim Kaygan, buyuran. 

SAİM KAYGAN (İzmir) — Muhterem ar
kadaşlarım, bir hususun açıklanmasında fayda 
var : Teşekkülleri nizamnamelerine göre açık
lanmasında fayda var. Teşekkülleri nizamna
melere göre başkanlar temsil eder. Başkanla
rın yapacağı nizamnamedeki kendisine verilmiş 
olan salâhiyetlerin içinde yapacağı suçlardan, 
teşekkül mesul tutulabilir; ama bu teşekkülün 
başkanı şahsi hareketleriyle bir suç işlemişse, 
teşekkülün nizamnamesinin ona vermiş olduğu 
salâhiyetlerinin dışında misal açıklaması lâzım. 
Bir siyasi partiden şahsan para almışsa, - müsaa
de buyurunuz - bu suçun kendisine raci olması 
lâzımgelir Bu teşekkülün kapatılmaması gerekir, 
kanaatindeyim. Binaenaleyh, sayın sözcü arka
daşımızdan bu şekildeki, «nizamnamesinde sa
lâhiyet verilmişse o nizamname hükmüne göre 
teşekkül kapanır» ibaresinin nizamnamenin dı
şındaki hareketlerinden mütevellit başkan bir 
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sorumluluk almışsa, lütfen bu sorumluluk baş
kanın kendisine raei olur sözünün komisyonca 
açıklanmasını rica ediyorum. Yoksa nizamna
mesine ne kadar iyi hükümler koysanız; eğer 
seçilen başkan, (suiniyete sahipse nizamname 
yetkilerinin dışına çıkmak suretiyle, kanunun 
yasak hükümlerini çiğnerse bunun teşekküle 
tabi tutulmasını hiç doğru bulmuyoruz. Bu mü
nasebetle bu .mevzuun açıklanmasını bilhassa 
Coşkun Beyden rica edeceğiz. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen?.. Buyurun Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Pek tabiîdir ki, arkadaş
larım, bir sendikanın başkanı veya yönetim ku
rulu üyesi, bilfarz bir siyasi partinin milletve
kili yahut senato seçimlerinde namzedi ise, 
kampanyasını finanse etmek için münhasıran 
şahsı adına o partiden bir malî yardım alabilir. 
Bunun sendika tüzel kişiliğiyle hiçbir alâkası 
olmadığı açıktır.' Hiçbir alâkası yoktur. Bu, o 
kişinin, bu başkanın, veya bu yönetim kurulu 
üyesinin münhasıran şahsı adına yaptığı faali
yetlerden mâduttur; asla meslekî teşekkülün 
tüzel kişiliğini ilzam etmez. Bunda mutabıkız. 
Bütün mesele, şuradan doğmaktadır: Yönetim 
kurulu bir karar alıp dese ki; «başkana yetki ve
riyorum, gitsin falan siyasi partiden para alsın..» 
Şimdi, elbette, takdir buyurursunuz ki, bu ka
nun burada dururken, bunu karar defterine ya
zıp altını imzalamazlar. Buna imkân yok. Ama 
malhkeme böyle bir kararın yönetim kurulu ta
rafından verildiğini tesbit eder ve bu hususun 
tüzel kişiliği ilzam edecek bir mahiyet taşıya
cağını takdir ederse, elbette ki kapatır. Ama 
verdiğiniz misalde elbette ki böyle bir durum 
olamaz. 

Bir de burada bir matbaa hatası var : «!b 
fıkrasının uygulanması takririnde» deniyor; bu 
«takdirinde» olacaktır. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen1? Yok. Madde hakkında verilmiş tadilna-
meler var, sırasiyle okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
30 ncu maddenin 1 nci bendinin son fıkrası

nın başına «d» harfi konulacaktır; arz olunur. 
Geçici Komisyon Sözcüsü 

İstanbul 
Oogkun Kırca 

17 . 4 .1963 O : 1 
Yüksek Başkanlığa 

30 ncu maddenin 1 nci bendinin (b) fıkra
sından sonra gelen ve «(b) fıkrasından» diye 
başlıyan fıkranın başına (c) harfi konulacak
tır; arz olunur. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

Yüksek Başkanlığa 
1. 30 ncu maddenin (b) fıkrasından sonra 

(b) işaretiyle devam eden satırındaki (b) fık
rasının uygulanması takdirinde, ibaresinin müs
takil Ibir fıkra olarak (c) fıkrası olarak ve 

ç) Bu takdirde verilen mehil... olarak ayrı 
bent halinde kabul Duyurulmasını 

2. Aynı maddenin 4 ncü fıkrasının da (ç) 
fıkrası olarak ayrılmasını arz ve teklif ederim, 

Ordu 
Refet Aksoy 

Sayın Başkanlığa 
30 ncu maddede bu kanuna göre kurulan bir 

meslekî teşekkülün kapatılması ve men'i, bahse 
konu olduğuna göre daha teminatlı olması bakı
mından 30 ncu maddedeki Asliye Ceza Mahkje-
sinin Ağır Ceza Mahkemesi olarak değiştirolmie-
sini arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Adnan Şenyurt 

Yüksek Başkanlığa 
30 ncu maddenin 2 nci bendine aşağıdaki 

cümlenin eklenmesini arz ve teklif ederim. 
«16 nci ve 17 nci maddeler hükmüne aykırı 

olarak bir meslekî teşekkülce bir siyasi partiye 
veya bir siyasi partice bir meslekî teşekküle 
ödenen meblâğa el konulur ve İş Kanununun 80 
ncu maddesi uyarınca Çalışma Bakanlığının ta
sarrufuna verilir.» 

Geçici Komisyon Sözcüğü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

Yüksek Başkanlığa 
30 ncu maddeye 2 nci bent olarak aşağıda

ki bent eklenecektir, arz olunur. 
«2. 12 nci maddenin 4 ncü bendi hükmü ile 

25 nci maddenin 1 nci bendi hükmüne aykırı 
hareket eden meslekî teşekküllerin yönetim 
kurullarına, meslekî teşekkül mensuplarından bi
rinin başvurması üzerine, mahallin iş dâvalan-
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na bakmakla görevli mahkemenin karariyle iş
ten el çektirilir; bu takdirde, söz konusu mah
keme, teşekkülün genel kurulunu kanun ve 
tüzük hükümleri gereğince en kısa zamanda 
toplamak ve yeni yönetim kurulu seçilinceye 
kadar cari işleri yürütmekle görevli olmak üze
re, Medeni Kanun 'hükümleri gereğince bir ve
ya üç kayyum tâyin der. 

25 nci maddenin 2 nci bendi hükmüne aykı
rı olarak seçim yapılması halinde, meslekî te
şekkül mensuplarından birinin başvurması üze
rine mahallin iş dâvalarına bakmakla görevli 
mahkeme, bu seçimleri iptal eder. iptal edilen 
seçim Başkanlık seçimi ise, yönetim kurulu 
kendi üyeleri arasından geçici bir başkan se
çer; iptal edilen seçim yönetim kurulu seçimi 
ise, bu bendin 1 nci fıkrası hükmü uygulanır; 
iptal edilen seçim denetçilerin seçimi ise, mah
keme, yenileri seçilinceye kadar denetçi görevi 
(görmek üzere gerekli sayıda kayyum tâyin 
eder; iptal edilen seçim haysiyet divanı seçimi 
ise, genel kurul yenisini seçmek üzere derhal 
toplantıya çağırılır.» 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
istanbul 

Coşkun Kırca 

Yüksek IBaşkanlığa 
30 ncu maddenin 3 ncü bendine aşağıdaki 

cümlenin ilâvesini arz ve teklif ederim : 
«Bu takdirde, alınmış olan yardıma el ko

nulur ve iş Kanununun 30 ncu maddesi uyarın
ca Çalışma Bakanlığının tasarrufuna verilir.» 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
istanbul 

Coşkun Kırca 

Millet Meclisi Sayın (Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanunun 30 ncu madde

sinin 6 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini eklif ederim. • 

Diyarbakır 
Alp Doğan Şen 

Madde 30. — 
Fıkra 6 — Faaliyetten inen edilen teşekkü

lün mallarının idaresi ve menfaatlerinin korun
ması Medeni Kanun hükümleri gereğince tâyin 
olunacak bir veya üç kayyım tarafından ifa 
olunur. Kayyımların, diğer sendika idarecile
rinden olması gerekir. 

17.4.1963 0 : 1 
Yüksek Başkanlığa 

30 ncu maddeye aşağıdaki bendin ilâvesini 
arz ve teklif ederim. 

«7. Bu maddede zikri geçen haller dışın
da meslekî teşekkül kapatılamaz ve faaliyet
ten menedilemez.» 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
istanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — önergeleri sırasiyle okutup 
oylarınıza sunacağım. 

(Ordu Milletvekili Refet Aksoy'un önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bu önergenin nazarı.mütalâaya 
alınıp alınmaması hususunu... 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Bir dakika Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Söz almak istiyorsanız buyu
run. Kısaca iştirak edip etmediğinizi bildirecek-
seniz yerinizden arz ediniz. 

GEçtcl KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Yerimizden kısaca işti
rak edip etmiyeceğimizi söyliyeceğim. 

BAŞKAN — Evet lütfen buyurun. 
GEÇlCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) — Efendim, «C» «Ç» harf
leri karışıyor, «C» «D» olarak olmasını 
istiyoruz. «C» «Ç» karıştığı için iştirak etmiyo
ruz. Komisyon ayrıca maksadı temin için bir 
takrir vermiştir. 

BAŞKAN — önergenin nazarı dikkate alı
nıp alınmaması hususunu oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

ikinci önerge. 
(Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan Şen'in 

önergesi tekrar okundu.) 
GEÇlCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) — Mahzurludur «fendim, 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergenin nazarı dikkate alı
nıp alınmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

(Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'un 
önergesi tekrar okundu.) 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) —Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Nazarı mütalâaya alınıp alın

mamasını oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önerge... 
(Geçici Komisyonun birinci önergesi tekrar 

okundu.) • » • 
BAŞKAN — Oyunuza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
(Geçici Komisyonun 12 nci önergesi tekrar 

okundu.) 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul .edil
miştir. 

(Geçici Komisyonun üçüncü önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(Geçici Komisyonun dördüncü önergesi tek
rar okundu.) 

(BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(Geçici Komisyonun 5 nci önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(Geçici Komisyonun 6 nci önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon nazarı mütalâaya alman bu tak
rirleri almak istiyor mu yani maddeyi redije et
mek için önergeleri almak istiyor mu1? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Lütfen efendim. 

BAŞKAN — Madde önergelerle birlikte ko
misyona verilmiştir. 

Ceza-, hükümleri 
MADDE 31. — 1. .17 nci maddenin 1 ve 2 

nci bendlerinde yazılı yasaklara aykırı hareket 
edenlere, beş yüz liradan iki bin liraya kadar 
ağır para eezası hükmedilir. 

2. Aynı maddenin 3 ncü bendinde gösteri
len yasağa aykırı hareket edenler, üç aydan bir 
yıla kadar hapis cezasına mahkûm edilirler. 

3. 19 ncu madde hükümlerine aykırı hare
ket eden iş verenlere, beş yüz liradan iki bin li
raya kadar ağır para cezası hükmedilir. 

4. 22 nci maddenin 2 nci bendinde yazılı 
yasağa riayet etmiyenler ile bunların şerikleri 

17 . 4 . 1963 O : 1 
hakkında Türk Ceza Kanununun 240 nci mad
desi tatbik edilmekle beraber, yapılan malî yar
dım veya teberru kendilerine ödettirilir. 

5. 22 nci maddenin ikinci bendinde yazılı 
yasağa riayet etmiycıılerlc bunların şerikleri 
hakkında, eğer fiilleri daha ağır bir cezayi ge-
rektirmiyorsa, üç aydan bir yıla kadar hapis ce
zasına ve yapılan malî yardım ve teberrunun bir 
mislinden aşağı olmamak üzere ağır para ceza
sına hükmolunur. 

6. 30 ncu maddenin 1 nci bendi gereğince 
faaliyetten men/ine karar verilen teşekkülün so
rumluları hakkında, ellişer liradan beş yüz lira
ya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

7. 30 ncu maddenin 2 nci bendine göre bir 
teşekkülün faaliyetten men'ine karar verilmesi 
halinde, 16 neı madde hükümlerini ihlâl etmiş 
olanlar hakkında, üç aydan bir yıla kadar hapis 
cezası hükmolunur. 

8. 30 ncu maddenin 3 ncü bendi gereğince 
teşekkülün faaliyetten men'ine karar verilmiş ol
ması hâlinde, 30 ncu maddenin 3 ncü bendini 
ihlâl etmiş olanlara, altı aydan iki yıla kadar ha
pis cezası hükmolunur. 

9.. 28 nci maddede yazılı defterleri tutma
yan teşekkül tüzüğüne göre sorumlu kişiler hak
kında, beşyüz liradan ikibin beşyüz liraya ka
dar ağır para cezası hükmolunur. Tekerrür ha
linde cezanın âzami haddi verilir. 

10. 29 nem maddede yazılı bilgi ve belgeleri 
süresi içinde Çalışma Bakanlığına göndermiyen 
teşekkülün tüzüğüne göre sorumlu kişiler hak
kında, beş yüz liradan ikibin beşyüz liraya ka
dar ağır para cezasına hükmolunur. Tekerrür 
halinde cezanın âzami haddi verilir. 

11. Teşekkülün faaliyetleriyle ilgili olarak 
cürüm işliyecek idareci veya mensuplar, kanun 
hükümlerine göre tabi olacakları cezalar saklı 
kalmak kaydiyle, cezanın yerine getirilmesinden 
veya kanuni sebeplerle düşmesinden itibaren 
beş yıl süre ile bu kanuna göre kurulan teşek
küllerde idare, haysiyet divanı üyeliği, denetle
me veya temsil görevi almak hakkını kaybeder
ler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeıı var 
mı? Buyurun, Alp Doğan Şen. 

ALP DO&AN ŞEN (Diyabakır) — Muh
terem arkadaşlarım, bu maddedeki bâzı keli
meleri biz ağır gördük ve fıkralardan çıkarılma-
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ısını teklif ediyoruz. Bilhassa, 6 ncı fıkradaki 
«ağır para cezası» hükmündeki «ağır» kelime
sini. 9 n c u fıkradaki yine «ağır para cezası» 
hükmündeki «ağır», kelimesinin, 10 ncu fık
radaki «ağır» kelimesinin çıkarılması yerinde ola
caktır. Bu kadar, bir kelime dahi hakikaten 
fazladır. Çünkü, sadece «para ce'zası» demek 
kâfidir, kanaatindeyiz. Bu fıkraların içindeki 
mânalara nüfuz edince, bu bakımdan suç işliyen 
kimsenin teerim edilmesinde ayrıca ağır para 
cezası şeklinde ifadesini bulması zaiddir. Bu 
hususta bir takrir veriyorum, kabulünü rica 

. ederim. 
Ayrıca 11 nci fıkrada, beş yıl süre ile, bir 

nevi sendika idareceleri boykota tabi tutulu
yor. 

Muhterem arkadaşlar, bir sendika idarecisi
nin, bir sendika liderinin yetişmesi, memleke
timizde bilhassa güç şartlar altında olmaktadır. 
Herhangi bir hatâsından dolayı eğer, bu fıkra
ya tabi olarak ceza görmüşse ve bilhassa 5 se
ne gibi bir müddetle bir nevi boykota mâruz 
kalırsa, Bu şekilde biz çok eleman kaybetmiş 
bulunuruz. 

Bu bakımdan bu «5 sene» tâbirinin kaldırıl
ması için ayrıca bir takrir veriyoruz, kabulü
nü rica edeceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Kâmil inal. 
KÂMlL İNAL (Bolu) — Muhterem arka

daşlar, bu madde ceza hükümleriyle baştan so
na kadar 11 madde olarak tesbit edilmiş. 11 fık
ranın içinde de, sendikaların, federasyonların, 
konfederasyonların çalışmalarında görülen ak
saklıklar Türk Ceza Kanununa göre ve burada ye
ni konulan hükümlere göre cezalandırılmaları mâ
kuldür. Yani bunların doğru dürüst çalışmaları 
için, ne kadar kanun maddesi varsa, hepsi buraya 
yerleştirilmiş, konulmuştur. Bunların çalışmaları 
için de elzemdir. Fakat, 11 nci fıkrada benden 
evvel konuşan arkadaşım da; bu hususa işaret 
ettiler. «Teşekkül faaliyetleri ile ilgili olarak 
cürüm işliyecek idareci veya mensuplar, kanun 
hükümlerine göre tabi olacakları cezalar saklı 
kalmak kaydiyle....»Şimdi, kanuna göre, bir 
cürüm işlenecek, bu maddenin 11 nci bendine 
ıgöre bu şahıs bir cürüm işlemişse, 'bu cürüm
den dolayı cezasını çekecek. İkinci ceza da 
5 yıl süre ile bu kanuna göre kurulan teşekkül
lere idare haysiyet divanı, denetleme veya 

. temsil görevi almak hakkını kaybedecek. Yu-
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karıki fıkralarda bu şahıslar yaptıkları cürüm
lere göre ceza verileceğine göre, buradaki ikin
ci ceza ide bu şahısları ikinci defa cezalandır
mış oluyoruz. Ne dereceye kadar doğrudur? 
Bunun Sayın Kırca'dan açıklanmasını rica ede
ceğini. Burada ikinci bir cezayı eğer kabul 
edecek olursak, bu vatandaşları medeni hakla
rından mahrum ediyoruz, demektir. Bunun 5 
yıla kadar uzun bir devreye teşmili, durumu 
daha da ağırlaştırmaktadır. îşçi teşekküllerini 
liderlerinden mahrum etmekte kullanılabilecek 
bu hükmün kaldırılmasında büyük zaruret görü
yorum. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti-
yen ? Yok. Buyurun Komisyon. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
Sayın Alp Doğan Şen arkadaşımızın ilk teklifi; 
6 ncı bentteki «ağır para cezası» ibaresinin, 
«para cezası» olarak değiştirilmesi merkezin
dedir. . 

Bir kere bu teklifi aynen kabul etmeye im
kan yoktur. Çünkü, para cezaları, ceza hu-
kulkumuza göre iki şekilde olur. Ya ağır para 
cezası, ya da hafif para rezası. Binaenaleyh 
'ben yaptıkları teklifi, «ağır para cezası» iba
resinin «hafif para cezası» ibaresine tahvili 
şeklinde anlıyorum. Bunu da kabule imkân 
görmüyoruz. Sebebi iki 'bakımdandır. Bi
risi ; ağır para cezasında dâva 'müruru zamanı 
daha uzundur. (Böylesine önemli ibir -konuda 
dâva müruru zamanını kısaltmak için hiçbir se-
<bep görememekteyiz. 

İkincisi; bu hüküm hafif para cezasına tahvil 
edildiği takdirde, o zaman durum, malhkemeye 
sevk 'edilen kimse için daha az teminatHı olacak
tır. Çünkü, ıbıı takdirde salahiyetli mahkeme, 
sulh ceza 'mahkemesi 'olacaktır. Halbuki, asli
ye ceza mahkemesi, top'lu ibir heyetle karar ver-
ımes'i Ibakımından, <aynı miktar cezaya hük-
ım.'O'Iuın'acağı zahir olduğuna g*öre, ç'olk daha faz
la teminat arz eder. Bu iki balkımdan teklifi 
uygun görmemekteyiz. 

İkinci temas ettilkleri noklta 11 nci b'ent üze
rindedir, Alp Doğan Şen arkşadaşımız da, 
Kâmil inal 'arkadaşımız da 'bu Ikonuya temas 
ettiler. 

Muhterem arkadaşllaom, komisyon olarak 
yaptı grimiz incelemeden sonra bu maddeyi hız 

—.864.— 



M. Meclisi B : 74 
de hakikaten ağır bulduk. Ancak prensibini 
muhafaza etmekte de kesin zaruret gördük. 
Sendikanın faaliyetleri ile ilgili olarak bir 
sendika yöneticisinin işliyeceği suçların bir kıs
mı, meselâ grevin ilânına mütaallik sürelere ve 
formalitelere riayet etmemek gübi Ihususlar 
'olabilir ki, bu gibi suçların hakikaten bilâlha-
ra yeniden sendika yöneticiliğine seçilmeye 
mâni iolanası doğru olmaz. Bu gibi suçları 
ıbu maddenin dışına çıkartmak lâzımdır. Sa
yın Alp Doğan Şen ve Kâmil inal arkadaşları-
ımızın mütalâalarına sırf bu bakımdan iştirak 
ediyorum. Ama 'burada teşekkülün faaliyet
leriyle ilgili olarak: işlenmiş olan suç, -bilfarz 
sendikanın k'amünizım propagandası yüzünden 
kapatılmasını gerektiren bir suç ise, sendika 
kapatılacak, ibu sendika yöneticisi ceza yiye
cek; fakat arkasından ilerde cezasını çektik
ten sonra yeniden bir sendikanın 'başına geçe
bilecek.. Bunu ka'bul etmiye imkân yoktur. 
Bunun gibi, ibir insim yüz kızartıcı suçlar var
dır. İhtilas gibi.. Sendika 'yoneticisis'idir, yö
neticilik yaparlken, sendikanın parasını yemiş
tir. Böyle ibir insanın da bir dalha sendikacı
lık yapması elbette ki caiz görülmemelidir. Buı 
itibarla komisyonunuz î l nci bent (hakkında 
şöyle bir tadi'lname getirmektedir: «Teşekkü
lün faaliyetleri ile ilgili olarak, taksirli suçlar 
ıharicolmak üzere bir yıldan fazla hapis cezası
na kesin hüküm giymiş olanlar ile zimmet, ih
tilas, irtikâp, hırsızlık, dölandırıcılı'k, saihteci-
lik, inancı kötüye ıkullajıma, dolanlı iflâs giibi 
yüz kızartıcı --«uçlardan 'biri ile kesin hüküm 
•giymiş olan teşekkül yöneticileri veya -menlsup-
ları, kanun 'hükümlerine göre tabi olacakları 
cezalar saklı kalmalk kaydiyle, cezanın yerine 
'getirilmesinden veya (kanuni sebeplerle d'üş-
ımesinden itibaren 'beş yıl süre ile ibu kanuna 
göre kurulan teşekküllerde idare, haysiyet di
vanı üyeliği, demetleme veya tem'sil görevi al
ım ak hakkını kaybederler.» 

Böyle olunca zannediyorum ki, hem yüz kı
zartıcı suçları, hem de sendika yöneticiliğinde 
âmme nizamı ıh alkımından, (bu kanunun ve di
ğer kanunların ün emli derecede suçjluluk vasfı 
gördüğü fiilleri işliyenlerin sendikalizm cami
asından uzunca bir müddet uzakta kalmaları 
sağlanmış olalcaiktır. Bu da, senldîkacılığıımı-
za kuvvet ıgetirecektir. (Bunun yanı sıra bu 
tefriki yapmak suretiyle birtakım elhemımiyet-ı 

17 . 4 . 1963 0 : 1 
siz suçları işliyem yöneticilerin böyle bir kay
dın ıhükmü altına düşmeleri de önlenmiş ola
caktır. 

Bundan başka ıbu maddenin üçüncü (beni 
dinde, vahim bir matbaa hatası var. «22 nci 
maddenin 2 ııci bendinde yazılı» deniyor, «22 
inci maddenin 3 ncü bendinde* olacaktır. Ni-
Ihayet, madde dikkatle okunduğu zaman, bu 
ımaddede atıfta bulunulan diğer maddelerin 
sırasının tam olarak takip edilmediği görülür. 
Bu bakımdan 9 ncu bend 6 net 10 ncu beııd 7 
nci, 6 nci bend 8 nci, 7 nci bend 9 ncu, 8 nci bend 
10 nıcu olmalıdır. Bu takdirde daha rasyonel 
bir sıra takibedikniş olur. Bunun için de İbir 
takrir veriyoruz. Bu husustaki mâruzâtım bit 
kadardır. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen var mı? Yok. Verilmiş tadilnameler var
dır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
'Tasarının 31 nci maddesinin 6 nci bendin

deki para cezasının hafif para cezasına çevril
mesi; 7 nci bentteki hapis cezasının kaldırıl
ması ; 9 ncu 'betteki cezanın hafif para cezasına 
çevrilmesini ve 10 ncu benttelki hafif para ce
zası olarak kalbulü uygun 'olacaktır. Arz ede
riz. Saygılarımızla. 

îzımir 
Alil Naili Erdem 

İzmir 
Sakn Kaygan 

Diyarbakır 
Alp Doğam Şen 

BAŞKAN — İkinci .'önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 31 nci madde

sinin 6 nci bendindeki para cezasının hafif pa
ra cezasına çevrilmesi; 7 nci benddeki hapis 
cezasının kaldırılması; 9 ncu benddeki cezanın 
hafif para cezasına çevrilmesini teklif ediyoruz. 

Ayrıca, 10 ncu benddeki cezanın tamamen 
kaldırılmasını uygun buluyoruz. 

Gereğinin yapılmasını dileriz. Saygılarımızla. 

Kocaeli 
Hâldan Kısayol 

Sakarya 
Muslimittin Gürer 

Giresun 
Etem Kıhçoğlu 

Erzurum 
* Turhan Bilgin 

İstanbul 
İbrahim Abak 

İzmir 
Ali Naili Erdem 
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Zonguldak Aydın 

Sadık Tekin Müftüg'il Reşat özarda 
Konya Trabzon 

Faruk Saikan Ekrem Dikmen 
Gümüşane izmir 

Sabahattin Savacı Saim Kaygan 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 31 nei madde

sinin 11 nei bendinde sendika faaliyetleri ile 
ilgili olarak cürüm işliyecek idareci ve men
suplar kanun hükümlerine göre alacakları ce
zalara ilâve olarak teşekkül organlarında gö
rev almak hakkını kaybetmektedirler. Bu, 
özellikle bahis konusu ceza hükümlerinin bir
çoğunun fiillerle ölçülü olmıyacak kadar ağır 
olması* göz önünde tutulursa, sendika liderli
ği bakımından çok vahim bir hüküm olarak 
görünmektedir. Sendika idareciliğinde görev 
alma yetkisinden mahrumiyet; siyasi ve medeni 
haklardan mahrumiyet demektir. Bunun 5 yıl 
kadar uzun bir devreye teşmili durumu daha 
da ağırlaştırmaktadır. îşçi hareketini liderlik 
kadrosundan mahrum etmekta kullanılabilecek 
bir hükmün kaldırılmasında büyük bir zaruret 
görüyoruz. Bu sebeple tasarının 31 nei mad
desinin 11 nei bendinin kaldırılmasını teklif 
ediyoruz. 

Gereğinin yapılması için oya sunulmasını 
dileriz. Saygılarımızla, 

Çankırı 
Kâzım Arar 

Değiştirme takriri 

Millet Meclisi Başkanlığıma 
Görüşülmekte olan tasarının 31 nei madde

sinin 11 nei bendinde sendika faaliyetleri ile 
ilgili olarak cürüm işliyecek idareci ve men
suplar kanun hükümlerine göre alacakları ce
zalara ilâve olarak teşekkül organlarında gö
rev almak hakkını kaybetmektedirler. Bu, 
özellikle bahis konusu ceza hükümlerinin bir
çoğunun fiillerle- ölçülü olmıyacak kadar ağır 
olması göz önünde tutulursa, sendika liderli
ği bakımından çok vahim bir hüküm olarak 
görünmektedir. Sendika idarecilerinde görev 
alma yetkisinden mahrumiyet siyasi ve medeni 
'haklardan mahrumiyet demektir. Bunun 5 yıl 
kadar uzun bir devreye teşmili durumu daha 
da ağırlaştırmaktadır. îşçi hareketini liderlik 
kadrosundan mahrum etmekte kullanılabilecek 
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bu hükmün kaldırılmasında büyük bir zaruret 
görüyoruz. Bu sebeple tasarının 31 nei mad
desinin 11 nei bendinin kaldırılmasını teklif 
ediyoruz. 

Gereğinin yapılması için oya sunulmasını 
dileriz. Saygılarımızla, -

îzmir İzmir 
Ali Naili Erdem Saim Kaygan 

Diyarbakır 
Alp Doğan Şen 

Yüksek Başkanlığa 
31 nei maddenin 5 nei bendinin ilk satırında

ki «ikinci» kelimesi «üçüncü» olarak düzeltile
cektir. Arz olunur. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

Yüksek Başkanlığa 
31 nei maddenin 9 ncu bendi 6 ncı; 10 ncu 

bendi 7 nei; 6 ncı bendi 8 nei; 7 nei bendi 
9 ncu; 8 nei bendi 10 ıcu bend olacaktır. Arz 
olunur, 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

Yüksek Başkanlığa 
31 nei maddenin 11 nei bendi aşağıdaki şekil

de değiştirilmiştir, arz olunur : 
«11. Teşekkülün faaliyetleriyle ilgili olarak 

taksirli suçlar haricolmak üzere bir yıldan faz
la hapis cezasına kesin hüküm giymiş olanlar 
ile, zimmet, ihtilas, irtikâp, hırsızlık, dolandırı
cılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolan
lı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlardan biri ile ke
sin hüküm giymiş olan teşekkül yöneticileri ve
ya mensupları, kanun hükümlerine göre tabi 
olacakları diğer cezalar saklı kalmak kaydiyle, 
cezanın yerine getirilmesinden veya kanuni se
beplerle düşmesinden itibaren beş yıl süre ile 
bu kanuna göre kurulan teşekküllerde idare, 
haysiyet divanı üyeliği, denetleme veya temsil 
görevi almak hakkını kaybederler.» 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İstanbul 

C. Kırca 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Yeniden tanzim etmek 
için maddeyi geri istiyoruz, 
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BAŞKAN — Saym Komisyon; maddeyi de

ğil de bu hususta verilmiş önergeleri mi? 
GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (Devamla) — Bütün önergelerle birlik
te maddeyi geri istiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Bütün önergelerle birlikte mad
de komisyona verilmiştir. 32 nci maddeyi oku
tuyorum. 

Diğer kanunların uygulanması 
MADDE 32. —• îşçi ve iş veren sendikaları, 

birlikleri, federasyonları ve konfederasyonları, 
Medenî Kanun ve Cemiyetler Kanununun işbu 
kanuna aykırı olmıyan hükümlerine tabidirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok... Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenleri.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kaldırılan kanunlar 
MADDE 33. — 20 Şubat 1947 tarihli ve 5018 

sayılı îşçi ve İşveren Sendika ve Sendika Bir
likleri hakkında Kanun ve 25 Mayıs 1959 tarih
li ye 7286 sayılı 5018 sayılı Kanuna ek Kanun 
ile 13 Haziran 1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın 
Mesleklerinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Ara
sındaki Münasebetlerin Tanzimi hakkında Ka
nunun 22 nci maddesi ile 10 Mart 1954 tarihli ve 
6379 sayılı Deniz İş Kanununun 40 nci madde
si hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
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nini almamaktan dolayı, bu maddede bir hü
küm açıkta durmaktadır. Binaenaleyh 10 ncu 
madde karşısında bu hükmün kaldırılması lâ
zım gelir.. Bendeniz şu şekilde bir teklifte bu
lunuyorum; «1 Mart 1926 tarih ve 765 sayıla 
Türk Ceza Kanununun muaddel 143 ncü maddei-
sinin bu kanuna aykırı hükümleri kaldırılmış
tır.» Aksi halde cezalı madde yerinde durur ve 
tatbikatına geçmek daima savcılarca mümkün
dür. 

Hürmetlerimle. 

BALKAN — Madde hakkında başka, söz is
tiyen ? 

Buyurun, Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
çıkardığımız kanun, sonra çıkan bir kanundur. 
Ceza Kanununun 143 ncü maddesi ise halen 
mer'i bulunan bir hükümdür. Bu hükmün anti
demokratik oluşu dolayısiyle tadil edilmesi ce
za hukukumuzun umumi prensiplerini ilgilendi
ren bir konudur. Halen sendikalarla ilgili ola
rak, milletlerarası teşekküllere nasıl katılma-
cağı ve bunlardan nasıl çekinileceği, katılma 
kararlarının nasıl iptal edileceği tanzim edil
miştir. Bu, çıkacak olan kanun muahhar kanun 
olduğu cihetle, esasen sendikalarla ve onların 
üst teşekkülleriyle ilgili olarak Ceza Kanunu
nun 143 ncü maddesi tadil edilmiş sayılır; el
bette ki, 143 ncü madde hükümleri bu hallerde 
tatbik edilmez. Ancak, 143 ncü madde hükmü
nü tamamiyle iptal etmek henüz Türk Ceza Ka
nunu umumiyeti itibariyle yeni bir reformdan 
geçirilmeden tehlikeli neticeler doğurabilir. Bu 
itibarla bu mütalâaya katılmıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlar, sözcü arkadaşımız her halde meşgul 
oldukları için iyi anlıyamadılar. 143 ncü madde
nin kaldırılması denmiyor. Bu kanunun Türk 
Ceza Kanununun 143 ncü maddesine aykırı olan 
hükümleri ilga edilmiş demek suretiyle, sözcü 
arkadaşımızın söylediğinin aynı gerçekleştirili
yor. Vuzuh verilmesi lâzımdır. Zımni ilgaıara 
gitmenin doğru bir hareket olmadığı kanaatin
deyim. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is
tiyen, yoktur. Madde hakkında verilmiş bir 
önerge vardır, okutuyorum : 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Sayın Reşit Ülker, buyurun. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlar, Türk Ceza Kanununun 143 ncü mad
desinin son fıkrası «Memleket dışındaki cemiyet 
ve müesseselere Hükümetin müsadaesi olmaksı
zın iştirak eden memleket dâhilinde mukim va
tandaşa da aynı ceza verilir.» hükmünü taşı
maktadır. Bu maddenin tümü, zaten Anayasaya 
aykırı kanunlar komisyonunca Anayasamızın 
29 ncu maddesine aykırı bulunmuştur. Huzuru
nuzda "konuşulmakta olan kanunun 10 ncu mad
desi ile prensip olarak sendikaların, birliklerin 
ve federasyonların beynelmilel teşekküllere Hü
kümetin iznini almaksızın müracaat hakkını ta
nıdık. Ancak, bu teşekküller o maddede sayılan 
birtakım vasıfları iktisabetmemiş olan teşekkül
lere katıldığı zaman Bakanlar Kurulu bunu ip
tal edecek idi. Bu vaziyet karşısında bir ta
raftan ceza hükmü baki kalıyor; yabancı mem
leketteki teşekküllere iştirakten, Hükümetin iz-
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Millet Meclisi Sayın Başkanlığına I 

Türk Ceza Kanununun 143 ncü maddesinin 
son fıkrası «Memleket dışındaki cemiyet ve mü
esseselere Hükümetin müsaadesi olmaksızın iş
tirak eden memleket dâhilinde mukim vatan
daşa da aynı ceza verilir» denmek suretiyle 
memleket dışındaki teşekküllere Hükümet mü
saadesi olmaksızın katılmak suç sayılmıştır. 

öte yandan bu kanunun kabul buyurulan 10 { 
ncu maddesi de milletlerarası teşekküllere Hü
kümetten müsaade almaksızın katılmak müm
kündür. 

Şu hale göre ilerde birtakım yanlış uygula
maları önlemek maksadiyle «kaldırılan kanun
lardan» bahseden 33 ncü maddeye aşağıdaki ilâ
venin yapılmasını arz ye teklif ederim. 

istanbul Milletvekili 
Reşit Ülk er 

33 ncü maddeye ilâve edilecek ibare : 
«1 Mart 1926 tarih ve 765 sayılı Türk Ceza 

Kanununun muaddel 143 ncü maddesinin bu 
kanuna aykırı hükümleri kaldırılmıştır.» 

BAŞKAN — önergenin nazarı dikkate alı
nıp alınmaması hususunu oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Maddeyi oyunuza * sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Geçici madde 1 i okutuyorum : 

Geçici hüküm; mal bildirimi 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürür

lüğe girmesinden önce kurulmuş olan meslekî 
teşekküllerin başkan ve yönetim kurulu üye
leri, 27 nci maddede söz konusu mal bildirimi 
yükümünü, bu kanunun yayımı tarihinden 
başlıyarak iki ay içinde yerine getirmeye mec
burdurlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Buyurun, Sayın Kaygan. 
SAlM KAYGAN (izmir) — Muhterem ar

kadaşlar, 27 nci maddeyi tadil etmiştik ve ora
daki bir aylık müddeti 3 aya çıkarmıştık. Bir 
tezat teşkil etmemesi için geçici maddeye de 
aynı müddetin konması mealinde bir takrir ve
receğim, müddetlerin aynı olması bakımından. 
Kabulünü istirham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka sö^ is- ' 
tiyeni.. Yok... I 
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Bir takrir var, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Geçici birinci maddede aşağıdaki değiştirge

nin yapılmasını teklif ederiz. ' 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürür

lüğe girmesinden Önce kurulmuş olan meslekî 
teşekküllerin başkan ve yönetim kurulu üyeleri 
27 nci maddede söz konusu mal bildirimi yükü
münü bu kanunun yayımı tarihinden bağlıya
rak (3) ay içinde yerine getirmeye mecburdur
lar. 

izmir 
Saim Kayhan 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Komisyon katılıyor, efen
dim. 

BAŞKAN — Okunan önergenin nazarı dik
kate alınıp alınmaması hususunu oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Komisyon filhal katıLyor. Bu 
değişiklikle birlikte maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Müzakeresini yaptığımız" Sendikalar kanun 
teklifinin birkaç maddesi komisyonda olduğu 
için yürürlük maddeleri ile komisyonda olan 
maddelerini bırakıyoruz. 

2. — Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanu
nu tasarısı ve Geçici Komisyon ve Plân Komis
yonları raporları (i/273) (S. Sayısı: 132) (1) 

•BAŞKAN - r Tümü üzerinde söz istiyenler... 
Orhan Apaydın istemiş. Başka?... 

CEVAD ODYAKMAZ (Sivas) - - Ben de 
istemiştim, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi 
adına. Daha evvel istemiştim. 

BAŞKAN — Sayın Orhan Apaydın, buyu
run. 

Y. t . P. MECLÎS GRUPU ADINA 07ÎHAN 
APAYDIN (Aydın) — Muhterem arkadaşlar 
tetkik ve tasviplerinize arz olunan tasarı, Top 
lu Sözleşme, Grev ve Lokavt haklarını tanzim 
etmektedir. 

Yüksek Heyetinizce kabul buyurulduğu tak
dirde, Anayasamızın 47 nci maddesinde yer 

(1) 132 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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alan bu iki müessese kanunla tanzim edilmiş ve T 
iş hukukumuzdaki yerini de almış olacaktır. 

• Arkadaşlarım, 
Toplu Sözleşme ve başka bir tâbirle kollek-

ti'f pazarlık sistemi esas itibariyle sendikaların 
iktisadi fonksiyonlarını ifa eden bir mekanizma
dır. Aynı zamanda demokratik memleketlerde, 
kollektif pazarlık sistemiyle tesis edilen hü
kümler, çalışma hayatını tanzim eden bir hukuk 
düzeni meydana getirir. 

Kollektif pazarlığın mevcudolmadığı bir sa
nayi idare sistemi, otoriter bir sistemdir. Bu 
otorite, iş verende temerküz eder. iş veren ha
kikaten âdil hareket etse bile, sanayi diktatör
lüğü demokrasi tezinin zıddmı ifade eder. Na
sıl bir memleketteki vatandaşların, kendi siya
si mukadderatlarını kendilerinin tâyini arzu 
ediliyorsa, bir sanayide de, o sanayiin vatan- ı 
daşları demek olan işçilerin, tabi olacakları şart
ların hiç olmazsa bir kısmının tâyininde söz 
sahibi olmaları o derece şayanı arzu olmak ge
rekir. Bunun için iyi işliyen kollektif pazarlık 
sistemi, bu demokratik karektpri dolayısiyle, 
demokratik bir cemiyetin temel unsurlarından 
birini teşkil eder. 

Bu sebepledir ki, hür kollektif pazarlık ve I 
hür sendikacılık; Hitler Almanyası, Mussolini 
îtalyası ve Kominist Rusya gibi totaliter rejim
lerin ilk yıktıkları müesseselerdir. Halen in
giltere, Amerika, Almanya, Fransa, isviçre gi
bi ileri derecede sanayileşmiş demokratik sevi
yeli cemiyetlerde işçi ve iş veren münasebetleri
nin ve çalışma şartlarının idaresi geniş ölçüde I 
kollektif müzakere sistemi üzerine dayanmakta- I 
dır, Meselâ; Birleşik Amerika'da toplu sözleş
melerin adedi 1957 yılında 125 000 in üstünde I 
idi. 

Muhterem arkadaşlar, I 
Ekonomik bakımdan toplu sözleşme her şey

den önce bir muvazene ve teknik ilerleme un- I 
surudur. Zira ücretlere normal pir seviye temin I 
eylemek suretiyle millî gelirin artışından bütün 
sınıfların sosyal adalet esasları dâhilinde fay
dalanmalarım sağlamakta ve iş verenlere de da- I 
ha fazla kârı, ücretleri kifayetsiz bir seviyede 
tutmakla değil, ' teknik ilerlemeleri daha ya- I 
kından takibederek ve işçi ve iş veren müna-' I 
sebetlerine daha insani veçhe verecek prodük- I 
tiviteyi, artırmada aramaları yolunu göstermek- I 
tedir. I 
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Bir meslek veya bir sanayi branşı için müş

terek ve üniform bir çalışma şartları manzume
sine sahip bulunmak büyük bir avantajdır. Zi
ra, bu takdirde rekabet şartlarının eşitliğini 
sağlamak imkân dâhiline girebilecek ve bu su
retle teşebbüsler kendi lehlerine rekabet avan
tajları sağlamak için ücret seviyelerinin düşü
rülmesi çarelerini aramaktan önlenmiş olacak
tır. Bu hal daha iyi organizasyonun ' ve aynı 
zamanda işçi, iş veren ve müstehlike faydalı 
olabilecek prodüktivitenin artırılması çareleri
nin aranmasında müessir bir vasıta olarak ken
dini gösterecektir. Verimliliğin "ve binnetice is
tihsal ve millî gelirin artışı hâdisesi de Devle
tin başlıca gayelerinden birini teşkil eder. 

. Toplu sözleşme mekanizması, sosyal bakım
dan da, sınıf çatışmalarını önlemesi dolayısiyle 
sulh ve sükûn âmilidir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Memleketimizde, toplu sözleşme müessesesi 

her ne kadar 1926 tarihinde kabul olunan Borç
lar Kanunu ile hususi hukukumuza girmiş ise 
de, sendikaların mevcut olmayışı ve Borçlar Ka
nunumuzda tanzim keyfiyetinin kifayetsiz ol
ması sebepleri ile tatbik imkânını bulamamış
tır. " 

1947 tarihinde kabul olunan Sendikalar Ka
nunundan sonra da, sendikaların güçsüzlüğü, 
grev hakkının tanınmaması ve ayrıca Toplu Söz
leşmenin teferruatlı olarak tanzim edilmemesi 
bugüne kadar bu mekanizmanın işlemesine im
kân vermemiştir. 

Devletin asgari ücretleri tesbit faaliyeti ise, 
umumi ve şâmil neticeler verememiş, fiyat artış
larını .takibedememiştir. Bu sebeple işçilerimizin 
millî gelirden adalete uygun ve hattâ asgari ge
çim imkânlarını temin edecek bir pay almaları 
çok defa mümkün olamamıştır. Türkiye'de sana
yi işçisinin sınai hâsıladan normal ve mâkul öl
çüler dâhilinde hisselerini alamamaları, sanayi
mizde prodüktivitenin cılız bir durum arz etme
sinin sebeplerinden birini teşkil etmektedir. Bu 
hususta bir fikir edinebilmek için şu misalleri 
vermek istiyorum : 

Asgari ücret komisyonlarının kararlarına gö
re, Ankara'daki asgari ücret komisyonunca, 

1955 yılında tütün sanayiinde hafif işlerde 
çalışan 16 ve daha düşük yaştaki işçiler için as
gari saat ücreti olarak 38 kuruş tesbit edilmiş-
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tir. Bir çimento fabrikasında ise, ağır bir iştir, 
saat ücreti 25 kuruştan ibarettir. 

1960 senesinde yapılan sanayi sayımı neti
celerine' göre, 

istanbul'daki işçi ücretlerinin günlük orta
lama seviyesi brüt 15 lira civarındadır. 

îşçi sınıfının kendi teşkilâtı vasıtasiyle, çalı
şanların iktisadi menfaatlerini korumak maksa-
diyle yapacağı devamlı bir baskı olmadan, ücret 
gelirini adalet icaplarına uygun bir seviyeye 
ulaştırmak imkânı bulunamıyacağı artık anla
şılmıştır. 

îşte bu anlayış iledir ki, Anayasamızın 47 nci 
maddesi vaz'olunmuş ve huzurunuza Toplu Söz
leşme ve Grev, Lokavt müesseselerini nizamlı-
yan tasarı getirilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Grev hakkı tanınmadıkça, toplu sözleşmele

rin bahsettiğimiz fonksiyonlarını ifa edebilme
sine imkân yoktur. Bu mülâhaza iledir ki, toplu 
sözleşme ile birlikte grev hakkı aynı tasarı için
de tanzim olunmuştur. 

Batı demokrasilerinin artık eskjmiş ve nor
mal bir müessesesi olan grev hakkı, memleketi
mizin demokratik hayata geçişinden sonra da 
uzun bir müddet meşruiyet kazanamamıştır. 

Komünist veya faşist otoriter sistemlerinin 
hâkim bulunduğu memleketlerde bulunan grev 
yasağının Türkiye'nin demokratik rejimiyle ka
bili telif bulunmadığı aşikârdır. Nitekim, 1961 
Anayasası, bir Anayasa hakkı olarak «Grev 
hakkı» m kabul etmiştir. Bu sebeple burada grev 
hakkının leh ve aleyhindeki düşünceleri müna
kaşa etmeye imkân kalmamıştır. Türk Parlâ
mentosuna düşen vazife, bu hakkı umumi men
faatleri de göz önüne alarak hakkın özünü ihlâl 
etmeden tanzim etmekten ibarettir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bu umumi mülâhazalardan sonra, kanun ta

sarısının tümüne hâkim prensipler hakkında gö
rüşlerimizi müsaadenizle arz etmeye çalışaca
ğım. 

Evvelâ, Geçici Komisyonda vazife gören ar
kadaşlarıma teşekkür etmek isterim. Aylarca sü
ren bir mesai sarf etmişler, ilmin donelerinden 
istifade ederek ve memleketin realitelerini na
zarı itibara almak suretiyle telif bir eser vücu
da getirmeye gayret sarf etmişlerdir. Bu suretle 
örnek olacak bir çalışma göstermişlerdir. Tasa
rıyı hazırlıyan Hükümete ve Geçici Komisyona 
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bu çalışmalarında memleketçi düşüncelerin vö 
hukukun hâkim olduğuna inanmak lâzımdır. 

Şüphesiz ki, bütün gayretlere rağmen vücu
da getirilen tasarıda eksikler, kusurlar ve hattâ 
hakkın özünü zedeleyici hükümlerin mevcudol-
duğu iddia edilebilir. Bu iddiaları ileri sürenle
rin de tasarıyı hazırlayanlar gibi memleketçi ve 
hukukun hâkimiyeti prensiplerinin müdafii ola
rak hareket ettiklerini kabul ettiğimiz takdirde, 
«en iyi» ye vâsıl olmamak için hiçbir sebep kai
ni ıyacaktır. Muhterem Yüksek Heyet, muhak
kak ki, bu «en iyi» yi bulacaktır. Bu inanış tah
tında görüşlerimizi arz edeceğiz : 

Tasarıda toplu sözleşme yapmak salâhiye
ti işçi teşekküllerine tanınmıştır. 

.XIX ncu yüz yılın sonlarının karekterini 
taşıyan sendika ve kollektif iş mukavelelerinin 
pek gelişmemiş olduğu devirde hazırlanmış bu
lunan Borçlar Kanunumuz ise, işçi toplulukla-
rmı kollektif iş mukavelesinde taraf olarak ka
bul etmektedir. Halbuki, hugünkü ıtelâkfci or
ganize olmamış, yani sendikalaşnıamış işçilerin. 
kollektif İş mukavelesine taraf teşkil etmiyeceğî-
dir. Zira; 

Toplu sözleşmenin ımakanizması, taraflara 
tahmil ettiği vecibe ve mesuliyetler ve dinamik 
bir vetire oluşu organize olmıyan işçi grupla^ 
rının taraf olarak kabulüne müsait değildir. 

'Bu sebeple toplu sözleşmelerin işçi cephe
sinden taraf olarak işçi teşekküllerince yapılma
sı şeklinde tasarıya hâkim prensibi grup olarak 
tasvib ediyoruz. 

Ancak; Geçici Komisyon değiştirişinde Borç
lar Kanununun 316 ve 317 nci maddeleri mah
fuz bırakılmıştır. IBu değiştirişe hâkim olan 
esbabı mucibe tarafımızdan tamamen anlaşıla
mamıştır. Bu sebeple, Hükümet tasarısının 
Borçlar Kanununun 316 ve 317 nci maddelerini 
ilga eden görüşünü tasvibe şayan görüyoruz. 

Toplu sözleşmede hangi işçi teşekküllerinim 
taraf olmaya salahiyetli olduğu meselesi olduk
ça mühim bir mevzudur. 

Geçici Komisyon, iş yeri ve muhtelif iş yer
leri ve bu arada muhtelif iş yerlerinden mürek
kep bir işletme esasına göre toplu iş sözleşmesi 
yapılması imkânını mahfuz tutmakla beraber, 
prensip itibariyle, toplu iş sözleşmesinin üş kolu 
esasına göre yapılması esasını kabul etmiştir. Bu 
esas muvacehesinde toplu sözleşme, yapmak 
salâhiyeti federasyonlara tanınmıştır. 
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Vasıf bakımından da Milletlerarası Çalışma 

Teşkilâtı (M. Ç. T.) Anayasası addedilebilecek 
esas muahedesinin 13 neü maddesine uygun ola
nak «en çok temsil kabiliyeti» kabul edilmiştir. 

'Geçici Komisyonun en çok temsil kabiliyeti 
ölçü olarak da iş kolunda ve listisnaen sendika
lar bakımından iş yerinde çalışan işçilerin ço
ğunluğa alınmıştır. 

[Biz bu ölçüye, memleketin realiteleri bakı
mından itiraz etmekteyiz. Zira, memleketimiz
de sendikacılığın henüz çok kuvvetsiz bir halde 
olduğu, üye bakımından zayıf olduğu- bilinmek
tedir. 

Bir iş kolunda federasyonun toplu iş sözleş
mesi yapabilmesi için o iş kolunda çalışan is
çilerin çoğunluğunun bu federasyona âza olma
sı gerekmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, memleketin sendi
kacılık bakımından bugün arz ettiği realiteler 
muvacehesinde böyle, bir federasyonu bulmıya 
amkân olamıyaeağı kanaatindeyim. Bu sebeple ; 
hattâ, bu sendikacılık bakımından ilerlemiş ya
bancı memleketlerde de bu ölgünün tatbiki müm
kün olamaz. Bu bakımdan daha realitelere uy
gun olan ölçü en çok üyesi olan federasyon ol
malıdır. Bu grup bakımından hakikin özüne taal
lûk etmesi itibariyle bu noktada ısrarlı olmaya 
kararlıyız, sonra, bu mevzuda basın işçileri ba
kımından da federasyonların mahallî durum
ları 'gereği gibi ' kavnyamıyaeafeları endişesi 
ile bir .istisna hükmünü düşünmekteyiz. 

Ayrıca, prof. ISavatier'ndn dediği gibi «bir 
kollektif iş mukavelesinin neticelerine tahammül 
edecek bütün işçi sendikalarını bu mukavele
min hazırlanmasına iştirak ettirmek lâzımdır. 
Zira, azlığına da ıtabi olacağı .çalışma şartları-
üzerinde noktai nazarını bildirmesinde fayda 
vardın» 

, Bir iş yerinde çeşitli işçi katagorilerinin 
temsili esasına göre kurulan sendikaların ayrı 
ayrı toplu sözleşme yapmıya salahiyetli olma
sı bâzı şartlara bağlanarak kabul olunmuştur. 

Esbabı mucibeden anladığımıza göre husu
siyetleri fnazarı itibara alınarak Gemi Zabitanı 
için konan bu hükmün bâzı suiistimallere sebe
biyet vermesi ihtimali karşısında ilgası veya 
kastedilen katagoriye ait olduğunun tavzif 
edilmesinin doğru olacağı düşüncesindeyiz. 

l7.4.İĞH8â Û : 1 
Geçici Komisyon, Hükümet tasarısında mev-

cudolmıyan 'bir müesseseyi, «dayanışma aidatı 
müessesesi» ni kabul etmiştir. 

Bir toplu sözleşmenin hükümleri, (mukave
leyi akdeden sendikanın âzası olmıyan işçilere 
tatbik edilmez. Bununla beraber, ekseri kanun
lar, iş vereni, mukaveleyi akdeden sendikaya 
•dâhil olsun veya olmasın bütün işçiler hakkında 
mukavelenin hükümlerini bir tefrik yapmak
sızın tatbike mecbur.tutmaktadır. Finlandiya, 
İsveç, Kostarika, iKoloıribia ve Meksika'da ol
duğu gibi... • , 

Geçici Komisyonda dayanışma aidatını ver
mek şartı ile Toplu Sözleşmeye taraf olan 
sendika üyeleri haricindeki işçilerin de, Toplu 
Sözleşme hükümlerinden istifadesini temin 
eden görüşünü tasvibediyoruz. Bu hükmün 
sendikacılığın kuvvetlenmesine mâni olacağı 
düşüncesine de iştirak edemiyoruz. Bilâkis iş
çinin üyesi olmadığı sendikaya dayanışma ai
datı vereceğine; üye olmak suretiyle daha 
geniş olarak birtakım haklardan istifadeyi ter
cih edeceği muhakkaktır. 

Geçici Komisyon, Hükümet tasarısından 
farklı olarak, teşmil salâhiyeti müessesesini do 
tanzim etmiştir. 

Bir Toplu Sözleşme üçüncü şahıslara ancak 
kanunla teşmil olunabilir. Zira, Iburada mevzuu-
baJhsolan Ihusus, tamamiyle Âkıd Tarafların sa
lâhiyetleri hududu dışına çıkmaktadır. Böyle 
bir kanuni müdahale mevcudolmadıkça, muka
veleyi imzalamıyan ve iş verenler sendikasına 
dâhil bulunmıyan bir iş veren, işçilerine kol
lektif iş mukavelesinde derpiş edilen şartlar
dan daha az müsait şartlar teklif edebilir ve 
onlarla bu suretle mukaveleler yapabilir. Bu 
h'al, mukaveleyi imzalıyan iş verenler aleyhine 
tehlikeli bir rekabet yolu açabilir. Böyle bir 
hali önlemek , için birçok kanunlar kollekitif 
iş mukavelelerini üçüncü şahıslara yani muka
vele ile doğrudan doğruya bağlı olmıyan, fakat 
aynı meslekten bulunan ve aynı mıntakada 
çalışan iş verenlere ve işçilere teşmil imkânla
rını derpiş etmektedirler. 

isviçre'de kollektif iş mukavelelerini üçüncü 
şahıslara teşmil eyliyen hüküm 1947 yılında 
tadil olunan Federal Amay asaya ithal olun
muştu*. 
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1951 tarihli Fransız Kanununa göre ise; en I 

çok temsil kabiliyetini haiz işçi ve iş veren sen
dikaları arasında akdedilen kollektif iş mu- I 
kaveleleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
lığı tarafından tasdik edilir edilmez millî top
raklar üzerindeki bütün sanayi ve meslşke 
tatbik olunur. I 

Geçici Komisyonun da teşmil salâhiyetini 
tanımasını, ücretlerde ist ikran temin etmesi I 
itibariyle plân esaslarına da uygun telâkki et- ] 
mekteyiz. 1 

Grev mevzuuna gelince : 1 
Gerek Hükümet tasarısında ve gerekse Ge- J 

cici Komisyon değiştirişinde grevin tarifi ya- 1 
pılmış ve unsurları gösterilmiştir. Yabancı | 
mevzuatın çoğunda grevin tarifinden kaçınıl- | 
makta ve bu husus duna ziyade mahkeme içti- 1 
hatlarına 'bırakılmakta ise de, (Fransa, Is- j 
viçre ve Birleşik Amerika'da olduğu gibi) biz- 1 
de tatbikata yeni başlanacağına göre sarih ] 
tarife ihtiyaç bulunduğu aşikârdır. Ancak, ta- 1 
rifi yaparken, vaz'ı kanunun çok hassas olması j 
lâzımdır. Zira, kanunda gösterilen unsur- i 
ilan ihtiva etmiyen bir hareket, meşruiyeti haiz I 
bulunmıyacak, bunun da birçok cezai ve hu- 1 
kukî neticeleri hâsıl olacaktır. I 

Anayasamızın 47 nci maddesinde maksat I 
bakımından grevin tarifi yapılmıştır : «İşçiler, I 
iş verenlerle olan münasebetlerinde, iktisadi I 
ve sosyal durumlarını korumak veya düzelt- I 
mek maksadı ile grev hakkına sahiptirler.» I 

Hükümet tasarısı, nıalksat unsuru açısından I 
anayasanın ruhuna uygun bir. tarif vereme- I 
mektedir. Zira; «iş şartlarında veya 'bunların I 
uygulanma tarz, ve yollarında değişiklik yap- I 
mak veya 'yeni iş şartları hâsıl ettirmek amacı» I 
mânevi unsur olarak kabul edilmektedir. Hal- 1 
buki, meselâ kriz devirlerinde olduğu veç- I 
hMe, mevcut durumlarını muhafaza maksadı ile I 
işçilerin grev hareketine başvurmaları müm- I 
kündür. Nitekim Anayasamız «iktisadi ve sos- I 
yal durumlarını korumak» tabiriyle bu hali I 
kasdetmektedir. I 

(Geçici Komisyon ise; «Grevin kanuni veya I 
gayrikanuni olup olmaması maksadına göre de- j 
ğişebildiğine nazaran, böyle bir tarif kabul 1 
etmek cezai hükümlerin şevki bakımından 1 
birçok zorluklar çıkaracaktır.» esbabı mucibe- I 
-siyle, tariften ımaksat unsurunu tamamen çı- | 
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karmıştır. Bu esbabı mucibenin bizi asla tatmin 
etmediğini ifadeletmek isteriz. Bilâkis gayri
kanuni grevin sarih olarak tesbiti için, tarif 
yapılması kabul edildiğine göre, (bunun sarih 
olması suç unsurlarının tâyini bakımımdan za
ruridir. 

Geçici Komisyon, tariften maksat unsurunu 
çıkarmış, sadece 'grevin maddi unsurunu tes-
bit etmiştir. Bu unsurda «bir iş kolu veya iş 
yerinde faaliyetin (büsbütün durmasına veya 
işin niteliğine göre önemli ölçüde aksamasına 
sebebolacak tarzda» gösterilmektedir. Bu ta
rife ıgöre, bir grev hareketi bir iş kolunda veya 
iş yerinde faaliyetin durmasına veya işin nite
liğine ıgöre önemli ölçüde aksamasına sebebol-
mamışsa meşru sayılamıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; Halbuki, gerekçe
de belirtilen ilmî tariflerin hiçbirinde, böyle 
bir unsur mevcut değildir. Bizim .araştınmala-
rımızda da gerek doktrinde, gerekse yabancı 
mevzuatta grev tariflerinde bu şekilde bir un
surun mevcudiyetine raslamış değiliz. Yaban
cı doktrinde P. Durant, Lyon - Caen, H. C. Nip-
perdey'in, tariflerinde işçilerin meslekî gaye ile 
topluca terk şeklindeki tariflerinde ittifak edil
mektedir. 1927 (tarihli Britanya Tîrade - Union'-
lar kanunu grevi çok sayıda işçinin işi terk et
mesi yahut işin devam ettirilmesinde imtina et
mesi şeklinde tarif etmektedir. Hülâsa tanın
mış müelliflerce ve yabancı mevzuat tarafından 
kabul edilen grev tariflerinin hiç birisi grevin 
meşruiyetini iş yeri veya İş (kolunda faaliyetin 
durması ıveya iönemli derecede aksaması şartına 
talik etmemiştir. Yabancı müellifler bir iş
letmede sadece iki kişinin iştirakinin dahi gre
vin aslî hüviyeti dçin (kifayet edeceğini, hattâ 
grev ilân ©den sendikanın tek üyesinin çalıştığı 
iş- yerinde bu bir işçinin dahi grev ilân edebile
ceğini kabul ederlerken, tasarının, grevi iş ye
rinin faaliyetini tamamen veya önemli derece
de kısmen durdurması Ihâdisesine bağlaması, 
bize hakkın özünü zedeleyici mahiyette gibi 
görünmektedir. Zira; esasen geniş yasaklara 
ve tahditlere tabi tutulan* meşru grev hareke
ti, bu tarifle de ayrıca kayıtlanmaktadır. Ev
velâ ; grev neticesinde i'ş yerinin £aaliyetinin 
önemli derecede aksayıp aksamadığını tesbit de
ğişik içtihatlara yol açacaktır. Sonra, ferdî 
akidler grev müddetince askıda kaldığı halde, 
.grevin iş yerinde faaliyeti önemli derecede alk-
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satmadığını tesbit ettiren iş veren, askıda kalan 
akitleri feshetmek imkânını .bulabilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, «greve kolektif ve 
meşru karakterini veren, ona iştirak edenlerin 
adedi değil, işçiler nazarında bu hareketin tas-

. vip görmesidir.» Şeklinde ifade edilen görüşü 
biz de haklı ve malkul Ibulmaktayız. 

Arz ettiğimıiz sebeplerden dolayı Geçici Ko
misyon değiştirişindeki tarifin tadilini ve Ibu 
husustaki maddenin Anayasanın1 47 nci mad
desinin ruhuna uygun olarak tanziminin uy
gun olaeağı düşüncesindeyiz. Türk müellifleri
nin, bu arada, Pnof. Dr. Orhan Tuna'yı zikret
mek isterim, «işçilerin iş verenlerle olan müna
sebetlerinde iktisadi ve sosyal durumlarını ko
rumak veya düzeltmek gayesiyle kendi arala
rında kararlaştırmak suretiyle topluca işi bı
rakmalarına grev denir» şeklindeki tarifini isa
betli bulmaktayız. 

Grupumuz, aksine ikna edilmediği takdirde, 
tarif hususundaki görüşünde ısrar edecektik 

Gerek Hükümet tasarısında, gerek Geçici 
^Komisyon değiştirişinde greve karar verme 
salâhiyeti işçi ıteşekkülerine bırakılmıştır. 

Bu, sendikacılığın kuvvetlenmesi bakımın
dan isabetli olduğu kadar, mesul ve devamlı 
bir organın her türlü mesuliyeti yüklenmesi, 
işletme sahipleri ile devletin ilgili makamları 
için bir teminat mahiyetindedir. 

Ancak tasarılarda '«ıgrev aylaması»' mües
sesesi de kabul 'olunmak suretiyle bu hususta 
da b i r . tahdi t getirilmiştir. 'Tatib'ikatta, iş ve
renin işçiler üzerinde tazyiklerine sebebolaibi-
löoek olan ibu müessesenin hakkı zedeleyip »ze-
delemiyeceğini münakaşada ifayda vardır. 
Muhterem Heyeti Umumiyenin dikkatini çeke
riz. 

Mulhıterem arkadaşlarım, 
Greve kaJtıimıyan is/çilerin durumu proje

lerde kâfi derecede tanzim olunmamışitır. Gre
ve, katılimlyan işçilerin se rbes te işe devam et
meleri prensip' itibariyle kalbul olunduktan 
sonra, «ıgreve Ikatılmıyan veya Ikatılmaktaın 
vazgeçen işçileri -çalıştırıp ıçaluştınmamalkta iş 
veren serbesttir» hlükmü vaz''olunmuştur. Gre
ve kaltılmıyan fakat iş veren tarafından da ça-
lıştırilimıyan işçinin Shizmet akdi, ıgrev müdde-
tince .askıdadır. Fakat grev hareketine iştirak 
etmediğine /göre • işçinin ücret .(hakkından mah
rum kalması nasıl izaih olunacaktır. KJornisyo-
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nun değerli sözcüsü her hailde, fbu hususta tat
minkâr izahatta bulunacaktır. 

Arkadaşlarım, 
Geçici Komisyonum iş verenin toplu sözleş

meye ge'kaemesi Ihalmde grev hakkını tanıyan 
ve 'bâzı yalbancı (memleketlerde (meselâ Melkii* 
ka'da) olduğu igibi toplu sözleşmeye riayeti 
temin için ıgreve müracaatı kabul eden hüküm-
lerinü taslvibetmekteyiz. • 

(Bunun ıgiibi ahdî 'grev yasağı ve grev bek
çiliği müesseselerinin kalbulünü uygun gör
mekteyiz. • ^ • 

Projelerde siyasi ıgrev ve verimi düşürücü 
usullerle birlikte 'tesanüt grevi 'de yasak 'edil
miştir. Ancak tesanüt »grevlerini men ederken, 
bâzı ıme^leklerin hususiyetlerini nazarı itibat*a 
allmalk lâzımdır. Bilhassa basın ımeslekinde çja-
lıışan fikir isçilerinin 'durumunu Ikasdediyoruz. 

(Basın meslekinde filk'ir işçilerinin grevine 
kol işçileri katılmadıkları takdirde, grev hare
keti çlolk defa dış veren üzerinde bir tazyik ne
ticesini hâsıl 'etmez. Nitekim yabancı ımemle^ 
ketlerdeki basının fikir işçileri ıgrevini kol işli
leri desteklemiştir. Size bir iki smisaü verm'ek 
istiyorum'. • ı 

Avusturya'da (kol işiçileri fikir işçilerinin 
'grevine fiilen katılmam-akla beraber, »gazeteci
leri dayamışıma yoliyle desteklemiştir. Zira o 
tarihten az önce yeni bâzı haklar elde etmiş 
olan kol işçileri. ıgreve katılmayı haklı göstere
cek gerçeklerden yoksundurlar. Fakat sendi
ka üyesi 'gazetecilerin »grevi Ib'o'zup gönderece
ği yaızılan dizmeımeye önceden siöz vermiş bu
lunuyorlardı. 

•"ingiltere'de de grevde kol işçileri ile yazı iş
çileri birbirini destekler. Bu yolda orada bir 
yazılı anlaşmıa lodmamakla beraiber konu büyük 
bir anlayış içinde yürütülmektedir. 

Faraza ıgazetecilerin bir ihtilâfı olduğu za
man köl işçileri «ger (gazeteciler bu ihtilâf yü
zlünden ıgreve '.gidecek olurlarsa kendilerinin de 
•onları destekliyecekler'ini ihsas -edecek şekilde. 
'hareket ederler. Bu ımesHekin ileabet'tirdiği bir 
hususiyettir. 

!Bu suretle, Ibizide de basın meslekinde çakı
şanların bu hususiyeitleri nazarı itibara alınarak, 
tesaniüt »grevi mevzuunda bir Misna tanınması
nın. düşünülmiye değer lolduğuna inanıyoruz. 

Of ev yasaklarına v« âmme .makamlarının gre
ve müdahalesi halklkındatki esaslara gelince: 
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Yasak ve müdalhalelerin genişliği şüphesiz 

ki 'kalbili münakaşadır. (Bunlara yapılan itiraz
ların haklılığı kalbul olunaJbilir. 

Ancak grev Ihakkınm 'bu faizde ilk tanzimidir 
ve yaibancı memleketlerde olduğunun aksine, 
tabirimiz ımâzur görülsün, yukardan aşağı ol
maktadır. Efkârı umumiye (bugün grev mües
sesesinden .endişe duymaktadır. Bu endişenin 
yersizliğini işçilerimiz bu halklarını memlekete 
faydalı Ibir istikamette kullanmakla 'gösterecek 
ve 'bu şekilde tahditlerin lüzumsuzluğunu ispat 
'edeceklerdir. 

İşçilerimiz, ücret artışlarına mütaalliık ta
leplerin Iher ş'eyden evvel 'örneğin prodüktivite
sinde gerçek foir artış olduğu takdirde efkârı 
umumiyenin tasvip ve desteğini alabileceklerini' 
bileceklerdir. 

'Teşebbüs en'baJbı da, «kendi 'evinin efendisi 
olmak» 'gibi ,'köihne ve modası geçmiş zihniyeti 
Ibir tarafa bırakacak Ve işiçilerini mukadderat 
ibirliği yaptığı «ilş arkadaşları» olarak telâkki 
edeceklerdir. 

İşçi ve iş verenin karşılıklı anlayış kalvası 
içinde meseleleri hailetme!k yolunu Ibuldukları 
takdirde 'büyük Fransız .Sosyalisti Jean Ja-
ures'in «Bizzat cemiyete (karşı barlbar, fakat 
'zaruri Ibir .mücadele vasıtası»' olaralk 'kabul et
tiği ıgrev, ımeımİeiketimizde de telhllıkeli 'görülen 
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'bir harekelt almaktan çıkacak, işçilerin daha 
insanî yaşama ve çalışma şartlarına kavuştu
rulmaları ıgayesini taşıyan meslekî 'bir mücade
le vasıtası olarak ikaibul edilecektir. Bu hal de, 
kısa zamanda vâzıı kanunun, 'bugün koyduğu 
tahditleri ide mümkün ıHiertebe azaltmasına 
'yol açacaktır. IBu ideal neticeyi [hazırlıyacak 
şartların Türk işçisinde ve iş veremin de, ta
rihi ve .sosyolojik sebeplerle nreıvicut fbulundu-
ğuna inanıyoruz. 

Netice iolaraık; Toplu .sözleşme, Orev ve %~ 
fcavt müesseselerinin kaibulü iledir İki, Türkiye'
miz, emek piyasası zaviyesinden buıgüne kadar 
maalesef yabancısı olduğu sınai demokrasiye 
ve yeni 'bir nizama kavuşmuş olacaktır. 

(Mâruzâtıma son verirken grupum adına hepi
nizi Ihıürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Riyaset 
ekseriyetin 'olmadığını müşalhade etmiştir. Bu 
sebeple yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama neticesinde 146 kişi
nin mevcudiolduğu teslbit edilmiştir. Ekseriyet 
kalmadığından 18 . 4 . 1963 Perşembe' günü sa
at 15 te toplanmak üzere birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 17,40 

• « • » » 

6. — DÜZELTİŞLEE 

74 ncü Birleşim tutanağı sonuna bağlı 132 S. 'Sayılı Toplu Sözleşme; Grev ve Lokavt kanunu 
tasarısında aşağıdaki düzeltişler yapılmıştır : 

1. —: Tasarı gerekçesinin 5 nci sayfasının 3 ncü satırındaki «Oarles» ibaresi «Oharles» olarak 
düzeltilecektir. 

2. — Aynı sayfanın 28 nci satırındaki «münderiç» kelimesi «mündemiç» olarak düzeltilecektir. 
3. — 7 nci sayfanın alttan 6 neı satırındaki «verenlere» «ve lokavt» kelimelerinin arasına 

«grev ve» kelimeleri eklenecektir. 
4. — Geçici Komisyon raporunun 10 ncu sayfasının 7 nci satırındaki «Kanun» kelimesi «Ka

nunu» olacaktır. 
5. — Aynı sayfanın alttan 12 nci satırındaki «1962» rakamı «1926» olacaktır. 
6. — 11 nci sayfanın alttan 17 nci satırındaki «onu» kelimesi «onun» olarak düzeltilecektir. 
7. — 12 nci sayfanın alttan 6 nci satırındaki «bu» kelimesi çıkarılacaktır. 
8. — 14 ncü sayfanın 8 ve 9 ncu satırlarındaki «conventiond' etabissement» ibaresi «eonventi-

ond' etablissement» olarak yazılacaktır. 
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9. — Aynı sayfanın 10 ncu satırındaki «tanzimi» kelimesi «tanzimi» olarak yazılacaktır!, 

10. — 16 nci sayfanın 3 neü satırındaki «açılması» kelimesi «açılmaması» olacaktır. 
11. — Aynı sayfanın 3 ve 4 neü satırlarındaki «etmiyeceği» kelimesi «etmiyeceğine* olarak dü

zeltilecektir. 
12. — Aynı sayfanın alttan 9 ncu satırındaki «grev» ve «yasağına» kelimelerinin arasına «ve 

lokavt» kelimeleri girecektir. 
13. — 17 nci sayfanın 22 nci satırındaki «maddesini» ve «tadilen» kelimelerinin arasına.«39 ncu 

madde olarak» ibaresi girecektir. 
14. — 18 nci sayfada Geçici Komisyon Kâtibi Balıkesir Milletvekili Kaya Bulut'a ait imza ye

rinde yer alan «İmzada kazır bulunamadı» ibaresi silinecektir. 
15. — Tasarının 1 nci maddesinin (C) bendinin 2 nci satırına «borçlarını» kelimesiyle (A) 

harfi arasına bir virgül konulacaktır. 
16. — Geçici Komisyon değiştiricinin 6 nci maddesinin 1 nci satırındaki «sözleşmelerilıde» 

kelimesi «sözleşmesinde» olacaktır. 
17. — Geçici Komisyon değiştirişinin 7 nci maddesinin 3 neü bendinin 1 nci satırındaki «kata-

gorilerini» kelimesi «kategorilerini» olarak yazılacaktır. 
18. — Geçici Komisyon değiştirişinin 8 nci maddesinin 24 neü sayfadaki 2 nci fıkrasının 2 nci 

satmndaki virgül çıkarılacaktır. 
19. — Geçici Komisyon değiştirişinin 10 ncu maddesinin 3 neü fıkrasının 2 ve 3 neü satırla

rındaki «iş yerlerinin» ibaresi «iş yerlerini» olacaktır. 
20. — Geçici Komisyon değiştirişinin 15 nci maddesinin 2 nci fıkrasının 6 nıcı satırındaki 

«her» kelimesi «bir» olarak,düzeltilecektir. 
21. — Geçici Komisyon değiştirişinin aynı maddesinin 29 ncu sayfadaki 3 neü fıkrasının 4 neü 

satırındaki «bakmaya yetkili» ibaresi «bakmakla görevli» olarak düzeltilecektir. 
22. — Geçici Komisyon değiştirişinin ayna maddesinin aynı fıkrasının 5 nci satırındaki virgül 

noktalı virgül olacaktır. 
23. — Geçici Komisyon değiştirişinin aynı maddesinin aynı fıkrasının 9 ncu satırındaki «uz

laşma» kelimesi «uzlaştırma» olarak düzeltilecektir. 
24. — Geçici feomisyon değiştirişinin 19 ncu maddesinin 3 neü bendinin 4 neü fıkrasının 32 

nci sayfadaki 4 neü satırındaki «mahkemeleri» kelimesi «muhakemeleri» olacaktır. 
25. — Geçici Komisyon değiştirişinin 21 nci maddesinin 1 nci maddesinin 1 nci bendinin 7 n<$i 

satırındaki «süre» ve «kararnamenin» kelimeleri arasına oir virgül konulacaktır. 
26. — Geçiei Komisyon değiştirişinin 36 nci maddesinin 3 neü bendinin (P) fıkrasından sonra 

gelen fıkrasının 2 nci satırının başındaki «de» edatı çıkarılacaktır. 
27. — Geçici Komisyon değiştirişinin 36 nci maddesinin 4 neü bendinin 43 neü sayfadaki 2 

nci fıkrasının 1 nci satırına «Kurulu» ye «üyelerine» kelimeleri arasına bir virgül konulacaktır. 
*28. — Geçici Komisyon değiştirişinin 51 nci maddesinin 3 mcü satırındaki «bütçesine» keli

mesi «bütçesine» olacaktır. 
29. — Geçici Komisyon değiştirisindeki «iş veren», «iş yeri», «iş kolu» kelimeleri sırasıyla 

«işveren», «işyeri», «işkolu» olarak yazılacaktır. 





Millet Meçlisi 
GÜNDEMİ 

YETMİŞ DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM 

17 . 4.1963 Çarşamba 

Saat : 15,00 

I 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Konya Milletvekili Selçuk Ay tan ve 
10 arkadaşının 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununa geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifinin Hükümetçe hazırlanmak
ta olan, «Devlet Demiryolları ve Limanları İş
letme Genel Müdürlüğü işçileri Emekli Sandı
ğı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet 
Sandığının İşçi Sigortalan Kurumuna devri 
hakkında kanun tasarısı» ile birlikte, nazara 
alınmak üzere tehirine dair Maliye Komisyonu 
raporu (2/98, 3/550) 

2. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Maliye Vekâleti kuruluş ve örevleri hakkında
ki 2996 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesine dair 5656 sayılı Kanunla 6347 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinde ve 3656 sayılı Ka
nuna bağlı cetvellerde tadilât yapan 6991 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin tadili ile bir 
madde ilâvesi hakkında kanun teklifinin, Hü
kümetçe hazırlanmakta olan, «Maliye Bakan
lığı teşkilât kanunu tasarısın ile birlikte, naza
ra alınmak üzere tehirine dair Maliye Komis
yonu raporu (2/358, 3/551) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

1. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, Doğu - Karadeniz bölgesinde bir 
kâğıt hamuru fabrikası kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/486) 

2. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, son iki ay içerisinde, kaç vali ve 
kaymakamın yerlerinin değiştirildiğine dair 
içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/490) 

3. — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, Er
demli İmamı İshak Özbek'in, 1962 yılı Ağustos 
ve Eylül aylarına ait, maaşlarının zamanında 
ödenip ödenmediğine dair İçişleri ve Devlet Ba
kanından sözlü sorusu (6/493) 

4. — Van Milletvekili Muslih Görentaş'm, 
Van ilinden 1961 yılı zarfında, İranlılar tarafın
dan ne miktar hayvan çalındığına dair İçişleri 
ve Dışişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/496) 

5. — Rize Milletvekili Arif Hikmet Güner'in, 
Doğu - Karadeniz bölgesinde kurulması düşünü
len kâğıt hamuru yerinin tesisinin tesbit edi
lip edilmediğine dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/498) 

6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'un muhtelif yerlerinde açıkta akan ve 
mikrop saçan dere ve lâğımlar hakkında ne dü
şünüldüğüne dair, Bayındırlık ve İçişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/500) 

7. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Doğu - Karadeniz bölgesi seferlerine, ihtiyar 
ca cevap verecek adedde ilâve gemi tahsisi cine* 
tine gidilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/502) 

8. — İsparta Milletvekili Ali thsan Balım'» 
in, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, ve Eskişe» 
hir belediye hudutları dâhilinde, son üç yılın 
son dört ayında, aydınlatma, ısıtma ve temizlik 
gibi işler için ne miktar elektrik enerjisi har
candığına dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/503) 

9. — İstanbul Milletvekili Ömer Zekfti 
Dorman'm, Türkiye'de her hangi bir iş kolun
da hafta tatili yapmaksızın günde 12 saat ça-
laştırılan işçi bulunup bulunmadığına dair Ça
lışma ve Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/506) 

10. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, orman politikasına yön verecek prensiplerin 
tahakkuku için gerekli özel kanunların hazır-
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lanması hususunda bir çalışma olup olmadığına I 
dair Tanm Bakanından sözlü sorusu (6/508) 

11. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Türk Ansiklopedisinin kaç fasikülde tamamla
nacağına ve devamlı bir yazı kadrosunun bulu
nup bulunmadığına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/509) 

12. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
yeniden hangi şehirlerde ne miktar noterlik ih
das edildiğine ve bunlara hangi ölçülere göre 
tâyin yapıldığına dair, Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/510) 

13. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'ın, Türkiye'de bir dil buhranı olup olma
dığına dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/511) 

14. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Mehmet Kavala'ya, usulsüz olarak, altı milyon 
lira ödendiği hakkındaki iddianın doğru olup 
olmadığına dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/513) 

15. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Üniversite ve yüksek okullara giremiyenler için 
ne tedbir alındığına ve gece üniversiteleri ile ge
ce yüksek okulları, açılması hakkında ne gibi 
çalışma yapıldığına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/514) 

16. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
-Doğu - Anadoluda çiftçi ailelerine, kuraklık se
bebiyle kredili olarak verilen buğdayın bedeli
nin alınmaması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/515) 

17. — Artvin Milletvekili Nihat Ata'nm, De
nizyolları İşletmesi Hopa Acentalığına kimin tâ
yin edildiğine ve tâyin şekline dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/517) 

18. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, senatör ve milletvekillerine silâh taşıma 
ruhsatı verilip verilmiyeceği hususunda ne dü
şünüldüğüne dair İçişleri Bakanında sözlü so- 1 
rusu (6/518) 

19. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Soğuk Hava Deposu inşaatı
nın ne sebeple durdurulduğuna dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/519) 

20. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Basma Fabrikası Anonim Şir
ketinin ne sebeple feshedildiğine dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/520) I 

21. — Artvin Milletvekili Nihat Ata'nm, 
Bolu ve Giresun Orman Başmüdürlerinin hangi 
tarihlerde ve ne sebeplerle görevlerinin değiş
tirilmiş olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/521) 

22. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Gülerin, Emirdağ'ın Yukarı Pîribeyli köyün
den ömeroğlu Abdil Yanar'ın, 9.1.1963 tari
hinde Jandarma Karakoluna götürülmesi sebe
bine dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/522) 

23. — Erzincan Milletvekili Hüsamettin 
Atabeyli'nin, Erzincan merkez ilçesi ile Cen-
ciğe bucağı arasında yapılan Fırat 1. ve Fırat 
2. köprülerinin imlâ işinin yapılmaması sebebi
ne dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/523) 

24. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
5618 sayılı Kanuna ek 2 nçi maddesinin harfiyen 
tatbik edilip edilmediğine dair tmar ve iskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/524) 

25. — Kastamonu Milletvekili Osman "Zeki 
Oktay'ın, Kastamonu'da inşasına başlanıp son
radan durdurulan soğuk hava deposunun ikma
linden vazgeçildiğinin doğru olup olmadığına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/525) 

26. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'-
m, enstitü mezunlarına teknisiyen unvanı veril
mesi ve ücret baremlerinin tesbit edilmesi husu
sundaki 7 nci Millî Eğitim Şûrası kararının tat
biki için bir çalışma olup olmadığına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/527) 

27. — Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'-
ün, iktisadi ve sosyal dâvaların halli istikame
tinde ne gibi müessir tedbirler alındığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/528) 

28. — Edirne Milletvekili Talât Asal'ın, 3008 
sayılı İş Kanununun 13 ncü ve 16 ncı maddele
rine istinaden iş yerlerinden çıkarılan işçilerin, 
işlerine iadesi hususunda bir prensip kararı 
olup olmadığına dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/529) 

29. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'
ın, Sumucak - Osmancık - Amasya demiryolu 
yapımını 5 senelik plândan çıkarılıp çıkarıl
madığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu. (6/530) 

30. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, M. D. O. nun ne ve M. D. O cuların 



kimler olduğuna dair Başbakandan sözlü soru
su. (6/53J) 

31. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin Sa-
vacı'nın, Gümüşane ilinin kalkınmasının hangi 
bölge içinde tertiplendiğine dair Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü sorusu. 
(6/532) 

32. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Tokat'ın Artova Sulusaray bucağını ta
kiben Çekerek hududuna kadar olan yolun 
noksan kalan kısmının ne z man yapılacağına 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/533) 

33. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Ayırma Meclisi tarafından göreve alınmasına 
karar verilen Mesut Ozansü'nün hâkimliğe tâ
yin edilmemesi sebebine dair Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/534) 

34. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
yurtlarda vuku bulan keyfi ve huzur bozan 
hareketlerin sorumluları hakkında ne gibi bir 
işlem yapıldığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/535) 

35. — Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'-
m, idam edilen Başvekil ve vekillerin gömül
düğü yerlerin bildirilmesine ve ailelerine ziya
ret imkânının verilip verilmiyeceğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/536) 

36. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dün
dar'ın, Ortaköy teelfon konuşmaları için neden 
tarife düzenlenmediğine ve Çorum ili telefon 
şebekesinin genişletilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/537) 

37. — Çankırı Milletvekili. Şaban Keskinin, 
yazılı sorusuna uzun zamandan beri cevap ve
rilmemesi sebebine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/538) 

38. — Tokat Milletvekili Reşit Önder'in, An
kara'nın ilk, orta ve liseleri ile sanat enstitü
lerinde görevlendirilen Millî Eğitim ve diğer 
bakanlıklar mensubu memurlara ve bunlara 
ödenmekte olan ücrete dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/539) 

39. -— İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
Ankara Adliyesi kadrosunda olup Adalet Ba
kanlığı merkez dairelerinde çalıştırılan başkâ
tip, başkâtip muavini ve zabıt kâtiplerine dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/540) 

40. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Erzurum'da bir çimento fabrikası kurul
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/541) 

41. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Ankara'da gecekondularda oturanlara elektrik 
ve su verilmesinin mümkün olup olmadığına 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/542) 

42. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'm, Silopi, Cizre, İdil, Nusaybin ve Midyat 
mahkemelerinde nakdî kefaletin şahsi kefalete 
çevrildiğinin doğru olup olmadığına dair Ada
let Bakanından sözlü sorusu (6/543) 

43. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Karayollarında tatbik edilen Trafik Tüzüğünün 
66 ve 67 nci maddelerinin ihtiva ettiği hüküm
lerin memleketimize ithal edilen çift dingilli 
yük araçlarının yük taşıma vasfına uygun olup 
olmadığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/544) 

44. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Aydın'm Bozdoğan ilçesi Müftüsü Hüseyin 
Övünçlü'nün ne sebeple vekâlet emrine alındı
ğına dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/545) 

45. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Bozdoğan ilçesi kaymakamının, bu ilçeye ne 
zaman tâyin edildiğine ve buradan ne gibi se
beple nakledildiğine dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/546) 

46. — Kocaeli Milletvekili Hâldan KısayoV-
un, 27 Mayıs 1960 İhtilâlinden sonra İzmit 
Kâğıt Fabrikasında işlerine son verilen memur 
ve işçi sayışma dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/547) 

47. — Muş Milletvekili Sami öztürk'ün, kış
ların uzun ve sert geçtiği bölgelerde vatan
daş gücünün değerlendirilmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/548) 

48. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Denizli Lisesine bağlı ortaokul ile Merkez Or
taokulunda kaç saatlik evişi dersi olduğuna ve 
buna mukabil kaç öğretmeni bulunduğuna dair, 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/549) 

49. — İstanbul Milletvekili Ömer Zekâi Dor-
man'ın, Emekli subaylar için İstanbul'da yapı
lan blok apartmanların belediye ve bayındır
lık işlerinin düzene konulması mevzuunda ne 



düşünüldüğüne dair, îmar ve îskân ve Bayın
dırlık Bakanlarından sözlü sorusu (6/550) 

50. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Tokat'ın Pazar bucağının bugüne kadar il
çe olmaması sebebine dair, içişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/551) 

51. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Ankara'da, iki iş verenin, Ankara Gazeteciler 
Sendikası Başkanını dövmeye teşebbüs ettikle
rinin doğru olup olmadığına dair, Çalışma Ba
kanından sözlü sorusu (6/552) 

52. — Erzurum Milletvekili Giyasettin Ka
raca'nm, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölge
lerinde, 1962 yılı içinde çiftçi ve muhtaç halka 
dağıtılan hayvan yemi ve buğday bedellerinin 
affının düşünülüp düşünülmediğine dair, Ta
rım ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/553) 

53. — Hatay Milletvekili Saki Zorlu'nun, 
T.C. Ziraat Bankasının küçük çiftçiye kredi te
mini görevini tam mânasiyle yapıp yapmadı
ğına dair, Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/554) 

54. — Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü 
Koç'un, 6753 sayılı Kanuna göre açılması gere
ken sağlık memurları tekâmül kurslarına dair, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/555) 

55. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
şehirler üzerinde uçuşu menedici bir hüküm olup 
olmadığına ve Ankara üzerinde çarpışarak dü
şen tayyare olayına dair, Millî Savunma ve 
Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu (6/556) 

56. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Niğde ilinin, turizm, imar, sağlık ve eğitim 
hizmetlerinde, istemiş olduğu yardımların ya
pılması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Basın - Yayın ve Turizm, îmar ve îskân, Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Millî Eğitim bakanla
rından Sözlü sorusu (6/558) 

57. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm Zile - Çekerek yolu noksanlarının ne za
man yapılacağına dair, Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/559) 

58. — Afyon Karahisar Milletvekili Veli 
Başaran'ın, Afyon Karahisar Çocuk Esirgeme 
Kurumunda vukubulan tecavüz olayına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/560) 

$9. -— Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, gece öğrenimi yapan meslekî ve teknik 
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I öğretim okullarında, mesai saatleri dışında ça

lıştırılan öğretmen ve memurlara ücret ödene
ceği hakkında bir karar olup olmadığına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/561) 

60. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, 27 Mayıs 1960 tarihini takiben kimler 
hakkında ve ne miktar üzerinden haksız ikti
sap dâvası açıldığına dair Adalet Bakanından 
sözlü sorusu (6/562) 

61. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Milletvekillerinin yabancı sefaretlerle temasları
nın ne suretle temin edildiğine dair, Dışişleri 
ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu. (6/563) 

62. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Afyon Karahisar'a Hazine Avukat
lığına kimin tâyin edildiğine ve bu tâyinde si
yasi bir tesir olup olmadığına dair, Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/565) 

63. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Afyon Karahisar Adliyesine 1962 yılı 
içerisinde kimlerin hangi ölçülere göre atandı
ğına dair, Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/566) 

64. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 
muaddel 13 ncü maddesindeki mülkiyetin ispa
tı hakkındaki hükümlerin değiştirilmesi veya 
yeni esaslara bağlanması hususunda ne düşü
nüldüğüne dair, Başbakandan sözlü sorusu 
(6/567) 

65. — Siirt Milletvekili Cevdet Aydın'ın, 
Sason ilçesi C. Savcısı ile Yargıcının, Jandar
ma Karakol Kumandanı ve 4 jandarma eri ta
rafından dövüldükleri hakkındaki neşriyatın 
vâridolup olmadığına dair İçişleri ve Adalet 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/568) 

66. — Bingöl Milletvekili Sıddık Aydar'ın, 
20 . 2 . 1963 tarihinde Ankara'da yapılan Eği
tim mitingine katılan binlerce öğretmenin Ba
kanlık üzerinde ne gibi bir intiba bıraktığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/569) 

67. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
belediye zabıta memurlarının yeknesak kıyafet
te olmalarının temini ile fazla mesai ücreti ve
ya yıpranma zammı verilmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/571) 

68. — Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü 
I Koç'un, merkez teşkilâtında çalışanlardan ka-
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çının ek görev kadrolariyle hangi okullarda 
kaçar saat ders okuttuklarına ve ücretli veya 
maaşlı olarak birden fazla ek görevi olan kaç 
memur bulunduğuna dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/572) 

69. — Siirt Milletvekili Süreyya Öner'in, 
Siirt ilinin Batman ilçesine bağlı Şikeftan kö
yü nüfusuna ve sakinlerinin mesken olarak 
mağaralarda yaşadıklarının doğru olup olma
dığına dair tmar ve îskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/573) 

70. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'-
in, Kastampjıu - Gide arasındaki Devlet yolu
nun, Karayollarınca kış mücadelesine tabi tu
tulan yollar arasına alınmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/574) 

71. — Sakarya Milletvekili Muslihittin Gü-
rer'in, 'Tren ücretlerinde yapılan tenzilâtın 
Adapazarı - Haydarpaşa arasında neden tat
bik edilmediğini dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/575) 

72. — Muş Milletvekili Sami öztürk'ün, 
Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alı
nacak tedbirlerle yapılacak yardımlar hak
kındaki ^-Kanun gereğince evvelce başlanıl
mış olan inşaatın devamı için ne düşünüldüğü
ne dair İmar ve İskân Bakanından sözlü so
rusu (6/576) 

73. — Ordu Milletvekili Yusuf İzzettin Ağa-
oğlu'nun, Belediye hudutları içine mahalle ola
rak alınmakla beraber imar plânı dışında ol
duklarından belediye hizmetlerinden mahrum 
bulunan mahallelerin muhtaç halkının yakacak 
ve zati ihtiyaçlarının köy tarifesine tabi bulun
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/577) 

74. — Ordu Milletvekili Yusuf İzzettin Ağa-
oğlu'nun, Kadıköy ilçesi, Kâğıthane Belediyesi 
sınırları dâhilinde kaç aded gecekondu ve ne 
miktar nüfus bulunduğuna ve yol, okul ve di
ğer ihtiyaçların sağlanması istikâmetinde halk
la yardımlaşma gayret ve hazırlıkları yapılıp 
yapılmadığına dair İçişleri ve İmar ve İskân 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/579) 

75. — Çorum Milletvekili Faruk Küreli'nin, 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünde, meteoroloji 
•anasında yetişmiş mühendis veya yüksek mii-
hendif İstihdam edilip edilmediğine re ttknik 

eleman yetiştirilmesinin düşünülüp düşünül
mediğine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/580) 

76. — İstanbul Milletvekili Muhiddin Gü
ven'in Hazineye intikal etmiş bulunan Ankara 
Varlık mahallesindeki evlere yerleştirilen aile
lerin adedine ve bunların durumlarına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/581) 

77. — İstanbul Milletvekili Vahyi özarar'ın, 
İstanbul'un Sağmalcılar köyü ile Göktepe na
hiyesinin su ihtiyacının halli için ne düşünüldü
ğüne ve bu yerlere birer sağlık merkezi açılma
sına lüzum görülüp görülmediğine dair İmar ve 
İskân, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/582) 

78. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya ilinin imar plânında, son üç yıl içinde, 
kaç defa tadilât yapıldığına dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/583) 

79. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Gazipaşa ovasındaki akarsuların ıslahı ile ova
nın sulanması konusunda ne düşünüldüğüne dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/584) 

80. —Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün-, 
Serik ilçesi içme suyunun ihtiyaca cevap ver
mediği konusunda bir talep yapılıp yapılmadı
ğına ve elektrik üretiminin ihtiyaca yeter olup 
olmadığına dair, İmar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/585) 

81. — Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin'in, 
komisyon çalışmalarının Genel Kurul çalışma
larına dâhil olup olmadığına dair Millet Meclisi 
Başkanından sözlü sorusu (6/586) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
X I . — Bursa Milletvekili İbrahim Öktem've 

üç arkadaşının, Sendikalar kanunu teklifi, iş
çi ve iş veren sendikaları kanunu tasansı ve 
Geçici Komisyon ve Plân komisyonları rapor
ları (2/286, 1/382) (S. Sayısı : 126) [Dağıtma 
tarihi : 3 .4 .1963] 

X 2. — Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt ka
nunu tasarısı ve Geçici Komisyon ve Plân Komis
yonları raporları. (1/273) (S. Sayısı : 132) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 4 .1963] 

X 3. — Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1960 
ve daha önceki bütçe yıllarına ait bir kısım ver
gi borçlannın tasfiyesi hakkında kanun tasarısı 
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ve Ticaret, Maliye ve Plân komisyonları rapor- I 
lan (1/201) (S. Sayısı : 122) [Dağıtma tarihi : 
1.4.1963] 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesi
ne dair kanun tasarısı ve Ticaret ve Plân komis
yonları raporları (1/345) (S. Sayısı : 124) [Da
ğıtma tarihi : 1 . 4 .1963] 

5. — 97 sayılı Kanuna göre askerlik hizmet
lerini Millî J3ğitim Bakanlığı emrinde öğretmen 
olarak yapanların ilkokul öğretmenliğine tâyin
leri hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (1/232) 
(S. Sayısı : 125) [Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1963] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDÎLÎK KASARI 

VERÎLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Tokat Milletvekili Ali Dizman'm, Ka

nunu Medeninin sureti meriyet ve sekli tatbiki 
hakkındaki 864 sayılı Kanunun 16 ncı madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/291) (S. Sayı
sı : 129) [Dağıtma tarihi : 4 . 4 . 1963] 

2. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 
69 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına bağlı öğretim ve araştırma hastanele
rinde çalışanlara tazminat verilmesi hakkında 
kanun teklifine dair Cumhuriyet Senatosunca 
kabul edilen metin ile Millet Meclisinin değiş-
tirişi ve Karma Komisyon raporu (2/52) (S. 
Sayısı: 221 e 3 ncü ek) [Dağıtma tarihi: 9 . 4 . 
1963] 

3. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Os
man Saim Sarıgöllü ve 2 arkadaşının, 27 Ma
yıs 1960 tarihinden sonra nezaret altına alınan
ların haklarının iadesine ait kanun teklifi ile 
İçel Milletvekili Mazhar Arıkan ve 22 arkada
şının, 27 Mayıs 1960 tarihinden sonra görevle
rinden uzaklaştırılan memurlar hakkında ka- I 
nun teklifleri ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları. (2/34, 2/309) (S. Sayısı : 137) [Da
ğıtma tarihi : 12 . 4 .1963] I 

4. — Temsilciler Meclisi eski Üyesi Remziye 
Batırbaygil'in, Kurucu Meclis Dilekçe Komis
yonunun 2.9.1961 tarihli haftalık karar cetvelin
deki 23 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis- | 

yonu raporları. (M. Meclisi 4/8, C. Senatosu 
4/5) (S. Sayısı : 142) [Dağıtma tarihi : 
13 . 2 . 1963] 

5. — 6343 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesiyle 23 ncü maddesine bir fık
ra eklenmesi ve 43 ncü maddesinin kaldırılması 
hakkında kanun tasarısına dair C. Senatosunca 
yapılan değişiklik hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Tarım Komisyonu raporu 
(1/250) (S. Sayısı : 265 e ek) [Dağıtma tarihi : 
12 . 4 . 1963] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK-İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — İstanbul'da Beşiktaş'ta Vişnezade 
mahallesinde Teşvikiye ve Maçka meydanı sokak
larında kâin ve Hazineye ait iken parasız olarak 
İstanbul Belediyesine devredilmiş bulunan arsa 
ve binanın Hazineye iadesi hakkında kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, kanun teklifi ve İçişleri, 
Millî Eğitim, Maliye ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/126, 2/196) (S. Sayısı": 243) [Dağıt
ma tarihi : 17 . 9.1962] 

X 2. —- Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşek
küllerinin bir kısım borçlarının tahkimi hakkın
daki 154 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/168) (S. Sayısı : 
245) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 .1962] 

X 3. — Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi 
Suphi Batur'un, Transfer ücretlerinin ve teşvik 
primlerinin vergi, resim ve harçlardan muaf tu
tulması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Bütçe komisyonları raporları (2/175) (S. Sayı
sı : 246) [Dağıtma tarihi : 18 . 9 .1962] 

4. — Adana Milletvekili Kemal Sanibra-
himoğlu ve iki arkadaşının, Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna ek 4644 sayılı Kanunun 11 nci 
maddesinin kaldırılması ve 3656 sayılı Kanuna 
(1) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılması hakkındaki 5965 &u-
yıh Kanuna iki geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Maliye ve Büt
çe komisyonları raporları (2/22) (S. Sayısı ; 
261) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 . 1962] 



5. — îstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
ingiliz Kemal hamı ile maruf Nizamettin'e va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları (2/193) (S. Sayısı : 307) 
[Dağıtma tarihi : 15 . 10 . 1962] 

6. — Mehmet Çelebioğlu Bilâl Demirci'ye 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları (S. Sayısı : 308) [Dağıtma ta 
rihi : 15.10.1962] 

7. — Birinci Dünya ve istiklâl savaşlarına 
iştirak eden Ali Fehamoğlu Vecihi Hürkuş'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları (1/254) (S. Sayısı : 309) [Da
ğıtma tarihi : 15 . İ0.1962] 

8. — Şehit Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşa
nın kızı Hadduç Dağıstanlı'ya vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasa
rısı ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/229) (S. Sayısı : 310) [Dağıtma tarihi : 
15.10.. 1962] 

9. — Gaydan Fikri Tuğsuz'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Bütçe Komisyonları rapor
ları (1/258) (S. Sayısı : 311) [Dağıtma tarihi : 
16 . 10 . 1962] 

10. — Haliloğlu Sadık Hançebay'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun tasarısı ve Maliye ve Bütçe Komisyonları 
raporları (1/226) (S. Sayısı : 312) [Dağıtma 
tarihi : 16 .10 .1962] 

11. — Köy içme suları hakkındaki Kanunun 
14 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun tasarısı ile îmar ve 
İskân ve İçişleri komisyonları raporlan (1/209) 
(S. Sayısı : 303) [Dağıtma tarihi : 11.10 .1962] 

12. — 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/292) (S. 
Sayısı : 325) [Dağıtma tarihi : 19.10.1962] 

X 13. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin bâzı 
tâli pozisyonlarına giren akar yakıtların Güm
rük Vergisi hakkındaki Bakanlar Kurulu ka
rarının onaylanmasına dair kanun tasarısı ve 
Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
ları raporlan. (1/246) (S. Sayısı : 15) [Dağıt
ma tarihi : 15 .12 .1962] 

X 14. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
42.02 pozisyonunun sonuna bir hüküm İlâvesine 
dair Bakanlar Kurulu Kararnamesinin onanması 
hakkında kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel, 
Sanayi, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/106) (S. Sayısı : r16) [Dağıtma tarihi: 
17.12.1962] 

15. — Hususi idarelerden maaş alan ilkokui. 
öğretmenlerinin kadrolarına, terfi ve cezalandı
rılmalarına ve bu öğretmenler için teşkil edile
cek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı 
Sandığına ve öğretmenlerin alacaklarına dair 
4357 sayılı Kanunun 3 neti maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim Komisyonu raporu (1/227) (S. Sayısı : 
304) [Dağıtma tarihi : 11 . 10 . 1962] 

16. — Yozgat Milletvekili Celâl Ahmet Sun
gur'un, 5434 sayılı Kanunun 7 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair olan 16 Ocak 1953 
gün ve 6015 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporlan (2/216) 
(S. Sayısı : 18) [Dağıtma tarihi : 20 .12 .1962] 

17. — Serseri ve mazannaisu eşhas hakkın
daki Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair 
kanun tasansı ve İçişleri ve Adalet komisyon
ları raporlan (1/208) (S. Sayısı : 21) [Dağıt
ma tarihi : 27.12.1962] 

18. — Hususi şahıslara ait eski eseflerle ta
rihî âbidelerin istimlâki hakkındaki 7463 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesi ve 6 
nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun tasa
nsı ve Millî Eğitim ve Adalet komisyonlan ra
porlan (1/108) (S. Sayısı : 22) [Dağıtma ta
rihi: 27.12. 1962] 

19. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
konun tasansı ve İçişleri ve Adalet komisyon
lan raporlan (1/295) (S. Sayısı: 23) [Dağıt
ma tarihi : 27.12.1962] 

20. — Vakfıkebir ilçesinin Beşikdüzü nahi
yesi Kutluca köyü 54 hanesinde kayıtlı iken 
evlenmek suretiyle aynı köy 13 hanesine gelen 
Hüseyin kızı Ayşe'den doğma 8.7.1928 doğum
lu Ümmihan Bebek'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/261) (S. Sayısı : 24) 
[Dağıtma tarihi : 81.12.1962] 
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21. — Gaziantep'in Yavuzlar mahallesi ha

ne 107, cilt 120 ve sayfa 28 sayısında nüfusa 
kayıtlı Ahmet oğlu, Ayşe'den doğma 1.1.1939 
doğumlu Osman Taşdemir'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/437) (S. Sa
yısı : 26) [Dağıtma tarihi : 31.12.1962] 

22. — Niğde Aksaray'ın Büyükbölcek ma
hallesi hane 226, cilt 3 ilâve ve sayfa 90 nüfu
suna kayıtlı Mehmet ve Elmasoğlu 12 .8.1932 
doğumlu Mehmet Çimen ve Horasan ilçesi Ali-
Eleşkirt doğumlu Abdülcebbar Yıldırım diğer 
adı Abdullah Yıldırım ile yine Niğde Aksaray'
ın Darıhüyük köyü hane 827, cilt 67 ve sayfa 
95 sayısında kayıtlı Sıtkı ve Zazaoğlu 1.6.1936 
çeyrek köyü nüfusunun hane 47, cilt 8 ve sayfa 
79 sayısında kayıtlı Kurban ve Haticeoğlu, 
1340 doğumlu Mehmet Çetin (Mehmet Sıddık 
Çetin) in ölüm cezasına çarptırılmaları hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/231) (S. Sayısı : 27) [Dağıtma tari
hi : 29 .12 .1962] 

23. — Rize'nin Çiftekavak köyü hane 165/7, 
cilt 38, sayfa 129 da kayıtlı Ademoğlu Inayet'-
ten doğma 3.6.1931 doğumlu Bahattin Yazı
cı 'nın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/19) (S. Sayısı : 28) [Dağıtma tarihi : 
31.12 .1962] 

24. — istanbul Milletvekili Suphi Baykam 
ve 70 arkadaşı ile Konya Milletvekili Faruk Sü-
kan ve 2 arkadaşının, çeşitli teadül ve teşkilât 
kanunlariyle diğer kanunlarda mevcut aylık ve 
ücret tutarlarının değiştirilmesi hakkındaki 
7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin değişti
rilmesi hakknda kanun teklifleri ve Plân Ko
misyonu raporu (2/51, 2/111) (S. Sayısı: 231e 
2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1963] 

25. — Turgutlu ilçesinin Çepni Dereköyü 
41 sayılı hanesinde kayıtlı Mustafaoğlu, Zehra-
dan doğma 9.6.1933 doğumlu Hamza Gül
mezin ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/223) (S. Sayısı : 33) [Dağıtma tarihi : 
8.1.1963] 

26. — Yıldızeli ilçesinin Kalın köyü 34 ha
nesinde kayıtlı Seyfioğlu Saniyeden doğma 
1.12.1940 doğumlu (8.6.1935 olarak tashih-
li) Bekir Yılmaz'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık ttzkertsi ve Adalet Ko 

misyonu raporu (3/36) (S. Sayın : 85) [Dağıt
ma tarihi : 8 .1.1963] 

27. — Seferihisar ilçesinin Ulamış köyü ha
ne 10, cilt 8, sayfa 6 da kayıtlı Hüseyin ve Ay-
şeoğlu 3.9.1934 doğumlu Mustafa Cemal Kan-
ca'nın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/17) (S. Sayısı : 36) [Dağıtma tarihi : 
8.1.1963] 

28. — istanbul Milletvekili Hüsamettin Ti-
yanşan'ın, 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 
sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Bayındırlık 
ve içişleri Komisyonları raporları (2/350) (S. 
Sayısı : 37) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1963] 

29. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
7258 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu (2/302) (S. Sayısı : 357) [Dağıt
ma tarihi : 24 .10 .1962] 

30. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Millet
vekili Sadık Perinçek'in yasama meclislerinin 
aralarındaki münasebetlerin düzenlenmesi hak
kında kanım teklifi ve Anayasa Komisyonu ra
poru (2/271) (S. Sayısı : 48) [Dağıtma tarihi : 
2 . 2 . 1963] 

31. — Taşköprü ilçesinin Karnıaçık köyü 
hane 4, cilt 32, sayfa 267 de kayıtlı Biddioğlu, 
Şerife'den doğma, 5 Eylül 1926 doğumlu Hüse
yin Akça'nm ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu. (3/20) (S. Sayısı : 55) [Dağıtma 
tarihi : 2 . 2 . 1963] 

32. — Yalvaç ilçesinin Terziler köyü hane 
43, cilt 16, sayfa 150 de kayıtlı Alioğlu, Satı'dan 
doğma 10 Nisan 1926 doğumlu Mehmet Ali Yıl
maz'm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/354) (S. Sayısı : 56) [Dağıtma tarihi : 
2 . 2 . 1963] 

X 33. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti arasında Telli-Telefon irtibatı kurulmasına 
ve mevcut Radyo-Telgraf servisine dair Andlaş-
manın onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ulaştırma 
komisyonları raporlan (1/270) (S. Sayısı : 60) 
[Dağıtma tarihi : 6 .2 .1963] 



X 34. — Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tara
fından çıkarılan 200 000 000 dolarlık bonodan 
100 000 dolarlık kısmının satmalınması hususun
da Hükümete yetki verilmesine dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/356) (S. Sayısı : 62) [Dağıtma tarihi : 
7 . 2 . 1963] 

35. — îmar Kanununa bir madde eklenmesi 
hakkındaki 7341 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair tasarı ve îmar ve îskân, 
İçişleri ve Adalet komisyonları raporları 
(1/205) (S. Sayısı : 65) [Dağıtma tarihi: 
9 .2.1963] 

36. — Bucak ilçesi Kestel köyünün hane 99, 
cilt 10 ve sayfa 87 sayısında kayıtlı ismail ve 
Elifoğlu 7 . 3 . 1929 doğumlu Halil ölmez'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/271) (S. Sayısı : 93) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 .1963] 

37. — Kozluk ilçesinin Reşit köyü hane 8, 
cilt 9, sayfa 54 te kayıtlı, Gencoğlu, Fedile'den 
doğma 1 . 12 . 1937 doğumlu Reşit Siyah'm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/182) (S. Sayısı : 94) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 .1963] 

38. — Ermenek ilçesinin Kargara köyü 4 ha
nesinde kayıtlı Osmanoğlu, Rukiye'den doğma 
1332 doğumlu Mustafa Dilek'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/197) (S. Sayı
sı : 95) [Dağıtma tarihi: 12 . 2 . 1963] 

39. — Diyarbakır ili Ergani ilçesinin Key-
danlı köyü, hane 3, cilt 6 ve sayfa 116 sayısın
da nüfusa kayıtlı Alioğlu, Hazni'den doğma 
18 . 5 . 1932 doğumlu Kemal Taşkesen'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/483) 
(S. Sayısı : 96) [Dağıtma tarihi: 12 . 2 . 1963] 

40. — Üsküdar Ümraniye köyü Hekimbaşı 
Çiftliğinde oturan Ali Rızaoğlu, Zeynep'ten doğ
ma 1931 Filibe doğumlu, Bulgar uyruklu ve 
Türk Mülteci, Hasan Kâhyaoğlu'nun ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Başbakanlık teske
resi ve Adalet Komisyonu raporu (3/206) (S, 
Sayısı : 97) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1963] 

41. — Gölköy ilçesinin Hisarcık köyü 51 ha
nede kayıtlı Şevketoğlu, Münevverden doğma 
3 . 8 . 1932 doğumlu Adem Akçay'm ölüm ce

zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/352) (S. 
Sayısı : 98) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1963] 

42. — Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Ace
mi köyü nüfusunun hane 16, cilt 21/1 ve 173 
sayfa da kayıtlı Mehmedoğlu Safiya'dan doğma 
1931 doğumlu Ömer Aslan'ın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/56) (S. Sayısı : 99) 
[Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1963] 

43. — Oğuzeli ilçesinin Çağdın köyü hane 8, 
cilt 13 ve sayfa 7 de kayıtlı Mehmedoğlu, Zey
nep'ten doğma 1 . 1 . 1928 doğumlu Ali Koca-
türk'ün ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/35) (S. Sayısı : 100) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1963] 

44. — Bayındır ilçesinin Çırpı nahiyesi hane 
354, cilt 28 ve sayfa 11 sayısında nüfusa kayıtlı 
Ömeroğlu Hayriye'den doğma 20 . 1 . 1944 do
ğum tarihi, mahkemece 31 . 12 . 1941 tarihine 
düzeltilen Cemal Zambaklı ile Mersin'in Mahmu
diye mahallesi hane 633, cilt 1 - 36, sayfa 90 sa
yısında nüfusa kayıtlı Yusufoğlu Naciyeden 
doğma, 26 . 3 . 1942 doğumlu Ahmet Durer 
(Dar) in ölüm ceaasma çarptırılmaları hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/492) (S. Sayısı : 102) [Dağıtma ta
rihi : 13 . 2 . 1963] 

X 45. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan-» 
sı Statüsünün VI ncı maddesinin (A) fıkrasının 
3 ncü bendinde yapılacak değişikliğin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanuni 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/261) 
(S. Sayısı : 109) [Dağıtma tarihi: 20.2.1963] 

X 46. — Kölelik, köle ticareti, köleliğe ben
zer uygulama ve geleneklerin ortadan kaldırıl
masına dair ek Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve iç
işleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/350) 
(S. Sayısi : 110) [Dağıtma tarihi : 20 . 2 . 1963] 

47. — Âmme hükmi şahısları veya müessese
leri tarafından fiilen âmme hizmetlerine tahsis 
edilmiş gayrimenkuller hakkındaki Kanunun 1 
ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/286) 
(S. Sayısı : 112) [Dağıtma tarihi : 21 . 2 .1963] 

48. — Ünye'nin, Hamidiye mahallesi, hane 95, 
cilt 10 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı 



Hasbioğlü, Fatma Şeker'den doğma 24 Teşrini
sani 1930 doğumlu Mehmet (Mustafa) Yeğen-
oğlu'nun, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/510) (S. Sayısı : İİ7) [Dağıtma târihi: 
29 . 3 . 1963] 

X 49. — Gümrük giriş tarife cetvelinin 28.02 
pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün değiş
tirilmesine dair olan Bakanlar Kurulu kararna
melerinin onaylanması hakkında kanun tasarısı 
ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
ları raporları. (1/225) (S. Sayısı : 120) [Dağıt
ma tarihi : 1 . 4 . 1963] 

50. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa bir geçici madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları. (1/100) 
(S. Sayısı : 121) [Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1963] 

51. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
ikinci maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Ticaret, Tarım ve Plân komisyonları raporları 
(1/297) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1963] 

52. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ncü 
maddesinin kaldırılmasına dair kanun teklifi 
ve İçişleri Komisyonu raporu (2/386) (S. Sa
yısı: 128) [Dağıtma tarihi: 4 . 4 . 1963] 

53. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (2/385) (S. Sayısı: 130) {Dağıtma tari
hi: 4.4.1963] 

X 54. — Maden Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi, kaldırılması ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasa
rısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 5 arkadaşının Maden 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (1/295, 
2/282) (S. Sayışı : 131) [Dağıtma tarihi 9 . 4 . 
1963] 

X 55. — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal 
Almanya Cumhuriyeti arasında sermaye yatı

rımlarının karşılıklı olarak teşvik ve himaye
sine mütedair Andlaşmanın ve bu Andlaşmaya 
ekli Protokol ve sekiz mektubun onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 
ve Dışişleri, Sanayi, Ticaret ve Plân komisyon
ları raporları (1/313) (S. Sayısı : 133) [Dağıt
ma tarihi : 9 . 4 .1963] 

X 56. — 8 Ağustos 1949 tarihli Türkiye -
Avusturya ödeme Andlaşmasının feshi hakkın
daki 25 - 27 Eylül 1961 tarihli notaların onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Dışişleri ve Ticaret komisyonları ra
porları (1/265) (S. Sayısı : 135) [Dağıtma ta
rihi : 11.4.1963] 

57. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
115 sayılı Kanunla değiştirilen 7, 10 ve 48 nci 
maddelerinin tadiline dair kanun tasarısı ile 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Üniver
siteler Kanununun Anayasaya aykırı hükümle
rinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Millî 
Eğitim Komisyonu raporu. (1/257, 2/444) (S. 
Sayısı : 134) [Dağıtma tarihi : 12 . 4 . 1963] 

X 58. — 12 . 9 . 1945 tarihli «Türkiye Cum
huriyetiyle İsviçre Konfederasyonu arasında Ti
cari mübadelelere ve tediyelerin tanzimine mü-
taallik Anlaşma» nın feshi hakkındaki 8 Ağus
tos 1962 tarihli notaların onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Ticaret komisyonları raporları. (1/300) (S. Sa
yısı i 136) [Dağıtma tarihi : 12 . 4 . 1963] 

59. — Nallıhan ilçesinin Beydili nahiyesinin. 
Çive köyü hane 5, cilt 3 ve sayfa 10Ö sayışında 
nüfusa kayıtlı Mehmet ve Emine oğlu 29 Teş
rinievvel 1339 doğumlu Durmuş Çetinkaya'nm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/414) (S. Sayısı : 138) [Dağıtma tarihi : 
12 . 4 . 1963] 

60. — Türk Tabipleri Birliği Kanununun 40 
nci ve 47 nci maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker'in, Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
Anayasaya aykırı hükümlerinin kaldınlmasına 
dair kanun teklifi ve Adalet ve Sağlık ve Sos-



yal Yardım komisyonları raporları (1/353, 
2/457) (S. Sayısı : 140) [Dağıtma tarihi: 
13.4.19631 

61. — Türk Eczacıları Birliği Kanununun 31 
ve 45 nci maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve Adalet ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım komisyonları raporları (1/358) (S. Sa-
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yısı: 141) [Dağıtma tarihi: 13.4.1963] 

62. — Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilme
si hakkındaki 224 sayılı Kanunun 29 ncu mad
desinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/426) (S. Sayısı : 
143) [Dağıtma tarihi : 13.4.1963] 

» • - « 

(Millet Meclisi Birleşim : 74) 
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Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanunu tasarısı ve 
Geçici Komisyon ve Plân Komisyonları raporları 

(1/273) 

T. C. 
Başbakanlık 31 .8 . 1962 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71-1770/2779 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Çalışma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunöa 
29 . 8 . 1962 tarihinde kararlaştırılan Topiu Söyleşme, Grev ve Lokavt Kanunu tasarısı» gerekçe 
siyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. Başbakan 
î. inönü 

TOPLU SÖZLEŞME;, GREV VE LOKAVT KANUNU TASARISININ GEREKÇESI 

Bu tasarı Anayasamızın toplu Sözleşme ve grev haklarından bahseden 47 nci maddesine da
yanılarak kaleme alınmıştır. 

Tasarının düzenlediği müesseseler şöyle sıralanabilir: 
1. Toplu sözleşme, 
2. Uzlaştırma, 
3. Grev ve lokavt, 
4. Kanuni ve özel tahkim. 

1. Toplu sözleşme : 
Bilindiği üzere toplu sözleşmeler iş hayatında uzun süreli olarak dirlik ve durulmayı sağlıyan 

ve toplu uyuşmazlıklar ve çekişmeleri gideren bellibaşlı belgelerdendir. 
Toplu sözleşme sistemleri, sanayide, işçi ve iş veren münasebetlerinde meşru hukuki bir düzen ku

rulmasını güden bir rejimdir. Bu yoldan tarafların karşılıklı birbirine saygı göstermeleri sağ
lanmakta ve emek unsuru kadar sermaye ve teşebbüs çabalarının da saygıya değer olduğu kabul 
edilmektedir. 

Öte yandan toplu sözleşmeler iş hukukunun en önemli ve en zengin kaynaklarından birini 
teşkil eder; iş hukukuna yeni bir biçim verilirken kanun koyucuların ilham alacakları önemli bel
geler arasında yer alır. 

Şu noktayı da belirtmek yerindedir ki, toplu sözleşmeler iş hayatında çeşitli teşebbüs erbabının 
ücretler üzerinde baskı yaparak kötü bir rekabet kurmalarına engel olur. Öyle M, Batı Dünyasında 
bütün sanayiciler durulmuş ve tek düzen maliyet hesaplarına yer hazırladığı için toplu sözleşme 
sistemini benimsemiş bulunmaktadır. Bu rejimde sanayici rakibinin de aynı nitelikteki işçilere ay
nı ücretleri ödemek durumunda olduğunu bilmekte ve öylelikle çeşitli işletmeler arasındaki reka
bet, daha çok, kuruluş, ilkel maddelerin satın alınması, rasyonalizasyon, sürüm ve saire gibi baş
ka alanlarda olmaktadır. Onun içindir ki, iktisadi bakımdan gelişmiş bütün memleketlerde sanayi 
hayatı toplu sözleşmelerden kurulu bir sisteme dayanmaktadır. ^ 
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Memleketimizde, toplu sözleşmeler Borçlar Kanununun 316 ve 317 nci maddeleri ile (Umumi 

mukavele) adı altında kanuni bir düzene bağlarmıştır. Uygulamada bu sistemin gelişmediği gö
rülmektedir. Bunda hiç şüphesiz sendika hareketlerinin gelişmemiş olmasının büyük bir etkisi var
dır. Ancak bu, önemli olmakla beraber sebeplerden birini teşkil eder. Bu sebepler arasında top
lu sözleşmenin grev ve lokavt ile teçhiz edilmemiş bulunması ve iki madde içinde kalan Borçlar 
Kanununun bu müesseseyi gerekli hükümlerle takviye etmemiş olması da söylenebilir. Nitekim 
Borçlar Kanunumuzun memleketi olan İsviçre'de sendika hayatı tamamiyle gelişmiş olduğu halde 
toplu sözleşme özel bir kanunla yeni baştan düzenlenmiştir. 

Biz de Borçlar Kanununun yukarda belirtilen maddeleri ile yetmmiyerek çeşitli yabancı mem
leketler mevzuatından ve bu arada özellikle isviçre Toplu İş Mukavelesi Kanunundan yararlana
rak toplu söyleşmeyi, memleketimizin ekonomik, sosyal ve politik bünyesine uygun bir şekilde 
özel bir kanunun mevzuu halinde düzenlemeyi uygun bulduk. 

X>. Udaşiırma : 
Uzlaştırma toplu iş uyuşmazlıklarında taraflar arasında bir karara varılmasına yardım etmek 

üzere uyuşmazlığa tarafsız üçüncü bir kişinin katılmasıdır. Bu mekanizmanın amacı taraflar ara
sında bir anlaşma sağlamaktır. 

Bu anlaşma isteğe bağlı olup tarafları bu mekanizma anlaşmaya zorlıyamaz. Tasarının kabul 
ettiği sisteme göre toplu iş uyuşmazlığı, uzlaştır-ma mekanizması içinde müsbet veya menfi bir 
sonuca bağlanmadıkça taraflar kanuni tahkim, grev ve lokavta başvuramazlar. 

3. (-ir ev ve lokavt : 
Tasarının 4 ncü Bölümü grev ve lokavta ayrılmıştır. Tasarıda grev ve lokavt haklarının kul-

lanılmasiyle istisnaları Anayasamızın 47 nci maddesi ve gerekçesinin ışığı altında düzenlenmiş bu
lunmaktadır. 

Grev ve lokavtın hedef ve amacı toplu sözleşme yapılmasını sağlamaktan ibaret bulunduğuna 
göre toplu sözleşmenin bağıtlı taraflarını teşkil edebilecek durumda olmıyanlar İçin grev ve 
lokavt hakkının kullanılmasının bahis konusu olmaması icabeder. 

Ancak tasarı, toplu sözleşmelin bağıtlı taraflarını teşkil edebilecek durumda olanları, istisna 
hükmüne tâbi olup olmadıklarına göre, iki kategori içinde mütalâa etmektedir : 

A) İstisna hükmüne tâbi olanlar, grev ve lokavttan menedilmiş oldukları için özel veya ka
nuni tahkim sistemleri içinde toplu sözleşme yapma imkânına sahip kılınmışlardır. 

B) İstisna hükmünün dışında kalanlar, tasarıda yazılı usul ve merasime uymak kaydı ile, 
grev ve lokavt haklarını kullanmakta serbest bırakılmışlardır. 

d. Özel ve Jamuni tahkim : 
Bu iki sistemin kabul sebepleri yukarda belirtilmiş olduğundan ayrıca açıklama yapılmamıştır. 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Toplu iSödeşme 

Madde 1. —- Toplu sözleşmenin tanım ve kapsamına ilişkindir. Bilindği üzerp toplu sözleşme
ler hukuki nitelikleri itibariyle birbirinden ayrı iki tip şartları içine almaktadır. 

1. İş bağıtma temel olan ortak normlar ve şartlar ki, bunlar emredici hukuk niteliğini 
taşıyan hükümlerdir. Sözleşme ile bağlı olan kimseler için uyulması mecburi olan ve tersine 
Sözleşme yapılamıyan hukuk kurallarını meydana getirir. 

2. Bağıtlı taraflar arasındaki münasebetlere ilişkin ve tek başına yapılan anlaşmalara sokul
ması düşünülmiyen şartlar ki, bunlar bağıtlı taraflar için borçlar hukuku esaslarına bağlı nor
mal bir Sözleşmenin hükümleridir. Kanun tasansındaki tanım bu iki şartı kapsayacak surette 
yapılmıştır. 

"MT Meclisi { S. Sayısı : 132 ) 
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Birçok memleketlerde halen yürürlükte bulunan ve toplu Sözleşmenin tarifini yapan kanunların 

pek çoğu tüzel kişiliği olmıyan ve bu yüzden hak kazanmaya ve borç yüklenmeye ehil bulunmıyan 
teşkilâtlanmamış işçi guruplarını toplu Sözleşmede taraf olarak kabul etmemektedir. Biz de hüküm 
ve müesseselerinden yararlandığımız memleketlerin mevzuatını örnek alarak ve işçi sendikaları
nın gelişip serpilmesine yapacağı etkiyi gözönünde tutmak suretiyle yalnız işçi sendikalarına bu 
hakkın tanınmasını uygun bulduk. 

Madde 2. — Şekil şartına ilişkindir. 
Madde 3. — Sözleşmenin hüküm ve sonuçlarını göstermektedir. 
Madde 4. — Sözleşmenin süresine ilişkin hükümleri kapsamaktadır. Bu maddeye göre toplu 

Sözleşmeler belirli ve belirsiz süreli olmak üzere yapılabilmektedir. îş yerlerinde durulmuş bir iş dü
zeni sağlamak için belirli sözleşmelerde Sözleşme süresi en az bir yıl olarak kabul edilmiştir. Be
lirsiz süreli sözleşmelerde ise, benzer düşünce ile Sözleşmenin yapılmasından sonra bir yıl geçme
den Sözleşmenin feshine gidilmesi uygun görülmemiştir. 

Madde 5. — Toplu Sözleşmenin feshi veya infisahını gerektirmiyen durumları göstermektedir. 
Madde 6. — Toplu sözleşmenin yapılmasından sonra bağlı olduğu sendikadan ayrılan veya 

çıkarılan bir iş verenin belirli süreli sözleşme ile bağlı kalacağını, belirsiz süreli sözleşmeyi 
bildirimle feshedebileceğini göstermektedir. 

Madde 7. — Bu kanunda açıklık olmıyan durumlarda Medenî Kanunla Borçlar Kanunu hü
kümlerinin uygulanacağı bu maddede gösterilmiştir. Böylelikle adı geçen kanunlar ile işbu ka
nun arasında hüküm bağlantısı kurulmuştur. 

ÎKÎNCÎ BÖLÜM 

Toplu görü§me ve toplu sözleşme yapılması 

Madde 8. — Aynı iş kolunda müteaddit işçi sendikalarının kurulu bulunduğu memleketlerde 
sendikalardan her biri işçileri temsil yetkisini haiz bulunduğunu iddia ettiğinden, bunlar, ara
sında çok defa yetki ihtilâflarının çıktığı görülmüştür. Memleketimizde aynı iş kolunda hattâ 
aynı iş yerinde mütaaddit sendikaların mevcut bulunduğu nazarı itibare alınarak bunlar arasın
da yetki ihtilâfının zuhuruna meydan verilmemesi için yetkili* sendikanın kanun yolu ile tes-
bit edilmesi zaruri görülmüştür. Bu maddeye göre yetkili sendika, üyesi olmak niteliğinde bu
lunan işçilerin salt çoğunluğunu temsil eden sendikadır. 

Tatbikatta bâzı iş kollarında, bilhassa mensucat sanayiinde 18 yaşını ikmal etmemiş bulu
nan çocukların tercihan istihdam edildiği görülmektedir. Yaşlarının küçüklüğü sebebiyle bunla
rın işçi sendikalarına üye olmalarına kanun mânidir. Bir iş yerinde işçilerin salt çoğunluğunu 
18 yaşından küçük çocukların teşkil etmesi halinde bu iş yerinde toplu sözleşme akdine yet
kili işçi sendikası bulmak mümkün olmıyacaktır. Bu sebepten dolayı toplu sözleşme akdi hu
susunda bir iş yerinde çalışan işçilerin çoğunluğunu temsil eden sendika yerine sendika üyesi 
olmak niteliğinde bulunan işçilerin çoğunluğunu temsil eden sendika yetkili kılınmıştır. 

Bu durumda bir sendika yoksa o iş yerinin en çok üyesi bulunan işçi sendikası, sendika üyesi 
olabilecek nitelikteki işçilerin çoğunluğunun oyunu almak suretiyle temsil yetkisi kazanır. 

Bir sendikanın yapacağı sözleşme ancak kendi üyelerini bağlar, öteki işçiler bu sözleşme hük
münden yararlanamazlar. Bu engeli gidermek amaciyle yetkili sendikaya o iş yerinde çalışan öbür 
işçileri de temsil yetkisi tanınmıştır. Bu maddenin 3 ncü fıkrası hükmüne göre çeşitli işçi kategorile
rini temsil eden sendikalara da işin niteliğinden doğan zaruretlerin bulunması halinde kendi üye
leri adına ayrı toplu sözleşme yapma yetkisi verilmiştir, örneğin, gemilerde gemi adamları, kap
tan sınıfı ile tayfaları bünyesinde toplayan bir sendika kuracakları yerde ayrı ayrı sendika 
kürmuşlarsa; bu sendikalardan her biri temsil ettikleri işçi kategorileri adına toplu sözleşme ya
pabileceklerdir. Tatbikatta sendikaların birleşip gelişmesine ve ilerlemesine engel olacak yolda 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 132 ) 
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amaç dışı bir yöne yöneltilmemesi için çeşitli işçi kategorilerini temsil eden sendikalara tanınan bu 
yetkinin kullanılması işin niteliğinden doğan hallere inhisar ettirilmiş ve zaruretlerin takdiri Yük
sek Hakem Kuruluna bırakılmıştır. 

Memleketimizde toplu sözleşmeler sisteminin gelişmesine engel olan sebeplerden biri de toplu 
sözleşmelere katılma mecburiyetinin taraflarca kabul edilmemesidir. Görüşme isteklerinin kabul 
edilmemesi halinde sözleşme yapılmasının mümkün olamıyacağı tabiîdir. Bu engelin giderilmesinde-
ki zaruret göz önünde tutularak bağıtlı taraflara görüşmelere katılma mecburiyeti yükletilmiştir. 

Madde 9. — Sendikalar arasında çıkabilecek yetki uyuşmaslıklarınm çözümü gösterilmekte
dir. 

Madde 10. — Toplu sözleşmenin yetkisiz sendikalarca yapılması ihtimalini gideren tedbirleri 
göstermektedir. Bu maddeye göre yetkili sendika bölge çalışma müdürlüğünden alacağı listeye da
yanarak aynı iş kolunda kurulu bütün sendikalara nerede ve kiminle toplu sözleşme yapmak istediği 
ni bildirecek ve varsa mahallî bir gazete ile durumu ilân edecektir. Bildirim ve ilân şartına uyul
madan yapılan sözleşmeler itiraz sonunda yetkisiz sendika tarafından yapıldığı anlaşılırsa hüküm
süz sayılacaktır. 

Madde 11. — itiraz süresine ilişkindir. 
Madde 12. — Toplu sözleşmenin yapılması ve değiştirilmesi veya feshedilmesi için başvurulacak 

işlemleri göstermektedir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Uyuşmazlık vo uzlaştırma 

Madde 13. — Toplu sözleşmede taraflar arasında bir anlaşmaya varılmaması veya taraflardan 
birinin görüşmeye katılmaması halinde yapılacak işlemi belirtmektedir. 

Madde 14. — Uzlaştırma mekanizmasının kuruluş ve işleyişi ile mekanizma içinde varılacak 
sonuca göre yapılacak işlemi belirtmektedir. 

Madde 15. — Uyuşmazlık tutanaklarının nerelere ve kimlere gönderileceğini göstermektedir. 
Madde 16. — Bu madde hükmüne göre uyuşmazlığın giderilmemesi halinde toplu görüşme ve 

uzlaştırma sırasında tekliflerinden bir veya birkaçı kabul edilmemiş bulunan taraf veya taraflar 19 
ncu maddede yazılı istisna hükmüne bağlı olup olmadıklarına göre : 

a) Özel tahkim, grev veya lokavta, 
b) özel tahkim yahut kanuni tahkime başvurmakta serbest bırakılmışlardır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Grev ve lokavt 

Madde 17. — Bu madde grevi tanımlamaktadır. Tanımlamanın incelenmesinden de anlaşılacağı 
üzere grev, yürürlükte veya uygulanmakta olup olmadığına bakılmaksızın iş şartlarında veya bun
ların uygulanma tarz ve yollarında değişiklik veya yenilik yapmak amacı ile yapılabilecektir. 

Bilindiği üzere bâzı memleketler grevi tanımlamamışlardır. Hattâ bu konuda bir kanun dahi 
çıkarmamışlardır. Bu memleketlerin anayasalarında bulunan hükümlerden yararlanarak greve 
başvurulmakta ve grevin düzenlenmesi toplu sözleşmelere veya mahkeme içtihatlarına bıra
kılmaktadır. Bu memleketler arasında Fransa, İsviçre ve Birleşik Amerika gösterilebilir. 

ingiltere, 1944 te İkinci Dünya Harbi sıralarında.grev ve lokavt konusunda özel bir kanun çı
karmış, grev ve lokavtı tanımlamıştı. Fakat sonradan bu kanun kaldırılmıştır. 

Grev ve lokavt hakkında daha çok Güney - Amerika memleketleri özel kanunlar çıkararak bu 
iki sosyal konuyu düzenlemişlerdir. 

M. Meeiim ( S. Sayısı : l:î2 ) 
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Grev ve lokavt, doktrinde ve mahkeme içtihatları alanında da tanımlanmıştır. Örneğin Û-. 

Pirou «grev ig veren üzerinde baskı yapmak amaciyle çalışmaya hep birlikte son vermektir», 
Carles Gide, «grev bir tarafın kargı tarafı iş mukavelesinin şartlarını değiştirmeye sevk için kul
landığı bir vasıtadır» demektedir. Amerikan ansiklopedisine göre, «grev, iş verenleri, isteklerini 
kabule mecbur etmek veya iş verenlerin kabul ettirmek istedikleri istek veya nizamlara karşı koy
mak üzere işçilerin işi durdurmalarıdır.» Britanika Ansiklopedisi ise grevi, «işçilerin kütle ha
linde olarak gerek muvafakatleri, gerek cemiyet veya birliklerin emri gereğince iş şartlannda bir 
değişiklik sağlamak veya bir değişikliğe karşı direnmek üzere işi kendi istekleriyle durdurma
larıdır» diye tanımlamıştır. 

Yabancı memleketler mevzuatında ve doktrin alanında rastlanan grev ve lokavta ait tanımları 
buraya aktarmak mümkün ise de buna ne lüzum ne de ihtiyaç vardır. Şu kadarını belirtmek ye
rinde olacaktır ki, özel bir kanunla grev ve lokavtı düzenlemiş bulunan her memleket sosyal, poli
tik ve ekonomik yapı özelliklerine göre bu iki sosyal müesseseyi değişik şekillerde tanımlamış
lardır. 

Memleketimizin özelliği ve Anayasanın ilgili hükmü (Madde 47) göz önünde tutularak tasarı
nın tesbit ettiği tanımlamaya göre grevin ihtiva ettiği unsurları aşağıdaki şekilde belirtmek müm
kündür : 

1. Amaç unsuru : 
Grevle işin bırakılması, iş şartlarında veya bunların uygulama tarz ve yollarında değişiklik 

veya yenilik yapmak amacına yönelmiş olmalıdır. 
Anayasamızın 47 nci maddesinin birinci fıkracında da bu husus belirtilmiş bulunmakta ve bu 

maddede yer alan «işçilerin iş verenlerle olan münasebetlerinde iktisadi ve sosyal durumlarını dü
zenlemek amaciyle» kaydından da anlaşılacağı gibi, grev hakkının kullanılması, iktisadi ve mes
lekî amaçlara inhisar ettirilmiş ve siyasi amaç takibeden grev hareketleri tecviz olunmamıştır. 

Bu unsurun içinde işçilerin iş yerine bağlı kaldıkları düşüncesi de vardır ki, buna göre işi 
büsbütün bırakmak grev sayılmamaktadır. Grev belirli veya belirsiz bir süre için ve fakat daima 
muvakkaten çalışmaya ara verilmesidir, tş yerinin daimî şekilde terk edilmesi halinde iş şartla
nnda değişiklik yapmak maksadı münderiç olmıyacağma göre işçilerin iş yerine bağlılıkları dü
şüncesini amaç unsuru içinde bulmak mümkündür. 

2. Karar unsuru : 
Bu şart greve katılacak olanlann birbirine uygun irade beyanlariyle meydana gelebilir. Tasa

rının 21 nci maddesinde de belirtildiği üzere greve, toplu sözleşmeye taraf olan sendika karar ve
recektir. Ancak, bu sendika o iş yerindeki işçilerin çoğunluğunu bünyesinde toplamamış ise ka
rardan önce gizli oyla işçilerin çoğunluğunun muvafakatini alması gereklidir. 

3. Toplu aynlma unsuru : 
Grev çalışma şartlannı düzeltmek için başvurulan iktisadi bir baskı vasıtası olduğuna göre, 

tasanda ancak o iş yerlerindeki faaliyeti tamamen veya işin mahiyetine göre önemli ölçüde kıs
men işlemezliğe uğratacak «iş yerinden toplu aynlma» hareketleri grevin bir unsuru olarak ka
bul edilmiştir. Bir baskı vasıtası olmak niteliğinden yoksun bulunan işi topluca bırakma eylemi 
grevin unsunı olamıyacağı gibi bozuk veya yavaş iş görme durumu da işi bırakma ile ilgili olmadı
ğından grev sayılmaz. 

Madde 18. — Lokavtın tanımına ilişkindir. 
Anayasamızın 47 nci maddesinin gerekçesinde yer alan «lokavt hakkı da, mahiyetinden doğan 

farklılıklar hariç, grev hakkına muvazi olarak kanunla düzenlenecektir.» kaydına dayanılarak bu 
hakkın tasarıda düzenlenmesi yoluna gidilmiş ve bu madde ile tanımı yapılmıştır. 

Madde 19. — Bu maddede grev ve lokavt yapılamıyacak durumlarla işler ve işyerleri gösteril
miştir. 

Anayasamızın, grev hakkından söz eden 47 nci maddesinin ikinci fıkrasında: «Grev hakkının 
kullanılması ve istisnaları ve iş verenlerin hakları kanunla düzenlenir»; ve bu fıkraya ait gerekçe
de: «Grev hakkı bilhassa memleketimiz gibi ona tamamen yabancı olan toplumlarda ancak bâzı 

M. IVİCCİİS'L ( S. Sayısı : Kİ2 ) 
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kayıt ve şartlarla kabul edilebileceğinden ikinci fıkra bu hakkın düzenlenmesi ve istisnalarını ka
nuna bırakmıştır.» denilmektedir. 

istisnalar arasında «su, elektrik, havagazı istihsal ve dağıtma işleri» nin de bulunması, bir grev 
yüzünden bütün hayatı felce uğratmamak ve grev veya lokavt yapılmayan bâzı iş yerlerinin de 
çalışamaz duruma düşmesini önlemek düşüncesine dayanmaktadır. 

Bu maddede yazılı istisnalar Anayasamızla gerekçesinin ışığı altında düzenlenmiştir. Bu müna
sebetle çeşitli memleketlerin mevzuatında yer alan sınırlayıcı hükümlere örnek olmak üzere birkaçı
nın burada belirtilmesinde, karşılaştırma imkânını sağlama bakımından fayda görülmektedir. 

Finlandiya'da 12 Temmuz 1960 tarihli ve 570 sayılı Kanun grev ve lokavtı kamu hizmetlerinde ya
sak edip bu hizmetler arasında: 

1. Deniz, hava ve demiryolları taşıma işlerini, 
2. Posta, telgraf ve telefon işlerini, 
3. Enerji, elektrik, gaz, su dağıtan iş yerlerini, 
4. Savunma ve zabıta hizmetleriyle ceza evleri hizmetlerini, 
5. Sanatoryumları, 
6. İtfaiye hizmetlerini, 
Saymıştır. 
Japonya'da 26 Eylül 1949 tarihli ve 25 sayılı Kanun grev ve lokavt yapılmasının yasak edil

diği kamu hizmetleri arasında : 
1. Taşıma hizmetlerini, 
2. Posta, telgraf ve telefon işlerini, 
3. Gaz, su ve elektrik dağıtımını, 
4. Tıbbi bakım ve kamu sağlığını, 
Saymaktadır. 
Çalışma ile ilgili merkezi komisyon Mıe mutabık kalarak, yetkili Bakan, millî ekonomiyi ciddî 

olarak etkiliyen ve halkın günlük yaşayışını tehlikeye sokan her hangi bir işi bir yılı geçmemek 
üzere yukarıdaki hizmetler arasına sokabilmektedir. 

Belçika'da, 1948 tarihli bir kanun, hayatî önem taşıyan kamu ihtiyaçlarının karşııanmasıyie il-
gili işlerin yapıldığı iş yerlerinde ve aynı zamanda makina ve tesisat üzerinde yapılması zaruri 
olan işlerle mücbir sebeplerin gerektirdiği işlerde grev ve lokavt hakkı üzerinde takyidat kabul et
miştir. 

Bu örnekler de gösteriyor ki, grev ve lokavt birçok memleketlerde pozitif hukukun belirttiği 
kayıt ve şartlar altında başvurulan bir vasıta olarak kabul edilmiştir. 

Madde 20. — Bu madde ile Bakanlar Kurulu grev ve lokavtı, memleketin güvenliğini veya 
sağlığını bozacak nitelikte görürse 3 ay süre ile geri bırakabilecektir. 

* Buna benzer yetkilere ingiltere ve Amerika gibi demokratik memleketlerde de Taşlanmak
tadır. 

Amerika'da, bir iş kolunda veya bir iş kolunun önemli bir kısmında yapılan veya yapılması 
umulan bir grev veya lokavtın kamunun sağlık veya güvenliğini tehlikeye düşüreceğine ve bu 
yüzden olağanüstü hal doğacağına Cumhurbaşkanı yaptıracağı inceleme sonunda kanaat getirirse 
en çok 80 gün süre ile grev veya lokavtı geri bırakabilmektedir. 

İngiltere'de, bir grev veya lokavt, topluluğu zaruri ihtiyaç maddelerinden yoksun bırakacak 
nitelik ve genişlikte, yiyecek, su, aydınlatma, yakıt ve ulaştırma ihtiyaçlarının sağlanmasına 
engel olursa Hükümet olağanüstü hal ilân edebilir. Bu halin süresince grev veya lokavt yapı
lamaz. 

Madde 21. — Greve karar verme yetkisi toplu sözleşmeye taraf olan sendikaya tanınmıştır. 
Ancak, bu sendika toplu sözleşmenin kapsamına giren işçilerin çoğunluğunu bünyesinde toplama-
mışsa karardan önce gizli oyla toplu sözleşmenin kapsamına giren işçilerin çoğunluğunun muvafa
kati alınacaktır. 

M. Meclisi (S. Sayısı : J32 ) 
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Madde 22. — Bu madde ile işçi muvafakatlerinin alınmasına ilişkin işlemlerin bir kurul 

önünde yapılması sağlanmış, bu suretle nisap belirtilmesine ilişkin işlemlerin güvenliği korun
muştur. 

Madde 23. — Bu madde taraflara grev ve lokavt kararlarını birbirine bildirme mecburiyetini 
yüklemektedir. 

Madde 24. — Bu madde grev ve lokavt kararının Bölge Çalışma Müdürlüğüne bildirilmesine 
ilişkindir. 

Madde 25. — Bu madde grev halinde işçilere iş yerinden ayrılma mecburiyetini yüklemektedir. 
Madde 26. — Bu madde hiçbir suretle istihsal veya satışa matuf olmamak kaydiyle niteliği 

bakımından sürekli olmasında teknik zaruret bulunan işlerde faaliyetin sürekliliğini ve iş yeri 
güvenliğinin, makina ve döşemelerin, gereç, yapılı ve yarı yapılı maddelerin bozulmamasını sağla
mak, o yoldan millî serveti korumak ve grev sona erince işçileri çalışma imkânından yoksun 
bırakmamak amaciyle kaleme alınmıştır. 

Madde 27. — Sözleşmelerin grev veya lokavt hakkından vazgeçildiğini belirten yahut grev ve
ya lokavt halikını kısan hükümlerinin bâtıl olacağı bu madde ile belirtilmiştir. 

Madde 28. - Sosyal hukuk alanında grevin iş bağıtma son vermediği, ancak iş bağılının askı
da kalmasına sebebolduğu kabul edilmiştir. Birçok memleket mevzuat ve tatbikatında yer alan 
bu prensibe tasarıda da yer verilmiştir. 

Madde 29. — İşçiler üzerinde iktisadi bir baskı etkisi yapacağı ve onların çoluk çocuklariyle 
perişan bir halde sokaklara dökülmesi sonucunu doğuracağı düşünülerek grev ve lokavt sebe
biyle işçilerin konutlarından çıkarılmaları uygun görülmemiş ve bu madde yukarda belirtilen ge
rekçenin ışığı altında kaleme alınmıştır. 

Madde 30. — Grev ve lokavt süresince iş verenin greve katılmış işçilerin yerine başka işçi 
alması ve işçilerin de başka iş yerinde çalışması bu madde iİe yasak edilmiştir. 

Madde 31. — Bu madde kanuna aykırı lokavt yapılması halinde işçilerin ücret ve diğer men
faatlerinin korunmasını sağlamaktadır. 

Madde 32. — Kanuna aykırı grev sebebiyle doğacak zararlara karşı iş vereni korumaktadır. 
Madde 33. — Bu maddeye göre iş verenler lokavtı vesile ittihaz ederek işçileri tazminattan 

yoksun bırakmak amaciyle iş yerlerini kapatırlarsa bunlar hakkında İş Kanununun ihbar ve kı
dem tazminatına ilişkin hükümleri uygulanacaktır. Daha açık bir deyimle, lokavt yapmadan 
iş yerini kapatan iş veren hakkında İş Kanununun hangi maddelerinin, hangi şartlar altında uy
gulanması gerekiyorsa lokavtı vesile edinerek iş yerini temelli kapatan iş veren hakkında da o 
maddeler aynı şartlarla uygulanacaktır. 

KEŞİNDİ BÖLÜM 

Talikim 

Madde 34, 35. — Tasarının 19 ncu maddesiîıde yazılı istisna hükmü kapsamına giren durum
larda grev ve lokavta başvurulamıyacağından toplu uyuşmazlıkların çözülmesine yer vermek 
amaciyle kanuni tahkim müessesesi bu tasarı ile kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Bu maddeler il ve yüksek hakem kurullarının kuruluş ve görevlerini göstermektedir. 
Bilindiği üzere il ve yüksek hakem kurulları ilk defa işçi ve iş verenlere lokavt hakkı tanınma

dığından toplulukla iş uyuşmazlıklarını çözmek üzere 3008 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre 
kurulmuş ve sonra 6298 sayılı Kanunla bunların kuruluş tarzı değiştirilmişti. Çok uzun olmıyan 
bir uygulama süresi içinde görev ve yetkileri toplulukla iş uyuşmazlıklarının çözülmesine münha
sır bulunan bu kurulların teşekkül tarzları bakımından güdülen amacı sağlamaya yeterli olma
dığı sonucuna varılmıştır. Durum böyle iken toplu sözleşme gibi karmaşık bir mekanizması olan 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 132 ) 
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ve çeşitli yönler taşıyan bir konu çevresinde çıkacak uyuşmazlıkların çözümü bu kurullara bırakı 
lamazdı. Onun için bu kurulların, güdülen amaca, duyulan ihtiyaca uyacak yolda çeşitli ihtisas 
elemanlariyle teçhiz edilerek yepyeni bir hüviyet içinde kurulması gerekli görülmüştür. 

Madde 36. — Bu madde kesinleşmiş bulunan îl hakem kurulu karariyle Yüksek Hakem Ku
rulu tarafından verilen kararların toplu sözleşme hükmünde bulunduğunu göstermektedir. 

Madde 37. — Bu maddede il hakem kurulu ile Yüksek Hakem Kuruluna katılacak temsilcilerde 
bulunması gerekli nitelik ve şartlar gösterilmiştir. 

Madde 38. — Bu madde kurullara katılacak işçi temsilcilerinin kimler tarafından seçileceğini 
göstermektedir. 

Madde 39. — Bu madde kurullara katılacak iş veren temsilcilerinin kimler tarafından seçile
ceğini göstermektedir. 

Madde 40. — Bu madde temsilcilerin ne yoldan çağırılacağını göstermektedir. 
Madde 41. — Bu madde işçi ve iş veren mümessillerinin sosyal sigorta haklarının yitirilme

sini önlemek amaciyle tasarıya konulmuştur. Bu mümessiller toplantı günlerinde ücretli olarak 
izinli sayılmaktadırlar. Ücret bordrolarında iş verenler tarafından bunların sigorta primleri gös
terilecektir. îş verenin izinli sayılan bu mümessillere ödediği ücret iş verenlere Çalışma Bakanlığı 
tarafından ödenecektir. 

Madde 42. — Bu madde tarafların her zaman için özel tahkim yoluna gidebileceklerini göster
mektedir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Çeşitti hükümler 

Madde 43. — Toplu sözleşmenin tanımına ait birinci maddede işçi ve iş verenden ve bunların 
sendikalarından bahsedilmektedir. Tanımda gazeteci ve gemi adamı deyimleri bulunmadığından 
uygulamada bunlann toplu sözleşme yapma yetkileri olup olmadığı konusunda tereddüdedilebil-
mesi ihtimalini gidermek amaciyle bu maddenin konulması gerekli görülmüştür. 

Madde 44. — Tasarının kabul ettiği ilkeye göre her ne kadar toplu sözleşme yapma yetkisi 
sendikalara tanınmış ise de bu durum sınırlayıcı bir anlam taşımamaktadır. Tevkil edilmek veya 
tüzüklerinde gösterilmek suretiyle sendikaların üst kademelerini teşkil eden birlik, federasyon 
ve konfederasyon gibi meslekî kurulların da toplu sözleşme yapabileceklerini ve bu takdirde sendi
kalara düşen hak ve mesuliyet hükümlerinin bu üst kurullara uygulanacağını göstermek ama 
ciyle bu madde kaleme alınmıştır. 

Bu maddenin tetkikinden de anlaşılacağı üzere sendikalar tarafından tevkil edilen üst kurullar 
sendikaların yetkilerini kullanmak suretiyle toplu sözleşme, grev, lokavt, özel ve kanuni tahkim 
konularında taraf olarak sendikaların yerini alabileceklerdir. Sendikalara ilişkin yetkilerin üst 
kurullar tarafından kullanılması halinde kanunda yazılı mesuliyet hükümleri de sendikaların ye
rini alan üst kurullara uygulanacaktır. 

Madde 45. — Aylık veya ücretleri kanunla belirtilmiş bulunanlardan iş veren veya iş veren 
vekili sıfatı ile bir iş yerinde görev almış kimselerin bu kanunda belirtilen hak ve mesuliyet hü
kümleri dışında bırakılmamış olduğunu açıklamak amacı ile bu madde kaleme alınmıştır. 

Madde 46. — 3008 sayılı tş Kanunu birinci maddesi ile müdürleri, idare memurlarını ve 
genel olarak işin yönetim ve yürütümü görevini gören kimseleri «iş veren vekili» olarak tanım
lamıştır. Bu tanımlamaya göre bir iş yerinde, iş veren vekili niteliğinde birkaç kişi bulunabilir. 
Madde gerek bu yönden gerek toplu sözleşmede taraf olarak hareket edecek iş veren vekilinin yet 
kileri ve sorumlulukları yönünden doğabilecek tereddütleri önlemek amaciyle kaleme alınmıştır. 

Madde 47. — Bu madde ile çıkarılacak tüzüğe atıf yapılmıştır. 
Madde 48. — Bu madde 47 nci madde gereğince yapılacak masrafları karşılamak üzere Çalışma 

Bakanlığı Bütçesine ödenek konulmasını âmir bulunmaktadır. 
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Madde 49. — Toplu sözleşmelerin iş yerlerinin görülebilecek yerlerine asılması mecburiyetini 

yüklemektedir. 
Madde 50. — Toplu sözleşme hükümlerinin düzenlenmesine ilişkin maddedir. 
Madde 51. — Bu madde ile sosyal hukuk bakımından korunması gerekli işçilere ilişkinliği sebe

biyle toplu sözleşme ve bununla ilgili işlemlerin resim ve harçtan muaf tutulması uygun görül 
müştür. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Cezai hükümler 

Madde 52, 53, 54, 55, 56, 57 ve 58 • Bu maddeler tasarıda yazılı mecburiyet ve yasaklama hü
kümlerine aykırı davrananlara uygulanacak hükümleri göstermektedir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Geçici hükümler 

Geçici madde 1. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce İl ve Yüksek Hakem kurullarına 
gelmiş olan toplulukla iş uyuşmazlıklarına ilişkin işlemlerin kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
olduğu yerde bırakılarak bu kanun hükümlerince bir sonuca bağlanması gerektiğinden toplulukla 
iş uyuşmazlıklarına ilişkin işlemli evrak ve dosyaların nerelere verileceğini göstermektedir. 

Geçici madde 2. — 47 nci maddede yazılı tüzüğün hazırlanması ve yürürlüğe girmesi arasında 
geçecek süre içinde Hakem Kurulları faaliyetlerinin sürekliliğini aksatmamak amaciyle «Toplu
lukla İş Uyuşmazlıklarını Uzlaştırma ve Tankını Nizamnamesi» nin gerekli maddelerinin yürür
lüğünü sağlamak bakımından bu madde tasarıya sokulmuştur. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Son hükümler 

Madde 59. — Bu kanunla ortadan kaldırılan kanun maddeleri gösterilmiştir. 
Bilindiği üzere Borçlar Kanunumuz İsviçre Borçlar Kanunundan tercüme voliyle iktibas edil

miştir. İsviçre'de 28 Eylül 1956 tarihinde kabul edilen ve 1.1.1957 de yürürlüğe giren özel bir 
Kanun (LOI FEDERALE permettant d'âtendre le champ d'application de la convention collective 
de travail) Borçlar Kanunumuzun 316 ve 317 nci maddelerine tekabül eden ve toplu sözleşmelerle 
ilgili olan 322 ve 323 ncü maddelerini kaldırarak yerine yeni ve daha etraflı hükümler koymuştur. 

İsviçre Borçlar Kanununda yer alan bu değişiklik toplu sözleşmeleri düzenliyen kanunun bünye
si içinde yapılmış olduğundan, biz de Borçlar Kanunumuzun 316 ve 317 nci maddelerini kaldırmayı 
ve toplu sözleşmelere ait hükümlerle grev ve lokavta ait hükümleri hususi ve bağımsız bir nitelik 
taşıyan bu kanunun bünyesi içinde toplamayı uygun bulduk. 

Madde 60. — Yürürlük tarihini göstermektedir. 
Madde 61. — Yürütmeye memur organı göstermektedir. 
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Geçici Komisyon Raporu 
Millet Meclisi - -

Sendikalar Kanunu teklifi ile ve tş veren Sendi- 8/3/1963 
buları Kanunu tasarısını ve Toplu Sözleşme, Grev 
$$ lokavt kanunu tasarısını incelemekle görevli 

Geçici Komisyon 
Esas No : 1/273 

Karar No : 5 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 1 nci toplantı yılının 7 Eylül 1962 günkü 113 ncü birleşiminde kuru 
lup 2 nci toplantı yılının 12 Kasım 1962 günkü 4 ncü birleşiminde yenilenmesi kararlaştırılan Ge
çici Komisyonumuz, Başbakanlığın Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi ifadeli, 31 Ağustos 1962 
tarihli ve 71/1770/2779 sayılı yazısına ek olarak sunulan «Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Ka
nunu Tasarısı'nı, Bursa Milletvekili İbrahim öktem, İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Trabzon 
Milletvekili Ali Şakir Ağanoğlu ve İzmir Milletvekili Şeref. Bakşık'ın 6 Temmuz 1962 tarihli 
«Sendikalar Kanun Teklifi» ve Başbakanlığın Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi ifadeli, 24 0-
cak 1963 tarihli ve 71/1950/271 sayılı yazısına ek olarak sunulan «İşçi ve İşveren Sendikaları Ka
nunu Tasarısı»yla ilgilerini karşılıklı olarak göz önünde tutmak suretiyle, Hükümet adına Ça
lışma Bakanının başkanlığında Adalet ve Çalışma Bakanlıklarının yüksek dereceli memurlarından 
kurulu bir hey'etin huzurunda incelemiş ve Hükümetle tam mutabakat hâlinde aşağıdaki hususla
rı kararlaştırmıştır : 

1. Sendikacılığın gelişmesi ile birlikte işçi ve işveren münasebetlerinde toplu pazarlık siste
minin de geliştiği görülmektedir. X I X ncu asır iktisadi liberalizminin tarihi incelenince, emek 
piyasasının tanzimsiz bırakılması sonucunda, işverenlerin bu piyasaya şu veya bu derecede hâ
kim olmak imkânını kolaylıkla buldukları anlaşılır. İşçilerin, hizmet akdinin muhtevasını ve çalış
ma şartlarını işverenlerle muvazene şartları içinde ve Devlet müdahelesini mümkün mertebe lüzum 
lu kılmıyacak tatminkâr neticelere ulaştırmak suretiyle pazarlık neticesinde kararlaştırabilmeleri, 
ancak ve ancak, sendikacılığın gelişmesi sonucunda erişilen toplu pazarlık sistemi sayesinde müm
kün olabilmiştir. 

Hâlen mevzuatımızda, toplu pazarlık ve toplu iş sözleşmesi mefhumlarına yer veren bâzı Kanun 
hükümleri mevcuttur. Borçlar Kanununun 316 ve 317 nci maddeleri ile İş Kanununun 82 nci maddesi
nin (D) bendi ve Sendikalar ve Sendika Birlikleri hakkındaki 5018 sayılı Kanunun 4 üncü madde
sinin (A) bendi, toplu iş sözleşmesinden bahsetmektedir. Bundan başka 5834 sayılı Kanunla onay
lanmış olan 98 sayılı Milletlerarası Çalışma sözleşmesi de, Hükümete, toplu iş sözleşmesi akdi serbesti
sini tesis için gereken tedbirleri almak vecibesini yüklemiştir. Bahse konu hükümlerden Borçlar 
Kanununun maddeleri 1911 de İsviçre'de tanzim olunan mehaz Kanundan 1962 de aynen iktibas 
olunmuştur. Bu maddeler, toplu iş sözleşmelerinin taraflarından, yazılı şekil mecburiyetinden, devam 
süresinden ve toplu iş sözleşmesi hükümlerine aykırı hizmet akidlerinin butlanından bahsetmek
le, toplu iş sözleşmesi mefhumunun bâzı ana esaslarını hukuk düzenimize ithal etmişlerdir. 1947 
de ısdar olunan 5018 sayılı Sendika ve Sendika Birlikleri hakkındaki Kanunun yukarda zikri ge
çen maddesinde de, sendikalara ve sendikaların aralarında kuracakları üst teşekküllere toplu iş sözleş
mesi akdi yetkisi tanınmaktadır. İş Kanununun yine, yukarda zifyri geçen maddesi İm kanuna 1954 de 
girmiştir. Bu madde kesinleşen Hakem Kurulu kararlarının üzerinden yirmialtı iş haftası geçmedik
çe toplulukla iş uyuşmazlığı çıkarılamıyaeağmı âmir olup bu müddetin toplu iş sözleşmesi ile 
uzatılabileceğini belirtmektedir. 

Mevzuatımızda mevcut bulunan bu hükümlere rağmen, memleketimizde akdedilmiş toplu iş söz
leşmesi sayısı çok azdır ve bunlar hayli önemsizdir. 
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Toplu iş sözleşmelerinin memleketimizde gerektiği gibi gelişememiş olmasının belli başh se

beplerinden biri, yukarda belirtildiği üzere, sendika hürriyetinin bütün icapları ile tesis edile
memiş olmasıdır. Komisyonumuzca kabul edilen Sendikalar Kanunu metninin kanunlaşması ve 
Cemiyetler Kanununda 12 ve 29 ncu maddelerde gerekli tadilâtın yapılması sonucunda bu en
gel tamamiyle ortadan kalkmış olacaktır. Mahkeme istiklâli ve hâkim teminatının kemaliyle tesis edil
miş olması ve toplantı ve gösteri yürüyüşü hürriyetinin Anayasaya uygun şekilde yeniden tan
zim edilmiş olması sayesinde, sendika hürriyeti de bütün unsurlarını kazanmış olacaktır. Bu* 
durumun, toplu iş sözleşmesi sisteminin gelişmesinde çok önemli bir unsur olacağı şüphesizdir. 

Bununla beraber, sendika hürriyetinin tam mânası ile tesisi dahi, memleketimizde toplu iş 
sözleşmelerinin gelişmesini sağlamaya yetmez. Bugün hemen bütün dünya memleketlerinde, toplu 
görüşme ve toplu iş sözleşmesi müesseseleri, sosyal ihtiyaçların ve tecrübelerin ışığı altında tefer
ruatlı bir tarzda tanzim olunmuştur. Borçlar Kanunumuzun mehazını teşkil eden İsviçre Borç
lar Kanunu da 1956 da bu istikamette tadil olunmuş ve kanuna birçok yeni hükümler eklen
miştir. Gerçekten, en ziyade temsil vasfını haiz teşekkül mefhumu, teşmil, toplu görüşmenin 
prosedürü ve toplu görüşme talebinin hukuki neticelerinin tesbiti gibi konuların teferruatlı 
hükümlerle tanzimi, toplu iş sözleşmelerinin gelişmesi için elzemdir. Bilhassa memleketimiz gibi, 
toplu görüşme ve toplu iş sözleşmesi konularında tecrübesi az olan memleketlerde, toplu gö-
rüşmede taraflara yol göstermek bakımından teferruatlı tanzimlerin zarureti aşikârdır. Bu ka
nun, bu alanda mevzuatımızda nıevcudolan boşluğu dolduracaktır. 

Ancak, toplu pazarlık ve toplu iş sözleşmesi müesseselerinin teferruatlı bir kanuni tanzimi
nin ortaya konması da, emek piyasasında işçi ve iş veren arasındaki pazarlık muvazenesini 
hukuki plânda temin etmek ve toplu iş sözleşmesi sisteminin gelişmesini sağlamak için yeterli 
değildir. Demokratik memleketlerdeki tecrübeler açıkça göstermiştir ki, işçilere, toplu görüşme
de ileri sürdükleri talepleri iş verene kabul ettirebilmek maksadı ile işi toplu halde terk etmek 
hakkı yani grev hakkı tanınmadıkça, bu gayeye ulaşılması bahis konusu olamaz. Grev hakkının 
tanınmasını zaruri kılan ana sebep, iş arzı ve talebinin taraflardan münhasıran birinin leh veya 
aleyhinde olan bir tarzda karşılaşmasını önliyecekk toplu görüşme usulleri ve şartları dairesinde 
akdedilen toplu iş sözleşmeleri suretiyle, hizmet akdinin muhtevasının ve çalışma şartlarının, 
ezcümle, ücretlerin, mümkün mertebe, bizzat işçi ve i§ verenler arasında ayarlanması imkânının, 
ancak ve ancak, grev hakkının mevcudiyetiyle açılabilmesidir. İşçinin millî gelirden âdilâne 
bir pay alabilmesi ve bu suretle, iktisadi bünyede verimliliğin esaslarından birinin yerleşebil-
mesi, onu, iş vereni, toplu i§ sözleşmesi akdine ve bunun için toplu görüşmeye imale edebilmesi 
ile kabil olabilir. Toplu halde işi bırakma ihtimali mevcudolmadıkça, isçinin iş vereni toplu 
iş sözleşmesi akdine imale edebilmesi çok güçtür, iş veren, toplu iş sözleşmesi akdine ve bu su
retle, işçiye millî gelirden âdil bir pay ayırmaca; işçinin is'afı mümkün taleplerini reddettiği 
takdirde, toplu halde işin bırakılması ihtimalinim kuvveden fiile çıkacağını bildiği zaman razı ola
bilir. Binaenaleyh, işçiye grev hakkının tanınması, toplu iş sözleşmelerinim gelişmesi suretiyle, 
işçinin millî gelirden âdilâne bir pay alabilmesi ve işçinin işletme içindeki marjinal verimine 
mümkün olduğu kadar yaklaşan- bir ücrete sahibolabilmesi için kesin bir zarurettir. Grev hakkı; 
iş arzının toplu olarak çoğalması imkânı kadar azalması imkânının da varlığını kabul etmek de
mektir. Mümkün olduğu kadar eşit şartlı bir iş piyasasının teşekkülüne asıl engel olan, grev 
hakkı değil; fakat, grev yasağıdır. Bu kanunda ve bu kanundan önce 9 Temmuz 1961 tarihli ve 
334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 47 nci maddesinde grev hakkının tanınmış olması-
nın sebebi, işte bunlardır. 

Grev hakkını, demokratik düzenim dayandığı vatandaşlar arasındaki hukuki eşitlik ilkesinin 
sonuçlarından biri olarak görmek de mümkündür. Gerçekten, grev hakkının tanınmadığı bir 
hukuk düzeninde vatandaşlar arasında mesleki alanda eşitlikten bahsetmek mümkün olamaz. 
Sendika hürriyeti ve grev hakkı, millî gelirin vatandaşlar arasında âdil bir şekilde dağılmasını 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 132 ) 



_ îâ -
sağiıyan iktisadi ve sosyal kuvvetlerin netice almasına imkân verecek hukuki zemini eşitlik esa
sına göre ortaya koyan müesseselerdir, işte, bu sebeple, sosyal birer hak olarak modern Anaya
salarda ve sosyal devlet ilkesini Cumıhuriyetin niteliklerinden biri sayan yeni Anayasamızda, 
sendika hürriyeti, toplu iş sözleşmesi hakkı ve grev hakkı, aynı zamanda, demokratik rejimin 
vazgeçilmez şartlarından biri olarak mütalâa edilmektedir. Gerçekten, bâzı pek hususi gelişme 
sebepleri veya tarihî sebepler dışında, grev hakkı, sadece, korporatist veya komünist memleket
lerde tanınmamaktadır. Korporatist rejimler, smıf mefhumunu inkâr uğruna işçi ve iş veren iş 
birliğini gerçekleştirmek için, Devlet müdahalesi ile bu iki unsuru bir araya getirirken, gerçekte, 
patronların hâkim olduğu bir hayat felsefesini işçi kütlesine kabul ettirmenin gayreti içinde ol
muşlardır. Komünist rejimler ise, bu rejimin kurulmasiyle işçinin istismarının sona erdiği tarzın
da tamamiyle nazari bir mülâhazanın altına gizlenmek suretiyle, ücretleri ve çalışma şartlarını, 
kalkınma maiksatlarına en uygun bir tarzda münhasıran Devlet müdahalesiyle tesbit etmenin gay
reti içinde ve ücretleriu ve çalışma şartlarının prensip itibariyle işçi ve iş veren arasında tesbit 
edilmesi kuralını bertaraf edebilmek maksadiyle, hukukan veya fiilen grev hakkını ortadan kal
dırmaktadırlar; bu sistem, kamu sektörünün son derecede geniş olduğu bir düzende işçi kütle
sini bürokrasinin emrine tabi kılmaktan başka hiçbir amelî sonuç doğurmamaktadır. Batılı an
lamda demokratik rejime girmek için geçirdiğimiz safhalardan sonra eriştiğimiz şu devrede, 
grev hakkının bizde de tanınması kesin bir zaruret olarak ortaya çıkmaktadır. 

Grev hakkının işçiye tanınmasından maksat, işçi ile iş veren arasında hukuk ve imkân eşit
liğini sağlamak olup bu eşitliği işçi lehine bozmak değildir. Bu sebeple, demokratik memle
ketlerde grev hakkına mütenazır olarak iş verene lokavt hakkı da tanınmakta ve bu hak da
hi - Anayasalarda bir temel hak olarak yer almamakla beraber - kanunla tanzim olunmakta
dır. Bu kanunda da bu esastan mülhem olunmuştur. 

Grev hakkının tanınmasını sendikacılığın bir müddet gelişmesine bağlamak yanlış bir görüş
tür. Çünkü, iş verenle toplu görüşmede işçinin elindeki en tesirli pazarlık vasıtası olan grev 
hakkı mevcudolmadıktan sonra, grev hakkından mahrum sendikalardan işçilerin büyük men
faatler sağlıyabilmelerini düşünmek boştur. 1947 den bu yana geçirdiğimiz tecrübe bunu açıkça 
göstermiştir. Bugün, işçilerimizin büyük kısmı, sendika şuurunun uyanmış olduğu çevreler
de bile, sendikalara girmeyi külfet saymaktadır. Bunun tek sebebi değilse bile, bellibaşlı se
beplerinden biri hiç şüphesiz, sendikaların tesirli olma imkânından, grev hakkının tanınma
mış olması dolayısiyle mahrum bulunuşlarıdır. 

Grev hakkının tanınmasına karşı ileri sürülen delillerden biri, grevin istihsali düşürdüğü 
ve toplum hayatını altüst ettiğidir Greve muarız olanlar, , bu pazarlık yolunun, istihsali enflâs-
yoncu olmıyan yollardan hızla artırmaya mecbur olan az gelişmiş bir memleketin iç ve dış 
iktisadiyatında yaratabileceği tehlikelere daima dikkati çekmektedirler. Hiç şüphesiz, her grev 
istihsalden bir kaybı gerektirir. Ancak, ftynı zamanda, millî gelirin adilâne bir tarzda dağıtıl
ması ve i'şçî ile iş veren arasında sosyal barışın devam etmesi de, verimliliğin ve istihsalin 
artmasının bir şartıdır. Bu itibarla, mesele, grevin mahzurlarını grevin faydalarına üstün tut
makla veya aksi şekilde düşünmekle halledilemez. Mesele, her şeyden önce, bu 'hakkı tanırken, 
onun mahzurları ile faydalarını kamu menfaati bakımından müm&ün olan en mükemmel şekilde 
telif etmekle halledilebilir. Lokavt hakkı için de, "hiç şüphesiz, aynı mütalâalar varittir. 

Bu telif işi, Kanun koyucusundan ziyade, bizzat işçilere ve iş verenlere düşen bir görevdir. 
İşçiler, her an vakitsiz veya haksız bir grevin topluma zararlı olabileceğini ve bu toplumu bir bü
tün olarak zarara uğratacak bir hareketten doğacak en 'büyük zarar payının da neticede ça
lışan 'kütlelere yükleneceğini unutmamalıdırlar. Gerçekten, ücretlerde nominal artışlar neticede 
enflâsyona götürür ve emeğin marjinal verimliliğinin üstünde bir paya mazhar kılınması ikti-

. sadi kaynakların israfı ve işletmelerin piyasadan çekilmesi sonucunu doğurur. Fakat, asırlık 
î tecrübeler şunu göstermiştir ki, her demokratik hürriyetin kullanılmasını, o hürriyetin kendi 
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sahiplerine bırakmak lâzımdır. 1947 den beri memleketimizde, sorumluluğunu müdrik bir sen
dika liderliği zümresi yetişmiştir. Grev hakkını tanırken, bu liderlik zümresinin basiretine ve 
nihayet Atatürk milliyetçisi Türk işçisinin millet menfaatlerini daima her şeyin • üstünde tutan 
vatanperver zihniyetine güvenmek lâzımdır. Grev hakkının memleketimiz için faydalı neticeler 
doğuracağına inanmamız, her şeyden önce, bu güven sayesinde mümkün olmaktadır. Grev hak-
kının tanzimine dair kanuni hükümlerden çok önce, bu konuda en büyük teminat, işte bu güvenin 
varlığıdır. Pek tabiî olarak aynı mülâihazalar lokavt (hakkı ve Türk iş vereni için de varittir. 

Yukarda bahse konu telif gayreti, bu kanun ^metninde şu bakımlardan gerçekleştirilmeye çalı
şılmıştır. 

A) Grev hakkının kullanılması işçi teşekküllerine bırakılmıştır. Grev hakkının, ancak disip
linli ve geniş işçi teşekkülleri içinde sorumlu bir zihniyetle kullanılabileceği tarihî deneme
lerle sabittir, öte yandan bu, işçi teşekküllerinin kuvvetlenmesi ve sendikacılığın işçilerimiz 
arasında yayılması bakımından da zaruri bir tedbir olarak düşünülmüştür. 

B) Greve karar verilnfesinden önce uzlaştırma usulüne başvurulması mecburi tutulmuştur. 
Bu suretle, istihsalin durması ihtimalinin kuvveden fiile çıkarılmasından önce, işçi ile işveren ara
sında bütün uzlaşma imkânlarının âzami tarzda araştırılması imkân dahiline sokulmuştur 

C) Grevin iktisadi bünyede ve toplum hayatında kesin olarak zararlı olmasını önliyen bâzı 
kanuni tedbirler derpiş edilmiştir. Bu tedbirler,demokratik memleketlerdeki esaslara uygun bu
lunmaktadır. 

D) Grev hakkı, Anayasamızın cevaz verdiği gibi, sadece meslekî ihtilâflarda kullanılabilecek 
bir hak olarak mütalâa edilmiş ve siyasi grev, sempati grevi ve verimi düşürücü usuller yasak 
edilmiştir. 

Yukarda belirtildiği üzere, bu kanunun dayandığı esaslardan biri de, işçi ile işveren arasında
ki münasebetlerde hukuki dengenin icaplarına riayettir. Bu itibarla işçiye tanınan grev hakkı 
mukabilinde, kendi özellikleri dairesinde, işverene de lokavt hakkının tanınması tabiî bir zaruret 
olarak görülmüştür. 

Anayasamız, işçi niteliği taşımıyan kamu hizmeti görevlilerine grev hakkını bir temel hak ola
rak tanımamış olduğu cihetle, millî geleneklerimiz icabı olarak ve pek çok demokratik memleket
lerde olduğu gibi, bunlara grev hakkı tanınmamıştır. Bu, Anayasanın 47 nci maddesindeki cevaza 
tamamiyle uygun düşmektedir. 

2. Komisyonumuz, kanun tasarısının başlığındaki «Toplu Sözleşme» deyimini «Toplu iş 
sözleşmesi» olarak kabul etmiştir. 

3. Komisyonumuz, Birinci Bölümün başlığını da aynı şekilde tadil ederek kabul etmiştir. 
4. Komisyonumuz, tasarının 1 nci maddesini, âkıd tarafları başka bir maddede zikretmek 

suretiyle tadilen kabul etmiştir. Bu vesileyle hizmet akdi ile iş akdi arasında hiçbir mahi
yet farkı olmadığı belirtilir. Bu maddedeki hizmet akdi tabiri iş akitlerini de içine almakta
dır. " ~ * 

5. Komisyonumuz, 2 nci maddeyi, katılma halini de ekliyerek kabul etmiştir. 
6. Komisyonumuz, 3 ncü maddede yer alan «emredici hüküm» ibaresini çıkarmıştır. Ger

çekten, bir toplu iş sözleşmesi sadece âmir hükümler ihtiva etmiyebilir. Komisyonumuz metni
nin 1 nci fıkrası bu anlayış dairesinde kaleme alınmıştır. 

Komisyonumuz, bundan başka, son fııkra hükmünü de değiştirerek sona eren toplu iş söz
leşmesi hükümlerinin yine bu vasfı taşıyarak değil; fakat, hizmet akdi hükmü olarak devam 
edeceğini belirtmiştir. Gerçekten, toplu iş sözleşmesi sena ermiş olduğuna göre, aksini derpiş 
etmek mümkün görülememiştir 

7. Komisyonumuz, tasarının 4 ncü maddesinin 3 ve 6 nci fıkralarını, bir sözleşmede ta
raf olmıyanlarm onu feshetmelerine imkân olamıyacağı için metinden çıkarmıştır. 

8. Komisyonumuz, tasarının 5 nci maddesine toplu iş sözleşmesinin iş - kolu esasına göre 
de yapılması kabul edildiğinden, federasyonları da ilâve etmiş ve ayrıca, iş ve? en değişmesi 
halini de bu maddede mütalâa etmeyi uygun görmüştür. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 132 ) 



- 14 — 
9. Komisyonumuz, tasarının 6 ncı maddesinde (b) bendinde yer alan hali, sadece teşekkülden 

çıkma şıkkına inhisar ettirerek kaleme almayı, 4 ncü madde muvacehesinde uygun telâkki eyle
miştir. 

10. Komisyonumuz, tasarının 7 nci maddesi hükmünü, konunun tamamına şâmil olması gerek
tiği cihetle, sistematik bakımından, kanun metninin sonunda 50 nci madde olarak kabul etmiştir. 

11. Komisyonumuz, İkinci Bölümün başlığını tadilen kabul etmiştir. 
12. Komisyonumuz, tasarının 8 nci maddesini 7 nci madde olarak ele alarak bu maddeyi iş kolu 

esasına göre toplu iş sözleşmesi yapılmasını da-kabul etmek suretiyle tadilen yeniden kaleme almış
tır. Gerçekten, Fransız hukukunda iş yeri veya işletme esasına göre yapılan «conventiond' ctablissc-
ment» toplu iş sözleşmesi yani «convention colleetive» sisteminin sadece tamamlayıcı bir unsuru ola
rak ortaya çıkmaktadır. Toplu iş sözleşmesi sisteminin tanzimi fonksiyonunu ifa edebilmesi, bu 
sözleşmelerin işkolu esasına göre yapılmasının osas olması takdirinde mümkün olabilir. Bu itibarla 
komisyonumuz, tasarıda yer alan iş yeri - ve muhtelif iş yerleri ve bu arada muhtelif iş yerlerinden 
mürekkep bir işletene - esasına göre toplu iş sözleşmesi yapılması imkânını saklı tutmuş; ancak, asıl 
olarak da, toplu i§ sözleşmesinin işkolu esasına göre yapılması ilkesini kabul etmiştir. Böyle olun
ca, işkolunda toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi, asıl olarak o işkolunda işçilerin çoğunluğunu tem
sil eden federasyona ve ancak federasyon yoksa, aynı vasıftaki sendikaya tanınmıştır. 

Komisyonumuz, tasarının bu maddesinin 3 ve 4 ncü fıkralarında yer alan kuralı 3 ncü bent ola
rak tedvin etmiştir. Komisyonumuz, bir iş yerinde çeşitli işçi kategorileri için ayrı toplu iş sözleş
meleri yapılabilmesine Yüksek Hakem Kurulu karariyle cevaz vermenin, gemi zabitanı şıkkında 
görüldüğü üzere, bir zaruret olabileceği ve bunun Anayasaya hiçbir aykırılığı olmadığı neticesine 
varmıştır. Komisyonumuzun kanaatine göre bu kural dolayısiyle, işçi sendikacılığı hareketinde do
ğabilecek iftirak temayülleri mübalâğa edilmekte olup bu gibi temayülleri yenmek bizzat işçi sen
dikacılığı hareketinin kendisine düşen bir iştir. 

Komisyonumuz, bu maddenin diğer fıkralarını başka maddelerde tedvin etmeyi uygun görmüştür. 
Komisyonumuz, bu maddeye ilâve ettiği 4 ncü bentte dayanışma aidatı müessesesini getirmekte

dir. Gerçekten, sendikaya girmeden sendika faaliyetinden istifade etmek, iş ve toplum ahlâkı ile 
kabili telif olmıyan bir hareket olacağı gibi, buna cevaz vermek, işçi sendikalizmini gelişmemeye 
mahkûm etmek demek olurdu. Aynı mülâhaza.ile, tasarının bu maddesinin 2 nci fıkrası da çıkarıl
mıştır. 

13. Komisyonumuz, 8 nci madde olarak metne yeni bir madde eklemiş ve bu maddede teşmil yet
kisini tanzim eylemiştir. Toplu iş sözleşmesinin yapılması asıl olarak işkolunda olacağına göre, da
ha önce iş yeri esasına göre yapılmış bir toplu iş sözleşmesinin o işkolundaki işçilerin çoğunluğunu 
kapsaması veya kapsar hale gelmesi veyahut toplu iş sözleşmesi daha önce işkolu esasına göre yapıl
mış olup da daha sonra piyasaya o sözleşmede taraf olmamış iş verenlerin girmesi ve yeni iş saha
larının bu suretle açılması gibi sebeplerle bâzı işçiler o sözleşmeden faydalanamıyorlarsa, iş piya
sasının yeknesak şartlara kavuşturulmasına aki ve lüzumsuz grev ve lokavtların önlenmesindeki ka
mu menfaatine binaen, bu toplu iş sözleşmesini teşmil etme yetkisi, bâzı şartlarla Bakanlar Kuru
luna tanınmıştır. Bu yetkinin, esas itibariyle, Fransız hukukunda da mevcudolduğu belirtilir. 

14. Komisyonumuz, 9 ncu maddeyi, tasarının 8 nci maddesinin 5 ve 6 ncı fıkralarını işkolu 
esasım da ilâve etmek suretiyle tadil ederek tedvin etmek suretiyle meydana getirmiştir. 

15. Komisyonumuz, 10 ncu maddeyi, tasarının 8 nci maddesinin 7 ve 8 nci fıkralarını işkolu 
esasına göre tadil etmek suretiyle yeniden kaleme alarak meydana getirmiştir. 

16. Komisyonumuz, 11 nci maddeyi, tasarının 9 ncu maddesini işkolu esasına göre tadil etmek 
suretiyle meydana getirmiştir. 

Komisyonumuz, toplu görüşmeye çağrı yetkisinin varlığı üzerindeki anlaşmazlıkların çözül
mesinin, mevcut bir hakkın izharı anlamını taşımasına binaen kazai bir mahiyeti olduğunu müşahede et
miş ve bu itibarla, bu anlaşmazlıklar hakkında verilecek idari kararlara itirazların kazai bir mercie 
yapılmasını Anayasanın 114 ncü maddesi muvacehesinde zaruri görerek, bu itirazları hal mercii-
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ni, il hakem kurulu yerine, mahallin iş dâvalarına bakan mahkeme olarak tesbit etmiştir. Ger
çekten, il hakem kurulları ve yüksek hakem kurulu, mevcut hakları bir uyuşmazlık vesilesiyle 
izhar eden kurullar olmayıp, yetkili oldukları hallerde çalışma şartları konusunda hak ihdas 
eden ve bâzı hallerde de icra makamlarına istişari mütalâa veren kurullardır. Bu kurulların fonk
siyonları icabı olduğu kadar, teşekkül ve terekküp tarzları bakımından da kazai bir mahiyetleri 
olmadığı aşikârdır. 

17. Komisyonumuz, tasarının 10 ve 11 nci maddelerinde yer alan esasları işkolu esasına gö
re tadilen tedvin ederek 12 nci maddeyi meydana getirmiştir. 

18. Komisyonumuz, tasarının 12 nci maddesini işkolu esasına göre tadilen 13 ncü madde ola
rak kabul etmiştir. 

19. Komisyonumuz, üçüncü bölümün başlığını aynen kabul etmiştir. 
20. Komisyonumuz, tasarının 13 ncü maddesini işkolu esasına göre tadilen kabul etmiştir. 
21. Komisyonumuz, tasarının 14 ncü maddesini işkolu esasına göre değiştirdikten gayrı, Uz

laştırma Komisyonunun Başkanının tarafsız aracılar tarafından seçilecek bir üçüncü tarafsız aracı 
olması ilkesini kabul etmiştir. Tarafsız aracılar üçüncü tarafsız aracıyı belli bir süre içinde seçe-
mezse, bu aracı bir hâkim tarafından seçilecektir. 

22. Komisyonumuz, tasarının 15 nci maddesini 16 nci madde olarak tadilen kabul etmiştir. 
23. Komisyonumuz, dördüncü bölümün başlığını aynen kabul etmiştir. 
24. Komisyonumuz, tasarının 16 neı maddesini sistematik bakımından yerinde görmiyerek çı

karmış ve bu maddede yer alan ana fikri, bahis konusu bölümün diğer maddeleri içinde ifade 
etmeyi uygun bulmuştur. 

25. Komisyonumuz, tasarının 17 nci maddesini tadilen kabul ederken, grevin maksadı hakkın
daki ibareleri maddeden çıkarmıştır. Gerçekten grevin kanuni veya gayrikanuni olup olmaması 
maksadına göre değişebildiğine göre, böyle bir tarifi kabul etmek cezai hükümlerin sevkı bakı
mından birçok zorluklar çıkaracaktır. Bu itibarla, grev, bu maddede, sadece maddi unsuru ile 
ele alınmış ve kanuni ve gayrikanuni grevin tarifi bu kanundaki esaslara atfen yapılmıştır. 

26. Komisyonumuz, tasarının 18 nci maddesini 17 nci madde vesilesiyle izah edilen hususla
rın gerektirdiği tarzda değiştirmek suretiyle kabul etmiştir. 

27. Komisyonumuz, 19 ncu madde olarak, tasarının 16 nci maddesinde yer alan şıktan yani 
toplu görüşmenin ve uzlaştırma gayretinin neticesiz kalması şıkkından ibaret olan greve karar 
verme yetkisini iki noktada genişletmek suretiyle, genel olarak greve karar verme yetkisinin ne zaman 
doğacağını tanzim etmiş bulunmaktadır. 

Gerçekten, grev hakkı sadece, toplu görüşme ve uzlaştırma sonucunda anlaşmazlığın giderileme-
mesi halinde değil; aynı zamanda, iş verenin toplu görüşmeye gelmemesi halinde de mevcudolmalıdır. 
Bütün demokratik memleketlerdeki durum budur, Bu itibarla, komisyonumuz, iş verenin toplu görüş
meye gelmemesinin müeyyidesi olarak cezai müeyyide yerine, grev hakkını kabul eylemiştir. 

Diğer taraftan, Anayasamızın 47 nci maddesinde grev hakkının, aynı zamanda, hak ve menfaatle
ri korumanın bir vasıtası olduğu da ifade edildiğine göre, mevcut bir hakkın ihlâli dolayısiyle de grev 
hakkı tanınmıştır. Gerçekten, mevcut bir hakkın tanınması amaciyle mahkemeye müracaat yolundan 
sonuç alınması çok uzun sürebileceği cihetle, bu, iş verenlerin türlü suiistimallerine yol açabilir ve aç
maktadır. Bu suiistimalleri önlemek, ancak grev hakkının bu şıkta da meveudolmasiyle mümkündür. 
Ancak, diğer taraftan, hak izharı fonksiyonu bir yargı fonksiyonu olduğuna göre, grev hakkını Türk 
mahkemelerinin yargı yetkisinin üzerinde bir hak olarak telâkki etmeye de imkân yoktur. Bu itibar
la, komisyonumuz, bu şıkta grev hakkını tanımış; ancak, mahkemeye de grevi durdurma hakkını tanı
mıştır. Böyle olunca, bu sistem, aslında, tarafları mahkemeye müracaata zorlayan bir sistem olarak iş-
liyecektir ve mahkemenin grevi durdurmaması ihtimali karşısında iş veren, işçi haklarını hotbehot ih
lâl cihetine gidemiyecektir. Taraflardan hiçbirinin mahkemeye müracaat etmemesi halinde de, kamu 
menfaati mülâhazasiylc mahkemeyi harekete getirmek üzere Çalışma Bakanlığına mahkemeye müra-
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caat yetkisi tanınmış bulunmaktadır. Bu halde, grevi durdurmak için mahkeme ihtiyati tedbire müta-
allik usulleri uygulıyacaktır. Ancak, bu şıkkın özelliği icabı olarak, grev durdurulunca belli bir süre 
içinde ihtilâfın esasına mütaallik dâvanın açılması halinde durdurma kararının hüküm ifade etmiye-
ceği ve teminata mütaallik olan Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun hükümleri bu halde uygu-
lanmıyacaktır. Pek tabiîdir ki, herhalükârda mahkemenin kesinleşmiş hükmünün tebliğiyle grev dur-
durulacaktır. 

Bu maddede grev bakımından vaz'edilen esaslar, pek tabiîdir ki, lokavt için de aynen vaz'edil
miştir. 

Bu vesileyle, greve karar verildiğinde, aynı zamanda iş verenin de lokavta karar vermesinin dai
ma mümkün olabileceği belirtilir. 

28. Komisyonumuz, tasarının 19 ncu maddesini 20 nci madde olarak tadilen kabul etmiştir. 
Komisyonumuzca ilâve edilmiş olan grev yasakları, harb haline, sıkıyönetim haline, seyir halindeki 
tren ve karayolu ulaştırma vasıtalarına ve adlî bir görev olduğundan noterlik hizmetlerine ve bir de 
umumi felâket hallerine ait yasaklardır. Bu yasaklar, bellibaşlı demokratik memleketlerde kabul olu
nan yasaklardan mahiyet itibariyle ayrılmamaktadır. Komisyonumuz, su, elektrik ve havagazı istih
sal ve tevzi işlerindeki grev yasağını, sadece kamu teşekkülleri tarafından yerine getirilen hizmetlere 
inhisar ettirmiş ve özel teşebbüsçe bu alanda girişilmiş faaliyetlerden grev yasağını kaldırmıştır. Aynı 
yasakların lokavt için de vâridolduğu şüphesizdir. 

29. Komisyonumuz, tasarının 20 nci maddesindeki ana fikri benimsemiş ve grev ve lokavtı geçici 
olarak durdurma müessesesini çok daha sarih ve teminatlı bir şekilde yeniden düzenlemiştir. Komisyo
numuz, tasarının 20 nci maddesinin son fıkrasını reddetmiştir. Gerçekten, bu bakımdan, bütün de
mokratik memleketlerde bir tefrik yapıldığına raslamak mümkün olamamıştır. 

30. Komisyonumuz tasarının 21 ve 22 nci maddelerinde yer alan ve bütün demokratik 
memleketlerde - hızla yayılan grev oylaması müessesesini, toplu iş sözleşmesi ve grev hakkı ba
kımından iş kolu esası da kabul 'edilmiş bulunduğuna göre, yeni esaslara göre yeniden 
tedvin ederek 22 nci maddeyi meydana getirmiştir. Gerçekten, bir iş yerinde kilit mevkilerin
de bulunan birkaç işçinin grev yapması yüzünden, grev yapmak istemiyen büyük bir işçi 
kütlesinin zarara duçar edilmesini kabul etmek mümkün değildir. Aksi halde, grev hakkının 
istimalinde demokratik esaslardan uzaklaşılmış olur. Bu müessesenin sarı - sendikacılığı 
3rani iş verenin işçi üzerinde işçi sendikacılığı hareketi aleyhinde müessiriyetini arttıracağı 
iddiasına gelince; bu tarz faaliyetlere karşı Sendikalar Kanunu metninde gereken tedbir ve 
müeyyideler alındıktan başka, bu gibi hallerde işçi kütlesinin tesanüt şuurunu yaratmanın, 
bizzat işçi sendikalizmi hareketine düştüğünü belirtmek lâzımdır. 

31. Komisyonumuz tasarının 23 ve 24 ncü maddelerini birleştirerek yeniden kaleme almış 
ve 23 ncü maddeyi meydana getirmiştir. 

32. Komisyonumuz, tasarının 25 nci maddesini redaksiyon bakımından tadilen 24 ncü 
madde olarak benimsemiştir. 

33. Komisyonumuz, tasarının 26 neı maddesini, 25 nci madde olarak ve redaksiyon ba
kımından değiştirerek benimsemiştir. 

34. Komisyonumuz, tasarının 27 nci maddesini 26 nci madde olarak kaleme alırken, bu 
maddede vaz'edilen yasağın sadece ferdî hizmet akitlerine şâmil olduğunu; yoksa, bütün de
mokratik memleketlerde olduğu gibi, toplu iş sözleşmelerine ahdî grev yasağına dair hüküm
ler konulmasına cevaz verilmesi gerektiğini mütalâa eylemiştir. 

35. Komisyonumuz, 27 nci madde olarak tasarının 28,30 ve 31 nci maddelerini bir arada mü
talâa ederek yeniden kaleme almıştır. 

36. Komisyonumuz, tasarının 29 ncu maddesini 28 nci madde olarak ele almış; ancak, tasarı
daki hükümleri, bilhassa âmme sektöründe, grevi haklı olmıyan bir tarzda teşvik edici mahiyette 
görmüş ve bu hükümleri hakkaniyete uygun bir şekilde değiştirmiştir. 

37. Komisyonumuz, 29 ncu madde olarak, tasarının 31 ve 32 nci maddelerini birleştirip yeni
den kaleme almıştır. 
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38. Komisyonumuz, 30 ncu madde olarak, tasarının 33 ncü maddesini ele almış ve bu maddede 

mevcut olan şıkka, lokavtın iş yerini fiilen kapatma maksadiyle yapılması şıkkını da eklemeyi 
uygun görmüştür. 

39. Komisyonumuz, yeni bir madde olarak, 31 nci maddeyi sevketmiş ve bütün demokratik 
memleketlerde mevcut bir müessese olarak grev bekçiliği müessesesini, umumi asayişi bozmasını 
önliyecek esaslar dairesinde kabul eylemiştir. 

40. Komisyonumuz, yeni bir madde olarak 32 nci maddeyi, grev bekçiliği müessesesine mü
tenazır olarak lokavt denetçileri müessesesini kurmak maksadiyle sevketmiştir. 

41. Komisyonumuz, 33 ncü madde olarak yeni bir madde sevketmek suretiyle, yine bütün 
demokratik memleketlerde mevcut olduğu tarzda ve grev ve lokavt halinde işçilere ve işveren
lere hiçbir mükellefiyet yüklememek kaydiyle, mülki âmirin yetkilerini belirtmiştir. 

42. Komisyonumuz, beşinci bölümün başlığını aynen kabul etmiştir. 
43. Komisyonumuz, tasarının 34 ncü maddesini 35 nci madde olarak ele almış ve maddede il 

hakem kurulunun mahiyetine uygun tadilleri yapmıştır. 
44. Komisyonumuz, tasarının 35 nci maddesini 36 nci madde olarak ele almış ve işkolu esası

nın kabul edilmiş olmasının doğurduğu neticeleri maddeye ekledikten başka, Yüksek Hakem Kuru
lunun terekküp tarzına bu kurulun mahiyetine uygun diğer değişiklikleri de getirmiştir. 

45. Komisyonumuz, 37 nci madde olarak tasarının 36 nci maddesini, genel hukuk esaslarına 
göre tadilen kabul etmiştir. 

46. Komisyonumuz, 38 nci madde olarak, tararının 37 nci maddesini ele almış ve sarı sendika
cılığı önlemek maksadiyle bu maddeye bir sonuncu fıkra eklemek suretiyle tadilen kabul etmiştir. 

47. Komisyonumuz, tasarının 38 nci maddesini tadilen kafoul etmiş ve Türkiye'de muhtelif işçi 
konfederasyonlarının kurulmasının mümkün olduğu fikrine böylelikle itibar göstermiştir. 

48. Komisyonumuz 40 ncü madde olarak tasarının 39 ncu maddesini redaksiyon bakımından 
hukukileştirerek kabul etmiştir. 

49. Komisyonumuz, tasarının 40 nci maddesini redaksiyon bakımından tadilen 41 nci madde 
olarak benimsemiştir. 

50. Komisyonumuz, tasarının 41 nci maddesini redaksiyon bakımından değiştirerek 42 nci mad
de olarak benimsemiştir. 

51. Komisyonumuz, tasarının 42 nci maddesini, esasen mümkün olan bir hususu ifade eden 
son fıkrasını çıkararak, 43 ncü madde olarak kabul etmiştir. 

52. Komisyonumuz, tasarının 47 nci maddesini 43 ncü madde olarak ve teferruata mütaallik 
bâzı değişikliklerle kabul etmiştir. 

53. Komisyonumuz, altıncı bölümün başlığını aynen kalbul etmiştir. 
54. Komisyonumuz, tasarının 45 ve 46 nci maddelerini bir arada mütalâa ederek ve yeniden 

kaleme alarak 45 nci madde haline getirmiştir. 
55. Komisyonumuz, tasarının 49 ncu maddesini 46 nci madde olarak ve diğer bâzı benzeri hu

susları da ekliyerek kabul etmiştir. 
56. Komisyonumuz, tasarının 50 nci maddesini, gerekli benzeri hususları da ekliyerek ve 47 nci 

madde olarak kabul etmiştir. 
57. Komisyonumuz, metne 48 nci madde olarak, bütün demokratik memleketlerde Hükümete 

tanınan ve işçi ve iş veren için en ufak bir mecburiyet getirmiyen arabuluculuk müessesesini ek
lemeyi uygun görmüştür. 

58. Komisyonumuz, tasarının 51 nci maddesini, gerekli ilâveleri yaparak 49 ncu madde halin
de kalbul etmiştir. 

59. Komisyonumuz, tasarının 7 nci maddesini, yukarda da açıklandığı gibi, 50 nci madde 
olarak kalbul etmiştir. 

60. Komisyonumuz, tasarının 48 nci maddesini redaksiyon bakımından değiştirerek 51 nci 
madde olarak kabul etmiştir. 
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61. Komisyonumuz, yedinci bölümün başlığınıaynen kabul etmiştir. 
62. Komisyonumuz tasarının 52, 53, 54, 55, 56, 57 ve 58 nci maddelerini esas itibariyle be-

nimsiyerek yeniden tedvin etmiş ve metne ayrıca, siyasi grevin bir nev'ini Devlet, il özel idaresi 
ve belediye kararlarına tesir maksadiyle grev yapılması olarak tarif etmek suretiyle teorim eden 
bir madde, grev ve lokavt yasaklarına ve grev ve lokavtı geciktirme kararma riayetsizlik halle
rini diğer gayrikanuni grev ve lokavt hallerine nisbetle daha ağır bir şekilde tecrim eden bi
rer madde, verimi düşürmek için anlaşarak ve topluca hareketi tecrim eden bir madde, grev 
ve lokavt kapsamına girmiyen işçilerin çalışmayı reddetmesi halini daha ağır bir şekilde ce
zalandıran bir madde ve grev bekçiliği müessesesinin kötüye kullanılmasını tecrim eden bir mad
deyi metne ilâve etmiş+ir. 

Bu ceza hükümleri, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 62 ve 63 ncü maddelerde yer almıştır. 
işçi niteliği taşımıyan kamu hizmeti görevlileri hakkında kanunlarımızda mevcut hüküm

lerle Türk Ceza Kanununun ezcümle 201 nci maddesi hükümleri saklıdır. Türk Ceza Kanunu
nun 201 nci maddesinde sözü edilen cebir ve şiddet mefhumuna kanuni grev ile kanuni lokav
tın dâhil olmadığı şüphesizdir. 

63. Komisyonumuz Sekizinci Bölümün başlığını aynen kabul etmiştir. 
64. Komisyonumuz, tasarının 1 nci geçici maddesini redaksiyon bakımından değiştirerek ka

bul etmiştir. 
65. Komisyonumuz, tasarının 2 nci geçici maddesini de ufak değişikliklerle kabul etmiştir. 
66. Komisyonumuz, Dokuzuncu Bölümün başlığını aynen kabul etmiştir. 
67. Komisyonumuz, tasarının 59 ncu maddesini 64 ncü madde olarak ele almış ve Borçlar 

Kanununun 316 ve 317 nci maddelerini, genel esasları ihtiva etmeleri sebebiyle mer'i kalmaları ge
rektiğinden metinden çıkarmıştır. Borçlar Kanununun bu maddelerinin, bu kanunun kapsamına gi
ren hallerde uygulanmıyacağı tabiîdir. 

68. Komisyonumuz, tasarının 60 nci maddesini 65 nci madde olarak ele almıştır. Komisyonumuz, 
kanunun yürürlük tarihini yayımından bir ay sonra olarak tesbit ederken, bu süre içinde Sendikalar 
Kanununa göre yürürlüğe konacak ve iş kollarını tarif edip birbirleriyle ilgili iş kollarını tesbit ede
cek olan yönetmeliğin işbu kanunun tatbikatı bakımından elzem olduğunu nazarı itibara almıştır. 

69. Komisyonumuz, tasarının 61 nci maddesini 66 nci madde olarak ele almış ve redaksiyon ba
kımından değiştirerek kabul etmiştir. 

70. işbu kanun tasarısı, Genel Kurulun 7 Eylül 1962 günkü 113 ncü Birleşiminde alman karar 
gereğince, komisyonumuz metninin kamu gelirlerini azaltıcı nitelikte olan 49 ncu maddesiyle bütçeyi 
ilgilendiren 51 nci maddesini görüşmek üzere Plân Komisyonuna havalesini teminen Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

71. Komisyonumuz, işbu tasarıyla ilgili raporunun Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülme
sini, esas komisyon olarak talebeder. 

Geçici Komisyon Başkanı Başkanvekili Sözcü Kâtip 
izmir izmir istanbul Balıkesir 

Şeref Bakşık Bâzı maddelerine muhalifim. Coşkun Kırca (imzada hazır bulunamadı) 
Adana Saim Kaygan Kaya Bulut 

Bâzı maddelerinde söz Afyon K. Artvin Çanakkale 
hakkım mahfuzdur. Halûk Nur Baki Saffet Eminağaoğlu Burhan Arat 

İbrahim Tekin istanbul izmir izmir 
Elâzığ Söz hakkım mahfuzdur. Bâzı maddelerine muhalifim. Mustafa Uyar 

(imzada hazır bulu- Ismaü Hakkı Tekinel Ali Naüi Erdem 
namadı.) Malatya Maraş Urfa 

Naci Güray Mehmet Belikaya Hasan Fehmi Evliya Celâl öncel 
Malatya Zonguldak Zonguldak (imzada hazır bulunamadı). 

Avni Akşit Mehmet Ali Pestüci Yusuf Ziya Yücebügin 
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Plân Komisyonu rapora 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

3 . 4 . 1963 

Toplu sözleşme, grev ve lokavt kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu komisyonumuza ha
vale edilmiş olmakla incelendi ve görüşüldü. 

Uzun vadeli plânla ilgili kanunların bu plâna uygunluğunun incelenmesi 77 sayılı Kanunun 3 
ncü maddesine göre komisyonumuzun asli vazifesi olduğuna karar verilmiştir. 

Komisyonumuza davet edilen Plânlama Teşkilâtı Uzmanı kanunun Geçici Komisyonda görüşül
mesi sırasında haberdar edilmediklerini ve mütalâalarını beyan edebilmeleri için kendilerine mehil 
verilmesini istemiştir. Bu talep komisyonumuzca yerinde görülerek mehil verilmiş ve neticede 
Uzman kanunun bâzı maddelerinin plâna aykırı hükümler ihtiva ettiğini ifade etmiş olduğundan 
kanunun tümü üzerinde komisyonumuzca müzakerelere başlanmış ise de Millet Meclisi Genel Ku
rulunun 1.4.1963 tarihli kararı gereğince tasarının 49 ve 51 nci maddelerinin görüşülmesi karara 
bağlanmış bulunduğu komisyonumuza Meslis Başkanlığı tarafından tebliğ edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümünün 77 sayılı Kanun gereğince komisyonumuzca görüşülmesi lüzumu 
hakkındaki kanaati muhafaza etmekle beraber Yüksek Genel Kurulun kararma ittibala komisyo
numuz yalnız 49 ve 51 nci maddeleri görüşmek durumunda kalmıştır. 

Adı geçen maddelerin görüşülmesi sonunda 49 ncu madde ekseriyetle aynen, 51 nci madda de, 
(bu kanun gereğince yapılacak ödemeler) hükmü vazıh görülmemiştir. Zira bu ibare maksadın dı
şına çıkılmasına- da sebebolacağı gibi tatbikatta yanlış anlamalara sebebiyet verecektir. 

Bu sebeple tasarının 44 ncü maddesinde zikredilen hususlar için ödeme yapılması icabettiğin-
den mezkûr maddeye atıf yapılmak suretiyle madde aşağıdaki şekilde tadilen kabul edilmiştir. 

ödenek 
MADDE 51. — Bu kanunun 44 ncü maddesi gereğince yapılacak ödemeleri karşılamak üzere ge

rekli ödenek, Çalışma Bakanlığı bütçesine konulur. 
Raporumuz Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sulunur. 

Başkan 
Hatay 

49 ncu maddede tesis edilen muafiyetler 
plân esaslarına aykırı olup bu muafiyet
lerin ilgili ana kanunlarda yer alması ge
rektiği cihetle mezkûr maddenin aynen 

muhafazasına muhalifim. 
Ş. înal 

Başkan V. 
Balıkesir 

F. Islimyeli 

Sözcü 
Ordu 

A. H. Onat 

Bu rapor Sözcüsü 
Aydın 

0. Apaydın 

Kars 
K. Okyay 

Konya 
49 ncu maddeye plâna 
aykırı olduğu cihetle 

muhalifim. 
/. Baran 

Kâtip 
Yozgat 
V. Uyar 

Trabzon 
A. Şener 

Konya 
49 ncu maddeye plâna 
muhalif olduğu kanaa

tiyle muhalifim. 
R. özal 

Artvin 
S. 0. Avcı, 

Hatay 
A. 8. Hocaoğlu 

Mardin 
Ş. Aysan 

Balıkesir 
Tümünün müzakeresi 

reyi ile 
A. A. Bolak 
Kırşehir 

Söz hakkım baki. 
A. Bilgin 

Sinop 
M. Alicanoğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Toplu sözleşme, grev ve lokavt Kanunu 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Toplu sözleşme 

\ Tanım ve konu 

MADDE 1. — A) îş verenler veya iş veren 
sendikalariyle işçi sendikaları arasında iş ba
ğıtlarının yapılması, konusu ve bitimi ile ilgili 
hükümleri birlikte tesbit etmek amacı ile ya
pılan sözleşmelere toplu sözleşme denir. 

B) Toplu sözleşme, iş verenlerle işçiler ara
sındaki münasebetlerle ilgili olmak şartiyle, 
birinci fıkrada gösterilen şartlardan başka hü
kümleri de kapsayabilir. 

C) Toplu sözleşme, bağıtlı tarafların kar
şılıklı hak ve borçlarını (A) ve (B) fıkraların
da gösterilen şartların kontrol ve uygulanma
sını da düzenleyebilir. 

Şekil 

MADDE 2. — Toplu sözleşmenin yapılması, 
değiştirilmesi ve feshi yazılı olmadıkça muteber 
değildir. 

Hükümler 

MADDE 3. — Toplu sözleşmedeki hükümler
den iş bağıtlarının yapılması, konusu ve bitimi 
ile ilgili olanlar, sözleşme süresince, sözleşme 
ile bağlı iş veren ve işçiler için emredici hü
küm niteliğindedir. 

Toplu sözleşme ile bağlı bulunan iş veren
lerle işçiler arasındaki iş bağıtlarının toplu 
sözleşmenin emredici hükümlerine aykırı şart
lan bâtıldır. 

Ferdî iş bağıtlarının bâtıl şartlarının yerini 
toplu sözleşme şartları alır. 

Toplu sözleşmede tersi belirtilmedikçe iş ba
ğıtlarının işçiler lehine olan hükümleri mute
berdir. 

îş bağıtlarında açıklık bulunmıyan durum
larda toplu \ sözleşme hükümleri uygulanır. 

Toplu sözleşmelerin feshi veya infisahı ha
linde yenisi yapılıncaya kadar eski söz
leşme hükümleri yürürlükte kalır. 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt Kanunu 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Toplu iş sözleşmesi 

Tanım 

MADDE 1. — 1. Bu kanun anlamında toplu 
iş sözleşmesi, hizmet akdinin yapılması, muh
tevası ve sona ermesi ile ilgili hususları dü-
zıenlemek üzere, 7 nci maddede gösterilen iş
çi teşekkülleri ile iş veren veya iş veren te
şekkülleri arasında yapılan bir sözleşmedir. 

2. Toiplu iş sözleşmesi, işçi ve iş veren mü
nasebetlerini ilgilendiren diğer hususlar ile ta
rafların karşılıklı hak ve borçlan ve özellik
le, 1 nci bent ile bu bentte gösterilen husus-
lann uygulanması ve denetimi ile ilgili hü
kümleri de ihtiva edebilir. 

Şekil 
MADDE 2. — Toplu iş sözleşmesinin ya

pılması, değiştirilmesi, feshi ve toplu iş söz
leşmesine katılma yazılı olmadıkça muteber de
ğildir. 

Toplu iş sözleşmesinin hükmü 

MADDE 3. — Toplu iş sözleşmesinde aksi 
belirtilmedikçe, hizmet akitleri toplu iş söz
leşmesine aykın olamaz. 

Hizmet akitlerinin toplu iş sözleşmesine ay
kın hükümlerinin yerini, toplu iş sözleşme-

> sindeki hükümler alır. 
Hizmet akdinde düzenlenmeyen hususlarda 

toplu iş sözleşmesindeki hükümler uygulanır. 
Toplu iş sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe, 

hizmet akdinin işçi lehindeki hükümleri mu
teberdir. 

Her ne sebeple olursa olsun sona eren top
lu iş sözleşmesinin hükümleri, yenisi yürür
lüce girinceye kadar, hizmet akdi hükmü ola
rak devam eder. 
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Mü. 

Toplu sözleşmenin süresi ve bitimi 

MADDE 4. — Toplu sözleşme belirli veya 
belirsiz süreli olabilir. Süresi belirli toplu 
sözleşme bir yıldan az, üç yıldan uzun süreli 
olamaz. 

Sürenin bitiminden bir ay önce taraflar söz
leşmeyi feshedeceklerini bildirmezlerse eski 
sözleşme bir yıl süre ile kendiliğinden yenilen
miş sayılır. 

Bu fıkra hükmüne göre sözleşmenin feshini 
bildirmeye, sözleşmenin bitiminden önceki ge
riye doğru üçüncü ay içinde o iş yerinde en 
çok üyesi bulunan işçi sendikası yetkilidir. 

Faaliyetleri bir yıldan az süren işlerde 
uygulanmak üzere yapılacak toplu sözleşme
lerin yürürlük süresi bir yıldan az olabilir. 
Şu kadar İd, bu sözleşmeler, işin sonuna kadar 
uygulanır. 

Toplu sözleşme belirsiz bir süre için yapıl
mışsa, bağıtlı taraflardan her biri bir yılın 
geçmesinden sonra üç ay önce bildirmek şar-
tiyle sözleşmeyi feshedebilir. 

Bu fıkra hükmüne göre feshin bildirilmesine 
o iş yerinde en çok üyesi bulunan işçi sendi
kası yetkilidir. 

Toplu sözleşmenin feshini veya infisahını 
gerektirmiyen durumlar 

MADDE 5. — Bağıtlı sendikaların feshi ve
ya infisahı veya faaliyetten alıkonulmuş olma
ları durumu veya toplu sözleşmenin uygulan 
dığı iş yerlerinde iş verenler arasında yer alan 
değişiklikler toplu sözleşmenin infisahım ge
rektirmez. 

Şu kadar ki, bağıtlı sendikanın feshi veya 
infisahı yahut faaliyetten alıkonulması yüzün
den belirsiz süreli toplu sözleşmenin feshini bil
dirmek imkânsız olursa bu imkânsızlığın belir
diği günden başlıyarak üç ay sonunda toplu 
sözleşme münfesih sayılır. Bu üç aylık süre 
içerisinde sendika yeniden faaliyete geçerse bu 
hüküm uygulanmaz. 

2 1 -
I Geçici Ko. 

I Toplu îş sözleşmesinin süresi ve bitimi 

MADDE 4. — Toplu iş sözleşmesi belirli ve
ya belirsiz süreli olabilir. Süresi belirli toplu 
iş sözleşmesi, bir yıldan az ve üç yıldan uzun sü
reli olamaz. 

Sürenin bitiminden bir ay önce taraflardan 
biri sözleşmeyi feshedeceğini bildirmezse, eski 
sözleşme kendiliğinden bir yıl süre il yenilenmiş 
sayılır. 

Faaliyetleri bir yıldan az süren işlerde uy
gulanmak üzere yapılacak toplu iş sözleşmele
rinin yürürlük süresi bir yıldan az olabilir; şu 
kadar ki bu sözleşmeler işin sonuna kadar uy
gulanır. 

Toplu iş sözleşmesi belirsiz bir süre için ya
pılmışsa, taraflardan herbiri, bir yılın geçmesin
den sonra hüküm ifade etmek üzere, aynı yılın 
bitiminden üç ay önce bildirmek şartiyle sözleş
meyi feshedebilir. 

Toplu iş sözleşmesinin fesih ve infisahını gerek
tirmiyen haller 

MADDE 5. — Toplu iş sözleşmesinde taraf 
olan sendika veya federasyonların feshi veya in
fisahı yahut faaliyetten alıkonulmuş olmaları 
veyahut toplu iş sözleşmesinin uygulandığı iş 
yerlerinde iş verenin değişmesi, toplu iş sözleş
mesinin infisahını gerektirmez. 

Taraf sendikanın veya federasyonun feshi ve
ya infisahı yahut faaliyetten alıkonulması dola-
yısiyle belirsiz süreli toplu iş sözleşmesinin fes
hini bildirmek imkânsız olursa, fesih veya in
fisah yahut faaliyetten alıkonulma tarihinden 
başlıyarak üçüncü ayın sonunda toplu iş söz
leşmesi münfesih sayılır. Faaliyetten alıkonul
muş sendika veya federasyon, bu üç aylık sür*» 
içerisinde yeniden faaliyete geçerse, bu fıkra 
hükmü uygulanmaz. 
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Hü. 

Sendikadan ayrılma veya çıkarılmanın toplu 
sözleşmeye etkisi 

MADDE 6. — Toplu sözleşmenin yapılma
sından sonra sendikadan ayrılan veya çıkarılan 
iş veren; 

a) Toplu sözleşme belirli süre için yapıl
mışsa, değişiklik veya yenileme yolu ile getiri
lecek hükümler haricolmak üzere, toplu sözleş
me ile bağlı kalır. 

b) Toplu sözleşme belirsiz bir süre için 
yapılmışsa sözleşmenin uygulanmasından baş-
lıyarak bir yılın geçmesinden sonra üç ay önce 
bildirme şartiyle sözleşmeyi feshedebilir. 

Medenî Kanun ve Borçlar Kanununun 
uygulanması 

MADDE 7. — Toplu sözleşme hakkında bu 
kanunda açıklık olmıyan durumlarda Medenî 
Kanunla Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Toplu görüşme ve toplu sözleşme yapma yetkisi 
ve toplu görüşmenin yapılma yolu 

Genel yetki 

MADDE 8. — Bir iş yerinde çalışıp sendika 
üyesi olabilecek nitelikteki işçilerin çoğunlu
ğunu temsil eden sendika toplu sözleşme yap
ma konusunda o iş yerindeki bütün işçileri 
temsil eder. 

Bu durumda bir sendika yoksa o iş yerinde 
en çok üyesi bulunan işçi sendikası sendika 
üyesi olabilecek nitelikteki işçilerin çoğunlu
ğunun oyunu almak suretiyle temsil yetkisi 
kazanır. 

Ancak bir iş yerinde çeşitli işçi kategori
lerini temsil eden sendikalar işin niteliğinden 
ötürü zaruret bulunan durumlarda ayrı ayrı 
toplu sözleşme yapmaya yetkilidirler. 

Zaruretin bulunup bulunmadığına, başvur-

Geçici Ku. 

Sendikadan ayrılmanın veya çıkarılmanın sonucu 

MADDE 6. — Toplu iş sözleşmelerinde taraf 
olan işçi veya iş veren teşekkülünün sözleşmenin 
yapılması veya sözleşmeye katılması sırasında 
mensubu olan işçi veya iş verenin o teşekkül ile 
ilgisinin daha sonra her hangi bir suretle ke
silmesi halinde dahi, söz konusu işçi veya iş ve
ren, sözleşmenin değiştirilmesi veya yenilenme
si suretiyle getirilen hükümler dışında, o söz
leşme ile bağlı kalır. 

Toplu iş sözleşmesinin belirsiz bir süre için 
yapılmış olması halinde, sözleşmenin uygulanma
sından başlayarak bir yılın geçmesinden sonra 
hüküm ifade etmek üzere, aynı yılın bitiminden 
üç ay önce bildirilmek şartiyle, taraf iş veren 
teşekkülü ile ilgisi kesilen iş veren, sözleşmeyi 
feshedebilir. 

tKÎNCÎ BÖLÜM 

Toplu görüşme ve toplu iş sözleşmesi yapma 
yetkisi: toplu görüşmede usul 

Genel yetki 

MADDE 7. — 1. Bir iş kolunda çalışan işçi
lerin çoğunluğunu temsil eden işçi federasyonu, 
o iş kolundaki iş yerlerini kapsıyan toplu iş söz
leşmesi yapmaya yetkilidir. 

Bir iş kolunda çalışan işçilerin çoğunluğunu 
temsil eden işçi sendikası, aynı nitelikte işçi fe
derasyonu yoksa, o iş kolundaki iş yerlerini kap
sıyan toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkilidir. 

Bir veya birden fazla iş yerinde çalışan işçi
lerin çoğunluğunu temsil eden sendika, o iş yeri 
veya iş yerleri için toplu iş sözleşmesi yapmaya 
yetkilidir. 

2. Bir iş veren federasyonu veya sendika
sının bir işkolundaki iş yerlerini kapsayan top
lu iş sözleşmesi yapmaya yetkili olabilmesi 
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fit, 
ma üzerine, Yüksek Hakem Kurulu karar ve-
rir. 

Yetkili işçi sendikası, iş yerinin iş vereni 
veya bu iş verenin bağlı olduğu iş veren sen
dikası ile toplu sözleşme yapmak için görüşme 
isteğinde bulunursa, adı geçen iş veren veya iş 
veren sendikası bu isteğe uymaya mecburdur. 

Bir iş veren kendi iş yerinde veya bir iş v& 
ren sendikası kendi üyelerine ait iş yerlerinde 
çalışan işçileri temsil eden yetkili işçi sendikası 
ile toplu sözleşme yapmak üzere görüşme iste
ğinde bulunursa, işçi sendikası bu isteğe uyma
ya mecburdur. 

Toplu sözleşme yapmak için girişilecek gö
rüşmenin yer, gün ve saatini taraflar aralarında 
anlaşarak belirtirler. 

Toplantı yer, gün ve saatini belirtmek bakı
mından taraflar arasında bir anlaşmaya varıl-
mazsa ilgililerden her hangi birinin başvurması 
üzerine bölge çalışma müdürü başvurma tarihin
den bağlıyarak yedi iş günü içinde, toplantı, gün, 
saat ve yerini tesbit ederek iki tarafa bildirir. 
Bu bildirime her iki taraf uymaya mecburdur. 

Geçici Ko. 

için, mensubu olan iş verenlere ait iş yerlerin
de çalışan işçilerin, o iş kolunda çalışan işçile
rin çoğunluğunu teşkil etmesi gereklidir. Bu 
nitelikteki bir iş veren sendikasının bir iş ko
lunda toplu iş sözleşmesi yapabilmesi, o iş ko
lunda aynı nitelikte iş veren federasyonu bu
lunmaması ile mümkündür. 

Bir iş veren sendikası, kendi üyesi olan iş 
verenlere ait iş yerlerinde çalışan bütün işçi
leri veya 3 ncü bent gereğince bunların bir kıs
mını kapsıyan toplu iş sözleşmesi yapmaya yet
kilidir. 

Bir iş veren, kendisine ait iş yeri veya iş 
yerlerinde çalışan bütün işçileri veya 3 ncü bent 
gereğince bunların bir kısmını kapsıyan toplu 
iş sözleşmesi yapmaya yetkilidir. 

3. Bir iş yerinde çeşitli işçi katagorilerini 
temsil eden işçi sendikaları, işin niteliğinden 
ötürü zorunluk bulunan hallerde, ayrı ayrı top
lu iş sözleşmesi yapmaya, o iş yerinde bahis 
konusu işçi kategorisine mensup işçilerin ço
ğunluğunu temsil etmek şartiyle yetkilidirler; 
zorunluk bulunup bulunmadığına, ilgili işçi ve
ya iş veren sendikasının veyahut iş verenin ya
hut Çalışma Bakanlığının baş vurması üzerine, 
Yüksek Hakem Kurulu karar verir. 

4. Bu madde gereğince yapılan bir toplu 
iş sözleşmesinde taraf işçi teşekkülünün mensu
bu olmayıp o toplu iş sözleşmesinin uygulandı
ğı iş yerlerinde çalışan işçilerin, bu toplu iş söz
leşmesinden faydalanabilmeleri, taraf işçi teşek
külüne, bu işçi teşekkülünce tesbit edilecek 
bir dayanışma aidatını her ay ödemelerine bağ
lıdır. Bu dayanışma aidatının nasıl ödeneceği, 
taraf işçi teşekkülünce tesbit olunur. Bu aidat, 
aynı iş yerinde çalışan ve toplu iş sözleşme
sinde taraf işçi teşekkülüne mensup aynı kate
gori ve vasıftaki işçilerin ödedikleri sendika 
üyelik aidatını aşamaz. Dayanışma aidatı ile il
gili olarak, mevzuat ve toplu iş sözleşmesinde 
sendika üyelik aidatı hakkında konulmuş olan 
hükümler uygulanır. 

Te§mü 
MADDE 8. — Bir toplu iş sözleşmesinin kap

sadığı işçiler, ayni iş kolunda çalışan işçilerin 
çoğunluğunu teşkil ediyorsa, Bakanlar Kurulu, 
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Yüksek Hakem Kurulunun istişari mütalâasını 
aldıktan sonra, bu toplu iş sözleşmesini aynı iş 

I kolundaki diğer işçilere ve onları çalıştıran iş 
I verenlere bir kararname ile teşmil edebilir. 
I Teşmil kararnamesinde bu kararın gerekçesi de 

açıklanır. Yüksek Hakem Kurulu, istişari mü-
I talâasını en çok otuz gün içinde verir. 
I Bakanlar Kurulu, teşmil edilen toplu iş söz-
I leşmesinin belli hükümleri, belli iş yerlerinin 
I veya belli bölgelerin çalışma şartlarına uymu-
I yorsa, bu hükümleri, sözleşmenin genel niteliği 
I ve işleyişine halel getirmemek şartiyle, teşmil 
I kararının dışında tutabilir. 
I Teşmil edilen toplu iş sözleşmesinin kısmen 

veya tamamen ortadan kalkması ile teşmil ka-
I rarı da, sözleşmenin ortadan kalkan hükümleri-
I ne ait olduğu ölçüde, kısmen veya tamamen or-
I tadan kalkmış olur. 
I Bakanlar Kurulu, teşmil kararnamesini, ge-
I rekli gördüğü zaman, gerekçesini de açıklıya-
I rak değiştirebilir veya kaldırabilir. 
I Toplu iş sözleşmesinde yer alan özel tahkim 
I hakkındaki hükümler teşmil edilemez. 
I Teşmil edilen bir toplu iş sözleşmesinin hü-
I kümleri, bu sözleşmenin kapsadığı iş yerlerinde 
I uygulanan ve teşmil konusu olmıyan diğer top-
I lu iş sözleşmelerinin teşmil edilen toplu iş söz-
I leşmesine aykırı hükümlerinin yerini alır; an-
I cak, teşmil edilmemiş toplu iş sözleşmelerinde 
I işçiler lehine mevcut hükümler saklıdır. 
I 7 nci maddenin 4 ncü bendi hükümleri teş-
I mil halinde de uygulanır. 

I Toplu görüşmeye çağrı 

I MADDE 9. — Bir iş kolundaki iş yerlerini 
T kapsıyan bir toplu iş sözleşmesi yapılması ba-
I his konusu ise, bu sözleşmeyi yapmaya yetkili 
I işçi federasyonu veya sendikası, o iş kolunda 
I bulunan iş veren federasyonlarını, bu federas-

s I yonlara üye olmıyan iş veren sendikalarını ve 
I bu federasyon veya sendikalara mensup olmı-
I yan iş verenleri; 
I Belli iş yeri veya iş yerlerini kapsıyan bir 
I toplu iş sözleşmesi yapılması bahis konusu ise, 
I bu sözleşmeyi yapmaya yetkili işçi sendikası, 
I o iş yerlerindeki iş verenlerin üyesi olduğu iş 
I veren sendikaları ile iş veren sendikası üyesi 
I olmıyan iş verenleri 
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Toplu görüşmeye çağırma yetkisine sahip
tir. 

Çağrılan işveren federasyonu veya sendika
sı yahut işveren, bu çağrıya uymak zorunda
dır. 

2. Bir iş kolundaki iş yerlerini kapsayan 
bir toplu iş sözleşmesi yapılması bahis konusu 
ise, bu sözleşmeyi yapmaya yetkili işveren fe
derasyonu veya sendikası, o iş kolunda bu top
lu iş sözleşmesini yapmaya yetkili işçi federas
yonu veya sendikasını; 

Belli iş yeri veya iş yerlerinde toplu iş söz
leşmesi yapılması bahis konusu ise, bu sözleşme
yi yapmaya yetkili işveren sendikası veya sen
dikaları veyahut işveren veya birlikte hareket 
eden işverenler, bu sözleşmeyi yapmaya yetkili 
işçi sendikasını veya sendikalarını toplu görüş
meye çağırma yetkisine sahiptir. 

Çağrılan işçi federasyonu ve sendikası, bu 
çağrıya uymak zorundadır. 

3. 1 nci bent gereğince yapılan bir çağrı
ya uymak zorunda olup da çağrılmamış olan 
işveren federasyonu veya sendikasının yahut 
işverenin, o çağrı ile yapılan toplu görüşmeye 
ve bu toplu görüşme sonucunda akdedilen top
lu iş sözleşmesine her an katılma yetkisi var
dır. 

Toplu görüşme 

MADDE 10. — Toplu görüşmenin yer, gün 
ve saatini taraflar aralarında anlaşarak tesbit 
ederler. 

Toplantı, yer gün ve saati bakımından taraf
lar arasında bir anlaşmaya vanlamazsa, ilgili
lerden her hangi birinin başvurması üzerine, 
bölge çalışma müdürlüğü, başvurma tarihinden 
başlıyarak altı iş günü içinde, toplantı gün, 
saat ve yerini tesbit edip taraflara bildirir. 
Taraflar, bu bildiriye uymak zorundadırlar. 
Toplantı, her halde, başvurma tarihinden itiba
ren en çok oniki iş günü içinde yapılır. 

Toplu iş sözleşmesi bir iş kolundaki iş yer
lerinin kapsıyacaksa, taraflardan birinin baş
vurması üzerine toplantı yeri, günü ve saati, 
2 nci fıkra uyarınca, Çalışma Bakanlığı tarafın
dan tesbit edilir. Bu takdirde, toplantı Anka 
ra'da yapılır. 
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Yetki uyuşmazlığının çözülmesi 

MADDE 9. — Toplu sözleşme yapma konu
sunda işçileri temsil bakımından işçi sendikala
rı arasında çıkacak yetki uyuşmazlıkları ile iş 
veren, veya iş veren sendikaları tarafından işçi 
sendikalarının yetkilerine karşı yapılan itiraz
lar, başvurma gününden itibaren üç iş günü için
de ilgili bölge çalışma müdürü tarafından çözü
lür. 

Bölge çalışma müdürünün yetki uyuşmazlık
larını çözme kararlarına ilgililer, kendilerine ya
pılacak bildirim tarihinden başlıyarak altı iş 
günü içinde, il hakem kuruluna itiraz edebilir
ler. îl hakem kurulu 15 gün içinde karar verir. 
Bu karar kesindir. 

# \ ; ->•' 

Bildirme 

MADDE 10. — Toplu sözleşme yapmaya ken
dini yetkili gören işçi sendikası toplu görüşme
ye başlamadan en az bir hafta önce bölge çalış
ma müdürlüğüne yazı ile başvurarak aynı yer
de ve aynı iş kolunda kurulu başka bütün işçi 
sendikalarının adreslerini gösteren bir listeyi 

Geyici t£o. 

Çağrı yetkisi üzerinde uyuşmazlık 

MADDE 11 1. Belli iş yeri veya iş yer
leri için yapılacak toplu iş sözleşmelerinde işçi
leri temsil bakımından işçi sendikaları arasın
da çıkacak yetki uyuşmazlıkları ile iş veren ve
ya iş veren sendikaları tarafından bu konuda 
yapılacak itirazlar veyahut iş verenleri temsil 
bakımından iş verenler ve iş veren sendikaları 
arasında çıkacak yetki uyuşmazlıkları ile işçi 
sendikaları tarafından bu konuda yapılacak 
itirazlar, yazılı başvurma tarihinden başlıyarak 
üç iş günü içinde bölge çalışma müdürlüğü ta
rafından çözülür. Bölge çalışma müdürlüğünün 
bu konudaki kararlarına, ilgililer,, kendilerine 
yapılacak yazılı bildiri tarihinden başlıyarak 
üç iş günü içinde mahallin iş dâvalarına bak
makla görevli mahkemeye itiraz edebilirler. Bu 
itiraz, üç iş günü içinde kesin olarak karara 
bağlanır. 

Bir iş kolundaki iş yerlerini kapsıyan top
lu iş sözleşmelerinde işçileri temsil bakımından 
işçi federasyon ve sendikaları arasında çıkacak 
yetki uyuşmazlıkları ile iş veren federasyon 
veya sendikaları veya iş verenler tarafından 
bu konuda yapılan itirazlar veyahut iş veren
leri temsil bakımından iş veren federasyon ve 
sendikaları ile iş verenler arasında çıkacak yet
ki uyuşmazlıkları ile işçi federasyon veya sen
dikaları tarafından bu konuda yapılacak iti
razlar, yazılı başvurma tarihinden başlıyarak 
altı iş günü içinde Çalışma Bakanlığı tarafın
dan çözülür. Çalışma Bakanlığının bu konuda
ki kararlarına, ilgililer, kendilerine yapılacak 
yazılı bildiri tarihinden başlıyarak altı iş günü 
içinde Yargıtay Başkanlığına itiraz edebilirler. 
Bu itirazlar, Yargıtayın iş dâvalarına bakmak
la görevli Dairesi tarafından altı iş günü için
de kesin olarak karara bağlanır. 

Toplu iş sözleşmesi yapma yetkisinin 
tesbitinde usul 

MADDE 12. — 1. Belli bir iş kolunda top
lu iş sözleşmesi yapmaya kendisini yetkili gören 
işçi federasyonu veya sendikası, o iş kolunda 
kurulu başka işçi federasyonlarının ve sendika
larının adreslerini, toplu görüşme başlamadan 
en az altı iş günü önce Çalışma Bakanlığına ya-
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almaya ve bu listede yazılı sendikalara hangi iş 
yerinde toplu sözleşme yapmak istediğini yazı 
ile bildirmeye ve bunu varsa mahallî bir gazete 
ile ilân etmeye mecburdur. 

Bildirim ve üân şartına uyulmaksızın yapıl
mış olan toplu sözleşmeler, uygulanmaya başlan
dığı günden itibaren yedi iş günü içinde yer ala
cak itiraz sonunda yetkisiz sendikalar tarafın
dan yapıldığı anlaşılırsa hükümsüz sayılır. 

İtiraz süresi 

MADDE 11. — 10 ncu madde gereğince bil
dirim ve ilânın yapıldığı günden başlamak üze
re yedi iş günü geçtikten sonra temsile ait yet
kisizlik iddiası kabil edilmez. 

Toplu sözleşmenin yapûması 

MADDE 12. — Toplu sözleşme için yapılan 
görüşmeler sonunda bir anlaşmaya varılırsa dört 
nüsha olarak düzenlenecek olan toplu sözleşme
den birer nüshası bağıtlı taraflara, iki nüshası 
bağıtlı iş veren veya iş veren sendikası tarafın
dan en geç yedi iş günü içinde görüşmenin ya
pıldığı yerin bağlı bulunduğu bölge çalışma mü
dürlüğüne gönderilir. 

Toplu sözleşmenin değiştirilmesi veya feshi 

M. Meclisi ( 
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zı ile başvurarak almaya ve bu federasyon ve 
sendikalara hangi iş kolunda toplu iş sözleş
mesi yapmak istediğini yazı ile bildirmeye ve 
bunu, Ankara, İstanbul ve İzmir'de çıkan birer 
gazete ile yayınlamaya mecburdur. 

Belli iş yeri veya iş yerlerinde toplu iş söz
leşmesi yapmaya kendisini yetkili gören işçi 
sendikası, toplu görüşmeye başlamadan en az 
altı iş günü önce Bölge Çalışma Müdürlüğüne 
yazı ile başvurarak aynı mahalde ve aynı iş ko
lunda kurulu diğer işçi sendikalarının adresle
rini gösterir bir listeyi almaya ve bu listede 
yazılı sendikalara hangi iş yerinde toplu iş 
sözleşmesi yapmak istediğini yazı ile bildirme
ye ve bunu - varsa - mahallî bir gazete ile ilân 
etmeye mecburdur. 

2. 1 nci bendin 1 ve 2 nci fıkralarında gös
terilen kapsamda toplu iş sözleşmesi yapmaya 
kendilerini yetkili gören iş veren federasyonu ve 
sendikaları da, söz konusu bent hükümlerine 
tâbidir. 

3. Yukardaki bentler gereğince ilânın ya
pılmasından itibaren veya ilân yapılamıyorsa 
yazılı bildirinin yapılmasından itibaren altı iş 
günü geçtikten sonra yetkisizlik itirazı dinlen
mez. 

1 ve 2 nci bentlerde yer alan bildiri ve ilân 
şartlarına uyulmaksızın yapılmış olan toplu iş 
sözleşmesinin taraflarından birinin yukardaki 
bentler gereğince yetkisiz olduğu, sözleşmenin 
uygulanmaya başlandığı günden itibaren altı iş 
günü içinde ilgililerce yapılacak itiraz sonucun
da anlaşılırsa, bu sözleşme hükümsüz sayılır. 

Bu bent uyarınca itirazlar 11 nci madde 
gereğince yapılır. 

Toplu iş sözleşmesinin yapılması 

MADDE 13. — Toplu görüşmenin sonunda 
bir anlaşmaya varılırsa, dört nüsha olarak dü
zenlenecek olan toplu iş sözleşmesinden birer 
nüsha taraflara verilir; iki nüshası da toplu 
görüşme için çağrıyı yapmış olan tarafça imza
dan başlıyarak altı iş günü içinde görüşmenin 
yapıldığı yerin bağlı bulunduğu Bölge Çalışma 
Müdürlüğüne gönderilir. Toplu iş sözleşmesi 
bir işkolunu kapsıyorsa, bu bildiri Çalışma Ba
kanlığına yapılır. 
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durumunda da yukârdaM fıkra hükmü uygula
nır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Uyugmalık-ve uzlaştırma 

Uyuşmadığın belirtilmesi 

MADDE 13. — Toplu görüşme sonucunda 
bir anlaşmaya yanlamazsa karşılıklı teklif ve iti
razları belirten dört nüsha tutanak düzenlene
rek en geç yedi iş günü içinde görüşmenin ya
pıldığı yerin bağlı bulunduğu bölge çalışma mü
dürlüğüne gönderilir. 

Toplu sözleşme yapmak için görüşmede bu
lunmak üzere belirtilen gün ve saatte taraflar
dan biri toplantı yerine gelmezse öbür taraf du
rumu yazı ile bölge çalışma müdürlüğüne bildi
rir. 

Uzlaştırma 

MADDE 14. — Bölge çalışma müdürü anlaş
maya Yarılamadığını belirten tutanağın veya gö
rüşmeye katılmaktan kaçınıldığını gösteren yazı
nın alındığı tarihten başlıyarak bir hafta içinde 
belirteceği toplantı yer, gün ve saatini iki tara
fa bildirir ve belirtilen yerde toplantı gün ve 
saatinde, bir uzlaştırma yolu araştırıp taraflara 
teklif yapmak üzere bölge çalışma müdürü veya 
tevkil edeceği bir iş müfettişi hazır bulunur. 

önemli görülen uyuşmazlıklarda bu toplan
tılara bölge çalışma müdürü veya iş müfettişin
den başka ilgili valilikçe seçilen bir veya iki ta
rafsız uzlaştırıcı da katılır. 

Yapılacak toplantıda bir karara varılırsa 12 
nci madde hükmüne göre davramlır. 

Bir anlaşmaya varılamazsa teklif edilen uz
laştırma biçimi ve yolu ile buna karşı yapılan 
itirazları göstermek üzere toplantıya katılan 
memur tarafından dört nüsha tutanak düzen-
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Toplu iş sözleşmesinin değiştirilmesi, feshi 
veya toplu iş sözleşmesine katılma hallerinde 
de 1 nci fıkra hükmü uygulanır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

UYUŞMAZLIK VE UZLAŞTIRMA 

Uyuşmazlığın tesbiti 

MADDE 14. — 1. Toplu sözleşme için tes-
bit edilen yer, gün ve saatte, taraflardan biri 
toplantı yerine gelmezse, öbür taraf, durumu 
yazı ile Bölge Çalışma Müdürlüğüne bildirir. 
Toplu görüşme bir iş kolunu kapsıyacak bir 
toplu iş sözleşmesinin yapılması için istenmişse, 
bu bildiri Çalışma Bakanlığına yapılır. 

2. Toplu görüşme yapılamamışsa, veya bu 
görüşme sonunda bir anlaşmaya varılamamışsa, 
karşılıklı teklif ve itirazları da gösterir bir tu
tanak dört nüsha halinde düzenlenerek, çağrıyı 
yapmış olan tarafça, altı iş günü içinde toplu 
görüşmenin yapıldığı yerin bağlı olduğu Bölge 
Çalışma Müdürlüğüne gönderilir. Toplu görüş
me bir iş kolunu kapsıyacak bir toplu üş sözleş-

I meşinin akdedilmesi için yapılmışsa, tutanaklar 
I Çalışma Bakanlığına gönderilir. 

I Uzlaştırma 

MADDE 15. — 14 ncü maddeye göre yet
kili oldukları hallerde Bölge Çalışma Müdürlü
ğü veya Çalışma Bakanlığı, söz konusu madde
de bahsi geçen tutanağın alındığı tarihten baş
lıyarak altı iş günü içinde, bu tutanağın tari
hinden itibaren oniki iş günü içerisinde bir uz
laştırma toplantısı tertipliyerek bu toplantının 
yer, gün ve saatini taraflara bildirir. Çalışma 
Bakanlığının yetkili olduğu hallerde, toplantı 
Ankara'da yapılır. 

Taraflar, bu toplantıya birer temsilci gönder
mek zorundadırlar. Ayrıca, tarafların herbiri, 
bu toplantı için birer tarafsız aracı seçip gön
derir. 14 ncü maddeye göre yetkili oldukları 
hallerde, Bölge Çalışma Müdürü veya görev
lendireceği her iş müfettişi veyahut Çalışma 
Bakanı veya görevlendireceği yüksek dereceli 
bir Bakanlık memuru toplantıda hazır bulu-

I nur. 

İS. Sayısı : 132 ) 



- 2 9 -
Hü. 

lenerek derhal Bölge Çalışma Müdürlüğüne 
gönderilir. 

Taraflardan biri uzlaştırma toplantısına gel
mezse buna dair düzenlenecek dört nüsha tuta
nak derhal Bölge Çalışma Müdürlüğüne gönde
rilir. 

Uyuşmazlığın taraflara bildirilmesi 

MADDE 15. — Bölge Çalışma Müdürü 13 
ve 14 ncü maddeler gereğince kendisine gönde
rilen tutanakların birer nüshasını tutanakları 
aldığı tarihten başlıyarak üç iş günü içinde ta
raflara ve Çalışma Bakanlığına gönderir, bir 
nüshasını da dosyasında saklar. 

Uyuşmazlığın sonuçları 

MADDE 16. — Uzlaşmaya yarılamadığını 
gösteren tutanakların gönderilmesinden sonra 
toplu görüşme ve uzlaştırma sırasında teklifle
rinden bir veya birkaçı kabul edilmemiş bulu
nan taraf veya taraflar : 

a) Grev veya lokavt yapılabilecek durum
larda özel tahkim yahut grev veya lokavta git
mekte ; 

Geçici Ko. 

Toplantıda, iki aracı önce bir üçüncü taraf
sız aracı seçerler. Bu seçim ilk toplantıdan iti
baren altı iş günü içinde yapılmadığı takdir
de, mahallin iş dâvalarına bakmaya yetkili 
mahkeme, üçüncü tarafsız aracıyı seçer, yapıl
ması bahis konusu toplu iş sözleşmesi bir iş 
kolunu kapsıyacak ise, bu halde, üçüncü taraf
sız aracıyı Yargıtay Birinci Başkanı veya ve
kili seçer. Üçüncü tarafsız aracı, Uzlaşma Ku
rulunun başkanıdır. 

Uzlaştırma toplantısı en çok onbeş gün sü
rer, bu süre, ancak tarafların anlaşması ile uza
tılabilir. 

Tarafsız aracılar çoğunlukla karar verirler. 
Uzlaştırma karan toplu görüşmedeki taraflar
ca kabul edilirse, 13 ncü maddeye göre hare
ket olunur. Bu şekilde kabul edilen uzlaştırma 
kurulu Kararı, toplu iş sözleşmesi hükmünde
dir. 

Taraflardan biri uzlaştırma toplantısına 
gelmemişse, tarafsız aracı seçmemişse, uzlaş
tırma toplantısının süresi anlaşmaya yarılama
dan geçmişse veya toplantı sonucunda Uzlaş
tırma Kurulunca alınan uzlaştırma kararını ta
raflar kabul etmemişlerse, toplantıya Bölge 
Çalışma Müdürlüğünü veya Çalışma Bakanlığı
nı temsilen katılan memur, bir tutanak düzen
ler. Bu tutanak, 14 ncü maddede gösterilen 
mercilere gönderilir. 

Tutanaklar 

MADDE 16. — Bu kanun gereğince düzen
lenip Bölge Çalışma Müdürlüğüne gönderilen 
tutanak ve yazıların birer nüshası, müdürlük
çe, alındığı tarihten başlıyarak üç iş günü için
de Çalışma Bakanlığına gönderilir; bir nüshası 
da dosyasında saklanır. 
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b) Grev veya lokavt yapılamıyacak du
rumlarda ise, özel veya kanuni tahkim yoluna 
başvurmakta serbesttirler. 

DÖKDÜNCÜ BÖLÜM 

Grev ve lokavt 

Grevin tanımı 

MADDE 17. — îş şartlarında veya bunların 
uygulanma tarz ve yollarında değişiklik yap
mak veya yeni iş şartları kabul ettirmek amacı 
ile o iş yerindeki faaliyetin büsbütün durma
sına veya işin niteliğine göre önemli ölçüde ak
samasına sebebolacak biçimde işçilerin anlaşa
rak topluca işi bırakmalarına «grev» denir. 

Lokavtın tanımı 
MADDE 18. — iş şartlarında veya bunla

rın uygulanma tarz ve yollarında değişiklik 
yapmak veya yeni iş şartları kabul ettirmek 
amacı ile, o iş yerindeki faaliyetin büsbütün 
durmasına veya işin niteliğine göre önemli öl
çüde aksamasına sebebolacak biçimde iş veren 
veya iş veren vekili tarafından işçilerin topluca 
işten çıkarılmalarına «lokavt» denir. 

30 — 
Geçici Ko. 

DÖRDÜNCÜ ©ÖLÜM 

Grev ve lokavt 

Grevin tanımı 

MADDE 17. — Bir işkolu veya iş yerinde 
faaliyetin büsbütün durmasına veya işin nite
liğine göre önemli ölçüde aksamasına sebeb
olacak tarzda, işçilerin anlaşarak topluca işi 
bırakmalarına grev denilir. 

Bu kanuna uygun olarak yapılan greve, ka
nuni grev; bu kanuna aykırı olarak yapılan 
greve ise, kanun dışı grev denilir. 

Lokavtın tanımı 

MADDE 18. — Bir iş kolunda veya iş ye
rinde faaliyetin büsbütün durmasına veya işin 
niteliğine göre önemli ölçüde aksamasına se
bebolacak tarzda, iş veren veya iş veren vekili 
tarafından işçilerin topluca işten uzaklaştırıl
malarına lokavt denilir. 

Bu kanuna uygun olarak yapılan lokavta, 
kanuni lokavt; bu kanuna aykırı olarak yapılan 
lokavta ise, kanun dış lokavt denilir. 

Grev ve lokavt yetkisi 

MADDE 19. — 1. 7 ve 9 ncu maddeler ge
reğince yetkili işçi teşekkülü tarafından toplu 
görüşmeye çağırılan iş veren teşekkülünün ve
ya iş verenin toplu görüşmeye gelmemesi veya
hut bu görüşmedi kendisini temsil ettirmeme
si halinde, toplu görüşme çağrısında bulunan 
işçi teşekkülünün, toplu görüşmede kendisini 
temsil ettirmiyen iş veren teşekkülünün mensu
bu iş verenlere veyahut toplu görüşmeye gel-
miyen veya kendisini temsil ettirmiyen iş vere
ne karşı, greve karar verme yetkisi vardır. 

7 ve 9 ncu maddeler gereğince yetkili i§ ve
ren teşekkülü veya iş veren tarafından toplu 
görüşmeye çağırılan işçi teşekkülünün toplu 
görüşmede kendisini temsil ettirmemesi halin
de, toplu görüşme çağrısında bulunan iş veren 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 132 ) 



G*çici Ko. 

teşekkülünün veya iş verenin, lokavta karar 
verme yetkisi vardır. 

2. Uzlaştırma Kurulunun tavsiyeleri üze
rinde anlaşma olmadığı takdirde, toplu görüş
mede taraf olan işçi teşekkülünün, anlaşmaya 
yanaşmıyan iş veren teşekkülünün mensubu iş 
verenlere veya iş verene karşı, greve karar ver
me yetkisi ve toplu görüşmede taraf olan iş ve
ren teşekkülü veya iş verenin de, lokavta ka
rar verme yetkisi vardır. 

8. İşçiye veya işçi teşekkülüne mevzuat, 
örf ve âdet veya toplu iş sözleşmesi ile sağlan
mış olan haklar, toplu iş sözleşmesiyle bağlı 
plan iş veren veya iş veren teşekkülü tarafın
dan veya onun teşvik veya tahriki ile bozulur
sa, toplu iş sözleşmesi ile bağlı olan işçi teşek
külünün, o iş verene ait iş yerlerinde veya o 
iş veren teşekkülünün mensubu olan iş veren
lere ait iş yerlerinde greve karar verme yetkisi 
vardır. 

tş verene veya iş veren teşekkülüne mevzu
at; örf ve âdet veya toplu iş sözleşmesi ile sağ
lanmış olan haklar, toplu iş sözleşmesi ile bağ
lı olan işçi teşekkülünce veya onun teşvik ve
ya tahriki ile bozulursa, toplu iş sözleşmesi ile 
bağlı olan iş veren teşekkülünün, kendi men
subu olan iş verenlere ait iş yerlerinde ve iş ve
renin de kendisine alt iş yerlerinde, lokavta 
karar verme yetkisi vardır. 

Bu bendin 1 nci fıkrasına göre greve veya 
2 nci fıkrasına göre lokavta karar verilebil
mesi için, bir hakkın ihlâl edildiğini ileri sü
ren tarafın, durumu karşı tarafa veya taraf
lara ve Çalışma Bakanlığına yazı ile bildirmiş 
olması; Çalışma Bakanlığının 15 nci maddede 
gösterilen sürelere ve usûllere uyarak bir uz
laştırma toplantısı tertiplemiş ve bu toplantı
nın zikri geçen maddenin son fıkrası gere
ğince taraflar arasında bir uzlaşmaya varıl
mış olmaksızın sona ermiş bulunması gerek
lidir. Çalışma Bakanlığı, uygun görürse, bu 
uzlaştırma toplantısının bölge çalışma müdür
lüğünce mahallinde tertipleneceğini, söz ko
nusu süreleri geçirmeksizin, taraflara ve bölge 
çalışma müdürlüğüne bildirebilir. 

Bu bendin 1 nci veya 2 nci fıkrasına göre 
greve veya lokavta karar verilmesi halinde 
toplu iş sözleşmesinde taraf olanlardan biri-
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İstisnalar 

MADDE 19. — Aşağıda yazılı durumlarla, 
işlerde ve iş yerlerinde grev veya lokavt yapı
lamaz : 

a) Genel veya kısmi seferberlikte, 
b) Hastane, klinik, sanatoryum, dispanser, 

eczane (ilâç yapan iş yerleri hariç) gibi sağlık 
ile ilgili iş yerlerinde, 

c) Can ve mal kurtarma işlerinde, 
ç) Su, elektrik, havagazı istihsal ve dağıt

ma işlerinde, 
d) Seyir halindeki gemilerde, 
e) Toplu sözleşme süresi içinde. 
Millî Savunma Bakanlığınca doğrudan doğ

ruya işletilen iş yerlerindeki işçilerin ücret veya 
başka iş şartlarının, piyasada benzeri iş yerle
rindeki ücret veya başka çalışma şartlarına 
nazaran aleyhte olduğunun yetkili sendikanın 
müracaatı üzerine Yüksek Hakem Kurulunca 
tesbit edilmesi halinde Millî Savunma Bakanlı
ğınca doğrudan doğruya işletilen iş yerlerinde 
de grev hükümleri uygulanır. 

]\f. Meclisi 
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nin veya Çalışma Bakanlığının esas hakkın
da dâva açılmadan önce veya dâva sırasında 
başvurması üzerine mahkemece, Hukuk Usulü 
Mahkemeleri Kanununun ihtiyati tedbire dair 
hükümleri uyarınca, grevin veya lokavtın dur
durulmasına karar verilebilir. Bu kararın 
re'sen tebliği ile birlikte greve veya lokavta 
son verilir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 101, 107, 108, 109, 110, 111 ve 112 nci 
maddeleri bu halde uygulanmaz. 

Her halde, greve veya lokavta, kesinleşmiş 
mahkeme hükmünün tebliği ile son verilir. 

4. 1, 2 ve 3 ncü bentlere göre greve veya 
lokavta karar verme yetkisine sahibolan ta
raflar, özel tahkime başvurmakta ssrbestirler. 

Bu maddede zikri geçen hallerde greve ve
ya lokavta karar verilmesi caiz değilse, ta
raflar, özel veya kanuni tahkime başvurmakta 
serbestirler. 

Grev ve lokavt yasakları 

MADDE 20. — 1. Savaş halinde; 
2. Genel veya kısmi seferberlikte; 
3. ilâç imal eden iş yerleri haricolmak 

üzere, hastane, klinik, sanatoryum, dispanser, 
eczane gibi sağlıkla ilgili iş yerlerinde; 

4. Can veya mal kurtarma işlerinde; 
5. Kamu tüzel kişilerince veya kamu ik

tisadi teşebbüslerince yerine getirilen su, elek
trik ve havagazı istihsal ve dağıtımı işlerinde; 

6. Seyir halindeki gemilerde, trenlerde, 
karayolu ulaştırma araçlarında ve uçaklarda; 

7. Noterlik hizmetlerinde; 
8. 19 ncu maddenin 3 ncü bendi hüküm

leri saklı kalmak kaydiyle, toplu iş sözleş
mesi süresi içinde; 

Grev ve lokavt yapılamaz. 
9. Millî Savunma Bakanlığınca ve İçişleri 

Bakanlığı Jandarma Gonel Komutanlıö-mca 
doğrudan doğruya işletilen iş yerlerindeki 
işçilerin ücret veya sair çalışma şartlarının, 
piyasada benzeri iş yerlerindeki ücret veya 
sair çalışma şartlarına nazaran işçilerin aley
hinde olduğunun yetkili işçi sendikası veya 
federasyonunun başvurması üzerine Yüksek 
Hakem Kurulunca tesbit edilmesi halinde, 
bu iş yerlerinde greve karar verilmesi caizdir. 
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Bakanlar Kurulunun yetkisi : 

MADDE 20. — Bakanlar Kurulu, başlamış 
veya beklenen bir grev veya lokavtı memleke
tin güvenliğini veya sağlığını bozacak nitelikte 
görürse durumun incelenmesini Yüksek Hakem 
Kuruluna bildirir. 

Kurul en geç 20 gün içinde durumu inceleye
rek hazırlıyacağı raporu Başbakanlığa verir. 

Bakanlar Kurulu raporu alınca, başlamış 
veya beklenen bir grev veya lokavtın devamını 
veya başlamasını üç ayı geçmemek üzere geri 
bıraktırabilir. 

Bu süre 5591 sayılı Kanun gereğince Millî 
Savunma Bakanlığı taraf mdan Makina - Kimya 
Endüstrisi Kurumuna verilen siparişlerin yerine 
getirilmesi ile ilgili durumlarda 6 aya kadar 
uzatılabilir. 

Geçici Ko. 

Yukardaki fıkrada söz konusu iş yerlerin
de uygulanan ücretlerin veya sair çalışma şart
larının ayni şekilde iş verenin aleyhinde ol
duğunun tesbit edilmesi halinde de, bu iş yer
lerinde lokavta karar verilmesi caizdir. 

Bu bentte söz konusu iş yerlerinde bu bent 
hükümleri dışmda grev ve lokavt yapılması 
mümkün değildir. 

10. Yangın, su baskını, toprak veya çığ 
kayması veya depremlerin sebebiyet verdiği ve 
genel hayatı felce uğratan felâket hallerinde, 
Bakanlar Kurulu, bu hallerin vukubulduğu 
yerlere ve bu hallerin devamı süresince yürür
lükte kalmak üzere, gerekli gördüğü iş yer
leri veya iş kollarında grev ve lokavtın yasak 
edildiğine dair karar alabilir. 

11. Sıkıyönetimin uygulandığı bölgelerde, 
sıkıyönetim komutanlığı, grev ve lokavt yet
kilerinin kullanılmasını süreli veya süresiz ola
rak askıda bırakabilir veya izne bağlıyabilir. 

Grev ve lokavtın geçici olarak durdurulması; 
yüksek uzlaştırma kurulu 

MADDE 21. — 1. Beklenen veya karar ve
rilen kanuni bir grev veya lokavt, genel ha
yatı felce uğratıcı veya memleket sağlığını 
yahut millî güvenliği bozucu nitelikte ise, Ba
kanlar Kurulu, bu uyuşmazlıkta, grev ve 
lokavtı bir kararname ile otuz gün süre ile ge
ciktirebilir. Bu süre kararnamenin yayımı ta
rihinden iki gün sonra başlar. 

Bakanlar Kurulu, geciktirme kararını ilân 
eder etmez, Yüksek Hakem Kurulundan ge
ciktirilen grev veya lokavtın niteldi hakkın
da istişari mütalâasını ister. Bu mütalâanın en 
geç 1 nci fıkrada söz konusu otuz günlük sü
renin bitiminden önce verilmesi gereklidir. 

Bakanlar Kurulu, Yüksek Hakem Kurulu
nun mütalâasını inceledikten sonra, gecik
tirme süresinin en çok altmış gün daha uzatıl
masına karar verebilir. Bu konudaki kararna
me, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

2. Danıştay, bu maddede söz konusu Ba
kanlar Kurulu kararlan hakkındaki iptal dâ
valarına ilişkin icranın tehiri taleplerini bir 
hafta içinde karara bağlar. 

S. Sayısı : 132 ) M. Meclisi ( 



84 — 
Hü. 

Greve yetkili sendika : 

MADDE 21. — Greve, toplu sözleşmeye taraf 
olma yetkisi bulunan sendika karar verebilir. 
Ancak bu sendika, grev kararı alınacağı sırada 
o toplu sözleşme kapsamına giren sendika üye-

Oeçici Ko. 

3. 1 nci bent gereğince çıkarılan gecik-
tirme kararnamesinin yürürlüğe girmesinden 
bağlıyarak altı iş günü içinde uyuşmazlık, Baş
bakanlıkça Yüksek Uzlaştırma Kuruluna ha
vale edilir. 

Yüksek Uzlaştırma Kurulu, Başbakanın ve
ya onun tarafından müşterek kararname ile 
tâyin edilecek bir bakanın başkanlığında, Yar
gıtay Birinci Başkanı, Danıştay Birinci Baş
kanı, Yargıtayın iş dâvalanna bakan daire
sinin başkanı, Danıştay Genel Kurulunca se
çilecek Danıştay Daire Başkanlarından biri, 
en çok işçi mensubu olan işçi konfederasyonu
nun ve en çok iş veren mensubu olan iş veren 
konfederasyonunun seçeceği birer tarafsız ara
cıdan kuruludur. Bu nitelikte bir iş veren kon
federasyonu yoksa, iş verenler adına tarafsız 
aracı, Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Oda
ları ve Ticaret Borsaları Birliği Yönetim Kuru
lunca seçilir. 

Yüksek Uzlaştırma Kurulu, geciktirme sü
resinin sonuna kadar tavsiyelerini karara bağ
lar. Kurul, üye tamsayısının salt çoğunluğu
nun oyu ile karar verir. 

Yüksek .Uzlaştırma Kurulunun kararı ta
raflarca kabul edilirse, 15 nci maddenin 5 nci 
fıkrası hükmü uygulanır. 

Taraflar, Yüksek Uzlaştırma Kurulunun 
kararlan üzerinde anlaşmışlarsa, kurul bir tu
tanak düzenliyerek durumu tesbit eder. Bu 
tutanakla ilgili olarak 14 ve 16 nci maddeler 
hükümleri uygulanır. 

4. Geciktirme süresinin sona erdiği tarih
te taraflar uzlaşamamışlar veya uyuşmazlığı' 
özel tahkime havale etmek hususunda anlaşa-
mamışlarsa, greve veya lokavta karar vermek
te serbesttirler. Yüksek Uzlaştırma Kurulu, 
bu halde de çalışmalanna devam eder. 

5. Geciktirme süresi içinde, aynı uyuş
mazlık için grev ve lokavt yasağı eşit olarak 
uygulanır. 

Grev oylamanı 

MADDE 22. — Kanuni bir grevin belli bil
iş yerinde uygulanabilmesi için oylama yapıl
masını o iş yerinde çalışan işçilerin üçte biri, 23 
ncü maddenin 3 ncü bendinde söz konusu ilâ-

M. Meclisi ( S. Sayısı : 132 ) 



— 35 — 
Hü. 

si olabilecek nitelikteki işçilerin çoğunluğunu 
temsil etmiyorsa, o toplu sözleşme kapsamına 
giren bu durumdaki işçilerin çoğunluğunun 
gizli oyla muvafakatini alarak karar verebilir. 

Nisabın belirtilmesi 

MADDE 22. — 21 nci madde gereğince iş
çilerin muvafakatlerinin, alınması ile ilgili iş
lemler iş yerinin denetimine bağlı bulunduğu 
bölge çalışma müdürünün veya tevkil edeceği 
iş müfettişinin başkanlığında sendika temsil
cisi ile iş veren veya iş veren vekilinden veya 
yetkili bir temsilcisinden veyahut iş veren sen
dikası temsilcisinden kurulu kurul önünde ve 
iş saatleri dışında yapılır. Oylama sonucu üç 
nüsha olarak düzenlenecek tutanakla belirtilir. 

Oylamanın yapıldığı gün bu tutanağın bir 
nüshası oylamanın yapıldığı iş yerinin iş vere
nine, bir nüshası ilgili sendikaya gönderilir ve 
bir nüshası da bölge çalışma müdürlüğünde alı
konulur. 

Grev veya lokavtın taraflara bildirilmesi 

MADDE 23. — a) 15 nci madde uyarınca 
uzlaşmaya vanlamadığım gösteren tutanağı 
alan yetkili işçi sendikası greve başvurma ka
rarında ise bu kararını tutanağı aldığı tarihten 
başlıyarak yedi iş günü içinde karşı tarafa ya
zılı olarak bildirmek zorundadır. Bildirim gü
nünden başlıyarak yedi gün geçmedikçe ve bu 
yedi günlük sürenin bitiminden başlıyarak yedi 
gün geçtikten sonra grev yapılamaz. 

b) 15 nci madde uyarınca uzlaşmaya van
lamadığım gösteren tutanağı alan iş veren veya 
iş veren vekili veya yetkili iş veren sendikası 
tutanağı aldığı tarihten başlıyarak yedi iş gü
nü içinde lokavta başvurma karannda olduğu-
nu yetkili işçi sendikasına yazılı olarak bildir
mek zorundadır. Bildirim gününden başlıyarak 
yedi gün geçmedikçe ve bu yedi günlük süre-
nin bitiminden başlıyarak yedi gün geçtikten 
sonra lokavt yapılamaz. 

Geçici Ko. 

nm o iş yerinde yapılmasından başlıyarak altı 
iş günü içinde, yazılı olarak isterse, o iş ye
rinde grev oylaması yapılır. 

Grev oylamasında söz konusu iş yerinde 
çalışan işçilerin salt çoğunluğu grevin o iş ye
rinde uygulanmamasına karar verirse, o iş ye
rinde grev uygulanmaz. 

Grev oylaması, bu konudaki istemin ma
hallin en yüksek mülki amirliğine yapılmasın
dan başlıyarak altı iş günü içinde ve iş saat
leri dışında mülki âmirin tesbit edeceği gün 
ve zamanda ve onun veya görevlendireceği me
murun gözetimi altında olur. Oylamaya itiraz
lar, oylama gününden bağlıyarak üç iş günü 
içinde mahallin iş dâvalanna bakan hâkime 
yapılır. Bu itirazlar üç iş günü içinde kesin 
olarak karara bağlanır. 

Grev ovlamasmm sonucu dört nüsha ola
rak düzenlenecek bir tutanakla gösterilir. Bu 
tutanağın bir nüshası iş verene, bir nüshası 
greve karar vermiş olan i«d teşekkülüne, bir 
nüshası bölge çalışma müdürlüsüne gönderi-
l'r; dördüncü nüshası da mülki amirlikte sak
lanır. 

Grev ve lokavtın başlaması 

MADDE 23 1. 15 nci madde veya 19 
ncu maddenin 3 ncü bendinin 3 ncü fıkrası ve
yahut 21 nci madde gereğince uzlaşmaya va-
nla^ıadığını gösteren tutanağı alan greve ka
rar vermeye yetkili işçi sendikası veya fede
rasyonu, greve başvurma kararında ise, bu ka
rarını, tutanak tarihinden bağlıyarak altı iş 
günü içinde karşı tarafa yazılı olarak bildirmek 
zorundadır. 

1 nci fıkrada söz konusu bildiri tarihinden 
başlıyarak altı iş günü geçmedikçe, grev ka
ran yürürlüğe giremez. 

Tutanak tarihinden başlıyarak altı iş günü 
içinde gereken bildiride bulunulmadığı takdir
de, grev yapılamaz. 

2. 1 nci bendin 1 nci fıkrasında zikredilen 
maddeler hükümleri gereğince uzlaşmaya va
nlamadığım gösteren tutanağı alan lokavta ka
rar vermeye yetkili iş veren veya iş veren ve
kili veyahut iş veren sendikası veya federasyo-
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Grev veya lokavtın bölge çalışma müdürlüğüne 
bildirilmesi 

MADDE 24. — Grev veya lokavta başvur
ma kararı 23 ncü madde uyarınca ilgililere bil
dirildiği süre içinde bölge çalışma müdürlüğü
ne de yazı ile bildirilir. 

îş yerinden ayrılma mecburiyeti 

MADDE 25. — Grev veya lokavt durumun
da işçiler iş yerinden ayrılmaya mecburdurlar. 

Ancak, greve katılmıyan veya iş verenin 
şartlarını kabul etmiş olan işçileri çalıştırıp ça
lıştırmamakta iş veren serbesttir. 

Grev sonunda yapılacak toplu sözleşme, ter
sine bir hüküm yoksa, ikinci fıkrada belirtilen 
işçilerden iş yerinde çalıştırılanlara uygulan
maz. 

Greve katılamıyacak işçiler 

MADDE 26. — a) Hiçbir suretle istihsal 
veya satışa matuf olmamak kaydiyle iş yerlerin
de niteliği bakımından sürekli olmasında teknik 
zaruret bulunan işlerde faaliyetin sürekliliğini, 

b) îş yerinin güvenliğinin, makina ve dö
şemlerinin, gereçlerinin, hammadde, yapılı ve 
yarı yapılı maddelerinin bozulmamasını, 

Bağlıyacak sayıda işçi greve katılamaz. 
c) (a) fıkrasına giren işlerle (a) ve (b) 

fıkralarına göre greve katılmıyacak işçilerin 
sayı ve niteliğini, toplu sözleşmede gösterilme-

Geçici Ko. 

nu, lokavta başvurma kararında ise bu kara
rını, tutanak tarihinden başlıyarak altı iş gü
nü içinde karşı tarafa yazılı olarak bildirmek 
zorundadır. 

Bildiri tarihinden başlıyarak altı iş günü 
geçmedikçe, lokavt karan yürürlüğe giremez. 

Tutanak tarihinden başlıyarak altı iş günü 
içinde gereken bildiride bulunulmadığı takdir
de, lokavt yapılamaz. t 

3. Grev veya lokavt kararının yukardaM 
bentler gereğince , karşı tarafa bildirilmesi ge
reken süre içinde, bu karar, bölge çalışma 
müdürlüğüne de yazı) ile bildirilir ve grev ve
ya lokavtın kapsamına giren iş yerlerinde uy
gun şekilde yazf ile ilân edilir. Grev veya lo
kavta bir iş kolunda karar verilmesi halinde, 
söz konusu bildiri Çalışma Bakanlığına yapılır. 

Grev ve lokavt halinde iş yerinden ayrılma 
zorunluğu 

MADDE 24. — Bir iş yerinde grev veya lo
kavtın uygulanmaya başlanması ile birlikte, 
işçiler, iş yerinden ayrılmak zorundadırlar. An
cak, greve katılmıyan veya katılmaktan vazge
çen işçileri çalıştırıp çalıştırmamakta iş veren 
serbesttir. 

Grev sonucunda bir toplu iş sözleşmesi ya
pıldığı takdirde, bu sözleşmede aksine bir hü
küm yoksa, söz konusu sözleşme 1 nci fıkra
da zikri geçen işçilerden iş yerinde çalışmış 
olanlara uygulanmaz. 25 nci madde gereğince 
greve katılamıyacak olan işçilerin hakları ile 
toplu iş sözleşmesinin teşmil edilmesi hali sak
lıdır. 

Grev veya lokavta katılamıyacak işçiler 

MADDE 25. — Hiçbir suretle istihsal veya 
satışa matuf olmamak kaydiyle: 

a) Niteliği bakımından sürekli olmasında 
teknik zaruret bulunan işlerde faaliyetin de
vamlılığını ; 

b) tş yerinin güvenliğinin, makina ve de
mirbaşlarının, gereçlerinin, hammadde, yan 
mamul ve mamul maddelerinin bozulmamasını 

Sağlıyacak sayıda işçi, grev veya lokavta 
katılamaz. 

c) (a) ve (b) bentlerine göre grev veya 
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miş ise, iş veren veya iş veren vekili toplu söz
leşme görüşmelerinin açılışından başlıyarak 
yedi iş günü içinde belirtip iş yerinde ilân eder. 
Bu ilânın bir örneğini yetkili işçi sendikasına 
gönderir. 

Yedi iş günü içinde ilgili il hakem kuruluna 
itiraz edilmezse iş veren veya iş veren vekilinin 
belirttiği hususlar kesinleşir. 

ttiraz edilirse il hakem kurulu yedi iş günü 
içinde karar verir. Bu karar kesindir. 

Hükümsüz olan vazgeçme 

MADDE 27. — Sözleşmelerin grev veya lo
kavt hakkından vazgeçildiğini belirten yahut 
grev veya lokavt hakkını kısan hükümleri bâ
tıldır. 

Grev veya lokavtın iş bağıtlarına etkisi 

MADDE 28. — Bu kanun hükümlerine uy
gun olarak yapılan grev veya lokavt iş bağıtla-

Ge'çici Ko. 

lokavtın dışında kalacak işçilerin niteliği ve sa
yısını, toplu iş sözleşmesinde gösterilmemişse, 
iş veren veya iş veren vekili, toplu görüşmenin 
açılışından başlayarak altı iş günü içinde yazı 
ile ilân eder ve bu ilânın birer örneğini toplu 
görüşmede taraf olan işçi teşekküllerine -gön
derir. 

Bu ilânın aleyhinde altı iş günü içinde di 
hakem kuruluna toplu görüşmede taraf olan iş
çi teşekküllerinden biri yazı ile itirazda bulun
mazsa, ilân hükümleri kesinleşir. İtiraz halin
de, il hakem kurulu altı iş günü içinde karar 
verir. Bu karar kesindir. 

d) Grev veya lokavtın bir iş yerinde uy
gulanması halinde, hangi işçilerin yukarıdaki 
bentler hükümlerine göre, iş yerinde çalışmaya 
devam edecekleri, Bölge Çalışma Müdürlüğün
ce, 23 ncü maddenin 1 nci bendinin 2 nci fık
rası veya aynı maddenin 2 nci bendinin 2 nci 
fıkrasında söz konusu süre içinde tesbit edile
rek ilgili iş verene ve işçilere yazı ile bildiri
lir. O iş yerinde çalışıp da toplu görüşmede ve
ya toplu iş sözleşmesinde taraf olan işçi teşek
külünün veya o teşekkül mensubu olan alt ka
demedeki bir diğer işçi teşekkülünün başkan ve 
yönetim kurulu üyeleri, bu hükme tabi tutula
mazlar. Kesin zorunluk halinde, iş veren, Böl
ge Çalışma Müdürlüğünün yazılı izni ile, yu-
kardaki bentlerde sözü edilen işlerin yerine ge
tirilebilmesi için yeni işçi alabilir. 

Grev veya lokavt hakkının teminatı 

MADDE 26. — Hizmet akitlerine, grev ve
ya lokavt hakkından vazgeçilmesine veya bu 
hakların kısalmasına dair hükümler konamaz. 
Bu tarzda konulmuş olan hükümler bâtıldır. 

Toplu iş sözleşmelerine, sözleşme süresince 
uyuşmazlık hakkında özel tahkime başvurula
cağına dair hükümler konabilir. Bu hükümler
de, aynı mahaldeki iş yeri veya iş yerleri için 
özel tahkimin il hakem kurulu tarafından; 
bir iş kolu içinse, Yüksek Hakem Kurulu tara
fından yapılacağı belirtilebilir. 

Grev veya lokavtın hizmet akitlerine etkisi 

MADDE 27. — 1. Kanuni bir grev kararı
nın alınmasına katılma, böyle bir kararın alın-
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rını bozma hakkını vermez. Bu bağıtlardan do
ğan hak ve borçlar uyuşmazlık kotanlıncaya 
kadar askıda kalır. 

Grev veya lokavtın konut haklarına etkisi 

MADDE 29. — tş veren grev veya lokavtın 
süresince işçilere ücret ödemekle ve eskiden 
yapmakta olduğu eşya, yiyecek veya para ve 
sair şekilde yardımlarına devam etmekle yüküm
lü değildir. Ancak, işçilerin oturdukları konut 
ile su, gaz, aydınlatma ve ısıtma iş veren tara
fından sağlanmış bulunuyorsa işçiler grev veya 
lokavt başladıktan sonra üç ay süre ile bu men
faatlerden önce olduğu gibi yararlanırlar. Şu 
kadar ki, grev veya lokavt yüzünden bu hizmet
ler arasında kesintiye uğnyanların devamını 
işçiler istiyemezler. 

Birinci fıkrada sözü geçen sürenin bitimin
den sonra iş veren konut ve öbür hizmetlerin 
normal karşılığını istiyebilir. 

l§çi alma ve çalışma 

MADDE 30. — Grev veya lokavt süresince 
iş veren greve katılmış veya lokavta uğramış 
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masına teşvik etme, böyle bir greve katılma 
ve böyle bir greve katılmaya teşvik etme fille
ri ve kanuni bir lokavta uğramış olma hali, hiz
met aktini ortadan kaldırmaz. 

1 nci fıkrada yazılı fiilleri yapanlar ile 24 
ncü maddenin 1 nci fıkrası gereğince iş yerinde 
çalışmayı arzu edip iş veren tarafından çalıştı-
rılmıyan işçilerin hizmet akitlerinden doğan 
hak ve borçları, grevin sona ermesine kadar as
kıda kalır. 

Kanuni lokavta uğramış olan işçilerin hizmet 
akitlerinden doğan hak ve borçları, lokavtın 
sona ermesine kadar askıda kalır. 

2. îş veren, kanuni bir grevin veya lokav
tın süresi içinde, yukardaki bent gereğince 
hizmet akitlerinden doğan hak ve borçları askı
da kalmış olan işçilerin yerine, hiçbir suretle, 
daimî veya geçici olarak başka işçi alamam. 

3. Kanuni bir grev veya lokavt dolayısiy-
le hizmet aktinden doğan hak ve borçları asla 
da kalan işçiler, başka bir iş tutamazlar. Aksi 
halde, işçinin hizmet akti, iş verence, feshin ih
barına lüzum olmaksızın ve her hangi bir taz
minat ödenmeksizin feshedilebilir. 

Kanuni grev veya lokavtın konut haklarına 
etkisi 

MADDE 28. — îş veren, hiçbir halde, kanu
ni bir grev veya lokavt süresince, greve katılan 
veya lokavta uğrayan işçilerin oturdukları ve 
iş veren tarafından sağlanmış konutlardan çık
malarını istiyemez. Bu fıkrada yer alan ya
sak, grev veya lokavtın iş yerinde ilânından 
ba}lıyarak doksan gün sonra uygulanmaz. 

1 nci fıkrada yazılı süre içinde, bu konut
larda oturan işçiler, bu konutlarla ilgili onarım, 
su, gaz, aydınlatma ve ısıtma masrafları ile ra
yiç kirayı iş verene ödemek zorundadırlar. 

îş veren, 1 nci fıkrada söz konusu konutla
rın su, gaz, aydınlatma ve ısıtma hizmetlerini, 
kanuni grev veya lokavt süresince kısıntıya 
uğratamaz. Ancak, bu hizmetlerin kanuni grev 
veya lokavt yüzünden kısıntıya uğramış olan
larının devamı, işçiler tarafından istenemez. 
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işçilerin yerine başka işçi alamaz ve bu işçiler 
de başka iş yerinde çalışamazlar. 

Birinci fıkra hükmüne aykırı davranan işçi
lerin iş bağıtları iş verence bildirimsiz ve taz
minatsız bozulabilir. 

Kanuna aykırı lokavtın işçi haklarına etkisi 

MADDE 31. — Bu kanun hükümlerine ay
kırı olarak lokavt yapılmışsa iş veren lokavt 
süresince işçilerin ücret ve başka menfaatlerini 
bir iş karşılığı olmaksızın ödemeye mecburdur. 

Kanuna aykırı grevin iş veren hukukuna etkisi 

MADDE 32. — Bu kanun hükümlerine ay
lan olarak yapılan grev veya grevin yönetim 
ve yürütümü yüzünden doğan zararlar greve 
karar veren sendika tarafından karşılanır. 

Kasıtlı lokavta tazminat 

MADDE 33. — Lokavt süresi içinde iş yer
lerinin temelli kapatılmasının, işçileri kıdem 
tazminatından yoksun bırakmak amacını güttü
ğü sabit olursa, iş veren ve işçiler hakkında îş 
Kanununun ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin 
hükümleri uygulanır. 

39 — 
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Kanun dışı grev ve lokavtın etkileri 

MADDE 29. — 1. Kanun dışı grev yapıl
ması halinde, iş veren, böyle bir grevin yapıl
ması kararına katılan, böyle bir grevin yapıl
masını teşvik eden, böyle bir greve katılan ve
yahut devam eden veya böyle bir greve katıl
maya veyahut devama teşvik eden işçilerin hiz
met akitlerini, feshin ihbarına lüzum olmaksı
zın ve her hangi bir tazminat ödemeye mecbur 
bulunmaksızın feshedebilir. 

Kanun dışı bir grev yapılması halinde, bu 
grev veya bu grevin yönetim ve yürütümü yü
zünden iş verenin uğradığı zararlar, greve ka
rar veren işçi teşekkülü veya kanun dışı grev 
her hangi bir işçi teşekkülünce kararlaştırılmak-
sızın yapılmışsa, bu greve katılan işçiler tara
fından karşılanır. 

2. Kanun dışı lokavt yapılması halinde, iş 
veren, lokavt süresince, işçilerin hizmet akdin
den doğan bütün haklarını ve uğradıkları zarar
ları bir iş karşılığı olmaksızın ödemeye mecbur
dur. 

Lokavt hakkının kötüye kullanılması 

MADDE 30. — Kanuni bir lokavtın iş yerini 
temelli olarak kapalı tutmak amaciyle yapıldığı 
veya işçileri kıdem hakkından yoksun bırakmak 
amacını güttüğü, kesinleşmiş mahkeme karan 
ile sabit olursa, mahkeme kararının lokavt yap
mış olan iş verene veya iş veren teşekkülüne bil
dirilmesiyle birlikte lokavt durdurulur. Bu tak
dirde, 29 ncu maddenin 2 nci fıkrası ile iş veren 
ve işçiler hakkında İş Kanununun ihbar ve kı
dem hakkına ilişkin hükümleri uygulanır. 

Grev bekçileri 

MADDE 31. — Kanuni bir grev kararına 
uyulmasını sağlamak için, cebir ve şiddet kul-
lanmaksızın ve tehditte bulunmaksızın propa
ganda yapmak ve kendi üyelerinin grev karan-
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na uyup uymadıklarını denetlemek amaciyle, i§ 
yerinde grevi ilân etmiş olan işçi teşekkülü, i§ 
yerinin giriş ve çıkış yerlerine, kendi mensupla
rı arasından en çok ikişer grev bekçisi koymalı 
yetkisine sahiptir. Çalışma serbestliği herhalde 
saklıdır. 

Lokavt denetçileri 
MADDE 32. — Kanuni bir lokavt kararma 

uyulmasını sağlamak için, cebir ve şiddet kul-
lanmaksızm ve tehditte bulunmaksızın propa
ganda yapmak ve kendi üyelerinin lokavt kara
rma uyup uymadıklarını denetlemek amaciyle, 
lokavtı iş yerinde ilân etmiş olan iş veren teşek
külü, lokavtın kapsamına giren iş yerlerine de
netçiler göndermek yetkisine sahiptir. Çalışma 
serbestliği herhalde saklıdır. 

Grev ve lokavt halinde mülki âmirin yetkileri 
MADDE 33. — Grev veya lokavt halinde, ma

hallin en yüksek mülki âmiri, grev veya lokavt 
halinde, mahallin en yüksek mülki âmiri, grev 
veya lokavt yapılan iş yerlerinde gerekli emni-
yet, inzibat, koruma ve sağlık tedbirlerini ve hal
kın gündelik yaşaması için zaruri olan ihtiyaçla
rının sağlanması amaciyle gereken tedbirleri, bu 
kanun hükümleri saklı kalmak kaydiyle ve ka
nuni yetkilerine dayanarak alır. 

Grev ve lokavtın sona ermesi 
MADDE 34. — Kanuni bir grev veya lokav

tın sona ermesine dair grev veya lokavta karar 
vermiş olanlar tarafından alman kararlar, yaa 
ile karşı tarafa ve bölge çalışma müdürlüğün© 
bildirilir ve aynı gün, mahallinde çıkan en az bir 
gazetede, gazete yoksa uygun şekilde ilân edilir. 
Grev veya lokavtın bir iş kolunda yapılmış ol
ması takdirinde, bu bildiri Çalışma Bakanlığına 
yapılır; bu halde, ilân işlemi, grev veya lokavtın 
uygulandığı mahallerde çıkan en az birer gaze
tede, gazete yoksa uygun şekilde yerine getiril
dikten başka, Ankara, İstanbul ve İzmir'de çı
kan en az ikişer gazete ve radyo ile yapılır. 

Kanuni bir grev veya lokavt, tebliğ ve ilân 
ile birlikte sona erer. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

Tahkim 

İl Hakem Kurulunun kuruluşu ve görevi 

MADDi; 34. — A) II hakem kurulu, o ilde
ki iş mahkemesi başkanının, iş mahkemesi ku
rulmamış olan yerlerde iş dâvalarına bakmak 
üzere görevlendirilmiş bulunan hâkimin başkan
lığında aşağıda belirtildiği gibi kurulur: 

1. Bölge çalışma müdürü veya özürlü ise 
tevkil edeceği yardımcısı veya bir iş müfettişi, 

2. îl hukuk işleri müdürü veya özürlü ise 
yerine bakan kimse, 

3. iki işçi temsilcisi, 
4. iki iş veren temsilcisi. 
B) il hakem kurulu uzlaşmaya varılama-

dığını belirten tutanakla birlikte taraflardan 
birinin yazılı olarak başvurması üzerine, baş
vurma tarihinden sonra yedi iş günü içinde ku
rul başkanının çağrısı ile toplanarak kararını 
verir. 

Kurul, Toplu Sözleşmeye konu olan meseleler 
hakkında gerekli gördüğü kimselerin tanık ve 
bilirkişi olarak bilgi ve görüşlerini sözlü veya 
yazılı bildirmelerini istiyebilir. Bu kimlikleriy
le çağrılan herkes Hakem Kurulu önüne gelerek 
sorulanları cevaplandırmaya mecburdur. Bun
lar hakkında Hukuk Muhakemeleri Usulü Ka
nununun tanıklara ve bilirkişiye ilişkin hü
kümleri uygulanır. 

Kurul, üyelerinin tamamının katılması ile 
toplanır. Ancak, üyelerden birinin gelmemesi 
toplantıya engel olamaz. 

il Hakem Kurulu toplantıya katılanların 
salt çokluğu ile karar verir. Oylar eşitse Baş
kanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlar. Bu 
karar taraflara ve iş yerinin bağlı olduğu bir 
bakanlık varsa ayrıca bu bakanlığa yazı ile 
bildirildiği günden başlıyarak 12 iş günü içinde 
Kurul Başkanlığına itiraz dilekçesi verilmezse 
kesinleşir. 

Yüksek Hakem Kurulunun kuruluşu ve görevi 

MADDE 35. — A) il Hakem Kurulu Baş-

M. Meclisi 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Tahkim 

İl hakem kurulunun kuruluşu ve görevleri 

MADDE 35. — A) il hakem kurulu, o ilde
ki iş mahkemesi başkanının, iş mahkemesi kurul
mamış olan yerlerde de iş dâvalarına bakmak 
üzere görevlendirilmiş bulunan hâkimin başkan
lığında : 

1. Bölge Çalışma Müdürü veya görevlen
direceği yardımcısı veya bir iş müfettişi; 

2. il Hukuk işleri Müdürü veya özürlü 
ise yerine bakan kimse; 

3. işçiler adına seçilecek iki hakem ile, 
4. iş verenler adma seçilecek iki hakem

den kurulur. 
B) H Hakem Kurulu, uzlaşmaya vanla-

madığmı belirten tutanakla birlikte taraflar
dan birinin yazılı olarak başvurması üzerine, 
başvurma tarihinden sonra altı ig günü içinde 
kurul başkanının çağrısı ile toplanarak kara
rını verir. 

Kurul, toplu görüşmeye konu olan mesele
ler hakkında gerekli gördüğü kimselerin tanık 
ve bilirkişi olarak bilgi ve görüşlerini sözlü ve
ya yazılı olarak bildirmelerini istiyebilir. Bu 
şekilde çağrılan herkes il hakem kurulu önüne 
gelerek sorulanları cevaplandırmaya mecbur
dur. Bunlar hakkında Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununun tanıklara ve bilirkişilere 
ilişkin hükümleri uygulanır. 

Kurul, üyelerinin tamamının katılmasiyle 
toplanır. Ancak, üyelerden birinin gelmemesi 
toplanmaya engel olmaz. 

il hakem kurulu, toplantıya katılanların 
salt çoğunluğu ile karar verir. Lehte ve aleyh
te oylar eşitse, başkanın bulunduğu taraf ço
ğunluğu sağlar. Bu karar, taraflara ve iş yeri
nin bağlı olduğu bir bakanlık varsa, ayrıca bu 
bakanlığa yazı ile bildirildiği günden başlıya
rak oniM iş günü içinde kurul başkanlığına 
itiraz dilekçesi verilmezse kesinleşir. 

Yüksek Hakem Kurulunun kuruluşu ve, 
I görevleri 

I MADDE 36. — 1. Bu kanunda başkaca 
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kanlığına verilen itiraz dilekçeleri 34 ncü mad
dede yazılı itiraz süresinin bitiminden sonra 
gelen üç iş günü içinde Yüksek Hakem Kuru
lu Başkanlığına verilmek üzere Çalışma Bakan
lığına gönderilir. Bakanlık itiraz dosyasını 
bekletmeden Yüksek Hakem Kurulu Başkanlığı
na verir. 

B) Yüksek Hakem7 Kurulu itiraz dilekçesi
nin alındığı günden başlıyarak yedi iş günü 
içinde Çalışma Bakanlığınca belirtilen gün, 
saat ve yerde toplanır. 

C) Yüksek Hakem Kurulu, Yargıtay Hu
kuk ve Ticaret daireleriyle tcra ve İflâs Daire
si başkanlarının aralarından iki yıl için seçe
cekleri birinin Başkanlığında aşağıda belirtil
diği gibi kurulur: 

1. Üniversiteden Ankara Üniversitesi Se
natosunca iki yıl için seçilecek bir İçtimai İkti
sat veya İş Hukuku Profesörü veya Doçenti, 

2. Çalışma Bakanlığı Birinci Hukuk Müşa
viri, 

3. Çalışma Bakanlığı Çalışma Genel Müdü
rü, 

4. İki İşçi temsilcisi, 
İM iş veren temsilcisi. 
Yüksek Hakem Kuruluna iki yıl için seçil

miş olanlar yeniden seçilebilir. 
D) Yüksek Hakem Kurulu meseleyi ken

disine verilen evrak üzerinde inceler, yeteri 
kadar aydınlatılmamış bulduğu yönleri ilgili 
yerlerden sorarak eksiklikleri tamamlar. Ay
rıca bilgi ve görüşlerini öğrenmek istediği kim
seleri çağırıp dinler veya bunların yazı ile ce
vaplarını getirtir. Bu yoldan Yüksek Hakem 
Kurulunca bilgi ve görüşlerine başvurulan kim
selerin sorulanlara cevap vermeleri mecburi 
olup haklarında Hukuk Muhakemeleri Usulü 
Kanununun bilirkişiye ilişkin hükümleri uygu
lanır. 

Kurul, üyelerinin tamamının katılması ile 
toplanır. Ancak, üyelerden ikisinin katılmama
sı toplantıya engel olamaz. Kurul toplantıya 
katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Oy
lar eşitse başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu 
sağlar. 

M. Meclisi 
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bir hüküm yoksa, il hakem kurulu kararlan 
aleyhine bu kurulun başkanlığına verilen iti
raz dilekçeleri, 35 nci maddede yazılı itiraz sü
resinin bitiminden sonraki üç iş günü içinde 
Yüksek Hakem Kurulu Başkanlığına gönde
rilir. 

Uyuşmazlık bir iş kolunda çıkmış olup bir
den fazla ilde bulunan iş yerlerini ilgilendiri
yorsa, Yüksek Hakem Kurulu doğrudan doğ
ruya yetkilidir. 

2. Yüksek Hakem Kurulu, itiraz veya mü
racaat dilekçesinin alındığı günden başlıyarak 
altı iş günü içinde Ankarada toplanır. Toplan
tının gün, saat ve yeri Çalışma Bakanlığınca 
tesbit edilir. 

3. Yüksek Hakem Kurulu, Danıştay Genel 
Kurulunun kendi üyeleri arasından seçeceği bir 
daire başkanının başkanlığında: 

a) Yargıtay'ın i§ dâvalarına bakan Daire
sinin Başkanı; 

b) Üniversitelerin hukuk, iktisat ve siya
sal bilimler öğretim üyelerinin bir seçici kurul 
halinde Ankara'da Ankara Üniversitesi Rek
törlüğünün çağnsı üzerine toplanarak kendi 
aralarından seçecekleri bir iktisat veya iş hu
kuku öğretim üyesi; 

c) Çalışma Bakanlığı Birinci Hukuk Mü
şaviri; 

d) Çalışma Bakanlığı Çalışma Genel Mü
dürü; 

e) İşçiler adına seçilen iki hakem ile, 
f) İş verenler adına seçilen iki hakemden 

kurulur. 
Seçimle gelen Başkan ve üyeler iki yıl için

de seçilirler. Yeniden seçilmek caizdir. 
İşçi ve iş verenler adına seçilen hakemlerle 

yukarda söz konusu üniversite öğretim üyesi
nin, her hangi bir siyasi partinin üyesi olma
ması şarttır. 

Başkanlık ile seçimle gelen her bir üyelik 
için aynı şekilde ikişer yedek seçilir. 

Bu maddede söz konusu seçici kurullar, üye 
tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanırlar. Se
çilebilmek için, hazır bulunan üyelerin salt ço 
ğunluğunun oyu şarttır. 

4) Yüksek hakem kurulu meseleyi, evrak 
üzerinde inceler. Yeteri kadar aydınlatılmamış 
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Kurul kararlarının hukuki niteliği 

MADDE 38. — Kesinleşmiş bulunan Ü Ha
kem Kurulu karariyle Yüksek Hakem Kurulu 
tarafından verilen kararlar belirsiz süreli toplu 
sözleme hükmündedir, 

Kurullara katılacak temsilcilerin nitelikleri 

MADDE 37. — il Hakem Kurulu ile Yük
sek Hakem Kuruluna katılacak işçi ve iş ve
ren temsilcilerinin işçi ve işveren niteliğinde 
olmaları gerekli değildir. Bunlarda bulunması 
gerekli nitelik ve şartlar aşağıda gösterilmiştir, 

A) Türk vatandaşı olmak, 

G-eçici Ko. 

bulduğu yönleri, ilgililerden sorarak tamam
lar. Ayrıca, görüşlerini öğrenmek istediği kim
seleri çağırıp dinler veya bunların görüşlerini 
yazı ile bildirmelerini ister. Bu kimseler hak
kında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
tanıklara ve bilirkişilere ilişkin hükümleri uy
gulanır. 

Yüksek Hakem Kurulu üyelerinin tamamı
nın katılmasiyle toplanır. Ancak, Başkan hariç, 
üyelerden ikisinin katılmaması toplanmaya en
gel olmaz. Özürlü veya izinli olan asıl Başkan 
veya üyenin yerini yedek Başkan veya yedek 
üyelerden biri alır. İşçiler adına seçilen bir asıl 
hakemin yerini, ancak yine işçiler adına seçilen 
bir yedek hakem alabilir; işverenler adına seçi
len bir asıl hakemin yerini de, ancak yine işve
renler adına seçilen bir yedek hakem alabilir. 
Yüksek Hakem Kurulu, toplantıya katılanların 
salt çoğunluğu ile karar verir. Lehteki ve 
aleyhteki oylar eşitse, Başkanın oyu esastır. 

Yüksek Hakem Kurulu kararlan kesindir. 

Hakem kararlarının hukuki niteliği: 

MADDE 37. — Kesinleşmiş il Hakem Kurulu 
kararları ile Yüksek Hakem Kurulu kararlan, 
belirsiz süreli toplu iş sözleşmesi hükmünde
dir. 

özel tahkime gidilmiş olduğu hallerde de, 
hakem kararlan, belirsiz süreli toplu iş sözleş
mesi hükmündendir. Ancak, işçiye veya işçi 
teşekkülüne mevzuat, örf ve âdet veya toplu iş 
sözleşmesi ile sağlanmış olan haklann yahut 
işverene veya işveren teşekkülüne mevzuat, örf 
ve âdet veya toplu iş sözleşmesi ile sağlanmış 
olan haklann ihlâl edildiği iddiası ile özel tah
kime başvurulmuşsa, bu takdirde, hakem kara
rının hukuki niteliği hakkındaki genel hüküm
ler uygulanır. 

Hakem kurullarına katılacak hakemlerin 
nitelikleri 

MADDE 38. — Hakem kurullarının asıl ve 
yedek Başkan ve üyelerinin nitelikleri şunlar
dır. 

a) Türk Vatandaşı olmak; 

b) Okur - yazar olmak; 
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B) Okur - yazar olmak, 
0) Medenî ve siyasi haklardan yoksun ta-

rakılmamış olmak, 
D) Ağır hapsi gerektiren veya şeref ve 

haysiyet kırıcı bir suçtan mutlak surette veya 
üç aydan fazla hapis cezası ile hükümlü olma
mak, 

îşçi temsilcileri seçimi 

MADDE 38. — A) ti Hakem Kuruluna ka
tılacak işçi temsilcileri taraf olan işçi sendika-
smca seçilir. 

B) Yüksek Hakem Kuruluna katılacak iş
çi temsilcileri Türkiye îşçi Sendikaları Konfe-
derasyonunca seçilir. 

İş veren temsilcisi seçimi 

MADDE 39. -—A) îl Hakem Kuruluna ka. 
tılacak iş veren temsilcileri taraf olan işveren 
sendikasmca veya iş verence seçilir. 

B) Yüksek Hakem Kuruluna katılacak iş 
veren temsilcilerinden biri, özel sektörü temsil 
etmek üzere, varsa iş veren sendikalarının en 
yüksek kademesince, yoksa Türkiye Ticaret 
Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları 
Birliği Yönetim Kurulunca, diğeri resmî sek
törü temsil etmek üzere Sanayi Bakanlığınca 
seçilir. 

Temsilcilerin çağırılışt 

MADDE 40. — îl Hakem Kuruluna katıla
cak işçi ve iş veren temsilcilerinin seçimini 
Bölge Çalışma müdürleri ve Yüksek Hakem Ku
ruluna katılacak işçi ve iş veren temsilcilerinin 
seçimini Çalışma Bakanlığı, Kurul toplantıla-

v Geçici Ko. 

c) Medenî ve siyasi haklardan yoksun ol
mamak ; 

d) Ağır hapis cezasını gerektiren bir suç
tan dolayı veya taksirli suçlar hariç olmak üze
re beş yıldan fazla hapis cezası ile veya zimmet, 
ihtilas, irtikâp, hırsızlık, dolandırıcılık, sahteci
lik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi 
yüz kızartıcı suçlardan biri ile, affa uğramış 
olsalar dahi, kesin olarak hüküm giymiş olma
mak. 

Hakem kurullarına işçiler veya işverenler 
adına seçilerek katılacak hakemlerin işçi veya 
işveren niteliğinde olmaları gerekli değildir. 
Ancak, işçiler adına seçilerek kurula katılan 
hakem, Sendikalar Kanununa göre işveren; iş
verenler adına seçilerek kurula katılan hakem 
de, aynı kanuna göre işçi niteliğinde olamaz. 

Hakem kurullarına işçiler adına hakem seçilmesi 

MADDE 39. — 1. îl hakem kuruluna işçi
ler adına hakemler, uyuşmazlıkta taraf olan iş
çi teşekkülünce seçilir. 

2. Yüksek Hakem Kuruluna işçiler adına 
hakemler, en çok işçi mensubu olan işçi konfe-
derasyonunca seçilir. 

Hakem kurullarına iş verenler adına hakem 
seçilmesi 

MADDE 40. — 1. îl Hakem Kuruluna iş 
verenler adına seçilecek hakemler, uyuşmazlık
ta taraf olan iş veren veya iş veren teşekkülün
ce seçilir. 

2. Yüksek Hakem Kuruluna iş verenler 
adına seçilecek hakemlerden biri, - varsa • en 
çok iş veren mensubu olan iş veren konfederas-
yonunca, - yoksa - Türkiye Ticaret Odaları, Sa
nayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Yöne
tim Kurulunca; diğeri de, Bakanlar Kurulunca 
seçilir. i 

Hakemlerin seçilmesinin istenmesi 

MADDE 41. — ti Hakem Kuruluna katıla
cak hakemlerin seçilmesini Bölge Çalışma Mü
dürü; Yüksek Hakem Kuruluna katılacak ha
kemlerin seçilmesini de Çalışma Bakanlığı, ku
rul toplantısından en az dört iş günü önce, uyuş-
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nndan en az dört iş günü önce, uyuşmazlığın 
konusunu, toplantı yer, gün ve saatini ilgilile
re bildirerek ister. 

Temsilcilerin izinli sayılması 

MADDE 41. — îl Hakem Kurulu ile Yük
sek Hakem Kuruluna katılacak işçi ve işveren 
temsilcileri her hangi bir iş yerinde çalışan 
kimselerden seçilmiş iseler, bunlar toplantı gün
lerinde ücretli izinli sayılırlar. Bugünlere ait 
ücretler temsilcilere 47 nci madde hükmüne gö
re Ödenecek paradan kesilerek Çalışma Bakan
lığınca bu temsilcilerin iş verenlerine ödenir. 

özel tahkim 

MADDE 42. — Taraflar uyuşmazlığın her 
safhasında özel tahkime başvurabilirler. 

Uyuşmazlık uzlaştırma veya kanuni tah
kim safhasına geçtikten sonra taraflar özel tah
kime başvurmak istediklerini uyuşmazlığın bu
lunduğu safhaya göre Bölge Çalışma Müdürlü
ğü veya Hakem Kurulları Başkanlıklarına ya
zılı olarak bildirirlerse uzlaştırma veya kanuni 
tahkime ilişkin hükümler uygulanmaz. 

Şu kadar ki taraflardan biri özel tahkim yo
lu ile bir sonuca yarılamadığım uyuşmazlığın 
bulunduğu safhaya göre Bölge Çalışma Müdür
lüğüne veya Hakem Kurulları Başkanlıklarına 
yazılı olarak bildirirlerse uzlaştırma veya ka
nuni tahkime ait hükümler önce bırakılan yer
den başlamak üzere yeniden uygulanır. 

ALTINCI BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

Kanunun gazeteci ve gemi adamlarım 
kapsaması 

MADDE 43. — Bu kanun hükümleri gazete
ci ve gemi adamları sendikalariyle bunların iş 
verenleri veya sendikaları hakkında da uygula
nır. 

Sendika üst kurullarının yetki ve sorumluluğu 

MADDE 44. — Bu kanunla sendikalara ta-

Geçici Ko. 

mazlığın konusunu, toplantı yer, gün ve saatini 
bildirerek ilgililerden ister. 

îşçiler adına seçilen hakemlerin izinli 
sayılması 

MADDE 42. — il Hakem Kurulu ile Yük
sek Hakem Kuruluna işçiler adına katılan ha
kemler, her hangi bir iş yerinde çalışan kimse
lerden ise, bunlar, kurulun toplantı günlerinde 
ve bu toplantılara gidip gelmek için geçmesi ge
rekli günlerde ücretli izinli sayılırlar. O günlere 
ait ücretler, bu kimselere 44 ncü madde hükmü
ne göre ödenecek paradan kesilerek Çalışma Ba
kanlığınca bunların iş verenlerine ödenir. 

Özel tahkim 

MADDE 43. — Taraflar, anlaşarak, uyuş
mazlığın her safhasında özel tahkime başvura
bilirler. Toplu iş sözleşmesinde, taraflardan bi
rinin başvurması üzerine özel tahkime gidilece
ğine dair hükümler saklıdır. 

Uyuşmazlık, uzlaştırma yahut grev veya 
lokavt veyahut kanuni tahkim safhasında iken, 
taraflar, özel tahkime başvurmak istediklerini, 
uyuşmazlığın bulunduğu safhaya göre yetkili 
oldukları hallerde Bölge Çalışma Müdürlüğüne 
veya Çalışma Bakanlığına veyahut îl Hakem 
Kurulu veya Yüksek Hakem Kurulu Başkanlığı
na yazı ile bildirirlerse, uzlaştırma veya kanu
ni tahkime ilişkin hükümler uygulanmaz. 
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nınan yetkiler tevkil edilmek veya tüzüklerin
de gösterilmek suretiyle üst kurullar tarafın-
dan da kullanılabilir. 

Bu kanunda yazılı sendikalara ilişkin hak ve 
sorumluluk hükümleri, yukarıki fıkra gereğin
ce onları temsil eden üst kurullar hakkında uy
gulanır. 

İs verenler 

MADDE 45. — Aylık veya ücretleri kanunla 
belirtilmiş olsa bile iş veren veya iş veren vekili 
durumunda bulunanlar hakkında bu kanunda 
yazılı iş veren veya iş veren vekiline ilişkin hak 
ve sorumluluk hükümleri uygulanır. 

İş veren vekili 

MADDE 46. — işletme veya müessesede iş 
veren vekili durumunda bulunan ve toplu söz
leşmede taraf olarak hareket eden kimse bu ka
nunun uygulanması bakımından iş veren hük
mündedir. 

Tahkim Tüzüğü 

MADDE 47. — îl hakem kurulları ile Yük
sek Hakem Kuruluna gelecek uyuşmazlıkların 
kaç gim içinde sonuçlandırılacağı, bu kurulla
rın yazı işleri ile başka gerekli işlemlerinin ne 
yoldan ve kimlerce yapılacağı, hakem kurulları 
ile Yüksek Hakem Kurulunun Başkan ve üyele
rine ve kurulların raportörlerine verilecek hu
zur hakkı tutan ile gerektiğinde hakem kurul
larında bilgi ve görüşlerine başvurulacak tanık 
ve bilirkişilere verilecek ücret, bu kanunun yü
rürlüğe girdği tarihten bağlıyarak üç ay içinde 
çıkarılacak tüzük ile belirtilir. Gerektiğinde bun
lara Harcırah Kanunu esaslarına göre yolluk ve 
gündelik verilir. 

Geçici Ko. 

Tahkim tüzüğü 

MADDE 44. — îl Hakem Kurulları ile Yük
sek Hakem Kuruluna gelen işlerin - bu kanun
da gösterilmiş ise - kaç gün içinde sonuçlandı
rılacağı; bu kurulların yazı işleri ile diğer iş
lemlerinin nasıl ve kimler tarafından yapılaca
ğı ; bu kurulların başkan ve üyeleri ile bunların 
raportörlerinin huzur hakları ile naip, bilirkişi 
ve tanıklara verilecek ücretler, bu kanunun ya
yımlandığı tarihten başlıyarak üç ay içinde yü
rürlüğe konacak bir tüzükle gösterilir. Yukarda 
sözü edilen kimselere, gerektiğinde, Harcırah 
Kanunu esaslarına göre yolluk ve gündelik ve
rilir. Yüksek Hakem Kuruluna katılacak olan 
üniversite öğretim üyesini seçmekle görevli ku
rul üyelerinin yolluk ve gündelikleri, Çalışma 
Bakanlığınca verilir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Oeşitli hükümler 

İş verenler 

MADDE 45. — Aylık veya ücretleri kanunla 
belirtilmiş olsa bile, iş veren veya iş veren ve
kili durumunda bulunanlar hakkında, bunlara 
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Ödenek 

MADDE 48. — Yukardaki madde hükmü ge
reğince yapılacak ödemeleri karşılamak üzere 
her yıl Çalışma Bakanlığı bütçesine yeteri ka
dar ödenek konur. 

İş yerinde ilân 

MADDE 49. — Toplu sözleşme ile bağlı iş 
verenler bu sözleşmelerin onanmış birer örneği
ni iş yerinin işçilerce görülebilecek uygun yer
lerine asmaya mecburdurlar. 

t» 

Denetleme 
MADDE 50. — Toplu sözleşme hükümlerine 

uyulup uyulmadığı iş Kanununun VI ncı faslı 
hükümleri uyarınca denetlenir. 

Kesim ve hare bağışıklığı 

MADDE 51. — Toplu sözleşme ve bununla 
ilgili bütün işlemler her türlü resim ve harçtan 
bağışıktır. Ancak taraflar toplu sözleşmenin 
noterlikte onanmasını kararlaştmrlarsa noter 
harçları bu hükmün dışında kalır. 

ı 

G-eçici Ko. 

ilişkin olarak bu kanunda yer alan hak ve so
rumluluk hükümleri uygulanır. 

Bir işletme veya müessese yahut iş yerin
de iş veren vekili durumunda olan ve temsilci 
sıfatiyle de olsa, toplu iş sözleşmesinde veya 
toplu görüşmede taraf olarak hareket eden kim
se, bu kanunun uygulanması bakımından iş ve
ren sayılır. 

İş yerinde ilân 

MADDE 46. — Bir toplu iş sözleşmesi ile ve
ya toplu iş sözleşmesi hükmündeki uzlaştırma 
kurulu kararı yahut çalışma şartları ile ilgili 
olarak mahkemece alınmış bir ihtiyati tedbir 
kararı yahut kesinleşmiş bir mahkeme kararı ile 
bağlı olan iş veren, bunlann noterlikçe onanmış 
birer örneğini, iş yerinin işçiler tarafından gö
rülebilecek uygun yerlerine asmaya mecburdur. 

Denetleme 

MADDE 47. — Toplu iş sözleşmesi veya 46 
ncı maddede zikri geçen uzlaştırma kurulu, ha
kem veya hakem kurulu ve mahkeme kararları
na uyulmadığı, İş Kanunu hükümleri uyarınca 
denetlenir. 

II üktime-tin arabuluculuğu 

MADDE 48. — Bir uyuşmazlığın her hangi 
bir safhasında, Başbakan veya görevlendireceği 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılarından 
biri yahut Çalışma Bakanı, taraflara bir arada 
veya ayrı ayrı tavsiyelerde bulunmak suretiyle 
arabuluculuk faaliyetine girişebilir. 

Resim ve hare muafiyeti 

MADDE 49. — Toplu iş sözleşmesi ve toplu 
iş sözleşmesi hükmündeki uzlaştırma kurulu ve 
il hakem kurulu ve yüksek hakem kurulu ka
rarları ve bunlarla ilgili bütün işlemler, her tür
lü resim ve harçtan muaftır. Noter hardan, bu 
hükmün dışındadır. 

19 ncu maddenin 3 ncü bendi gereğince mah
kemece alınan grev veya lokavtın durdurulması-
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YEDÎNCÎ BÖLÜM 

Ceza hükümleri 

Toplu görüşmeden kaçınmak ve toplu sözleşmeyi 
bölge çalışma müdürlüğüne vermemek 

MADDE 52. — 8 nci madde gereğince toplu 
görüşme isteğini yerine getirmekten kaçınan
lar hakkında 500 liradan, 12 nci madde gereğin
ce toplu sözleşmeyi bölge çalışma müdürlüğüne 
vermiyenler hakkında 100 liradan aşağı olma
mak üzere hafif para cezası hükmolunur. 

Kanuna aykırı grevin cezası 

MADDE 53. — Bu kanun hükümlerine ayla
rı olarak grev yapılırsa, greve sebebolan sendi
ka yöneticilerinden her biri hakkında 100 lira
dan aşağı olmamak üzere hafif para cezası, te 

Geçici Ko. 

na dair karar ile bu kararın tebliği, her türlü 
resim, hare ve tebligat ücretinden muaftır. 
(Plân Komisyonu aynen kabul etmiştir.) 

Genel hükümler 
MADDE 50. — Bu kanunda açıklık olmıyan 

hallerde, Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu hü
kümleri uygulanır. 

ödenek 
MADDE 51. — Bu kanun gereğince yapıla

cak ödemelsri karşılamak üzere gerekli ödenek, 
Çalışma Bakanlığı büçtesine konulur. (Geçici 
Komisyonun metni) 

ödenek 
MADDE 51. — Bu kanunun 44 ncü maddesi 

gereğince yapılacak ödemeleri karşılamak üzere 
gerekli ödenek, Çalışma Bakanlığı bütçesine ko
nulur. (Plân Komisyonunca kabul edilen metin) 

YEDlNCt BÖLÜM 

Ceza hükümleri 

Toplu iş sözleşmesinin ilgili mercilere 
gönderilmemesi 

MADDE 52. — 13 ncü madde gereğince top
lu iş sözleşmesini veya toplu iş sözleşmesinin de
ğiştirilmesi veya feshi veyahut toplu iş sözleş
mesine katılma hakkındaki hukuki vesikaları, 
söz konusu maddede gösterilen resmî mercilere 
aynı maddede yer alan süre içinde göndermek 
zorunda olup da göndermiyen iş veren veyahut 
işçi veya iş veren teşekkülünün buna âmil olan 
başkan ve yönetim kurulu üyeleri, yüz liradan 
beşyüz liraya kadar ağır para cezasına mahkûm 
edilirler. 

< Topla iş sözleşmesinin ilân edilmemesi 

MADDE 53. — 46 nci maddede yazılı mec
buriyetleri yerine getirmiyen iş veren, yüz lira
dan beşyüz liraya kadar ağır para cezasına mah
kûm edilir. 

Kanun dışı grev ve lokavt 

MADDE 54. — Kanun dışı greve veya lokav
ta karar verenler, kanun dışı greve veya lokavta 
katılanlar, böyle bir greve veya lokavta devam 
edenler, kanun dışı greve veya lokavta karar 
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kerriir halinde bir aydan altı aya kadar hafif verilmesine veya bunlara katılmaya veya de-
lıapis cezası hükmolunur. vama zorlıyan veya teşvik edenler veya bu yol

da propaganda yapanlar, bir aydan üç aya ka
dar hapis ve yüz liradan bin liraya kadar ağır 
para cezasına mahkûm edilirler. Tekerrür halin
de, üç aydan altı aya kadar hapis ve beşyüz lira
dan beşbin liraya kadar ağır para cezasına hük
molunur. 

I Devlet, il özel idaresi ve belediye kararlarına tesir 
maksadiyle grev ve lokavt 

MADDE 55. — Kanun dışı bir grev veya lo
kavtın Devlet, il özel idareleri veya belediyeler
ce bir karar alınmasını veya alınmış bir kararın 
değiştirilmesini veya kaldırılmasını sağlamak 
veyahut yukarda sayılan kamu tüzel kişilerince 
alınmış bir karan protesto etmek amaciyle ya
pılması takdirinde, böyle bir greve veya lokav
ta karar verenler, böyle bir greve veya lokavta 
katılanlar, böyle bir greve veya lokavta devam 
edenler, böyle bir greve veya lokavta karar ve
rilmesine veya bunlara katılmaya veya devama 
zorlıyan veya teşvik edenler veya bu.yolda pro
paganda yapanlar, altı aydan az olmamak üzere 
hapis cezasına ve beşyüz liradan az olmamak 
üzere ağır para cezasına mahkûm edilirler. Te
kerrür halinde, bu cezaların iki katına hükmolu
nur. 

Grev ve lokavt yasaklarına uyulmaması 

MADDE 56. — 20 nci maddede yazılı grev 
ve lokavt yasaklarına aykırı olarak greve veya 
lokavta karar verenler, böyle bir greve veya lo
kavta katılanlar, böyle bir greve veya lokavta 
devam edenler, böyle bir greve veya lokavta ka
rar verilmesine veya bunlara katılmaya veya de
vama zorlayan veya teşvik edenler veya bu yol
da propaganda yapanlar, diğer kanunlarda da
ha ağır bir hüküm mevcut değilse, altı aydan az 
olmamak üzere hapis ve beşyüz liradan az olma
mak üzere ağır para cezasına mahkûm edilirler. 
Tekerrür halinde, bu cezaların iki katma hük
molunur. 

işçi niteliği taşımıyan kamu hizmeti görev
lilerinin, 17 nci maddenin 1 nci fıkrasında tarif 
edilen tarzda işi bırakmaları halinde, buna ka-

I rar verenler veya bunu tertipliyenler veya ilân 
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Oylamaya hile karıştırılması 

MADDE 54. — 22 nci madde gereğince ya
pılacak oylamaya hile karıştıranlar hakkında 
500 liradan aşağı olmamak üzere hafif para ce
zası hükmolunur. 

Geçici Ko. 

edenler veya buna devam edenler veyahut bu
na karar verilmesine veya bunun tertiplenme
sine veya ilan edilmesine veya buna katılmaya 
veya devama zorlıyan veya teşvik edenler ve
yahut bu yolda propaganda yapanlar, diğer 
kanunlarda daha ağır bir hüküm mevcut değil
se, 1 nci fıkrada gösterilen cezalara mahkum 
edilirler. 

Grev veya lokavtı geciktirme kararına 
uyulmaması 

MADDE 57. — Bakanlar Kurulunun 21 nci 
madde uyarınca aldığı bir geciktirme kararın
dan sonra, greve veya lokavta karar verenler, 
böyle bir greve veya lokavta katılanlar, böyle 
bir greve veya lokavta bu konudaki Bakanlar 
Kurulu kararının yürürlüğe girmesinden sonra 
devam edenler, böyle bir greve veya lokavta 
karar verilmesine veya buna katılmaya veya. 
söz konusu Bakanlar Kurulu kararının yürür
lüğe girmesinden sonra devama zorlıyan veya 
teşvik edenler veyahut bu yolda propaganda. 
yapanlar, üç aydan bir yıla kadar hapis ve beş-
yüz liradan az olmamak üzere ağır para ceza
sına mahkûm edilirler. Tekerrür halinde, bu 
cezaların iki katına hükmolunur. 

Verimi düşürmek için toplu hareket 

MADDE 58. — Her hangi bir sebep ve mak
satla, işçilerin anlaşarak topluca iş verimini 
düşürmeleri halinde, buna karar verenler ve
ya bunu tertipliyenler veya ilân edenler veya 
buna devam edenler veyahut buna karar veril
mesine veya bunun tertiplenmesine veya üân 
edilmesine veya buna katılmaya veya devama 
zorlıyan veya teşvik edenler veyahut bu yolda 
propaganda yapanlar, üç aydan bir yıla ka
dar hapis cezasına ve beş yüz liradan az olma
mak üzere ağır para cezasına mahkûm edilir
ler. 

Grev oylamasında hile, tehdit ve cebir 

MADDE 59. — 22 nci madde uyarınca ter
tiplenen bir grev oylamasının sonucuna tesir 
etmek maksadiyle hile veya tehdiit veya cebir 
kullananlar, bir aydan bir yıla kadar hapis-
cezasına mahkûm edilirler. 
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Kanuna aykırı lokavt cezası 

MADDE 55. — Bu kanun hükümlerine ay
lan olarak lokavt yapılırsa lokavta sebebolan 
sendika yöneticileri ile lokavt yapan iş veren 
veya iş veren vekili hakkında 500 liradan aşağı 
olmamak üzere hafif para cezası, tekerrür ha
linde bir aydan altı aya kadar hapis cezası hük
molunur. 

İş yerinden ayrılma mecburiyetinde olan işçiler 

MADDE 56. — 25 nci madde gereğince iş 
yerinden ayrılmaya ve 26 ncı madde gereğince 
greve katılmamaya mecbur olan işçilerden bu 
mecburiyetlere uymayanlar hakkında bir aydan 
az olmamak üzere hafif hapis cezası hükmolu-
nur. 

İşe alma yasağına aykırılık 

MADDE 57. — Grev veya lokavt süresince 
greve katılmış veya lokavta uğramış işçilerin 
yerine başka işçi alan iş veren veya iş veren 
vekili hakkında işe aldıkları her bir işçi 
için 500 liradan aşağı olmamak üzere hafif pa
ra cezası, tekerrür halinde üç aydan aşağı ol
mamak üzere hafif hapis cezası hükmolunur. 

Geçici Ko. 

Grev veya lokavt halinde iş yerinden ayrılmamak 

MADDE 60. — 24 ncü maddenin 1 nci fık
rası gereğince iş yerinden aynlmıyan işçiler ile 
bunları iş yerinden ayrılmamaya zorhyan veya 
teşvik edenler veya bu yolda propaganda ya
panlar, iki yüz liradan az olmamak üzere ağır 
para cezasına mahkûm edilirler. 

Grev ve lokavtın kapsamına girmiyen işçilerin 
çalışmaması 

MADDE 61. — 25 nci madde gereğince grev 
veya lokavt süresince iş yerinde çalışmaya mec
bur olan işçilerden iş yerinde makbul bir özrü 
olmaksızın çalışmıyanlar ile bunları çalışmama
ya zorhyan veya teşvik edenler veya bu yolda 
propaganda yapanlar, iki yüz (liradan az olma
mak üzere ağır para cezasına ve üç aydan bir 
yıla kadar hapis cezasına mahkûm edilirler. 

Grev ve lokavt kapsamına giren işçilerin 
haklarının bozulması 

MADDE 62. — 27 nci maddenin 2 nci bendi 
hükmüne aykırı hareket eden iş veren veyahut 
iş vereni söz konusu hükme aykırı hareket et
meye zorhyan veya teşvik eden veya bu yolda 
propagandada bulunanlar, söz konusu hükme 
aykırı olarak aldıkları veya alınmasına âmil 
oldukları her işçi başına beş yüz liradan az ol
mamak üzere ağır para cezasına mahkûm edi
lirler. Tekerrür halinde, bu cezanın üç katma 
hükmolunur. 

28 nci madde hükümlerine aykırı olarak iş
çileri konutlarından çıkaran veya bu konutla
rın su veya gaz veya aydınlatma veya ısıtma 
hizmetlerini kesen iş veren veya iş vereni bu 
yolda hareket etmeye zorhyan veya teşvik 
eden veya bunun için propaganda yapanlar, 
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Sözleşmenin aşılmaması 

MADDE 58. — 49 ncu madde gereğince 
toplu sözleşmeleri iş yerinin uygun yerlerine 
asmıyan iş veren veya iş veren vekili hakkında 
100 liradan aşağı olmamak üzere hafif para ce
zası hükmolunur. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Geçici lıüJkümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürür
lüğe girmesinden önce ti ve Yüksek Hakem ku
rullarına gelmiş bulunan toplulukla iş uyuş
mazlıklarına ait işlemli evrak ve dosyalardan, 
İli Hakem kurullarında bulunanlar ilişkin ol
duğu Çalışma müdürlüklerine, Yüksek Hakem 
Kurulunda bulunanlar da Çalışma Bakanlığına, 
kanunun yürürlüğe girmesi üzerine, kurul baş
kanlarınca gönderilir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 47 nci maddede sö
zü geçen tüzük yürürlüğe girinceye kadar ha
kem kurulları ile Yüksek Hakem Kuruluna ait 
yazı işleri ve başka gerekli işlemler, bu kurul
ların başkan ve üyeleri ile raportörlerine veri
lecek huzur hakları, iş veren ve işçi temsilci
lerine ödenecek yolluk hakkında Toplulukla İş 

ikibin liradan az olmamak üzere ağır para ce
zasına mahkûm edilirler. Tekerrür halinde, bu 
cezanın üç katına hükmolunur. 

Kanun dışı grev bekçileri 

MADDE 63. — Sİ nci maddede gösterilen
den fazla sayıda veya iş yerinde grevi ilân et
miş olan işçi teşekkülünün mensubu olmıyah 
grev bekçisi koyanlar veyahut aynı şekilde faz
la sayıda ve bir arada veyahut iş yerinde grevi 
ilân etmiş olan işçi teşekkülünün mensubu ol
maksızın grev bekçiliği yapanlar, bir aydan al
tı aya kadar hapis cezasına mahkûm edilirler. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Geçici hükümler 

Hakem kurallarındaki işler 

GEÇİCİ MADDE 1 — Bu kanunun yürür
lüğe girmesinden önce H Hakem kurullarına ve
ya Yüksek Hakem Kuruluna gelmiş bulunan 
toplulukla iş uyuşmazlıklarına ilişkin işlemli 
evrak ve dosyalardan U Hakem kurullarında 
bulunanlar, aidoldukları bölge çalışma müdür
lüklerine; Yüksek Hakem Kurulunda bulunan
lar da Çalışma Bakanlığına, Kurul Başkanlığın
ca, bu kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte 
derhal gönderilir. 

Tahkim hakkındaki eski tüzük 

GEÇİCİ MADDE 2 . - 4 4 ncü maddede sö
zü geçen tüzük yürürlüğe girinceye kadar, İl 
Hakem kurullariyle Yüksek Hakem Kuruluna 
ait yazı işleri ve diğer gerekli işlemler, huzur 
hakları ile yolluk ve gündelikler hakkında 
Toplulukla İş Uyuşmazlıkları Uzlaştırma ve 
Tahkim Tüzüğünün ilgili hükümleri uygulanır. 
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Uyuşmazlıklarını Uzlaştırma ve Tahkim Tü
züğünün 69, 70 ve 86 ncı maddeleri hükümleri 
uygulanır. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Son hükümler 

Kaldırılan kanun maddeleri 

MADDE — 59. — Borçlar Kanununun 316 
ve 317 nci maddeleriyle 3008 sayılı İş Kanu
nunun 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 85, 86, 
87, 88, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 
135, 136 ve sözü geçen kanunun 5518 sayılı 
Kamınla değişik 29, 78 ve 6298 sayılı Kanunla 
değişik 82, 83, 84 ve 89 ncu maddeleri kaldırıl
mıştır. 

MADDE 60. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 61. — Bu kanunun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

29 . 8 .1962 

Başbakan 
/. înönü 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

II. Dinçer 
Devlet Bakanı 
H. O. Bekata 

Devlet Bakanı 
İV. öktem 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

R. Aybar 
Adalet Bakanı 
K. Yörükoğlu 

İçişleri Bakanı 
S. Kurutluoğlu 

Geçici Ko. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Son hükümler 

Kaldırılan kamın maddeleri 

MADDE 64. — 25 Ocak 1950 tarihli ve 5518 
sayılı Kanun ve 2 Mart 1954 tarihli ve 6298 
sayılı Kanunla değiştirilmiş olan 8 Haziran 
1936 tarihli ve 3008 sayılı tş Kanununun 29, 
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 
85, 86, 87, 88, 89, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 
133, 134, 135 ve 136 ncı maddeleri yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

Yürürlüğe giriş 

MADDE 65. — Bu kanunun Yüksek Uzlaş
tırma Kurulunun devamlı görev yapacak baş
kan ve üyelerinin seçilmesi veya atanması, 
Yüksek Hakem Kurulunun devamlı görev ya
pacak asıl ve yedek başkan ve üyelerinin seçil
mesi veya atanmasına ilişkin hükümleri ile 44 
ncü maddede söz konusu Tahkim Tüzüğünün 
hazırlanması ile ilgili hükümleri ve 51 nci mad
de hükmü, yayımı tarihinde; diğer hükümleri, 
yayımından otuz gün sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 66. 
rulu yürütür. 

Yürütme 

- Bu kanunu Bakanlar Ku-
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Hü. 

Dışişleri Bakanı 
F. Erkin 

Millî Eğitim Bakanı 
Ş. B. Hatipoplu 
Ticaret Bakanı 

M. Ete 
(xüm. ve Tekel Bakanı 

O. öztrak 
Ulaştırma Bakam 

E. öçten 
Sanayi Bakanı 

F. ÇeUkbaş 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Bayındırlık Bakanı 
/ . Seçkin 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Y. Azizoğlu 

Tarım Bakanı 
M. tzmen 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Ba. - Ya. ve Turizm 
Bakanı 

C. Earasapan 
îmar ve tskân Bakanı 

F. K. Gökay 
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